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 مقدمه 

  
عنصر مرتبط، انتظار  [1]بخشى است. ى نجات یکى از باورهاى مشترك بین ادیان، اندیشه

 دارى، استوارى ابعاد توحیدى و اعتقادى و انتظار، دعوت به حماسه و اقدام، دین ;فرج است

 براى صاحب االمر غیبتى طوالنى است،»فرماید:  و عملى است. امام صادق)علیه السالم(مى

در این دوران هر کسى باید تقوا پیشه سازد و چنگ در دین خود زند. هر کس که خوش 

دارد در شمار اصحاب قائم باشد، باید چشم به راه باشد و پارسایى پیش گیرد و کردار با ورع 

 «داشته باشد.

م برسند. خوشا به حال منتظرانى که به حضور قائ»فرماید:  امبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله( مىپی

آنان که پیش از قیام او نیز پیرو اویند، با دوست او عاشقانه دوست و موافق و با دشمن او 

 اند. خصمانه دشمن و مخالف

  
م( آگاهى لیه السالمنتظران واقعى باید حضرت حجت را بشناسند و نسبت به عصر مهدى)ع

کامل داشته باشند. مؤمنان به مهدویت باید بدانند که مهدى)علیه السالم( در برابر جالل 

نیا دل او به د ;دین اسالم به دست او عزیز گردد ;گراست خداوند، بسیار فروتن، عادل و حق

د ه حجا ک در حکومت او به احدى بدى نرسد، مگر آن ;نبندد و سنگى روى سنگ نگذارد

خدایى بر آنان جارى گردد. مهدى)علیه السالم(مانند امیرالمؤمنین)علیه السالم( زندگى 

کند. عصر مهدى)علیه السالم( به  خورد و با پارسایى زندگى مى نان خشك مى ;کند مى

اى است که هر کس در اثر دوستى و یگانگى، هرچه نیاز دارد از جیب دیگرى  گونه

 ;رود ها بیرون مى ها از دل کینه ;ت دنبال سودجویى نیستندمؤمنان در معامال ;دارد برمى

یرد گ دارى را مى مهدى)علیه السالم(، حق هر حق ;گیرد همه جا را آسایش و امنیت فرامى

دهد، حتى اگر حق کسى زیر دندان دیگرى باشد، از زیر دندان انسان متجاوز  و به او مى

 سازد و ارتش ظالمان و ها را ویران مى اخک ;گرداند کشد و به صاحب حق بازمى بیرون مى

 «.گذراند طاغیان را از دم تیغ مى

کتابى که پیش روى خوانندگان محترم است، شرح و بسط چهل چراغ فروزان و چهل گوهر 

سازد و توسط محقق فرزانه،  درخشان والیت مهدویت است که دل هر مؤمنى را روشن مى

 تحریر در آمده است. االسالم على اصغر رضوانى به جناب حجة

ى علمیه که در  هاى حوزه اندرکاران مرکز مطالعات و پژوهش ى دست در پایان از همه

اند، به ویژه جناب آقاى محمدى، مدیر گروه مهدویت،  سازى این اثر تالش نموده آماده

 گزارم. صمیمانه سپاس

   
                                                                                                                     

 عبدالحسین خسروپناه            

 ى علمیه هاى فرهنگى حوزه جانشین مرکز مطالعات و پژوهش

 1464، مصادف با سوم شعبان المعظم 1386هشتم مهرماه 
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 حدیث یکم تا دهم

 حدیث یکم: 

 بیت)علیهم السالم( محور حق( )اهل

 [1]قُّ مَعَنا فَلَنْ یُوحِشَنا مَنْ قَعَدَ عَنّا، وَنَحْنُ صَنائِعُ رَبِّنا، وَالْخَلْقُ بَعْدُ صَنائِعُنا()الْحَ

چرا  ;شود ان نمىاى از ما هرگز سبب وحشتم گیرى عده بیت است و کناره حق با ما اهل

هاى ما  پرورده هاى پروردگاریم، و دیگر مخلوقین خداوند، دست پرورده که ما دست

 هستند.

 شرح

این حدیث شریف را شیخ طوسى)رحمه اهلل(، با سند معتبر، از ابوعمرو عمرى، از امام 

ه تزمان)علیه السالم( نقل کرده است.حضرت)علیه السالم( در این فقره از حدیث، به سه نک

 فرماید: اشاره مى

بیت)علیهم السالم( و همراه با آنان است. باید توجه داشت که  . تمام حقّ و حقیقت، با اهل1

ى  زیرا مفهوم جمله ;کند فرق مى« البیت مع الحق اهل»ى  با جمله« الحقّ معنا»ى  جمله

اند و  بیت)علیهم السالم( محور اساسى براى تشخیص حقّ از باطل نخست آن است که اهل

الف بر خ ;دیگر باید به سنّت و رفتار و کردار آنان رجوع کرد براى شناخت این دو از هم

نیز استفاده  [2]«علیّ مع الحقّ والحقّ مع علیّ»ى دوم. همین معنا، از حدیث  مفهوم جمله

 شود. مى

. کسى که حقّ با اوست نباید از اِعراض دیگران از او و تنها ماندنش، به وحشت بیفتد و به 6

 داران خود نگاه کند. کمى یا زیادى طرف

 فرماید:  حضرت موسى بن جعفر)علیه السالم( به هشام مى

 ىگویند که آن دُرّ است، برا ى مردم مى اى هشام! اگر در دست تو گردویى است و همه

 و نیز اگر در دست تو دُرّ است، و ;دانى که در دستت گردو است زیرا تو مى ;تو نفعى ندارد

 چه در دست دانى که آن زیرا تو مى ;رسد گویند گردو است، به تو ضررى نمى مردم مى

 .[3]توست دُرّ است

 فرماید:  چنین امام على)علیه السالم( مى هم

 .[4]در راه هدایت، از کمى اهل آن وحشت نکنید

ه کى سومى که در این حدیث آمده است، دو تفسیر متفاوت وجود دارد  ى جمله . درباره3

 کنیم: ها اشاره مى مانعى در جمع این دو نیست. در ذیل به آن

بیت)علیهم السالم(، در عقاید و اعمال دینى، محتاج به مردم نیستند، و آن چه  الف( همانا اهل

ى پیامبر)صلى اهلل علیه وآله وسلم(به آنان رسیده است، آنها را  از جانب خداوند به واسطه

اند، و تنها رجوع به  بیت امّت، در این امور، محتاج به اهلدر حالى که  ;کند کفایت مى
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اه کند، و بدون مراجعه به اهل بیت)علیهم السالم( قطعاً گمر کتاب و سنّت، آنان را کفایت نمى

 شوند. و هالك مى

ازل ى کسى ن هاى خداوند بر اهل بیت)علیهم السالم(، مباشرتاً و بدون واسطه ب( نعمت

ى  کند، بدون واسطه هایى که خداوند بر مردم نازل مى ه نعمتگردد، در صورتى ک مى

 اهل بیت)علیهم السالم(نخواهد بود.

 حدیث دوم: 

 )امام)علیه السالم(، امان اهل زمین(

 [5])إِنّی الََمانٌ الَِهْلِ االَْرْضِ کَما أَنَّ النُّجُومَ أَمانٌ الَِهْلِ السَّماءِ(

 ها، سبب ایمنى اهل گونه که ستاره همان ;ى ایمنى براى اهل زمینم همانا، من، امان و مایه

 اند. آسمان

 شرح

ى اسحاق  هایى است که امام زمان)علیه السالم(، در پاسخ به نامه این کالم، قسمتى از جواب

ز کند. حضرت بعد ا اسحاق در این نامه، از علت غیبت سؤال مىبن یعقوب فرموده است. 

ده و اثر فای جواب و بیان علّت غیبت، به این نکته اشاره دارد که وجود امام در غیبت، بى

ونه که گ همان ;از فواید امام این است که وجود او سبب ایمنى براى اهل زمین است ;نیست

اند. در روایات صحیح دیگرى نیز به همین  آسمانى ایمنى براى اهل  ستارگان آسمان مایه

مضمون اشاره شده است. در آن روایات آمده است: اگر حجت در زمین نباشد، زمین و اهل 

 آن، دگرگون و مضطرب خواهند شد.

در تشبیه امان بودن امام زمان)علیه السالم( براى اهل زمین، به امان بودن ستارگان براى اهل 

 کنیم: ها اشاره مى ى نهفته است که به دو مورد از آنآسمان، وجوه تشابه

ها موجب امان و  گونه که از جهت تکوینى، وجود ستارگان و کیفیّت وضع آن . همان1

هاست، وجود امام زمان)علیه السالم( نسبت به موجودات  آرامش کرات و سیارات و کهکشان

 زمین نیز چنین است.

ها رانده شدند و امان و آرامش براى  یاطین از آسمانگونه که به سبب ستارگان، ش . همان6

ها، از جمله مالئکه فراهم شد، وجود امام زمان)علیه السالم( نیز تکویناً و تشریعاً  اهالى آسمان

 ها خواهد بود. سبب طرد شیاطین از اهل زمین، خصوصاً انسان

 حدیث سوم: 

 ى امامت و صفات امام( )فلسفه

وَأَتَمَّ بِهِمْ نُورَهُ، وَجَعَلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ إِخْوانِهِمْ وَبَنی عَمِّهِمْ وَاالَْدْنَیْنَ فَاالَْدْنَیْنَ مِنْ  )أَحْیى بِهِمْ دینَهُ،

 مْ مِنَهُذَوی أَرْحامِهِمْ فُرْقاناً بَیِّناً یُعْرَفُ بِهِ الْحُجَّةُ مِنَ الْمَحْجُوجِ، وَاالِْمامُ مِنَ الْمَأْمُومِ، بِأَنْ عَصَمَ

، لْمِهِالذُّنُوبِ، وَبَرَّأَهُمْ مِنَ الْعُیُوبِ، وَطَهَّرَهُمْ مِنَ الدَّنَسِ، وَنَزَّهَهُمْ مِنَ اللَّبْسِ، وَجَعَلَهُمْ خُزّانَ عِ
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دَّعى الَِوَمُسْتَوْدَعَ حِکْمَتِهِ، وَمَوْضِعَ سِرِّهِ، وَأَیَّدَهُمْ بِالدَّالئِلِ، وَلَوْال ذلِكَ لَکانَ النّاسُ عَلى سَواء، وَ

 [6]أَمْرَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ کُلُّ أَحَد، وَلَما عُرِفَ الْحَقُّ مِنَ الْباطِلِ، وَال الْعالِمُ مِنَ الْجاهِلِ(

نان کند، و نورش را با آ نان زنده مىاوصیا کسانى هستند که خداوند متعال، دینش را با آ

دهد. خداوند میان آنان و برادران و عموزادگان و دیگر  گسترد و سیطره مى کامالً مى

خویشاوندانشان تفاوت آشکارى گذاشته است که به سبب آن، حجّت از غیر حجّت، و امام از 

 ان محفوظ و مصونشود. آن تفاوت آشکار این است که آنان را از گناه مأموم، شناخته مى

داشته، از عیوب مبرّا کرده، از پلیدى پاك گردانیده، از اشتباه منزهشان داشته، آنان را 

 ها تأیید کرده داران سرّ خود قرار داده و آنان را با دلیل داران علم و حکمت و پرده خزانه

عاى ادتوانست  ى مردم با هم یکسان بودند و هر کس مى گونه نبود، همه است. اگر این

 شد. امامت کند که در این حال، حقّ از باطل و عالم از جاهل، تشخیص داده نمى

 شرح

ن ى احمد ب این کلمات، از جمله مطالبى است که امام زمان)علیه السالم( در جواب نامه

اسحاق مرقوم داشته است. آن حضرت)علیه السالم( بعد از اشاره به نکاتى چند، به حقیقت و 

امت و امام پرداخته و خصوصیاتى را براى امام بیان فرموده است، تا سبب تمایز شأن و مقام ام

 امام حق از مدعى دروغین امامت باشد:

زیرا او است که در هنگام  ;. امام کسى است که به سبب او دین خدا زنده خواهد ماند1

را به دین دهد و مردم  ها، حقّ را از باطل تشخیص مى ها و شبهه اختالفات و وقوع فتنه

 کند. واقعى هدایت مى

. نور خدا که با رسول خدا)صلى اهلل علیه وآله وسلم( شروع شد، با امام تمام و کامل 6

 شود. مى

راى ى افراد، اوصافى اختصاصى ب ى پیامبر، براى تمیز امام از بقیه . خداوند متعال، در ذریه3

ه نشوند، خصوصاً هنگامى که بعضى از امام قرار داده است، تا مردم، در امر امامت، دچار شبه

ان، ها، عصمت از گناه کنند. برخى از این ویژگى ى پیامبر، ادعاى دروغین امامت مى ذریه

ها  دورى از عیوب، طهارت از پلیدى، نزاهت و پرهیز از اشتباه و ... است. اگر این ویژگى

د و جدا شدنى نبودن سان، حق و باطل توانست ادعاى امامت کند و بدین نبود، هر کس مى

 شد. در نتیجه، دین الهى بر جهانیان حاکم نمى

 حدیث چهارم: 

 ى امامت( )فلسفه

یه ل)أَوَ ما رَأَیْتُمْ کَیْفَ جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ مَعاقِلَ تَأْوُونَ إِلَیْها، وَأَعْالماً تَهْتَدُونَ بِها مِنْ لَدُنْ آدَمَ)ع

 [7]السالم((

هایى  آیا ندیدید که چگونه خداوند براى شما، ملجأهایى قرار داد که به آنان پناه برید، و عَلَم

 قرار داد تا با آنان هدایت شوید، از زمان حضرت آدم)علیه السالم( تا کنون. 
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 شرح

 ى حضرت، به خاطر اختالف میان ابن أبى ست که از ناحیهاین عبارت، قسمتى از توقیعى ا

غانم قزوینى و جماعتى از شیعیان صادر شده است. ابن ابى غانم معتقد بود که براى امام 

حسن عسکرى)علیه السالم( جانشینى نیست و امامت به ایشان ختم شده است. گروهى از 

ى  د. از ناحیهگوین داستان را باز مى نویسند و شیعیان، به حضرت مهدى)علیه السالم(نامه مى

 شود که حدیث فوق بخشى از آن است. اى صادر مى حضرت نامه

هاى زیاد در دورى از تردید و شك در امر امامت و  امام زمان)علیه السالم( بعد از سفارش

ى وصایت، در طول تاریخ بشریت، ثابت است و تا  فرمایند: مسئله وصایت و جانشینى، مى

 فرماید:  جود دارد، زمین، خالى از حجّت نیست. حضرت مىانسان و

 ؟اید اید که اینك اختالف کرده تاریخ را بنگرید! آیا زمانى را خالى از حجّت دیده

حضرت، در این قسمت از حدیث، براى امامت، دو فایده برشمرده است: یکى، ملجأ و پناه 

زیرا امام معصوم)علیه  ;ن الهىها، و دیگرى هدایت کردن مردم به دی مردم در گرفتارى

السالم( نه تنها هدایتگر مردم به شریعت و دین الهى است، بلکه در مسائل مادّى و دنیوى نیز 

 حالّل مشکالت مختلف آنان خواهد بود.

 حدیث پنجم: 

 )اقسام علم امام)علیه السالم((

ماضی فَتَفْسیرٌ، وَأَمَّا الْغابِرُ فَمَوْقُوفٌ، وَأَمَّا )عِلْمُنا عَلى ثَالثَةِ أَوْجُه: ماض وَغابِر وَحادِث، أَمَّا الْ

 [8]الْحادِثُ فَقَذْفٌ فیِ الْقُلُوبِ، وَنَقْرٌ فی االَْسْماعِ، وَهُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنا، وَال نَبیَّ بَعْدَ نَبِیِّنا(

علم ما اهل بیت)علیهم السالم( بر سه نوع است: علم به گذشته و آینده و حادث. علم گذشته، 

علم آینده، موقوف است و علم حادث، انداختن در قلوب، و زمزمه در  ;تفسیر است

 هاست. این بخش، بهترین علم ماست و بعد از پیامبر ما، رسول دیگرى نخواهد بود. گوش

 شرح

ى  بخشى از جواب امام زمان)علیه السالم( به سؤال على بن محمّد سمرى دربارهاین عبارت، 

 علم امام است.

 فرماید:  در تفسیر این سه نوع علم مىمرآة العقول، مرحوم مجلسى)رحمه اهلل( در 

یت)علیهم ب علم ماضى یعنى علمى که پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله وسلم(براى اهل

هاى  امّت ى انبیا و نیز شامل علومى است از وقایع گذشته درباره ;ندا السالم(تفسیر کرده

 پیشین، و حوادثى که براى آنان اتّفاق افتاده و خبر از شروع امور و عوالم است.

« باقى»زیرا، غابر به معناى  ;گیرد ، علومى است که به امور آینده تعلّق مى«غابر»مراد از 

ى جهان است. و بدین سبب  ت که مربوط به آیندهاست. مراد از غابر خبرهاى حتمى اس

تصّ ى جهان دارد، مخ اند که علومى که تعلق به آینده تفسیر کرده« موقوف»امام آن را به 

 «.مخصوص»بیت)علیهم السالم(است. موقوف، یعنى  به اهل
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کند، ویا  مراد از علم حادث، علمى است، که به تجدد احوال موجودات، تجدّد پیدا مى

 ى ملك است. ،الهام الهى بدون واسطه«قذف در قلوب»... مراد از  ل مجمالت استتفصی

 ى ملك. الهام الهى است به واسطه« نقر در اسماع»مراد از 

ت)علیهم بی دلیل افضلیّت نوع سوم این است که الهام ـ با واسطه یا بدون واسطه ـ به اهل

 السالم(اختصاص دارد.

، ممکن است انسان را به توهّم نبوّت بیندازد، حضرت در پایان از آن جا که ادعاى الهام الهى

 .[9]به این نکته اشاره دارد که پس از پیامبر ما، پیامبرى نخواهد آمد

 حدیث ششم:  

 )وجود همیشگى امام(

 [10]ال تَخْلُو مِنْ حُجَّة إِمّا ظاهِراً وَإِمّا مَغْمُوراً( )أَنَّ االَْرْضَ

 چه آن حجّت ظاهر باشد و چه پنهان. ;گاه، از حجّت خالى نخواهد بود زمین، هیچ

 شرح

که امام زمان)علیه السالم( به عثمان بن سعید عمرى و  این کالم، قسمتى از توقیعى است

بى هاى زیاد، به مطل اند. حضرت)علیه السالم(بعد از سفارش فرزندش محمّد مرقوم داشته

تّى توان ح فرماید: باید همیشه، در روى زمین، حجّت الهى باشد، ونمى کند و مى اشاره مى

 اى را تصوّر کرد که امام معصوم نباشد. لحظه

ى احتیاج آنان به پیامبر است. نیاز به فرد  تیاج انسان و دیگر موجودات به امام، ادامهاح

ن توان بررسى کرد. یکى از ای هاى مختلفى مى معصوم ـ چه پیامبر و چه امام ـ را از دیدگاه

هاى  یلهاى کالم، با دل وجوه، نیاز به قانون الهى و تفسیر آن از سوى معصوم است. در کتاب

ابت شده است که بشر براى اصالح زندگى دنیوى خود و رسیدن به سعادت ابدى و عقلى ث

اخروى، نیازمند پیامبر است. نیاز بشر به دین و تفسیر صحیح از آن، ابدى است. پیامبر 

ى  اسالم)صلى اهلل علیه وآله وسلم(دین اسالم را به عنوان آخرین دین الهى، آورد و همه

کرد. پس از وفات پیامبر)صلى اهلل علیه وآله وسلم(به همان  احکام و مسائل آن را بازگو

ینان ... وجود داشته باشند. ا هاى عقلى، باید کسانى مانند پیامبر در علم و عصمت و دلیل

 کسانى نیستند جز امامان بزرگوار)علیهم السالم(.

ر پذیرش د ى مهم هم اشاره دارند که به دلیل سستى مردم حضرت)علیه السالم( به این نکته

ى امامان به حکومت برسند و یا در میان مردم حاضر باشند،  طور نیست که همه حق، این

ى انبیا و اوصیاى الهى گذشته نیز، به حکومت دست نیافتند و برخى نیز  طور که همه همان

 تا مدّتى در غیبت به سر بردند.

 حدیث هفتم:

 بیت)علیهم السالم(( )مشیّت خداوند و خواست اهل

 [12]( [11]قُلُوبُنا أَوْعِیَةٌ لِمَشِیَّةِ اللّهِ، فَإِذا شاءَ شِئْنا، وَاللّهُ یَقُولُ: وَما تَشاؤُونَ إِالّ أَنْ یَشاءَ اللّهُ)
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هاى ما ظروفى براى خواست خداوند است. اگر خدا چیزى را اراده کند و بخواهد، ما  دل

که  خواهید مگر این فرماید: و شما نمى نیز اراده کرده، خواهیم خواست. خداوند متعال مى

 خداوند بخواهد.

 شرح

، خطاب به کامل بن [14]و مفوّضه [13]کالم، در ردّ مقصِّرهامام زمان)علیه السالم( در این 

 فرماید:  ابراهیم مى

هایى است از براى خواست خداوند. هر چه او  گویند، بلکه قلوب ما ظرف وغ مىآنان در

خواهیم، و در مقابل خواست خداوند، از خود اراده و خواست مستقلى  بخواهد، ما مى

 نداریم.

 در حدیثى از امام کاظم)علیه السالم( آمده است: 

پس هر گاه خداوند  ;است ى خود قرار داده همانا خداوند قلوب امامان را در مسیر اراده

و این سخن خداوند متعال است که  ;خواهند متعال چیزى را بخواهد، آنان آن چیز را مى

 [15]که خداوند بخواهد. خواهید مگر این فرماید: و شما نمى مى

ها اشاره  شود که به چند مورد از آن مِ امام زمان)علیه السالم( نکاتى استفاده مىاز این کال

 کنیم: مى

 هاى الهى یا شیطانى است. ها ظروف واردات خواسته . قلب1

ى الهى است، کسى  بیت)علیهم السالم(، همان اراده ى اهل زیرا اراده ;اند . امامان معصوم6

 ار است.که چنین باشد، از مقام عصمت برخورد

یر گیرد و نیز از آن تأخ ى خداوند پیشى نمى بیت)علیهم السالم( بر اراده ى اهل . اراده3

 بیت)علیهم السالم( چنین باشیم. افتد. ما نیز باید نسبت به اهل نمى

 د.ى آن چیز را ندارن بیت)علیهم السالم(اراده ى خداوند به چیزى، اهل . بدون تعلّق اراده4

 حدیث هشتم: 

 ى نماز( ى از شیطان به وسیله)دور

 [16])ما أَرْغَمَ أَنْفَ الشَّیْطانِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّالةِ، فَصَلِّها وَأَرْغِمْ أَنْفَ الشَّیْطانِ(

یس را به ساید، پس نماز بگذار و بینى ابل خاك نمى هیچ چیز به مانند نماز، بینى شیطان را به

 خاك بمال.

 شرح

ى مقدّس امام زمان)علیه السالم(، در جواب مسائل  هایى است که از ناحیه این کالم از پاسخ

ه به شود ک الحسین جعفر بن محمّد اسدى، صادر شده است. از این حدیث استفاده مى ابى

 ;یطان( اسباب متعدّدى دارد که بهترین آنها نماز استخاك مالیدن بینى شیطان )غلبه بر ش

زیرا نماز، مشتمل بر انقطاع از خلق و توجه تامّ به خداوند متعال و ذکر و یاد اوست. خداوند 

 فرماید:  متعال مى
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 نماز را براى یاد من برپا دار. ;[17])أَقِمِ الصَّالةَ لِذِکْری(

 دارد، و در نتیجه، انسان بر هواى نمازى که چنین باشد، انسان را از فحشا و منکرات باز مى

 گردد. نفس و شیطان غالب مى

 حدیث نهم: 

 )نماز اول وقت(

 [18]ومْ()مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْغَداةَ إِلى أَنْ تَنْقَضیِ الْنُجُ

ملعون و نفرین شده است کسى که نماز صبح را عمداً تأخیر بیندازد، تا موقعى که ستارگان 

 ناپدید شوند.

 شرح

مقدسه  ى از ناحیهاین حدیث قسمتى از توقیعى است که در جواب سؤال محمّد بن یعقوب 

رسیده است. امام زمان)علیه السالم(در این توقیع تأکید فراوانى بر نماز اوّل وقت کرده و 

اندازند،  ها نماز صبح را به تأخیر مى کسانى را که تا روشن شدن هوا و ناپدید شدن ستاره

 نفرین شده دانسته است.

 ه وقت دارد:شود که نماز س از این حدیث و احادیث دیگر استفاده مى

ر تعبی« رضوان اللّه». وقت فضیلت: که همان اول وقت نماز است و از آن در روایات به 1

 زیرا: ;شده و بهترین وقت براى نماز همین وقت است

الف( در این وقت است که دستورِ به جاى آوردن نماز از جانب خداوند متعال صادر شده و 

 انجام دادن آن مطلوب است.اهمیّت دادن به دستورهاى الهى و زودتر 

رى بردا ب( نماز در حقیقت ارتباط موجود محدود و سراپا محتاج با موجود نامحدود، و بهره

 از اوست، که این در حقیقت به نفع انسان است، و سرعت و فوریت در آن مطلوب است.

ع نماز خواند، و کسانى که در این موق ج( امام زمان)علیه السالم( در اوّل وقت نماز مى

البته  ;بخوانند، به برکت نماز آن حضرت)علیه السالم(، خداوند نمازشان را قبول خواهد کرد

به عبارت دیگر، منظور انجام نمازها در زمان  ;ها تأثیرى در این موضوع ندارد اختالف افق

ست، ا« اداى نماز در اول وقت»واحد نیست، بلکه مقصود اتحاد در یك عنوان واحد، یعنى 

 ها هر کسى بر حسب افق خودش.منت

آمده است. تأخیر نماز از اوّل وقت به آخر « غفران اللّه». آخر وقت: که در روایات با تعبیر 6

لذا امام زمان)علیه السالم( چنین شخصى را ملعون و دور از رحمت خدا  ;وقت، مذموم است

 : خوانیم دانسته است. در روایتى دیگر از امام صادق)علیه السالم(مى

به جاى آوردن نماز در اول وقت موجب خشنودى خداست و به جاى آوردن آن در آخر 

 [19]وقت گناه، ولى مورد عفو و مغفرت خداوند است.

« قضا»آن است، که اصطالحاً از آن به  . خارج از وقت: به جا آوردن نماز در خارج از وقت3

شود. اگر کسى نماز خود را در داخل وقت آن به جاى نیاورد، باید قضاى آن را به  تعبیر مى

www.takbook.com

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/chehelhadis/1.htm#_ftn17
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/chehelhadis/1.htm#_ftn18
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/chehelhadis/1.htm#_ftn19


13 

 

و این به امر و دستور جدید است. حال اگر عمداً نماز را تا پایان وقت به تأخیر  ;جاى آورد

مورد عقوبت خداوند متعال قرار انداخته معصیت کرده است و باید از آن توبه کند و االّ 

ولى اگر از روى سهو و نسیان بوده و در آن قصورى نداشته باشد، مورد عقوبت  ;گیرد مى

 الهى نخواهد بود.

 حدیث دهم:

 ى شکر( )سجده

 عَلَى الدُّعاءِ لْفَرائِضِ)سَجْدَةُ الشُّکْرِ مِنْ أَلْزَمِ السُّنَنِ وَأَوْجَبِها ... فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعاءِ وَالتَّسْبیحِ بَعْدَ ا

 [20]بِعَقیبِ النَّوافِلِ، کَفَضْلِ الْفَرائِضِ عَلَى النَّوافِلِ، وَالسَّجْدَةُ دُعاءٌ وَتَسْبیحٌ(

یح ت الهى است ... همانا، فضیلت دعا و تسبترین مستحبا ترین و واجب ى شکر، از الزم سجده

پس از واجبات بر دعاى بعد از نوافل، همانند فضیلت واجبات بر نوافل است. سجده، دعا و 

 تسبیح است.

 شرح

ه هاى محمّد بن عبداللّ حدیث شریف، قسمتى از پاسخ امام مهدى)علیه السالم( به سؤال

کر اشاره ى ش ى از مستحبات، یعنى سجدهحمیرى است. حضرت، در این کالم، به اهمیّت یک

کند و بعد از آن به دعا و تسبیح بعد از فرایض پرداخته، فضیلت آن را مانند فضیلت فریضه  مى

ى  داند و نیز اصل سجده و قرار دادن پیشانى بر خاك را در اجر و ثواب به منزله بر نوافل مى

 داند. دعا و تسبیح مى

ى مستحبات، در  ى واجبات و یا همه آید که همه ست مىاز بررسى آیات و احادیث به د

زیرا،  ;تر است مثالً اهمیّت نماز، در میان واجبات، از همه بیش ;یك سطح و اندازه نیستند

قبولى اعمال، به قبول شدن نماز بستگى دارد. در میان مستحبات ـ برابر این حدیث ـ اهمیّت 

ى شکر،  . شاید علّت، این باشد که سجدهتر است ى مستحبات بیش ى شکر، از همه سجده

یعنى هر گاه انسان با دیدن و یا رسیدن به نعمتى، شکر  ;کلید افزایش و تداوم نعمت است

آن گردند. این نکته در قر هاى دیگر نیز نازل مى یابد و نعمت گزارد، آن نعمت تداوم مى

 به صراحت آمده است: 

 افزایم. اگر شکر نعمت به جاى آورید، بر نعمت شما مى ;[21])لَئِنْ شَکَرْتُمْ الََزیدَنَّکُمْ(

 فرماید: حضرت)علیه السالم( در این حدیث به چند نکته اشاره مى

 این حدیث، بهترین زمان براىى شکر، زمان و مکان خاصّى ندارد، ولى با توجّه به  . سجده1

 این کار بعد از نمازهاى واجب و نوافل است.

. سجده کمال انسان و نهایت خضوع در برابر خداوند متعال است، در این هنگام است که 6

لذا این حالت،  ;داند بیند و تمام عظمت و بزرگى را از آن خداوند مى انسان خود را نمى

 صوصاً هنگامى که توأم با ذکر و شکرگزارى لفظى و قلبىبهترین حالت براى بنده است، خ

 باشد.
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. ثواب دعا و تسبیح بعد از نمازهاى واجب، از ثواب دعا و تسبیح پس از نمازهاى نافله خیلى 3

 تر است. گونه که فضیلت فرایض از نوافل بیش تر است، همان بیش

ود سجده فهماند که خ ست، مى. حضرت)علیه السالم( با بیان این که سجده، دعا و تسبیح ا4

گونه که ذکرِ پس از نماز، مطلوب است، سجده کردن  هم یك نوع تسبیح و دعاست و همان

زیرا غایت و هدف از دعا و تسبیح، خضوع و خشوع و تذلّل براى  ;هم کارى مستحب است

 خداوند متعال است، و شکّى نیست که این غایت، در سجده، به نحو اتمّ و اکمل است.
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 حدیث یازدهم تا بیستم 

 حدیث یازدهم:

 الشهداء)علیه السالم(()فضیلت تسبیح تربت سید

 [1])مِنْ فَضْلِه، أَنَّ الرَّجُلَ یَنْسى التَّسْبیحَ وَیُدیرُ السُّبْحَةَ فَیُکْتَبُ لَهُ التَّسْبیحُ(

ربت حضرت چه تسبیح ت است که چنان از فضایل تربت حضرت سیّدالشهداء)علیه السالم(آن

 در دست گرفته شود، ثواب تسبیح و ذکر را دارد، گر چه دعایى هم خوانده نشود.

 شرح

مد هاى محّ هایى است که امام زمان)علیه السالم( در جواب سؤال این حدیث از جمله پاسخ

د: آیا جایز پرس مىاند. او در سؤالى از حضرت)علیه السالم(  بن عبداللّه حمیرى بیان فرموده

 است که از خاك قبر امام حسین)علیه السالم(تسبیح بسازیم؟ آیا در آن فضیلتى هست؟

 فرماید:  حضرت)علیه السالم( ابتدا در جواب سؤال مى

 ;تسبیح خود را از تربت مزار امام حسین)علیه السالم(بسازید و با آن خداوند را تسبیح نمایید

تربت  از تربت امام حسین)علیه السالم(نیست. از جمله فضایل این زیرا براى تسبیح، چیزى بهتر

این است که اگر کسى ذکر را فراموش کند و تسبیح تربت را فقط در دست خود بگرداند، 

 شود. براى او ثواب ذکر تسبیح نوشته مى

 ى فضیلت تسبیح با تربت حسینى، شایسته است به دو نکته اشاره کنیم: درباره

هایى است که خداوند متعال آن را مبارك  حسین)علیه السالم( از جمله تربت . تربت امام1

زیرا از قطعه زمینى است که جسد پاك و مطهّر حضرت سیدالشهداء)علیه  ;گردانیده است

السالم( را در برگرفته است. از جمله اغراض و مقاصد عالى در استحباب تسبیح با تربت 

گیرد، به یاد  ى با تربت، آن را در دست مى کننده حسینى، آن است که وقتى شخص تسبیح

ك انسان که چگونه ی افتد و این فداکارى امام حسین)علیه السالم( در پیشگاه خداوند مى

گونه فداکارى و با ظالمان مقابله کند. انسان در این حال  تواند در راه عقیده و مبدأ، این مى

فتد که در راه معشوق حقیقى فدا شدند و به ا به یاد آن ارواح پاك و مقدّس و مطهّرى مى

ملکوت اعلى پرکشیدند. در این هنگام و با این تفکّر، حالت خضوع و خشوع در او ظاهر 

کند، و حالت عرفانى و معنوى  چه در آن است در نظر او حقیر جلوه مى شده، دنیا و آن

الم(از مام حسین)علیه السآید و این به خاطر توسل و ارتباط با ا خاصّى در نفس او پدید مى

هاى  خوانیم که سجده بر تربت حسینى حجاب از این رو در روایات مى ;طریق تربت اوست

 کند. گانه را پاره مى هفت

. یکى دیگر از آثار و برکات تسبیح با تربت امام حسین)علیه السالم( ـ که اهل بیت)علیهم 6

زیرا  ;حسین)علیه السالم( به مردم است السالم(در پى آن بودند ـ شناساندن مظلومیّت امام

مندى از آن، هنگامى که چشمش به تربت حسینى  شخص نمازگزار هر روز بعد از نماز و بهره

 ;افتد بیتش مى هاى او و اصحاب و اهل افتد، به یاد امام حسین)علیه السالم(و فداکارى مى
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وى ـ اثر تربیتى و معن شناسى و معلوم است که یادآورى چنین الگوهایى ـ از حیث روان

ى  آورد و روح و خون حماسه ها را حسینى بار مى گذارد، انسان عجیبى در نفس انسان مى

 آورد. حسینى را در وجود انسان به جنبش مى

 حدیث دوازدهم:

 )برآوردن حاجات مردم(

 [2])مَنْ کانَ فی حاجَةِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ کانَ اللّهُ فی حاجَتِهِ(

ى  دهکننده و برآورن هر کسى که به دنبال حاجت خداوند عزّوجلّ باشد، خداوند نیز دنبال

 حاجت او خواهد بود.

 شرح

 القاسم بن این حدیث را شیخ صدوق)رحمه اهلل( از پدرش، از سعد بن عبداهلل، از ابى

به  کند. حضرت در پیامى به حلیسى حلیس )حابس(، از امام زمان)علیه السالم( نقل مى ابى

 فرماید که: هر کس درصدد ى اخالقى اشاره مى خلوص او، و به صورت کلّى، به این نکته

ى حاجات او خواهد بوده و  برآوردن حاجت خداوند باشد، خداوند نیز دنبال کننده

 واهد ساخت.هایش را برآورده خ خواسته

هر چند مراد از حاجت خداوند در بخشى دیگر از این روایت، زیارت امام حسین)علیه السالم( 

ولى حضرت، یك اصل کلّى را بیان کرده و زیارت امام  ;با نیت خالص، مشخص شده است

یعنى اگر انسان کارى را انجام دهد که  ;اند حسین)علیه السالم(را مصداقى از آن قرار داده

 ى حاجت و خواسته»ى خداوند باشد، و از این رو بتوان آن را  ایش مطلوب و خواستهاجر

 کند.  تواند خداوند نیز کارهاى او را اصالح مى خواند، مى« خداوند

اند که سرتاپا  ى یادآورى است که خداوند، محتاج به هیچ کس نیست، بلکه این مردم شایسته

 فرماید:  عال مىاند. خداوند مت الحاجات محتاج به قاضى

اى مردم! شما محتاجان به سوى  ;[3])یا أَیُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمیدُ(

 ایش شده است.خداوندید و خداوند، همان غنّى ست

تعبیر حاجت خداوند در این حدیث به این جهت است که حاجت خداوند در حاجت خلق 

و به تعبیر دیگر، کسى که حاجات مردم را برآورد، گویا حاجت خداوند را برآورده  ;است

 است.

، دستورهاى «حاجت خدا»احتمال دیگر در مورد این حدیث این است که مقصود از 

وامر و نواهى باشد که خواست خداوند است، و اگر کسى در برابر آن مطیع خداوند، اعمّ از ا

 آورد.  باشد، خداوند نیز حاجت او را بر مى

 حدیث سیزدهم:

 )استغفار، سبب غفران(

 [4])إِذا اسْتَغْفَرْتَ اللّهَ فَاللّهُ یَغْفِرُ لَكَ(
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 کنى، خداوند نیز تو را خواهد آمرزید.  اگر از خداوند، طلب مغفرت

 شرح

مرحوم کلینى)رحمه اهلل( این حدیث شریف را در ضمن حدیثى از امام زمان)علیه السالم( 

ود. از ش نقل کرده است. حاصل حدیث آن است که شخصى به نام یمانى به سامرا وارد مى

رسد.  اى که در آن دو دینار و دو لباس بود، به دست او مى زمان)علیه السالم(کیسهطرف امام 

ولى بعد از مدّتى از این عمل خود پشیمان  ;کند ها را رد مى او به سبب کمى هدایا آن

د کن خواهد و در دل خود، ضمن توبه، نیت مى نویسد و پوزش مى اى مى گردد و نامه مى

راى او فرستاده شود، آن را بپذیرد. بعد از مدّتى، هدیه به دست که اگر دوباره این هدیه ب

 فرماید:  رسد، و در توقیعى، حضرت)علیه السالم( به یمانى اشاره کرده، مى او مى

ى ما، اشتباه کردى و اگر طلب مغفرت از خداوند کنى، خداوند تو را خواهد  تو، با ردّ هدیه

 بخشید.

 شود: اده مىاز این توقیع شریف دو نکته استف

لذا  ;. امام زمان)علیه السالم( عالم به سرّ و خفیّات است و از اعمال و حتّى نیّات ما آگاه است1

ى شریفِ: )قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَکُمْ  در روایتى، امام صادق)علیه السالم(، در ذیل آیه

 فرماید:  . مى[5]وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ(

 .[6]«اند مراد از مؤمنین امامان»

نظر گرفتن این که  . طلب مغفرت از خداوند عزّوجلّ، سبب غفران گناهان است. با در6

شود که  طلب، امرى قلبى است و احتیاج به لفظ ندارد، از حدیث شریف چنین استفاده مى

مجرّد طلب مغفرت )پشیمانى و عزم بر عدم بازگشت به گناه( در تحقّق مغفرت الهى و قبولى 

حدیثى،  رى کامل شرایطى دارد، که امیرالمؤمنین)علیه السالم(، د توبه کافى است. البتّه توبه

 .[7]به آن اشاره کرده است

 حدیث چهاردهم:

 )استغفار در حق یکدیگر(

 [8])لَوْ ال إِسْتِغْفارُ بَعْضِکُمْ لِبَعْض لَهَلَكَ مَنْ عَلَیْها(

اگر طلب مغفرت و آمرزش برخى از شما براى یکدیگر نبود، تمام اهل زمین هالك 

 گشتند. مى

 شرح

امام زمان)علیه السالم( در حدیثى طوالنى خطاب به فرزند مهزیار، شیعیان را به استغفار و دعا 

زیرا از آثار و برکات آن رفع عذاب از روى زمین و اهل  ;کند در حقّ یکدیگر ترغیب مى

 آن است.

 شود که دو چیز عامل ایمنى زمین از عذاب الهى در این دنیاست: از آیات قرآن استفاده مى

 فرماید:  . وجود پیامبر)صلى اهلل علیه وآله وسلم(: خداوند متعال مى1
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تا تو در میان مردم هستى، هرگز خداوند آنان را عذاب  ;[9])ما کانَ اللّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فیهِمْ(

 نخواهد کرد.

 فرماید:  . استغفار: خداوند متعال مى6

 کنند، هرگز خداوند آنان را در حالى که استغفار مى ;[10])ما کانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ(

 عذاب نخواهد کرد.

 شود: از این حدیث دو نکته استفاده مى

 شود. الف( گناه باعث هالکت و عذاب مردم در همین دنیا مى

 ست، خصوصاً اگر در حقّ همدیگر استغفار کنند.ب( استغفار سبب مغفرت ا

 حدیث پانزدهم:

 مندى انسان از امام غائب( )بهره

 [11])أَمّا وَجْهُ االِْنْتِفاعِ بی فی غَیْبَتی فَکَاالِْنْتِفاعِ بِالشَّمْسِ إِذا غَیَّبَتْها عَنِ االَْبْصارِ السَّحابُ(

امّا چگونگى استفاده از من در غیبتم، همانند استفاده از خورشید است هنگامى که ابرها آن 

 را از دیدگان پنهان نگاه دارد.

 شرح

عقوب هاى اسحاق ابن ی این کالم امام زمان)علیه السالم(، در حدیثى، در پایان پاسخ پرسش

یث اند. در این حد صدوق و شیخ طوسى)رحمهما اهلل(نیز آن را نقل کرده آمده است، و شیخ

 شریف، وجود حضرت در عصر غیبت کبرا، به خورشید در پس ابر تشبیه شده است.

 کنیم: ها اشاره مى نهفته است که به بعضى از آن  در این تشبیه، نکات جالبى

 گونه که خورشید، منشأ حیات . حضرت وجود خود را به خورشید تشبیه کرده است. همان1

ى گرمى و حرارت و نور و حرکت و ... است و با نبود آن، حیات و زندگانى  موجودات و مایه

بندد، حیات معنوى جامعه، از وجود امام زمان)علیه السالم(، و بقاى  از موجودات رخت برمى

مان است که اما آن نیز به بقاى وجود آن حضرت وابسته است. در روایات اسالمى وارد شده

 اند. معصوم)علیهم السالم(اهداف غایىِ ایجاد مخلوقات

ات گیرى موجود ى بهره گونه که خورشید یکى از مخلوقات و در عین حال واسطه . همان6

برى موجودات است و فیض الهى،  ى اعال براى فیض از نور و حرارت است، امام نیز واسطه

 رسد. ى او به عموم خالیق مى مانند نعمت و هدایت و ...، به واسطه

گونه که مردم، هر آن، انتظار خارج شدن خورشید از پَسِ ابرها را دارند، تا تمام و  . همان3

کامل، از وجود و ظهورش استفاده ببرند، در ایّام غیبتِ آن حضرت نیز، مردم، منتظر ظهور و 

 گردند. خروج اویند و از ظهورش مأیوس نمى

، همانند منکر وجود خورشید است، هنگامى که در پشت ابرها از . منکر وجود آن حضرت4

 ها پنهان گردد. دیده
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رسد،  پوشاند و نور خورشید به زمین و زمینیان مى گونه که ابر، کامالً خورشید را نمى . همان5

دهى حضرت نیست. مردم در زمان غیبت، حضرت  غیبت هم مانع کامل و تمامى براى بهره

 هاى بهره بردن از آن برند. توسّل یکى از راه ا از وجود مبارك او بهره مىبینند، امّ را نمى

 امام است.

افد و شک گونه که در مناطقى که هوا غالباً ابرى است، گاهى خورشید ابرها را مى . همان2

دهد، هر از چند  اى از مردم نشان مى آورد و به عده ها بیرون مى الى آن خود را از البه

شوند و از وجودش  یاب محضر مبارك امام زمان)علیه السالم(مى اى شرف دّهگاهى نیز، ع

برند، و از این راه، وجود آن حضرت)علیه السالم(براى عموم مردم به اثبات  استفاده مى

 رسد. مى

برند، آثار و برکات  دین، نفع مى دار و بى گونه که از خورشید، همگان، از دین . همان7

گیرد، هر چند مردم او را نشناسند و قدرش  ى عالم را در برمى (، همهامام عصر)علیه السالم

 را ندانند.

ها  ها، داخل اتاق ى پنجره ها و اندازه گونه که شعاع خورشید، به مقدار روزنه . همان8

ى مردم از وجود و آثار و برکات آن حضرت  برند، مقدار بهره شود و مردم از آن بهره مى مى

قابلیّت آنان است. انسان هر اندازه موانع را از خود دور کند و قلب خود را ى  نیز، به اندازه

 گیرد. ترى بهره مى تر بگشاید، از وجود و آثار و برکات بیش بیش

کنند، و تنها مانع رؤیت اویند، غیبت امام  گونه که ابرها خورشید را نابود نمى . همان9

 زمان)علیه السالم( نیز فقط مانع رؤیت اوست.

 دیث شانزدهم: ح

 )علّت تأخیر در ظهور امام)علیه السالم((

ما تَأَخَّرَ لَ )وَلَوْ أَنَّ أشْیاعَنا ـ وَفَّقَهُمُ اللّهُ لِطاعَتِهِ ـ عَلَى اجْتِماع مِنَ الْقُلُوبِ فِی الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ

ا، فَما ةُ بِمُشاهَدَتِنا عَلى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَصِدْقِها مِنْهُمْ بِنعَنْهُمُ الْیُمْنَ بِلِقائِنا، وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادَ

 [12]یَحْبِسُنا عَنْهُمْ إِالّ ما یَتَّصِلُ بِنا مِمّا نَکْرَهُهُ وَال نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ(

شیعیان ما ـ که خداوند توفیق طاعتشان دهد ـ در راه ایفاى پیمانى که بر دوش دارند،  اگر

افتاد، و سعادت دیدار ما زودتر  شدند، میمنت مالقات ما از ایشان به تأخیر نمى همدل مى

علّت  ;گشت، دیدارى بر مبناى شناختى راستین و صداقتى از آنان نسبت به ما نصیب آنان مى

 رسد و ما توقع انجام چه از کردار آنان به ما مى از آنان چیزى نیست جز آنمخفى شدن ما 

 این کارها را از آنان نداریم.

 شرح

ى مقدّس امام زمان)علیه السالم( براى شیخ  اى است که از ناحیه این جمالت، قسمتى از نامه

هاى الزم  شسفارمفید)رحمه اهلل(فرستاده شده است. حضرت)علیه السالم(در این نامه، بعد از 
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به شیخ مفید)رحمه اهلل(ودستورهایى به شیعیان، به امر مهمّى که سبب غیبت ایشان شده است، 

 شمرند. دلى در بین شیعیان را سبب غیبت خود مى کنند. حضرت، نبود صفا و یك اشاره مى

یرد گ تاریخ نشان داده است که تا مردم نخواهند و تالش نکنند، حق بر جاى خویش قرار نمى

ى حضرت على و امام حسن و امام حسین)علیهم  رسد. تجربه و حکومت به دست اهلش نمى

السالم(، دلیل بسیار آشکارى بر این مطلب است. اگر مردم بر خالفت حضرت على)علیه 

ترس  پیمود، ولى دنیاخواهى و کردند، اآلن، تاریخ مسیر دیگرى را مى السالم(پافشارى مى

اى که معلوم نیست چه هنگام به پایان  بب شد از آن زمان تا آینده... مردم آن زمان س و

رسد، جهانیان و خصوصاً شیعیان، جز ظلم و آزار چیزى نبینند. متأسفانه کوتاهى ما، بلکه  مى

 عملکرد بدمان سبب شده است که آن محرومیت تا کنون ادامه یابد.

حضرت، این است که آن  ى ما براى تسریع و تعجیل در ظهور طبق این حدیث، وظیفه

حضرت را بر خویش و خویشان مقدم داریم و با اجراى دستورهاى اسالمى و گسترش و 

وى آن ها را به س ترویج عملى اسالم، آن امام)علیه السالم( را به جهانیان بشناسانیم و دل

 ى پذیرش مردمى و جهانى حضرت معطوف کنیم، تا به خواست خداوند، هرچه زودتر، زمینه

 ن امام)علیه السالم( فراهم شود.آ

 شود: از این حدیث شریف نکاتى استفاده مى

. خداوند متعال از شیعیان عهد و پیمان گرفته که از امامان پیروى کنند و این پیروى سبب 1

 تشرّف به لقاى امام زمان خواهد بود.

ه مال شایستو لذا اع ;ها از امامشان شده است . اعمال ناشایست شیعیان سبب دورى آن6

 تواند در تسریع ارتباط با امام زمان)علیه السالم( مؤثر باشد. مى

 حدیث هفدهم :  

 )غیبت از مقدرات الهى است(

 [13])أَقْدارُ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ ال تُغالَبُ وَإِرادَتُهُ ال تُرَدُّ وَتَوْفیقُهُ ال یُسْبَقُ(

اش برگشت ندارد، و بر توفیق او هیچ  شود، و اراده تقدیرهاى خداوند عزّوجلّ مغلوب نمى

 گیرد. چیز پیشى نمى

 شرح

این عبارت، بخشى از کلمات امام زمان)علیه السالم( است که در توقیعى به دو سفیر خود، 

 ن عثمان فرستاده است. امام)علیه السالم( در این توقیع بهعثمان بن سعید و فرزندش محمّد ب

ى  فرماید: این موضوع از تقدیرهاى الهى است و اراده ى غیبت خود اشاره کرده، مى مسئله

 اش به آن تعلق گرفته است. حتمى

 امام)علیه السالم( در این توقیع به چند نکته اشاره دارند:

وق و قدرت او ف« مقدِّر کلّ قَدَر»زیرا او  ;پیروز شودتواند بر تقدیر الهى  . هیچ کس نمى1

 هاست. ى قدرت همه
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ى او  تواند بر اراده ى حتمى خداوند متعال، به چیزى تعلّق گیرد، کسى نمى . اگر اراده6

ى او نیست. در دعایى از امام  اى فوق اراده زیرا اراده ;غلبه کند و مانع اجرایش گردد

 نیم: خوا سجّاد)علیه السالم(مى

 [14]شود. پروردگارا! حمد، مخصوص توست که مقتدرى هستى که هرگز مغلوب نمى

راى دهد. ب . کارسازى فقط براى خداست. تا خدا نخواهد، هیچ تدبیر و تالشى سود نمى3

رى، باید چشم امید به خدا داشت و از او مدد گرفت و با واسطه قرار دادن انجام دادن هر کا

 محبوبان درگاهش، موفّقیّت را طلب نمود.

 حدیث هجدهم:

 )رجوع به فقها در عصر غیبت(

 اللّهِ جَّةُ)أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعوُا فیها إِلى رُواةِ حَدیثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ وَأَنَا حُ

 [15]عَلَیْهِمْ(

امّا در رویدادهاى زمانه، به راویان حدیث ما رجوع کنید. آنان، حجت من بر شمایند و من، 

 حجّت خدا بر آنانم.

 شرح

مام زمان)علیه السالم( در جواب مسائل اسحاق بن این حدیث، از جمله مطالبى است که ا

ه ى شیعیان در حوادث پیش آمد اند. در این حدیث شریف، حضرت به وظیفه یعقوب فرموده

 اند. در عصر غیبت اشاره کرده

حضرت، شیعیان را براى فهمیدن احکام شرعى و سایر مسائل اجتماعى، به راویان احادیث، 

زیرا آنان هستند که احادیث را خوب  ;دهد رجاع مىکه همان فقهاى شیعه هستند، ا

 شناسند. اند، و عام و خاص، محکم و متشابه، و صحیح و باطل را مى فهمیده

کنند  از نظر حضرت)علیه السالم( کسانى نیستند که روایت را فقط نقل مى« روات حدیث»

قهى و از مشکالت فتوانند گره  زیرا چنین افرادى، نمى ;که آن را درست بفهمند بدون این

 ... بگشایند.

را، آنان زی ;رجوع به فقها در عصر غیبت، نه یك امر مستحب، بلکه یك واجب شرعى است

 توان تخلّف کرد. منصوب امام براى این کار هستند و از فرمان حضرت نمى

 حدیث نوزدهم :

 ى نفس( )زکات، پاك کننده

مّا طَهَّرُوا، فَمَنْ شاءَ فَلْیَصِلْ وَمَنْ شاءَ فَلْیَقْطَعْ، فَما آتانی اللّهُ خَیْرٌ مِ)أمّا أَمْوالُکُمْ فَال نَقْبَلُها إاِلّ لِتَ

 [16]آتاکُمْ(

ید. پس هر که که پاك شو پذیریم، مگر به خاطر این ها را نمى امّا اموال شما، پس آن

چه  چه خدا به ما عطا کرده، از آن خواهد، نپردازد. آن خواهد، بپردازد، و هر که نمى مى

 به شما عطا نموده بهتر است.
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 شرح

حاق هاى اس این عبارت، بخشى از مطالبى است که امام زمان)علیه السالم(در جواب سؤال

گوید:  بن یعقوب مى اند. اسحاق بن یعقوب، در توقیع مبارك خود مرقوم فرموده

هایى را گرد آوردم و به سفیر دوم حضرت، محمد بن عثمان عمرى، عرضه کردم و از  سؤال

ها را خدمت آن حضرت برساند و پاسخشان را نیز درخواست کند.  او خواستم که آن

 حضرت)علیه السالم( در توقیعى، به خط مبارك خود، بعد از تذکّر امورى، چنین فرمودند: 

ال، هر ح ;که پاك شوید کنیم، مگر براى آن ها را قبول نمى موالتان، پس هرگز، ما آنامّا ا

چه خدا به ما عطا کرده،  خواهد، نفرستد. آن خواهد مالش را بفرستد و هر که نمى که مى

 چه به شما عطا شده، بهتر است. از آن

ى پرداخت  ه ثمرهکند ک حضرت)علیه السالم( در این کالم مبارك، به این نکته اشاره مى

رد تا گی گردد و امام)علیه السالم( این اموال را مى حقوق مالى واجب، به خود انسان برمى

در  ها محتاج باشد. قرآن کریم نیز که امام به آن کنندگان پاك شود، نه این نفسِ پرداخت

 ى زکات به این نکته اشاره کرده است: آیه

از اموال  ;[17]هِّرُهُمْ وَتُزَکّیهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَكَ سَکَنٌ لَهُمْ()خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَ

رست فو بر آنان درود ب ;آنان، صدقه )زکات( اخذ کن تا آنان را پاك گردانى و تزکیه کنى

 ى آرامش آنان خواهد بود. و دعا کن، که دعاى تو مایه

 حدیث بیستم:

 ى پرداخت حقوق واجب مالى( )تقوا، ثمره

نَةِ تْ)أَنَّهُ مَنِ اتَّقى رَبَّهُ مِنْ إِخْوانِكَ فِی الدّینِ وَأَخْرَجَ مِمّا عَلَیْهِ إِلى مُسْتَحِقّیهِ، کانَ آمِناً مِنَ الْفِ

نِهَا الْمُظْلِمَةِ الْمُظِلَّةِ وَمَنْ بَخِلَ مِنْهُمْ بِما أَعارَهُ اللّهُ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلى مَنْ أَمَرَهُ بِصِلَتِهِ، الْمُبْطِلَةِ، وَمِحَ

 [18]فَإِنَّهُ یَکُونُ خاسِراً بِذلِكَ الُِوالهُ وَآخِرَتِهِ(

ا که اى ر همانا، کسى که در حقوق برادران دینى تو، حریم الهى را نگه دارد و حقوق مالى

ند، و از کشا اى که انسان را به راه باطل مى بر گردن دارد، به مستحقش برساند، از فتنه

 زهاى تاریکى که سایه بر آن افکنده، ایمن خواهد بود، و کسى که بخل ورزد و ا محنت

هایى که ایزد، به عاریت، در اختیار او گذاشته است، به مستحقش ندهد، در دنیا و  نعمت

 آخرت زیانکار خواهد بود.

 شرح

ى دوم امام زمان)علیه السالم( به شیخ مفید)رحمه اهلل(است. حضرت،  این کالم، قسمتى از نامه

مستحقان و آثار خیرى که ى خود، به لزوم پرداخت واجبات مالى به  در این قسمت از نامه

این کار در پى دارد اشاره کرده است. آن حضرت)علیه السالم( براى کسانى که اهل تقوایند 

هند، د اى را که بر گردنشان است )مانند خمس و زکات و ...(، به مستحق مى و حقوق مالى

کسانى  وهاست  ها و محنت کند که پاداش این عمل خداپسندانه، ایمنى از فتنه ضمانت مى
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کنند و در پرداخت حقوق شرعى بخل  که نسبت به واجبات مالى خود کوتاهى مى

 مىورزند، چیزى جز خسارت دنیایى و آخرتى نصیبشان نخواهد شد.

 پردازد و او را از فقر ى انسان مى به هنگام پرداخت حقوق واجب مالى، شیطان به وسوسه

 د، واقعیت و حقیقت این است که نپرداختنفهمان ترساند. حضرت، با این بیان به ما مى مى

 خمس و زکات و ... است که موجب فقر است، نه بخشش در راه خدا.

با پرداخت حقوق واجب مالى، بلکه با اداى حقوق مستحب مالى، نه تنها مال انسان افزایش 

، اى که در مسیرهاى ظلمانى گردد، به گونه اش نیز افزون مى دهد، بلکه روزى معنوى مى

 دهند تا راه را از چاه بشناسد. چراغ هدایت را به دستش مى
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إعالم  ; 321، ص6جارشاد،  ; 13، ح491، ص6جکمال الدین،  ; 13، ح561، ص1جکافى، . [4]

مدینة و  56، ح369، ص51جبحاراألنوار،  ; 651، ص3جکشف الغمة،  ; 624، ص6جالورى، 

 . 85، ص8جالعاجز، 
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 بینند. عمل شما را مى
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، 6جاحتجاج،  ; 647، ح696شیخ طوسى، صالغیبة،  ; 11، ح485، ص6جکمال الدین، . [11]
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 . 43ح
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 683، ص6جاحتجاج،  ; 647، ح691وسى، صطالغیبة،  ; 4، ح484، ص6جکمال الدین، . [16]

 ; 1114، ص3جالخرائج و الجرائح،  ; 339، ص3جکشف الغمة،  ; 671، ص6جإعالم الورى،  ;

 . 11، ح181، ص53جبحاراألنوار، 

 . 113ى  ى توبه، آیه سوره. [17]

 . 8، ح177، ص53جبحاراألنوار، و  365، ص6جاحتجاج، . [18]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/chehelhadis/2.htm#_ftnref11
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/chehelhadis/2.htm#_ftnref12
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/chehelhadis/2.htm#_ftnref13
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/chehelhadis/2.htm#_ftnref14
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/chehelhadis/2.htm#_ftnref15
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/chehelhadis/2.htm#_ftnref16
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/chehelhadis/2.htm#_ftnref17
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/chehelhadis/2.htm#_ftnref18


26 

 

 محدیث بیست و یکم تا سی ا

 حدیث بیست و یکم:

 )دعا براى تعجیل فرج(

 [1]جیلِ الْفَرَجِ، فإِنَّ ذلِكَ فَرَجُکُمْ()أَکْثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعْ

 ت.زیرا، همانا، فَرَج شما در آن اس ;براى شتاب در گشایش حقیقى و کامل، بسیار دعا کنید

 شرح

حاق هاى اس ى)علیه السالم( در جواب سؤالاین کالم از جمله مطالبى است که حضرت مهد

اند. در این روایت، امام)علیه السالم(به زیاد دعا کردن براى تعجیل  بن یعقوب بیان کرده

زیرا فَرَجْ و گشایش  ;رساند دهند. این فرمان حضرت، اهمیّت مطلب را مى فَرَج فرمان مى

 ;گردد ضرت)علیه السالم(محقق مىى ظهور ح ها، در سایه ها و فتنه شیعیان از تمام گرفتارى

م و تعدّى برد، شیعه نیز تحت فشار و ظل و تا زمانى که حضرت)علیه السالم( در غیبت به سر مى

 حاکمانِ ظالم و جائر است.

 کنیم: ها اشاره مى در این حدیث نکاتى است که به آن

. ایى خواهند یافت. براى شیعیان فَرَجى است و آنان از شکنجه و اذیّت و آزار و تهمت ره1

ى حکومت آقا و موالیشان در آرامش و رفاه و  آن روز طالیى خواهد رسید و آنان در سایه

 معنویت زندگى خواهند کرد.

و به تعبیر دیگر، قابل تأخیر یا تعجیل است و  ;شود واقع مى« بداء». فرج امام زمان مورد 6

نیم که دعا بدون درخواست دا یکى از عوامل تعجیل در فرج آن حضرت، دعا است. مى

سازى براى تحقّق آن، مؤثر نخواهد بود. انسان باید با زبان و قلب بطلبد، و در  قلبى و زمینه

 ى خود باشد. ساز خواسته عمل نیز زمینه

 حدیث بیست و دوم:

 )مراعات شیعه(

لَمَکُمُ لِكَ لَنَزَلَ بِکُمُ الَّألْواءُ وَاصْطَ)إِنّا غَیْرُ مُهْمِلینَ لِمُراعاتِکُمْ، وَال ناسینَ لِذَکْرِکُمْ، وَلَوْال ذ

 [2]االَْعْداءُ(

ایم که  ما در رسیدگى و سرپرستى شما کوتاهى و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده

کن  آمد و دشمنان، شما را ریشه ها بر شما فرود مى ها و مصیبت اگر جز این بود، دشوارى

 نمودند. مى

 شرح

حضرت)علیه السالم( دو توقیع براى شیخ مفید)رحمه اهلل( صادر فرموده است. در توقیع اول، 

دهد که شما، دائماً، تحت نظر و مراعات ما هستید  حضرت به شیعیان خود این بشارت را مى

ستیزى  از این رو، از خطر دشمنان در امانید. شیعه به سبب ظلم ;ویدش و هرگز فراموش نمى

 ;و پیروى از حق و حقیقت، دائماً، مورد تعرّض حکّام جور و معاندان و مخالفان بوده است
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ها او را یارى کند و از نابودى نجاتش  ها و گرفتارى لذا، به کسى نیاز دارد که در سختى

ایب دهد که با وجود غ السالم( این بشارت را به شیعه مىدهد. در این توقیع، حضرت)علیه 

ى دشمنان حق و حقیقت به ثمر  گذارم نقشه کنم و هرگز نمى بودنم، شما را حمایت مى

ن هایى که حضرت در طول دورا گشایى نشیند و مذهب شیعه و شیعیان نابود شوند. گره

 حضرت است. ى هایى رسا براى صحت وعده امامت خویش انجام داده، نمونه

 حدیث بیست و سوم:

 )دفع بال از شیعه(

 [3])أَنَا خاتَمُ االَْوْصِیاءِ، وَبی یَدْفَعُ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ الْبَالءَ عَنْ أَهْلی وَشیعَتی(

 کند. به سبب من، بال را از اهل و شیعیانم دفع مىمن، خاتم اوصیایم. خداوند، 

 شرح

اند.  این حدیث شریف را شیخ صدوق و شیخ طوسى)رحمهما اهلل( از ابونصر خادم نقل کرده

 گوید:  ابونصر مى

عرض کردم: « شناسى؟ آیا مرا مى»بعد از آن که به خدمت آن حضرت رسیدم، فرمود: 

رمود: حضرت ف« تو آقاى من و فرزند آقاى منى.»عرض کردم: « من کیستم؟»فرمود: « بلى.»

خدا مرا فداى تو گرداند! حال خود را، »عرض کردم: « من از تو این سؤال را نپرسیدم!»

من، خاتم اوصیا هستم. خداوند، به سبب من، بال را از »حضرت فرمود: « براى من شرح کن.

 کند. اهل و شیعیانم دفع مى

 اند: یه السالم( به دو نکته اشاره کردهدر این قسمت از حدیث، حضرت)عل

. آن حضرت خاتم اوصیاست و وصایت و امامت، به وجود ایشان ختم شده است. ممکن 1

جا، وصایتى باشد که از فرزند حضرت آدم)علیه السالم(، هابیل  است منظور از وصایت در این

خاتمیت »است مراد از یا شیث شروع و به امام زمان)علیه السالم(ختم شده است و نیز ممکن 

ت. طالب)علیه السالم( شروع شده اس در قبال وصایتى باشد که از على ابن ابى« در وصایت

در هر صورت، پس از ایشان، هیچ امامى نخواهد بود و هرکس ادعاى امامت کند، باطل، و 

 گو است. مدعى آن دروغ

یه خواهند شد. امام زمان)عل. شیعیان حضرت، در طول تاریخ، گرفتار انواع بالها و مصایب 6

 فرماید:  السالم( در این حدیث شریف مى

بیت و شیعیانم را از گرفتارى و بالها نجات خواهد  تنها به سبب من است که خداوند اهل

 داد. 

 این کالم دو احتمال دارد:

در این صورت، منظور این است که شیعیان، در دوران  ;الف( مراد حضرت، عصر غیبت باشد

 ها را از خود دفع کنند. توانند گرفتارى ، تنها با توسّل به حضرت مىغیبت

 حضرت)علیه السالم( در توقیع خود به شیخ مفید)رحمه اهلل( فرمود: 

www.takbook.com

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/chehelhadis/3.htm#_ftn3


28 

 

ین ایم که اگر جز ا ما در سرپرستى شما کوتاهى و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده

 [4]ند.نمود کن مى و دشمنان، شما را ریشهآمد  ها بر شما فرود مى ها و مصیبت بود، دشوارى

در این صورت، مقصود این است که خداوند متعال با  ;ب( مراد حضرت، عصر ظهور باشد

 کند. اهل و شیعیانش دور مىاش بر تمام ظالمان، بالها و مصایب را از  ظهور حضرت و غلبه

 به این معنا که حضرت)علیه السالم(هم در غیبت و ;جمع بین این دو احتمال نیز ممکن است

 سازد. هم هنگام ظهور خویش گرفتارى را از شیعیان دور مى

 حدیث بیست و چهارم:

 )امید به اجابت دعا(

الَّذی سَأَلَكَ فَلَمْ تُعْطِهِ، وَمَنْ ذَا الَّذی ناجاكَ  )رَبِّ مَنْ ذَا الَّذی دَعاكَ فَلَمْ تُجِبْهُ، وَمَنْ ذَا

 [5]فَخَیَّبْتَهُ، أَوْ تَقَرَّبَ إِلَیْكَ فَأَبْعَدْتَهُ(

دى، و چه کسى از تو درخواست پروردگارا! چه کسى تو را خواند و تو دعایش را اجابت نکر

نمود و به او عطا نفرمودى، و چه کسى با تو مناجات کرد و او را ناامید ساختى، یا خود را به 

 تو نزدیك نمود و او را دور ساختى؟!

 شرح

این فقره از دعا، برگرفته از دعاى معروف به دعاى علوى مصرى است. محمّد بن على علوى 

، خدمت حضرت)علیه السالم(مشرّف شد و این دعا را از ایشان اى حسینى مصرى، در مکاشفه

 فرا گرفت و با خواندن آن به مقصودش رسید.

ید آموزد که نبا کند ـ به انسان مى حضرت در این دعا ـ که روح امید را در انسان زنده مى

الى خزیرا خداوند متعال کسى را دست  ;از دعا کردن و روى آوردن به درگاه ایزد ناامید شد

 گذارد. جواب نمى گرداند و هیچ دعایى را بى برنمى

د و چه بسا رسن چه بسیارند دعاهایى که به اجابت نمى»جا ممکن است کسى بپرسد:  در این

شود و ... پس منظور از این حدیث  خواهد، ولى به او داده نمى انسان از خدا چیزى را مى

 در پاسخ باید گفت:« چیست؟

سان از چیزى کراهت دارد، در حالى که خیر او در آن است و میل به چیزى اوّالً، چه بسا، ان

هد. خوا ولى با این حال، آن را از ایزد تبارك و تعالى مى ;دارد که صالح او در آن نیست

کند، ولى به عوض آن،  اش را در ظاهر اجابت نمى در این موارد، خداوند دعاى بنده

 آمرزد. گناهانش را مىدهد و یا  هاى دیگرى به او مى نعمت

ثانیاً، برآورده شدن حاجات، احتیاج به وجود شرایط و نبود موانع دارد. با نبود شرایط و 

چنین براى دعا کردن  شود. هم وجود موانع، انسان هر چه دعا کند، حاجتش برآورده نمى

شرط  شود. نخستین ها دعا مستجاب نمى آدابى است که باید رعایت شود و بدون رعایت آن

بودن است. شرط مهم دیگرش این است که دل کسى را نیازرده باشیم. کسى « عبد خدا»آن 
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شکند، چگونه توقع دارد دعایش مستجاب شود؟ نفرین فرد  که دل دیگرى را به ناحق مى

 شود. رسد و مستجاب مى دلشکسته زودتر به درگاه ایزد مى

 حدیث بیست و پنجم: 

 )حرمت اموال مردم(

 [6]لُّ الَِحِد أَنْ یَتَصَرَّفَ مِنْ مالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ()فَال یَحِ

 براى هیچ کس جایز نیست که بدون اذن صاحب مال، در مالش تصرّف کند.

 شرح

رت)علیه السالم( در پاسخ مسائل اسدى، مرقوم این کالم، بخشى از جوابى است که حض

 اند. داشته

الْباطِلِ إاِلّ ى )ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِ ى شریفه کنند که در آیه حضرت به مطلبى اشاره مى

 به آن اشاره شده است. خداوند در این آیه فرموده است: [7]أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض مِنْکُمْ(

که با  ى تجارتى باشد اموال خود را بین خود به باطل نخورید، بلکه تصرّف شما به واسطه

 رضایت شما، در میانتان متداول است.

ه آن ران نباید چشم سوئى بمال مسلمان نیز همانند آبرو و جانش باید محفوظ باشد، و دیگ

داشته باشند. مالك مال دیگران شدن، اگر بدون اسباب شرعى وعرفى )از قبیل تجارتِ با 

ه شده ها اشار رضایت، بخشش، ارث، اجاره و یا سایر اسباب شرعى که در فقه اسالمى به آن

گونه  ف، ایناى جز هرج و مرج در پى ندارد. در این آیه و نیز حدیث شری است( باشد، نتیجه

ل ى صاحب ما دستور داده شده که تصرّف در مال دیگران باید با رضایت یا اذن یا اجازه

باشد و کسى حق ندارد با زور، مال دیگرى را از دستش بیرون آورد و خود را صاحب آن 

 بداند.

 حدیث بیست و ششم: 

 )حضرت زهرا)علیها السالم( الگوى حضرت مهدى)علیه السالم((

دختر رسول خدا)صلى اهلل [8]بْنَةِ رَسُولِ اللّهِ)صلى اهلل علیه وآله وسلم( لی أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ()وَفی إِ

 .ى زهرا)علیها السالم(( براى من، اسوه و الگویى نیکو است علیه وآله وسلم( )فاطمه

 شرح

نى با ى ابن ابى غانم قزوی ى مشاجره خویش، قصّهالغیبة شیخ طوسى)رحمه اهلل(، در کتاب 

ى امر جانشینى امام عسکرى)علیه السالم(را نقل کرده است. ابن ابى  جماعتى از شیعه درباره

اى از شیعیان  غانم، به جانشینى براى حضرت امام عسکرى)علیه السالم(اعتقادى نداشت. عدّه

اى را که میان ابن ابى غانم و جماعت شیعه  نویسند و در آن مشاجره اى به حضرت مى مهنا

 شوند. ایجاد شد، یادآور مى

حضرت، در جواب نامه، به خطّ مبارك خود، بعد از دعا براى عافیت شیعیان از ضاللت و 

 رماید: ف خیرى آنان و تذکر به امورى چند، مى به ها و درخواست روح یقین و عاقبت فتنه
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 ى زهرا، دختر رسول خدا، براى من، در این مسئله، الگوى خوبى است. فاطمه

که حضرت کدام گفتار یا رفتار حضرت زهرا)علیها السالم( را سرمشق خویش قرار  در این

ها اشاره  هاى مختلفى بیان شده است. که در این جا به سه مورد از آن اند، احتمال داده

 شود: مى

علیها السالم( تا پایان عمر شریفش، با هیچ حاکم ظالمى بیعت نکرد. حضرت . حضرت زهرا)1

 مهدى)علیه السالم( هم بیعت هیچ سلطان ستمگرى را بر گردن ندارد.

د. حضرت ان . شأن صدور این نامه این است که برخى از شیعیان، امامت ایشان را نپذیرفته6

 فرمایند:  مى

اى  کردم که حق بر شما کامالً آشکار شود به گونه چنان مى توانستم و مُجاز بودم، آن اگر مى

ولى مقتداى من حضرت زهرا)علیها السالم(است. ایشان،  ;که هیچ شکّى براى شما باقى نماند

اندن گاه براى بازگرد که حق حکومت از حضرت على)علیه السالم( سلب شد، هیچ با این

حقاق کنم، و براى ا از ایشان پیروى مى خالفت، از اسباب غیرعادى استفاده نکرد. من نیز

 پیمایم. هاى غیرعادى را نمى حقّم در این دوران، راه

 . حضرت در پاسخ نامه فرموده است: 3

هایى که  گیرى از شما نبود، به سبب ظلم اگر عالقه و اشتیاق فراوان ما به هدایت و دست

 شدیم. گردان مى ایم از شما مردمان روى دیده

یت طورى که اذ خواهند بفرمایند، همان ره به حضرت زهرا)علیها السالم( مىحضرت، با اشا

و آزارى که دشمنان نسبت به حضرت فاطمه)علیها السالم(روا داشتند و سکوتى که مسلمانان 

پیشه کردند، هیچ کدام سبب نشد که ایشان از دعا براى مسلمانان دست بکشد، بلکه دیگران 

و  سوزى کنم و از دل ها و انکارها را تحمّل مى نیز این ظلم داشت، من را بر خود مقدم مى

 گذارم. ... براى شما، چیزى فرو نمى راهنمایى و دعا و

 حدیث بیست و هفتم: 

 )نهى از تشکیك(

 [9])ال عُذْرَ الََحَد مِنْ مَوالینا فی التَّشْکیكِ فیما یُؤَدّیهِ عَنّا ثِقاتُنا(

عیان ما کنند، احدى از شی در تشکیك نسبت به روایاتى که موثّقان از ما براى شما نقل مى

 عذرى ندارند.

 شرح

احمد »ى  درباره« قاسم بن عال»این عبارت قسمتى از توقیعى است که از سوى حضرت به 

 او صادر شده است. و دورى از« بن هالل عبرتایى

هاى استداللى اصول، براى حجّیّت خبر ثقه، به این روایت تمسك  فقهاى عظام، در کتاب

زیرا در واقع، حضرت در این روایت، به متابعت و قبول روایات کسانى امر کرده  ;اند کرده

 کنند. بیت)علیهم السالم( را نقل مى اند و سنّت اهل است که مورد وثوق
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ن است که، کسى حقّ ندارد در روایاتى که اصحاب مورد وثوق از مفاد حدیث، آ

گر در ها ترتیب اثر ندهد، م اند، تشکیك کند و به آن بیت)علیهم السالم( نقل کرده اهل

صورتى که علم به خطاى آن داشته، یا مفاد خبر، مخالف با کتاب و یا سنّت قطعى یا عقل 

سالم( بیت)علیهم ال ى نشر معارف اهل ه واسطهاند ک زیرا این ثقات از اصحاب ;سلیم باشد

السالم(  بیت)علیهم شود که چیزى از معارف اهل هستند و تشکیك در روایات آنان سبب مى

 به دست ما نرسد.

شایان ذکر است که وثاقت درجاتى دارد که بعضى از مراتب آن، مالزم با عدالت، بلکه فوق 

ى خود  سالم( براى حضرت مسلم بن عقیل در نامهعدالت است. تعبیرى که امام حسین)علیه ال

 آن سخن چنین است: ;رساند ى فوق عدالت را مى اند، مرتبه به اهل کوفه بیان داشته

 [10]تم.فرس من، به سوى شما، برادر و پسر عمو و مورد وثوق از خاندانم، مسلم بن عقیل را مى

 حدیث بیست و هشتم:

 )نهى از شك(

 [11])ال تَشُکَنَّ، فَوَدَّ الشَّیْطانُ أَنَّكَ شَکَکْتَ(

 ه تو شك کنى.زیرا شیطان دوست دارد ک ;هرگز شك به خود راه مده

 شرح

د منزل کند: هنگامى که وار شیخ کلینى)رحمه اهلل(، به سند خود از حسن بن نضر، نقل مى

تو »امام عسکرى)علیه السالم(شدم، شخص سیاهى را دیدم که ایستاده است. او به من گفت: 

ى پس داخل خانه شدم و سپس اتاق« داخل شو.»گفت: « آرى.»گفتم: « حسن بن نضر هستى؟

 اى آویزان شده بود. از داخل اتاق ندایى شنیدم که فرمود: دیدم که بر درِ آن پردهرا 

چه بر تو منّت گذاشته شکرگزار باش و حمد کن، و هرگز  اى حسن بن نضر! خدا را بر آن

 زیرا شیطان دوست دارد که تو شك کنى .... ;شکّى به خود راه مده

یعیان، در امر وکال و دیگر امور شك کرده جا که حسن بن نضر و جماعتى دیگر از ش از آن

بودند، و در امر امامت و رهبرى جامعه ـ که از مسائل اعتقادى است ـ شك، موجب فساد 

 دارد. دین خواهد شد، امام)علیه السالم( او را از شك و تردید برحذر مى

 شود: از این حدیث شریف چند نکته استفاده مى

 فهمیم که آن دهد، مى م( خبر از باطن حسن بن نضر مىجا که امام)علیه السال . از آن1

 داند. حضرت علم غیب مى

برد، به فکر شیعیان خود است و آنان را از  . امام)علیه السالم( اگر چه در غیبت به سر مى6

 دهد. ها نجات مى حیرت و ضاللت و گرفتارى

قین ها، نداشتن ی ندوبارىب ى بى زیرا منشأ همه ;. شك در امور اعتقادى، زیان فراوان دارد3

و باور دینى است. ما باید ایمان خود و دیگران را تقویت کنیم و در صورت القاى شبهات، 

 ها باشیم. گوى آن پاسخ
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هاى نفوذ شیطان، ایجاد شك و تردید در باورهاى عقیدتى مردم است، و طبق  . یکى از راه4

 د.این حدیث، شیطان این حالت انسان را بسیار دوست دار

 گونه که امام زمان)علیه . انسان باید شك و تردید را از خود و افراد جامعه دور سازد. همان5

السالم( درصدد برآمدند تا شك را از حسن بن نضر و جماعت شیعه برطرف کنند. قرآن کریم، 

تفکّر،  ى در پانزده مورد، شك را مذمّت، و شك کننده را به تفکّر دعوت کرده است. نتیجه

 ل شك ورسیدن به یقین است.زوا

 حدیث بیست و نهم:

 )حکم منکرین امام زمان)علیه السالم((

 [12])لَیْسَ بَیْنَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَبَیْنَ أَحَد قِرابَةٌ، وَمَنْ أَنْکَرَنی فَلَیْسَ مِنّی، وَسَبیلُهُ سَبیلُ ابْنِ نُوح(

بین خداوند عزّوجلّ و هیچ کس قرابت و خویشاوندى نیست، هر که مرا انکار کند از من 

 نیست، و راهِ او راه فرزند نوح است.

 شرح

 هاى اسحاق ابن یعقوب هاى امام زمان)علیه السالم( به پرسش این عبارت، بخشى از جواب

و  بیت و نسل پیامبرند ها، سؤال از حکم کسانى است که از اهل ى آن سؤال است. از جمله

ا آی»پرسد:  اند. او مى شوند، ولى منکر امام زمان از فرزندان عموى آن حضرت شمرده مى

الم(در حضرت)علیه الس« اند یا نه؟ که منکران حضرت، از ذرارى پیامبرند، گمراه با وجود این

 فرماید:  کند و مى اى اشاره مى جواب این سؤال به نکته

اش  میان خدا و هیچ کس، قرابت و خویشاوندى وجود ندارد که به جهت آن درباره

لذا اگر فردى نافرمانى خدا را کند ـ هر کس که باشد ـ  ;ى خاصى صورت گیرد مالحظه

 سرنوشتش دوزخ است.

را  ه این نظرک یکى از موارد نافرمانى خدا، انکار امامت امام زمان یا انکار وجود اوست. آن

 ;پیماید، راه فرزند نوح است. او به هر جا پناه برد، نجات نیابد داشته باشد، راهى را که مى

 گونه که کوه بلند، فرزند حضرت نوح را نجات نداد.  همان

و آن  ;دکن اند، تأیید مى این حدیث را روایتى که شیعه و سنّى در کتب روایى خود آورده

 علیه وآله وسلم( فرمود:  این که پیامبر)صلى اهلل

سى یابد و ک بیت من، مَثل کشتى نوح است، هر کس سوار بر آن شود، نجات مى مَثل اهل

 [13]شود. که از آن تخلّف کند، غرق مى

 ام:  حدیث سى 

 م زمان)علیه السالم(()آزار دهندگان اما

 [14])قَدْ آذانا جُهَالءُ الشّیعَةِ وَحُمَقاؤُهُمْ، وَمَنْ دینُهُ جِناحُ الْبَعُوضَةِ أَرْجَحُ مِنْهُ(

تر است،  دارى آنان برتر و محکم ه از دینخردان شیعه و کسانى که پر و بال پش نادانان و کم

 ما را آزار مى دهند.
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 شرح

ن علىّ ى محمّد ب این عبارت، بخشى از توقیعى است که حضرت)علیه السالم( در جواب نامه

 اى از غالیان است که به شرکت بن هالل کرخى فرستاده است. این توقیع، در ردّ طایفه

 و قدرت او معتقدند! ائمه)علیهم السالم( با خداوند در علم

 طور که هستند، بشناسد، نه آنان را در سطح یکى از وظایف شیعه این است که امامان را همان

 ... شریك خداوند یکتا قرار دهد.  افراد عادى پایین آورد و نه در قدرت و

 شان به خوبى بیان شده و الزم است با مراجعه به در روایات فراوانى، مقام امامان و وظیفه

 ى امامان اصالح کنیم. ها، تفکّر خویش را درباره آن

اعمال و رفتار و اعتقاد غالیان، سبب شد که مخالفان، شیعه را تکفیر کنند و گروهى از آنان 

 القتل بودن شیعه فتوا دهند. نیز به نجاست و واجب

 فرماید:  در کالمى مىالبالغه  نهجامیرالمؤمنین)علیه السالم( در 

گردد: یکى آن کس که در دوستى با من به راه افراط  د من هالك مىدو کس در مور

 [15]افتد. رود، دیگرى آن که در دشمنى با من، سخت به تفریط مى مى
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 حدیث سی و یکم تا چهلم 

 حدیث سى و یکم:

 )نهى از تکلّف و به زحمت انداختن(

 [1])ال تَتَکَلَّفُوا عِلْمَ ما قَدْ کُفیتُمْ(

 اند به مشقت نیندازید. چه از شما نخواسته خود را براى دانستن آن

 شرح

بن  هاى اسحاق این عبارت از جمله مطالبى است که امام زمان)علیه السالم( در جواب سؤال

 اند. یعقوب تذکّر داده

 یم:کن اره مىها اش شود که به برخى از آن از این حدیث شریف چند نکته استفاده مى

سان نیستند. برخى، مطالب فلسفى و  ى افراد، از نظر عقلى و توان درك و فهم، یك . همه1

، هر کس باید بنابراین ;کنند و برخى چنین نیستند عقلى و استداللى را به راحتى درك مى

 ،زیرا، به طور نمونه ;ى فهم خود را بداند و بیش از آن، خود را به زحمت نیندازد اندازه

رو  کسى که توان فهم مطالب عرفانى را ندارد، اگر وارد این مباحث شود، یقیناً، با مشکل روبه

 خواهد شد و چه بسا به گمراهى افتد.

. شارع مقدّس اسالم، برخى مطالب را نخواسته آشکار کند. حضرت در این روایت 6

 فرماید:  مى

چه  ید و خود را براى فهمیدن آنبه همان اندازه که براى شما روشن شده است، قناعت کن

 از شما مخفى شده است، به زحمت نیندازید.

علم این  ;..کنند و . اند که بدانند حضرت، اآلن، در کجا زندگى مى مثالً برخى به دنبال این

چه براى ما روشن است، این است که حضرت، زنده است.  مطالب بر ما پوشیده است. آن

اع براى ظهور ایشان است. ما نباید خود را براى اطالع از ى ما، آماده کردن اوض وظیفه

لذا  ;زیرا، این امور، نفعى براى ما ندارد ;ى زندگى حضرت و ... به زحمت بیندازیم نحوه

 علمش نیز در اختیار ما نیست.

چنین، به طور مثال، اگر کسى لباسش پاك بوده باشد و شك کند که نجس شده است  . هم3

کنند و خودشان  ولى بعضى به این مقدار اکتفا نمى ;را بر پاکى لباس بگذارد یا نه، باید حکم

ند تا علم کن ى لباس را نگاه مى اندازند و براى یافتن نجاست احتمالى، همه را به زحمت مى

 اند. حاصل کنند! از ما چنین علمى را نخواسته
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 حدیث سى و دوم:

 )توحید و نفى غلو(

ى هُوَ الَّذی خَلَقَ االَْجْسامَ وَقَسَّمَ االَْرْزاقَ، الَِنَّهُ لَیْسَ بِجِسْم واَل حالٌّ فی جِسْم، لَیْسَ )إِنَّ اللّهَ تَعال

قُ، کَمِثْلِهِ شیءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ، وَأَمَّا االَْئِمَّةُ)علیهم السالم( فَإِنَّهُمْ یَسْأَلوُنَ اللّهَ تَعالى فَیَخْلُ

 [2]یَرْزِقُ، إِیجاباً لِمَسْأَلَتِهِمْ وَإِعْظاماً لِحَقِّهِمْ(وَیَسْأَلوُنَهُ فَ

یا  زیرا او جسم ;ها را تقسیم کرده است تنها خداوند متعال است که اجسام را خلق و روزى

هم السالم( امّا ائمّه)علی ;چیزى همانند او نیست. او شنوا و داناست حلول کننده در جسم نیست.

خواهند، خدا  کند. از خدا مى خواهند و خدا نیز براى آنان خلق مى چیزى را از خدا مى

ى آنان را  کند، چون بر خود حتم کرده که خواسته دهد. خدا چنین مى هم روزى مى

 د.ها را عظیم گردان اجابت و منزلت و شأن آن

 شرح

کند،جماعتى از شیعیان، در مقام  نقل مىالغیبة شیخ طوسى)رحمه اهلل( درکتاب 

اى قائل بودند که خداوند ـ عزّوجل ـ قدرت  بیت)علیهم السالم( اختالف کردند.عدّه اهل

اى براین عقیده بودند  خلق و رزق را به امامان معصوم واگذار کرده است.در مقابل، عدّه

ست وبر خداوند متعال جایز نیست که امر خلق و رزق رابه ائمه واگذار که این امر،محال ا

 است. زیرا، تنها خداوند متعال قادر برخلق اجسام;کند

شیعیان، در این امر، به نزاع شدید برخاستند. شخصى که در آن مجلس حاضر بود، گفت: 

ز در این باره اروید و  چرا نزد ابى جعفر محمّد بن عثمان عمرى )سفیر دوم حضرت( نمى»

کنید تا حقّ بر شما روشن گردد؟ او تنها راه و واسطه به سوى حضرت صاحب  او سؤال نمى

ى  شیعیان، بر این امر راضى شدند و نامه نوشتند و در آن، مسئله« األمر)علیه السالم(است.

 مورد نزاع را پرسیدند. حضرت در جواب نامه مرقوم فرمودند: 

در نتیجه، ما چون جسم داریم و روزى  ;نباید روزى خورنده باشد خالق نباید جسم، و رازق

ولى خداوند، حق ما را بزرگ قرار داده و درخواست  ;خوریم، نه خالق هستیم و نه رازق مى

 که ما، خود، جداى شود، نه این کنیم، برآورده مى لذا دعایى که مى ;کند ما را اجابت مى

 اشیم.از خواست الهى، توان این را داشته ب

  
 حدیث سى و سوم:

 )محبت امام زمان)علیه السالم((

 [3]()فَلْیَعْمَلْ کُلُّ امْرِء مِنْکُمْ بِما یَقْرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنا، وَیَتَجَنَّبُ ما یُدْنیهِ مِنْ کَراهَتِنا وَسَخَطِنا

چه  پس هر یك از شما باید کارى کند که وى را به محبت و دوستى ما نزدیك سازد، و از آن

 خوشایند ما نیست و باعث کراهت و خشم ماست دورى گزیند.
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 شرح

اى است که امام زمان)علیه السالم( براى شیخ مفید)رحمه  این عبارت بخشى از نامه

ن به ها و دستورهاى گوناگو تأیید ایشان و ذکر سفارشاهلل(فرستاده است. حضرت بعد از 

 فرماید:  شیعیان، مى

بیت نزدیك شود، و از  هر فرد از شیعیان باید کارى را انجام دهد که به محبت ما اهل

 شود، اجتناب و دورى کند. کارهایى که موجب کراهت و ناخرسندى ما مى

ه ى فردى و شخصى ندارد، بلک نبهبیت)علیهم السالم( ج روشن است محبّت و کراهت اهل

بان بیت)علیهم السالم( مشاهده کنند که شیعیان و منتس زیرا هر گاه اهل ;به مالك خدایى است

دهند که مورد رضایت الهى است، و نیز از کارهایى که مورد  به آنان، کارهایى را انجام مى

. در بالند آنان مىشوند و به  حال مى کنند، خوش سخط و غضب خداوند است اجتناب مى

قدرى در شأن شیخ مفید)رحمه  بینیم که چه تعبیرهاى گران ى حضرت، مى همین نامه

 اهلل(آمده است: 

دار  سالم بر تو اى دوست و دین ;به نام خداوند بخشنده و مهربان. امّا بعد )از حمد و ثنا(

، به جز او معبودى نیستمخلص که به مقام ما و ... یقین استوار دارى! ما یقیناً خداى را که 

خاطر وجود تو، شکرگزاریم. از او درخواست درود بر آقا و موالیمان محمد و آل طاهرش 

کنم ـ خداوند توفیقات را براى نصرت و یارى حقّ ادامه دهد، و  را داریم. تو را آگاه مى

که  شده جزایت را به جهت گفتارِ راست تو از جانب ما، عظیم گرداند ـ که به ما اذن داده

 .[4]نگارى کنیم تو را مشرّف به نامه

بر ماست که اگر به دنبال جلب محبّت آقا امام زمان)علیه السالم( و دورى از سخط و غضب 

و از طرف  ;از عنایاتش محروم گردیم آن حضرت هستیم، کارى نکنیم که از ایشان دور شده،

ا به ایشان تر ما ر دیگر، سعى ما بر این باشد که اعمال و رفتارى را انجام دهیم که هر چه بیش

 گرداند. نزدیك مى

  
 حدیث سى و چهارم:

 )هدف بعثت(

 أَسْماعاً قَهُمْ بِقُدْرَتِهِ، وَجَعَلَ لَهُمْ)إِنَّ اللّهَ تَعالى لَمْ یَخْلُقِ الْخَلْقَ عَبَثاً، وَال أَهْمَلَهُمْ سُدىً، بَلْ خَلَ

مْ بِطاعَتِهِ وَأَبْصاراً وَقُلُوباً وَأَلْباباً، ثُمَّ بَعَثَ إِلَیْهِمْ النَّبِیّینَ)علیهم السالم( مُبَشِّرینَ وَمُنْذِرینَ، یَأْمُرُونَهُ

 [5]مِنْ أَمْرِ خالِقِهِمْ وَدینِهِمْ، وَأَنْزَلَ عَلَیْهِمْ کِتاباً...(وَیَنْهَوْنَهُمْ عَنْ مَعْصِیَتِهِ، وَیُعَرِّفُونَهُمْ ما جَهَلُوهُ 

به قدرت  بلکه آنان را ;به راستى، خداى متعال مردم را بیهوده نیافرید، و بیکاره رها نساخت

سپس پیامبران)علیهم السالم(را به سوى  ;به آنان گوش و دیده و دل و عقل دادخود آفرید و 

دهنده فرستاد تا مردم را به اطاعت خدا امر کنند و از معصیت او  دهنده و بیم آنان بشارت
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اند، بدانها بیاموزند، و براى آنان کتابى  چه را از امر خالق و دین خود جاهل باز دارند و آن

 نازل کرد... .

 شرح

 ى احمد بن این مطالب بخشى از جوابى است که امام زمان)علیه السالم( در جواب نامه

 اسحاق مرقوم داشتند.

 گوید:  احمد بن اسحاق مى

امامِ  اى خود را بعضى از شیعیان نزد من آمده، خبر از ادّعاى جعفر بن على دادند. او در نامه

. وى کند مردم را به سوى خود دعوت مىبعد از امام حسن عسکرى)علیه السالم(معرّفى و 

 کند که تمام علوم، از جمله علم حالل و حرام، نزد اوست.  ادّعا مى

لیه فرستد. حضرت)ع نویسد و براى حضرت مى اى مى احمد ابن اسحاق این مطالب را در نامه

 تدار بودن خلق السالم( در جواب، مطالبى را تذکّر دادند که از آن جمله اشاره به هدف

انسان و بعثت انبیاست، تا مردم بدانند، که هر کس حقّ ادعاى امامت و رهبرى خلق براى 

چنین مردم به این نکته پى ببرند که همواره در  هم ;ها به اهدافشان را ندارد رساندن آن

شوند.  ى گفتار و کردار و پندارشان بازخواست مى اند و از همه معرض امتحان الهى

انسان به حال خود رها شده باشد تا مانند حیوانات دیگر زندگى کند و گونه نیست که  این

 ها ابزار فهم )گوش، چشم، دل و بعد از مدّتى خود را نابود شده بپندارد، بلکه براى انسان

عقل( قرار داده است، تا با مدد و یارى انبیا، حقایق عالم را درك کنند و بفهمند که چگونه 

 ن دنیا، براى رسیدن به سعادت، چه راهى را باید بپیمایند.باید زندگى کنند و در ای

ش را تواند راه خوی منظور حضرت در این قسمت از نامه این است که انسان به تنهایى نمى

بشناسد، لذا خداوند، انبیایى را فرستاد تا دست آدمیان را بگیرند و آنان را به سعادت ابدى 

داوند متعال نیز در قرآن کریم به این هدف اشاره برسانند و از شقاوت جاوید برهانند. خ

 کرده است:

الْحِکْمَةَ )هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی االُْمِّیّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَیُزَکّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ

اوست خدایى که میان عرب امّى ـ که خواندن و  ;[6]وَإِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَالل مُبین(

دانستند ـ پیامبرى بزرگوار از خودشان برانگیخت، تا بر آنان آیات وحى خدا  نوشتن هم نمى

و به آنان کتاب آسمانى  ها را ـ از لوث جهل و اخالق زشت ـ پاك سازد را تالوت کند و آن

 و حکمت الهى بیاموزد، که پیش از این همه در گرداب جهالت و گمراهى بودند.

هاى  اوضاع امروز جهان این نکته را به خوبى آشکار کرده است. چه افراد مظلومى که به بهانه

 گردد و ... ! شود و چه اموالى که به هوسى غارت مى واهى، خونشان ریخته مى

 و پنجم: حدیث سى 

 )کیفیت درخواست حاجت(

 [7])مَنْ کانَتْ لَهُ إِلَى اللّهِ حاجَةٌ فَلْیَغْتَسِلْ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَیَأْتی مُصَالّهُ(
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اى از پیشگاه خداوند متعال دارد، بعد از نیمه شب جمعه غسل کند  هر کس حاجت و خواسته

 و براى مناجات با خداوند در جایگاه نمازش قرار گیرد.

 شرح

ى امام زمان)علیه  ى مقدسه گوید: از ناحیه ابوعبداللّه حسین بن محمد بزروفى مى

 السالم(توقیعى صادر شد که در آن نوشته بود: 

اه به گ وند دارد، باید شب جمعه، بعد از نیمه شب غسل کند، آناى از خدا هر کس خواسته

رسید، صد  که« ایاك نعبد و ایاك نستعین»جایگاه نمازش آید و دو رکعت نماز بخواند، به 

 ;خواندى توحید ب سپس حمد را تمام کرده، بعد از آن یك مرتبه سوره ;بار آن را تکرار کند

ر هر کدام هفت بار تسبیح بگوید. رکعت دوم را گاه رکوع و سجده به جاى آورد و د آن

نیز همانند رکعت اول به جاى آورد. در پایان نماز دعایى را بخواند که کفعمى در ابتداى 

گاه  آورده است. بعد از دعا به سجده برود و نزد خداوند تضرّع کند، آنالمصباح از  32باب 

چنین کند، و دعا را از روى اخالص  حاجت خود را از خداوند بخواهد. هر کس از مرد و زن

گردد،  شود و حاجت او هر چه باشد برآورده مى بخواند، درهاى اجابت به روى او باز مى

 که آن حاجت قطع رحمى باشد. مگر آن

 شود: از این حدیث چند نکته استفاده مى

 تزیرا ممکن اس ;. نباید بدون مقدمه به سراغ درخواست حاجت از خداوند متعال رفت1

موانعى در انسان وجود داشته باشد که نگذارد دعاى انسان به هدف اجابت برسد، یکى از این 

 موانع، گناه است.

. فقط استغفار براى استجابت دعا و مغفرت کافى نیست، بلکه اقرار به توحید و مراتب آن و 6

 تسبیح و ذکر خدا نیز، از جمله عوامل مؤثر در این زمینه است.

لذا حضرت)علیه السالم( دستور  ;ان نیز در تسریع استجابت دعا مؤثّر است. زمان و مک3

ها در طول هفته است، آن هم  دهد که شخص حاجتمند، در شب جمعه، که بهترین شب مى

ى شب، که بهترین اوقات در شبانه روز است، در جایگاه دائمى نماز، که بهترین مکان  در نیمه

 د را بعد از نماز بخواهد.مؤمن است، قرار گیرد و حاجات خو

  
 حدیث سى و ششم:

 )عاقبت به خیرى(

 )أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْعَمى بَعْدَ الْجَالءِ، وَمِنَ الضَّاللَةِ بَعْدَ الْهُدى، وَمِنْ مُوبِقاتِ االَْعْمالِ وَمُرْدِیاتِ

 [8]الْفِتَنِ(

هاى نابود  هبار و فتن از نابینایى پس از بینایى، و از گمراهى پس از هدایت، و از رفتار هالکت

 برم. کننده، به خدا پناه مى
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 شرح

این عبارت، بخشى از توقیعى است که امام زمان)علیه السالم( به نایب نخست و دوم خود، 

محمّد فرستاده است. حضرت)علیه السالم( بعد از سفارش  عثمان بن سعید عمرى و فرزندش

برد  به امورى در امر غیبت و تثبیت قلوب شیعیان در این امر مهم، از چند چیز به خدا پناه مى

 ها براى ما درسى عظیم است: که هر کدام از آن

دایت ه زیرا اگر کسى ;برد . حضرت)علیه السالم( از ضاللت بعد از هدایت به خدا پناه مى1

شود و حقّ و حقیقت را درك کند، ولى پس از مدّتى دست از آن بردارد، حجّت بر او تمام 

 شود. چنین کسى سعادت پایدار را پس از ناپذیر را متحمل مى شده و قطعاً، خسارتى جبران

 شناخت و معرفت، ترك کرده و عذاب جاوید را بر جان خود خریده است.

ه خدا رساند، ب اى که انسان را به هالکت و نیستى مى سیئهچنین، حضرت از اعمال  . هم6

ها و  زیرا انسان همیشه در خطر از دست دادن ایمان خویش است. هوا و هوس ;برد پناه مى

کنند. از این بخش، اهمّیت و دشوارى  هاى شیطان، انسان را تا دَم مرگ رها نمى وسوسه

 توان فهمید. ایمان را مى

هاى خطرناك و مهلك که انسان را از اوج عزّت به  ند متعال، از فتنه. آن حضرت، به خداو3

هاى  برد. طبق نصّ صریح قرآن، انسان در معرض امتحان کشانند، به خداوند پناه مى ذلّت مى

 فرماید:  دایمى است. خداوند متعال مى

آیا  ;[9]نَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...()أَحَسِبَ النّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ الیُفْتَنُو

ان کنند و ایم رهایش که گفتند ما ایمان به خدا آورده مردم چنین پنداشتند که به صِرف این

 هایى را پیش از اینان امتحان نمودیم. نکنند؟ ما امّت بر این ادعا هیچ امتحانشان

اند و شدّت و ضعف دارند. گاهى مربوط به بدن و مال و گاهى  ها گوناگون این امتحان

ى این ابتالئات، چه کوچك و چه بزرگ، باید به خدا توکّل  مربوط به دین است و ... در همه

 کرد و با سرافرازى بیرون آمدن را از او خواست.

 حدیث سى و هفتم:

 )پیروزى حق بر باطل(

 [10])أَبَى اللّهُ عَزَّوَجَلَّ لَلْحَقِّ إِالّ إِتْماماً، وَلِلْباطِلِ إِالّ زَهُوقاً(

ـ دیر یا زود ـ پایان حق، پیروزى، و ى حتمى خداوند بر این قرار گرفته است که  اراده

 پایان باطل، نابودى باشد.

 شرح

ق اشعرى ى احمد بن اسحا این عبارت، قسمتى از جوابى است که حضرت)علیه السالم( به نامه

اند. حضرت، در این نامه، بعد از ردّ ادعاى جعفر )عموى خود(، خودش را وصىّ  قمّى داده

نکته اشاره  گاه به این آن ;کند کرى)علیه السالم( معرفى مىو امام بعد از پدرش امام حسن عس

کند که سنّت الهى به این تعلّق گرفته است که حقّ و حقیقت را یارى کند و به جایگاه  مى
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از طرف دیگر، سنّت الهى به  ;رفیع خود برساند، هر چند در طول تاریخ با آن مبارزه شود

مدّتى جوالن دهد و حاکم باشد ـ نابود گردد و این تعلّق گرفته است که باطل ـ هر چند 

 ;... این نکته را به خوبى نشان داده است ها و جز اسمى از آن باقى نماند. سرنوشت فرعون

ر این ها د ها و دشوارى رو حقّ و حقیقت باشیم و از تلخى لذا بر ماست که همیشه، دنباله

ه به ثمر زیرا، نور حق باالخر ;ل نبندیمى باط گاه دل به ظاهر فریبنده مسیر نهراسیم، و هیچ

 کند. نشیند و باطل را نابود مى مى

  
 حدیث سى و هشتم: 

 )عمل به سنّت، مبناى مودّت(

)إِجْعَلُوا قَصْدَکُمْ إِلَیْنا بِالْمَوَدَّةِ عَلَى السُّنَّةِ الْواضِحَةِ، فَقَدْ نَصَحْتُ لَکُمْ، وَاللّهُ شاهِدٌ عَلَیَّ 

 [11]وَعَلَیْکُمْ(

بیت عصمت و طهارت ـ بر مبناى  هدف و قصد خویش را نسبت به محبّت و دوستى ما ـ اهل

 هاى الزم ها و سفارش پس همانا که موعظه ;عمل به سنّت و اجراى احکام الهى قرار دهید

 ى ما و شما گواه است. ، و خداوند متعال نسبت به همهرا نمودم

 شرح

غانم قزوینى با جماعتى از شیعیان در مورد جانشینى امام حسن عسکرى)علیه  بین ابن ابى

 غانم معتقد بود که ایشان رحلت نمود، در حالى که جانشینى براى السالم(اختالف شد، ابن ابى

سن و به مخالفت پرداختند و معتقد بودند که امام حخود معرفى نکرد، ولى جماعت شیعیان با ا

ام زمان)علیه اى به ام لذا نامه ;عسکرى)علیه السالم( براى خود جانشینى را تعیین نموده است

السالم(نوشتند و این موضوع را براى حضرت بازگو کردند. حضرت)علیه السالم(در جواب 

 جمله، حدیث فوق است. نامه، به خطّ خود، مطالبى مرقوم داشتند که از آن

 فرماید:  کند و سپس مى حضرت در آن نامه ابتدا به تقوا و پرهیزکارى امر مى

...  دانید به ما باز گردانید، بر ما است که حقیقت را بیان کنیم تسلیم ما باشید و هر چه را نمى

ورهاى تبه راست و چپ منحرف نشوید و محبّت و دوستى خود را نسبت به ما با اطاعت از دس

 ما، که همان شریعت محمّدى است، ثابت عملى سازید.

شود که ادعاى محبت کافى نیست و محبّ حقیقى کسى  از این حدیث به خوبى استفاده مى

 کند. است که به دستورهاى محبوب خود عمل مى

 فرماید:  امام باقر)علیه السالم( مى

نى هستند که خدا را اطاعت به خدا سوگند، شیعیان ما کسا ;مذاهب شما را دور نکند

 [12]کنند. مى
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 فرماید:  امام صادق)علیه السالم( مى

دارى، اهل زهد و عبادت و اصحاب پنجاه و  شیعیان ما اهل ورع و کوشش، اهل وفا و امانت

زکات اموال خود را  ;ها بیدارند و روزها روزه دارند شب ;نه روزندیك رکعت در شبا

 [13]کنند. آورند و از هر کار حرامى اجتناب مى ى خدا را به جا مى حجّ خانه ;پردازند مى

 فرماید:  لسالم( در جایى دیگر مىچنین امام صادق)علیه ا هم

. ام، ولى در عمل و آثار با ما مخالفت کند، از شیعیان ما نیست کسى که به زبان بگوید شیعه

مال ما اند و آثار ما را متابعت و به اع شیعیان ما کسانى هستند که با زبان و قلب با ما موافق

 [14]کنند. عمل مى

  
 حدیث سى و نهم: 

 )حکم وقف(

ما لَمْ  )وَأَمّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ عَلى ناحِیَتِنا وَما یَجْعَلُ لَنا ثُمَّ یَحْتاجُ إِلَیْهِ صاحِبُهُ، فَکُلُّ

 [15]تَجْ(وَکُلُّ ما سُلِّمَ فَال خِیارَ فیهِ لِصاحِبِهِ، إِحْتاجَ إِلَیْهِ صاحِبُهُ أَوْ لَمْ یَحْیُسَلَّمْ فَصاحِبُهُ فیهِ بِالْخِیارِ، 

تاج شده ى این که فردى چیزى را براى ما وقف کرده، ولى خودش به آن مح از ما درباره

م چه براى ما وقف کرده، ولى تسلی اى. حکم چنین فردى، این است که در آن است، پرسیده

ولى آن چه را، به خاطر تسلیم، وقفش  ;تواند وقف را به هم بزند ما نکرده، مختار است و مى

 تواند برگرداند، خواه به آن احتیاج داشته یا نداشته باشد. مسلّم شده است، دیگر نمى

 شرح

 هاى ین عبارت، قسمتى از توقیعى است که امام زمان)علیه السالم( در جواب سؤالا

 اند. ابوالحسین محمّد بن جعفر اسدى مرقوم داشته

حکم وقف با معامالت دیگر تفاوت دارد. اگر کسى چیزى را بفروشد و پولش را از مشترى 

له را به را پس دهد و معام تواند پول نظر کند، مى بگیرد، ولى پشیمان شود و از معامله صرف

گونه نیست. وقتى چیزى وقف شد، اگر واقف، آن را به موقوف علیه  امّا وقف این ;هم بزند

م بزند و تواند وقف را بر ه )کسانى که آن چیز براى آنان وقف شده( تسلیم نکرده باشد، مى

 علیه قرار داد، ولى اگر مال موقوف را در اختیار موقوف ;هاى خودش بازگرداند به دارایى

تواند به هیچ عنوان آن را به اموال خود  کند و واقف نمى آن وقف حتمیّت پیدا مى

 بازگرداند.

 ;علیه چه کسى باشد، امام معصوم باشد یا فرد عادى کند که موقوف در این حکم، فرق نمى

 نیز تفاوتى ندارد که مال موقوف چه مقدار باشد، کم یا زیاد.

 حدیث چهلم: 

 عاقبت()حسن 

 [16])وَالْعاقِبَةُ بِجَمیلِ صُنْعِ اللّهِ سُبْحانَهُ تَکُونُ حَمیدَةً لَهُمْ مَا اجْتَنَبُوا الْمَنْهِیَّ عَنْهُ مِنَ الذُّنُوبِ(
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مادامى که شیعیان از گناهان دورى گزینند، پسندیده  با ساخت نیکوى خداوند، فرجام کار،

 و نیکو خواهد بود.

 شرح

اى است که امام زمان)علیه السالم( براى شیخ مفید)رحمه  این حدیث، بخشى از نامه

ر شیعیان ما، اند که اگ اى مهم اشاره کرده اند. حضرت)علیه السالم( به نکته اهلل(مرقوم داشته

اهانى پس باید از گن ;اهند، سببش لطف و توجّه خاصّ خداوند استخو عاقبت به خیرى را مى

زیرا هر عملى، اثر مخصوص خود  ;ها منع کرده است، اجتناب کنند که خداوند متعال از آن

س شود. آن ک را دارد و نَفْس ما، مطابق کارها، سخنان و حتّى افکارى که داریم، ساخته مى

حال آن گناه کم باشد یا زیاد، کوچك باشد یا بزرگ  که از انجام دادن گناه باکى ندارد ـ

ـ بداند که حقیقت خود را تیره و تار کرده، شایستگى ورود به جایگاه نور و پاکى را ندارد. 

ها براى  کند و ثواب ها تالش مى افتد. انسان سال یك گناه، آتشى است که در خرمنى مى

از این رو،  ;دهد ى را به هدر مىآورد، ولى با یك گناه، حاصل عمر خویش فراهم مى

 حضرت، در این حدیث، خطر گناه را گوشزد کرده است.
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 ضمیمه 

  
  علمیه حوزه فرهنگى هاى پژوهش و آشنایى با مرکز مطالعات

   
 باسمه تعالى 

 و مانهعال گویى پاسخ هدف با قم ى علمیه ى حوزه فرهنگى هاى مرکز مطالعات و پژوهش

 و اسالمى فرهنگ ترویج و تبیین و جامعه مختلف اقشار دینى شبهات و سؤاالت به منطقى

 أسیست قم علمیه ى نیازهاى فکرى جامعه، توسط پژوهشگران و کارشناسان حوزه تأمین

 است رسانده انجام به را خاص وظایف و کارها راه اهداف، این تحقق راستاى در و گردید

 .نمود اشاره ذیل موارد به توان مى جمله از که

بیت و ، ترحقوق سیاست، فقه، پژوهى، دین کالم، قرآن،) تخصصى هاى . تشکیل گروه1

 .شبهات و سؤاالت به گویى مشاوره، تاریخ و سیره( براى پاسخ

 با دین ى هاندیش ى گستره در پاسخ و پرسش و رانى سخن و تخصصى هاى . سلسله نشست6

 وانعن با قم ى فیضیه ى مدرسه در دانشگاه، و حوزه نظران صاحب و اندیشمندان حضور

 .«دینى گفتمان کانون»

 نقد. هاى . تشکیل حلقه3

 .قم ى . سایت اندیشه4

 ى اندیشه ى عرصه در ها وپاسخ ها پرسش تخصصى ى نشریه اولین عنوان به صباح ى . مجله5

 .مختلف موضوعات در دینى

 . چاپ و انتشار محصوالت مرکز.2

 برخى از آثار مرکز:

 . جزوات کانون گفتمان دینى.1

 .صباح ى . مجله6

 .قم ى . سایت اندیشه3

 کانون گفتمان دینى. افزار . نرم4

، معاصر هاى ایمان و چالش، جوانان و روابط، پلورالیزم دینى، کالم جدید) ها . برخى کتاب5

 ....(ووالیت فقیه ، مطبوعات شناسى آسیب، پرسمان عصمت، قلمرو دین، دین و آزادى

 37185ـ  4422آدرس: قم: ص پ: 

 1651ـ  7737617نمابر: 

. http://WWW.andisheqom.com    
 Email:howzeh@andisheqom.com
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 باسمه تعالى 

تأسیس مرکز البحوث و الدراسات الثقافیة للحوزة العلمیة فی قم المقدسة بجهود الفضالء 

المتخصصین فی الحوزة العلمیة بقم المقدسة و یهدف إلى نشر و إشاعة الثقافة اإلسالمیة من 

 اإلجابة العلمیة على األسئلة الدینیة المطروحة و یحمل على عاتقه المهام التالیة:خالل 

. اإلجابة على األسئلة الدینیة بواسطة کوادر متخصصة فی مجال: علوم القرآن، الکالم، الفکر 1

 الدینی، الفقه، السیاسة، أسس التربیة و اإلرشاد، التاریخ و السیرة.

و أسئلة و أجوبة فی مجال الفکر الدینی بحضور أساتذة . جلسات تخصصیة و محاضرات 6

 الحوزة و الجامعة فی المدرسة الفیضیة و الذی یحمل اسم مجمع الحوار الدینی.

 . تشکیل حلقات للبحث.3

 االنترنیت على( الفکر) قم ی . موقع اندیشه4

(http:www.andisheqom.com) 

ولى من األسئلة الدینیة و التی تعتبر األ . إصدار مجلة الصباح المتخصصة فى اإلجابة على5

 نوعها.

 . طباعة و نشر إصدارات المرکز.2

 من إصدارات المرکز:

 أ. حلقات مجمع الحوار الدینی.

 ب. مجلة الصباح )فصلیة(.

 االنترنیت على( الفکر) قم ی ت. موقع اندیشه

(http:www.andisheqom.com.) 

 ی.ث. برامج کمبیوتریة لمجمع الحوار الدین

 ح. إصدار و نشرکتب، منها:

الکالم الجدید، پلورالیزم الدینی، الشباب و العالقات، اإلیمان و تحدیات العصر، الدین و 

 الحریة، حدود الدین، أسئلة حول العصمة، معرفة ثغرات الصحافة، والیة الفقیه و...

 یمکن مراسلة المرکز على العنوان التالی:

 .37185ـ  4422قم المقدسة: ص ب 

 1651-7737613فاکس: 
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The Center of Educational Studies and Researches affiliated with the 

Seminary (Theological Center) of Qom was established with the 

intention of answering the religious scholarly questions raised by 

people, meeting religious cultural needs of various people and 

explaining and promoting the rich Islamic culture with the help of 

religious experts working in the Seminary. The responsibilities this 

center has are as follows: 
1. Answering religious questions by competent religious scholars and 

authorities in various fields such as the Qur'anic studies, theology, 

comparative religions, jurisprudence, politics, law of education, 

history and biographical studies (studies on the Prophet and 

Imams'[the Infallibles'] life-styles). 

2. Holding scholarly meetings and seminars in which lectures are 

delivered; sessions under the title of " the Society of Religious 

Discourse" are organized where the questions raised by participants 

in the realms of religious thought are answered; both the religio us 

scholars of the Seminary and the professors of the universities take 

part in what it is called "the Society of Religious Discourse" in one of 

the well-known schools called "Feiziyyeh". 

3. Establishing circles of critics. 

4. Administering the website 

(http://www.andisheqom.com) 

5. Publishing a magazine entitled "Sab?h" which is the very first 

specialized magazine which answers the religious questions raised 

by various groups of people. 

6. Providing people with the computerized programs( software). 

7. Printing and publishing various religious and cultural works. The 

following are worth mentioning: 

 * Modern Theology 

 * Religious Pluralism 

 * The Youth and Their Relations 

 * Faith and Modern Challenges 

 * Religion and Freedom 

 * The Realm of Religion 

 * An Inquiry into Infallibility (Ismah, to use the Islamic term). 

 * The Pathology of the Press. 

 * The Guardianship of the Jurist ( Vilayat-e Faqih ). 

  

 Readers can contact the Center by the following means : 

  

 Mailing address : P. O. Box 37185-4466, Qom 

  

 Fax : 0251-7737213  
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