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 بیان مسأله

بريم و از نعمت ديدار از آنجائيکه ما در زمان غيبت امام زمانمان ارواحنا فداه بسر مي

آيد، که چرا ما نبايد مانند پيشينيان حضرت محروم هستيم، اين سؤال گاهي به ذهن مي

از محضر امام زمانمان بهره ببريم؟ ضرورت و اهميت اين بحث آنقدر روشن است که نيازي 

ن انساني که مهمترين هدفش، دستيابي به کمال و قرب الهي است، قطعا به بيان ندارد؛ چو

 بدون امام و مقتدا موفق نخواهد شد 

تر که انسان محضر ولي خدا و امام زمانش را درک کند و چه چيز از اين مهمتر و حياتي

ه و براي رسيدن به آن هدف مهم از وجود امام بهره مند گردد؛ بنابراين به فکر افتادم، ک

در اين زمينه در حد توانم، بررسي و تحقيقي انجام و اين مساله را بررسي کنم، که چه چيز 

تواند از ابعاد و منظرهاي مانع ظهور حضرت وليّ عصر شده است؟ البته اين مساله مي

 توجه مساله اين به روايي، و بعد از تحقيق، اين در  مختلف مورد بررسي قرار گيرد. لکن

 حضرت ظهور موانع  توان مساله يا موضوع تحقيق را اينگونه بيان کرد:يم پس کنيم؛ مي

 ؟چيست (روايات منظر از) مهدي
 

 اهداف

هدف اصلي و مهم در اين تحقيق اينست که با توجه به ضرورت و اهميت مساله، موانع 

ظهور حضرت ولي عصر)عج( را شناسايي و بطور مشخص، تعيين کنيم، تا اينکه بتوانيم 

شاءاهلل زمينه ساز ظهور حضرت  نمسير رفع آن موانع قرار دهيم و إخود و جامعه را در 

 باشيم.
 

 پرسش ها

 چيست؟ عج(ر حضرت مهدي)موانع ظهو-1

 گردد؟مي باز خداوند به حضرت ظهور مانع آيا( الف

 گردد؟مي باز( ع)زمان امام خود به حضرت ظهور مانع آيا( ب

 گردد؟ه مردم باز ميب حضرت ظهور مانع آيا( ج
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 فرضیه ها

 حضرت هک است خواسته خداوند يعني گردد؛مي باز خداوند به حضرت، ظهور مانع -1

 داشته نقش مساله اين در حضرت خود و مردم اينکه بدون ببرد، بسر غيبت پرده پس در

 .باشند

بب غيبت س حضرت، خود يعني گردد،مي باز( ع)زمان امام خود به حضرت ظهور مانع -2

 شده است.

 مردم ،(ع)زمان امام غيبت سبب يعني گردد؛مي باز مردم به حضرت ظهور مانع -3

 .هستند
 

 مقدمه.1

 آنها براي سختيهايي و آالم موجب شيعيانش، از عج()مهدي امام غيبت شک، بدون

 امام غيبت شوندمي واقع آن در شيعيان که مشکالتي تمام مرجع واقع، در و گرديده

رت وجود امام کنند که ضرون حقيقت را تنها کساني درک ميباشد ؛ لکن اينشان ميزما

 اند.را احساس کرده

 ديگر بعبارت يا شده، غايب شيعيانش از عج()مهدي امام چرا که؛ ستا اين سؤال حال

 دارد؟ وجود حضرت ظهور راه در موانعي يا مانع چه

 «هورظ موانع»  به عبارت ديگر همان« غيبت داليل و اسباب» که گفت توانمي بنابراين

 باشد،يم مقاله اين موضوع واقع در که سومي، عبارت در آنرا شودمي که باشدمي حضرت

 شودمي مردم بر)عج( مهدي حضرت ظهور مانع که اسبابي»: اينکه آن و کرد ارائه

 «چيست؟

 فرمودند:  1«باطنة و ظاهرة نعمه عليکم اسبغ و » قرآن آيه اين تفسير در ع()کاظم امام

 نعمت و ظاهر امام ظاهري نعمت) 2«الغائب االمام الباطنة و الظاهر االمام الظاهره النعمة »

 است الهي عظيم  نعمتهاي از عالم، اين درعج( )مهدي امام وجود (است غايب امام باطني

                                                           
 .20لقمان،  1

 .368و تمام النعمه، ص  نیکمال الد 2
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يز ازبرکت ن نعمتها باقي و است نهاده منّت برما آن واسطه به تعالي و تبارک خداوند که

  1«السماء و االرض ثبتت بوجوده و الوري رزق بيُمنه»باشد: د ذي جود آن امام همام ميوجو

 زمين آنحضرت، وجود سبب به و شوندمي داده روزي مخلوقات حضرت، برکت و يمن به)

 ( ماندمي استوار و ثابت آسمان و

د، همچنانکه در آيه قرآن چنين آمده شومي سؤال قيامت روز در الهي عظيمه نعمت اين از 

 است: 

 (شويدمي سؤال نعمتها از( قيامت روز) روز آن در) 2النَّعِيمِ  عَنِ يَوْمَئِذٍ لَتُسْأَلُنَّ مَّثُ

 النعم عند تنسَوا ال » ع(:)المؤمنين امير قال. باشدمي نعمت آن شکر آوردن، بجا نعمت حق

  ها را فراموش نکنيد(، شکر آننعمتها از مندي بهره هنگام) 3«شکرکم

: از عبارتست و است نعمت شکر مصاديق از عج()مهدي حضرت ظهور براي سازي زمينه

 وظيفه ترروشن بعبارت و  «عج()مهدي حضرت ظهور براي احوال و ظروف کردن آماده»

 ( فداه ارواحنا حجت حضرت ظهور از مانع رفع: )از عبارتست ظهور سازان زمينه

که  وظيفه زمينه ساز ظهور را شناختيم، براي انجام اين وظيفه، طبيعتا الزم است که حال

ا را بشناسيم و اينکه اين مانع ي عج(قبل از هر چيز، مانع يا موانع ظهور حضرت مهدي)

 م دارد يا نه؟انع، آيا مسبٍّبي همو
 

 گردد؟مي باز کسي چه به و چیست عج()مهدي امام ظهور مانع.2

 نيز آنرا مسبٍّب ظهور، مانع شناسايي بر عالوه که اينست سؤال اين هدف واقع در

 ينا مسبب مورد در که اين آن و پردازيممي سؤال دوم قسمت به نخست کند؛ شناسايي

 ل قابل تصور است: احتما 3 مساله

 .است خواستهعج( )مهدي امام براي را غيبت تعالي، و تبارک خداوند: اول احتمال( الف

 .اندکرده اختيار را غيبت خودشان،عج( )مهدي امام: دوم احتمال( ب

 .باشندمي عج()مهدي حضرت غيبت سبب مردم،: سوم احتمال( ج

 دازيم؛پرمي جداگانه بطور احتمال سه اين بررسي به حال
                                                           

 .310، ص 19وسائل الشیعه، ج  1

 .8تکاثر،  2

 نهج البالغه. 3
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 اي امام زمان)ع( اراده کرده است!: خداوند، غيبت را براحتمال اول .1-2

 بدون که کرده، مجبور را مردم خداوند که اينست معنايش بپذيريم را احتمال اين اگر

 ناشي مقتدايشان، و امام رؤيت از مردم محروميت واقع، در و کنند زندگي امامشان رؤيت

 .است الهي جبر از

 توجه به بحث گسترده جبر و تفويض که در علم کالم بطور مفصل به آن پرداخته شده با

يابيم که اين احتمال هيچ جايگاهي ندارد، بلکه در جاي خودش ثابت شده که است، در مي

 فتارش داراي اختيار و اراده است.انسان در افعال و ر

فويض و الجبر و ال ت» ه است: شد اشاره نکته اين به ع()صادق امام از روايتي در چنانکه

)نه جبر، در کار است و نه تفويض و تنها امري بين اين دو است( لکن  1«انما امر بين االمرين

شخص مختار نسبت به تحمل آثار و نتايج افعالش هيچ چاره و گريزي ندارد و در واقع 

 و بديهي است؛ مجبور است که آنها را پذيرا باشد که اين هم يک امر عقالني و منطقي 

. است مختار امر، اين در و باشد داشته رحم صله که شده سفارش انسان به مثال، بعنوان  

 اين واقع در و گرددمي کوتاه عمرش ناچار به کند رحم قطع رحم، صله بجاي اگر لکن

 بودن اختياري با منافاتي هيچ که است رحم قطع قهري و جبري نتايج و آثار از عمر نقصان

 ل ندارد.عم اصل

 مثال بعنوان است؛ آمده ميان به سخن مختلف، افعال نتايج و آثار از فراواني، روايات در

 و بيداري آثار از رزق، وسعت الطلوعين، بين بيداري آثار از عمر، طول رحم، صله آثار از

. ست شده ذکر غيره و بال دفع صدقه، آثار از و عمر، طول عبادت، و نماز به شب در قيام

 2«ت للذنوب اکثر مما يموت باالجالمن يمو» آمده است:  ع(ر روايتي از امام صادق)د

ميرند بيشتر از کساني هستند که به اجل و مرگ طبيعي )کساني که بسبب گناهانشان مي

 بلکه  گذاردروند( انسان بواسطه افعال و کردارش تنها در سرنوشت خود اثر نمياز دنيا مي

 فرمايد: اي از قرآن ميگذارد؛ چنانکه خداوند در آيهمي راث هم، هستي نظام در

 لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا الَّذِي بَْعضَ لِيُذِيقَهُم النَّاسِ أَيِْدي کََسبَتْ بِمَا وَالْبَْحرِ اْلبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ»

                                                           
 .362التوحید، ص  1

 .305امالی شیخ طوسی، ص  2
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هم کيفر ا ما ت آمد پديد دريا و خشکي همه در مردم بد کردار بسبب فساد) 1« يَرْجِعُونَ

 ها بچشانيم، باشد که باز گردند( بعضي از اعمالشان را به آن

 افعال بسبب که کند،مي اشاره طبيعت و انسان فعل بين ارتباط و عالقه وجود به آيه اين

 : است آمده قرآن از ديگري آيه در. شودمي ظاهر بحر و بر در خرابي و فساد آدمي،

َقرْيًَة کَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَِئنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن کُلِّ مَکَانٍ فَکَفََرتْ بِأَنْعُمِ  مَثَالً اللّهُ وَضََربَ»

  2«بِمَا کَانُواْ يَصْنَعُونَ  اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ اْلجُوعِ وَالْخَوْفِ

 بود و اهلش در آسايشما حکمفر کامل امنيت آن در که آورد(  مکه چون) شهري مثل خدا)

رسيد تا آنکه اهل آن کردند و از هر جانب روزي فراوان به آنها ميو اطمينان زندگي مي

گي و شهر نعمت خدا را کفران کردند، خدا هم به موجب آن کفران و معصيت، طعم گرسن

 بيمناکي را به آنها چشانيد(

الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لََفتَحْنَا عََليْهِم بََرکَاتٍ   َأْهلَأَنَّ وَلَوْ »: فرمايدمي قرآن از ديگري آيه در

  3«نَ بِمَا کَانُواْ يَکْسِبُومِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ وَلَکِن کَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم 

 رکتب  درهاي ما همانا شدندمي پرهيزکار و آورده ايمان همه ديار و شهر مردم چنانچه)

گشوديم ولکن چون )آيات و پيغمبران را ( تکذيب کردند روي آنها ميمين را بر ز و آسمان

 ت به کيفر کردار زشتشان رسانديم(و ما هم آنان را سخ

  4« غَدَقًا مَّاء لَأَسْقَْينَاهُم الطَّرِيقَةِ عَلَى اسْتَقَامُوا وَأَلَّوِ » :فرمايدمي ديگري آيه در و

 ب علم و رحمت و رزق وسيع نصيبشانبودند، آم و ايمان پايدار اسال طريقه بر اگر و)

 گردانيديم(مي

 در خداوند فعل قرآن، از ديگري فراوان آيات و آيات، اين در شد مالحظه که همانطور  

 اساس بر خلقش با جالله جل خداوند يعني باشد؛مي مردم افعال براي جوابي واقع

  5«مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يََرهُعْمَلْ ِمثْقَالَ َذرَّةٍ خَيْرًا يََرهُ وَمَن يَعْمَلْ يَ فَمَن » کند؛مي رفتار اعمالشان

                                                           
 41روم، 1

 .112نحل،2

 .96اعراف، 3

 .16جن، 4

 7،8زلزال،5
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 کار ايذره قدر به کس هر و ديد خواهد آنرا باشد کرده نيک کار ايذره قدر به کس هر)

 ( رسيد خواهد کيفرش به هم آن دهد انجام زشتي
 

 بعضي تاس ممکن گردد؛باز مي عج(هدي)م امام به غيبت، سبب :دوم احتمال .2-2

 حضرت عمر که بياورند دليل اينگونه و است حضرت خود غيبت، سبب که بگويند

 و سن اين با طفلي و بوده سال پنج ع()عسکري امام پدرشان شهادت هنگام عج()مهدي

 تا ندشد غايب حضرت بنابراين، بگيرد، عهده بر آنرا شئون و امت اداره تواندنمي سال

 ادت را تحصيل کنند.کفايت و اهليت براي قي اينکه

 ؛استدالل جواب

 راگ و است خداوند جانب از مؤيد و معصوم باشد که هم قدر هر عمرش معصوم، امام: اوال

 که است حالي در اين نيست؛ حکومت بر او قدرت عدم بر دال مساله اين باشد صغير امام،

در هنگام شهادت پ ع(ست؛ مثال امام جواد)ا ديده خود به را قبيل اين از مواردي تاريخ،

 وجود اين، حجت خدا بر خلق بودند.بزرگوارشان، هفت سال داشتند و با 

 دخداون چرا که آيدمي پيش سؤال اين باشد عج()مهدي امام عمر در مشکل اگر: ثانيا

ا ر مورا  دار عهده امکان که داد قرار امامي براي را اين و نگذارد باقي را ع()عسکري امام

 ندارد؟

 حضرت بود ممکن حاليکه در شدند غايب سال چند فداه ارواحنا زمان امام چرا همچنين  

 پوچ استدالل، اين که شود مي مالحظه اين بنابر کند؟ ظهور سپس و شده غايب سال 30

 . است روبرو متعددي اشکاالت با و است اساس بي و

ه کنيم، اينست که امام زمان ارواحنا اقام احتمال اين رد در توانيممي که ديگري دليل

فداه فرمايشاتي دارند حاکي از اين که آن حضرت به خاطر غيبتشان، ناراحت و دردمند 

باشند و اينطور نيست که با ميل و رضايت خويش غايب شده باشند؛ بعنوان نمونه مي

للهم احجبني عن ا»ايند: فرمه حضرت اينگونه دعا ميکنيم کفرمايشي از ايشان را نقل مي

عيون اعدائي و اجمع بيني و بين اوليائي و انجزلي ما وعدتني و احفظني في غيبتي الي ان 

تاذن لي في ظهوري و احي بي ما درس من فروضک و سننک و عجّل فرجي و سّهل مخرجي 
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 من بين و بدار پنهان دشمنانم چشمان از مرا خدايا) 1«جعل لي من لدنک سلطانا نصيراو ا

اي مقرر بفرما و مرا در غيبتم حفظ نما تا و اوليائم جمع بگردان و آنچه را به من وعده داده

زمانيکه اذن ظهورم دهي و بوسيله من واجبات و مستحباتي که کهنه و مطرود شده است 

را زنده بگردان و در فرج من تعجيل بفرما و خروج من را آسان بگردان و از نزد خودت به 

 و مدد کارم باشد عطا فرما( و حجت روشني که دائم يار من بصيرت

 کردند؛ طلب خدا از را امور اين آمدند دنيا به که لحظاتي اولين در حتي عج()مهدي امام

 اينطور بودند حاضر) مهدي حضرت والدت هنگام که( ع)عسکري امام عمه خاتون حکيمه

( به سجده رفته بود و السالم عليه مهدي حضرت) کودک آن هنگام آن در: گويدمي

 فرمود: مي

 امير ابي ان و اهلل رسول محمدا جدي ان و له شريک ال وحده اهلل اال اله ال ان اشهد »

 االرض وامأل ولهأتي ثبّت و امري لي اتمم و وعدتني ما ليب أنجز اللهم:قال ثم... المؤمنين

اي منجز و مقرر فرما و براي من امرم داده وعده من به را آنچه خدايا بار) 2.قسطاً و عدال بي

 (بگردان قسط و عدل از پر را زمين من بواسطه و بده قرار سهل و مهيا وآنرا  را تمام گردان

 ،چيز مانع بلکه بود نخواهد ظهور براي مانعي حضرت عمر شود مي معلوم اوصاف اين با

هيچ وجه به  به عج()مهدي حضرت غيبت سبب که شد روشن اين بر عالوه است ديگري

 گردد.از نميخود حضرت ب
 

 .، مردم هستندعج(سبب غيبت حضرت مهدي)احتمال سوم:  .3-2

 که گرديد معلوم و شد بررسي حضرت غيبت سبب احتماالت از احتمال دو اينجا تا

 دعا حضرتش ظهور و فرج براي بلکه نيست خواستار را غيبت تنها نه عج()مهدي حضرت

 .فرمايدمي نيز

آن جهت که خداوند مردم را بر حرمان و دور بودن از امامشان مجبور  از همچنين

از ناحيه خداوند هم نيست. پس تنها، احتمال  عج(کند؛ پس غيبت حضرت مهدي)نمي

ماند و آن اينکه سبب غيبت حضرت، خود مردم هستند ، يعني اعمال و رفتار سوم باقي مي

                                                           
 .378، ص 91بحار االنوار، ج  1

 .428کمال الدین، ص  2
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واياتي از امام چنانکه در ر حاضرشان گرديده است؛ مردم سبب حرمان ايشان از امام حي و

  1«جوارهم عن نحانا خلقه علي تعالي و تبارک اهلل غضب اذا »آمده است:  ع(کاظم)

 دور ايشان همجواري از را ما کندمي غضب خلقتش بر تعالي و تبارک خداوند زمانيکه)

 «گرداندمي
 

  خروج و ظهور.3

صحبت عج( ت مهدي)د شده، که از قيام حضروار( ع) معصومين روايات در عبارت دو

باشد که مي« يخرج االمام» و ديگري عبارت « يظهر االمام» کند. يکي از آنها عبارت مي

  کنيم؛نمونه، دو روايت اشاره مي بعنوان

 فال المخرج منها يطلبون فتنهٌ البالء اهل يشمل حتي القائم يظهر ال »: ع()الباقر عن ورد

  2«يجدونه

گيرد که راه خروج از ها را در بر مياي اهل شهرشود تا اينکه فتنهقائم ظاهر نمي حضرت)

 يابند(کنند ولي نميه را طلب ميآن فتن

 بالکوفه کتاب و بالبصره کتاب کتابان يقرأ حتي القائم يخرج ال »: ع()الصادق عن ورد

  3«السالم عليه علي من بالبراءة

ر کوفه دتا اينکه دو کتاب قرائت شود؛ کتابي در بصره و کتابي  کندنمي خروج قائم حضرت)

 (عبه برائت و بيزاري از علي)
 

 فرق بین ظهور و خروج  .1-3

 قبال بايد شيء يعني. باشدمي «پنهان شيء شدن آشکار» معنايه ب لغت در «ظهور »

ز خفاء ا بعد حضرت شدن آشکار معنايه ب ع()امام ظهور گردد؛ آشکار سپس و باشد مخفي

ضد « ظاهر»و کلمه  «خفاء»و « غيبت» ضد  «ظهور»و پنهان بودن ايشان است؛ پس کلمه 

 است.« غايب»

                                                           
 .343، ص 1الکافی، ج 1

 .271، ص 52االنوار، جبحار  2

 .361، ص 52؛ بحار االنوار، ج308غیبت نعمانی، ص  3
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 ضد «خروج» کلمه پس است حرب و قتال براي قيام آن، معناي ع()امام «خروج» اما

 .است «قعود»

ي شباهتهاي جهات، از بسياري در) مهدي حضرت است شده وارد روايات در که همانطور

دارند؛ يکي از اين شباهتها و جهات مشترک اينست که هر دو  ص(به رسول گرامي اسالم)

مت ه ارا دارند يعني همچنانک« منتظر» بزرگوار )امام مهدي)ع( و پيامبر اکرم )ص(( عنوان 

باشند، همانطور، گروهي از مردم منتظر رسول ميعج( اسالمي منتظر ظهور امام مهدي)

ت و خصوصيات دند و عالمات ظهور حضرت رسول اکرم)ص( و صفات آن حضربو ص(اکرم)

 دانستند.ديگر را مي

 ظهور عدم سبب بعبارتي، يا غيبت سبب توانمي بزرگوار، آندو بين شباهت اين از

 ظهور ص()اکرم رسول روايات، اساس بر اينکه آن و آورد بدست را عج()مهدي حضرت

هل يعني زمانيکه اين امر )اجماع چ آنحضرت نزد مرد نفر چهل اجماع از بعد مگر نفرمود،

 شد رسول گرامي اسالم ظهور کردند.مرد نزد حضرت( محقق 

 که است، معاويه با صلح از بعد ع()مجتبي حسن امام گوهربار بيان مدعا اين بر شاهد

 : فرمايندمي

مل اک فلما رجال ثالثين و تسعه في يومئذ هو و سرًا عبداهلل حين اهلل رسول بجدي اسوة لي»

عدتهم جاهدت في اهلل حق  اهلل له اربعين صاروا في عده فاظهر امراهلل، فلو کان معي

  1«جهاده

 عبادت مخفيانه و سري را خدا که هنگام آن در باشد، الگوفي اهلل رسول جدم من براي)

 خداوند که زماني آنگاه بود، يارانش و مردان از نفر نه و سي ميان در زمان آن در و کردمي

چهل نفر ياران او را کامل کرد، امر الهي را اظهار نمود؛ اگر همراه من همان تعداد ياران 

 کردم(ته بود در راه خدا جهاد ميپيامبر بودند آنچنان که شايس

 «خروج شرط» اما بود، مرد چهل وجود ص()اسالم گرامي رسول «ظهور» شرط اين بنابر

 واسطه ايشان در جنگ بدر خروج نمودند.ب حضرت که بود رنف 313 وجود ايشان،

 امري همان آنها، تعداد اختالف و انصار وجود که اينست شود، توجه آن به است الزم آنچه  

 الحسن »: است آمده( ص)اکرم رسول از حديثي در. کندمي خروج و ظهور به حکم که است
                                                           

 .415؛ الهدایه الکبری، ص 77مستدرک الوسائل، ص  1
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تند چه قيام کنند و چه هس امام دو هر حسين و حسن) 1«قعدا او قاما امامان الحسين و

 نکنند(

 جنگ از ع()حسن امام قعود و يزيد ضد بر ع()حسين امام قيام به اشاره شريف حديث اين 

 ع()حسن امام ولي کندمي قيام ع()حسين امام چرا که اينست سؤال لکن است، معاويه با

 کند؟نمي قيام

د که علت قيام و ،آم(ع) مجتبي امام خود بيان از فوق روايت همان در سؤال اين جواب

 دارند.مطلوب از ياران بيان مي جهاد را عدم وجود تعداد
 

 عج(. ظهور و خروج امام مهدي)2-3

 تبديل و تغيير وعده تعالي و تبارک خداوند که است شخصيتي همان عج()مهدي امام

 اساس بر ديگر، سوي از است؛ داده ايشان بدست را عدل و قسط به جور ظلم از زمين

فرمايند بيعت کند و هنگامي که ظهور ميبا احدي بيعت نمي عج(ضرت مهدي)ح روايات،

احدي برگردن حضرت نيست، بنابراين با توجه به اين دو مطلب، حضرت اعالن حرب با 

حال با اين وجود آيا اهل ظلم و جور  کند و به جنگ با آنها برمي خيزد ؛اهل ظلم وجود مي

کنند؟ براي جواب به گذاشته و او را رها ميحضرت را به حال خود وا مي و حکام ستمگر،

 اربعة من سنن اربع االمر هذا صاحب في »کنيم: نقل مي ع(اين سؤال روايتي را از امام باقر)

 من فاما  ص()محمد من سنة و يوسف من سنة و عيسي من سنه و موسي من سنة انبياء،

يمت  فيقال له انه مات ولم عيسي من اما و فالسجن يوسف من اما و يترقب فخائف موسي

 چهار از سنت چهار( عج)مهدي حضرت، امر اين صاحب در) 2«و اما من محمد فالسيف

 حضرت از سنتي و عيسي حضرت از سنتي و موسي، حضرت از سنتي دارد، وجود پيامبر

 و دارد خوف حضرت اينکه موسي حضرت از اما و ؛ص()محمد حضرت از سنتي و يوسف

شود مرده و اما از يوسف، زندان و از حضرت عيسي اينکه گفته مي کشدمي انتظار

 (شمشير ،ص()محمد حضرت از و نمرده آنکه حال  است،

                                                           
 .211علل الشرایع، ص  1

 .152کمال الدین و تمام النعمه، ص  2
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 فداه ارواحنا زمان امام که ع()موسي حضرت از سنتي آمده، روايت اين در که همانطور

 حضرت عصر در. کشدمي انتظار و دارد خوف حضرت که اينست برد،مي ارث به آنرا

نمود و حضرت فرعون، رهبر ظلم و جور بود و مردم را به ضاللت و گمراهي دعوت ميي،موس

همان موعود بود که براي خالص و رهايي بني اسرائيل از عذاب فرعون ظهور  ع(موسي)

ه يرا  کرده بود؛ زماني که فرعون اين موضوع را فهميد دستور داد که اطفال بني اسرائيل

قتل برساند و در واقع از همان موقع جنگ با حضرت موسي را آغاز کرد، اما بر اساس 

ترسيد مشيت الهي، حضرت موسي، در خانه خود فرعون رشد و نمو يافت، لکن دائما مي

 از اينکه رازش آشکار شود.

 حضرت،همچون دشمنان و باشدمي ع()موسي حضرت مانند عج()مهدي حضرت

حضرت موسي را در همان بدو  خواستمي فرعون چنانکه هستند؛ موسي حضرت دشمنان

خواستند که حضرت را در همان هم مي عج(تولد به قتل برساند دشمنان حضرت مهدي)

ود، ببدو تولد يا قبل از آن از بين ببرند؛ همانطور که حضرت موسي خائف و ترسان از قتل 

پيروزي بر  از رسيدن به اهدافش ونيز خوف اين را دارد که پيش  عج(حضرت مهدي)

 دشمنان به قتل برسد؛ 

 مه ظالمين از احدي با و است ظالمين ظلم از بشريت، عالم منجي فداه ارواحنا زمان امام

 ونبد باشند قادر ايشان بودکه خواهد هموار صورتي در ظهور مسير لذا کند؛نمي بيعت

 مگر کندنمي پيدا تحقق امر اين و نپذيرند و را ظالمان آن با بيعت شوند کشته اينکه

مرداني که حفاظت آنحضرت را به عهده بگيرند و اين همان چيزي است که در  باوجود

 ايات معصومين )ع( وارد شده است؛ رو

 و تريدون الذي کان عشر ثالثه و ثالثماه الموصوفه العدة کملت لو اما »: ع()الصادق عن

اي که آن عده اگر باشيد آگاه) 1«بدنه شحناؤه ال و سمعه صوته يعدو ال من شيعتنا لکن

خواستيد، لکن شيعه ما کسي نفرند کامل شود، اين آن چيزي است که مي 313موصوف به 

 مردان اين تعداد چون و کند(دشمني اش از بدنش تجاوز نمياست که صوتش از گوشش و 

 حضرت ظهور صورت در زيرا کند؛نمي ظهور ع()امام بنابراين است؛ نشده کامل کنون تا

 کند؛حضرت را تهديد مي حيات قتل، خطر
                                                           

 .203ص غیبت نعمانی،  1
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 عج()مهدي حضرت ظهور براي مرد 313 وجود صرف که است الزم نکته اين به توجه

 که است اوصافي با همراه مردان، از تعداد آن وجود مطلوب، بلکه نيست، مطلوب و کافي

 امام اگر و نيست صحيح کالم اين»: بگويد کسي اگر. شده مطرح روايات در تفصيل به

 منفصانه سخن نگفته است زيرا« رمايند ما از ايشان دفاع خواهيم کردف ظهور عج()زمان

بينيم که اين بزرگواران در مي ع(با مراجعه به تاريخ و مطالعه زندگاني ائمه معصومين)

قبل از  ع(اند. کجا بود شيعه، زماني که امام مجتبي)مقابل چشم مردم به شهادت رسيده

اينکه داخل مسجد شود و با مسلمانان نماز جماعت اقامه کند به جهت خوف از قتل زره 

 ايستاد؟!يد و با زره به نماز ميپوشمي

 در آنچه اساس بر رسيد؛ شهادت به کربال در ع()حسين امام که زماني شيعه، بود کجا

 ند؛کرد جدا بدنش از سر شود،مي ذبح که گوسفندي همانند ع()حسين امام آمده، روايات

د، وان چنين استفاده کرد که همانطور که هنگام ذبح گوسفنتمي روايت در تشبيه اين از

کنند، در جريان شهادت ابي کند و همه نگاه مياحدي به شخص ذبح کننده، اعتراض نمي

کردند بدون اينکه اعتراضي عبداهلل و جدا کردن سر مبارک آن حضرت نيز، همه نگاه مي

بريم ممکن است راحت چنين شعار صورت بگيرد؛ ما اکنون که در زمان غيبت بسر مي

 مانيم؟کند آيا بر عهد خود باقي ميبدهيم، لکن بايد ديد زماني که حضرت ظهور مي

 بيت داخل کندمي ظهور عج()مهدي حضرت که هنگامي آمده، روايات در آنچه اساس بر  

 شناسد،مين را ايشان هيچکس حاليکه در ايستدمي مقام و رکن بين و شودمي الحرام اهلل

 را ردمم  حضرت آنگاه آيند؛مي هم گرد  نفر از اطراف عالم نزد حضرت 313ا زماني که ت

 روهيگ و قوم هنگام اين در خواند؛مي فرا خويش واليت به و نموده دعوت خدا دين به

 روهگ آن برابر در حضرت از نفر، 313 آن که برسانند قتل به را حضرت تا کنندمي قيام

 شوند.حضرت مي مانع آسيب زدن آنها به و کنندمي دفاع ظالم،

 اهلل نبي اليه دعاکم ما الي ادعوکم اهلل نبي ابن انا فالن، ابن فالن انا ينادي ظهر اذا»

 حضرت زمانيکه) 1«منه فيمنعونه الثالثماه علي ينيف و ثالثماه فيقوم ليقتلوه اليه فيقومون

ن هستم، من فرزند پيامبر خدا فال پسر فالن من دهدمي ندا کندمي ظهور )عج(مهدي

کرد آنگاه کنم به آنچه که پيامبر خدا شما را به آن دعوت ميهستم؛ من شما را دعوت مي
                                                           

 .306، ص 52بحار االنوار، ج 1
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نفر قيام کرده  313گروهي به طرف حضرت قيام کرده تا ايشان را به قتل برسانند که آن 

 دارند(کار باز ميروه را از اين و آن گ

 ص(از اوالد رسول اکرم) عج(رسد که امام مهدي)ل عالم مياه به خبر مرحله، اين از بعد

خواند، گروهي با حضرت بيعت در مکه ظهور کرده است و مردم را به ياري خويش فرا مي

اند و ياري و دفاع از آن حضرت را بر عهده گرفته؛ در اين ميان گروهي از مردم دعوت کرده

پردازند که کنند اما گروههاي ديگر به انکار حجت خدا بر روي زمين ميامام را اجابت مي

 لنقمة سبباً يسير و القائم يظهر ثم »شود؛ و غضب الهي بر بندگان ميط اين موجب سخ

 حضرت آنگاه) 1«حجةً انکارهم بعد الّا العباد من الينتقم اهلل الن العباد علي سخطه و اهلل

ي براي نقمت و سخط خداوند بر سبب که حالي در پيمايدمي را خود راه و کندمي ظهور

کند گيرد و بر آنها سخط و غضب نميباشد زيرا خداوند از بندگان انتقام نميبندگان مي

 از آنکه حجت خدا را انکار کردند(مگر بعد 

 که رواياتي در همچنانکه باشدمي عج()مهدي حضرت خروج اساسي سبب انکار، اين

لقائم حتي يقرا کتابان کتاب بالبصره و کتاب بالکوفه ا يخرج ال »: است آمده شد ذکر سابقا

   2«ع(بالبراءه من علي)

 فداه ارواحنا زمان امام انکار نتيجه در و امامت انکار واقع در ع()ابيطالب بن علي انکار

 313همان با تنها کندمي منکرين با جنگ عزم عج()مهدي حضرت که هنگامي. باشدمي

 نمايد.وج ده هزار نفر حضرت را همراهي ميخر هنگام بلکه کندنمي خروج نفر

 کم»: نمود سؤال ع()صادق حضرت از مردي آن در که است روايتي مطلب اين بر شاهد  

 و ثالثمأة بدر اهل عدة مثل معه يخرج انه يوقولون فإنهم السالم؟ عليه القائم مع يخرج

ة اقل و ما يکون اولوا القو قوة اولي في اال يخرج ما »:السالم عليه قال. «رجالً عشر ثالثة

 که گويندمي مردم چون کنند؟مي خروج عج()قائم حضرت با نفر چند)  3«من عشرة آالف

 ع()صادق حضرت. کنندمي خروج حضرت همراه بودند نفر 313 که بدر جنگ تعداد مانند

                                                           
 .213، ص 57بحار االنوار، ج  1
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 هزار ده از کمتر و قوت، و قدرت اوج در مگر کندنمي خروج عج()مهدي حضرت: فرمودند

  باشد(اوج قدرت نمي نفر،

 تکمل حتي مکه من القائم يخرج ال»:است آمده ع()صادق امام از ديگري روايت در

 خروج مکه از عج()قائم حضرت) 1«آالف عشرة: فقال الحلقة، کم و الراوي قال الحلقة؛

 حضرت نفرند؟ چند حلقه اين کرده، سؤال راوي شود؛ تکميل حلقه اينکه تا کندنمي

 دند: ده هزار نفر( فرمو

 خروج بواسطه و شودمي الهي غضب سبب خدا حجت انکار شد گفته قبال که همانطور

 آمده روايات در که همانطور زيرا شود؛مي نمايان خلق، بر الهي غضب اينعج( )مهدي امام

 2«لرحم محمد ذريه من هذا کان لو الجاهل يقول حتي يقتل »،عج()مهدي حضرت است

گويد؛ اگر او از ذريه محمد) بود حتما رحم اي که در اين ميان جاهلي ميگونه به کشد مي)

 کرد(مي

 امام باشد،مي الهي غضب از ايجلوه واقع در که را عج()مهدي حضرت خروج اين  

 علي اهلل أسفاًلغضب موتوراغضبان المهدي يخرج »: فرمايدمي توصيف اينگونه ع()صادق

در حاليکه تنها رها شده و ناراحت و خشمگين است و عج( )مهدي حضرت)  3«الخلق هذا

 کند(باشد خروج ميبر اين خلق ميمتاسف و اندوهگين از غضب الهي 

 انتخاب زمين تمام روي حکام بعنوان را مرد 313 پيروزي، از بعد ،عج()مهدي حضرت

ين مطلب ا هب هم روايات در که نمايدمي عدل و قسط از پر را زمين وسيله بدين و کندمي

 .اشاره شده است
 

 . شبهه و اشکال3 -3

 وجود عج()مهدي امام ظهور شرط اگر: که اينست شودمي مطرح اينجا در که اشکالي

 عهده به را امام از حراست و حفظ مسئوليت و کنند دفاع حضرت از که است ياراني و انصار

ر بودند به غيبت و پنهان شدن ياو و يار فاقد که ع()بزرگوار امامان از دسته آن چرا بگيرند،

                                                           
 .308ـ307غیبت نعمانی، ص  1

 .146، ص 51؛ بحاراالنوار، ج  288غیبت طوسی، ص  2
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بينيم امام از خلق پناه نبرند که در نتيجه از کشته شدن محفوظ بمانند؟ در حاليکه مي

 اند.و ياور از امت، غايب گرديدهبسبب فقدان اين يار  عج(مهدي)

 ؛پاسخ

 اسالم نمبي دين خصائص اهم از که کنيم؛ اشاره ايمساله به بايد اشکال اين از جواب براي 

 باشد و آن اينکه اين دين مقدس تا روز قيامت، جاودانه و هميشگي خواهد بود؛مي

 ، چنين آمده: طلب در حديث شريفيچنانکه اين م

 1«القيامه يوم الي حرامٌ محمد حرام و القيامه يوم الي حالل محمّد حالل»

ام خواهد حر قيامت روز تا ص()محمد حرام و است حالل قيامت روز تا ص()محمد حالل)

 بود(

 کرد،نمي ابالغ را ع()ائمه و ابيطالب بن علي واليت امر ص()اسالم گرامي رسول اگر لکن

 ع()ومينمعص ائمه از امامي هر بنابراين ؛ ماندنمي جاودانه قيامت روز تا مقدس دين اين

 رد؛دا اسالم بقاء در مهم و اساسي نقش وظيفه، اين انجام که دارد، عهده بر خطيري وظيفه

در  را جمع کنيم خلود و جاودانگي اسالم را ع(گر ما مواقف و جايگاههاي ائمه معصومين)ا

ين مقدس بود اين داي که اگر جايگاه امامي از ائمه معصومين مفقود ميبينيم، بگونهآنها مي

 ماند.تا امروز باقي نمي

ه خود را ب وظيفه و نقش کدام هر ع()عسکري امام تا اميرالمؤمنين از گانه يازده ائمه

ا فرق، خوبي ايفا و ادا نمودند و در اين مورد فرقي بين يک امام با امام ديگر نيست و تنه

 انقالب بود و ع(ش و وظيفه امام حسين)باشد. مثال نقدر نفس وظيفه و نقش هر امامي مي

 صلح بود و..... ع(وظيفه امام حسن)

ضرتش، مأموريت ايشان ح ويژگيهاي و خصائص از گفت؛ بايدعج( )مهدي امام مورد در

براي پر کردن زمين از قسط و عدل است. همين امر، وظيفه و نقش استثنائي حضرت 

ت که حضرت در در بين ائمه را نشان مي دهد و به خاطر همين امر مهم اس عج(حجت)

 برد.غيبت به سر مي

 عج()مهدي حضرت حاليکه در شود،مي شهيد اشوظيفه اداي براي ع()حسين امام

ود تا شهيد نگردد و نقش خود را ايفا نمايد. پس صحبت بر سر حيات و شهادت شمي غايب
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توان گفت که نقش ائمه نيست، بلکه مساله، اداي تکليف و وظيفه است و بطور کلي مي

  باشد.مي عج(، زمينه سازي ظهور حضرت مهدي)ع(معصومين)
 

 عج(حضرت مهدي) اسباب عدم وجود ناصر براي.4-3

بسبب عدم وجود ناصر و ياوري است  عج(عدم ظهور امام مهدي) که شد روشن اينجا تا

که از حضرت حمايت و دفاع کرده، ايشان را بر ضد دشمنان ياري کند و در تحقق اهداف 

 حضرت، يار و مددکار ايشان باشد. آن

 راچ ع()بيت اهل فراوان شيعيان وجود با که ستا اين آيدمي پيش اينجا در که سؤالي

ياور است و کجاست ياري شيعيان نسبت به امامشان؟ قبل از  و يار بي عج()مهدي امام

 را بشناسيم.« شيعه»ؤال الزم است پاسخ به اين س

 در ع()معصومين بيان چيز، هر از بهتر واقعي، شيعه شناخت براي شيعه چه کسي است؟

 به وايتر آن در ع()صادق امام که کنيممي نقل را روايتي منظور اين براي. است باره اين

 مده است؛ر روايت مزبور اينگونه آپردازند. دان خصوصيات و صفات شيعه واقعي ميبي

 : االمام له فقال شيعتکم اکثر ما سيدي: له فقال ع()الصادق االمام علي بعضهم دخل

 !لکذ من اکثر هم: الرجل فقال ،«تحصيهم»: االمام له فقال کثير،: الرجل فقال «هم اذکر »

يعتنا شلت العده الموصوفه ثالثماة و ثالثة عشر کان الذي تريدون و لکن کم لو اما »: فقال

اليجلس من اليعدو صوته سمعه و ال شحناؤه بدنه و ال يمدح بنا معلنا واليخاصم بنا قاليا و

 «محباب لنا مبغضا و ال يبغض لنا علينا عايبا و ال يحدث ثالبا و ال يح

ولون انهم يتشيّعون؟ فقال مختلفة الذين يقال الشيعة بهذه اصنع فکيف: الرجل فقال

 عرضه و شد وارد ع()صادق امام بر شيعيان از يکي 1«… و … و التمييز فيهم»االمام:

 جواب مرد آن کن، ذکر را آنها: فرمودند امام. کثيرند شما شيعيان چقدر من آقاي: داشت

از اينها هستند. امام : بيش گفت مرد آن بشمار، را آنها: فرمودند حضرت زيادند،: داد

نفر هستند کامل شوند آنچه  313آگاه باشيد اگر آن تعدادي که موصوف به »فرمودند: 

-خواهيد تحقق يافته است، لکن شيعه ما کسي است که صدايش از گوشش و دشمني مي

اش از بدنش تجاوز نکند، علني و آشکارا ما را مدح نکند و با ما در حاليکه ما را دشمن -

                                                           
 .203غیبت نعمانی، ص  1
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دهد دارد مخاصمه نکند، در مجلسي بر ضد ما در حاليکه نسبت عيب و نقص به ما ميمي

شرکت نکند و غيبت و بدگويي نکند و براي ما محبت نورزد در حاليکه بغض و دشمني 

ني نورزد در حاليکه حب و دوستي دارد. آن مرد گفت: پس با دارد و براي ما بغض و دشم

گويند متشيع هستند چه کنيم؟ امام فرمودند: در بين ايشان اين شيعه مختلفي که مي

 آيدمي و سازدمي نابود را آنها که گذردمي ايشان بر  تمييز و امتحان وجود دارد، سالهايي

 بدرستيکه. سازدمي پراکنده را آنها که فياختال و کشدمي را آنها که شمشيري ايشان بر

اخالق نباشد و همانند کالغ، طمع نورزد بد و تندخوي سگ همانند که است کسي ما شيعه

و دستش را جلوي مردم دراز نکند هر چند از گرسنگي بميرد. آنان زندگيشان گوارا و 

 اگر و نشوند شناخته شوند ديده اگرخوب و روزگارشان در حال گذر و جابجايي است 

نند ک خواستگاري اگر و نشوند عيادت شوند مريض اگر و نشوند جستجو شوند معيوب

شود، آنان کساني هستند که در ها حاضر نميتزويج نشوند و اگر بميرند کسي بر آن

اموالشان مواسات دارند و اگر مؤمني را ببينند او را اکرام کنند و چنانچه منافقي را ببينند 

کنند و در قبرهايشان يکديگر کرده و از او روي گردانند و هنگام مرگ، جزع نمياو را ترک 

 شهرهاي چند هر ،(است مشترک)  کنند و هواها و خواسته هايشان يکي استرا زيارت مي

 «.است متفاوت آنها

 کندمي روشن و تبيين خوبي به را شيعي هويت که است رواياتي جمله از شريفه روايت اين

 مثل لکن کند؛مي ياري را امامش قطعا باشد، شيعه صفات اين با و معنا اين به که کسي و

 شود؟ر افرادي کجا يافت ميطو اين

 بگذاريم؛ فرق متشيعين و شيعه بين ما که است الزم

 در و کند رها امامش ياري و نصرت جهت به را چيز همه است حاضر که است کسي شيعه،

 اهل از که است متشيعين مورد در ما بحث اکنون. کندنمي کوتاهي و سستي مورد اين

حال سؤالي که در اينجا مطرح  ورت تمام و کامل؛بص نه لکن کنند،مي تبعيت ع()بيت

شود اين است؛ که چه چيزي اين متشيعين را از نصرت و ياري امامشان غافل و مشغول مي

 منع کرده چيست؟ ع(حضرت حجت)گردانيده؟ و در واقع، اسبابي که آنها را از ياري 

 : کرد عنوان مساله، اين براي سبب 3 توانمي جواب بعنوان

 و جاهل بودن به حق آن حضرت. عج(( عدم معرفت و شناخت، نسبت به امام زمان)1
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 .عج()زمان امام اهداف به نسبت بودن، جاهل( 2

 .شيعي امت جدايي و تفرق( 3

  پردازيم؛مي جداگانه بطور اسباب، اين تبيين و بررسي به امکان، حد در حال
 

 ع()امام به نسبت معرفت عدم. 1 - 4 - 3

ال يکون العبد مؤمنا حتي يعرف اهلل و رسوله و االئمة کلهم و امام »مده است: آ روايتي در

  1«زمانه و يرد اليه و يسلّم له

 وا نزد و بشناسد را زمانش امام و امامان تمام و رسولش و خدا که است مؤمن ايبنده)

 (باشد او تسليم و شده حاضر

باشند، ناچار بايد صفتي در آنها وجود مي خود زمان امام وجود به نيازمند که افرادي

باشد؛ بدين مي)ع( ما زمانابودن در برابر  «تسليم محض» باشد، که آن صفت همانداشته 

ه حضرت يچ گونه اعتراضي نسبت بمعنا که تمام امور را به ايشان تسليم و واگذار نمايند و ه

، بي ودندو اعمال ايشان نداشته باشند تا آنجا که اگر حتي امام، امر به قتل آن افراد نم

   چون و چرا پذيرا باشند.

 اي گويندمي که کساني ندارد، نيازي باشند، شعار اهل فقط که افرادي به عج()زمان امام

 و دست عمل، هنگام در لکن کنيم، نثارت را خود مال و جان تا بيا ،ع()حسين فرزند

دند و را فراخوانع( يي که جدش، امام حسين)وفا بي مردم آن همانند لغزد،مي پاهايشان

با  وعده هر گونه ياري و نصرت به ايشان دادند، لکن ديديم که در هنگام عمل چه کردند و

 حضرت را به شهادت رساندند. يتي آنچه وضع

 نصرت براي افراد، که است چيزي همان معصوم، امام برابر در بودن محض تسليم اين آري،

 پذيرد.تسليم، اين امر، تحقق نمياحتياج دارند و بدون  آن به ع()ائمه ياري و

 واقعه اين ما و اندنموده تبيين خراساني مرد يک با برخورد در ع()صادق امام را مساله اين

 امام برابر در بودن محض تسليم) مساله اين جايگاه و اهميت تا کنيممي نقل اينجا در را

اذ دخل  ع(حرقي قال: کنت عند سيدي الصادق)ال مامون عن شود؛ روشن بخوبي( معصوم

عليه سعد بن الحسن الخراساني فسلم عليه ثم جلس، فقال له: يا ابن رسول اهلل لکم الرأفة 
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يکون لک حق تقعد عنه؟ و انت تجد و الرحمة و انتم اهل بيت اإلمامه، ما الذي يمنعک أن 

 ألف يضربون بين يديک بالسيف. من شيعتک مأة

 ،«يا حنيفة إسجري التنور» ثم قال: « يا خراساني رعي اهلل حقکاجلس »: له فقال

 ،«يا خراساني قم فاجلس في التنور» : صار کالجمرة و ابيض علوه ثم قال فسجرته حتي

قد » قال  ک اهلل؛ول اهلل ال تعذّ بني بالنار، اقلني اقالفقال الخراساني: يا سيدي يا ابن رس

 «.اقلتک

 امام آقايم نزد: کندمي روايت حرقي مامون) 1«…ک اذ اقبل هارون المکيکذل نحن فبينما

. نشست و کرد سالم و شد وارد امام بر خراساني حسن بن سهد که زماني بودم، ع()صادق

 امامت بيت اهل و هستيد مهربان و رئوف شما خدا رسول پسر اي: داشت عرضه امام به

ز حق خويش کوتاه بياييد و چه چيز شما را از حقتان ا که شده اين باعث چيز چه باشيدمي

که در رکاب شما  يابيدمنع کرده است؟ و حال آنکه شما، صد هزار نفر از شيعيانتان را مي

 زنند. شمشير مي

 حنيفه،»: فرمود سپس «کند مراعات تو حق در خدا بنشين، خراساني»: فرمودند ع()امام

ا تمن هم تنور را پر از هيزم کرده و روشن کردم « نک روشن و کرده هيزم از پر را تنور

خراساني، » سپس امام فرمود:  اينکه آتش برافروخته شد و قسمت باالي آن سفيد گرديد؛

ب رسول خدا مرا با آتش عذااي پسر  بلند شو و در تنور بنشين. خراساني گفت: آقاي من،

 « از تو گذشتم »نکن و از من بگذر تا خدا از تو بگذرد؛ امام فرمود: 

 پس. بود دستش در کفشهايش حاليکه در شد داخل مکي هارون که بود حال همين در

 را کفشهايت اسالم، عليک و» فرمود امام ،ص()خدا رسول پسر اي تو بر سالم: کرد عرض

 کرد رو ع()امام. نشست تنور در آنگاه و انداخت را کفشهايش پس «بنشين تور در و بينداز

بيند. سپس ر مورد خراسان شروع به صحبت کرد بطوريکه گويا آنجا را ميد و خراساني به

خراساني گفت: بسوي آن « بلند شو خراساني و نظري به آن مرد در تنور بينداز» فرمود: 

مرد رفتم ديدم چهار زانو نشسته آنگاه خارج شد و بر ما سالم کرد. امام فرمود: چند نفر 

وجود ندارد. خراساني گفت: بخدا سوگند يکن فر هم  يابي؟مثل اين شخص در خراسان مي

کنيم، بدين خاطر است که در آگاه باشيد که اگر ما در زماني خروج نمي»آنگاه امام فرمود: 
                                                           

 .123، ص 47بحاراالنوار، ج  1
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در اين روايت امام « تريمبيم، ما به وقت و زمان خروج داناياآن زمان پنج نفر ياور نمي

بودن و اهميت آن،  «تسليم محض» يعني  با اين شيوه برخورد، به آن امر اساسي ع(صادق)

اشاره نمودند و اينکه آنحضرت يا ساير ائمه )هم( هيچگاه با افرادي که اين خصوصيت را 

کنند؛ چون کسي که مطيع و تسليم محض امام معصوم نباشد هيچ ندارند خروج نمي

، ع(صادق) تضميني بر استقامت و ثبات قدم او در اين راه وجود ندارد؛ بنابراين حضرت

تسليم و مطيع » با مدعيان ياوري را در  ع(طبق اين روايت، فرق شيعه و ياور واقعي امام)

 دن در برابر امام معصوم دانستند.بو« محض

 نبرد عج()مهدي حضرت رکاب در که مرداني در «تسليم صفت» وجود ضرورت اينجا تا

ي )تسليم جا چنين صفتک از که؛ اينست نمايد،مي رخ که سؤالي لکن شد؛ مشخص کنندمي

 آيد و راه دست يابي به آن چيست؟ محض بودن( بدست مي

 امام، معرفت که چرا شود،مي آشکار و بارز ع()امام شناخت و معرفت اهميت که اينجاست

 مطلب اين به سابق روايت که است، بزرگوار آن برابر در شدن محض تسليم بسوي راهي

زمانه و يرد منا حتي يعرف اهلل و رسوله واالئمه کلهم و امام مؤ العبد اليکون »: دارد اشاره

  1«اليه و يسلّم له

 تحصيل از بعد مگر بود نخواهد ممکن معصوم امام برابر در بودن محض تسليم پس

 شخص در نيکو خصوصيت و صفت اين اينکه براي بنابراين حضرت، آن به نسبت معرفت

زمان خويش معرفت پيدا کند چون رسيدن به مقام  امام به نسبت که است الزم شود پيدا

 قبل از تحقق معرفت امکان ندارد. تسليم
 

 و اهداف امام زمان ارواحنا فداه . جاهل بودن به مشروع2- 4 - 3

 : فرمايدمي که شده وارد ع()اميرالمؤمنين از روايتي

نيست جز آنکه در آن  حرکتي هيچ) 2«معرفة الي فيها محتاج انت و اال حرکه من ما »

 نيازمند به معرفت و شناخت هستي( حرکت

                                                           
 .180، ص 1الکافی، ج 1

 .412و 267، ص 74؛ بحاراالنوار، ج171تحف العقول، ص  2
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 انجام طريقه و عمل آن به نسبت قبال است الزم دهيم انجام را عملي بخواهيم گاه هر

 و نقص گونه هيچ زيرا باشد نقص هرگونه از خالي ما عمل اينکه تا کنيم پيدا معرفت آن

 .است ناداني و جهل آن، مرجع آنکه جز نيست خللي

 آن، به نسبت که است حرکت يک نيز عج()مهدي امام ظهور براي سازي زمينه و تمهيد

 براي سازي زمينه امر در احدي نيست ممکن بنابراين. هستيم شناخت و معرفت نيازمند

 الهمس اين شيوه و راه به نسبت آنکه جز يابد دست موفقيت به فداه ارواحنا عصر ولي ظهور

 .باشد داشته معرفت

را دوست دارند و آرزو دارند که در خدمت  عج(اري از متشيعين، امام مهدي)بسي

حضرتش بوده و از زمينه سازان ظهور ايشان باشند، لکن بسبب جهل و عدم آگاهي نسبت 

را  عج(آيند و حتي ممکن است در بسياري از موارد امام)به اين راه، به اين هدف نايل نمي

 ردانند در حالي که قصد خدمت به آنحضرت را دارند.اذيت کرده و ايشان را ناراضي گ

 ايشان ظهور براي خواهممي و دارم دوست را زمانم امام من بگويد انسان اينکه بنابراين  

 او بر بلکه کندنمي کفايت بودن ساز زمينه براي عالقه و اراده اين صرف کنم؛ سازي زمينه

 سازي کند. زمينه بايد حضرت ظهور براي چگونه بداند که است الزم

 بدون که کسي) 1«يصلح مما اکثر يفسد ما کان علم غير علي عمل من»: ع()الصادق عن

 (کندمي اصالح که است آنچيزي از بيشتر کندمي خراب آنچه دهدمي انجام را عملي علم،

 بصيرة غير علي العامل »: فرمايدمي که ع()علي اميرالمؤمنين از است مشهوري روايت

 بصيرت عدم روي از که کسي) 2«النزيده سرعة السير ال بعدا ائر علي غير الطريقکالس

 سرعت که کندمي حرکت اصلي راه و مسير غير در که است کسي مانند کندمي عمل

 ( شودمي اصلي راه و مسير از او بيشتر دوري و بعد باعث تنها حرکت،

ون علم اگر بد عج(ظهور امام زمان)نه ساز زمي: گفت توانمي روايات اين به توجه با پس

اندازد و کثرت و شناخت بخواهد عمل کند مانند کسي است که ظهور امام را به تاخير مي

 را به دنبال ندارد. ع(عمل او در اين راه، اثري جز آزار و اذيت امام)

                                                           
 44، ص 1کافی، ج 1

 43، ص1کافی، ج 2
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 مؤيد. باشدمي ما معرفت و فهم عدم و جهل از ناشي عج()زمان امام اذيت و آزار آري

ين مطلب، فرمايش گهربار حضرت ولي عصر ارواحنا فداه در اين زمينه است که ا

 سبب به شيعه جاهالن تحقيق به) 1«بجهلهم الشيعة جهالء أذانا لقد »فرمايند: مي

 .دهندمي قرار آزار و اذيت مورد را ما جهلشان،
 

  شیعي امت جدايي و تفرق. 3 - 4 - 3

عدم اجتماعشان بر اهداف واحد، از اهم اسبابي يگر و يکد از شيعيان تفرق و جدايي

ش است که شيعيان را از نصرت و ياري امام زمانشان مشغول گردانيده است. آنها عمدة تال

اند در کنند و امامشان را در ناحيه ديگر تنها رها کردهخود را صرف امور بين خودشان مي

 «انصرونا و ال تخذلونا....» هد: دحاليکه حضرت ندا مي

 من بعضکم يبرأ حتي تنتظرونه الذي االمر يکون ال »: فرمايدمي ع()علي اميرالمؤمنين

  2«بعضا بعضکم يلعن و بالکفر بعض علي بعضکم فيشهد بعض وجوه في بعضکم يتفل و بعض

 بعضي از شما از بعضي اينکه تا کندنمي پيدا تحقق شماست انتظار مورد که امري آن)

بجويد، بعضي از شما در صورت بعضي ديگر آب دهان بيندازد، بعضي ائت و بيزاري بر ديگر،

 از شما شهادت به کفر بعضي ديگر بدهد و بعضي از شما بعضي ديگر را لعنت کند(

 در کندمي طلب عج()مهدي حضرت آنچه با شيعيان ميان موجود جدايي و تفرقه اين  

اجتماع و اتحاد و يکپارچگي  است عج()مهدي حضرت مطلوب آنچه چون است؛ تناقض

کند را ياري مي عج(نفر که امام زمان) 313باشد ؛ اگر به روايات مربوط به امت شيعي مي

لو اجتمع » کنيم که در اکثر آن روايات، اينگونه تعبير شده است: مراجعه کنيم مالحضه مي

که آنچه نفر( نيست بل313پس مطلوب، صرف وجود اين عدد )« ثالثماة و ثالثة عشر

 ع(مطلوب است اجتماع اين تعداد از افراد بر نظر واحد و اهداف واحد است. اميرمؤمنان)

 اليهم انظر کاني»فرمايد: کند، ميوايات توصيف مينفر را در يکي از ر 313هنگامي که اين 

کنم در مي نظر آنها به گويا) 3«...واحدٌو اللباس و واحدٌ والجمال واحدٌ والقد واحد الزّيّ و

 لباس واحد و يکساني دارند و...( حاليکه زيّ واحد و قد و جمال و
                                                           

 267، ص 25؛ بحاراالنوار، ج289، ص2؛ احتجاج، ج49، ص 1المختار من کلمات االمام المهدی)، ج 1

 .206؛ غیبت نعمانی، ص 170، ص3جمعجم احادیث االمام المهدی،  2

 122المالحم و الفتن، ص  3
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 که ستا حدي تا افراد اين اتحاد و اجتماع اندنموده توصيف ع()اميرمؤمنان که همانطور

 چيز هيچ در واقع در و ندارند جمال در حتي بلکه و لباس و زي در حتي اختالفي هيچ

 . ندارند اختالفي

 فّقهم و اشياعنا ان لو و »به شيخ مفيد چنين آمده است:  عج(مهدي)ت حضر توقيع در

 «بلقائنا اليُمُن عنهم تأخّر لما عليهم بالعهد الوفاء في القلوب من اجتماع علي لطاعته اهلل

 ايشان بر که عهدي به وفاء در ـ بدهد ايشان به را طاعتش توفيق که ـ ما شيعيان اگر)

 1افتاد(از ايشان به تاخير نميشدند، يمن و برکت ديدار ما، مي متحد و يکدل داريم

 «يعتناش ان لو »: اند نفرموده و «اشياعنا ان لو »اند فرموده توقيع اين در عج()مهدي امام

 اگر که هستند متفرق شيعيان که اينست دهنده نشان ،عج()مهدي حضرت تعبير اين و

ن يعني فتاد و اياز ايشان به تاخير نخواهد ا حضرت ديدار و لقاء کنند پيدا اتحاد و اجتماع

 .عج(ظهور حضرت حجت)
 

 سبب تفرق .4-4-3

 نتيجه در و يکديگر از شيعي امت جدايي و تفرق باعث چيز چه که اينست سؤال حال

 که روايتي خصوصا روايات، برخي در تامل از است؟ شده زمان امام به خدمت توفيق عدم

شود که سبب تفرق امت، وجود ائمه ضالل و مي روشن شد، ذکر سابقا ع()اميرالمؤمنين از

 اذا انتم کيف»فرمايد: واحنا فداه ميحضرت ولي عصر ار گمراهي، در ميان جامعه است؛

  2«بعض من بعضکم يبرأ يري علم ال و هدي امام بال بقيتم

ا شم چون که فرمايدمي اشاره نکته بدين فداه ارواحنا زمان امام شريف حديث اين در

 اما چرا؟ جويد؛ي ديگر برائت ميبدون امام هدايت هستيد بعضي شما از بعض

 امام که زماني و کنند تبعيت او از که گردندمي امامي دنبال بناچار مردم که است معلوم

 اينصورت در نمود؛ خواهند تبعيت را گمراهي و ضالل امام قطعا نکردند، تبعيت را هدايت

جويند. آن امامي که کنند و از آنها برائت ميي ديگر را لعن ميبعض مردم، بعضي که است

کند نورش در هر زمان و هر مکان موجود است و زمين از به صراط مستقيم هدايت مي

                                                           
 .325، ص2؛ احتجاج، ج177، ص53بحاراالنوار، ج 1

 .341الغیبه)غیبت طوسی(، ص  2
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لو ال الحجة  »باشد و شود زيرا او حجت خداوند بر خلقش ميوجود چنين امامي خالي نمي

مردم از اين امام هدايت و روشني تبعيت نکردند و در نتيجه لکن « لساخت االرض باهلها

ناچار از ائمه ضالل و گمراهي، پيروي نمودند که اين ه بدون امام هدايت باقي ماندند و ب

 تفرقه و جدايي بين مردم انجاميد.مساله به 

 ضمنا. است واحد هم آن اهداف باشد، داشته وجود واحدي امام آن، در که ايجامعه

اي که در آن دو نظر واحد و طريقه عمل واحد خواهند بود. اما جامعه داراي جامعه آن افراد

کنند و مردم را اي را در امت ايجاد ميامام وجود داشته باشد اين دو امام شکاف و فاصله

کشند؛ يک قسم به سمت اين امام و قسم ديگر به سمت آن امام و در به دو تفرقه مي

کوشد. از آنها اهداف مختلفي را براي خود در نظر گرفته و در تحقق آن مينتيجه هر کدام 

اي اي خواهد بود که در آن دو امام وجود داشته باشد. حال، اوضاع جامعهاين اوضاع جامعه

اي جز هرج که در آن بيش از اينها امام وجود داشته باشد چگونه خواهد بود؟ قطعا نتيجه

متش از آن، برا ص(ساله همان چيزي است که پيامبر اکرم)و مرج نخواهد داشت؛ اين م

 بيمناک بود، آنجا که فرمود: 

 ائمة امتي علي اخاف لکني و يجتاحهم والعدوا يقتلهم جوعا امتي علي اخاف لست»

 نابود و کن ريشه را آنها که دشمني و بکشد را آنها که ايگرسنگي از امتم بر) 1«مضلّين

 باشد( امتم از ائمه ضالل مي بر من خوف لکن ندارم بيم و خوف نمايد،
 

 . سبب غیبت امام زمان ارواحنا فداه در روايات 4

 معين و ناصر وجود عدم ،عج()مهدي امام غيبت سبب که رسيديم نتيجه اين به اينجا تا

 .نمود خواهند ظهور حضرت شدند موجود افرادي چنين هرگاه و باشدمي آنحضرت  براي

کنيم اسباب ديگري را براي غيبت مراجعه مي ع(مين)معصو روايات به ما که هنگامي لکن

آوريم و سپس با تامل و يابيم. ما در اينجا آن اسباب را با ذکر رواياتشان ميحضرت مي

اي براي کنيم که آيا اين اسباب حقيقة و اصالة، خود سبب جداگانهدقت در آنها، بررسي مي

واقع به همان سبب مذکور ـ عدم وجود ناصر و معين ـ غيبت حضرت هستند يا اينکه در 

 گردند.اره دارند و به آن باز مياش

                                                           
 .149، ص 8؛ المعجم الکبیر، ج35، ص 1معجم احادیث اصحاب االمام المهدی، ج  1
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 برگردن حضرت اول: نبودن بيعت احدي 

 تحفي فلذلک بيعة عنقه في الحد يکن لم قام اذا منا القائم ان»: ع()اميرالمؤمنين عن

ش گردن بر احدي بيعت کندمي قيام که زماني ما، از قائم) 1«شخصه و يغيب و والدته

 باشد(غايب مي باشد و بدين خاطر والدتش مخفيانه و شخص حضرتشنمي
 

 دوم: خوف از قتل 

 أومَأ و نفسه علي يخاف »: قال لما؟ و قلت «غيبه من للقائم البد زرارة »: ع()الصادق عن

 چرا؟ کردم عرض. باشدمي غيبتي عج()قائم حضرت براي بناچار زراره اي) 2«بطنه الي بيده

 کرد فرمود: بر جانش خوف دارد(حاليکه با دست به شکمش اشاره مي در حضرت
 

 سوم: امتحان شيعه

 يقولها تغربلوا، ثم تغربلوا ثم تغربلوا حتي فرجنا يکون ال هيهات هيهات »: ع()الباقر عن

 يابدنمي ماتحقق فرج هيهات، هيهات) 3«الصفو يبغني و الکدر تعالي اهلل يذهب حتي ثالثا،

شويد تا اينکه شويد مجددا غربال ميشويد سپس غربال ميه غربال و آزمايش مياينک تا

 ببرد و صفا و روشني باقي بماند( خداوند تيرگي را از بين
 

   چهارم: جاري شدن سنن انبياء

 «امدها يطول غيبة منا للقائم ان»: قال ع()الصادق عن سدير ؛عنعج()مهدي امام مورد در

الن اهلل عزوجل أبي إلّا ان تجري فيه سنن االنبياء » : و لم ذلک؟ قال اهلل رسول ابن يا فقلت

بقا لترکبن ط »في غيباتهم و انه البد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم قال اهلل تعالي: 

  4«اي مَن کان قبلکم«عن طبق

زيرا »: فرمود چرا؟ کردم عرض. شودمي طوالني مدتش که است غيبتي قائم حضرت براي

، سنتهاي انبياء در غيبت عج(خداوند عزوجل إبا دارد جز اينکه در مورد حضرت مهدي)

                                                           
 .303؛ کمال الدین، ص 109، ص 51بحاراالنوار، ج 1

 .481؛ کمال الدین، ص 97، ص 52بحاراالنوار، ج 2

 .339الغیبه، ص  3
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اي انبياء مدتهاي غيبته عج(ناچار براي حضرت مهدي)ه اي سدير، بهايشان، جاري شود و 

 « بطور کامل خواهد بود
 

 م: خروج مؤمنين از اصالب کافرين پنج

المنافقين نطفا الشخاص مؤمنين و لذا  و الکفار صلب في اهلل اودع قد »: ع()الصادق عن

عن قتل آباء الکفار ليولد منهم المؤمنون و بعد ذلک  ع(کان يُحجِم اميرالمؤمنين علي)

يقوم بقتل کل من ظفر به منهم و کذلک اليظهر قائمنا اهل البيت حتي يخرج الودائع من 

کافران و منافقان،  صلب در خداوند) 1«نو بعدها يظهر فيقتل الکافرياصالب الکافرين 

از قتل کفار دست نگه  ع(هايي از مؤمنان را به وديعت نهاده است و لذا حضرت علي)نطفه

داشت تا مؤمنان از ايشان تولد يابند و بعد از تولد، به کشتن هر کدام از آنها که به او مي

ها کند تا اينکه وديعهظهور نمي عج(کرد. همچنين حضرت قائم)يافت، اقدام ميدست مي

از صلبهاي کافران خارج شود و بعد از آن، حضرت ظهور خواهند نمود و کافران را به قتل 

 واهند رسانيد(خ

 به حکومت رسيدن تمام اصناف مردم ششم: 

 حتي الناس علي ولّوا قد و إال الناس من صنفٌ اليبقي حتي االمر هذا يکون ما»: الصادق عن

 2«م يقوم القائم بالحق و العدل، ثلعدلنا وُلّينا لو إنّا قائل اليقول

 بدين کندنمي ظهور اندنرسيده حکومت به مردم اصناف جميع که مادامي صاحب حضرت)

 حکومت به ما اگر که نگويد کسي ،عج()مهدي حضرت حکومت تشکيل هنگام که جهت

 (.کرد هدخوا قيام عدل و حق به ما قائم سپس( کرديممي رفتار عدالت به رسيديممي

همانطور که مالحظه شد اين اسباب شش گانه براي غيبت امام زمان ارواحنا فداه در   

ذکر شده است. حال آيا آن سببي که براي غيبت امام  ع(روايات شريفه از ائمه اطهار)

از  شود ـاستفاده مي ع(سابقا ذکر کرديم ـ که البته آنهم از روايات معصومين) عج(زمان)

 باشد؟ا اينکه يگانه سبب غيبت ميجمله اسباب غيبت حضرت است ي

                                                           
 .7اثبات الهداه، ج 1

 .986، ح137، ص5(، ج1386معجم احادیث االمام المهدی )ع( ، )چاپ  2
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 همان  فداه ارواحنا عصر ولي حضرت غيبت سبب يگانه که گفت بايد سؤال اين جواب در

 چگونه که کرد خواهيم بيان بحث، ادامه در باشد؛مي حضرت براي معين و ناصر وجود عدم

« د ناصروجو عدم » به حقيقت در و دارد اشاره واحد سبب همان به گانه شش اسباب اين

 ع(است که يکبار امام) ع(گردد و اختالف، تنها در طريقه بيان از جانب امام معصوم)بر مي

به همان سبب  فرمايند و بار ديگر از جهتي ديگر و تمام اين موارداز يک جهت صحبت مي

 کند.واحد اشاره مي
 

 واحد. بازگشت اسباب شش گانه به سبب 5

 عج(از خصائص و ويژگيهاي شخصيتي امام مهدي) که گفت بايد دوم و اول سبب مورد در

ست که حضرت، انتقام گيرنده از ظالمين است و همان کسي است که حکم خدا را در ا اين

کند از آنجهت که کند؛ بنابراين هنگامي که حضرت ظهور ميروي زمين اقامه مي

خواهد با حکام طاغوت بيعت نمايد الزم است که انصار و ياراني از حضرت حمايت و نمي

به شهادت خواهند رساند؛ پس با وجود آن ياوران،  دفاع کنند و گرنه آن طاغوتها حضرت را

 از قتل نيز موضوعيت نخواهد داشت.ديگر خوف 

 کرديم اشاره قبال که واحدي سبب همان به حقيقت در سبب دو اين ديديم که همانطور

چون با وجود ناصر، نه بيعتي با  باشدمي «معين و ناصر وجود عدم» آن و گردندمي باز

 شود.رد و نه خوف از قتل مطرح ميگيطاغوت صورت مي

 مورد و شده غربال شيعه تا کندنمي ظهور عج()مهدي امام که ـ سوم سبب درمورد

 از مشخص تعداد آن وجود مطلوب، که معناست بدان اين گفت بايد ـ گيرد قرار امتحان

 عج(که قبال بيان شد ـ براي نصرت و ياري امام مهدي) اوصافي همان با ـ( نفر313) افراد

باشد. بنابراين براي فراهم آمدن آن تعداد مشخص از ياران، بناچار شيعه بايد مورد مي

آزمايش و امتحان قرار گيرد و در واقع آن تعداد مشخص از افراد، حاصل امتحان شيعه 

که آن عدد مطلوب از افراد براي ياري اند تا اينغايب شده عج(هستند، پس امام مهدي)

 ز ناحيه امتحان شيعه فراهم آيند.حضرت، ا

 حضرت غيبت سبب اينکه بر ندارد داللت مطلب اين گفت بايد چهارم سبب مورد در

 حضرت اندبوده غايب آنها چون و است بوده الهي انبياء شدن غايب ،عج()مهدي
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اينکه سبب غيبت انبياء  بر کندمي داللت بلکه باشند، غايب بايد بناچار نيز عج()مهدي

همان سبب غيبت امام زمان عليه السالم است پس جاري شدن سنّت انبيا در مرود امام 

مهدي عليه السالم هم در مسأله غيبت و هم در سبب غيبت بر است، و سبب هم غيبت، 

د آندسته از باشد و به همين سبب، امر غيبت در مورمي« عدم وجود ناصر و معين »همان

انبياي الهي که غايب شدند تحقق پيدا کرد، زيرا آن دسته از انبياي الهي نيز براي غلبه بر 

شدند در حاليکه يار و ياوري دشمنانشان احتياج به ناصر و معين داشتند و اگر ظاهر مي

 رسيدند.نداشتند، قطعا به قتل مي

ن مشروع چو شود؛نمي وبمحس ديگري سبب اين، که گفت بايد پنجم سبب مورد در

قتل کافرين نيست؛ بلکه اقامه حکم الهي در روي زمين است و اين امر  عج(امام مهدي)

د انصار و اعوان هستند ناگزير از وجو ع(کند بلکه امام)تنها با قتل کافرين تحقق پيدا نمي

توانند هر کجا کافران را ديدند چگونه مي ع(تا اينکه حکومت برپا شود؛ عالوه بر اين، امام)

کمک  را ياري و عج(به قتل رسانند در حاليکه يار و ياوري ندارند. آن کسانيکه امام مهدي)

اند ز اصالب کافرين خارج نشده، مادامي که مؤمنان اع(کنند، مؤمنان هستند و امام)مي

 فرمايد.بيايند آنگاه ظهور مي ياماند تا ايشان به اين دنکنند بلکه منتظر ميظهور نمي

گفت که اين مقدمه ايست براي فراهم آمدن آن عدد مطلوب  بايد ششم سبب درمورد

 عج(، از آنجهت که مردم، نيازمنديشان به وجود امام مهدي)عج(از ياران حضرت مهدي)

ه کنند که خودشان قادرند شئون عالم را اداره کنند تا به مدينرا درک نکرده و گمان مي

اين امر را براي آنها رها کرده است تا خود بفهمند که قادر  ع(فاضله دست يابند؛ لذا امام)

قادر به اقامه چنين حکومتي  عج(به تحقق بخشيدن اين امر نيستند و تنها حضرت مهدي)

 باشد.مي

 اهلل بقية »: خداوند قول يعني حقيقت اين( نفر 313 همان) مردم از گروهي که هنگامي  

 313ون اين چ کندمي ظهور عج()مهدي حضرت دريافتند، را 1«مؤمنين کنتم ان خيرلکم

نفر دريافتند که تنها راه براي رهايي از ظلم و جور، وجود نازنين و مقدس امام زمان ارواحنا 

باشد و به هيچ شکلي براي ما ممکن نيست که از حضور و رهبري حضرتش بي نياز فداه مي

 ايت چنين آمده است: م ولذا در روباشي
                                                           

 .86هود،  1
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 1«هذا طلبتکم قد جاء کم منادي ينادي يظهر عندما عج()المهدي االمام ان»

 اشم خواسته همان اين دهدمي ندا منادي کندمي ظهور عج()مهدي حضرت که هنگامي)

 (است آمده شما براي که است

 نمعي و ناصر وجود عدم فداه، ارواحنا زمان امام غيبت سبب تنها که شد روشن بنابراين

 اشاره به همين سبب دارد. واقع، در روايات در شده وارد اسباب تمامي و باشدمي
 

 ز بحث در سبب غیبت، نهي شده است؟. آيا ا6

 نهي «غيبت سبب» بحث در خوض از که رسدمي نظر به اول نگاه در روايات برخي

 رعص ولي حضرت غيبت سبب از بحث نوشتار، اين در ما مباحث عمده آنکه حال. اندکرده

کند نهي مي اياتي را که از بحث در سبب غيبترو است الزم بنابراين باشد؛مي فداه ارواحنا

 ه دو روايت وجود دارد؛مورد بررسي قرار دهيم؛ بطور کلي در اين زمين
 

  ولـ روايت ا 1ـ  6

 الغيبة من وقع ما علة اما و »: الغيبه سبب عن سئل عندما عج()المهدي االمام عن ورد

 لم انه 2«عن اشياء ان تبدلکم تسؤکم التسالوا آمنوا الذين ايها يا»يقول عزوجل اهلل فان

 من الحد والبيعة اخرج انا و زمانه لطاغية بيعة عنقه في وقعت وقد اال آبائي من احد يکن

 عن غيبتها اذا بالشمس فکاالنتفاع غيبتي في بي االنتفاع وجه اما و عنقي في الطواغيت

الهل السماء، فاغلقوا ابواب  امان النجوم ان کما االرض الهل المان اني و السحاب االبصار

بتعجيل الفرج فان ذلک  السؤال عما اليعينکم و التتکلفوا علم ما قد کفيتم و اکثروا الدعاء

 شريف توقيع در شد، سؤال غيبت سبب از که هنگامي عج()مهدي امام از) 3«فرجکم

مؤمنان سؤال  اي»: فرمايدمي خداوند غيبت، علت مورد در اما و: است شده وارد اينگونه

 « کندشکار شود شما را ناراحت مينکنيد از چيزهايي که اگر آ

 که زماني من و بود زمانش طاغوت بيعت گردنش در آنکه جز نبود من پدران از يک هيچ

 زمان در من از انتفاع وجه اما و نيست؛ گردنم در طاغوتها از احدي بيعت کنممي خروج

                                                           
 .306، ص52بحاراالنوار، ج 1

 .101مائده،  2

 .485؛ کمال الدین، ص 292الغیبة )غیبت طوسی(، ص  3
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باشد. همانا ست زماني که در پشت ابر، از چشمها غايب ميا خورشيد از انتفاع مانند غيبتم

من امان اهل زمين هستم همچنانکه ستارگان امان اهل آسمان هستند؛ پس در بهاي سؤال 

را به  را از آنچه براي شما اهميت ندارد ببنديد و در دانستن آنچه شما را کافي است خود

 ياد دعا کنيد که همين فرج شماست(زحمت نيندازيد و در تعجيل فرج ز

 است؛ شده نهي دفعه دو غيبت سبب در بحث از روايت اين در

 يا»يقول اهلل فان الغيبة من وقع ما علة اما و »: فرمودند که عج()مهدي امام قول: اول دفعه

  «تسؤکم لکم تبد ان اشياء عن التسالوا آمنوا الذين ايها

 «لقوا ابواب السؤال عما اليعينکمغفا »: فرمودند که عج()مهدي امام قول: دوم دفعه

 شده اشاره غيبت سبب به مورد دو در روايت درخود که است الزم نکته اين به توجه لکن

 است؛

 عنقه في وقعت اال آبائي من احد يکن لم انه »: فرمودند که عج()مهدي امام قول: اول مورد

 «الطواغيت في عنقي من الحد البيعة و اخرج حين اخرج انا و زمانه لطاغية بيعة

 اينکه آن و اندفرموده بيان را غيبتشان سبب روايت، از عبارت اين در عج()مهدي حضرت

 اشاره قبال که همانطور و است شده واقع غيبت امر طاغوت، حکام با بيعت عدم بخاطر

 حضرت خاطر بهمين و گرددمي بر «معين ناصرو وجود عدم » به واقع در سبب اين کرديم

 «تسؤکم تبدلکم ان اشياء عن التسالوا »رمودند: ف عج()مهدي

 فکاالنتفاع غيبي في بي االنتفاع وجه اما و»: فرمودند که عج()مهدي امام قول: دوم مورد

 «السحاب االبصار عن غيبتها اذا بالشمس

 غيبت عصر در) مهدي امام است؛ شده غيبت سبب به اياشاره نيز روايت از عبارت اين در

ند خورشيدي است که ابري آنرا مستور گردانيده است و مانع رسيدن نور خورشيد به همان

شود پس در واقع اين ابر حجاب نور خورشيد است لکن سؤال شکل کامل به زمين مي

خورشيد ايجاد کرده ن زمين و اينجاست که اين ابر از کجا آمده است؟ و چه کسي آنرا بي

 است؟

منشا تشکيل ابر از زمين است نه از خورشيد و نه غير  که ستا اين است معلوم آنچه

لمؤمنين علي) چنين رود. در روايتي از اميراو در واقع ابر از سمت زمين به باال مي آن،
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 ساحل علي کثيف شجر علي السحاب يکون يکون؟ اين السحاب عن سئل »شود: سؤال مي

   1«فاثاره.... فيرتفع ريحا ارسل يرسله ان اهلل اراد فاذا اليه ياوي البحر

 و تقصير شود؛مي خورشيد نور حجاب مانع و رودمي باال سمت به زمين از ابر بنابراين

 امر و گرددمي زمانمان امام و ما بين حجاب و مانع و شودمي ابر واقع در نيز ما گناهان

 .پذيردمي تحقق غيبت

از بحث در سبب  عج(امام مهدي) اينکه وجود با روايت اين در شد مالحظه که همانطور

اند اي نمودهاند در عين حال در خالل روايت به سبب غيبت نيز اشارهغيبت نهي فرموده

ذيل روايت دوم  که جمع بين اين نهي از يکطرف و بيان سبب از طرف ديگر را بعدا در

 متذکر خواهيم شد.
 

 روايت دوم  . 2 - 6

الفضل الهاشمي قال: سمعت  عبداهلل بن روي الصدوق للشيخ الدين کمال کتاب عن

 جعلت ولم قلت مبطل، کل فيها يرتاب منها، البد غيبة االمر هذا لصاحب ان »الصادق يقول: 

 وجه: قال غيبته؟ في الحکمه وجه فما: قلت لکم، کشفه في لنا يؤذن لم المر: قال فداک؟

اهلل تعالي ذکره ان وجه  حجج من تقدمه من غيبات في الحکمة وجه غيبته في الحکمه

من  نکشف وجه الحکمه فيما أماه الخضرالحکمه في ذلک الينکشف اال بعد ظهوره کما لم ي

خرق السفينة و قتل الغالم و اقامة الجدار، لموسي الي وقت افترقهما، يا ابن الفضل ان هذا 

سرٌّ من سر اهلل و غيب من غيب اهلل و متي علمنا انه عزوجل حکيم االمر امر من اهلل تعالي و 

 2«کمة و ان کان وجهها غير منکشفصدقنا بافعاله کلها ح

. شودمي ترديد و شک دچار آن در مبطلي هر که است غيبتي بناچار امر، اين صاحب براي)

 براي آن کشف در که امري بخاطر: فرمود امام شوم؟ فدايت چرا، کردم عرض گويدمي راوي

چيست؟ امام فرمود:  عج(ردم: وجه حکمت غيبت امام مهدي)ک عرض نيستيم؛ مأذون شما

وجه حکمت غيبت او، همان وجه حکمت حجج الهي متقدم بر اوست ؛ همانا وجه حکمت 

شود مگر بعد ظهور حضرت، همچنانکه وجه حکمت کشف نمي عج(غيبت امام مهدي)

                                                           
 .373، ص56؛ بحاراالنوار، ج276، ص 2تفسیر قمی، ج 1

 .482کمال الدین، ص 2
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ن کشتي و کشتن آن پسر و برپا کردن آن ديوار براي نظير سوراخ کرد ع(افعال خضر)

اي پسر فضل بدرستيکه کشف نشد تا هنگامي که از يکديگر جدا شدند. ع(حضرت موسي)

اين امر )مساله غيبت( امري است از جانب خداوند و سري است از اسرار الهي و غيبي 

خداوند عزوجل حکيم است است از جانب خدا. و از آنجا که مايقين و علم به اين داريم که 

جه آن افعال مشخص و کنيم به اينکه تمامي افعالش حکمت است هرچند وتصديق مي

 مکشوف نباشد(

 سببي غيبت، امر براي که اينست شود توجه آن به روايت اين در است الزم که چيزي اولين

 چنين امام جواب و کندمي سؤال غيبت سبب از ابتدا سائل شخص و دارد وجود حکمتي و

در  ع(کند و امام)گاه از حکمت غيبت سؤال ميآن «لکم کشفه في لنا يؤذن لم ألمرٍ»: است

 «ة في ذلک الينکشف اال بعد ظهورهان وجه الحکم» فرمايند: جواب مي

 باشد غيبت حکمت يا و غيبت سبب بر دال که مطلبي هيچ راوي شد مالحظه که همانطور

 حکمت طبق غيبت امر که فرمودند ع()امام حديث، انتهاي در و نکرد دريافت ع()امام از

 هيه است.ال
 

  توجیه روايت اول و دوم . 3 - 6

 : شود اشاره نکته چند به است الزم روايات اين توجيه در

 از شخصي که هنگامي و است متفاوت افراد، هايظرفيت که باشيم داشته توجه بايد: اوال

 ظرفيت با متناسب را سؤال آن پاسخ ع()امام کردمي سؤال ايمساله مورد در معصوم امام

فرمودند که اگر به روايات مراجعه شود اين مساله کامال روشن و مشخص است؛ او بيان مي

 ع(بعنوان نمونه اگر به روايات باب قضاء وقدر الهي مراجعه کنيم شاهد خواهيم بود که امام)

اند؛ در برخورد با سائلين مختلف پاسخهاي متفاوت و متناسب با ظرفيت آنها بيان فرموده

فرمايند که در اين مساله وارد نشويد که مايه هالکت شماست، نسبت نسبت به بعضي مي

فرمايند و نسبت به گروهي ديگر که از ظرفيت بااليي به برخي ديگر توضيحي اجمالي مي

هاي افراد توان دريافت که ظرفيتفرمايند؛ بنابراين ميوطي ميبرخوردارند جواب مبس

به اين امر التفات و  ع(براي دريافت حقايق عالم، متفاوت است و حضرات ائمه معصومين)

اند و در پاسخگويي به سؤاالت افراد، ظرفيت آنها را براي درک حقايق اي داشتهتوجه ويژه
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دادند. در مساله مورد بحث يعني امر افراد را ميگرفتند و بر اساس آن پاسخ در نظر مي

کند از سبب غيبت سؤال مي ع(بينيم که شخصي از امام)غيبت هم اينچنين است و ما مي

کنند و شخص ديگري همين سؤال را از امام دارد اما حضرت و حضرت سبب آنرا بيان مي

بنابراين اين مساله « ي الکشفلم يؤذن لنا ف» يا « التسالوا عن ذلک» گويند در جواب او مي

گردد وگرنه همانطور که گذشت به اختالف ظرفيتهاي موجود و اختالف شخص سائل بر مي

 در روايات موجود بود بيان کرديم.اي را که اسباب شش گانه

 شيخ را کتاب اين و کرديم نقل النعمة تمام و الدين کمال کتاب از را مزبور روايت: ثانيا

 و ستا معروف آن داستان که اندکرده تاليف عج()مهدي امام امر به عليه رحمةاهلل صدوق

 آورده است. خود کتاب مقدمه در صدوق شيخ مرحوم

 مورد مساله، اين از بحث اگر. است کرده بحث غيبت سبب از کتاب اين در شيخ مرحوم

 سبب در بحث از نهي بر روايت اين اگر است؟ پرداخته آن به شيخ مرحوم چرا بوده، نهي

 است؟ کرده نقل آنرا صدوق شيخ چرا کندمي داللت غيبت

توانيم زمينه ساز بت، مورد نهي است چگونه ميغي سبب از بحث که شويم قائل اگر: ثالثا

باشيم چون تمهيد و زمينه سازي براي ظهور حضرت، همان رفع  عج(ظهور حضرت مهدي)

 سبب غيبت است و اگر قائل باشيم که سبب غيبت نامعلوم است و اطالع پيدا کردن بر آن

ي در و بحث از آن جايز نيست خود اين، مانع تمهيد و زمينه سازي و در نتيجه حائل و مانع

 خواهد بود. عج(برابر ظهور امام مهدي)
 

 باشیم؟ عج(مینه ساز ظهور حضرت مهدي)گونه ز. چ7

 عيسي من سنة و موسي من سنة انبياء، من سنن اربع االمر هذا صاحب في »: الباقر عن

 فالسجن يوسف من اما و يترقب فخائف موسي من فاما. محمد من سنة و يوسف من سنة و

 اين صاحب مورد در) 1«لم يمت و اما من محمد فالسيفعيسي فيقال له ان مات و من اما و

 حضرت عيسي، حضرت موسي، حضرت از سنتي دارد؛ وجود پيامبران از سنت چهار امر

 انتظار و دارد خوف حضرت اينکه، موسي حضرت از اما. ص()محمد حضرت و يوسف

                                                           
 .152کمال الدین، ص 1
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شود او مرده است اينکه گفته مي عيسي حضرت از و زندان يوسف، حضرت از و کشدمي

 )قيام با( شمشير است( ص(حضرت محمد)در حاليکه چنين نيست و از 

 ارث به ع()يوسف حضرت از عج()مهدي امام که سنتي است آمده روايت در که همانطور

 را يوسف حضرت که اينست است معلوم آنچه. است( زندان) «سجن» از عبارت اندبرده

 عج(ن او هيچ گناهي مرتکب نشده بود؛ همچنين حضرت مهدي)چو کردند زنداني ظالمانه

ضرت حکساني  شود؟ چه کسي ياآيا غيبت ايشان، سجن براي آن حضرت محسوب نمي

 را زنداني کرده اند؟

 چيزي همان حضرت، براي معين و ناصر وجود عدم که آمد بدست گذشته مباحث از

. با کمي دقت به اطراف خودمان، است داده قرار غيبت پرده پشت در را حضرت که است

بينيم که هر يک از ما، فقط به فکر نيازها و رغبتها و د؛ چون ميشواين مطلب روشن مي

ان تامين زندگي و آينده خويش است و در واقع هم و غم ما، خودمان هستيم نه امام زمانم

و خدمت به آنحضرت ؛ بنابراين بر ما الزم است که هدف عمده و اصلي خود را تمهيد و 

اع ، اين امر، هم بعهده فرد و هم بعهده اجتمزمينه سازي براي آن ظهور مقدس قرار دهيم

 عج(است يعني همچنانکه بر هر فرد، الزم است که صالح باشد و خود را براي ظهور امام)

 يا کردن و اصالح جامعه هم بکوشد.مهيا کند بايد براي مه

ان استعداد و آمادگي شيعه براي ظهور امامش مانع ايگانه سه اسباب که گفتيم سابقا

ي شخص زمينه فع اين اسباب سه گانه در واقع ميدان عمل براشود که کوشش در رمي

 ساز ظهور مهدوي است.
 

  عوامل زمینه ساز ظهور مهدوي - 1 - 7

  عج(. کوشش در جهت ايجاد معرفت به امام زمان)1 - 1 - 7

: فقلت «يقوم ان قبل غيبة للقائم ان »يقول:  ع()عبداهلل ابا سمعت: قوله زرارة عن ورد

 فلتدع الزمان ذلک ادرکت متي» فقال اعمل؟ شيء أيّ الزمان ذلک ادرکت ان فداک جعلت

 عرفني اللهم نبيک اعرف لم نفسک تعرفني لم ان فانک نفسک عرفني اللهم: الدعاء بهذا

م فني حجتک فانک ان لعر اللهم حجتک اعرف لم رسولک تعرفني لم ان فانک رسولک
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 غيبتي کند قيام اينکه از قبل عج()قائم حضرت براي) 1«تعرّفني حجتک ضللت عن ديني

 انجام عملي چه کردم درک را زمان آن اگر شوم فدايت: کردم عرض گويد زرارة. بود خواهد

 اللهم بخوان، را دعا اين کردي درک را زمان آن که هنگامي: فرمود ع()صادق حضرت دهم؟

 عرفني...(

 اهتمام آن به غيبت عصر در است الزم که است وظايفي مهمترين از امام معرفت طلب

 محض تسليم ويژه به و امام ياري و نصرت جهت را ما که است معرفت همين چون بورزيم؛

 حثب مبسوط طور به باره اين در سابقا که کندمي مهيا و آماده آنحضرت برابر در بودن

 .کرديم

داند و ضمنا رفت امام معصوم داراي درجاتي است. کسي که نام امام و نام پدر او را ميمع  

داند که امام معصوم از خطا و اشتباه است؛ اين شخص، معرفت اندکي نسبت به امام مي

م دارد که اين مقدار هرگز کافي نيست؛ زيرا اين مقدار معرفت به امام، شخص را به مقا

 باشد.به معرفت بيشتري نياز مي ترساند و براي ايجاد اين حالم نميتسليم در برابر اما

 جامعه و فرد مسئوليت عج()امام ظهور براي سازي زمينه و تمهيد گفتيم که همانطور

 اينکه تا بکوشد جامعه و خودش در معرفت اين ايجاد براي که است الزم شخص بر و است

 .باشد ساز زمينه ايجامعه جامعه،
 

 کوشش در جهت تحصیل علم .2 - 1 - 7

 براي خداوند که زماني) 2«الدين في فقّهه خيرا بعبد اهلل اراد اذا»: ع()الصادق وردعن

 (گرداندمي دين در فقيه را او بخواهد، خير اش، بنده

 علتش و است برخوردار وااليي جايگاه از علم، که شودمي استفاده شريف حديث اين از

لم، روشن ساختن راه صحيح از ناصحيح است، بدون آن، انسان، ع شأن که اينست هم

افتد و ممکن است شخص، خواهان خدمت به امام هاي مختلفي ميناخواسته در مهلکه

باشد ولي به خاطر جاهل بودن به مصادق خدمت به امام، موجبات اذيت و آزار ايشان را 

 کان علم غير علي عمل من»ست؛ فراهم آورد که در روايات هم به اين مطلب اشاره شده ا

                                                           
 .166غیبت نعمانی، ص 1

 .32، ص1الکافی، ج 2
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 اصالحش از بيش افسادش شود عمل مشغول علم، بدون کس هر 1؛«يصلح مما اکثر يفسد ما

 .بود خواهد

 2«کلّه الشرّ رأس الجهل و کلّه الخير رأس العمل»(: ع) کاظم امام

 (است هابدي و شرور تمام منشاء جهل و هاخوبي و خيرات تمام منشاء علم)
 

 در جهت وحدت و يکپارچگي امت شیعيکوشش .3 - 1 - 7

 سبب و است امت جدايي و تفرق «ناصر وجود عدم»اسباب از يکي که شد بيان سابقا

 داراي آنها از يک هر که است جامعه در موجود پيشوايان و رهبران تعدد هم، تفرق اين

دارد و  شيوه و طريق خاصي و هدف گروه، هر که آنجا از و باشدمي مردم عوام از پيرواني

 شود.بب هرج و مرج و تفرق امت ميهمين س

 براي بلکه کند،نمي کفايت نفر 313 جسماني وجود صرف عج()مهدي امام ظهور براي

 وحدت و يکپارچگي و اجتماع است موردنياز آنچه نفر، 313 وجود بر عالوه حضرت، ظهور

 شد. بحث تفصيل به گذشته مطالب در که است جماعت آن

 : است آمده چنين جماعت اين وصف در ع()صادق امام از حديثي در

 است يکسان آنها هايخواسته و هواها) «البلدان بهم اختلفت ان و اهواؤهم تختلف وال »

 (است مختلف آنها شهرهاي هرچند ندارند اختالفي هيچ و

آيند لکن در ميرت حض سمت به مختلف شهرهاي از اينکه وجود با افراد اين! آري

هاي خود، متحدند و اختالفي ندارند. اگر کسي بگويد ما اکنون بسبب غيبت خواسته

تحت پرچم حضرت گرد آمده و هيچ  عج(حضرت، متفرق هستيم و زمان ظهور امام)

ب اختالفي نداريم، اين سخن قابل قبول نيست؛ چون اگر ما اکنون نتوانيم تحت پرچم ناي

يم ي فقيه باشد گرد هم آمده و متحد و يکپارچه شويم، چگونه خواهامام زمان که همان ول

 ظهور حضرت، يکپارچه و متحد شويم.توانست، زمان 

 است اسالمي امت يکپارچگي و اتحاد حضرت، ظهور سازي زمينه عوامل از يکي بنابراين

. پس اين باشدمي ظهور از پيش فعاليتهاي انجام معناي به ظهور، براي سازي زمينه قطعا و

                                                           
 .44، ص1الکافی، ج 1

 175، ص74بحاراالنوار، ج 2
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اتحاد و يکپارچگي بعنوان يکي از عوامل زمينه ساز بايد پيش از ظهور حضرت تحقق يابد 

 اي براي ظهور حضرت گردد.ا زمينهت


