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  اطالعات كلي

 د بن الحسن.مح: منام
 : ابوالقاسم.كنيه
-اهللاي(صل زمان هم نام و هم كنيه حضرت پيامبر اكرم امام

نيسـت  است. در روايات آمده است كـه شايسـته    وآله)هيعل
گـاه كـه   آن حضرت را با نام و كنيه، اسـم ببرنـد تـا آن   

خداوند به ظهورش زمـين را مـزين و دولـتش را ظـاهر     
 گرداند.
: مهـدي، خـاتم، منتظـر، حجـت، صـاحب االمـر،       القاب

 صاحب الزمان، قائم و خلف صالح.
ــت صــغري  ايشــان را   شــيعيان ــه "در دوران غيب ناحي
 180منابع بـيش از  لقب داده بودند. در برخي   "مقدسه

 بيان شده است. حضرتلقب براي  
 هجري. 255: نيمه شعبان سال والدت تاريخ
روز تولد آن حضـرت را هشـتم شـعبان و برخـي       برخي
اند. سال تولد آن حضرت را نيـز   رمضان دانسته 23ديگر 

 اند. دانسته 258و برخي   256برخي  
 : سامرا.تولد محل
شوعاي، ي  مليكه، دختر ي: نرجس. نام اصلي  ومادر نام

يقل اند كه نام وي  ص فرزند قيصر روم است. برخي گفته
 باشد. مي

: امامت آن حضرت در دو مرحله است كـه  امامت مدت
 شهرت يافته است. "غيبت كبري"و  "غيبت صغري"به 
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غيبت صغري از هنگام والدت آن حضرت، در سال  مدت
ده اسـت.  سال بو 74هجري، به مدت  329تا سال  255

هجري  آغاز و تاكنون ادامه  329و غيبت كبري از سال 
يافته است. اين غيبت همچنان ادامـه دارد تـا خواسـت    

ان بر ظهـور آن حضـرت تعلـق گيـرد. در آن     خداوند مّن
وحكومـت اسـالمي، در    رسـد  زمان، غيبتش به پايان مي

 گردد.  سراسر جهان، به رهبري آن حضرت محقق مي
هـم   )فرجـه اهللال(عجـ  زمـان  امـام  :ادتو سبب شـه  تاريخ

اكنون زنده است و به خواست خداي متعال تا زماني كه 
خواهد  مند سازد، زنده قيام كند و جهان را از عدالت بهره

االطـالق روي  زمـين    علـي   مبود. سپس چند سال حاك
خواهد گرديد كه مدت آن، در روايات، به طور مختلـف،  

ال تعيين شده اسـت كـه   هفت، هشت، نه، ده و نوزده س
هر سال آن برابر با ده سال فعلي ما است. بنـابراين اگـر   
حكومتش هفت سال باشد، برابر با هفتاد سال ما خواهد 

 1بود.
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  مالقات احمد بن اسحاق و سعد بن عبداهللا با امام

  :  گويدميسعد بن عبد اللَّه قمى 
ه هايي داشتم كـ  من شوق زيادى براى جمع آورى كتاب

خواستم مي ها باشد.مشتمل بر علوم مشكله و دقايق آن
ـ   كه با مطالعه آن خـوبى  هها حقايق (مـذهب شـيعه) را ب

شـود   چه موجـب اشـتباه مـردم مـى    آشكار كنم، و از آن
سخن نگويم. تا اگر با مخالفين طرف صـحبت شـدم، بـا    

  مطالعه غوامض و مشكالت آن، بر وى غلبه يابم.
ه اثنى عشرى بوده و هنگام من سخت پابند مذهب شيع

مناظرات با اهل تسنن از تأمين جـانى و سـالمتى خـود    
چشم پوشيده، منتظر مناظره و هر گونه دعوا و دشمنى 

دشـمنى و ناسـزا   ه بودم، تا جايى كه كار منـاظره مـا بـ   
  كشيد.گفتن مي

گفـتم و از روى اعمـال پيشـوايان    ها را ميهاى آن عيب
نفـر   ه وقتـى دچـار يـك   كـ اينتا  داشتم،آنان پرده برمي

دانشمند ناصبى شدم كه در كشمكش عقيده سختگير و 
توز و در جدل و پيروى از باطـل   در دشمنى بسيار كينه

تـر، و در سـؤال از موضـوعات دينـى و      از همه متعصـب 
تـر، و در امـور باطـل از همـه      علمى، از ديگـران بـدزبان  

  تر بود.  قدم ثابت

  در بستر! لسالم)اهي(علابوبكر در غار و علي 

  من گفت: ه يك روز ناصبى مزبور در اثناى مناظره ب
فكرانـت كـه شـما جماعـت     اى سعد و اى بر تو و هـم «
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مهـاجرين و انصـار    (خارج شـوندگان از ديـن)  ها  رافضى
هـا را انكـار   كنيـد و خالفـت آن  (خلفا) را سـرزنش مـي  

واسـطه  ه يد. اين صديق (ابوبكر) كسى است كه بينما مى
اسالمش بر تمام اصحاب پيامبر فـائق گرديـد آيـا    سابقه 
ـ  ه دانيد كه پيامبر او را بنمي غـار  ه اين منظور با خـود ب

دانست او خليفه بعد از وى است و اوست كـه  برد كه مي
كند و زمام امـور مسـلمين را بدسـت     از قرآن پيروى مى

شـود؟   او واگـذار مـى  ه گيرد و دفاع از ملت اسـالم بـ  مي
بخشـد، و از درهـم ريخـتن     سـامان مـى   ها راپراكندگي

آورد، و حدود الهى را جارى  عمل مىه كارها جلوگيرى ب
سازد، و دسته دسـته سـپاه بـراى فـتح بـالد شـرك       مي

نبوت خـود اهميـت   ه دارد، و همان طور كه بگسيل مي
   داد، براى منصب جانشين خود هم اهميت قائل بود.مي
شـود يـا از    مى دانيم كه هرگاه كسى در جايى پنهانمي

كنــد قصــدش ايــن نيســت كــه جلــب كســى فــرار مــي
ه مساعدت و يارى كسى را نمايد (يعنى پيامبر احتياج بـ 

نداشت!) بنـابراين وقتـى    السالم)هي(علمساعدت و يارى على 
مساعدت و ه و چشم ب غار برده بينيم پيامبر پناه بما مي

گـردد كـه   كمك كسى هم نداشت، براى ما روشـن مـي  
عللـى كـه شـرح    ه پيامبر اين بود كه ابوبكر را بـ مقصود 

غار ببرد. و از اين نظر علـى را در بسـتر   ه داديم با خود ب
ـ       ه خود خوابانيد كـه از كشـته شـدن او بـاك نداشـت! ب

همين جهت على را با خود نبرد و بردن او برايش دشوار 
دانست اگر علـى كشـته شـود،     اين كه مىه بود. مضافا ب

ـ    براى پيامبر مشكل جـاى وى  ه نيست كـه ديگـرى را ب
  »تعيين كند تا در كارهاى مشكل جاى على را بگيرد!

  ابوبكر و عمر منافق هستند؟

ر رد او پاسـخهاى  ادامه داد كه: مـن د سعد بن عبد اللَّه 
گونــاگونى دادم ولــى او هــر يــك از آنهــا را نقــض و رد 

  كرد، بعد گفت:   مى
تا بينى شـما   اى سعد بگذار ايراد ديگرى از شما بگيرم«

خاك ماليده شود! آيا شما عقيده نداريد كه ه ها ب رافضى
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ابوبكر صديق كه از پليدى اوهام پيراسـته اسـت و عمـر    
فاروق كه مدافع ملت اسالم بـود، نفـاق خـود را پنهـان     

ى سعد! ا كنيد؟ مى 1شب عقبهه داشتند و استدالل بمي
ـ  بگو بدانم ابوبكر و عمر از روى ميل اسالم آوردند -هيا ب

   » طور اجبار بود؟
اى  سعد گفت: بـراى برطـرف سـاختن ايـن ايـراد چـاره      

انديشيدم كه تسليم آن اشكال نشوم و بـيم آن داشـتم   
كه اگر بگويم ابوبكر و عمر از روى ميل اسالم آوردند، او 

هـا  بگويد: با اين وصـف ديگـر پيـدايش نفـاق در دل آن    
ـ    مـى راه  قلـب آد ه معنى ندارد، چه كه نفـاق هنگـامى ب

يابد كه هيبت و هجوم و غلبه و فشار سختى انسـان   مى
را ناچار سازد كه بر خالف ميل قلبى خود تظـاهر كنـد.   

   چنان كه خداوند در اين آيه فرموده:
"   ا بِـه فََلما رأَوا بأْسنا قاُلوا آمنَّا بِاللَّه وحده و َكَفرْنا ِبما ُكنـَّ

ي كي ينَ  فَلَمْشرِكنا   م أْسـا بأَوا ر َلمـ .مإِيمـاُنه مهو  "2ْنفَع
ميلى و اجبار اسـالم آوردنـد، مـرا     ها با بىاگر بگويم: آن

گفت موقع اسـالم آوردن  داد و ميمورد سرزنش قرار مي
  آنها شمشيرى كشيده نشد كه موجب وحشت آنها شود.
ناچار عمدا از وى روى گردانيـدم (و سـخن نگفـتم) در    

مام اعضايم از شدت خشم آماس كرده بود، و حالى كه ت
خواست پاره شود. پيش از ايـن واقعـه   جگرم از غصه مي

من قريب چهل و چند مسأله از مسـائل مشـكله را كـه    
مــن پاســخ دهــد، در طومــارى ه كســى نيافتــه بــودم بــ

يادداشت كرده بودم، تا از احمد بن اسحاق (قمـى) كـه   

                                                 
مراجعت » تبوك«شب عقبه، شبى بود كه پيغمبر اكرم از جنگ 1

ميفرمود، و در حالى كه عمار ياسر مهار شتر حضرت را بدست 
آن را ميراند چند نفر نقابدار جلو آمده شتر  گرفته و حذيفه يمانى

حضرت را رم دادند و نزديك بود پيغمبر بزمين بخورد: اين چند 
اند كه چه كسانى  نفر نقابدار، در كتب مربوطه شناسانده شده

  اند. بوده
وقتى آنها از طرف ما فشار ديدند گفتند: ايمان بخداى : 84غافر/  2

زين شرك ميورزيديم، دست يگانه آورديم و از آنچه قبل ا
برداشتيم. ولى ايمان آنها هنگامى كه فشار ما را مشاهده كردند، 

  بحال آنها سودى ندارد.
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حضـرت امـام   بهترين مردم شهر من (قـم) و از خـواص   
  بود، سؤال كنم. السالم)هي(علحسن عسكرى 

  در محضر دو امام

سفر سـامره رفتـه   ه در آن موقع احمد بن اسحاق قمى ب
او ه بود، من هم پشت سر او حركت كردم تا در سرابى ب

  رسيدم. وقتى با او مصافحه كردم گفت:  
  گفتم:  »خير است!«
عمـول  اوال خواستم خدمت شما برسم، و ثانيـا طبـق م  «

احمد » خواهم جواب مرحمت كنيدسؤاالتى دارم كه مي
  بن اسحاق گفت:  

شـوق مالقـات امـام حسـن     ه تو با من باش زيرا من بـ «
روم و سؤاالت مشكلى از سامره ميه ب السـالم) هي(علعسكرى 

خـواهم از آن حضـرت   تأويل و تنزيل قرآن دارم كه مـي 
ضـر  بپرسم تو هم بيـا و فرصـت را غنيمـت دان و از مح   

ـ   را كـه چـ  !مبارك آقا استفاده كن خـدمت آن  ه وقتـى ب
ب يب و غرايى خواهى ديد كه عجايحضرت رسيدى دريا

  »  رسد.اتمام نميه آن ب
در خانه آقا امام حسن عسكرى ه شديم و ببه سامرا وارد 

رفتيم و اجازه ورود خواستيم، خـادمى آمـد و     السالم)هي(عل
نبـانى را كـه در   خانه بـرد. احمـد بـن اسـحاق ا    ه ما را ب
اى بسته و صد و شصت كيسـه درهـم و دينـار در     پارچه

اى با مهـر صـاحبش بسـته بـود؛      آن بود و سر هر كيسه
روى دوش گذاشــته و بــدين گونــه وارد خانــه حضــرت 

  شديم.
را در آن  السالم)هي(علامام حسن عسكرى  توانم موالمن نمي

داد  لحظه كه ديدم و نور رويش ما را تحت الشعاع قـرار 
چيزى جز اينكه بگويم مثل مـاه شـب چهـارده بـود     ه ب

  تشبيه كنم.
مانـد و  ستاره مشترى ميه طفلى كه در خلقت و منظر ب

رسيد و ميـان آن  موى سرش از دو سوى تا بگوشش مي
باز بود، همچون الفى كه در بين دو واو قرار گيـرد، روى  
  زانوى راست امـام نشسـته بـود و يـك انـار زرينـى كـه        



 ) فرجهاهللاعجل( مهديزندگاني امام /  11

هاى بديعش در ميان حلقه گوناگون و رنگارنگ آن نقش
آن حضـرت  ه درخشيد، و يكى از رؤساى اهل بصره بمي

اهدا كرده بود، جلو امام نهاده بود. امام حسـن عسـكرى   
خواست سـطرى  قلمى در دست داشت و تا مي السالم)هي(عل

در بياضــى كــه بدســت گرفتــه بــود بنويســد، آن طفــل 
حضرت هم آن انار زريـن   گرفت،را مي انگشتان حضرت

انداخت روى زمين و طفل را بگـرفتن و آوردن آن  را مي
(متضمن نمود، تا مانع نوشتن حضرت نشود. مشغول مي

  لهو و بازي براي حضرت صاحب است)

  اموال ناپاك

حضرت سالم كرديم، امام هم بـا مالطفـت جـواب    ه ما ب
داد و اشاره كرد كـه بنشـينيم. مـوقعى كـه حضـرت از      

ن نامه فارغ شد، احمد بن اسحاق، انبان را از ميـان  نوشت
حضــرت  پارچــه بيــرون آورد و جلــو حضــرت گذاشــت.

  نگاهى به طفل نمود و فرمود:  
 »فرزند! مهـر از هـداياى دوسـتان و شـيعيانت برگيـر!     «

  طفل گفت:  
ـ  ه آقا! آيا سزاوار است كه دستى ب« طـرف  ه اين پـاكى ب

هـا  ل و حـرام آن اين هداياى آلوده و اموال پليد كه حال
احمد ه حضرت ب» با هم مخلوط گشته است، دراز شود؟

  بن اسحاق فرمود:  
چه در انبان است بيـرون بيـاور تـا    آن !اى پسر اسحاق«

چون كيسـه اول   !»فرزندم حالل آن را از حرام جدا كند
  را احمد بن اسحاق درآورد؛ طفل گفت:  

ت، و اين كيسه فالنى پسر فالنى از فالن محله قـم اسـ  «
شصت و دو دينار در آنسـت، چهـل و پـنج دينـار آن از     
پول زمين سنگالخى اسـت كـه صـاحبش فروختـه و از     

ارث برده بود، و چهارده دينارش از پـول نـه   ه برادرش ب
 »طاقه پارچه است، و سه دينار هم اجاره دكاكين اسـت. 

  فرمود:  السالم)هي(علامام حسن عسكرى 
رد نشان بده كه حرام آن اين مه راست گفتى فرزندم! ب«

  طفل گفت: .» است چقدر
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يك دينارى كه سكه رى دارد و در فالن تـاريخ ضـرب   «
قطعـه   همـراه بـا  شده؛ و نقش يك رويش پاك گرديـده  

درآور و مالحظـه كـن!    .زرى كه وزن آن ربع دينار است
ها اينست كـه صـاحب آن در فـالن    علت حرام بودن آن

ـ  ،ماه و فالن سال يك من و ربـع  ه و بـ  خ را وزن كـرده ن
 ،كه همسايه او بود داد، بعد از مـدتى دزد  بافندهيك نفر 

صـاحب  ه هم جريان را ب بافندهدزديد،  بافندهها را از آن
سـپس يـك مـن و    تكذيبش نمود. اطالع داد ولى او  نخ

ـ نازك نخنيم  بـه  او سـپرده بـود،   ه تر از رشته خود كه ب
رشـته را پارچـه   گاه آن آن .گرفت بافندهعوض از عنوان 

 پـول آن  ،قطعـه زر آن كرد و فروخـت. و ايـن دينـار بـا     
آن كيسـه را گشـود    وقتى احمد بن اسحاق درِ »3ست!ا

فرستنده و مقـدار آن را    اى ميان دينارها بود كه نام نامه
همان طور كه طفل گفت در آن نوشته بود و آن قطعـه  

سحاق گاه احمد بن ازر را با همان نشانى بيرون آورد. آن
كـه مهـر آن را   كيسه ديگـرى بيـرون آورد (پـيش از آن   

    :بگشايد) طفل گفت
اين كيسه مال فالنى پسر فالنى ساكن فالن محله قـم  «

است و پنجاه دينار در آنست كه براى ما حـالل نيسـت   
  حضرت فرمود: !»آن بزنيمه دست ب

  طفل گفت:  »براى چه؟«
 گنـدمى اسـت كـه صـاحب آن موقـع      پـولِ  ،زيرا ايـن «

ه تقسيم، با زارعى كه شريك او بود، حيف و ميل نمود ب
داشت پيمانه را پـر  اين نحو كه وقتى سهم خود را برمي

رسـيد، پيمانـه را   شريكش مـي ه كرد، و چون نوبت بمي
  فرمود:  السالم)هي(علامام حسن عسكرى  »گرفتكم مي

  گاه حضرت فرمود: آن» راست گفتى فرزندم!«
                                                 

از جهت آنكه صاحب  -1اين روايت از دو جهت اجمال دارد  3
ريسمان آن ريسمان را به همسايه جوالى خود قرض داده بوده 

ى يافتن باو داده و است يا آنكه امانت سپرده بوده است يا آنكه برا
از جهت اينكه حكم  -2احكام اينها از نظر ضمانت باهم فرق دارد 

مورد بوده يا براى آنكه بيش  بتحريم بهاى آن جامه براى تحريم بى
از وزن دريافت كرده است يا براى آنكه ريسمان بهترى دريافت 

  ها حكم مخصوص دارد. كرده است و هر صورت از اين
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ـ     ايـن پـول  اى پسر اسحاق تمام « ه هـا را جمـع كـن و ب
ها برسـانند.  آنه صاحبانش برگردان يا سفارش كن كه ب

ها نداريم و فقط پارچه آن پيـر زن را  آنه ما احتياجى ب
   :احمد بن اسحاق گفت »بياور!

آن پارچه را مـن در خـورجين گذاشـته بـودم و اصـال      «
وقتى او رفت كه آن را بياورد، امام » فراموش كرده بودم.

  من نمود و فرمود:  ه نگاهى ب السالم)هي(علعسكرى  حسن

  پاسخ شش سؤال

  كردم:   عرض »اى؟ تو براى چه آمده !اى سعد«
 »زيـارت آقـايم نمـود.   ه احمد بن اسحاق مرا تشويق بـ «

  فرمود:  
عـرض   »خواستى بپرسى چه كردى؟مسائلى را كه مي«

  كردم:  
  فرمود:   !»جواب مانده است دونچنان بآقا هم«
و  !»رسد از نور چشم من سؤال كننظرت ميه ه بچآن«

 بـه ن روى مـ  همان طفل نمود.ه با دست مبارك اشاره ب
  آقازاده نموده و عرض كردم:  

  سؤال اول: طالق همسران پيامبر!

انـد   آقا و آقازاده ما! از اجداد شما براى ما روايـت كـرده  «
دسـت اميـر   همبر خدا اختيار طالق زنان خود را باكه پي
 السـالم) هيـ (علمنين داده بود. حتى روايت شده كه على المؤ

در جنگ جمل براى عايشه پيغام فرسـتاد كـه اسـالم و    
پيروان آن را گرفتار فتنه خود نمودى و فرزندان خود را 

ـ  سراشـيب مـرگ افكنـدى، اگـر خـود      ه از روى نادانى ب
 كهايندهم؛ با و گرنه تو را طالق مي كه هيچگردى برمي

» هـاى آن حضـرت را طـالق داده بـود.    زن مرگ پيامبر،
  پرسيد:  السالم)هي(علامام زمان 

  كردم:  عرض »معنى چيست؟ه طالق ب«
يعنى رها كردن زن (كه اگر بخواهـد شـوهر كنـد آزاد    «

  فرمود:   »باشد)
هاى او را يله و رها كرده بود، پس مبر زنااگر رحلت پي«
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 »كننـد؟ ها بعـد از پيـامبر شـوهر    چرا جايز نبود كه آن
  كردم: عرض

ها را (بعد از پيامبر) حرام زيرا خداوند متعال ازدواج آن«
  فرمود:   »كرده بود.

ها آن ايشانرحلت كه اين امكان دارد و حال آنچگونه «
  كردم:   عرض» ؟ه بودرا رها گردانيد

مبر حكـم آن را  اآقازاده عزيـز! معنـى طالقـى كـه پيـ     «
  فرمود:  »امير المؤمنين نمود چيست؟ه واگذار ب

ها خداوند متعال مقام زنان پيامبر را بزرگ داشت و آن«
ـ   ه را ب ه شرف مادرى مؤمنين فائز گردانيد، پيـامبر هـم ب

  اميرالمؤمنين فرمود: 
ها خواهد بود تا وقتى كـه  براى آن ،اين شرافت !يا على«

كنند، ولـى هـر كـدام بعـد از مـن نافرمـانى       اطاعت مي
ـ   كردند و عليه تورا خداوند    شـورش برداشـتند،   ه سـر ب

ها را آزاد بگذار تا اگر بخواهند با ديگرى ازدواج كنند آن
  »  و از مقام ام المؤمنينى ساقط گردند.

  سؤال دوم: مساحقه

  كردم: عرض
در ايام عده مرتكب گردد،  ياگر زناي كه فاحشه مبينه«

   :فرمود »تواند او را بيرون كند. چيست؟مرد مي
جنسبازي زنـان)  (همه مبينه، مساحقه مقصود از فاحش«

است نه زنا دادن. زيرا زنى كه زنا داد و حد بر او جـارى  
واسطه حدى هشد، اگر كسى بخواهد با وى ازدواج كند ب

اند، مانعى ندارد. ولى اگر مساحقه نمود بايد  او زدهه كه ب
او را سنگســار كــرد. سنگســار كــردن بــراى زن ذلــت و 

ا كه خداوند دستور سنگسـار  خوارى است؛ چون كسى ر
كردنش داده است، خوار و رسوا گردانيده و هـر كـس را   
خدا خوار كند، او را از خود دور نموده است، لـذا كسـى   

  »  تواند كه او را نزديك گرداند.نمي

  »خَْلع نَعَليكإ«سؤال سوم: تأويل 

  كردم:   عرض
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ه خداونـد بـه حضـرت موسـى     كـ يا ابن رسول اللَّه! اين«
ك بِـاْلواد اْلمقَـدسِ طُـوى      إ« ود:فرم ك إِنـَّ َليـنَع 4خْلَـع« 

، عقيده (شيعه و سني) مقصود چه بوده؟ فقهاى فريقين
 !»دارند نعلين حضرت موسى از پوست مردار بوده اسـت 

  فرمود:  
 السـالم) هيـ (علموسى   به ،هر كس اين عقيده را داشته باشد«

ته اسـت. چـون   مبر را جاهـل دانسـ  اافترا بسته و آن پيـ 
مطلب از دو حال بيرون نيست، يا نماز خوانـدن موسـى   

با آن نعلين جـايز بـوده يـا جـايز نبـوده؟ اگـر        السالم)هي(عل
نمازش صحيح بوده پوشيدن آن كفش در آن زمين هـم  
براى او جايز بوده است، زيرا هر قدر آن زمين مقـدس و  

تر و پـاكتر از نمـاز نيسـت و چنانچـه      پاك باشد، مقدس
با آن نعلـين جـايز نبـوده،     السالم)هي(علنماز خواندن موسى 

شود كـه حـالل و حـرام خـدا را      موسى وارد مىه ايراد ب
چـه  چه نماز با آن جـايز اسـت و آن  دانسته، و از آننمي

مبر اپيـ ه جايز نيست اطالع نداشته است، و اين نسبت ب
  عرض كردم:  » كفر است. ،خدا
  : فرمود »آقا! تأويل آن چيست؟«
در آن بيابان مقدس بـا خـدا مناجـات     السالم)هي(علموسى «

پروردگارا من محبت خود را نسبت «كرد:  نمود، و عرض
ام و دلـم را از غيـر تـو شستشـو      تو خالص گردانيـده ه ب

ـ  »ام داده  !زن خـود داشـت  ه در عين حال عالقه زيادى ب
ك (نعلينـت را از پـا درآور     َليـنَع خداوند فرمود: فَـاخَْلع (!

من خالص اسـت، و دلـت   ه يعنى اگر دوستى تو نسبت ب
اى، ريشه محبت زن  غير من شستشو داده هرا از توجه ب

  » و فرزندت را از دل بكن!

  »كهيعص«سؤال چهارم: تأويل 

  كردم: عرض
  فرمود:  »يا ابن رسول اللَّه! تأويل كهيعص چيست؟!«
ـ  « اطـالع  ه اين حروف از اخبار غيبى است كه خداونـد ب

                                                 
ت را بيرون بياور كه در سرزمين مقدس قرار نعلين: 12طه /  4

  اى گرفته
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اش رســانيد، ســپس آن را بــراى  بنــده الســالم)هيــ(علكريــا ز
نيز حكايـت كـرد و آن بـدين گونـه      وآله)هيعلاهللاي(صلمحمد 

ـ  او ه بود: زكريا از خداوند خواست كه اسامى پنج تن را ب
ـ  وى يـاد داد، از آن  ه بياموزد پس جبرئيل آمد و آن را ب

روز هر وقـت زكريـا اسـامى محمـد و علـى و فاطمـه و       
شـد و غمهـايش   آورد مسـرور مـي   زبان مـى ه را بحسن 

ـ      برطرف مى زبـان  ه گرديد، ولـى چـون نـام حسـين را ب
گرفـت و  گريسـت كـه گلـويش مـي    آورد، چندان مي مى

  گفت:   زكريا شد.نفسش قطع مي
شود كه هرگاه اسامى آن چهار تن  خداوندا! مرا چه مى«

يابد ولى وقتى نام حسـين   هايم تسكين مىبرم غمرا مي
خداوند متعال داستان  »گردد!برم اشكم جارى ميا مير

  وى اطالع داد و فرمود:  ه آن را ب
كهيعص. كاف اسم كربال، و ها هالك عتـرت پيـامبر و   «

حسين و عين عطش آن حضـرت  ه ياء يزيد پليد ظالم ب
چون زكريا اين را شـنيد،  » و صاد صبر آن بزرگوار است.

نع شد كه مـردم  تا سه روز از مسجدش خارج نشد، و ما
ــه و زارى    ــب گري ــه روز مرت ــن س ــد. در اي ــزد او بياين   ن

  گفت:نمود و در آن حال ميمي
خدايا! آيا بهترين فرد خلقـت را بـه مصـيبت اوالدش     «

سازى؟! خدايا! مگر اين مصيبت را در آستان  دردمند مى
كنى؟! خدايا! مگر جامه اين مصيبت و انـدوه   او نازل مى

پوشانى؟! خـدايا! آيـا انـدوه و درد     مى را بر على و فاطمه
گـاه  آنكنـى؟!   اين مصيبت را بر ساحت آن دو نازل مـى 

مـن روزى فرمـا كـه در ايـن     ه گفت: پروردگارا! پسرى ب
ـ    سـن پيـرى   او روشـن گــردد و او را وارث و  ه چشـمم ب

جانشين من كن و او را بـراى مـن مثـل حسـين بـراى      
ـ قرار بده. و وآلـه) هيعلاهللاي(صلمحمد  مـن ارزانـى   ه قتى او را ب

فرمودى، مرا مفتـون محبـت او گـردان. سـپس مـرا در      
كـه محمـد حبيـب خـود را در     مرگ او مبتال كن چنان

او ه خداوند يحيى را ب !»سازىمرگ فرزندش سوگوار مي
 .موهبت فرمـود و زكريـا را در مـرگ او عـزادار سـاخت     

نيـز   السـالم) هيـ (علمدت حمل يحيـى شـش مـاه و حسـين     
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   .»بودچنين 

  سؤال پنجم: انتخاب امام

  عرض كردم:  
آقا! چه مانع دارد كه مردم خودشان امامى بـراى خـود   «

  فرمود:  »انتخاب كنند؟
  كردم:   عرض »مصلح يا مفسد؟ امامِ«
  فرمود: »البته امام مصلح«
را نظر خـود امـام مصـلحى    ه امكان دارد كه مردم بآيا «

  گفتم:   »انتخاب نمايند ولى در واقع مفسد باشد؟
   :فرمود »آرى!«
تواننـد امـام انتخـاب    همين علت است كه مـردم نمـي  «

عقلت وثـوق  واسطه آن براي بهاكنون با دليلى كه  كنند.
آيـا   دهـم:  ، بـراى تـو شـرح مـى    و اطمينان حاصل شود

هـا را از ميـان خلـق برگزيـد و     مبرانى كه خداوند آناپي
ى و هـا نـازل فرمـود و بـا وحـ     هاى آسمانى بـر آن  كتاب

عصمت تأييد كرد، مانند موسـى و عيسـى كـه سـرآمد     
مردم عصر خود بودنـد و در انتخـاب (نماينـده خـدا) از     

ها داناترند، همه با وفـور عقـل و كمـال (دانشـى كـه      آن
گمان اينكه مـؤمن  ه داشتند) امكان دارد كه منافقى را ب

  كردم:   عرض »است انتخاب كنند؟
  فرمود:  !»نه، ممكن نيست«
سى كليم خداست كه با همه وفور عقل و كمال اين مو«

و علم و نزول وحى بر او، هفتـاد مـرد را از ميـان اعيـان     
ميقـات  ه هـا را بـ  نآقوم و بزرگان امتش انتخاب كرد تا 

  پروردگارش ببرد، بـا اينكـه شـكى در ايمـان و اخـالص      
 هـا منـافق از كـار درآمدنـد.    ها نداشت؛ مـع هـذا آن  آن

بعينَ رجلًـا      اْختار موسى و« فرمايد:خداوند مي سـ ه مـَقو
قـاُلوا لَـنْ نُـؤْمنَ لَـك     «فرمايد: جا كه مينتا آ »لميقاتنا

هِمَقةُ ِبظُْلماعالص مرَةً فَأَخَذَْتههج تَّى نَرَى اللَّهوقتـى  » 5ح
                                                 

موسى از ميان قوم خود هفتاد مرد را براى ميقات : 155اعراف /  5
آوريم مگر اينكه علنا  آنها گفتند ما بتو ايمان نمى -ما انتخاب كرد

  اى آمد و آنها را بكيفر ظلم خود گرفت. بينيم. پس صاعقه خدا را به
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بينـيم كســى كـه خداونـد او را بـراى پيــامبرى      مـا مـى  
كرد؛ در حالى كه گمان  برگزيده، اشخاص مفسد انتخاب

كنـيم  كرده افراد صالح انتخاب نموده است، يقين ميمي
كه انتخاب نماينده خدا، حق ذات اقدس الهى است كـه  

ها جاى گرفته است، ها نهفته و در دل چه در سينهاز آن
اطالع دارد. وقتى پيامبر برگزيده خدا در مقـام انتخـاب،   

حتم مهاجرين و انصار طور هافراد فاسد را انتخاب كند، ب
  »  هم از اين خطر بركنار نبودند.

  سؤال ششم: طمع ابوبكر و عمر

  سپس فرمود:  
پيامبر، از ايـن  « :تو گفت كهه اى سعد! وقتى دشمن ب«

غار برد ه شده اين امت (ابوبكر) را با خود ب جهت انتخاب
كه او خليفه بعد از وى است و اوست كه از قرآن پيروى 

گيرد، و دفـاع  امور مسلمين را بدست ميكند و زمام مي
ــ شــود، و اوســت كــه  او واگــذار مــىه از ملــت اســالم ب

بخشد و از درهم ريختن كارها  ها را سامان مىپراكندگي
  آورد، و حـدود الهـى را جـارى     عمـل مـى  ه جلوگيرى بـ 

سازد، و دسته دسـته سـپاه بـراى فـتح بـالد شـرك       مي
نبـوت خـود   طـور كـه بـه    پيامبر همـان  دارد.گسيل مي
داد، براى منصب جانشينى خود هم اهميـت  اهميت مي
كنـد و  شد، زيرا هر گاه كسى از چيزى فرار مـي قائل مي

شود، قصدش اين نيست كه كسى او  در جايى پنهان مى
را مساعدت و يارى كند و از اين نظـر علـى را در بسـتر    
ـ       ه خود خوابانيد كـه از كشـته شـدن او بـاك نداشـت، ب

را با خود نبرد و بردن او را براى خـود   همين جهت على
دانسـت اگـر   اينكه پيامبر ميه دانست! مضافا بدشوار مي

ه على كشته شود، براى او مشكل نيست كه ديگرى را بـ 
ه جاى على منصوب دارد تا در كارهاى دشوار كه على بـ 

  چرا در جواب او نگفتى: » كار آيد. هخورد، بدرد مي
ت: مدت خالفت بعد از من سى مگر پيامبر نفرموده اس«

سال است و اين مدت را وقف عمر اين چهار نفر كرد كه 
  اگـر ايـن را    »عقيده شما خلفـاى راشـدين هسـتند؟   ه ب
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  گفتى، ناگزير از اين بود كه بگويد:  مي
  گفتى:  او ميه گاه بنآ !»آرى«
دانسـت،  آيا اين طور نيست كه پيامبر چنـان كـه مـي   «

عمر و بعد از  ،بكرووبكر و بعد از ابخالفت را بعد از وى اب
از عثمان از آن علـى   كند و بعدعثمان تصاحب مي ،عمر

  باز هم ناچار بود بگويد:   »است؟
  گفتى:  وى ميه سپس ب !»آرى«
بنا بر اين بر پيامبر الزم بود كه ايـن چهـار نفـر را بـه     «

غار ببرد و همـان طـور كـه بـه ابـوبكر      ه ترتيب با خود ب
نسبت به بقيه هم مهربانى كند و بـا بـردن   مهربانى كرد 

آورد و  ين نمـى يتنهايي مقام سه نفر ديگر را پاه ابوبكر ب
  وقتى ناصبى مزبور پرسيد:   »كرد!ها را خوار نميآن
ميل انجـام گرفـت يـا    ه آيا اسالم آوردن ابوبكر و عمر ب«

  :وى نگفتىه چرا ب »بطور اجبار؟
بلكه از روى  ،اجبارطور ه ميل انجام گرفت و نه به نه ب«

طمع اسالم آوردنـد! زيـرا ابـوبكر و عمـر بـا قـوم يهـود        
نمودند و اخبار تورات و ساير كتبى را كه از مجالست مي

و  وآلـه) هيـ علاهللاي(صـل هاى هر زمان تا ظهور محمد  بينىپيش
گرفتنـد؛ و يهـود   هـا مـي  داد، از آنپايان كار او خبر مي

  گـردد،  مسـلط مـي  محمـد بـر عـرب    «گفته بودند كـه:  
نصـر بـر بنـى اسـرائيل مسـلط گشـت و        ختكه بچنان

 خـت طـور كـه ب  يابد، همـان  باالخره بر عرب پيروزى مى
 خـت با اين فرق كـه ب  نصر بر بنى اسرائيل پيروز گرديد.

(ابـوبكر و عمـر)    هاآن !»گو بود خود دروغ ادعاينصر در 
تن از هم آمدند نـزد پيـامبر و او را در امـر گـواهى گـرف     

كمك كردند، و  »شهد ان ال آله اال اللَّهأ«گفتن ه مردم ب
كه بعد از باال گـرفتن كـار پيـامبر از جانـب     طمع اينه ب

حكومت شهرى نائل گردنـد، بـا وى بيعـت    ه حضرتش ب
خـود مـأيوس گشـتند     نيل به مقصـد نمودند، و چون از 

اى از منافقين امثال خـود از عقبـه    نقاب بستند و با عده
ـ   باال  قتـل رسـانند، امـا خداونـد     ه رفتند كـه پيـامبر را ب

حال كينه خود واگذاشت ه هم زد؛ و به ها را بنيرنگ آن
چنان كه طلحه و زبيـر هـم    مقصود خود نرسيدند.ه و ب
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و با او بيعت كردنـد و هـر يـك     السالم)هي(علآمدند نزد على 
حكومت شهرى ه داشتند كه از جانب آن حضرت بطمع 

أيوس گشتند، نقض بيعت كردنـد و بـر   برسند، و چون م
سرنوشـت  ه ها را بـ وى شوريدند و خداوند هر يك از آن

  » سايرين كه نقض بيعت كرده بودند، رسانيد.
***  

بـا   السـالم) هيـ (علدر اين موقع حضرت امام حسن عسـكرى  
نمـاز شـدند. مـن از خـدمت       آقازاده برخاستند و مهياى

م ببيـنم احمـد   ها رخصت طلبيده بيرون آمدم و رفتآن
ق كجا رفت. در ميان راه او را ديـدم كـه گريـه    ابن اسح

  كند. پرسيدم:  مي
  گفت:» كنى؟چرا گريه مي«
(كـه مـال پيرزنـي     اى كه حضرت آن را خواست پارچه«

  گفتم:   »ام. ، گم كردهبود)
او هم رفـت خـدمت    »حضرت بگوه طورى نيست برو ب«

و حضرت و بعد در حـالى كـه تبسـمى بـر لـب داشـت       
   :فرستاد بيرون آمد. پرسيدمصلوات مي

  گفت:   »ها! چه شد؟«
ديدم پارچه كذايي زير پاى حضرت پهن اسـت و امـام   «

ما هم خدا را شكر كرديم. بعـد   »خواندروى آن نماز مي
منزل آقا آمد و رفت كرديم و طفـل را  ه از آن چند روز ب
روز آخر كه خواستيم با حضـرت وداع   پيش آقا نديديم.

احمـد بـن    ،خدمت حضـرت رسـيدم  ه وقتى من ب كنيم
  كرد:   ق در مقابل حضرت ايستاد و عرضااسح
يا بن رسول اللَّه! وقت حركت ما نزديك و اندوه ما زياد «

داريم كه رحمت خـود را  است، ما از خداوند مسألت مي
ت محمد مصطفى و پدرت على مرتضى و مـادرت  بر جد

عمـو و پـدرت و   سيدة النساء و بر دو آقاى اهل بهشـت  
هـا: پـدران بزرگـوارت و وجـود     ائمه طاهرين بعـد از آن 

ــد، و    ــازل كن ــى ن ــى در پ ــزت، پ ــد عزي اقدســت و فرزن
اميدواريم كه پيوسته خداوند مقام باعظمت شما را بـاال  

را ذليل گرداند، و ايـن سـفر را آخـرين     انبرد و دشمنت
وقتى احمد بن اسحاق اين جمله  »زيارت من قرار ندهد!
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  ر زبان راند، چشـمان آن حضـرت پـر از اشـك شـد      را ب
طورى كه قطرات آن بر رخسار مباركش جارى گشت، هب

  گاه فرمود:  آن
اى پسر اسحاق! در اين دعا اصرار مكن كه در مراجعت «
از شنيدن ايـن سـخن    »شوى!لقاى پروردگار نائل ميه ب

ـ    ه احمد بن اسحاق ب ه زمين افتاد و غـش كـرد، وقتـى ب
  كرد:   ضهوش آمد، عر

دهم مرا مفتخـر  جدت قسم ميه خدا و به آقا! شما را ب«
حضـرت   .»اى كه آن را كفـن خـود كـنم    پارچهه كنيد ب

  دست برد زير فرش و سيزده درهم بيرون آورد و فرمود:  
چـه را خواسـتى   اين را بگير و جز اين خرج مكن و آن«

(كفن) از دست نخواهى داد، زيرا خداوند پاداش كسـانى  
كه بعد از آن» گرداند.اعمال نيك كنند، ضايع نميرا كه 

سه فرسخى شـهر  ه از خدمت حضرت مرخص شديم و ب
حمد بن اسـحاق تـب كـرد و سـخت     ا  (حلوان) رسيديم

طورى كه از بهبودى خود مـأيوس گشـت   همريض شد، ب
حلوان رسـيديم و در يكـى از كاروانسـراها    ه موقعى كه ب

ز همشهريان خود منزل كرديم، احمد بن اسحاق مردى ا
  را كه ساكن آنجا بود، طلبيد و سپس گفت:  

 !»امشب از اطراف من متفرق شويد و مرا تنها بگذاريـد «
ـ      خوابگـاه خـود   ه ما هـم از او دور شـديم و هـر كـدام ب

 ،هاى صبح كـه چشـم گشـودم، كـافور    برگشتيم. نزديك
را ديدم كه روبـروى   السـالم) هي(علخادم امام حسن عسكرى 

  گويد:  و مي من ايستاده
ه عوض مصيبتى كـه بـ  ه خداوند عزاى شما را نيكو و ب«

شما رسيده پاداش نيك عطا فرمايد، ما از غسل و كفـن  
برخيزيد و او را دفن كنيد، كـه   .همسفر شما فارغ شديم

سپس از نظر مـا   .»او در نزد آقاى شما مقام بزرگى دارد
و غائب گرديد. ما بر بالين احمد بن اسحاق جمع شديم 

و  6(كه او را دفن نموديم.گريه و زارى پرداختيم تا آنه ب

                                                 
نجم « حاج ميرزا حسين نورى در كتاب محدث عاليقدر مرحوم 6

  باب ششم مينويسد:» الثاقب
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7(  

                                                                    
معروف است كه در راه كرمانشاهان  ذهابِ(سرپل)  همين ،حلوان

است به بغداد، و قبر آن معظم در نزديك رودخانه آن قريه است 
بفاصله هزار قدم تقريبا از طرف جنوب و بر آن قبر، بناى محقرى 

معرفتى اهل ثروت اهالى، بلكه اهل  بىهمتى و  است خراب؛ و از بى
نام و نشان مانده و از هزار نفر( بلكه  كرمانشاه و مترددين چنين بى

امروز از هر ده هزار نفر) زوار يكى بزيارت آن بزرگوار نميرود. با 
االرض با كفن براى  طىه آنكه كسى را كه امام خادم خود را ب

مر آن جناب بنا كند و تجهيز او بفرستد و مسجد معروف قم را با
ها وكيل آن حضرت در آن نواحى باشد، بيشتر و بهتر از اين سال

بايد با او رفتار كرد و قبرش را مزار معتبرى بايد قرار داد كه از 
  »بركت صاحب قبر و بتوسط او بفيضهاى الهيه برسند

شد و هم اكنون  رانيبنا در اثر جنگ و نيا يميساختمان قد
است.  آن بزرگوار برپا شده تيو متناسب با شخصباشكوه  يبارگاه

آن قرار دارد با درختان  يحرم كه در قسمت شرق يبايصحن ز
استفاده  يبه عنوان مصل يمذهب اديدر اع پتوسياكال يبايز
شهر قرار  قبرستاناز صحن و اطراف آن  يگري. درقسمت دشود يم

ع شده هم اكنون اين بارگاه در مركز شهر سرپل ذهاب واق دارد.
 است.

نجاشى بعد از توثيق سعد بن عبد اللَّه فرمايد: عالمه مجلسي مي 7
  ميگويد:  و حكم بجاللت قدر او

را ديده است. بعضى از  السالم)هي(علوى حضرت امام حسن عسكرى «
علما را ديدم كه مالقات سعد و امام را تضعيف ميكردند و ميگفتند 

ولى من (عالمه ». اند دادهاند و باو نسبت  اين حكايت را ساخته
  مجلسى) ميگويم: 

اند،  اى كه نجاشى اشاره كرده و شناخته نشده شيخ صدوق از عده«
داناتر بصحت اخبار و اطمينان بĤنهاست. اخبارى را كه متن آنها 
گواهى بصحت آن ميدهد، نميتوان بمجرد گمان و توهم، مردود 

حسن عسكرى  دانست، بخصوص كه سعد بن عبد اللَّه زمان امام
را درك كرده و امكان دارد كه آن حضرت را ديده باشد.  السالم)هي(عل

 زيرا تقريبا او چهل سال بعد از رحلت حضرت، بدرود حيات گفت.
اين كار بمنظور پائين آوردن مقام اخيار و عدم وثوق باخبار و ناشى 

ايم كه وقتى  از قلت معرفت در حق ائمه اطهار است، زيرا ما ديده
اى  خبارى كه مشتمل بر معجزات غريبه است، چون بدست عدها

مجهول الحال ميرسد، يا خود آن اخبار را مورد انتقاد قرار ميدهند 
اكثر   و يا از راويان آن عيبجوئى ميكنند، بلكه من ميگويم جرم

اند، چيزى جز نقل اين  راويانى كه بĤنها نسبت قدح و عيب داده
  گونه اخبار نيست.
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دواني در كتاب مهدي موعود كه ترجمه تحقيقي جلد  آقاي علي

جلد است)  25سيزدهم بحاراالنوار (چاپ افست قديمي بحار كه 
   گويد:است مي

داستان احمد بن اسحاق و سعد بن عبد اللَّه اشعرى، چنان كه از 
خوانندگان گذشت متضمن مطالب جالب و سودمند است مع نطر

از نجاشى و بعد از وى در صحت اى از دانشمندان ما قبل  هذا عده
آنچه موجب ترديد آنها گشته، نخست  .اند آن دچار ترديد شده

 مالقات سعد بن عبد اللَّه با حضرت عسكرى(دور انگاشتن) استبعاد 
و دوم زنده بودن احمد بن اسحاق در سنوات بعد از رحلت  السالم)هي(عل

  آن حضرت است.
يم كه: وفات سعد بن عبد شو براى توضيح اين دو مطلب متذكر مى

هجرى روى داده و در واقع  301يا  299اللَّه بگفته نجاشى در سال 
زنده بوده و بگفته  السالم)هي(عل چهل سال بعد از امام حسن عسكرى

  مؤلف عاليقدر امكان اينكه وى حضرت را ديده باشد هست.
 و در خصوص زنده بودن احمد بن اسحاق بعد از رحلت عسكرى 

كه شيخ كشى از ابو عبد  434گوئيم: از روايت صفحه  مى السالم)هي(عل
» غيبت«كند، و توقيعى كه شيخ طوسى در كتاب اللَّه بلخى نقل مى

از ناحيه مقدسه امام زمان براى احمد بن اسحاق نقل كرده و در 
  شود. صفحات آخر كتاب ذكر مى

طبرى » دالئل االمامه«در باب ششم از» نجم الثاقب«و روايتى كه 
  كند كه: شيعى باين مضمون نقل مى

وفات يافت، احمد بن اسحاق از  السالم)هي(عل چون امام حسن عسكرى«
طرف امام زمان در سمت وكالت خود ابقا شد، و توقيعات آن 
حضرت بوى ميرسيد. وقتى رخصت خواست كه از سامره بقم 
مراجعت كند، حضرت ضمن توقيعى اجازه داد؛ ولى نوشته بود كه 

كند سپس كه  وى بقم نميرسد، و در بين راه بيمار شده و وفات مى
» بحلوان رسيد مريض شد و همان جا رحلت كرد و مدفون گرديد

  شود كه: از اين سه روايت و قرائن ديگر استفاده مى
زنده  السالم)هي(عل ها بعد از حضرت عسكرىاحمد بن اسحاق سال - 1 

بجاى محمد  304ه در سال بود و در زمان وكالت حسين بن روح ك
  بن عثمان بنيابت رسيد، رحلت كرده است.

احمد بن اسحاق در سفر سامره از امام تقاضاى كفنى نموده و  - 2 
حضرت هم براى او فرستاده است، و فرموده كه بقم نميرسى و او 
چنان كه امام فرموده بود، در حلوان مريض و همان جا بدرود 

ولى عصر بوده؛ نه امام حسن  حيات گفت، و امام هم، حضرت
  عسكرى عليهما السالم.

سعد بن عبد اللَّه خود توقيع آخر كتاب را از احمد بن اسحاق  - 3 
كند كه دليل است، احمد بن اسحاق در نظر سعد بن عبد  نقل مى

  اللَّه، بعد از امام حسن عسكرى عليه السالم زنده بود.
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كه در نقل حديث توان گفت:  با در نظر گرفتن اين جهات مى 

مفصل سعد بن عبد اللَّه كه بعضى بخاطر زنده بودن احمد بن 
اسحاق بعد از حضرت عسكرى آن را ساختگى و خالف واقع 

اند، اشتباه و خلطى از ناحيه كاتب يا راوى روى داده باشد.  دانسته
هنگام وداع  السالم)هي(عل باين معنى كه حضرت امام حسن عسكرى

اميدوارم خداوند اين سفر را « عرض كرده بود: احمد بن اسحاق كه
اى احمد بن اسحاق در اين « فرمود:» آخرين زيارت من قرار ندهد

و با » دعا اصرار مكن كه در مراجعت بلقاى پروردگار نائل ميشوى
شنيدن آن احمد بن اسحاق نقش بر زمين شد و غش كرد حضرت 

ق، و بيهوش از مرگ خود خبر داده بود نه وفات احمد بن اسحا
شدن احمد بن اسحاق هم با آن مقام علمى و معنوى، بخاطر اطالع 
از مرگ حضرت بوده نه مردن خويش؛ و تقاضاى كفن هم براى اين 

بيند بنظر ميرسد كه  بوده كه ميدانسته ديگر حضرت را نمى
داستان سعد بن عبد اللَّه تا همين جا ختم شده، ولى راوى و يا 

بعنوان پايان كار احمد بن اسحاق از راوى ديگر كاتب، دنباله آن را 
نقل كرده و باين داستان ملحق ساخته است، البته احتمال، اين هم 
ميرود كه سعد بن عبد اللَّه دو سفر با احمد بن اسحاق بسامره رفته 

كه شرح آن به  السالم)هي(علباشد يكى در زمان حضرت عسكرى 
از رحلت آن حضرت؛  تفصيل در اينجا مسطور گشت و دوم بعد

موضوع كافور خادم هم امكان دارد كه سعد يا راوى ديگر در خواب 
ديده باشد، كه خبر مرگ و غسل و كفن احمد بن اسحاق را بĤنها 

هاى صبح كه چشم  گويد: نزديكى داده باشد. بخصوص كه مى
بهر حال بسيار » گشودم كافور را ديدم، و بعد از نظرم غائب گرديد

نمايد كه اين داستان اصلى نداشته باشد و شيخ صدوق  مستبعد مى
كه خود در حدود ده سال بعد از احمد بن اسحاق و سعد بن عبد 

اى كه بحديث  اللَّه متولد شده است، با آن بصيرت و تسلط و احاطه
كمال « و رجال حديث داشته آن را در كتاب پرارزشى مانند

 نقل كرده باشد.» الدين
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  سي و هفت سؤال مفضل درباره ظهور

مفضل بن عمر سي و هفت سؤال را كـه عمـدتا دربـاره    
است مطرح نموده و امام نيـز   فرجه)اهللا(عجلظهور امام عصر 

تـرين حـديث در   گويند. ايـن حـديث طـوالني   پاسخ مي
  ست.زمينه ظهور ا

  زمان مأموريت امام

از مفضل بن عمر روايت شده است كـه گفـت: از آقـايم    
  پرسيدم:  السالم)هي(عل حضرت صادق

وقت معينى دارد كـه بايـد    ،آيا مأموريت مهدى منتظر«
  فرمود:   »مردم بدانند كى خواهد بود؟

حاشا كه خداوند وقت ظهور او را طورى معين كند كه «
  عرض كردم:   »شيعيان ما آن را بدانند.

  فرمود: »براى چه؟ آقاي من!«
  زيرا وقت ظهـور او همـان سـاعتى اسـت كـه خداونـد       «

يسئَُلوَنك عنِ الساعةِ أَيانَ مرْساها؛ ُقلْ إِنَّمـا  « فرمايد:مي
ي          فـ َثقُلَـت و ا هـ ي ال يجلِّيهـا لوْقتهـا إِلـَّ بـر نْـدها عْلمع

اين همان ساعتى است كـه خـدا   » 8...السماوات و الْأَرضِ

                                                 
رسد؟!  كنند، كى فرامى باره قيامت از تو سؤال مىدر: 187اعراف/  8

علمش فقط نزد پروردگار من است و هيچ كس جز او «بگو: 
تواند) وقت آن را آشكار سازد (اما قيام قيامت، حتى) در  (نمى

  ».ها و زمين، سنگين (و بسيار پر اهميت) استآسمان
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انَ مرْسـاها     «فرموده:  ةِ أَيـاع نِ السـ عـ ئَُلوَنك سـو هـم   »ي
بنابرين علم آن نـزد   »علْم الساعةِ إِنَّ اللَّه عنْده«فرموده: 

لْ يْنظُـرُونَ   «در آيه ديگر فرمود: هيچ كس نيست. و  َفهـ
و نيـز   »9تَـةً َفقَـد جـاء أَشْـراُطها    إِلَّا الساعةَ أَنْ تَأْتيهم بْغ

رُ «فرمود:  اْنَشقَّ اْلَقمـ ةُ واعالس تو هـم فرمـود:    »10اْقَترَب
ذينَ ال      « ا الـَّ ِجلُ ِبهـتَع سـي ةَ َقرِيـباع لَّ السـلَع رِيكدما ي

ـ   ونَ أَنَّه َلمـعي ْنها وُقونَ مْشفُنوا مينَ آمالَّذ ُنونَ ِبها وؤْما ي
ــي َضــاللٍ   ةِ َلفــاع ــي الس ونَ فمــارينَ يــذ ــقُّ أَال إِنَّ الَّ اْلح

.يدععرض كردم:   »11ب  
»فرمود:  »چيست؟ ،مارونمعنى ي  
ى سـ كچه گويند قائم كى متولد شده و يعنى مردم مي«

شـود؟   او را ديده، و حاال كجاست و چه وقت آشكار مـى 
الهـى و   ها همه عجله در امر خدا و شـك در قضـاى  اين

دخالت در قدرت اوست اينان كسانى هستند كه در دنيا 
عـرض  » برند و پايـان بـد از آن كـافران اسـت.     زيان مى
  كردم:  

  فرمود:   »آيا وقتى براى آن تعيين نشده؟«
  
كنم و نـه هـم   اى مفضل! نه من وقتى بر آن معين مي«

وقتى براى آن تعيين شده است! هر كـس بـراى ظهـور    
ين كنـد، خـود را در علـم خداونـد     مهدى ما وقـت تعيـ  
ناحق) ادعا كرده كه توانسته اسـت  ه شريك دانسته و (ب

آن را  شـته رى داسبر اسرار خدا آگاهى يابد! خداوند هر 
كـه قلـب هـايش معكـوس شـده و       -اين مردمان براى 

گمراه گشته اند و از خداوند و اولياء او روي بر تافته انـد  

                                                 
قيامت  ] جز اين انتظارى دارند كه آيا آنها [كافران: 18محمد/  9

ناگهان فرا رسد (آن گاه ايمان آورند)، در حالى كه هم اكنون 
  . هاى آن آمده است نشانه

  قيامت نزديك شد و ماه از هم شكافت!: 1قمر/  10
شايد ساعت (قيام قيامت) نزديك باشد! : 18و  17شوري/  11

كنند ولى  كسانى كه به قيامت ايمان ندارند درباره آن شتاب مى
دانند آن حق  اند پيوسته از آن هراسانند، و مى آوردهآنها كه ايمان 

كنند، در گمراهى  است آگاه باشيد كسانى كه در قيامت ترديد مى
 عميقى هستند.
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ونـد بعضـي   خداه كرى بهر خ محقق خواهد ساخت و –
آن بنـدگان  قطعـا  را مخصوص ان نموده است،  از مردم 

برسـند. زيـرا كـه خـدا همـه وقـت بـا        خبـر  آن ه ب بايد
دهـد بـراى ايـن    آنها ميه بندگانش است. آن اسرار كه ب
  »  است كه بر آنها حجت باشد.

  نحوه شناخت امام

  فرمود:  »در وقت ظهورش چگونه است؟«: پرسيدم
شـود، تـا    ناكى آشـكار مـى   وضع شبههاى مفضل! او در «

كه امـرش روشـن شـود و نـامش بـاال رود و كـارش       اين
شود، و آوازه او   آشكار گردد، و نام و كنيه و نسبش برده

 در زبان پيروان حق و باطل و موافقين و مخـالفين زيـاد  
واسطه شناختن او حجـت بـر   ه كه بشود؛ تا اين برده مى

اسـتان ظهـور او را بـراى    عالوه مـا د ه مردم تمام شود. ب
ايم و نام و نسب و كنيـه   ايم و نشان داده مردم نقل كرده
نام جـدش پيـامبر خـدا و    ايم كه: او هم او را برده و گفته

هم كنيه اوست تا مبـادا مـردم بگوينـد اسـم و كنيـه و      
ـ   ه نسب او را نشناختيم، ب واسـطه  هخدا سـوگند كـار او ب

هاى مردم بر زباناش كه  روشن شدن نام و نسب و كنيه
طورى كه آن را براى يك هشود. ب باال گرفته، متحقق مى

ها بـراى اتمـام حجـت بـر     كنند. همه اينديگر بازگو مي
گـاه همـان طـور كـه جـدش وعـده داده،       هاست. آنآن

  :  فرمايدخداوند ميگرداند  خداوند او را ظاهر مى
دى « بِاْلهـ وَلهسلَ رسي أَرالَّذ وه  د و    ْظهِـرَهيقِّ ل يـنِ اْلحـ

   »12علَى الدينِ كُلِّه و َلو َكرِه اْلمْشرُِكونَ

  غلبه امام بر ديگر اديان

    گويد پرسيدم:مفضل مي
ه و لَـو كَـرِه      «تأويل  آقاي من!« ليْظِهرَه علَـى الـدينِ كُلـِّ

                                                 
او كسى است كه رسول خود را با هدايت و : 9؛ صف/ 33توبه/  12

دين حق فرستاد تا او را بر همه اديان غالب سازد، هر چند 
  مشركان كراهت داشته باشند!
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(يعنى چگونه امام زمـان بـر همـه     چيست؟ »اْلمْشرُِكونَ
  حضرت فرمود:  »شود) ب مىاديان غال

و قاتُلوهم حتَّى ال َتُكونَ فْتَنةٌ «تأويل آن اين آيه است: «
  ه ه للـَّ ـ  » 13.و يُكونَ الدينُ كُلـُّ خـدا قسـم!   ه اى مفضـل ب

هـا  دارد و همه ديناختالف را از ميان ملل و اديان برمي
ه  إِنَّ الدينَ عنْد «شود چنان كه خدا فرموده:  يكى مى اللـَّ
المينـاً   « و هم فرموده: »14الْإِسالمِ د رَ الْإِسـَتغِ َغيبنْ يم و

  » 15َفَلنْ يْقبلَ مْنه و هو في اْلĤخرَةِ منَ اْلخاسرِينَ

  دين اجداد امام از انبيا

  :  پرسيدم
آقاي من! آيا دينى كه پدران او ابراهيم و نوح و موسى «

 »ن ديـن اسـالم بـود؟   و عيسى و محمـد داشـتند، همـا   
  فرمود:  

  عرض كردم:   »آرى همين دين اسالم بود، نه غير آن!«
  فرمود:   »دليلى از قرآن بر اين مطلب داريد؟«
از جمله آيـه:   :دليل است آرى از اول تا آخر قرآن پر از«
»المالْإِس اللَّه نْدينَ عباشد. و ديگر ايـن آيـه:  مي »إِنَّ الد 
»لَّةَ أَِبيكُمينَ    ممل سـاْلم اكُمم سـ و هـ يمراهو ديگـر  » 16إِب
ست كه خداوند در داستان ابراهيم و اسماعيل از ا ايآيه

لمينِ   «كند كه گفتنـد:  ها نقل ميزبان آن سـْلنـا معاج و
لمةً    سـةً م نـا أُمـتينْ ذُرم و و ديگـر ايـن آيـه در    » 17َلك
ى إِذا أَدركَـه   « ايـد: فرمداستان فرعون است كه مـي  حتـَّ

                                                 
و با آنها پيكار كنيد! تا فتنه (و بت : 39؛ انفال/ 193بقره/  13

پرستى، و سلب آزادى از مردم،) باقى نماند و دين، مخصوص خدا 
 گردد.

 دين در نزد خدا، اسالم است.: 19آل عمران/  14
و هر كس جز اسالم (و تسليم در برابر فرمان : 85آل عمران/  15

و او  از او پذيرفته نخواهد شدحق،) آيينى براى خود انتخاب كند، 
  در آخرت، از زيانكاران است.

از آيين پدرتان ابراهيم پيروى كنيد خداوند شما را در : 78حج/  16
  .ناميد» مسلمان«كتابهاى پيشين و در اين كتاب آسمانى 

پروردگارا! ما را تسليم فرمان خود قرار ده! و از : 128بقره/  17
 .شندبا مسلماندودمان ما، امتى كه 
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الَْغرَقُ قالَ آمْنت أَنَّه ال إِله إِلَّا الَّذي آمَنت ِبه بُنوا إِسرائيلَ 
و در داستان سـليمان و بلقـيس    »18.و أَنَا منَ اْلمسلمينَ

لمينَ  «فرمايـد:  ملكه سـبا مـي   سـي مأْتُـون و چـون   »19و
َليمانَ  « نزد سليمان آمد گفت:ه بلقيس ب سـ عم تَلمأَس

نْ أَْنصـارِي   «و قول عيسي است: » 20 .للَّه رب الْعاَلمينَ مـ
  داشْـه و نَّا بِاللَّهآم اللَّه نُ أَْنصارونَ َنحوارِيقالَ اْلح إِلَى اللَّه

لَم   « فرمايد:و در آيه ديگر مي» 21.بِأَنَّا مسلمونَ أَسـ لَـه و
و در داستان » 22لسماوات و الْأَرضِ َطوعاً و َكرْهاًمنْ في ا

ــنَ  «فرمايــد: لــوط مــي م ــت يــرَ ب يهــا َغينا فــد جَفمــا و
ُقوُلوا آمنَّا بِاللَّه «فرمايد: و در آيه ديگر مي »23.اْلمسلمينَ

د  «فرمايد: تا آنجا كه ميو ما أُْنزِلَ إَِلينا  نَ أَحـيال ُنَفرِّقُ ب
فرمايـد:  و در آيه ديگر مـي  »24.مْنهم و َنحنُ َله مسلمونَ

»   تو اْلمـ قُـوبعَضرَ يإِذْ ح داءُشه ُكْنتُم تـا آنجـا كـه    أَم  
  » 25.و َنحنُ َله مسلمونَ فرمايدمي

  اديان چهارگانه

  فرمود:   »آقاي من! اديان چند تا است؟«عرض كردم: 

                                                 
ايمان «هنگامى كه غرقاب دامن او را گرفت، گفت: : 90يونس/  18

آوردم كه هيچ معبودى، جز كسى كه بنى اسرائيل به او ايمان 
  .»اند، وجود ندارد و من از مسلمين هستم! آورده

  .، نزد من بياييدمسلمانيددر حالى كه : 31نمل/  19
الميان است با سليمان براى خداوندى كه پروردگار ع: 44نمل/  20

  اسالم آوردم!
كيست كه ياور من به سوى خدا (براى تبليغ : 52آل عمران/    21

ما «حواريان [شاگردانِ مخصوصِ او] گفتند: » آيين او) گردد؟
ياوران خداييم به خدا ايمان آورديم و تو (نيز) گواه باش كه ما 

 ايم. اسالم آورده
و زمين هستند، از ها تمام كسانى كه در آسمان: 82آل عمران/  22

  آورند.اسالم ميروى اختيار يا از روى اجبار، 
  ولى جز يك خانواده باايمان در تمام آنها نيافتيم!: 36ذاريات/  23
ايم و به آنچه بر ما  ما به خدا ايمان آورده«بگوييد: : 136بقره/  24

ما شويم، و  و در ميان هيچ يك از آنها جدايى قائل نمى.. نازل شده.
  آوريم.اسالم ميبه او 

آيا هنگامى كه مرگ يعقوب فرا رسيد، شما حاضر : 133بقره/  25
  آوريم.به او اسالم ميما .. بوديد؟!.
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 »ايسـت  ام ديـن جداگانـه  چهار ديـن اسـت و هـر كـد    «
  :  پرسيدم

  فرمود: »گويند؟ چرا مجوس را مجوس مى«
بــراى اينكــه در ســريانى خــود را مجوســى ناميدنــد و «

دعوى كردند كه حضرت آدم و شيث هبة اللَّه ازدواج بـا  
هـا و سـاير    ها و عمه مادران و خواهران و دختران و خاله

ند كه آدم كن ها حالل كردند و ادعا مىمحارم را براى آن
اند كه در وسـط روز آفتـاب    ها دستور دادهآنه ث بيو ش

انـد، در   ها قرار ندادهرا سجده كنند و وقتى براى نماز آن
صورتى كه اين ادعا افترا بر خدا و دروغ بستن بـر آدم و  

  :  مگفت» شيث است.
  فرمود:   »گويند؟ آقاي من! چرا قوم موسى را يهود مى«
ها نقل كرده كه گفتنـد:  زبان آنبراى اينكه خداوند از «
»كنا إَِليدعرض كردم:  »26إِنَّا ه  
  فرمود:  »گويند؟ چرا نصارى را نصرانى مى«
َنحنُ أَْنصار «خاطر اين آيه است كه به عيسى گفتند: هب«

سؤال كردم» 27اللَّه :  
  فرمود:   »نامند؟ آقاي من! چرا صابئين را بدين نام مى«
معتقد شـدند كـه وجـود پيـامبران و     ها آن  براى اينكه«

فرستادگان الهى و اديان و شرايع آسمانى بيهوده است و 
انـد باطـل اسـت و از ايـن راه يگـانگى       هر چه انبيا گفته

خداوند و نبوت پيامبران و رسـالت فرسـتادگان الهـى و    
گويند: نه ها را انكار نمودند و ميجانشينى جانشينان آن
هـا  اعتقـاد آن ه امبرى است و بـ دينى و نه كتابى و نه پي

وجـود و مـدبر    أجهان آفرينش هيچ گونه رابطى با مبـد 
  :  معرض كرد» گردد.عالم ندارد و خودسرى مي

حضـرت   !»سبحان اللَّه! چقدر اين اطالعات مهم است؟«
  فرمود:

شيعيان ما برسان تا در ه چه گفتم بآرى اى مفضل آن«
  » امر دين خود شك نكنند.

                                                 
  ايم. ما بسوى تو رجوع كرده: 156اعراف/  26
  .ما ياوران خدائيم: 14؛ صف/52آل عمران/  27
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  سرزمين ظهور

  آقاي مـن! مهـدى در كـدام سـرزمين ظهـور      « :پرسيدم
  فرمود:  »كند؟مي
بيند هر كـس جـز    هنگام ظهورش هيچ كس او را نمى«

  »  شما بگويد او را دروغگو بدانيد.ه اين ب

  رؤيت امام هنگام والدت

آقاي من! آيا مهدى هنگام والدتش ديـده  «عرض كردم: 
  فرمود:   »شود؟نمي
 والدت تا موقع وفـات پـدرش  خدا قسم از لحظه هچرا ب«

كه دو سال و نه ماه است ديده مى شـود. اول والدتـش   
تـا روز   28موقع فجر شب جمعه هشتم ماه شعبان سـال 

جمعه هشـتم ربيـع االول سـال دويسـت و شصـت روز      
وفات پدرش در شهرى واقع در كنار شط دجلـه كـه آن   

ـ    ه را شخص متكبر جبار گمراهى ب ه نـام جعفـر ملقـب ب
    كند. مىمتوكل بنا 
نامند ولـى هـر   مي »29، (سامرا)ن رأىم رَّس«آن شهر را 

در سـال دويسـت و    .شـود  مـى  دلگيـر كس آن را ببيند 
 اشصت هر شخص با ايمان و بـا حقيقتـى او را در سـامر   

شك و ترديد است ه بيند ولى كسى كه دلش آلوده ب مى
كنـد و  امر و نهى او در آن شهر نفوذ مـي  .بينداو را نمي

نام (صـابر) در  هشود و در قصرى ب مان جا غائب مىدر ه

                                                 
مهدى كه در اين روايت ذكر شده با آنچه حضرت تاريخ والدت  28

. طبق قول مشهور والدت حضرت در خالفت داردممشهور است 
  است. 255نيمه شعبان سال 

معتصم عباسى ساخت. شايد  شهر سامره راعالمه مجلسي:  29
متوكل بناى آن را تمام كرده، و بنام او معروف گشته است. 

كه نام شهر » سر من رأى«مينويسد: » قاموس«فيروزآبادى در 
سرور شد. و علت اين نام سامره است، يعنى هر كس آن را ديد م

آن بود كه وقتى معتصم شروع ببناى آن شهر كرد، بر لشكر وى 
دشوار آمد، ولى وقتى منتقل بĤنجا شد، هر كس از سپاه او آنجا را 

و به تخفيف » سر من رأى«ديد مسرور گشت لذا آن شهر را 
  خواندند.» سامره«
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شـود و   جنب مدينه در حرم جدش رسول خدا ظاهر مى
جـا او را  هر كس سعادت ديدار او را داشته باشـد در آن 

گـاه در آخـر روز سـال دويسـت و شصـت و      بيند آنمي
گـردد و ديگـر هـيچ كـس او را      شش از نظرها غائب مى

روشـن    جمـالش ه ها بمبيند تا موقعى كه همه چش نمى
    .»گردد

  اُنس امام در زمان غيبت

گيرد و با نس مياُى سكچه در طول غيبت با «: پرسيدم
ى بـا او سـخن   سـ كچـه  كنـد و  ى گفتگـو مـي  سـ كچه 
  فرمود:   »گويد؟ مى
فرشتگان خدا و افراد با ايمان طائفه جن با وى سـخن  «

گويند و دسـتورات و (توقيعـات) او بـراى مـوثقين و     مي
و همان روز كه وى  شود. ايندگان و وكاليش صادر مىنم

يـرى، خـود را   مشود محمد بن نصير ُن در صابر غائب مى
  كنـد،  باب او (و رابـط ميـان او و شـيعيان) معرفـى مـي     

 گـردد. گاه (بعد از غيبت طوالنى) در مكه آشكار مـي آن
بينم كه وارد شهر مكـه شـده و    اى مفضل! گويا او را مى

را پوشيده و عمامه زردى بـر سـر گذاشـته    لباس پيامبر 
پا كـرده و عصـاى   ه است، و نعلين وصله شده پيامبر را ب

آن حضرت را بدست گرفته چند بز الغر را جلو انداختـه  
رود بدون اينكه كسى طرف خانه خدا ميهو بدين گونه ب

  »  گردد.سن جوانى آشكار ميه او را بشناسد و ب

  ت؟آيا امام هنگام ظهور جوان اس

گردد يا بـا حالـت   صورت جوان برميهآيا ب«: سؤال كردم
  فرمود: »؟كندپيرى ظهور مي

دانـد؟ وقتـى خـدا    سبحان اللَّه مگر از حاال كسـى مـي  «
هـر  ه فرمان ظهورش را صادر كند هر طور او بخواهد و ب

  » شود. صورتى كه او صالح بداند ظاهر مى
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  چگونگي ظهور

شـود و چگونـه    مـى آقاي من! از كجـا ظـاهر   «: پرسيدم
  فرمود:   »گردد؟آشكار مي

طـرف  هگردد و تنها ب اى مفضل او به تنهايي آشكار مى«
شود و چون شب  آيد و تنها داخل كعبه مى خانه خدا مى
خواب رفت ه ها بچنان تنهاست، وقتى چشمفرا رسد هم

و شب كامال تاريـك شـد جبرئيـل و ميكائيـل و دسـته      
آينـد و در آن ميـان    دسته فرشـتگان بـر وى فـرود مـى    

هر چـه بفرمـايي    ،گويد: اى آقاى من وى مىه جبرئيل ب
پذيرفته است و فرمانت رواست. او (قائم) هم دسـت بـر   

    گويد:كشد و ميرخسارش مي
نَ   « أُ مـو َنَتبـ ضَثنَا الْأَررأَو و هدعَقنا ودي صالَّذ لَّهل دماْلح

َفن ثُ َنشاءينَّةِ حينَاْلجلرُ الْعامأَج مفرمان الهـى!  ه ب »30ع
ايسـتد و بـا صـداى رسـا      گاه در بين ركن و مقام مىآن
من نزديك هستيد، و ه اى نقبا و مردمى كه ب«گويد:  مى

اى كسانى كه خداوند شما را پيش از ظهور من در روى 
زمين براى يارى من ذخيره كرده است، براى اطاعـت از  

رسـد و  اين افراد ميه صداى او ب »يد!يمن بسوى من بيا
ها در شرق و غرب عالم بعضى در محـراب عبـادت و   آن

  اند، و بـا ايـن وصـف بـا يـك صـدا كـه         گروهى خوابيده
شنوند و با يك چشم بهم زدن در بين ركـن و مقـام   مي

  امام ادامه دادند:» نزد او خواهند بود.
ـ   نور دستور مـي ه سپس خداوند ب« صـورت  هدهـد كـه ب

از زمين تا آسمان جلوه كنـد و هـر كـه سـاكن      عمودى
و نـور از ميـان    روشـني بگيـرد  زمين اسـت، از آن نـور   

اش بر وى بدرخشد و از ايـن نـور دلهـاى مـؤمنين      خانه
دانند كه قـائم   ها نمىمسرور گردد، در حالى كه هنوز آن

ما اهل بيت ظهور كرده است. ولى چون صبح شود همه 
ها سيصد و سيزده مرد به و آندر برابر قائم خواهند بود 

                                                 
ندى حمد و ستايش مخصوص خداو«گويند:  آنها مى: 74زمر/  30

است كه به وعده خويش درباره ما وفا كرد و زمين (بهشت) را 
ميراث ما قرار داد كه هر جا را بخواهيم منزلگاه خود قرار دهيم چه 

  »نيكوست پاداش عمل كنندگان!
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  » تعداد لشكر پيامبر در روز جنگ بدر هستند.

  ياران امام

آقاي من! آيا آن هفتاد و دو نفر كه با امام «: سؤال كردم
ــا آن  هــا ظهــور حســين در كــربال شــهيد شــدند هــم ب

  فرمود:   »كنند؟ مى
حسين بن على با دوازده هـزار نفـر از   الفقط ابا عبدالّله «

ميرالمـؤمنين در حـالى كـه حضـرتش عمامـه      شيعيان ا
    »كند.سياه پوشيده است ظهور مي

  بيعت در عصر غيبت

  عرض كردم:  
غير روش و سـنت قـائم قبـل از    ه آقاي من! آيا مردم ب«

 »31كننـد؟ بيعـت مـي   ،امـام حسـين   ظهور و قيامش بـا 
  فرمود:  

اى مفضل! هر بيعتى قبل از ظهور قائم كفـر و نفـاق و   «
گيرنـدگان آن   كننده و بيعـت  وند بيعتنيرنگ است، خدا

دهد خانه خدا ميه را لعنت كند. بلكه اى مفضل! تكيه ب
ــورى از آن مــي و دســتش را دراز مــى   جهــد و كنــد و ن

ـ      « گويد:مي امـر  ه ايـن دسـت خـدا و از جانـب خـدا و ب
ــذينَ «خوانــد: ســپس ايــن آيــه را مــي »خداســت إِنَّ الَّ

نْ      يبايِعوَنك إِنَّما يبايِعونَ َفمـ يهِمد قَ أَيـفَـو ه اللَّه يد اللـَّ
اول كسى كه دست او را » 32َنْفسه  َنَكثَ فَإِنَّما يْنُكثُ على

بوسـد، جبرئيـل اسـت، و سـپس سـاير فرشـتگان و       مي

                                                 
آيا حسين بر خالف سنت «اينكه مفضل پرسيد:  عالمه مجلسي: 31

پرسد) شايد معنى آن اين باشد كه (با تعجب مي» قائم عمل ميكند
شود حسين بر خالف سنت قائم، پيش از ظهور او رجعت  چطور مى

كند؟ حضرت جواب داد كه رجعت امام حسين بعد از قيام قائم  مى
است. زيرا پيش از قيام قائم هر بدعتى ضاللت بزرگ و گمراهى 

  است.
كنند (در حقيقت) تنها با  كسانى كه با تو بيعت مى: 10فتح/  32

و دست خدا باالى دست آنهاست پس هر  نمايند، خدا بيعت مى
  .شكنى كند، تنها به زيان خود پيمان شكسته است كس پيمان
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كننـد.   ها نقبا با وى متابعت مـى جن و بعد از آن ينجبا
ايـن مـرد   « گوينـد: زننـد و مـي  مردم در مكه فرياد مـي 

ت و اين جماعت كـه بـا او هسـتند كياننـد و ايـن      كيس
ــده نشــده    ــرش دي ــديم و نظي ــه ديشــب دي ــت ك عالم

ايـن مـرد   «گوينـد:  بعضى به بعضى ديگر مي» چيست؟
نگـاه  «گوينـد:  عـده ديگـر مـي    »همان صاحب بزهاست!

مردم  »شناسيد؟ كنيد ببينيد كسى از همراهان او را مى
و چهار نفر كـه  ما جز چهار نفر از مردم مكه « :گويند مى

باشـند هـيچ   از اهل مدينه هستند و فالنى و فالنـى مـي  
ايـن واقعـه در آغـاز طلـوع     » شناسيم. ها را نمىكدام آن

آفتاب آن روز خواهد بود، موقعى كه آفتـاب طـالع شـد    
زبـان عربـى فصـيحى    ه اى از چشمه خورشيد بـ  گوينده

شـوند،  ها و زمين آن را ميزند كه اهل آسمانبانگى مي
 »اى مردم عالم! اين مهدى آل محمد است«گويد: ميو 

پـدرش  ه خواند و بنام و كنيه جدش پيامبر ميه و او را ب
 دهـد. حسن امام يازدهم تا حسين بن علـى نسـبت مـي   

با وى بيعت كنيد كـه رسـتگار   «گويد: گاه گوينده ميآن
يـد كـه گمـراه خواهيـد     يشويد و مخالفت امر او ننمامي
 ب فرشتگان و جن و نقبا دست او راسپس به ترتي »شد.
 .»كنـيم شنيديم و اطاعـت مـي  «گويند: بوسند و ميمي

مانـد جـز   هيچ صاحب روحى در ميان مخلوق خدا نمـي 
شـنود. كسـانى كـه در جـاى دور و     اينكه آن صدا را مي

آيند و بـراى يـك    باشند، مىنزديك و دريا و خشكى مي
صـدايي را   كنند كه ما با گوش خود چنينديگر نقل مي

شنيديم. هنگامى كه آفتاب خواست غروب كنـد؛ كسـى   
    :زنداز سمت مغرب زمين فرياد مي

ــان خشــكى از   « ــد شــما در بياب ــا! خداون ــردم دني اى م
نام عثمان بن عنبسه اموى از اوالد ه سرزمين فلسطين ب

يزيد بن معاويه ظهور كرده، برويد و با او بيعت كنيد تـا  
ـ و با وى سـر   رستگار شويد مخالفـت بـر نداريـد كـه     ه ب

در آن وقـت فرشـتگان و جـن و نقبـا     .» شويدگمراه مي
آن گوينـده  ه كننـد و بـ  گفته او را رد كرده تكذيب مـي 

كنيم! هر كس شـك  شنيديم و نافرمانى مي«گويند: مي
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دلش راه يافته باشد و هر منافق و كـافرى،  ه و ترديدى ب
آقاى مـا   در آن وقت» گردد.با اين صداى دوم گمراه مي

  گويد:  دهد و ميخانه خدا ميه تكيه ب ،قائم
  اى اهل عالم!  آگاه باشيد «

خواهد آدم و شيث را به بيند، بداند كه مـن  هر كس مي
   .همان آدم و شيث هستم

خواهد نوح و پسرش سام را ببيند بداند كـه  هر كس مي
    .باشممن همان نوح و سام مي

را ببيند، بداند كه  خواهد ابراهيم و اسماعيلهر كس مي
    .من همان ابراهيم و اسماعيل هستم

خواهد موسى و يوشع را ببيند بداند كه من هر كس مي
   همان موسى و يوشع هستم.

خواهد عيسى و شمعون را ببيند، بدانـد كـه   هر كس مي
  من همان عيسى و شمعون هستم. 

خواهـد محمـد و اميـر المـؤمنين را ببينـد،      هر كس مي
    .ن همان محمد و على هستمبداند كه م

خواهد حسن و حسين را ببينـد، بدانـد كـه    هر كس مي
  باشم.  من همان حسن و حسين مي

خواهد امامان اوالد حسـين را ببينـد، بدانـد    هر كس مي
    .كه من همان ائمه اطهار هستم

نزد من جمع شويد كه هـر چـه   ه دعوت مرا بپذيريد و ب
  شما اطالع دهم.  ه خواهيد ب
هـاى آسـمانى و صـحف الهـى را خوانـده      كتابهر كس 

    .»شنوداينك از من مي ،است
قرائت صحفى كه خداوند بر آدم ه كند بگاه شروع ميآن

  گويند:  پيروان آدم و شيث مي .فرمود  و شيث نازل
خدا قسم! اين صحف حقيقى آدم و شيث است اين ه ب«

دانستيم و بـر  چه را ما از صحف آدم و شيث نميمرد آن
ما پوشيده بود، و يا از آن حذف و يـا تبـديل و تحريـف    

سپس صحف نـوح و ابـراهيم و   » ما ياد داد.ه شده بود، ب
خوانـد. پيـروان تـورات و    تورات و انجيـل و زبـور را مـي   

خدا قسم! اين همان صحف ه ب«گويند: انجيل و زبور مي
حقيقى نوح و ابراهيم است كه چيزى از آن سقط نشده 
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خدا قسم! تورات جامع و ه يف نگرديده، بو تبديل و تحر
زبور تمام و انجيل كامـل همـين اسـت و ايـن بـيش از      

 .»خوانـد  ايم سپس قرآن مى كتبى است كه آن را خوانده
  گويند:  مسلمانان مي

خدا قسم! اين همان قرآن حقيقى است كه خداونـد  ه ب«
بر پيامبر نازل كرده، چيزى از آن كم نشده و تحريـف و  

گاه دابة االرض در بين ركن و آن» رديده است.تبديل نگ
 »مـؤمن «شود و در صورت مؤمنين كلمه  مقام ظاهر مى

    »33نويسد. را مى »كافر«و در صورت كافران كلمه 

  ماجراى فرو رفتن لشكر سفيانى در زمين بيداء

    دهد:امام صادق ادامه مي
سـينه  ه عقب و پشتش بـ ه سپس مردى كه صورتش ب«

  ايسـتد و  نـزد قـائم آمـده جلـو او مـي      هبرگشته است، ب
  گويد:مي
ـ    « مـن  ه آقاي من! من بشر هسـتم يكـى از فرشـتگان ب

خدمت شـما برسـم و نـابودى لشـكر     ه دستور داده كه ب
قـائم  » شما اطالع دهـم. ه ب »بيداء«سفيانى را در بيابان 

                                                 
فََلما َقَضينا عَليه الْموت ما دلَّهم «جمله فوق اشاره دارد به آيه:   33
ت الِْجنُّ أَنْ لَو موته إِالَّ دابةُ اْلأَرضِ َتأُْكلُ مْنسأَتَه َفلَما خَرَّ َتبيَن  على

) ترجمه: 14(سبأ:  »كاُنوا يعَلمونَ الَْغيب ما َلِبثُوا في الْعذابِ الْمهينِ
و هنگامى كه مرگ را بر او مقرّر داشتيم، آنان را بر مرگ او 

) در حالى كه عصاى اورا  رهنمون نكرد؛ مگر جنبنده زمين (موريانه
ها دانستند كه اگر (بر  د جنخورد؛ و هنگامى كه بر زمين افتا مى

دانستند در مجازات  فرض) همواره (آنچه از حس) پوشيده، را مى
 كردند.  (كارهاى) خواركننده درنگ نمى

يك انسان فوق العاده، يك انسان متحرك و جنبنده » دابة االرض«
كه يكى از كارهاى اصليش جدا ساختن صفوف است و فعال 

اى  حتى از پاره باشد.مي هاآن ارىگذ مسلمين از منافقين و عالمت
شود كه عصاى موسى و خاتم سليمان با او  از روايات استفاده مى

دانيم عصاى موسى، رمز قدرت و اعجاز، و خاتم  است، و مى
سليمان، رمز حكومت و سلطه الهى است، و به اين ترتيب او يك 

 انسان قدرتمند و افشاگر است!
كند كه در السالم) صدق ميي (عليهتنها بر امام عل» دابة االرض«

  نمايد.السالم) در آخر الزمان ظهور ميحضرت مهدي (عليه
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  گويد:  وى ميه ب
  گويد:آن مرد مي !»داستان خود و برادرت را شرح بده«
برادرم در لشكر سفيانى بوديم، از دمشق تا زوراء من با «

ـ       حـال خـراب   ه هر جـا آبـادى بـود ويـران سـاختيم و ب
گذاشتيم، سپس كوفه و مدينه را نيـز خـراب كـرديم و    
منبر پيامبر را شكسـتيم و قـاطران خـود را در مسـجد     

گاه از آنجا خارج شديم در حالى كه نفرات ما آن بستيم.
يم و يمكـه بيـا  ه خواستيم ب سيصد هزار لشكر بود و مى

قتل رسـانيم؛  ه خانه خدا را ويران سازيم و اهل مكه را ب
جـا منـزل   رسيديم در آن» بيداء«سرزمين ه چون ب  ولى

   :ى شنيديم كه گفتيكرديم، ناگاه صدا
بـا ايـن    »اى بيابان اين ظالمان را در كام خود فرو بـر! «

خدا ه صدا زمين شكاف برداشت و تمام لشكر را بلعيد! ب
قسم از تمام آن لشكر جز من و برادرم حتى بندى كه با 

بندنـد، بـاقى نمانـد. در آن هنگـام      آن زانوى شتر را مى
هاى صورت ما زد و رويه اى را ديديم كه سيلى ب فرشته
بينى! سپس آن فرشته  پشت برگشت چنان كه مىه ما ب

  به برادرم گفت:  
ز ظهـور مهـدى   شام نزد سفيانى ملعون و او را اه برو ب«

وى اطالع بده كه خداوند لشـكر  ه آل محمد بترسان و ب
ـ  آن» او را در سرزمين (بيداء) نابود گردانيد. مـن  ه گـاه ب

  گفت:  
نابودى ستمگران بشارت ه مكه و قائم را به تو هم برو ب«

  بده و بر دسـت وى توبـه كـن كـه او توبـه تـو را قبـول        
  د و كشـ قـائم هـم دسـت روى صـورت او مـي      .»كندمي
گردانـد و بـا وى بيعـت نمـوده و      صورت نخست برمىهب

  »  ماند.همراه او مي

  آشكار شدن جنيان و فرشتگان

آقا: آيا جن و فرشتگان براى بشـر آشـكار   «: عرض كردم
  فرمود: »ردند؟گمي
گوينـد،  ها سخن ميشوند و با آن و اللَّه آشكار مى !آرى«

 »بگويـد. نفر آدمى كه با بستگان خود سـخن   مانند يك
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  عرض كردم:  
آقاي من! آيا فرشتگان و طايفه جـن همـه جـا همـراه     «

  فرمود:   »روند؟قائم مي
ها در زمين هجرت واقع در كوفه و نجف آرى و اللَّه. آن«

آيند، و عدد ياران او در آن موقع چهل و شـش  فرود مى
هزار نفر فرشته و شش هزار جن است (در روايت ديگـر  

هـم از جـن) خداونـد قـائم را      فرمود چهل و شش هزار
  »  گرداند. پيروز مى

  در مكه  امام

قائم با اهل مكه چـه  « دهد:مفضل سؤاالتش را ادامه مي
  فرمود:  »كند؟مي
  كنـد   حكمـت و موعظـه حسـنه مـى    ه ها را دعوت بآن«
كنند. قائم مـردى از خانـدان    ها هم از وى اطاعت مىآن

ه  ته و مكه را بنيابت خود منصوب داشه خود را در آنجا ب
  :  معرض كرد» گويد. قصد مدينه ترك مى

  فرمود:   »كند؟ آقاي من! با خانه خدا چه مى«
اى كـه روز نخسـت در    شكند و بر همان پايـه آن را مي«

عهــد حضــرت آدم بــراى مــردم بنــا شــده و ابــراهيم و  
چـه كـه   دارد. و آناسماعيل باال برده بودند، بر پاى مـي 

رام تعمير شـده كـه پيـامبرى و    بعد از آن در مسجد الح
جانشين پيامبرى آن را نساخته است، آن طور كه خـدا  

سـازد. و هـر آثـارى كـه در مكـه و      خواهد آن را ميمي
مدينه و عراق و ساير جاها از ستمگران باقى مانده باشد 

كند. مسجد كوفه را نيز خراب كـرده و  همه را ويران مي
نين قصـر عتيـق را   كند. و همچبر اساس اولى آن بنا مي

كند. خدا لعنـت كنـد سـازنده آن را، خـدا     نيز ويران مي
  :  پرسيدم» لعنت كند او را.

  فرمود:   »كند؟آقاي من! آيا قائم در مكه اقامت مي«
گـذارد، ولـى چـون    جا مـي نه! بلكه نائب خود را در آن«

هـا رفتـه اسـت، هجـوم     اهل مكه ديدند قائم از ميان آن
ـ   مـي  آورنـد نائـب او را   مى   هـا  سـوى آن ه كشـند. قـائم ب

طـور سرشكسـته و ذليـل و گريـه     هها بـ گردد و آنبرمي
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  گويند:  كنند و ميآيند و التماس مي كنان نزد وى مى
قـائم   .»اى مهدى آل محمد! توبه كرديم توبـه كـرديم  «
ترسـاند و  كنـد و از غضـب خـدا مـي    ها را موعظه ميآن

كنـد و  اب مـي شخصى از اهل مكه را به نيابت خود انتخ
ايـن بـار نيـز اهـل مكـه هجـوم        شـود.  از مكه خارج مى

كشند. قائم هم يـاوران خـود از   آورند و نائب او را مي مى
   :كند كه طايفه جن را بسوى مكه فرستاده و سفارش مى

ها را باقى نگذاريد. اگـر  نفر از آن جز افراد با ايمان يك«
شمول يا همه اشبر مالحظه رحمت پروردگار نبود كه ه ب

باشم، خـودم بـا شـما     و مظهر رحمتش نيز من مىدارد 
كلى از خداوند و ه ها بگشتم. زيرا آنها باز ميبسوى آن

 »انـد.  من فاصله گرفته و هر گونه پيوندى را قطع كـرده 
ـ   لشكر مهدى هم بسوى اهل مكه بازمى خـدا  ه گردنـد. ب

 ها بلكه از هر هزار نفـر آنـان يـك   قسم از هر صد نفر آن
  گذارند.فر را باقى نمين

   اماممقر كوفه 

خانـه مهـدى در كجـا     آقاي من!«: دهدادامه ميمفضل 
  فرمود:   »شوند؟  خواهد بود و مؤمنين در كجا جمع

مقر سلطنت وى شهر كوفه اسـت و محـل حكـومتش    «
مسجد جامع كوفه و بيت المال و محل تقسيم غنائمش 

روشن هاى صاف و مسطح و مسجد سهله واقع در زمين
  : پرسيدم» نجف و كوفه است.

 »همه اهـل ايمـان در كوفـه خواهنـد بـود؟      آقاي من!«
  فرمود:  

و اللَّه در آن روز تمام مؤمنين يا در كوفه و يـا در   !آرى«
مسـاحت جوالنگـاه   ه باشند، زمين آن بـ  حوالى كوفه مى

رسد. اكثـر مـردم آرزو دارنـد    دو هزار درهم ميه اسبى ب
ـ «يك وجب از زمين توانستند كه كاش مي سه را بـ  »عب

 منــاطقاز  »ســبع«يــك وجــب شــمش طــال بخرنــد، و 
هدر آن روز طول شهر كوفه بـه پنجـاه و    است. 34دانم

                                                 
بسكون ميم بر وزن قندان است و با همدان شهر  - همدان 34

اى از يمن بودند كه در  معروف ايران اشتباه نشود همدان قبيله



 ) فرجهاهللاعجل( مهديزندگاني امام /  41

هـاى  طورى كـه كـاخ  هرسد بميكيلومتر)  2(چهار ميل 
آن مجاور كربال است. خداوند در آن روز كـربال را محـل   

آن  آمد و رفت فرشتگان و مـؤمنين خواهـد نمـود! و در   
ـ بروز ارزشى  آورد  آن روى مـى ه سزا دارد، چنان بركت ب

 كه اگر مؤمنى از روى حقيقـت در آنجـا بايسـتد و يـك    
دفعه از خداوند طلب روزى كند؛ خداوند هزار برابر دنيـا  

گاه حضرت صادق آهى كشـيد  آن» فرمايد.او عطا ميه ب
  و فرمود: 

اى مفضل! تمام اماكن روى زمين بر يـك ديگـر فخـر    «
كردند. از جمله كعبـه در مسـجد الحـرام بـر زمـين       مى

اى كعبـه  : «كربال فخر نمود. خداوند وحـى فرسـتاد كـه   
زيـرا كـربال بقعـه     »ساكت باش! و بر كـربال فخـر مكـن!   

ـ      وسـيله  همباركى است كـه در آنجـا از جانـب خداونـد ب
و همان تلى است  درخت به موسى بن عمران وحى شد.

محلـى اسـت كـه سـر      كه مريم و عيسى منزل كردند و
حسين را در آن شستشو دادند و مريم عيسى را شسـت  

كربال بهترين  و خودش هم بعد از والدت وى غسل كرد.
آسـمان  ه هاست. پيامبر هنگام غيبتش از آنجا بسرزمين

باال رفت و آنجا تا موقع ظهور قائم خير و بركـت زيـادى   
  »براى شيعيان ما دارد.

  محاكمه اولي و دومي

ـ  «: پرسدمچنان ميهمفضل  ه آقاي من! سپس مهـدى ب
  فرمود:   »رود؟كجا مي

ـ   ؛مدينه جدم رسـول خـدا  ه رود بمي« مدينـه  ه وقتـى ب
مقـامى بـس عجيـب خواهـد داشـت كـه باعـث         ،درآمد

  :  پرسيدم» باشد.مسرت مؤمنين و نقمت كفار مي
  فرمود:  »آقاي من! آن مقام عجيب چيست؟«
اى مـردم! آيـا   «زنـد:  آيد كنار قبر پيامبر و صدا مي مى«

  گويند:  مردم مي »اين قبر جد من است؟
                                                                    
خالفت امير مؤمنان در حوالى كوفه سكونت ورزيدند و مردم آن در 

بت بموالى متقيان و سابقه تشيع و فداكارى در راه آن حضرت مح
  .و فرزندان او مشهور بودند
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آرى ايـن قبــر پيـامبر جـد تــو     !اى مهـدى آل محمـد  «
  پرسد:  مي »است.

  گويند:  مي» چه كسانى با وى در اينجا مدفون هستند؟«
كـه او از هـر كـس    با اين!» دو نفر از اصحاب و انيس او«

ردم همـه  شناسد، در حالى كـه مـ  بهتر آن دو نفر را مي
  كند:  دهند، سؤال ميگوش مي

ها كيانند؟ چطور شد كه در ميان تمام مـردم فقـط   آن«
اين دو نفر با جد من پيامبر خدا در اينجـا دفـن شـدند،    

  گويند:  مردم مي» شايد كسانى ديگر مدفون باشند.
اى مهدى آل محمد! كسى غير از اين دو نفر در اينجـا  «

جـا دفـن شـدند كـه     مدفون نيست از اين جهـت در اين 
مهدى سه بـار ايـن    .»خليفه پيامبر و پدر زن او هستند

دهد كـه آن دو  كند، سپس دستور ميسؤال را تكرار مي
هـا را بيـرون   مـردم هـم آن   نفر را از قبر بيرون بياورنـد. 

آورند در حالى كه بدنشـان تـر و تـازه اسـت و اصـال       مى
    پرسد:سپس مهدى مي اند. نپوسيده و تغيير نكرده

 »آيا كسى در ميان شما هست كـه اينـان را بشناسـد؟   «
  گويند:  مردم مي

شناسيم. اينان انـيس جـد   اوصافشان ميه ها را بما آن«
  پرسد:  مي »شما هستند.

آيا در ميان شما كسى هست كـه جـز ايـن بگويـد يـا      «
  :گويندمردم مي »درباره اينان شك كند؟

تـأخير  ه بـ هـا را  مهدى سه روز بيـرون آوردن آن  »نه!«
شـود.   اندازد و اين خبر در ميـان مـردم منتشـر مـى     مى

هـا را  آنجـا آمـده و روى قبرهـاى آن   ه سپس مهـدى بـ  
  گويد:دارد و به نقباى خود ميبرمي

 »ا را جسـتجو كنيـد.  هـ قبرهاى اينان را بشكافيد و آن«
  هـا را جسـتجو كـرده تـا     هـاى خـود آن  نقبا هم با دست

آورند. دستور  نخست بيرون مىكه تر و تازه مانند روز آن
هـا را بيـرون آوردنـد بـر درخـت      هـاى آن دهد كفنمي

پوسيده و خشكى بردار كشند، في الحال درخت سرسبز 
شود! بـا مشـاهده ايـن وضـع      و پرشاخ و برگ و خرم مى

  گويند:  ها، ميعجيب دوستداران آن
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ها دارنـد،  خدا قسم اين شرافت حقيقى است كه اينه ب«
ي ئـ دوستى اينان فـائز شـديم هـر كـس جز     هو ما هم ب

آيد و آن منظـره   ها در دل داشته باشد، مىمحبتى از آن
در ايـن  » گـردد. نگرد و بـا ديـدن آن فريفتـه مـي    را مي

  زند:  هنگام جارچى مهدى صدا مي
دارد هر كس دو صحابه پيامبر و انيس او را دوست مـي «

شـوند: يـك    مردم دو دسته مـى  !»در يك سمت بايستد
ـ    ها و دستهدسته دوست آن ه اى دشمن آنـان. مهـدى ب

هـا بيـزارى   دهد كـه از آن دوستان آن دو نفر دستور مي
  گويند:  ها هم ميجويند. آن

كه بدانيم اينـان در  اى مهدى آل پيامبر! ما پيش از آن«
نزد خدا و تو چنين مقامى دارند از آنها بيزارى نجستيم، 

ما ظاهر شده، چگونـه   ها براىاكنون كه فضل و مقام آن
ها و سبز شدن درخت پوسيده با ديدن بدن تر و تازه آن

خـدا قسـم مـا از تـو و     ه بلكه بـ  يم؟ياز آنان بيزارى بجو
اينان ايمـان  ه ها كه بتو دارند و آنه كسانى كه عقيده ب

ها را بـردار زدنـد، و از قبـر بيـرون آوردنـد،      ندارند و آن
امـر خداونـد   ه دى بـ در اين وقت مه »يميجوبيزارى مي
ها بوزد و آنان را ماننـد  دهد باد سياهى بر آندستور مي

سـپس   بـرد. هاى پوسيده درخت نخل از ميان مـي  ريشه
ـ  يها را از باالى دار پادهد آندستور مي ه ين بياورنـد، و ب

دهد تمام مـردم  گرداند و دستور ميامر خداوند زنده مي
  جمع شوند. 

  هاشرح همه ستم

  ادامه دادند: امام صادق
  اى شــرح  و دوره  هــا را در هــر كــورهگــاه اعمــال آنآن«

كه داستان كشته شدن هابيل فرزنـد آدم  دهد، تا آنمي
و برافروختن آتش بـراى ابـراهيم و انـداختن يوسـف در     
چاه و زندانى شدن يونس در شكم ماهى و قتل يحيى و 
دار كشيدن عيسى و شـكنجه دادن جـرجيس و دانيـال    

ــامبر ــه   پي و زدن ســلمان فارســى، و آتــش زدن در خان
 )السالمعليهم(اميرالمؤمنين و فاطمه زهرا و حسن و حسين 
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بازوى صديقه كبرى فاطمـه زهـرا و در   ه و تازيانه زدن ب
به پهلوى او زدن، و سقط شدن محسـن بچـه او و سـم    

امام حسـن و كشـتن امـام حسـين و اطفـال و      ه دادن ب
و اسير كـردن فرزنـدان    عموزادگان و ياوران آن حضرت

ـ       هپيامبر و ريختن خون آل محمـد، و هـر خـونى كـه ب
ناحق ريخته شده، و هر زنى كه مورد تجاوز قرار گرفته، 
و هر خيانت و اعمال زشت و گناه و ظلم و سـتم كـه از   
زمان حضرت آدم تا موقع قيام قائم از بنـى آدم سـرزده   

هـا  بر آن گردن اولى و دومى انداخته وه همه و همه را ب
  هــا هــم اعتــراف گردانــد و آنثابــت نمــوده و ملــزم مــي

دهد هر كس حاضر است و گاه دستور ميآن .35كنندمي
                                                 

و اينكه: فرمود: امام زمان تمام گناهان آينده عالمه مجلسي:  35
مردم را بگردن دو خليفه مياندازد، علت آن روشن است. زيرا آنها 

خالفتش  را از حق خودش منع كردند و از )السالمهي(علامير المؤمنين 
دفع نمودند و اين دو سبب شد كه ساير امامان نيز كنار زده شوند 
و در صحنه اجتماع مغلوب گردند. و بعكس خلفاى ظالم بر سر كار 
آيند و تا زمان ظهور قائم بر مردم چيره شوند، و اين جنايت و ظلم 
منشأ و علت كافر شدن هر كافرى و گمراهى هر گمراهى و فسق 

رسيد بواسطه قدرت و  زيرا اگر امام بخالفت مى .هر فاسقى گرديد
اقتدارش و استيالء و بسط يدى كه داشت ميتوانست از هر گونه 
كفر و گمراهى و فسق و مفاسد جلوگيرى بعمل آورد. علت اينكه 

نكرد  امير المؤمنين در ايام خالفتش قدرت بر بعضى از امور پيدا
گذارى كرده  م را پايهاين بود كه آن دو نفر قبال اساس ظلم و ست

بودند، و اين موضوع در دلهاى مردم ريشه دوانيده بود. و اما علت 
اينكه گناهان گذشته بشر قبل را نيز بگردن آنها انداخت، اين است 
كه آن دو نفر راضى بافعال مردم امثال خود بودنند، مانند ممانعت 

ين جانشينان پيغمبران از رسيدن بحقشان و هر فسادى كه بر ا
شود. زيرا اگر آنها اين افعال را زشت  نيت و عمل مترتب مى

ميدانستند، خودشان مرتكب آن نميشدند، و هر كس راضى بفعل 
كسى باشد مانند اين است كه خود مرتكب آن شده است. چنان 

  كه آيات بسيارى دليل بر اين مدعاست.
نان مانند اينكه خداوند كارهاى زشت پدران يهود را نسبت بخود اي

داده و يهودان زمان پيغمبر را بواسطه آنچه پدرانشان در عهد 
حضرت موسى و ساير اعصار مرتكب ميشدند، نكوهش ميكند. زيرا 
كه خدا ميدانست يهودان عصر پيغمبر از اعمال پدرانشان رضايت 
دارند، و نيز روايات مستفيضه هم از طريق شيعه و سنى مؤيد اين 

  مطلب است.
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  هـا هـم قصـاص    آن ها ظلمى ديـده قصـاص كنـد.   از آن
دار ه ها را دوباره بر همان درخـت بـ  كنند، سپس آنمي
هـا  كند آتشى از زمين بيرون آمده آنكشد، و امر ميمي

دهـد تـا   باد دستور مـي ه گاه بسوزاند آنخت ميرا با در
  :  معرض كرد» آب درياها بپاشد.ه خاكسترشان را ب

  فرمود:  »هاست؟اين عذاب آخر آن آقاي من!«
خدا قسم فرداى قيامت هر مـؤمن  هب !نه! نه! اى مفضل«

آيند و آقاى بزرگ رسول  صحراى محشر مىه و كافرى ب
فاطمـه و حسـن و    خدا و صديق اكبر اميـر المـؤمنين و  
هـا از  شوند و همه آنحسين و ائمه اطهار نيز حاضر مي

كنند. تا جايى كه آن دو نفـر را در  آن دو نفر قصاص مي
-هامر خداوند بـ ه كشند و باز بهر شبانه روز هزار بار مي

  »گردند تا باز عذاب شوند.صورت اول برمي

  بغداد آن روز

    دهد:امام صادق ادامه مي
رود و در بين كوفـه  كوفه ميه از مدينه بسپس مهدى «

يـارانش چهـل و شـش     آيـد در آن روز  و نجف فرود مى
هزار فرشته و شش هزار نفر جن و سيصد و سيزده تـن  

  : سؤال كردم .»باشندنقيب مي
آقاي من! در آن روز دار الفاسقين (بغداد) چـه وضـعى   «

  فرمود:  » دارد؟
ها ا و آشوبه مشمول لعنت و غضب خداوند است. فتنه«

مانـد. اى واى  كلى متروك ميه سازد و بآن را ويران مي
هـاى  بر بغداد و مردم آن از خطر لشكرى كـه بـا پـرچم   

                                                                    
ت كه ارواح ناپاك آنها در صدور آن امور مفسدت بعالوه دور نيس

انگيز از اشقياء، مدخليت داشته است. همان طور كه ارواح پاك 
اهل بيت پيغمبر مؤيد و مدد كار كارهاى خوبى بوده كه پيغمبران 

اند، چنان كه در  ها واسطه بوده اند. و در رفع گرفتارى انجام ميداده
ه، ممكن است مطلب را اين گذشت از اينها گذشت» امامت«كتاب 

طور تأويل كنيم كه: امام زمان تمام كارهاى آن دو نفر را تطبيق 
باعمال اشقيا ميكند و ثابت مينمايد كه آنها در شقاوت مانند همه 

اند، زيرا هر كار شقاوت آميز اشقياى عالم، از آنها  اشقياى عالم بوده
 نيز صادر شده است.
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  هـاى خـود از مغـرب زمـين     زرد، و لشكرى كه با پـرچم 
كند و لشكرى كه يند و كسى كه جزيره را جلب ميآمي

خدا قسم همـه گونـه   هب رود.از دور و نزديك به آنجا مي
هاى متمرد و سركش از اول خلقـت تـا   ذاب كه بر امتع

هـايي بـه   آيـد. عـذاب   آخر عالم رسيده بر بغداد فرود مى
رسد كه هـيچ چشـمى نديـده و هـيچ گوشـى      بغداد مي

ها را فرو گيرد. واى بـر  نشنيده است طوفان شمشير، آن
كسى كه آنجا را مسكن خود قرار دهد، زيرا هر كس در 

ماند و هر كـس  ت شقاوت باقى ميآنجا مقيم شود با حال
خدا مـردم بغـداد   هسر برد. به هجرت كند در پرتو خدا ب

شـوند كـه   چنان غرق در ناز و نعمت و عيش و نوش مي
  گويند:  مي
هـاى آن،  هـا و كـاخ   زندگى حقيقى دنيا همين و خانـه «

ى) حـور  يقصرهاى بهشت است و دختـران آن (در زيبـا  
و چنــين  »اســت. العــين و جوانــان آن جوانــان بهشــت

پندارند كه خداونـد تمـام روزى بنـدگانش را بـه بغـداد      
ـ  خداونـد و پيـامبر و حكـم    ه ارزانى داشته است! افتراء ب

كردن بر خالف قـرآن و شـهادت دروغ و شـرابخوارى و    
ها، و خونريزى، چنان در بغداد  زناكارى و خوردن پليدى

گـاه  پاى آن نرسـد. آن ه شيوع يابد كه فجايع تمام دنيا ب
ـ    هـا و آن  وسـيله آن آشـوب  هخداوند همـين بغـداد را ب
سازد كه وقتى رهگذرى از آنجـا  لشكرها چنان ويران مي

  گويد:گذرد؛ ميمي
  »شهر بغداد در اينجا بوده است!«

   سيد حسنى و مردان طالقان

  امام ادامه دادند:
گاه سيد حسنى آن جـوان زيبـا از طـرف سـرزمين     آن«

  زند:  داى رسا صدا ميديلم خروج كرده و با ص
اى آل احمد! دعوت آن كس را كه از غيبتش متأسـف  «

اين صدا از ناحيه ضريح پيامبر بلند  »اجابت كنيد بوديد
  هــاى خــدا از طالقــان او را پــذيره شــود پــس گــنج مــى
هايي هستند اما چه گنجـى كـه نـه    ها گنجشوند. آنمي
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 طال و نه نقره اسـت بلكـه مردانـى هسـتند كـه ايمـانى      
ـ     ه فوالدين دارند، و بر اسبهاى چابـك سـوار و اسـلحه ب
كـه  دست گرفته و پى در پى ستمگران را كشـته تـا آن  

شوند و در آن موقع اكثر روى زمـين را از  وارد كوفه مي
ها كوفـه را محـل   اند. آن دينان صاف كردهلوث وجود بي

ـ اقامت خود قرار مي او ه دهند. چون خبر ظهور مهدى ب
ـ   اصـحابش مـي   (سيد حسـنى) و    او ه رسـد، اصـحابش ب

  گويند:  مي
اى پسر پيامبر! ايـن كيسـت كـه در قلمـرو مـا فـرود       «

  گويد:  سيد حسنى مي» آمده؟
   »خواهـد.  يد تا ببيـنم او كيسـت و چـه مـى    يبا من بيا«
داند كه او مهدى اسـت و او  خدا قسم سيد حسنى ميهب

ـ   شناسد، ولى براى اين مي را مى اصـحابش  ه گويـد كـه ب
ه آيد تا بـ  سيد حسنى بيرون مى! شناساند كه او كيستب

  پرسد:   رسد و از وى مىمهدى مي
اگر تو مهدى آل محمد هستى عصاى جـدت پيـامبر و   «

انگشتر و پيراهن و زرهش موسـوم بـه فاضـل و عمامـه     
نام سحاب و اسبش يربوع و عضباء شـترش  ه مباركش ب

ش و دلدل قاطرش و يعفور االغ آن سرور و اسـب اصـلي  
راق و قرآنــى كــه اميــر المــؤمنين جمــع آورى كــرده بــ

ها را بيـرون آورده بـه سـيد    مهدى تمام اين »كجاست؟
ه گاه عصاى پيامبر را گرفته و بدهد آنحسنى نشان مي
زند، في الحال سنگ مانند درخت سبز سنگ سختى مي

آورد. مقصود سيد حسـنى   شود؛ و شاخ و برگ در مى مى
ـ اينست كه بزرگوارى مه اصـحاب خـود نشـان    ه دى را ب

گـاه سـيد   دهد تا حاضر شـوند بـا وى بيعـت كننـد. آن    
  كند:  حسنى عرض مي

اللَّه اكبر! يا ابن رسول اللَّه! دست مباركت را بده تـا بـا   «
مهـدى هـم دسـتش را دراز كـرده و      »شما بيعت كنيم

حسنى نخست خود و سـپس سـاير لشـكريانش بـا وى     
هـا بـا خـود    فر كه قرآنكنند، مگر چهل هزار ن بيعت مى

باشـند كـه از بيعـت كـردن      مى دارند و معروف به زيديه
    :گويند ورزند. آنها مىامتناع مي
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و بـا ايـن    »اين كار چيزى جز يك سحر بزرگ نيسـت «
ـ    جان هم مىه حرف دو لشكر ب طـرف  ه افتنـد، مهـدى ب

نمايـد و   ها را موعظه مـى طائفه زيديه آمده و سه روز آن
هـا  كند، ولـى آن و پذيرش خودش مي آرامشه دعوت ب

افزاينـد مهـدى هـم ناچـار     بر سركشى و كيفر خود مـي 
ها را صادر نموده همـه را از دم شمشـير   دستور قتل آن

  گويد:  اصحاب خود ميه گذرانند. سپس مهدى بمي
  ها را نگيريـد بگذاريـد تـا باعـث حسـرت      هاى آنقرآن«
ده و تغييـر  ها گردد؛ همان طور كه آن را تبـديل كـر  آن

   »چه در آن بود عمل نكردنددادند و مطابق آن

  تجمع بزرگ ياران امام

 »كنـد؟  آقاي مـن! بعـدا مهـدى چـه مـى     «: معرض كرد
  فرمود:  

فرسـتد؛  دمشق ميه لشكرى براى دستگيرى سفيانى ب«
 گـاه حسـين  برنـد. آن  او را گرفته و روى سنگى سر مـى 

اد و دو نفرى كه در با دوازده هزار صديق و هفت )السالمهي(عل
كربال از يـاران او بودنـد و بـا وى شـهيد شـدند، آشـكار       

سپس صديق اكبـر   ،شود. اى خوش آن رجعت نورى مى
كنـد و  امير المؤمنين علـى بـن ابـى طالـب ظهـور مـي      

اى كه بر چهار پايه استوار باشد در نجف براى وى  خيمه
اى در  كنند. يـك پايـه آن در نجـف و پايـه    بر سر پا مي

اى در زمــين  اى در صــفا و پايــه جـر اســماعيل و پايــه ح
بينم كه مانند انوار  هاى آن را مىگويا چراغ مدينه است.

درخشـد. در آن موقـع   مهر و ماه در آسمان و زمين مـي 
شود، و زنان شيرده از وحشـت   باطن هر كس آشكار مى

  كنند.  هاى خود را رها مي بچه
انصار و مهاجرين گاه آقاى بزرگ محمد رسول خدا با آن

او ايمـان آوردنـد، و نبـوت او را تصـديق     ه ها كه بـ و آن
بـا   كنـد. كردند و در ركاب وى شهيد شدند، ظهـور مـي  

ظهور حضرتش كسانى كه دعوت آن حضرت را تكـذيب  
گفتار ه كردند و در باره پيامبريش شك نمودند و اعتنا ب

وى نكردنــد و كســانى كــه گفتنــد او ســاحر و كــاهن و 
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ها گويد و آناست و از روى هواى نفس سخن مي ديوانه
كنند تـا از روى حـق و   كه با وى جنگ كردند حاضر مي

عدالت انتقام اعمالى را كه از بعثت آن حضرت تا موقـع  
ظهور مهدى با هر امامى و در هر وقتى از اوقات مرتكب 

سـت تأويـل حقيقـى آيـه     ا ها بگيـرد. ايـن  اند از آن شده
  شريفه: 

»ُنرِيد و        ضِ وي الْـأَر ُفوا فـُتضْـعينَ اسذ نَّ علَـى الـَّ أَنْ َنمـ
َنجعَلهم أَئمةً و نَجعَلهم اْلوارِثينَ و ُنمكِّنَ َلهم في الْـأَرضِ  
ــْنهم مــا كــاُنوا   مــا مهُنودج هامــانَ و نَ وــو رْعف ــرِي و ُن

  : معرض كرد» 36يحذَرونَ.
 »هامــان در آن وقــت كيســتند؟ فرعــون و آقــاي مــن!«

  فرمود:  
   م:عرض كرد !»اولى و دومى است«
 »آيا پيـامبر و علـى بـا قـائم خواهنـد بـود؟       آقاي من!«

  فرمود:
قـدم روى   سـت بايو اللَّه پيامبر و على ناگزير مـي  !آرى«

ها همه جا حتى به پشت خدا آنه ب !آرى ،زمين بگذارند
روند تا آنجـا كـه   كوه قاف و ظلمات و قعر درياها هم مي

ماند جز اينكه پيامبر و على رفته و آثار واجب  جايى نمى
  »  دارند.دين خدا را در آنجا برپا مي

  شكوه اهل بيت نزد پيامبر 

  حضرت ادامه داد: 
آن موقـع جلـو   در بينم كه ما ائمه  اى مفضل! گويا مى«

كنـيم كـه    آن حضرت شكايت مىه پيامبر جمع شده و ب
يم امـت مـا   يگو ه بروز ما آوردند، و مىامت بعد از وى چ

اعتنايي و نفرين و لعنت و تهديـد   را تكذيب كردند و بى
ها ما را از وطن بيـرون  قتل نمودند، واليان ستمگر آنه ب

ـ  ه ب ،آورده م و پايتخت خود بردند و جمعى از ما را بـا س
                                                 

بر مستضعفان زمين منّت نهيم و خواهيم  ما مى: 6و  5قصص/  36
آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم! و حكومتشان را در 
زمين پابرجا سازيم و به فرعون و هامان و لشكريانشان، آنچه را از 

  ] بيم داشتند نشان دهيم! آنها [بنى اسرائيل
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كند و حبس كشتند. در اين وقت پيامبر سخت گريه مي
شما رسيد بيشـتر  ه دان من! هر چه بفرمايد اى فرزنمي
  »جد شما رسيد.ه ب

   السالم)اهي(علدادخواهى حضرت زهرا 

  حضرت ادامه دادند:
آيـد و از ظلـم اولـى و دومـى و      گاه فاطمه زهراء مىآن«

ميـان  ه ها، و رفـتن بـ  ملك خود توسط آن،  غصب فدك
اش در خصـوص غصـب    مهاجرين و انصار و ايراد خطبـه 

خليفه در رد او گفـت كـه: پيـامبران     فدك، و جوابى كه
گفته زكريا و يحيى ه گذارند، و استدالل زهرا ب ارث نمى

  او گفت:ه كه دومى بنو داستان داود و سليمان و اي
مـن نشـان   ه آن طومارى را كه پدرت براى تو نوشت ب«

و او در آورد و نشـان داد و او آن را گرفتـه پـيش     !»بده
و سـايرين پـاره كـرد و    روى قريش و مهاجرين و انصـار  

طرف قبر پدرش رسول خدا ه گريستن زهرا و برگشتن ب
ـ   در حالى كه مي خداونـد و  ه گريست و محـزون بـود و ب

پدرش پيامبر پناه آورده و بـا شـعار رقيـه دختـر صـفى      
  كند كه گفت:  تمثل جست شكايت مي

پس از تو اخبار و اكاذيبى منتشـر شـد كـه اگـر شـما      «
  شد،   ا اين حد سخت نمىحاضر بودى كار مردم ت

ما تو را از دست داديم همچون زمينى كه بارانى نـافع را  
  از دست دهد،  

قوم تو به اختالف افتادند، پس تو خود شاهد امور ايشان 
  باش،  

 )از حقـد و كينـه  (هـا   گروهى از مـردم آنچـه در سـينه   
  داشتند به ما نماياندند،  

شـما حائـل    ها ميان ما وه كه تو درگذشتى و خاكاگآن
  شد،  

هر يك از خويشـان او داراى احتـرام و منزلتنـد، و نـزد     
  تر است كه به او نزديكتر،  خدا آن گرامى

آمد، وقتى شما از  اى كاش مرگ پيش از تو سراغ ما مى
    »ل شدياين دنيا رحلت نموده و ميان ما و شما حا
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كند كه چگونه خالـد بـن   سپس داستان اولى را نقل مي
و عمر بن الخطاب و جمعـى را فرسـتاد تـا     وليد و قنفذ

امير المؤمنين را از خانه خـود بـراى بيعـت گـرفتن در     
سقيفه بنى ساعده ببرنـد، و اميـر المـؤمنين بعـد از آن     
حضــرت مشــغول جمــع آورى قــرآن گرديــد، و قــرض  
حضرتش را كه هشتاد هزار درهم بود، با فـروش دارايـي   

كنـد كـه   يو هـم نقـل مـ    ها را پرداخـت. خود، همه آن
    :چگونه عمر گفت

انـد   يا على بيرون بيا و در آنچه مسلمانان شركت كرده«
  فضه گفت:  »زنيم تو نيز شركت كن و گرنه گردنت را مى

امير المؤمنين مشـغول كـارى اسـت كـه اگـر انصـاف       «
داشته باشيد، خواهيـد دانسـت كـه او از آمـدن معـذور      

تـا درب  ها گوش نگرفتند و هيزم آوردنـد  ولى آن »است
اى را كه امير مؤمنان و فاطمه و حسن و حسـين و   خانه

زينب و ام كلثـوم و فضـه در آن بودنـد آتـش بزننـد، و      
باالخره، آن در را هم آتش زدند. فاطمه آمد پشـت در و  

  از همان جا صدا زد:  
بر تو چگونه بـر خـدا و پيـامبر جسـارت       اى عمر و اى«

يـامبر را از روى  خواهى نسل پورزيدى كه با اين كار مي
ــدا را    ــور خ ــرى و ن ــان بب ــدازى و او را از مي ــين بران زم

گذارد كـه نـورش خـاموش    نمي وندخداو خاموش كنى، 
  عمر گفت:   »شود.

اى فاطمه! فعال نه محمد حاضر است و نه فرشتگان از «
آينـد، و علـى    جانب خدا براى امر و نهى و ترساندن مـى 

خـواهى بگـو   مي نفر از مسلمين است، اگر هم مانند يك
بيرون بيايد و با ابو بكر بيعت كند و گر نه همـه شـما را   

  گريست گفت:  فاطمه در حالى كه مي !»زنمآتش مي
ات و  پروردگارا! شكايت فقدان پيامبر و رسول برگزيـده «

ارتداد امتت و ممانعتى را كه از رسيدن حقى كه تـو در  
تـو  ه ، بـ عمل آوردنـد ه اى ب كتاب خود براى ما قرار داده

  عمر گفت: » كنم.مي
هاى زنانه را كنار بگذار. خدا نبوت اى فاطمه اين حرف«

سـپس   »كنـد. و خالفت را يك جا براى شما جمع نمـي 
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هيزم را آتش زد و قنفذ ملعون دستش را داخل نمود تا 
  در را بگشــايد، و عمــر بــا تازيانــه بــه بــازوى فاطمــه زد 

اهى ورم كرد، و طورى كه بازويش همچون بازوبند سيهب
ـ   ه طورى با پا ب شـكم دختـر   ه در نيم سـوخته زد كـه ب

پيامبر خورد و او كه حامله بود محسن شش ماهه خـود  
را سقط كرد عمر و قنفذ و خالد بن وليد هجوم آوردنـد  

  كـرد و  بدرون خانه. فاطمـه بـا صـداى بلنـد گريـه مـي      
  گفت:  مي
ننـد و  دااى پدر! اى پيامبر خدا! دخترت را دروغگو مي«

سپس امير المـؤمنين در   »اش را كشتند! زنند! و بچهمي
حالى كه چشمش از شـدت غضـب سـرخ شـده بـود از      
ــايش را در آورد و روى   ــد و عب ــرون آم ــه بي داخــل خان

ـ       سـينه  ه فاطمه كـه غـش كـرده بـود انـداخت و او را ب
  وى گفت: ه و ب چسبانيد.

دانــى كــه خداونــد پــدر اى دختــر پيــامبر خــدا! مــي«
رت را بـراى هـدايت جهانيـان برانگيخـت. مبـادا      بزرگوا

ه مقنعه خود را از سر بردارى و نفرين كنى! اى فاطمه بـ 
  نفــر در روى زمــين  خــدا قســم اگــر چنــين كنــى يــك

موسى و عيسى و ابـراهيم و   ماند كه بگويد محمد ونمي
اى كـه در روى   نوح و آدم پيامبر خداسـت هـر جنبنـده   

آسـمان اسـت خداونـد     اى كه در زمين است و هر پرنده
  عمر گفت:  ه گاه بآن »كند.آن را نابود مي

كـه امـروز    ياى پسر خطـاب واى بـر تـو از ايـن كـار     «
نمودى و از عواقب آن. از خانه من بيـرون بـرو پـيش از    

عمر  »آنكه شمشيرم را بكشم و امت جفا جوى را بكشم
هم با خالد بن وليد و قنفذ و عبد الرحمن بن ابى بيرون 

  امير مؤمنان فضه را صدا زد و فرمود:   .رفتند
اى فضه بـانوى خـود زهـراء را دريـاب كـه دچـار درد       «
ـ    »يدن شـده اسـت.  يزا كـار آن مخـدره   ه چـون فضـه ب

اى كـه پـيش از والدت نـام او را محسـن      پرداخت. بچـه 
  گذارده بودند سقط گرديد! امير المؤمنين فرمود: 

ى رود و بـو نـزد جـدش رسـول خـدا مـي     ه اين بچه بـ «
امير المؤمنين در تاريكى شب زهرا را » كند. شكايت مى
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ه اتفاق حسن و حسين و زينب و ام كلثوم بـ ه برداشته ب
ياد خـدا و  ه ها را برفت، و آندر خانه مهاجر و انصار مي

پيامبر و بيعت و پيمانى كه پيامبر در زمان حيات خـود  
در چهار جا براى وى گرفت و در هر مورد مسـلمانان او  

دادند آورد و همه وعده مي امير المؤمنين دانستند مى را
يارى وى قيـام كننـد ولـى چـون     ه كه فرداى آن شب ب

  »داد.شد هيچ كس حركتى از خود نشان نميصبح مي

   السالم)هي(علدادخواهى امير المؤمنين 

  دهند:امام ادامه مي
هاى عظيمى را كه بعـد از  سپس امير المؤمنين محنت«

ـ  پيامبر ديد  آن حضـرت  ه و با آن امتحان خـود را داد، ب
  گويد:  كند. مي شكايت مى

يا رسول اللَّه داستان من مانند داستان هارون اسـت و  «
   موسى گفت:ه گويم كه هارون بشما همان را ميه من ب
ابــنَ أُم إِنَّ اْلَقــوم اسَتْضــعُفوني و كــادوا يْقتُُلــوَنني َفــال «

المينَ   ُتْشمت بِي الْأَ ع اْلقَـومِ الظـَّ ي مـْلنعال َتج و داء37ع« 
ـ     ه من هم صبر كردم و تسليم حـوادث شـدم و راضـى ب

رضاى خدا گشتم و با مخالفتى كه با من نمودند و نقض 
، حجت بـر  بستيها در باره من آن را كه با يعهدكردن 

هـا و  ها تمام گشت. يا رسول اللَّه! مـن متحمـل رنـج   آن
ايي شدم كه هيچ جانشين پيـامبرى در هـيچ   هگرفتاري

امتى متحمل نگشت، تا جايى كه با ضربت عبد الرحمن 
ـ   ـ     ه بن ملجم مـرا ب ر قتـل رسـاندند، و خداونـد شـاهد ب

عايشـه را   ،طلحه و زبيـر  چگونگى نقض بيعت من است.
مكه بردند ولـى او را  ه به بهانه اداى مراسم حج و عمره ب

هــم ناچــار بــراى  گــردش داده بــه بصــره آوردنــد. مــن
بسيج كـردم و خـدا و   نيروها را ها جلوگيرى از بلواى آن

ها برنگشتند تا اينكـه  ها آوردم، ولى آنياد آنه شما را ب
ها پيروز گردانيد و خـون بيسـت هـزار    خداوند مرا بر آن

                                                 
فرزند مادرم! اين گروه، مرا در فشار گذاردند و «: 150اعراف/  37

ناتوان كردند و نزديك بود مرا بكشند، پس كارى نكن كه دشمنان 
  »مرا شماتت كنند و مرا با گروه ستمكاران قرار مده!
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خواسـت  نفر از مسلمانان ريخته و هفتاد دست كـه مـي  
ه:   يـا   مهار شتر عايشه را نگهدارد بريده شـد.  رسـول اللـَّ

هاى بعد از شما ديـدم  هاى شما و جنگچه در جنگآن
از جنگ جمل بر من دشـوارتر نبـود زيـرا آن جنـگ از     

هايي بود ترين و هول انگيزترين و بزرگترين جنگ سخت
 اين آيـه: ه طور كه مرا بار آوردى و بكه من ديدم. همان

و آيه و اصِبرْ و  38سلِفَاصِبرْ َكما صبرَ أُوُلوا الْعزْمِ منَ الرُّ«
إِلَّا بِاللَّه رُكبه    من نيز صبر كردم. »39ما ص يا رسـول اللـَّ

ولٌ قَـد    « :خدا قسم تأويل اين آيهه ب سـا ر و ما محمد إِلـَّ
تُم علـى     لَ اْنقََلبـ ُقتـ أَو لُ أَ فَإِنْ مـاتالرُّس هلنْ َقبم خََلت  

ه شَـيئاً و      قَلب علىأَعقاِبكُم و منْ يْن عقبيه فََلنْ يضُـرَّ اللـَّ
اكرِينَ    ه الشـَّ يجزِي اللـَّ واقعـا بعـد از شـما تحقــق     »40سـ

  .»يافت

   السالم)هي(علدادخواهى امام حسن 

    فرمايند:امام در ادامه مي
گاه حسن برخاسته و خطاب بـه پيـامبر   اى مفضل! آن«

  گويد:   مى
هنگام آمدن پدرم اميـر المـؤمنين   اى جد بزرگوار! من «
ضربت عبد الرحمن ه كوفه با حضرتش بودم تا اينكه به ب

ـ    بن ملجم ملعون شهيد شد. همـان  او ه طـور كـه شـما ب
من وصيت فرمود. چـون  ه وصيت كرده بوديد پدرم نيز ب

معاويه ملعون از شهادت پدرم مطلع شد، زياد زنـازاده را  
وفـه فرسـتاد و بـوى    كه با دويست و پنجاه هزار سرباز ب

                                                 
» اولو العزم«پس صبر كن آن گونه كه پيامبران : 35احقاف/  38

  .صبر كردند
صبر كن، و صبر تو فقط براى خدا و به توفيق خدا : 127نحل/  39

  باشد!
مد (ص) فقط فرستاده خداست و پيش از مح: 144آل عمران/  40

او، فرستادگان ديگرى نيز بودند آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، 
گرديد؟ (و اسالم را رها كرده به دوران جاهليت  شما به عقب برمى

و كفر بازگشت خواهيد نمود؟) و هر كس به عقب باز گردد، هرگز 
(و زند و خداوند بزودى شاكران  به خدا ضررى نمى

  كنندگان) را پاداش خواهد داد. استقامت
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دستور داد كه من و بـرادرم حسـين و سـاير بـرادران و     
بستگان و شيعيان و دوستان مـرا گرفتـار سـازد و از مـا     

هر كدام از مـا حاضـر نشـدند     براى معاويه بيعت بگيرد.
چـون   ،فرسـتد بد، و سر او را براى معاويـه  نزبگردنش را 

امع مسـجد جـ  ه من اين را ديدم از خانه بيرون آمده، بـ 
منبر رفتم و بعد ه كوفه رفتم تا نماز بگزارم. بعد از نماز ب

  از حمد و ثناى الهى گفتم:  
اى مردم! اوضاع دنيا عوض شـده و آثـار ديـن از بـين     «

رفتــه، و بردبــارى كــم شــده امــروز ديگــر از تحريكــات 
خـدا  ه بـ  شيطانى و حكم خائنين كسى آسـايش نـدارد.  

م يـ ده شـد، و عال ها آورهاى محكمى براى آنقسم دليل
زيادى بر ايشان روشـن گرديـد، و مشكالتشـان آشـكار     

و ما «گشت، و هر لحظه منتظر بوديم كه تأويل اين آيه: 
...خََلت ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحتحقق يابد.   »م  

خدا قسم جدم رحلت كـرد و پـدرم شـهيد    ه اى مردم! ب
هـاى مـردم تخـم وسوسـه     شد و وسواس خناس در دل

ها كشيدند و  جويان براى ايجاد فتنه عربده و فتنهپاشيد 
اى واى بـر آن فتنـه كـر و     بر خالف سنت رفتار كرديد.

ـ  در آن كور كه  راه راسـت  ه صداى كسانى كه مـردم را ب
زننـد،  خوانند و براى پذيرش حق و حقيقت صال مـي مي

شود، در آن فتنه است كه سخن نفاق آميـز  شنيده نمي
شود و دو  اندازان معلوم مىتفرقه گردد و باطن آشكار مى

افتنـد. خـدا    جان هـم مـى  ه عراق ب لشكر خارجى شام و
شما را رحمت كند بشتابيد بسوى گشايش و نور آشـكار  

شود و و پرچم بزرگ و چراغى كه هيچ گاه خاموش نمي
گـردد. اى مـردم! از خـواب غفلـت      حقى كه مخفى نمى

احاطه كرده  بيدار شويد و از تاريكى گمراهى كه شما را
خدايي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد ه يد. بآيدره ب

كنم جمعى از شما و رداى عظمت پوشانيد، قسم ياد مي
هايي خالص باشند، بدون هايي صاف و نيتكه داراى دل

نفاق و قصد افتراق باشند برخاسـته بـا   ه اينكه آميخته ب
نم و من بيعت كنيد، تا من بتـوانم بـا شمشـير قيـام كـ     

هاى ها و سم اطراف كار را بر دشمن تنگ بگيرم و با نيزه
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ها را از ميان بردارم، اى مردم! خـدا شـما   اسب لشكر آن
   »من جواب بدهيد!ه را رحمت كند سخن بگوييد و ب

هـا زده  دهان آنه يا رسول اللَّه! مثل اينكه مهر سكوت ب
! من جواب نداد!ه بودند. زيرا جز بيست نفر كسى ديگر ب

  ها برخاستند و گفتند:  آن
اى پسر پيامبر؛ ما با شمشيرهاى خـود تـا پـاى جـان     «

يم و هر كـارى  يايم. فرمانبردار تو براى نصرت تو ايستاده
ه مـن بـ  » كنيم، هر امرى دارى بفرمـا. بكنى تصديق مي

چپ و راست خود نگاه كردم ديدم جـز آن بيسـت نفـر    
  د گفتم:  كسى ديگر نمانده است. در آن هنگام پيش خو

كنم، چه او وقتى سـى و نـه   من هم از جدم پيروى مي«
نفر معتقد داشت در پنهانى خدا را پرستش نمود. چـون  

سن چهـل سـالگى رسـانيد بـا جماعـت      ه خداوند او را ب
ه بيشتر امر خدا را آشكار كرد. اگر آن عده با من بودند ب

ـ  آن .»كردمبهترين وجه در راه خدا جهاد مي ه گاه سـر ب
  :گفتمان برداشتم و آسم
خداوندا! من مردم را بـه راه راسـت دعـوت كـردم و از     «

هـا پاسـخ   عذاب تو ترساندم و امر و نهى كردم، ولـى آن 
هـا از  من ندادند و از يارى من سر باز زدند، آنه مثبت ب

اجابت دعوت داعى حق غافل بودنـد و از دعـوت داعـى    
در  حق غافل بودنـد و از يـارى وى خـوددارى كردنـد و    

 كمك دشمنان او رفتند.ه پيروى از او تقصير نمودند و ب
پروردگارا! عذاب و بالى خود را كه هميشه بر ستمگران 

ايـن را گفـتم و از    »فرستى بر اينان نيز فرو فرسـت. مي
  آمدم و از كوفه كوچ كرده رهسپار مدينـه ه پايين منبر ب

آمدند  شدم! در كوفه دسته دسته مردم (خون مرده) مى
  گفتند:  مي و
شهر انبـار و كوفـه   ه معاويه دسته دسته سپاه خود را ب«

 غارت و قتل مـردم و ه ها هم دست بگسيل داشته و آن
هـا فهمانـدم كـه    آنه ها زدند؛ من هم بزنان و اطفال آن

هـا گفـتم كـه    آنه وفا ندارند، لشكرى فراهم آوردم، و بـ 
د طرف معاويه خواهيد رفت و پيمان و بيعت خوه شما ب

شكنيد، و همان طور هـم كـه گفتـه بـودم،     را با من مي
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  »تحقق پذيرفت.

   السالم)هي(علدادخواهى امام حسين 

    گويند:ها ميامام در ادامه دادخواهي
ـ    آن« خـود و   خـونِ ه گاه امام حسين بـا بـدنى آغشـته ب

ايسـتد.  يارانش كه با وى كشته شدند، در جلو پيامبر مي
گريـد. از گريـه او   زار زار مـي نگـرد  چون پيامبر او را مي

كنند. فاطمه زهراء هم اهل آسمان و زمين نيز گريه مي
آورد. از نالـه و شـيون و    لم بـر مـى  أناله جانكاه از دل پر 

گريه و زارى آن حضـرت زمـين و اهـل زمـين متزلـزل      
سپس امير المؤمنين و امام حسـن در سـمت    گردند. مى

راست پيامبر و فاطمه زهرا در سمت چـپ آن حضـرت   
ــي ــرار م ــى ق ــوش م ــامبر او را در آغ ــد. پي ــرد و  گيرن گي

  گويد:   مى
يا حسين فدايت گردم! ديدگانت روشن باد و ديـدگان  «

سپس حمزه سيد الشهداء عمـوى   »من هم روشن باشد
يستد و در سمت اپيامبر در سمت راست آن حضرت مي

گيـرد. ناگـاه   چپ جعفر بن ابى طالب (طيـار) قـرار مـي   
خديجه كبرى و فاطمه دختر اسد (مادر امير المؤمنين) 

نالـه   ،دست گرفتهه محسن سقط شده فاطمه زهراء را ب
يند و مـادرش فاطمـه ايـن آيـه     آنزد پيامبر ميه كنان ب

ذي ُكنْـتُم  «خواند: قرآن را مي دونَ  هذا يومكُم الـَّ 41ُتوعـ ،
 َلتمما ع َضراً وحرٍ منْ َخيم َلتمُكلُّ َنفْسٍ ما ع َتجِد موي

  »42منْ سوء َتود َلو أَنَّ بيَنها و بيَنه أَمداً بعيداً

  محسن سقط شده

  گويد:  در ادامه روايت ميمفضل 
در اين وقت حضرت صادق چنان گريست كـه محاسـن   

                                                 
  شد! اين همان روزى است كه به شما وعده داده مى: 103انبياء/  41
روزى كه هر كس، آنچه را از كار نيك انجام : 30آل عمران/  42

كند ميان او، و آنچه از اعمال بد  بيند و آرزو مى داده، حاضر مى
  انجام داده، فاصله زمانىِ زيادى باشد.
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  تر شد! سپس فرمود:   ،الب اشكمباركش از سي
مـن هـم    »روشن مباد چشمى كه با اين گفته نگريـد! «

  :  مگاه عرض كردو آنبسيار گريستم 
  فرمود: » آقاي من!اين گريه چقدر ثواب دارد؟«
سپس  »آيد! شماره نمىه وقتى از روى حقيقت باشد، ب«

  :  پرسيدم
وؤُدةُ  يد در باره اين آيه: و إِذَا ايفرماآقاي من!چه مي« ْلمـ

َلتذَْنبٍ ُقت بِأَي َلتئفرمود:  »43س  
خـاك سـپرده   ه ده و بـ ؤخدا قسم اين موه اى مفضل ب«

شده، محسن بچه فاطمه است. زيرا مقصود از ايـن آيـه   
» يم و هر كس جـز ايـن بگويـد او را تكـذيب كنيـد.     يما

  : سؤال كردم
  فرمود:  »شود؟ گاه چه مىآقاي من!آن«
  كند:  رخاسته و عرض ميفاطمه زهراء ب«
من وعده فرمودى از كسانى كه ه خدايا! آن روزى كه ب«
اند و حق مرا غصب نمودند و مرا زدنـد   من ظلم كردهه ب

وعده خود وفا ه گريه آوردند، انتقام بگير! به و اوالد مرا ب
در اين وقت فرشـتگان هفـت آسـمان و حـاملين      !»كن

ها كـه در زيـر   آنعرش الهى و ساكنان هوا و اهل دنيا و 
خـدا  ه گريند و بطبقات زمين هستند، با ناله و فرياد مي

مـا  ه كنند. در آن روز تمام قاتالن و ظالمان بشكايت مي
ها كه از آنچه بر سر ما آمده، راضى بودند هـزار بـار   و آن

كه در راه  ييهارسند، نه مثل كشته شدن آنقتل ميه ب
ميرنـد   حقيقت نمىشوند زيرا شهيدان در خدا شهيد مي

  چنان كه خدا فرمود:  
   يـاءلْ أَح واتاً بـأَم ِبيلِ اللَّهي سُلوا فينَ ُقتنَّ الَّذبسال َتح و
      و هنْ َفضْـل مـ ه عنْد ربهِم يرْزُقونَ َفرِحينَ ِبمـا آتـاهم اللـَّ

نْ خَْلفم ُقوا ِبهِمْلحي ينَ لَمرُونَ بِالَّذشَتبسي   فا خَـو هِم أَلـَّ
  :  معرض كرد» 44عَليهِم و ال هم يحزَُنونَ

                                                 
روز قيامت از كسى كه بخاك سپرده شده سؤال : 9و  8تكوير/  43
 شود بچه جرمى كشته شده است؟ مى
(اى پيامبر!) هرگز گمان مبر كسانى كه در راه : 169آل عمران/  44

اند، و نزد پروردگارشان  خدا كشته شدند، مردگانند! بلكه آنان زنده
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رجعت شما عقيـده  ه آقاي من! بعضى از شيعيان شما ب«
  فرمود: »ندارند

آيا آنها سخن جد ما پيـامبر خـدا و گفتـه مـا ائمـه را      «
  و َلنُذيَقنَّهم منَ الْعذابِ الْأَدنى« يم:يگواند كه مي نشنيده
عـذاب   !اى مفضل» 45.عذابِ الْأَْكبرِ لَعلَّهم يرْجِعونَدونَ اْل
تـر عـذاب روز   تر رجعت آل محمد و عذاب بزرگنزديك

رَ   «فرمايد:  قيامت است كه خدا مى َغيـ ضلُ الْـأَردُتب موي
  »46الْأَرضِ و السماوات و برَزوا للَّه اْلواحد اْلَقهارِ

   ين از زبان قرآنشناسايي ائمه طاهر

  :  دهدادامه ميمفضل 
-هدانيم كه شما برگزيده خدا هستيد بآقاي من! ما مي«

نْ    «فرمايـد:  دليل اينكـه خداونـد مـي    مـ جـاترد َنرْفَـع
و اين آيه: »47َنشاء » لُ رِسـاَلَتهعجثُ ييح لَمأَع و  »48اللَّه

راهيم و آلَ   آدم و ُنوحاً  إِنَّ اللَّه اصَطفى« :اين آيه آلَ إِبـ و
ميع   عمرانَ علَى الْعاَلمينَ ذُريةً بعُضها سـ اللَّه ضٍ وعنْ بم

يملادامه دادند:حضرت » 49ع  

                                                                    
خداوند از آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى كه  شوند. روزى داده مى

فضل خود به ايشان بخشيده است، خوشحالند و بخاطر كسانى كه 
]،  اند [مجاهدان و شهيدان آينده هنوز به آنها ملحق نشده

بينند و  خوشوقتند (زيرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان مى
  دانند) كه نه ترسى بر آنهاست، و نه غمى خواهند داشت. مى
ذاب نزديك (عذاب اين دنيا) پيش از به آنان از ع: 21سجده/  45

  چشانيم، شايد بازگردند! عذاب بزرگ (آخرت) مى
ها در آن روز كه اين زمين به زمين ديگر، و آسمان: 48ابراهيم/  46

شود، و آنان در پيشگاه خداوند  (به آسمانهاى ديگرى) مبدل مى
  گردند! واحد قهار ظاهر مى

ا بخواهيم (و شايسته درجات هر كس ر: 76؛ يوسف/ 83انعام/  47
  . بريم بدانيم،) باال مى

خداوند آگاهتر است كه رسالت خويش را كجا قرار : 124انعام/  48
  دهد!

خداوند، آدم و نوح و آل ابراهيم و آل : 34و  33آل عمران/  49
آنها فرزندان و (دودمانى) بودند كه  عمران را بر جهانيان برترى داد.
،) بعضى از بعض ديگر گرفته شده (از نظر پاكى و تقوا و فضيلت
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عـرض   »ايـم؟  شـده  اى مفضل ما در اين آيه كجا ذكـر «
    :مكرد
اسِ   «فرمايـد:  كه خدا ميخدا قسم اينه ب« إِنَّ أَولَـى النـَّ

ه    بِإِبراهي ذينَ آمنُـوا و اللـَّ م لَلَّذينَ اتَّبعوه و هذَا النَّبِي و الـَّ
و     «و اين آيـه:   »50ولي اْلمؤْمنينَ هـ يمراه إِبـ ةَ أَبِـيكُم ملـَّ

ي أَنْ   « :و اين آيه »51سماكُم اْلمسلمينَ نـب ي و نـُنباج و
نَامالْأَص دبنَع 

ه پيامبر و امير المـؤمنين  دانيم كو مي »52
ـ    )السـالم عليهما( ه نه بت و نه صنمى را پرسـتش نكردنـد و ب

خدا شرك نياوردند و ايـن  ه اندازه يك چشم بهم زدن ب
ي      و إِذ ابتَلى« :آيه إِبراهيم ربه ِبكَلمات فَـأََتمهنَّ قـالَ إِنـِّ

تينْ ذُرم لنَّاسِ إِماماً قالَ ول ُلكي جاعدهنالُ عي قالَ ال ي
  حضرت فرمود:  »53الظَّالمينَ

ـ    !اى مفضل« عهـد خـدا و   ه از كجا دانستى كـه ظـالم ب
  :  معرض كرد» رسد؟منصب امامت نمي

چيزى كـه طاقـت آن نـدارم امتحـان     ه مرا ب آقاي من!«
ام از علم شما بـوده،   چه تاكنون آموختهيد زيرا آنينفرما

ـ    ا عطـا فرمـوده اسـتفاده    شـم ه و از فضيلتى كـه خـدا ب
  حضرت فرمود: »  ام كرده

                                                                    
بودند و خداوند، شنوا و داناست (و از كوششهاى آنها در مسير 

  باشد). رسالت خود، آگاه مى
سزاوارترين مردم به ابراهيم، آنها هستند كه از او : 68آل عمران/  50

پيروى كردند، و (در زمان و عصر او، به مكتب او وفادار بودند 
اند (از همه  كسانى كه (به او) ايمان آوردههمچنين) اين پيامبر و 

  سزاوارترند) و خداوند، ولى و سرپرست مؤمنان است.
از آيين پدرتان ابراهيم پيروى كنيد خداوند شما را در : 78حج:  51

  .ناميد» مسلمان«كتابهاى پيشين و در اين كتاب آسمانى 
(به ياد آوريد) زمانى را كه ابراهيم گفت: : 35ابراهيم/  52
] را شهر امنى قرار ده! و من و فرزندانم  پروردگارا! اين شهر [مكّه«

  ها دور نگاه دار!را از پرستش بت
(به خاطر آوريد) هنگامى كه خداوند، ابراهيم را با : 124بقره/  53

ها برآمد. وسايل گوناگونى آزمود. و او به خوبى از عهده اين آزمايش
» و پيشواى مردم قرار دادم! من تو را امام«خداوند به او فرمود: 
خداوند » از دودمان من (نيز امامانى قرار بده!)«ابراهيم عرض كرد: 

رسد! (و تنها آن دسته از  پيمان من، به ستمكاران نمى«فرمود: 
  ».فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شايسته اين مقامند)
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اى مفضل! راست گفتى اگر اعتراف به نعمـت خداونـد   «
اى  !كـردى، چنـين نبـودى    تو روزى نمـوده نمـى  ه كه ب

دانى كدام آيات قـرآن اسـت كـه كـافر را     آيا مي !مفضل
  :  معرض كرد »ظالم دانسته؟

ــالمو« :آرى ايــن آيــه اســت« ــم الظَّ رُونَ هو  »54نَاْلكــاف
كـه  هـم  كسـى   كافرين هم كه همان فاسقان هستند. و

كافر و فاسق و ظالم باشد، خدا او را پيشواى مردم قـرار  
  حضرت فرمود: » دهد.نمي
كـه  اى مفضل! رجعت ما را از كجا دانستى ايـن  آفرين«

 معنـى رجعـت ايـن   « گوينـد: مقصران از شيعيان ما مي
گردانـد و آن   ىما برمه ست كه خداوند سلطنت دنيا را با

واى بـر آن شـيعيان    !»دهـد  را براى مهدى ما قـرار مـى  
اند كه خدا سـلطنت را از مـا    قاصر كه چنين گمان كرده

  :  پاسخ دادم »ما برگرداند؟!ه گرفت تا آن را ب
خدا سلطنت خـدايي از شـما سـلب نگرديـده و     ه ب !نه«

سلب نخواهد شد. زيـرا آن سـلطنت، سـلطنت نبـوت و     
» ينى پيـامبر و منصـب امامـت اسـت.    پيامبرى و جانشـ 
  حضرت فرمود: 

كردند؛ فضـل و مقـام   ها در قرآن مجيد تدبر مياگر آن«
ها نشنيدند كه خداونـد  دانستند آيا آن خوبى مىه ما را ب

و ُنرِيــد أَنْ َنمــنَّ عَلــى الَّــذينَ «فرمايــد: عــز و جــل مــي
مأَئ مَلهعَنج ضِ وي الْأَرُفوا فُتضْع55.ةًاس «  

خدا قسم! اين آيه در بـاره بنـى اسـرائيل    ه اى مفضل! ب
نازل شده ولى تأويل آن در باره ماست، و ايـن فرعـون و   

  »عدى (يعنى اولى و دومى) است. هامان همان تيم و

   )السالممهي(علدادخواهى سائر ائمه

امام صـادق همچنـان از دادخـواهي ائمـه بزرگـوار نـزد       
    فرمايد:پيامبر مي

اه جدم على بن الحسين و پـدرم امـام محمـد بـاقر     گآن
                                                 

  254بقره:  54
ت نهيم و آنان خواهيم بر مستضعفان زمين مّن ما مى: 5قصص/  55

  را پيشوايان قرار دهيم!
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ـ   برخاسته و آنچـه را از امـت جفاكـار ديـده     جـد  ه انـد ب
كنند. سپس مـن بـر   بزرگوارشان رسول خدا شكايت مي

  خيــزم و از ظلــم منصــور خليفــه عباســى شــكايت  مــي
كنم، بعد از من فرزندم موسى بن جعفـر از هـارون و   مي

و بعد از وى فرزنـدش   بعد از او على بن موسى از مأمون
محمد بن على از معتصم و بعد از وى فرزندش على بـن  
محمد از متوكل و بعد از وى فرزندش حسن بن علـى از  

نام جـدم   هم ،گاه مهدىكنند. آنشكايت مي معتزّ  ظلم
رسول خدا در حالى كه پيراهن آن حضرت را كه آغشته 

باشـد پوشـيده، و   خون پيشانى و دنـدان پـاكش مـي   ه ب
  انـد، آمـده و جلـو پيـامبر      فرشتگان اطـراف او را گرفتـه  

  گويد:  ايستد، و ميمي
اوصافى معرفى فرمودى كه ه اى جد بزرگوار، شما مرا ب«

مردم مرا از روى آن اوصاف بشناسـند. و نـام و نسـب و    
امـت منكـر وجـود     با اين وجود ام را ذكر فرمودى. كنيه

  من شدند و متمرد گشتند و گفتند:  
متولد نشده و اصال نبوده. اگر هست كجاسـت و   مهدى«

آيد؟ پدرش مرده و اوالد نداشـته اسـت و اگـر او     كى مى
ـ    موجود و سالم مي ه بود خدا آمدن او را تـا ايـن موقـع ب

من هم تاكنون صبر كردم و اينـك   !»انداخت تأخير نمى
  فرمايد:پيامبر مي» ام. فرمان الهى ظاهر گشتهه ب
كه وعده خود را در باره ما عملى كنيم خدا را شكر مي«

ساخت، و ما را وارث زمين گردانيد، و در بهشت هر جـا  
كنـيم، چـه خـوب اسـت پـاداش      بخواهيم مسـكن مـي  

  فرمايد:  و هم مي »كنندگان عمل
و  « :و آيـه  »موقع نصرت و پيروزى خـدا فـرا رسـيد.   « هـ

قِّ لي    الَّذي أَرسلَ رسوَله بِاْلهدى يـنِ اْلحـد لَـى   وع ْظهِـرَه
امـروز مصـداق پيـدا    » 56الدينِ كُلِّه و َلو َكرِه اْلمشْـرُِكونَ 

ا  : «خوانـد سپس ايـن آيـه را مـي    »كرد، و تأويل شد. إِنـَّ
  نْ ذَْنبِـكم مما َتقَد اللَّه رَ َلكْغفيِبيناً لَفْتحاً م نا َلكَفَتح

                                                 
او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين : 9؛ صف/ 33توبه/  56

ها غالب گرداند، هر چند  حق فرستاد، تا آن را بر همه آيين
  مشركان كراهت داشته باشند!
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َتقيماً  و ما تَأَخَّرَ و يتم نعمَته عَل سـراطاً مص كيدهي و كي
  » 57و يْنصرَك اللَّه َنصراً عزِيزاً

  معناي آمرزش گناهان پيامبر

آقاي من! پيامبر چه گنـاهى كـرده بـود؟    «: معرض كرد
گناهـان گذشـته و آينـده تـو را      فرمايـد: (كه خـدا مـي  

  فرمود: حضرت  »ببخشد)
هـان گذشـته و   اى مفضل پيامبر عرض كرد: خدايا گنا«

آينده شيعيان برادرم (على بن ابى طالـب) و اوالدم كـه   
 مـن واگـذار كـن   ه تا روز قيامت ب هستند جانشينان من

. و مـرا  (تا با شفاعت زمينه آمرزش آنهـا را فـراهم آورم)  
انجام مـي دهنـد   پيروانم آنچه ميان پيامبران و انبياء از 

گـذار بـه   هـا را وا هم گناهـان آن  وند،رسوا مگردان. خدا
در ايـن وقـت مـن    » پيامبر كرد و همه آنان را بخشـيد. 

  سخت گريستم، و عرض كردم: 
آقاي من! اين از موهبت خداوند اسـت كـه بـه بركـت     «

  حضرت فرمود: » ما رسيده است.ه وجود شما ب
ـ  اى مفضل! شيعيانى كـه پيـامبر گناهـان آن   « ه هـا را ب

يث گردن گرفت تو و امثال تو هستى. اى مفضل اين حد
را براى بعضى از شيعيان مـا كـه در امـر ديـن ال ابـالى      

احكـام  ه اعتماد اين فضيلت، عمل به هستند مگو. زيرا ب
گوينـد و در نتيجـه از رحمـت الهـى      دين را تـرك مـى  

ال « هـا فرمـود:  گردنـد. خداونـد در بـاره آن   محروم مـي 
  » 58فُقونَو هم منْ َخْشيته مْش  يْشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارَتضى

                                                 
تا  ما براى تو پيروزى آشكارى فراهم ساختيم!: 3 – 1فتح/  57

دادند  اى را كه به تو نسبت مى يندهخداوند گناهان گذشته و آ
ببخشد (و حّقانيت تو را ثابت نموده) و نعمتش را بر تو تمام كند و 

ناپذيرى نصيب تو  و پيروزى شكست به راه راست هدايتت فرمايد
  كند.

داند  او اعمال امروز و آينده و اعمال گذشته آنها را مى :28انبياء/  58
(به شفاعت براى او) است و آنها جز براى كسى كه خدا راضى 

  كنند و از ترس او بيمناكند. شفاعت نمى
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  نحوه غلبه پيامبر بر همه اديان

  : سؤال نمودم
شـدنش بـر تمـام     آقاي من! پيامبر در موقع برانگيختـه «

فرمايـد:  اديان باطله غلبه نيافت (پس چگونه خداوند مي
  يابد؟) فرمود: او هنگام رجعت بر تمام اديان غلبه مى

اى مفضل اگر پيامبر بعد از بعثتش بر تمام اديان غالب «
شده بود، ديگر نه مجوسى و نه يهودى و نـه صـابئيان و   
نه نصرانى و هـيچ تفرقـه و اخـتالف و شـك و شـرك و      

پرستى و اوثان و الت و عزى و پرستش آفتاب و مـاه   بت
 ينِ كُلِّهلَى الدع ْظِهرَهيو ستارگان آتش سنگ بود، پس ل

رجعـت    تأويلش امروز است. اينك اين مهدى و اين هـم 
ى ال َتكُـونَ    «فرمايد: ه خداوند مياست ك و قـاتُلوهم حتـَّ

لَّهل ينُ كُلُّهُكونَ الدي ْتَنةٌ وعرض كردم» 59ف  :  
ايـد و   دهم كه از علم خداوند استفاده كـرده گواهى مي«

  ايـد و بـا حكـم او تكلـم      با قدرت و اقتدار او توانا گشـته 
  »يد.ينمامر او عمل ميه اكنيد و بمي

  كوفه امام به  برگشت

  سپس حضرت فرمود: 
هـاى طاليـي   گردد و آسمان ملخكوفه بر ميه مهدى ب«

طور كه خداوند در بنـى اسـرائيل   بارد، همانها ميبر آن
هـاى طـال و نقـره و    گـنج . بر ايوب پيامبر نيز فرود آورد

  »  كند. يارانش تقسيم مىه گوهر زمين را ب

  اداي قرض شيعيان

  : سؤال كردم
ى از شيعيان بميرد و قرضى از برادران دينى يـا  اگر يك«
  فرمود:   »شود؟ دينان در گردن داشته باشد، چه مىبي
سـت كـه در تمـام دنيـا     ا كند اين كارى كه مهدى مى«

                                                 
و با آنها پيكار كنيد! تا فتنه (و بت پرستى، : 39؛ انفال/193بقره/  59

  و سلب آزادى از مردم،) باقى نماند و دين، مخصوص خدا گردد.
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  كند:  اعالم مي
هر كس طلبى از يكى از شيعيان داشته باشد، بيايـد و  «

حتى اگر سير يا خشخاش هم در گردن يكى از » بگويد.
كنـد، تـا    صاحبش رد مـى ه باشد، مهدى آن را بشيعيان 

  » چه رسد جواهرات گرانبهاى طال و نقره و امالك.

  خراب نمودن مسجد معاويه

  :  معرض كرد
  فرمود:   »شود؟ گاه چه مىآقاي من! آن«
آيد و  كوفه مىه مهدى بعد از گردش در شرق و غرب ب«

شود، و مسـجدى را كـه يزيـد بـن      وارد مسجد كوفه مى
بنـا كـرده    )السـالم هيـ (علبعد از شهادت امام حسـين   معاويه

كنـد، همچنـين مسـجدى را كـه بـراى خـدا        خراب مى
سازد. خدا لعنـت كنـد بـانى آن    ساخته نشده ويران مي

  » را.

  مدت سلطنت امام

  :  پرسيدم
 »آقاي من! مدت سـلطنت مهـدى چنـد سـال اسـت؟     «

  فرمود:  
د. فَأَما الَّذينَ َشُقوا َفمْنهم َشقي و سعي« فرمايد:خدا مي«

   ت يها مـا دامـينَ فدَشِهيقٌ خال يرٌ وفيها زف مي النَّارِ َلهَفف
الٌ لمـا      فَعـ ك بـإِنَّ ر ك بـر إِلَّا ما شاء ضالْأَر و ماواتالس
دينَ فيهـا مـا       ةِ خالـ ي اْلجنـَّ وا َففـدعينَ سا الَّذأَم و .رِيدي

رَ       دام َغيـ طـاءع ك بـر ا مـا شـاء ت السماوات و الْأَرض إِلـَّ
.ذُوذجرسد.خيز فرا مياروز رست ،و بعد از آن »60م«   

                                                 
آن روز كه (قيامت و زمان مجازات) فرا رسد، : 108 – 105هود/  60

گويد گروهى بدبختند و  ازه او سخن نمىهيچ كس جز به اج
گروهى خوشبخت! اما آنها كه بدبخت شدند، در آتشند و براى آنان 

 ،] است هاى طوالنى دم و بازدم [ناله» شهيق«و » زفير«در آنجا، 
ها و زمين برپاست مگر آنچه جاودانه در آن خواهند ماند، تا آسمان

دهد! اما  خواهد انجام مىپروردگارت بخواهد! پروردگارت هر چه را ب
آنها كه خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند 
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ها و زمين برپاست، مگر آنچه پروردگارت بخواهد! ماند، تا آسمان

 بخششى است قطع نشدنى!
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السالم)مهي(علامام مهدي در كالم معصومين 
2   

  
   وآله)هيعلاهللاي(صلپيامبر اعظم 

 مهدى از فرزندان من خواهد بود، او را غيبتـى اسـت  ) 1
كه گروهـى از طـول آن در حيـرت خواهنـد افتـاد، وى      
  ذخائر پيـامبران را خواهـد آورد و زمـين را پـر از عـدل      

    61.كند بعد از اينكه از جور پر شده باشدمي
ذو القرنين يكى از بندگان صالح بود كه خداوند او را ) 2

ـ   ه براى بندگانش حجت قرار داده بود، وى قوم خـود را ب
ها را به تقـوى و فضـيلت    رد و آنطرف خداوند دعوت ك

خواند، و ليكن آنان حـرف او را قبـول نكردنـد و او هـم     
گفتنـد: وى  ها ناپديد شد و مـردم مـي  مدتى از انظار آن

  مرده و هالك گرديده است.
پس از مدتى بـار ديگـر ظـاهر شـد و بـه ميـان قـومش        
مراجعت كرد باز هم مردم او را مضروب كرده و از خـود  

يان شما هم كسى هست كه مانند او خواهـد  راندند در م
اى داد و  بود، پروردگار به ذو القرنين قدرت فـوق العـاده  

سلطنت او تا شرق و غرب عالم پـيش رفـت، و خداونـد    
همين سنت را در قائم كه از فرزندان مـن اسـت جـارى    
خواهد كرد و سلطنت او را هم بـه شـرق و غـرب عـالم     

تصرف ذو القرنين شده خواهد رسانيد، و هر جا كه مورد 
تصرف او هم خواهد رسيد، پروردگار گنجهاى زمـين  ه ب

كنـد و معـادن را بـراى او كشـف      را براى وى ظاهر مـى 
كند،  ها از وى يارى مىسازد، و با القاء رعب او در دل مى

                                                 
اْلمهدي منْ ولْدي يكُونُ لَه َغيبةٌ و حيرَةٌ َتضلُّ فيها اْلأُمم يأْتي  61

  . بِذَخيرَةِ اْلأَْنِبياء َفيملؤُها عدًلا و قسطاً َكما ملئَت جوراً و ُظلْما
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وسيله وى زمين را پس از ظلم و جـور پـر از   ه خداوند ب
  سازد. عدل و داد مى

  
   م)السالهي(علامام علي 

در پشت پرده غيبت خواهد ماند كه  ايقائم به اندازه) 3
  62گويند خداوند به آل محمد احتياجى ندارد.جهال مي

را  )السـالم عليـه (اصبغ بن نباتـه گويـد: اميـر المـؤمنين     ) 4
زيـر  ه فكر فرو رفته و سر ب كه درمشاهده كردم در حالى

  افكنده بود، عرض كردم:  
تفكر هسـتى و بـر زمـين نگـاه     يا امير المؤمنين چرا م«

  فرمود:  »اى؟ زمين رغبت پيدا كردهه كنى؟ آيا بمي
زمين نـدارم و هرگـز   ه نه به پروردگار سوگند رغبتى ب«
ام، من در باره يازدهمين فرزنـد خـود    ل نبستهددنيا ه ب

از من ظهور خواهد كرد و زمين را از عدل و داد پس كه 
در  .ور پر شده باشدگونه كه از ظلم و جكند همانپر مي

براى اين فرزندم غيبت طوالنى در پيش  ام. فكر فرو رفته
است و مـردم از طـول غيبـت در حيـرت و سـرگردانى      

ــردم گمــراه مــي  ــاد، گروهــى از م شــوند و خواهنــد افت
  عرض كردم:   .»جماعتى ديگر هدايت مى گردند

 »يا امير المؤمنين اين موضوع انجـام خواهـد گرفـت؟   «
  فرمود:

آيد و تـو از ايـن موضـوعات     اين مطالب پيش مىآرى «
وى از بهترين افراد ايـن امـت   ه اطالع ندارى معتقدين ب

باز سؤال  »63.باشندهستند كه با نيكان عترت همراه مي
  :كردم

  فرمود:   »بعد از اين چه خواهد شد؟«
خداوند مقدرات خود را ظاهر خواهد ساخت و عنايـات  «

  »واهد رسانيد.خود را به معرض ظهور و بروز خ
 السـالم) هيـ (علدر خطاب به امـام حسـين   امير المؤمنين ) 5

  فرمود:  
                                                 

أَنَّه ذََكرَ اْلَقائم َفقَالَ أَما َليغيبنَّ حتَّى يُقولَ اْلجاهلُ ما للَّه في آلِ  62
  محمد حاجة

 برَارِ هذه الْعْترَةأُوَلئك خيار هذه اْلأُمةِ مع أَ 63
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اى حسين نهمين فرزند تو قائم بر حق اسـت، او ديـن   «
امـام   »كنـد را ظاهر كرده و عدل را در زمين جارى مـي 

  فرمود عرض كردم:  السالم)هي(علحسين 
  فرمود:  »اين قضيه عملى خواهد شد؟«
راستى برگزيد و او را ه ه محمد را بآرى به خداوندى ك«

به نبوت مبعوث كرد، و ليكن او غيبت طـوالنى خواهـد   
  داشت كه جز مردان مخلـص كـه روح يقـين در كالبـد     

ها جاى دارد در عقيده خود ثابـت نخواهنـد مانـد، و    آن
اينان هم افرادى هستند كه خداوند ميثاق واليـت مـا را   

هاى آنها جاى داده و لان را در دماز آنان اخذ كرده و اي
  »64با تاييدات خود آنان را تاييد كرده است.

  
    السالم)هي(علامام حسن 

كند كه حنان بن سدير از ابو سعيد عقيصا روايت مي) 6
مردم  ،با معاويه السالم)هي(علپس از مصالحه حضرت مجتبى 

خدمتش رسيدند و در مورد صلح با معاويـه آن حضـرت   
  ام فرمود:  را مالمت كردند، ام

ام؟!  دانيد من چه عملـى را انجـام داده  واى بر شما نمي«
به خداوند سوگند عمل من براى شـيعيانم از آنچـه كـه    

مگـر شـما    خورشيد بر آن پرتو مى افكنـد بهتـر اسـت.   
دانيد من امام شما هسـتم، و اطاعـت مـن بـر شـما      نمي

واجب است و من يكى از سـيد جوانـان اهـل بهشـتم و     
  گفتند:   !»موضوع تصريح كرده استجدم به اين 

  فرمود:   !»آرى مى دانيم«
دانيد هنگامى كه خضر كشتى را سوراخ كـرد  مگر نمي«

و غالم را كشـت و ديـوار كـج را راسـت نمـود حضـرت       
موسى بر وى اعتراض كرد، زيرا موسى از وجـه حكمـت   
آن اطالع نداشت در صورتى كه نزد خداوند عمل خضـر  

   خوب بود.
نيد كه بيعت جبابره و طاغيان زمان بر گردن دامگر نمي

                                                 
64  ونَ وصخْلإِلَّا الْم هينَلى دا عيِهمف تْثبرَةً َلا ييح ةً وبَغي هدعب

الَّذينَ أَخَذَ اللَّه ميثَاقَهم بِوَلايتنَا و َكتَب في «الْمباشرُونَ لرَوحِ اْليقينِ 
دأَي اْلإِيمانَ و نْهقُلُوبِِهمبِرُوحٍ م م22مجادله:   ه« 
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همه ما اهل بيت هست، و فقـط قـائم مـا از ايـن مـورد      
مستثنى است و هيچ كس بر گردن او بيعت ندارد، قـائم  
همان كسى است كه حضرت عيسى پشـت سـر او نمـاز    

خواند، خداوند والدت او را مخفى مى دارد و شـخص  مي
سـى در گـردن او بيعـت    كند تا كاو را از انظار پنهان مي

نهمين فرزنـد از اوالد بـرادرم حسـين      نداشته باشد، وى
است كه از سيده كنيزان متولد خواهد شد، خداوند عمر 
او را طوالنى خواهد كرد و در پشـت پـرده غيبـت نگـاه     

كنـد در  خواهد داشت، و پس از مدتى طوالنى ظهور مي
حالى كه جوان است و سنش از چهل سال كمتر نشـان  

دهد، و اين براى اين است كه مـردم بداننـد خداونـد    مي
  » هر چيزى قادر است.ر ب
  

   السالم)هي(علامام حسين 
اگر جز يك روز از عمر دنيا بـاقى نمانـد خداونـد آن    ) 7

روز را طوالنى خواهـد كـرد تـا مـردى از فرزنـدان مـن       
بيرون شود و دنيا را پر از عدل و داد كند پس از آنكه از 

ر پر شده باشد، و مـن ايـن حـديث را همـين     ظلم و جو
   .ام طور از حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله شنيده

  
   السالم)هي(علامام سجاد 

هايي از شش پيامبر كه عبارتند از:  در قائم ما خصلت) 8
د   السـالم علـيهم (نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، ايوب، و محمـ( 

والدت و  وجود دارد، طـول عمـر از نـوح، مخفـى بـودن     
گيرى از مردم از ابراهيم، خوف و تقيـه از موسـى،    كناره

اختالف مردم از عيسى، فـرج بعـد از ابـتالء از ايـوب، و     
     .وآله)هيعلاهللاي(صل خروج با شمشير از محمد

ـ  ،هر كس در هنگام غيبت قائم ما) 9 مـا  بـا  دوسـتى   رب
ثابت بماند خداوند به وى اجر هزار شهيد مانند شـهداى  

  خواهد داد.را در ب
  

   السالم)هي(علامام باقر 
 السـالم) هيـ (علگويد: به حضرت باقر ميعبد اللَّه بن عطا ) 10
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  عرض كردم:  
شيعيان شما در عراق زيادند و در ميان اهل بيـت هـم   «

(زمينه بـراي قيـام شـما آمـاده      كسى مانند شما نيست
  امام فرمود:   »است)

اده در گـوش تـو اثـر    سر و ته افراد بدون ار سخنان بى«
كرده، به خداوند قسم من صاحب شما نيسـتم، صـاحب   
شما آن كسى است كه والدتـش از نظـر مـردم مخفـي     

  !»بماند
 السـالم) هيـ (علابو الجارود زياد بن منذر از حضرت بـاقر  ) 11

  كند كه آن جناب به من فرمود:  روايت مي
 قائم از دنيا«هر گاه چرخ زمان برگشت و مردم گفتند: «

و  !»و يا كشته شده و معلوم نيست در كجـا اسـت   !رفته
قائم در اين دنيا نيست و اكنـون  «گويند: افرادى هم مي

در اين هنگـام   !»استخوانهايش هم در زير زمين پوسيده
سازند تو كه مردم اين گونه سخنان را بر زبان جارى مي

اميدوار باش، و هر گاه شـنيديد كـه وى در كجـا اسـت     
ف او حركت كنيد و لو اينكه ماننـد كودكـان   طره فورا ب
  ».ي خود حركت كنيددست و پابر 
گويـد: خـدمت حضـرت بـاقر     ميمحمد بن مسلم  ) 12
رسيدم و در نظر داشـتم در مـورد قـائم از وى     السالم)هي(عل

كه من آغاز سخن كـنم، امـام   سؤاالتى بكنم، قبل از اين
  فرمود:

پـنج پيـامبر   قـائم آل محمـد بـه     !اى محمد بن مسلم«
شباهت دارد و آنان عبارتند از: يونس بن متـى، يوسـف   

  .السالم)مهي(عل بن يعقوب، موسى، عيسى و محمد
يونس از اين جهت اسـت كـه آن حضـرت     هشباهت او ب

پس از غيبت طوالنى ظهور خواهد كرد و با كبـر سـنى   
   .كه دارد از نظر صورت جوان است

ــه ا   ــن نظــر اســت ك ــه يوســف از اي ــان شــباهت ب ز مي
خويشاوندان و عموم مردمان دور است، در صورتى كه از 

اى  نظر مسافت بين او و خويشاوندان و اهل بيتش فاصله
  در بين نيست.

موسى براى اين اسـت كـه همـواره در حـال      شباهت به
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خوف و تقيه است، و والدتش از نظر مردم پنهان اسـت،  
و شيعيان هم در غيبت طـوالنى او از دسـت دشـمن در    

گاه كه خداوند اذن قيام دهد باشند تا آنرنج و اذيت مي
  و او را بر دشمنان و مخالفينش پيروز گرداند.

عيسى از اين نظر است كه مردم در بـاره وى   شباهت به
گويند وى به دنيـا نيامـده،   كنند، گروهى مياختالف مي

كننـد وى مصـلوب شـده و كشـته     جماعتى اظهـار مـي  
    .گرديده است
بـراى   وآلـه) هيـ علاهللاي(صـل به جدش حضرت رسول  شباهت او

كشد و دشمنان خدا و رسولش اين است كه شمشير مي
كنـد،  كشد، و با ظـالمين و سـتمگران جنـگ مـي    را مي

پروردگار او را با شمشير و انداختن رعب در دل ظالمين 
يارى خواهد نمود و پرچم او همواره جلو خواهد رفـت و  

از عالئـم ظهـور او خـروج    به عقب بـر نخواهـد گشـت،    
ســفيانى در شــام و خــروج يمــانى در يمــن، و صــيحه  
آسمانى در ماه رمضان، و فرياد منـادى كـه او را بـا نـام     

  »خود و پدرش فرياد خواهد زد.
  

   السالم)هي(علامام صادق 
هر كس به امامت ائمه اقرار كند و به امامت مهدى ) 13

همه پيامبران  عقيده نداشته باشد مانند اين است كه به
را  وآلـه) هيـ علاهللاي(صـل معتقد باشد ولى نبوت حضرت رسـول  

  .انكار كند
مهـدى از  « سـؤال نمودنـد:   السـالم) هي(عل) از امام صادق 14

  فرمود:  »فرزندان تو كدام است؟
پنجمين نفر از فرزندان هفتمى كـه شخصـش از نظـر    «

  .» ز نيستيشما نهان است و بردن نامش هم بر شما جا
هر گاه سه نام متوالى كه عبارتند از: محمـد، علـى،   ) 15

  و حسن با هم اجتماع كردند چهارمى آنها قائم است.
تـرين افعـال نـزد     تـرين اعمـال و پسـنديده    نزديك) 16

خداوند در هنگام غيبت ولى عصر انتظـار فـرج اسـت، و    
اين براى افراديست كه در غيبت ولى عصر گرفتار ترديد 

با غيبت حجـت خـدا عهـد و ميثـاق      نشوند و بدانند كه
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پـس   پروردگار باطل نشده و حجت از بين نرفتـه اسـت.  
  65صبح و شام انتظار فرج را داشته باشيد.

ترين غضب خداوند بر افـرادى قـرار خواهـد     و اما سخت
گرفت كه حجت خدا را نيابند و در مورد او گرفتار شك 

 دانسـت دوسـتان او در  و ترديد گردند، خداوند چون مي
هنگام غيبت حجتش گرفتار ترديد نخواهند شـد او را از  
انظار پنهان كرد، و در غير اين صـورت ولـي عصـر را از    

ساخت، و كسانى كه منكر غيبت حجت انظار غايب نمي
  .شوندشرار مردم محسوب ميسران خداوند باشند از 

كند كه از حضـرت صـادق   سدير صيرفى روايت مي) 17
در قائم خصـلتى از يوسـف   : «فرموديشنيدم م السالم)هي(عل

  عرض كردم:   »هست
  فرمود:   »مقصود شما غيبت و سرگردانى اوست؟«
»شوند در منكر اين مطلب مي شبه خوك! چرا اين ملت

صورتى كه برادران يوسـف از فرزنـدان انبيـاء و اسـباط     
بودند، آنان برادر خـود را فروختنـد و پـس از ايـن او را     

يوسف خودش گفـت: مـن يوسـف    نشناختند تا اين كه 
   هستم و اين هم برادر من است.

شـوند؟  اكنون چرا اين امت منكر غيبت حجت خدا مـي 
كرد و بين او با پدرش فقـط  يوسف در مصر سلطنت مي

كرد جـاى او  هژده روز فاصله بود، و اگر خداوند اراده مي
داد به خداوند سوگند هنگامى كـه  را به پدرش نشان مي

ده دادند كه يوسف در مصر اسـت او در نـه   به يعقوب مژ
  روز خودش را به مصر رسانيد.
خواهـد قبـول كنـد كـه     پس اينك چرا اين ملـت نمـي  

خداوند با حجت خود ماننـد يوسـف معاملـه كنـد، آرى     
ها و بازارهـا راه   حجت خداوند هم مانند يوسف در كوچه

گـاه كـه   شناسـند تـا آن  رود و ليكن مردم او را نمـي مي
 »معرفى كنـد  رسد و او هم مانند يوسف خود راوقتش ب

تُم مـا    «امام اين آيـه را قرائـت فرمـود:    گاه آن مـللْ ع هـ
قاُلوا أَ إِنَّك لَأَنْـت  ، فَعْلتُم ِبيوسف و أَخيه إِذْ أَْنتُم جاهُلونَ

                                                 
65 اءسم احاً وبص وا اْلفَرَجقَّعتَو 



 74/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 

  » 66 يوسف قالَ أَنَا يوسف و هذا أَخي
از حضـرت صـادق    زرارة بن اعين روايت كـرده كـه  ) 18
كـه قيـام   قائم قبـل از ايـن  «فرمود: شنيدم مي السـالم) هي(عل

  سؤال كردم: .»كند غيبتى خواهد داشت
  فرمود:  »چرا؟«
حضـرت در ايـن    .»ترسـد براى اينكه از دشمنانش مي«

  هنگام به شكم خود اشاره كرد سپس فرمود:  
اى زراره او كسى است كه مردم انتظـارش را خواهنـد   «

او همان است كه والدتش از انظار مردم مخفى  داشت، و
گوينـد او هنـوز متولـد نشـده،     خواهد بود، گروهـى مـي  

كنند: وى از انظار مردم نهـان اسـت،   جماعتى اظهار مي
  گوينــد: او هنــوز در شــكم مــادرش هســت، بعضــى مــي

خواهند گفت: او دو سال قبل از فـوت پـدرش    ايدسته
  است.وفات كرده

رده و در پشت پرده غيبت در انتظـار  در حالى كه وى نم
اذن خداوند است تا فرمـان خـروج او را بدهـد، و لـيكن     

خواهد شـيعيان را بيازمايـد، در   پروردگار با غيبت او مي
  غيبــت ولــى عصــر اهــل باطــل گرفتــار شــك و ترديــد  

عـرض  .» روندگردند و در حيرت و سرگردانى فرو ميمي
  كردم:  

ن را درك كـردم چـه   اگـر مـن آن زمـا    !قربانت گـردم «
  فرمود:   »عملى انجام دهم؟

اى زراره هر گاه آن عصر را درك كردى به قرائت ايـن  «
ك إِنْ لَـم      « دعا مداومت كن: ك فَإِنـَّ ي َنْفسـ رِّْفنـع م اللَّهـ

  ،وَلك سـي ررِّْفنع ماللَّه ،وَلكسر رِفأَع لَم كي َنْفسرِّْفنتُع
إِنْ لَم فَإِنَّك      م اللَّهـ تَـكجح رِف أَعـ لَـم ،وَلكسي ررِّْفنتُع

نْ   عـ ْلتضَل َتكجي حرِّْفنتُع إِنْ لَم فَإِنَّك َتكجي حرِّْفنع
  » ديني
عبد اللَّه بن سنان روايت كرده كه حضـرت صـادق   ) 19
  : فرمود السالم)هي(عل

                                                 
آيا بياد داريد كه در گذشته درباره يوسف و : 90و  89يوسف/  66

گفتند: مگر تو يوسف  برادرش چه كرديد آن دم كه جاهالن بوديد؟
  .هستى؟ گفت: من يوسف هستم و اين برادر من است
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كـه نـه    اى پيش خواهد آمـد  زودى براى شما شبهه به«
علم خروج از آن را داريد و نه امامى هست كه شـبهه را  
براى شما حل كند، و در سرگردانى خواهيد ماند افرادى 
كه بخواهند از اين گونه شبهات رهايي پيدا كننـد بايـد   

   :عرض كردم »دعاى غريق را بخوانند
  فرمود:   »دعاى غريق كدام است؟«

ـ « ميگويي: انُ يمحا ري ا اللَّهاْلقُلُـوبِ     ي ب ا مقَلـِّ يـ يم حـا ر
كينلَى دقَْلبِي ع تگفتم:  » َثب  

» يا مقلب القلـوب و االبصـار ثبـت قلبـى علـى دينـك      «
  فرمود:  

خداوند مقلب قلوب و ابصار هست و ليكن همان طـور  «
يا مقلـب القلـوب   «كه من دستور دادم قرائت كن و بگو: 

  .»ثبت قلبى على دينك
خضـر را بـراى ايـن     ،ر بنده صالح خـود خداوند عم) 20

طوالنى نكرد كه او را نبوت داده و يا كتابى بر وى نـازل  
كرده و يا شريعت او شرايع ديگـر را نسـخ نمـوده، و يـا     
اينكه او را امام مردم معين كرده و آنها را ملـزم سـاخته   
ــا از وى متابعــت كننــد و او را اطاعــت نماينــد   اســت ت

دانست كه عمـر حضـرت قـائم    پروردگار متعال چون مي
طول خواهـد انجاميـد و مـردم غيبـت او را     ه در غيبت ب

براى طول مدت انكار خواهند كـرد، لـذا عمـر حضـرت     
خضر را طوالنى كرد تا مؤيد طـول عمـر حضـرت قـائم     
گردد، و حجت و برهان معاندين در انكـار ايـن موضـوع    

  باطل شود و حجت بر مردم تمام بشود.
  

   السالم)هي(علامام كاظم 
كند كـه خـدمت   يونس بن عبد الرحمن روايت مي) 21

يـا ابـن   «رسيدم و عرض كردم:  السالم)هي(علحضرت موسى 
    :فرمود» رسول اللَّه شما قائم به حق هستيد؟

من قيام به حق دارم و ليكن آن قـائم كـه زمـين را از    «
كند و جهـان را پـر از عـدل و داد    دشمنان خدا پاك مي

اينكـه از ظلـم و جـور پـر شـده باشـد        سازد پـس از مي
پنجمين فرزند من است و براى وى غيبتى خواهـد بـود   
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شوند و جماعتى كه گروهى در هنگام غيبت او مرتد مي
  پس از اين فرمود:   .»مانندهم ثابت قدم مي

 يـت خوشا به حال شيعيان ما كه دست از ريسـمان وال «
ر كـس در  ما برندارند و به غيبت قائم ما ثابت باشند، هـ 

دوستى ما پا بر جا باشد و از دشمنان ما تبرى جويـد از  
ما خواهد بود، آنان از امامت ما راضى بـوده و مـا هـم از    

ها نسبت به خودمان رضايت داريـم،  متابعت و تشيع آن
ها روز قيامت خوشا به حال آنان، به پروردگار سوگند آن

  »67.با ما در يك درجه خواهند بود
پنجم از اوالد هفتم از ميان شما رفت در  گاه نفرهر) 22

اين هنگام از خدا بترسيد و متوجه دين خود باشيد كـه  
  .شما را از راه راست منحرف نكنند

  
   السالم)هي(علامام رضا 

ايوب بن نوح روايت كرده كه خدمت حضـرت رضـا   ) 23
  عرض كردم:  السالم)هي(عل
و ما اميـدوار هسـتيم كـه صـاحب االمـر شـما باشـيد        «

خداوند اين مقام را ناگهان در عهده شما بگـذارد بـدون   
اينكه شمشير بزنيد، زيرا اكنون مردم با تو بيعت كرده و 

  فرمود: حضرت  !»اند به نام شما سكه زده
مردم همواره با ما مكاتبه دارند و مسائل خـود را از مـا   «

كننـد  پرسند و با انگشت ما را به همديگر معرفى ميمي
نمايند، و لـيكن  طرف ما حمل ميه د را هم بو اموال خو

دشمنان ما چون از اين جريان ناراحت هستند بال فاصله 
سازند اين جريان كنند و يا مسموم ميما را دستگير مي

ــا آن ــه دارد ت ــردى را  همــواره ادام ــد م ــاه كــه خداون گ
سب نزد مخفى است ولى از نظر َن شبرانگيزاند كه والدت
  .»دباشهمگان معروف مي

ريان بن صلت روايت كرده كه خدمت حضرت رضا ) 24

                                                 
ا الْمتَمسكينَ بِحبلنَا في َغيبةِ قَائمنَا الثَّاِبتينَ عَلى طُوبى لشيعتَن 67

مواالتنَا و اْلبرَاءةِ منْ أَعدائنَا أُوَلئك منَّا و نَحنُ منْهم قَد رضُوا ِبَنا 
َنا فعم اللَّه و مه مى لَهةً َفُطوبيعش ينَا بِِهمضر ةً ومأَئ مونَا يتجري د

  اْلقيامة
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 »شـما صـاحب االمـر هسـتيد؟    «عرض كردم:  السـالم) هي(عل
  فرمود:  

من صاحب امر هستم، و لـيكن آن صـاحب االمـر كـه     «
كند پس از آنكـه از جـور و   زمين را پر از عدل و داد مي

ظلم پر شده باشد غير از من است، مـن بـا ايـن ضـعف     
  توانم صاحب االمـر باشـم، قـائم هـر گـاه     بدن هرگز نمي

خروج كند از نظر سن و سال پير است و ليكن از جهت 
باشد صاحب االمر از نظر قواى منظره و رخسار جوان مي

توانـد بـا يـك حركـت     بدنى بسيار نيرومند اسـت و مـي  
درختى را از بن بر كند، و اگر در بـين كـوه فريـاد بزنـد     

سـازد عصـاى   نـده مـي  هاى عظـيم را از هـم پراك   صخره
موسى و خاتم سليمان با او خواهد بود، و وى چهـارمين  

تش گـاه كـه مشـي   نفر از فرزندان من است خداوند تا آن
دارد و پس تعلق گيرد او را در پشت پرده غيبت نگه مي

سازد و زمين را بعد از ظلم و ستم پـر از  از آن ظاهر مي
در حالى كه از نگرم مردم را كند، گويا ميعدل و داد مي

اند فريادى خواهند شنيد، و به ايـن   اميد شده ظهور او نا
وسيله از ظهورش مطلـع خواهنـد شـد، قـائم مـا بـراى       

  .» مؤمنين رحمت و براى كافرين عذابى دردناك است
دين ندارد كسى كه ورع ندارد، ايمان نـدارد كسـى   ) 25

ترين شما در نزد پروردگـار آن  كند، گراميكه تقيه نمي
كس است كه تقوايش بيشتر باشد و تقيه را مورد عمـل  
قرار دهد، خدمت حضرت عرض كردند: يـا ابـن رسـول    
اللَّه تا كدام وقت بايد تقيه كرد؟ فرمود تا روز معين كـه  
روز خروج قائم ما است، و هر كس قبل از خروج قائم ما 

  تقيه را ترك كند از ما نخواهد بود.
يا ابـن رسـول   «شد:  سؤال م)السالهي(علحضرت رضا ) از 26

  فرمود:   »اللَّه قائم از اهل بيت شما كدام است؟
»ده كنيزان متولد چهارمين نفر از فرزندان من كه از سي

وسيله آن زمين را از هر ظلم و هخواهد شد و پروردگار ب
كنـد، و قـائم همـان كـس اسـت كـه       جنايتى پاك مـي 

مـدتى   والدتش از انظار مخفى بوده و قبـل از خـروجش  
در غيبت خواهد ماند، هنگامى كه از پشت پـرده غيبـت   
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شود و بساط عـدل و داد را   بيرون گردد زمين روشن مى
در ميان مردم خواهد افكند، قائم همان است كه زمـين  

پيچد و سايه هم ندارد، او همان است  براى او در هم مى
زننـد و وى را  كه در موقع خروجش از آسمان فرياد مـي 

كنند و ظهور او را در مكه معظمه ان معرفى ميبه جهاني
دهند و اين آيه شريفه در اين مـورد  به مردم بشارت مي

ةً     آيـ ماء نَ السـ مـ هِمَليصادق است كه: و إِنْ َنشَأْ ُنَنزِّلْ ع
  » 68. َفظَلَّت أَعناُقهم َلها خاضعين

  
   السالم)هي(علامام جواد 

خـدمت حضـرت جـواد    عبد العظيم حسنى گويـد:  ) 27
در پيرامون قـائم كـه آيـا مهـدى      رسيدم و قصد داشتم

همان است و يا غير او سؤاالتى بكنم، قبل از اينكه مـن  
  آغاز سخن كنم فرمود:  

قائم از اهل بيت ما همان مهـدى اسـت    !اى ابو القاسم«
كه بايد در هنگام غيبتش انتظار او را كشيد و در موقـع  

از  فرزنـد ت كرد، و او سـومين  ظهور هم بايد از وى اطاع
فرزندان من است، به خداونـدى كـه محمـد را براسـتى     
برانگيخت و ما را به امامت مخصوص گردانيد اگر از عمر 
جهان نمانـد مگـر يـك روز پروردگـار همـان روز را بـه       

گاه كه قائم را بيرون كند اى دراز خواهد كرد تا آن اندازه
عـدل و داد كنـد،    و زمين را پس از جـور و سـتم پـر از   

خداوند مقدمات ظهور او را مانند حضرت موسى در يك 
شب فراهم خواهد كرد، موسى رفت براى اهلش مقدارى 
آتش بياورد و ليكن پـس از مختصـرى بـا مقـام نبـوت      
مراجعت كرد، بهترين اعمـال شـيعيان مـا انتظـار فـرج      

  »69است.
حضرت عبد العظيم حسنى گويد: خدمت حضـرت  ) 28

  رسيدم و عرض كردم:  السالم)هي(علجواد 
  من اميدوارم آن قـائم كـه زمـين را پـر از عـدل و داد      «

                                                 
اى نازل  اگر ما اراده كنيم، از آسمان بر آنان آيه: 4شعراء /  68
  كنيم كه گردنهايشان در برابر آن خاضع گردد! مى
   أَْفَضلُ أَعمالِ شيعتنَا اْنتظَار اْلَفرَج 69
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كند پس از آنكه از جور و ستم پر شـده باشـد شـما    مي
  فرمود:   !»باشيد

اى ابو القاسم ما اهل بيت همه قيام بـه حـق داريـم و    «
كنـيم، و لـيكن آن   طرف دين خدا دعوت ميه مردم را ب

ـ    سـيله او زمـين را از لـوث وجـود     وهقائم كـه خداونـد ب
سازد و عدل و داد را در ميـان مـردم   ستمگران پاك مي

گستراند همان است كه والدتش از نظر مردم مخفى مي
گـردد و بـردن   ماند و شخصش از ديدگان پنهان مـي مي

  شود. ها حرام مى نامش بر زبان
همنام و كنيه اسـت،   وآلـه) هيعلاهللاي(صلقائم با حضرت رسول 

شود  او همان است كه زمين براى او درهم پيچيده مى و
گـردد، يـاوران او كـه    و هر مشـكلى بـرايش آسـان مـي    

عددشان به انـدازه اهـل بدرنـد از دورتـرين نقـاط روى      
زمين پيرامون او اجتماع خواهند كرد و اين آيه شـريفه  

أْت ِبكُـم    أ همين جريان ناظر استه هم ب نَ ما َتُكوُنوا يـي
لى اللَّهع يعاً إِنَّ اللَّهمج  يرٌ ُكلِّ شَيقَد 70.ء.  

هر گاه اين جماعت كه از اهل اخالص هستند براى وى 
فراهم آمد، و ده هزار جنگجو در زير پرچمى گرد آمدند 

دهد، كند و اذن خروجش ميخداوند امر او را آشكار مي
كشـد تـا   او پس از خروج همواره دشـمنان خـدا را مـي   

  عرض كردم:  .»سازد را از خود خشنودپروردگار 
دانـد كـه خداونـد از وى    اى سيد من وى از كجـا مـي  «

  فرمود:   »رضايت دارد؟
كند، پـس از اينكـه   در دل او عاطفه و رحم را القاء مي«

(اولـي و دومـي را)   قائم وارد مدينه شود الت و عـزى را  
  »زند.آتش مي

 كنـد كـه از حضـرت   صقر بن ابى دلف روايـت مـي  ) 29
  فرمود: شنيدم مي السالم)هي(علجواد 

امام بعد از من على است و امر او مانند امر من و گفتار «
وى گفتار من و اطاعت او اطاعت من است، و امام بعد از 

                                                 
هر جا باشيد، خداوند همه شما را(براى پاداش و : 148بقره /  70

كند؛  در برابر اعمال نيك و بد، در روز رستاخيز،) حاضر مىكيفر 
  زيرا او، بر هر كارى تواناست.
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وى حسن عسكرى است اطاعـت و امـر و گفتـار او هـم     
اين ديگـر سـخن   حضرت بعد از  .»باشدمانند پدرش مي

  راوى گويد عرض كردم: .نگفت
در اين هنگام امام گريـه   »پس امام بعد از وى كيست؟«

  شديدى كرد و بعد از آن فرمود:
فرزندش قائم به حق است كه مدتى  ،امام بعد از حسن«

در انتظار خـروج خواهـد بـود و مـردم هـم انتظـار او را       
  عرض كردم:  » خواهند كشيد.

  فرمود:   »گويند؟براى چه او را قائم مي«
  تى كـه از انظـار مخفـى بـوده قيـام      زيرا او پس از مـد «

كند، و در غيبت او گروهى از معتقدين به امامت وى مي
  عرض كردم:   !»شوندهم مرتد مي

  فرمود:  »اند؟ ر گفتهچرا به او منتَظ«
طـول خواهـد انجاميـد، و افـراد     ه براى اينكه غيبتش ب«

افـراد سـرگردان    مخلص در انتظار خروج او خواهند بود.
 ،نكــار خواهنــد كــرد، و منكــرين امامــت اوغيبــت او را ا

اش خواهند نمود، كسانى كـه وقـت ظهـور او را     مسخره
گويند، افرادى كه بخواهنـد در   كنند دروغ مىتعيين مي

شوند، و اشخاصى كه از ظهورش عجله نمايند هالك مي
ى پيـدا خواهنـد   يرهـا  و اطاعت كنند اهل تسليم باشند

  .»كرد
  

   السالم)هي(علامام هادي 
عبد العظيم حسنى گويد: خـدمت حضـرت هـادى    ) 30
رسيدم، هنگامى كه چشم آن حضرت بـر مـن    السـالم) هي(عل

  افتاد فرمود:  
خوش آمدى اى ابو القاسـم تـو از دوسـتان حقيقـى و     «

  عرض كردم:   !»واقعى ما هستى
ميل دارم معتقدات دينى خود را بـر   !يا ابن رسول اللَّه«

من درست است ثابت باشـم  شما عرضه بدارم اگر عقائد 
  فرمود:   !»گاه كه رحمت خداوند را مالقات كنمتا آن

  عرض كردم:  !» عقائد خود را اظهار كن«
و ماننـد نـدارد،     من عقيده دارم كه خداوند يكى اسـت «
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پروردگار از حد ابطال و تشـبيه بيـرون اسـت، خداونـد     
جسم و صورت و عرض و جـوهر نيسـت، بلكـه خداونـد     

هـا را تصـوير فرمـوده     ميت داده و صـورت اجسام را جس
است و او خالق اعراض و جواهر و پروردگار همه اشياء و 

  مالك و آفريننده كائنات است.
من معتقدم كه محمد بنده و فرسـتاده خداونـد اسـت و    
پس از وى پيامبرى نخواهد آمد، شريعت او خـاتم همـه   
 شرايع و ناسخ همه اديان بوده و تا روز قيامـت شـريعتى  
  نخواهــد آمــد، و معتقــدم امــام بعــد از حضــرت رســول 

امير المؤمنين على بن ابـى طالـب، حسـن     وآله)هيعلاهللاي(صل
حسين، على بن الحسين، محمـد بـن علـى، جعفـر بـن      
محمد، موسى بن جعفر، على بن موسى، محمد بن على 

 امـام  »و پس از اينان امام حق شـما هسـتيد.   )السالمعليهم(
  فرمود:  

من فرزندم حسـن امـام اسـت و مـردم پـس از       پس از«
  عرض كردم:   »؟حسن چه خواهند كرد

 »مگر داستان امـام بعـد از حسـن از چـه قـرار اسـت؟      «
  فرمود:  

براى اينكه مردم او را نخواهند ديد و بردن نـامش هـم   «
گاه كه خروج كند و زمين را ها جائز نيست تا آن بر زبان

از عـدل و داد   پـر  ي كه در آن اسـت پس از ظلم و جور
  عرض كردم:  » سازد.

گـويم:  به اين دو امـام هـم معتقـد شـدم و اينـك مـي      «
ها دوستى با خداونـد اسـت و دشـمنى بـا     دوستى با اين

باشـد، اطاعـت از ايـن    اينان هم دشمنى با خداونـد مـي  
اطاعت از پروردگـار و نافرمـانى از    )السالمعليهم(امامان 

   ها نافرمانى از پروردگار است.آن
من اعتقاد دارم كـه: معـراج، سـؤاالت در قبـر، بهشـت،      
دوزخ، صراط، ميزان قيامت و بعثت از قبور حق اسـت و  

كنـد و بـراى   پروردگار همه مردم را از قبرها بيرون مـي 
برد، و نيـز معتقـدم   حساب به پاى ميزان عدل و داد مي

كه واجبات پس از اقرار به واليت عبارتند از: نماز، زكـاة،  
در ايـن  » معروف، نهى از منكـر. ه حج، جهاد، امر ب روزه،
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  فرمود:  السالم)هي(علهنگام حضرت هادى 
به خداوند قسم اين عقائد دين خداسـت   !اى ابو القاسم«

را براى مردم برگزيده است، بـه همـين عقائـد     هاآنكه 
ثابت باش خداوند تو را در دنيا و آخرت به همين عقيده 

  !»ثابت بدارد
  

   السالم)هي(علري امام عسك
 كهكند مياحمد بن اسحاق بن سعد اشعرى روايت ) 31

رسـيدم و   السـالم) هي(علخدمت حضرت امام حسن عسكرى 
در نظر داشتم راجع به جانشينش از وى سؤاالتى بكنم، 

  قبل از اينكه سؤال خود را مطرح سازم فرمود: 
ــد هرگــز زمــين را خــالى از حجــت   !اى احمــد« خداون

، و از آغاز آفرينش آدم تا روز قيامت اين شتذانخواهد گ
روش جارى خواهد بود، پروردگار به وسـيله آن حجـت   

كند و بركـات خـود را بـر اهـل     بالها را از زمين دفع مي
  عرض كردم:  » سازد.زمين نازل مي

 »خليفه و امام بعد از شـما كيسـت؟   !يا ابن رسول اللَّه«
سرعت حركت  امام پس از اين سؤال من از جاى خود با

كرد و داخل اطاقى شد و بار ديگر در حالى كه كـودكى  
را در روى شانه خود گذاشته بـود وارد گرديـد، صـورت    

درخشيد و در حـدود سـه   اين كودك مانند ماه تمام مي
  گذشت سپس فرمود:  سال از عمرش مي

اى احمد اگر نه اين بود كه نزد خداوند آبرو و شـرافت  «
ى پروردگار داراى مقام و منزلت ها دارى و در نزد حجت

دادم، ايـن  تو نشـان نمـي  ه هستى هرگز اين كودك را ب
همنـام و كنيـه    وآلـه) هيـ علاهللاي(صـل كودك با حضرت رسـول  

 ي كه در آن استاست، و او زمين را پس از ظلم و جور
  كند.از عدل و داد پر مي

ثل اين كودك در ميان اين امت مانند خضـر  اى احمد م
قرنين است، بـه پروردگـار سـوگند ايـن غيبتـى      و ذى ال

خواهد داشت كه جز گروهى از معتقدين به امامت ائمـه  
  عرض كردم:   !»بقيه هالك خواهند گرديد

اى موالى من او عالمتى دارد كه قلبم اطمينـان پيـدا   «



 ) فرجهاهللاعجل( مهديزندگاني امام /  83

در اين هنگام كودك شروع به سخن گفتن نمـود   !»كند
  و با زبان عربى فصيحى گفت: 

»قأَنَا ب    فَلَـا َتطْلُـب ه ائـدنْ أَعم مْنَتقاْلم و هضي أَرف ةُ اللَّهي
؛ منم باقيمانده خداوند أََثراً بعد عينٍ يا أَحمد بنَ إِسحاقَ

در زمينش و انتقام گيرنده از دشمنانش، پس اي احمـد  
» بن اسحاق بعد از اين كه مرا ديدي بـه دنبـالم نبـاش!   

ن جريان خوشـوقت از منـزل امـام بيـرون     من پس از اي
و روز بعد بار ديگر خـدمت امـام رسـيدم و عـرض      آمدم

  كردم:  
شـدم و از   من ديـروز بسـيار مسـرور    !يا ابن رسول اللَّه«

يـد  يمنتى كه بر من نهادى ممنون هسـتم، اينـك بفرما  
 »هـاى خضـر و ذو القـرنين در مـورد او چيسـت؟      سنت

  فرمود:  
 »ادى در غيبـت خواهـد مانـد   براى اينكه وى مدت زيـ «

  عرض كردم:  
  فرمود:  » كشد؟مگر غيبت او بسيار طول مي«
اى در پشـت پـرده    آرى به خداوند سوگند او به انـدازه «

گاه كه گروهى از معتقـدين امامـت از   غيبت بماند تا آن
عقيده خود برگردند، و جز افـرادى كـه خداونـد ميثـاق     

ان را در آن تقويـت  واليت ما را از آنان گرفته و روح ايم
ايــن از اســرار  !فرمــوده ثابــت نخواهــد مانــد؛ اى احمــد
كسى اطـالع  ه خداوند است اكنون اين سر را نگهدار و ب

  »نده و سپاسگزار باش تا فرداى قيامت با ما باشى.
به نام  السـالم) هي(عليكى از اصحاب امام حسن عسكرى ) 32

  كند:ميحكايت   يعقوب بن منقوش 
ل حضرت ابومحمد، امـام حسـن عسـكرى    روزى به منز

وارد شدم، حضرت داخل ايوان جلـوى يكـى از    السالم)هي(عل
پرده اى  السـالم) هي(علها نشسته بود و سمت راست امام اتاق

جلوى درب اتاق آويـزان بـود، خـدمت حضـرت عـرض      
  كردم:  

ياابن رسول اللّـه! امـام و صـاحب واليـت بعـد از شـما       «
  فرمود:  » كيست؟

همـين كـه پـرده را    » را باال بزن، تا متوجه شوى!پرده «
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باال زدم، كودكى پنج ساله را در قيافه نوجوانى ده سـاله  
چهـره سـفيد و نـورانى،     با اين خصوصيات نمايان شـد: 

ابروانى كشيده و با فاصله، كفان دست درشـت و غلـيظ،   
شانه هاى بزرگ و بافاصله و در سمت راسـت گونـه اش   

سـپس آن كـودك، بـا وقـار و      ت.خالى سياه وجود داش
هيبتى مخصوص به طرف پـدر بزرگـوارش امـام حسـن     

  جلو آمد؛ و در بغل پدر، روى زانويش  السالم)هي(علعسكرى 
  به من فرمود:  السالم)هي(علبعد از آن امام عسكرى  نشست.

اى يعقوب! اين كودك بعد از من امام و صاحب شماها «
ام شـد و او را  همـين كـه سـخن پـدر تمـ     » خواهد بود.

معرّفى نمود، از روى زانوى پدر برخاست و پدرش اظهار 
  نمود: 

اى عزيزم! اى پسرم! در حال حاضر داخل برو و مخفى «
و » باش تا آن هنگـامى كـه خداونـد متعـال اراده كنـد.     

چون آن حجت خدا وارد اندرون منزل شد، امام حسـن  
  ود: مرا مخاطب قرار داد و فرم السالم)هي(علعسكرى 

اى يعقوب! اكنون بلند شو و داخل اتاق را خـوب نظـر   «
بلند شدم و هر چـه بـه اطـراف    » كن كه چه مى بينى؟

نگاه كردم كسى را نيافتم؛ و متوجه شدم كه حجت خدا 
   3از چشم ها ناپديد و غايب شده است.

كـه يكـى از اصـحاب امـام      -على بن بالل بغدادى ) 33
  كند:ميحكايت  -د باشمى السالم)هي(علعسكرى 

اى از علماء و بزرگان حضور مبـارك  روزى به همراه عده
كـه از آن  رسـيديم تـا آن   السـالم) هيـ (علامام حسن عسكرى 

  حضرت درباره امام و حجت بعد از او جويا شويم.
همين كه وارد مجلس حضرت شديم، مشـاهده كـرديم   
كه بـيش از چهـل نفـر در منـزل آن حضـرت، اجتمـاع       

  ند.انموده
  :  از جاي خود بلند شد و گفتعثمان بن سعيد عمرى 

يابن رسول الّله! مى خواهم از چيزى سؤال نمـايم كـه   «
  حضرت فرمود: » شما خود نسبت به آن آگاه هستى.

 السـالم) هي(علبعد از آن، امام حسن عسكرى !» فعالً بنشين«
با حالت غضب حركت نمـود و خواسـت كـه از مجلـس     



 ) فرجهاهللاعجل( مهديزندگاني امام /  85

    خارج شود، فرمود:
چـون لحظـاتى   !» كسى بيـرون نـرود تـا مـن برگـردم     «

  گذشت، حضرت مراجعت نمود و با صدايي بلند فرمود: 
و عثمان بن سـعيد بـا شـنيدن    » اى عثمان بن سعيد!«

از او سـؤال  امـام   .سخن حضرت، از جاى خود برخاسـت 
  : نمود

آيا مايل هستى كه شما را به آنچه مى خواهيـد، خبـر   «
  همگان گفتند:  » بدهم؟

  امام فرمود:  » آرى، ياابن رسول الّله!«
آمده ايد تا از خليفه و حجت خداوند متعال، بعد از من «

  تمام افراد گفتند:  » يد!؟يسؤال نما
در همين اثنـاء،  » بلى، ما براى همين موضوع آمده ايم.«

كودكى همانند پاره اى از ماه و شبيه ترين افراد به امام 
سپس امام حسـن   اهر گشت.ظ السالم)هي(علحسن عسكرى 

  فرمود:  السالم)هي(علعسكرى 
اين كودك، امام شما پس از من خواهد بود و او خليفه «

باشـد، او را تـابع و پيـرو باشـيد؛ و از     و جانشين من مى
و سـپس  » گرديـد. يكديگر متفرّق نشويد كه هالك مـى 

  افزود:  
كه وقـتش  از اين پس ديگر او را نخواهيد ديد، مگر آن«
  »4ا برسد.فر
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  چهل حكمت

  معرفت امام -1
     ةٌ و مـأئ ةٌ ووأنْ َتُقوُلوا: إنّـا قُـد َلكُم و كُمَليع ِجبالَّذي ي

ه فـي     جـجح و ،ه لي خَْلقـع ناؤُهاُم و ،هضاهللاِ في أر خَُلفاء
ـ  نَع و ،راماْلح اللَ واْلح رِفنَع ،هبِالدتَأْويـلَ ا  رِف  تـابِ وْلك

 5 َفصلَ اْلخطابِ.
توانيـد آن را بگوييـد   آنچه كه بر شما واجب است و مـي 

ي اين است كه: ما (اهل بيت) رهبران و امامان و خليفـه 
چنين امين خدا نسبت بـه  خداوند در زمين هستيم؛ هم

مخلوقاتش و حجت و دليل او در بالد و شهرها هسـتيم،  
اسـيم، تأويـل كتـاب و    شنماييم كه حالل و حرام را مي

دانـيم  ي اختالفات است را مـي كالمي كه فيصله دهنده
 .گوييم)(و مي

  نقش امام -2
 6 أنَا خاتَم االَْوصياء، بي يدَفع اْلبالء عنْ أهلي و شيعتي. 

مـن   يواسـطه بـه  ؛من آخرين وصي پيامبر خدا هسـتم 
  م دفـع  شـيعيان  و اطرافيـان هـا از  بالهـا و فتنـه  است كه 

 د.وشمي
 1 مراجعه به امام -3
ديثنا      .. . واةِ حـوا فيهـا إلـي رجِعةُ فَـار عـثُ اْلواقوادا اْلحأم

َليةُ اهللاِ عجأنَا ح و كُمَليتي عجح مِهفَإنَّه.7 م 
اما در پاسخ سؤالي كه مربـوط بـه حـوادث و مشـكالت     

بـه  ور آن امـ جهـت حـلّ مشـكالت در    جديدالوقوع بود: 
در زمـان  (هـا  راويان حديث و فقهاء مراجعه كنيد كه آن

ت خداونـد    )غيبت ت من بر شما هستند و من حجـحج
 باشم.ها ميبر آن

 1حق و امام  -4
  د نْ قَعـَشنا موحنا، فََلنْ يعقُّ مالح     عنائ نُ صـ َنحـ نّـا، وع
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 8 ربنا، و اْلخَْلقُ بعد صنائعنا.
و كنـاره گيـري    اسـت  )اهـل بيـت  (انيت با ما حقحق و 
ما نخواهد شـد، چـرا كـه مـا      تنهاييسبب  ،اي از ماعده

يم؛ و ديگــر هســتهــاي نيكــوي پروردگــار دســت پــروره
 د.هستنهاي ما پرورده تمخلوقين خداوند، دس

  توصيف بهشت -5
َتهي إنَّ اْلجنَّةَ ال حملَ فيها للنِّسـاء و ال وِالدةَ، فَـإذَا اْشـ    

مؤْمنٌ ولَداً خََلَقه اهللاُ عزَّ و جلَّ بَِغيرِ حمل و ال وِالدة علَي 
 9 الصورةِ الَّتي يريد َكما خََلقَ آدم عبرَةً.

 وجود نـدارد آبستن شدن و زايمان براي زنان بهشت در 
هرگاه مؤمني آرزوي فرزند نمايد، خداوند متعال بدون و 

فرزندي را به همان شـكلي  ، ي باشدانحمل و زايم اينكه
طـور كـه   همان كند،مي رايش خلقب استدلخواهش كه 

 .خلق كردحضرت آدم را 
  دشمن امام -6
  هعضونا منازِعإالّ  (االمامة) ال ي عيـهدال ي و ،مآث مإالّ ظال

 اين حديث خيلي تقطيع شده10 جاحد كافرٌ.
م واليت و امامـت مشـاجره و   كسي با ما، در رابطه با مقا

منازعه نمي كند مگـر آن كـه سـتمگر و معصـيت كـار      
باشد، همچنين كسي مدعي واليت و خالفت نمي شـود  

 مگر كسي كه منكر و كافر باشد.
  2حق و امام  -7
       وانا إالّ كَـذّاب سـ ك قُـولُ ذلـفينـا، ال ي نا وعقَّ مإنَّ اْلح

 11 نا إالّ ضالٌّ َغوي.مْفَتر، و ال يدعيه َغيرُ
و چنـين  ) است اهل بيت(ما ميان با ما و در حق، همانا 

دروغ گـو  كه گويد مگر آنكسي غير از ما نميسخني را 
و مفتري باشد؛ و كسي غير از ما آن را ادعـا نمـي كنـد    

 كه گمراه باشد.مگر آن
  حق و باطل -8
 12 و لْلباطلِ إالّ زهوقاً. أبي اهللاُ عزَّ و جلَّ لْلحقِّ إالّ إْتماماً 

كمـال  ابه إتمـام و   ، به غير ازحق براي، عزّوجلّخداوند 
باطـل،  براي و  رسيدن، راضي نيست و از آن امتناع دارد

از بين رفتن راضي نيست و از آن اباء و  ينابودبه غير از 
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 .دارد
  بيعت طاغوت -9
  نْ آبائي إالّ ود محُكنْ الي لَم ه     إنَّه ُنقـفـي ع ت قَعـو قَـد

ةَ     عـيال ب و حـينَ أخْـرُج و إنّي أْخرُج ،همانز طاُغوتةٌ لعيب
 13 الحد منَ الطَّواغيت في عُنقي.

پدران من، بيعت حاكم و طاغوت زمانشان، ي همههمانا 
و در هنگام نمايم ميها بود؛ ولي من خروج آن يبر ذمه

 .گردن من نخواهد بودي بر هيچ طاغوتخروجم بيعت 
  زمان ظهور -10
ـ    إَِلي أَشَـار و فيذَا السانِ ِبهرِ الزَّمي آخف هأنَا الَّذي أْخرُج 

 14 فَأمالَ االَْرض عدال و قسطاً َكما ملَئت ظُْلماً و جوراً.
 و –من آن كسي هستم كه در آخر زمان با اين شمشير 

كه باالي سرشان آويخته) بود اشاره بعد به آن شمشير (
  كـنم و زمـين را پـر از عـدل و داد     ظهور مـي  -كنندمي
 گونه كه پر از ظلم و جور شده است.نمايم همانمي
  2مراجعه به امام  -11
دار  مرَ إَلينا، فَعَلينـا اإل اتَُّقوا اهللاُ و سلِّموا َلنا، و ردوا األ  صـ

 15، و ال َتحاوُلوا َكْشف ما ُغطِّي عْنكُم.ديراَكما كانَ منَّا اإل
از خدا بترسيد و تسليم ما باشيد، و امور را به ما واگـذار  

ي طور كه وارد ميـدان كـردن وظيفـه   همانكنيد، چون 
؛ و بـه  ي ماسـت ماست از آن خارج كـردن نيـز وظيفـه   

 پنهان شده است نباشيد. شمااز كه چه دنبال كشف آن
 خمس فلسفه  -12

  أما أمواُلكُم فَال َنْقبُلها إالّ لُتَطهرُوا،  
اموال خمس و زكـوت شـما را جهـت تطهيـر و تزكيـه      

 پذيريم،  زندگي و ثروتتان مي
 1 اطالع امام -13

نْ          مـ يءنّـا شَـيع زُب عـال ي و ،كُمْلمـاً بِأْنبـائإنّا ُنحـيطُ ع
.16 أْخبارِكُم 

و چيزي از احاطه داريم ار شما ما بر تمامي احوال و اخب
 .مانداز چشم ما دور و مخفي نميشما اخبار 

  ادب حاجت خواهي -14
    د عـةِ ب عـمَلةَ اْلجلْ َليْغَتسةٌ فَْليإلَي اهللاِ حاج َله نْ كاَنتم
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.الّهصم أْتي لِ واللَّي فص17 ن 
اي و حاجتي از پيشـگاه خداونـد متعـال    هر كه خواسته

شـب جمعـه غسـل كنـد و در      يبعد از نيمـه پس دارد 
(و  گيـرد بقـرار  خوانـد  را مـي نمـازش   ي كه معمـوال جاي

 .حاجتش را مطرح كند)
  استغفار براي ديگران -15

نْ      مـ لَـكض، َلهعب لـ كُمضعب ْغفارتالَ اسزِيارِ! َلوهنَ اْلمابي
 18 به أْقواُلهم أفْعاَلهم.عَليها، إالّ َخواص الّشيعةِ الَّتي َتْش

از اگر طلـب مغفـرت و آمـرزش بعضـي     اي پسر مهزيار! 
ديگر نبـود، هـركس روي زمـين بـود     بعض شماها براي 
قولشـان  شيعيان كه خواص از گرديد، مگر آن هالك مي

 شان است.عمل شبيه
  اعتقاد باطل -16

َفُكْفرٌ و َتكْـذيب و   لَم يمت أما َقولُ منْ قالَ: إنَّ اْلحسينَ 
 19 ضَاللٌ.

زنـده   السـالم) هيـ (علحسـين  گويند: ميكساني كه ما سخن ا
 و گمراهي است. دروغ، كفر و نمردهاست و 

  تربت كربال -17
  يهلْ فه رِ وينِ اْلَقبلُ ِبطالرَّج حبسأَنْ ي وزجلْ يأَلَ هس و

الرَّج حبسي ابَفْضلٌ؟ فَأَجنْ شَيا مَفم حِ    لُ ِبهب نَ السـ مـ ء
ديرُ   ه،أَْفَضلُ مْن يـ و بيحي التَّسْنسلَ يأنَّ الرَّج ،هنْ َفضْلم

.بيحالتَّس َله ْكَتبةَ، َفيحب20 الس 
ــه ــن و (در نام ــا اي ــيد) آي ــر   اي پرس ــت قب ــا ترب ــه ب ك

(سيدالشهداء) تسـبيح بگويـد جـايز اسـت و آيـا در آن      
  تي هم هست؟ حضرت جواب دادند:فضيل

  گويــد در شــخص بــا آن (تربــت مقــدس) تســبيح مــي 
ها هيچ كـدام بـه فضـيلت    كه در ميان تمام تسبيححالي

چـه  اسـت كـه چنـان   ايـن  ل آن ياز فضـا رسـد،  آن نمي
شخص فراموش كند كه با تسـبيح ذكـر بگويـد و فقـط     

هاي تسبيح را بگرداند براي او تسـبيح و ذكـر ثبـت    دانه
 .شودمي
  كفاره جمع -18

رَّم    حـداً ِبِجماع ممتَعضان ممرِ رنْ َشهماً مونْ أْفَطرَ يفيم



 90/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 

 21 اَو طَعام محرَّم عَليه: إنَّ عَليه ثَالثُ َكفّارات.
 جماعيماه رمضان را عمداً با  يكسي كه روزهي در باره

باطـل   است يـا بـا خـوردن غـذاي حـرام      حرامكه بر او 
غير از قضاي روزه) هر سه نوع كفّاره (روزه، (فرمود: ،دكن

  اطعـــام مســـكين، آزادي يـــك بنـــده) بـــر او واجـــب 
 شود.مي
   عطسه -19

     ت َطسـلَـةٍ فَعبَِلي هد لـوم دعرِ ع ببِ الْأَماحلَى صع خَْلتد
قَالَ لي عنْده َفقَالَ لي يرْحمك اللَّه قَاَلت َنسيم َفَفرِحت َف

نَ     أمـانٌ مـ و لي، َفقالَ: هـب :طاسِ؟ قُْلتي الْعف شِّرُكأال أُب
 22 اْلموت ثَالَثةَ أيام.

شبي بعـد از والدت حضـرت   گويد: حضرت خادم  نسيم
 در حضـور امـام عطسـه كـردم،    نزد ايشان وارد شـدم و  

  ايشان به من گفت: 
شدم  ي ايشان خوشحالمن از اين جمله »يرحمك اهللا«

  حضرت فرمود: سپس 
 دهـم؟  يبشـارت  در همين عطسـه بـه تـو   خواهي آيا مي
  كردم:   عرض
  :  فرمود بلي.

 .دهدمي امانعطسه، انسان را تا سه روز از مرگ 
   نام امام زمان -20

نَ النّـاسِ.     ل مـ فـحاني في ممنْ سونٌ ملْعونٌ ملْعنْ   م مـ
نَ النّاسِ فَعع ممجاني في ممَنةُ اهللاِ.سلَع ه23 َلي 

(يعنـي:  مرا  )اصلي(ملعون و مغضوب است كسي كه نام 
به نام (اصـليم)  هر كه مرا  ي بيان كند.يدر جام ح م د) 

 .لعنت خدا بر او خواهد بود، بخوانددر جمع مردم 
  قرب به امام  -21

نْ محبتنـا،         مـ بِـه قْـرُبمـا ي ْنكُم رِيء مـلُ ُكلُّ اممعي و
رَءاً       نَّ امـنا، فَـاَخط سـ نـا وتنْ َكراهي مـ نيهدنَّب ما يَتجْلي

ال ي ةٌ، وبَتو هأةٌ حينَ ال َتْنفَعُفج َغُتهبي قاِبنـا    ْنجيـهنْ ع مـ
 24 نَدم علي حوبة.

هر يك از شما بايد عملي را انجام دهد كه سبب نزديك 
كه  كاريكند از اب اجتنمحبت ما گردد؛ و بايد  شدن به
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همانـا بـراي   ، كنداو را به خشم و ناراحتي ما نزديك مي
آيد و او را غـافلگير  ي ناگهاني پيش ميانسان يك حادثه

هم در زماني كـه توبـه كـردن بـرايش نفعـي      كند آنمي
ندارد و پشـيماني بـر گنـاه و اشـتباه، او را از مؤاخـذه و      

 .دهدعقاب ما نجاتش نمي
   ختنه -22

ولِ االْغْلَـف        إنَّ  نْ بـ لَّ مـ جـ زَّ و إلَـي اهللاِ عـ جَتض ضاالْر
 25 أربعينَ صباحاً.

 ،زمين تا چهل روز از ادرار كسي كه ختنه نشـده اسـت  
  كند.ناله مينزد خدا 

  سجده شكر -23
 26 سجدةُ الشُّْكرِ منْ أْلزَمِ السَننِ و أوجِبها. 

 ها است.ترين سّنترورياز بهترين و ض ،شكر يسجده
 1 ضرورت امام -24

لِ        هـأمـانٌ ال وم ضِ، َكمـا أنَّ النُّجـلِ االْر هـإنّي الَمانٌ ال
.ماء27 الس 

اهل زمين درستي كه من سبب آسايش و امنيت براي به
ها براي اهل آسمان أمـان  طوري كه ستارههستم، همان

 هستند.
  مشيت امام -25

 يعنا اَوْئنا.قُُلوبش ةِ اهللاِ، فَإذا شاءشيم28 ةٌ ل 
الهـي،   يي است بـراي مشـيت و اراده  يهاقلوب ما ظرف

 خواهيم.ما نيز مي و اراده كند پس هرگاه او بخواهد
  غربت امام  -26

قُّ معنـا فَلَـنْ        اْلحـو ،رِه نا، فَال فاقَةَ ِبنا إلـي َغيـعإنَّ اهللاَ م
ع دنْ قَعَشنا موح29 نّا.ي 
نداريم و حق بـا مـا    غير اونيازي به پس خدا با ما است 

گردانند، ما را تنها و پس كساني كه  از ما روي مياست 
 .كندزده نميوحشت

  نماز و شيطان -27
طَانِ ِبشَيالشَّي أَْنف مغا أُرَفم   م غـأَر ا ولِّهلَاةِ َفصْثلِ الصم ء

 30 .نِأَْنف الشَّيطَا
ي نماز بينـي شـيطان بـه خـاك     واسطهن طوري كه بهآ
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ي چيز ديگري به خاك ماليده نشد، وسيلهماليده شد، به
 .پس نماز بگزار و بيني شيطان را به خاك بمال

  مال حرام -28
 .هرِ إذْنبَِغي رِهفي مالِ َغي رَّفَتصد أنْ يحلُّ الح31 ال ي 

ديگران  داراييل و ز نيست كه در اموايكس جابراي هيچ
  .هاآن يتصرّف نمايد مگر با اذن و اجازه

  دعاي مخصوص فرج -29
دَفع إلَي دْفَتراً فيه دعاءاْلَفرَجِ و صالةٌ عَليه، َفقالَ: َفِبهـذا   

علَي. فَادلِّ عكَذَا صه 32 و 
از مؤمنين به نام أبومحمد، حسن بن وجناء گويـد:   يكي

 در حرم خانه خدا بـودم كـه حضـرت را    زير ناودان طال
كـه در آن دعـاي فـرج و    داد ديدم، دفتـري را بـه مـن    

  صلوات بر آن حضرت بود. سپس فرمود: 
و براي ظهور و فرج مـن   نها بخوااين نوشته يبه وسيله

 دعا كن و بر من درود و تحيت بفرست.
  تعقيبات -30

رائضِ علَي الدعاء بِعقيـبِ  َفْضلُ الدعاء و التَّسبيحِ بعد اْلَف 
 33 النَّوافلِ َكَفْضلِ اْلَفرائضِ علَي النَّوافلِ.

فضيلت دعا و تسبيح بعد از نمازهاي واجـب نسـبت بـه    
بعد از نمازهاي مستحبي همانند فضيلت نماز واجب بـر  

 .استنماز مستحب 
  2اطالع امام  -31

ذْكرِكُم و لَـو لَـا    إِنَّا َغيرُ مهملينَ لمرَاعاتُك  ينَ لـلَا نَاس و م
.اءدالْأَع كُمطََلماص و اءاللَّأْو َلَنزَلَ ِبكُم ك34 ذَل 

ايـم و يـاد شـما را    ما شـما را بـه حـال خـود نگذاشـته      
هـا و  گونه نبود سختيايم چرا كه اگر اينفراموش نكرده

يشه گشت و دشمنان، شما را رمشكالت برشما نازل مي
 .كردندكن مي

  نماز اول وقت -32
 .ومي النُّجنْ أخَّرَ الْغَداةَ إلي أنْ َتْنَقضونٌ ملْعونٌ ملْع35 م 

كسـي كـه نمـاز    است و از رحمت خدا دور شده ملعون 
تـا مـوقعي كـه سـتارگان ناپديـد شـوند        )عمداً(صبح را 

  تأخير بيندازد.



 ) فرجهاهللاعجل( مهديزندگاني امام /  93

  نعمت امام -33
 نا بِعإنَّ اهللاَ َقنَع.هنانتما دَفوائ و هسانإح د36 وائ 

ــه  ــا اهــل بيــت را ب ــد متعــال، م ــا خداون    يوســيلههمان
هـايي كـه عطـا    خيرها و نعمتو  هاي پياپي خوداحسان

 گردانده است.كند، قانع  مي
  انكار امام -34

نْ       مـ ةٌ، و د َقرابـ نَ أَحـي بـ لَّ و جـ زَّ ونَ اهللاِ عيب سَلي إنَّه 
 37 أْنَكرَني فََليس منّي، و سبيُله سبيلُ ابنِ ُنوح.

، خويشـاوندي وجـود   مخلوقاتشاز احدي بين خداوند و 
 اناو هم راهنيست و  منهركس مرا انكار نمايد از  ؛ندارد
 فرزند نوح خواهد بود.راه 
  2ضرورت امام  -35

ا   أما تَعَلمونَ أنَّ االْرض ال َتخُْلو منْ حجة  إمـ راً وا ظاهإم
 38 مْغموراً.
، مانـد نميزمين خالي از حجت گاه هيچكه دانيد آيا نمي

هـا  و از نظـر  پنهـان  حجتآشكار؛ و يا  حجت ظاهر ويا 
 .پوشيده

 حق و باطل -36
إذا أذنَ اهللاُ لَنا في اْلَقولِ َظهرَ اْلحقُّ، و اْضمحلَّ اْلباطلُ،   

 39 م.و اْنحسرَ عْنُك
سخن و بيان حقايق را  يخداوند متعال اجازهگاه كه آن

شـود و  گردد و باطل نابود ميآشكار ميحق به ما بدهد، 
 .رودپرده از (ديدگان) شما كنار مي

  خورشيد پشت ابر -37
مسِ      و أما وجه االْْنتفاعِ بي في َغيبتـي َفكَاالْْنتفـاعِ بِالشـَّ

 40 بصارِ السحاب.األ إذا َغيبها عنِ
از مـن در دوران  منـد شـدن   و بهرهچگونگي استفاده اما 

غيبت همانند انتفاع از خورشيد است در آن موقعي كـه  
 ناپديد شود. هاچشمابرها از  يوسيلهبه

  راه روشن -38
   ةِ، َفقَـدح نَّةِ اْلواضـلَي السةِ عدونا بِاْلمإَلي كُمدُلوا َقصعاجو 

.كُمَليع و لَيع دشاه الّله و ،َلكُم تح41 َنص 
مودت نسبت به مـا  محبت و مقصد و هدف خويش را با 
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روشـي كـه خداونـد واضـح     و  اسـاس راه بـر   ،اهل بيـت 
هـاي  درستي كـه خيرخـواهي  به و قرار دهيد،گردانيده، 

گـواه   متعال ؛ و خداوندالزم را نسبت به شما انجام دادم
 .استشما و بر من 

  تعيين وقت ظهور -39
 42 أما ُظهور اْلَفرَجِ فَإنَّه إلَي اهللاِ، و كَذَب اْلوقّاُتونَ. 

خداونـد  (بدانيد كه) امـرش بـه   زمان ظهور ي بارهاما در
دروغ تعيين كند و هركس زمان آن را  گرددبرميمتعال 

 گفته است.
  دعاي فرج -40

 43 اْلَفرَجِ، فَإنَّ ذلك َفرَجكُم. أْكثرُواالدعاء ِبتَعجيلِ 
هـا  همـين دعـا  بسيار دعا كنيد كه  در فرجبراي تعجيل 

 شما خواهد بود. گشايش در كارفرج و 
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