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 پیشگفتار
 

الهداة المیامین، وعلى أصحابه المنتجبین، و  الحمد للَّه رب العالمین، وصلى اللَّه على محّمد سّید المرسلین وعلى آله
  .على عباد اللَّه الصالحین



مطرح نبوده بلكه غالب آنها از عمق  آلیسم هیچ گاه به عنوان تفنن فكرى یا زیاده روى در ایده مسایل بغرنج فلسفى
كوشند رابطه درست میان انسان و خالق و نیز میان انسان و  فلسفى مى اند زیرا نظریات محیط بشرى برخاسته

  .محیطاطراف او را مورد شناخت قرار دهند
فلسفه و حكمت انتشار آن در میان مردم و  این مبحث مهم جدا كنند، علت وجودىاند فلسفه را از  كسانى كه خواسته

  .اند سلب كرده توجه آنان به فلسفه را از فلسفه
، وریسمان ارتباطى میان خدا و انسان، نشان "حجت خداوند بر مردم"یكى از اهداف گفتگو درباره امام غایب، 

 !!آفریننده آسمانها و زمین با انسان استدادن ابعاد مهم از همین ارتباطمستقیم میان 
این رابطه در انسان كاملى كه در خصوصیات انسانى هیچ تفاوتى با دیگرهمنوعان خود ندارد به جز آنكه حجت 

سازد تا پیشوا و مقتداى مردم شود، تبلور  گردد و از او یك انسان كامل مى خداست و رسالتهاى الهى در اومتجلى مى
  .یابد مى

وسوپرمن و قهرمانان خیالى دیگرى آفریده  جا كه بشریت سرگردان براى خود قهرمانى با عنوان سرباز گمناماز آن
برتریهاست  است، دست عنایت الهى نیزانسانى از گوشت و خون خلق كرده امام او نماد تمام فضیلتها و راهبر تمام

 .جایگاه واالى خویش ضعف بشرى را بهانه قرار دهد تا حجت خدا بر انسان باشد تا مبادا انسان به خاطر نرسیدن به
 

و من امیدوارم كسانى كه بدو باور ندارند "امام حّجت بن الحسن المنتظر"اینك ما بر آستان این پیشواى بزرگواریم 
كتابى هم كه اینك پیش  .از نو در این مسأله تجدید نظر كنند، و خود را از این فایده بزرگ بى بهره نگذارند

بنده این كتاب را حدودبیست سال پیش به رشته تحریر آورده  .شماست، گامى است بسیار كوچك در این وادى روى
بودم و در این چاپ در برخى ازبخشهاى آن بازنگریهایى به عمل اوردم و اكنون آن را به شما تقدیم 

  .وامیدوارم خداوند در روز قیامت مرا از نگارش این كتاب، منتفع سازد كنم مى

  محّمد تقى مدّرسى
 
  .(علیه السالم(د  -م  - ح  -م 

 امام حسن عسكرى و نرجس : پدر و مادر
  ... مهدى موعود، امام عصر، صاحب الّزمان، بقّیة اللَّه، قائم و : شهرت

سال تحت  هجرى قمرى، در سامراء متوّلد شد، وحدود پنج 256یا  255شعبان سال  15روز  : زمان و محّل توّلد
  .سربرد ت پدر، به طور مخفى بهكفال

  : دوران زندگى ، در چهار بخش
دوران كودكى حدود پنج سال تحت سرپرستى پدر و در پشت پرده خفاء، تا از گزند دشمنان محفوظ بماند؛ و  - 1

  .پدرش شهید شد، مقام امامت به او محّول گردید 260هنگامى كه در سال 
اقوال ) .شود پایان یافت سال مى 70كه حدود  329روع شد و در سال ق ش .ه 260از سال  : غیبت صغرى - 2

  .(دیگرى نیز گفته شده است
  .خواهد یافت كه خدا بخواهد و ظهور كند، ادامه  شروع شد، و تا وقتى 329كه از سال  : غیبت كبرى - 3
  .حضرت و حكومت جهانى او دوران درخشان ظهور آن - 4

 گوارتبارى پاك و بزر: بخش اول 
 

 كیست ؟) عج(امام مهدى 
پدرش امام حسن فرزند على، فرزند محّمد، فرزند موسى، فرزندجعفر، فرزند محّمد، فرزند على، فرزند حسین، 

پاكى بود كه با  بود و مادرش كنیزى ترك و از سالله) درود خداوند بر تمامى آنان باد(فرزند على بن ابى طالب 
او پیش از ازدواج با امام  .نام این كنیز، نرجس یا صیقل بود .یافت سالم پیوند مىعلیهما ال اوصیاى عیسى بن مریم

اسالم به  داران سپاه علیه السالم در كشور خود، به خاطر خوابى كه دیده بود، اسالم آورد و هنگامى كه طالیه حسن
  .بیاورد و مادر حّجت خدا گرددخانه امام عسكرى  دیارش هجوم بردند خود را تسلیم آنان كرد تا تقدیر، او را به

 میالد امام مهدى
   

هجرى و در شهر سامراءپایتخت خالفت در روزگار معتصم عباسى،  - 256و یا  - 255در شب نیمه شعبان سال 



  .گشود امام مهدى چشم به جهان
بشر مقّدر نموده داد خداوند براى این نوزادباسعادت چه اثرى بر زندگى  والدت او را شواهدى بود كه نشان مى

  .است
حضرت را  گوش فرا دهیم و ماجراى والدت آن اجازه دهید با هم به سخنان حكیمه دختر امام جواد و عّمه امام حسن

  : از زبان او بشنویم
  : امام حسن عسكرى مرا خواست و گفت

ا در این شب آشكار امشب نیمه شعبان است و خداوندتبارك و تعالى حّجت ر .امشب نزد ما افطار كن! حكیمه
  .او حّجت خدا برزمین است .فرماید

  .نرجس : پرسیدم مادر این نوزاد كیست ؟ فرمود : حكیمه گوید
  .همین است كه با تو گفتم: فرمود  .بینم نشانى از حمل، در نرجس نمى! فدایت گردم : گفتم

اى بانوى  : كفش از پاى من در آورد و گفتآمد،  نرجس .حضرت آمده، سالم دادم و نشستم به خانه آن : حكیمه گوید
سپس  .چنین نیست: گفت  .تو بانوى من و بانوى خانواده منى : اى ؟ به او گفتم امشب چگونه ام من و بانوى خانواده

امشب تو را فرزندى عطا خواهد كرد كه در دنیا و آخرت  خداوند متعال : عّمه چه شده است ؟ به او گفتم : گفت
نماز شام را گزاردم، افطار  چون .نرجس، از شنیدن این سخن خجل شد و شرم كرد : حكیمه گوید. . . سرور است

نرجس خفته بود و نشانى از وضع  .خواندن نماز شب از جا برخاستم نیمه شب براى .كردم به بستر رفته، خوابیدم
اى مضطرب برخاستم و  پس از لحظه .دمخوابی نماز گزاردم و به تعقیبات نماز پرداختم و آنگاه دو باره .نداشت حمل

سپیده دمیده یانه، بیرون  حكیمه گوید؛ براى اینكه ببینم .سپس برخاست و نماز گزارد و خوابید. او را دیدم كه خوابیده
علیه السالم دچار تردید شدم كه ناگاه  در باره سخن امام حسن .خفته بود نرجس .دیدم كه هنوز فجر اّول است .آمدم

حكیمه  ."هنگام وعده نزدیك است!عّمه شتاب مكن" : جایى كه نشسته بود با صداى بلند به من بانك زد از حضرت
از  در این حال بودم كه ناگهان نرجس مضطرب .را قرائت كردم" یاسین"و "سجده"هاى  نشستم وسوره : گوید

آرى  : كنى ؟ گفت آیا چیزى احساس مى : پرسیدم به طرف او جستم و نام خدا را بر او بردم وآنگاه .خواب بیدار شد
فراگرفت و او را  مرا ُسستى .این همان چیزى است كه با تو گفته بودم .دار خود را قوى نگه روح وقلب : گفتم .عّمه

دیدم نوزاد به دنیا آمده و  .پرده از نرجس برداشتم. ناگهان متوّجه صداى سرورم امام زمان شدم .زایمان
) برخالف سایر نوزادان(دیدم  .او را در آغوش گرفتم .ا بر زمین نهاده و در حال سجده استر ههاى خویش گاه سجده

  .تمیز و پاكیزه است
امام  .علیه السالم بردم او را خدمت امام. پسرم را نزد من بیاور! عّمه : در این هنگام امام عسكرى مرا بانگ زد

سینه خود گذارد و سپس زبان در دهانش گردانیدودست بر وپاهاى او را روى  دست، زیر رانها و پشت بّچه گرفت
 (1) .چشمان ومفصلهاى بدن نوزاد كشید

  .آید به اجرا گذارد تفصیلى كه در زیر مى پس از والدت این كودك، امام حسن عسكرى آداب و رسوم توّلد را به
نیز به خاطر او عقیقه كرد و از نان و ده هزار رطل گوشت براى او صدقه داد و سیصدگوسفند ) 2(ده هزار ِرطل 

فرزندش و اینكه او  سپس یاران خاص خویش را از والدت .هاشم وشیعیان فرستاد بنى روز توّلد نوزاد آنها را براى
از  .را فرمود تا این خبر را در میان خود مخفى نگه دارند دار است، آگهى داد وآنان پس از ایشان امامت را عهده

اى به جّدم  چون امام زمان به دنیا آمد، موالى ماامام عسكرى نامه : اق قمى نقل است كه گفتبن اسح محّمد بن حسن
  : فرمود، نگاشته بود هاى خود را صادر مى احمد بن اسحاق نوشت كه در آن به خطخویش كه بدان نامه

ما كسى را از خبر  .نداشته باشنداز آن اطالعى  باید این خبر پیش تو پنهان بماند و دیگر مردمان .نوزاد به دنیا آمد"
دوست داشتیم  .مگر خویشاوند نزدیك را به خاطر خویشاوندى، و دوست را به خاطروالیتش كنیم والدت او آگاه نمى

این خبر را نیز به تو اعالم كنیم تا خداوندهمچنانكه ما را بدان مسرور ساخت، تو را نیز از شنیدن آن شادوخوشحال 
 (3) ."و السالم .سازد

  : از ابراهیم، صحابى امام حسن عسكرى نقل است كه گفت
  .(بدین مضمون(نوشت  اى نیز به من علیه السالم چهار قوچ برایم فرستاد و نامه موالیم امام عسكرى"

از آنها بالّذت بخور و هر كه از  .فرزندم محّمدالمهدى است) والدت(این قوچها به خاطر  .بسم اللَّه الرحمن الرحیم
 (4) "عیان ما را دیدى بدو نیز بخورانشی

 پنهان بودن میالد حّجت اللَّه
   

علیه السالم بدین گونه انجام پذیرفت و به خاطر شرایطسیاسى آن دوران در زیر پرده كتمان  والدت امام زمان
در  .نهادتوّلد فرزند خودش را جز به اصحاب خاص خود در میان ن علیه السالم امام حسن عسكرى .پوشیده ماند



  : گفتند اى از اصحاب امام عسكرى نقل شده است كه از كتاب غیبت، از عّده روایتى
در  .كردیم وپیشواى پس از او پرسش مى علیه السالم گرد آمده بودیم و از وى در باره حّجت نزد امام عسكرى"

فرزند  : وگفت ر پا خاستحضرت ب عثمان بن سعید بن عمر عمرى در برابر آن .مجلس او چهل مرد حضورداشتند
بنشین  : امام به او فرمود .خود بدان داناتر از منى خواهم در باره مطلبى از شما سؤال كنم كه مى! رسول خدا

هیچ كدام از ما  .نرود كسى بیرون : حضرت فرمود اّما آن .وخشمگین برخاست تا خارج شود عثمان ناراحت! عثمان
 : امام فرمود .عثمان روى پاهایش برخاست .امام، عثمان را باصداى رسا ندا دادتا پس از ساعتى كه  .بیرون نرفتیم

اید تا در  شما آمده : فرمود! آرى اى فرزندرسول خدا : اید، آگهى دهم ؟ همه گفتند آیا شما رابه خاطر مطلبى كه آمده
تر از هركسى به امام  اره ماه، شبیهناگهان پسرى را دیدیم مثل پ .آرى : همه گفتند: باره حّجت پس از من سؤال كنید 

او را فرمان برید و پس از من به تفرقه  .من بر شما این پس از من پیشواى شماست و جانشین : فرمود! عسكرى
بدانید كه شما پس از این روز او را نخواهید دیدتا عمرش كامل  .خویش به هالكت افتید دچار نشوید كه در دین

كه او جانشین امام شماست و كار به  .او را اطاعت كنید گوید بپذیرید و فرمان نچه را مىاز عثمان بن سعید آ .گردد
 (5) ."دست اوست

 دوره امامت، چگونه آغاز شد ؟
 

یافتند، فورًا آنها را به زهر از  اولیاء اللَّه مى خلفاى عّباسى بنابر عادت معمول خویش، هر گاه فرصتى براى كشتن
  .آوردند پاى در مى

حضرت بر آمد تا  علیه السالم را به زهر شهید كرد و سپس درصدد یافتن فرزنِد آن صم نیز، امام حسن عسكرىمعت
  .خویش دنباله امامت را نیست و نابود گرداند او را نیز از میان بردارد و به خیال

ست خبر این ماجرا را از بهتر ا .توقیف كنند اى را به خانه امام فرستاد تا هر كه و هر چه در آنجاست معتصم عده
  : گوید او در این باره مى .یحیى بن خاقان پسر وزیر معتصم بشنویم زبان احمد بن عبد اللَّه بن

آنگاه خود همان لحظه سوار شد و به دار  .پدرم به من پیغام داد كه امام بیمارشده .چون امام حسن عسكرى بیمار شد
از افرادمورد وثوق و  همه آنان .معتصم شتابان بازگشت امیرالمؤمنینالخالفه رفت و سپس باپنج نفر از خادمان 

به آنها دستور داده بود در خانه حسن بن على باشند و  پدرم .بود" نحریر"یكى از آنها هم  .خواص خلیفه بودند
داده بود كه  دستور اى از پزشكان فرستاده بود و به آنان همچنین در پى عده .اوضاع و احوال او رازیر نظر بگیرند

  .وشام از او پرستارى ومراقبت كنند در خانه امام حسن عسكرى رفت و آمد كنند وهر بام
) اش شدت یافته و بیمارى(حضرت  چون دو روز از این ماجرا گذشت، كسى نزد پدرم آمد و به وى خبرداد كه آن

حضرت را تحت  آن داد بخوبى حال حضرت رفت و به پزشكان دستور سوار شد و به خانه آن پدرم .ضعیف شده است
او دستور داد كه پیش او بیاید و ده تن از كسانى را كه به  همچنین در پى قاضى القضات فرستاد وبه .نظر بگیرند

تمام آنها را به خانه امام حسن  آنگاه .وپرهیز گارى آنان مطمئن است، انتخاب كند و با خود بیاورد دین و امانتدارى
علیه  آنها در آنجا بودند تا آنكه امام حسن عسكرى .تكلیف كرد كه شبانه روزهمانجا بمانند فرستاد و بدیشان

با رحلت او سامراء یكصدا ناله بر  .شد واقع 260رحلت او چند روز گذشته از ماه ربیع االّول سال  .درگذشت السالم
  .آورد كه ابن الرضا از دنیا رفت مى

كنند وهر آنچه در خانه است مهر و موم  ت فرستاد تا خانه و اتاقها را بازرسىحضر اى را به خانه آن خلیفه عّده
پیش  زنان .همچنین زنانى آوردند كه از حمل و آثار آن آگاه بودند .را بجویند حضرت نمایند و نشان فرزند آن

ین كنیزها، كنیزى است كه ادعا كرد كه در میان ا یكى از این زنان .كنیزهاى امام رفته، یكایك آنها را معاینه كردند
ونیز زنانى كه با  نحریر و یارانش .از این رو دستور دادند آن كنیز را در اتاقى نگه دارند. نشانه حمل با خود دارد

  .او بودند، مأمور مراقبت از این اتاق شدند
  : گوید سپس احمد بن عبداللَّه در ادامه گفتار خویش مى

كردند، دو سال و اندى وى را زیر نظر داشتند  مى كنیز باردار است و از او مراقبتكردند آن  مأمورینى كه گمان مى
شد و مادرش ادعا كرد  سپس میراث امام حسن میان مادر و برادرش، جعفر، تقسیم .بردند تا آنكه به اشتباه خودپى

  .وصى او است و این امر نزد قاضى ثابت شد
  : گوید مى نقل كرده تا آنجا كهسپس وى ماجراى مخالفت جعفر با وصایا را 

 .علیه السالم است نشانى از فرزند امام حسن بیرون آمدیم، وضع بر همین منوال بود، و خلیفه امروز در پى جستن
(6) 

هاى امامت رااز بیخ بركند و حركت اصیل مكتبى را  كوشید، ریشه بدین گونه قدرت جاهلى و استكبارى مى
  .مقصود خود نایل نیامدند كه دست خداوند بر فراز دستان آنها بود هاّما ب .دستخوش نابودى سازد



خواهند پرتو خدا را با "؛ ) 7) (اْلَكاِفُروَن  ُیِریُدوَن َأن ُیْطِفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفَواِهِهْم َوَیْأَبى اللَُّه ِإلَّا َأن ُیِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه )
كافران نا  ندچنین نخواهد مگر آنكه پرتو خویش را به انجام رساند، هر چند كهدهانهاى خویش فرونشاننداّماخداو

 " .خوش دارند
امامت پس از برادرش امام حسن  كرد كه او ادعا مى .علیه السالم عمویى داشت، كه نامش جعفر بود امام حّجت

اند و حّتى در راه رسیدن به خو ادعاى باطل او مردم را به خود مى بنابر همین .علیه السالم حّق اوست عسكرى
آنكه بداند آنچه موجب استمرار خط  بدون .شد، تا از آنها كمك بگیرد مقصودخویش به قدرتهاى ستمگر متوّسل مى

  .هاى مؤمن بر ّضد فساد و انحراف آنهاست امامت است، مقاومت در برابرهمین قدرتها و رهبرى توده
خوبى آگاهى داشت كه اّمت، پیشوایى  وبه .ندارد اى براى امامت بهره دانست از شایستگیهاى كافى جعفر كه خود مى
رفت، و كوشید از كمكهاى او  نزد عبداللَّه بن یحیى بن خاقان، وزیر خلیفه وقت عباسى .شناسد نمى او را به رسمّیت
  : كند برخورد را چنین بازگو مى پسر این وزیر ماجراى این .بر خوردار شود

هزار  20حقوق پدرم رابراى من نیز مقّرر دار و هر سال  : ث، جعفر نزد پدرم آمد و بدو گفتپس از تقسیم میرا
  .دینار به من انعام بده

كنند پدر وبرادرت  ادعا مى خلیفه، درمورد كسانى كه! احمق : پدرم او را از این خواسته نهى كرد و بدو گفت
براى خلیفه  اّما این امكان .ده تا آنان را از این باور باز گردانداش را باال بر وتازیانه امامند، شمشیر خویش را آخته

پس اگر تو پیش پیروان پدر و برادرت  .تا آنان را از این اعتقاد در باره پدر و برادر تومنصرف سازد .فراهم نشد
ن جایگاهى ندارى، چنی به خلیفه داشتى كه حقوق آنها را براى تو قرار دهد ؟ و اگر پیش اینان امام بودى چه نیازى

  .در نزد ما هم بدان حقوق دست نخواهى یافت
علیه  صواب بازگشت و امامِت حضرت حجت دیرى نپایید كه جعفر از این ادعاى دروغ خود دست برداشت و به راه

  .شد" جعفر تّواب"شیعیان كه او را جعفر كّذاب نامیده بودند، ملّقب به  از این رو پیش .السالم را پذیرفت

 یبت صغرىغ
   

گر، طى گذشت دو قرن و نیم از عمررسالت پس از پیامبرصلى اهللا علیه وآله احكام و  پس از آنكه پیشوایان هدایت
از آنكه برگزیدگان اّمت از طریق جانشینان معصوم پیامبران، پرچم آنهارا بر  شرایع دین را تبیین كرده بودند، و پس

هزار نفر استحكام پذیرفت، و از پِس آنكه جریاِن  الهى در جان هزاران هاى شناخت و معرفت دوش گرفتند و ریشه
قد علم كرد،  دار گردید و در برابر انحرافات اساسى در دین بر ضّد ستم و طغیان را عهده مكتبى وظیفه انقالب

ن غیبت از سال ای .غیبت صغرى را مقّدر فرمود علیهما السالم خداوند براى ولى اللَّه اعظم حضرت حّجت بن الحسن
 .و شیعیان بودند اى به نام وكیل، ُپل ارتباطى میان امام در طى این مّدت عّده .طول انجامید ه به 329ه تا سال  260

  : اینان عبارتند از
علیه السالم بودوپس از در گذشت آن بزرگوار نایب  وى وكیل امام حسن عسكرى .ابو عمرو عثمان بن سعید - 1

  .امام حّجت گردید
 .ه ، امام حّجت فرزند وى ابوجعفر محّمد بن عثمان را نایب خویش قرار داد 266پس از وفات عثمان در سال  - 2

  .سال بود38مّدت نیابت محّمد 
ه ، بدین سمت منصوب شد براى  304او كه ازسال  .پس از محّمد بن عثمان، حسین بن روح به نیابت رسید - 3

  .كرد عنوان مرجع شیعیان عمل مىبه  سال از جانب امام 22مّدت 
علیه السالم، على بن سمرى را به عنوان  امام. پس از آنكه حسین بن روح ، نداى پروردگارش را اجابت گفت - 4

در  حضرت على بن محّمدسه سال در این منصب باقى ماند و چون وفاتش نزدیك شد، از آن .جانشین او تعیین كرد
وى آگهى داد كه پس از وفات او دوره  حضرت به اّما آن .انشین شود پرسش كردباره كسى كه پس از وى باید ج
  .رسد غیبت صغرى نیز به پایان مى

كردند و چه بسا  در طول سالهاى غیبت صغرى چهار فقیه بزرگ یاد شده، به نیابت ازامام نقش رهبرى را ایفا مى
از نظر  غیبت كبرى از میان فقها، كسانى را كه براى گزینش رهبران خود در دوره این مّدت براى تربیت اّمت

چرا كه ضرورى بود اّمت از میان فقهاى عادل و . خصوصیتها به نّواب اربعه بیشتر نزدیك باشند، كافى بوده است
  .راسخ در دانش اهل بیت، و زاهد در دنیا و كسانى كه تبلور تعالیم مكتب هستند، بتواند كسى رابرگزیند

واز آن به نیابت خاّصه و پس ) امامت)وصایت  مر در این نهفته باشد كه ارتباط الهى از وحى بهشاید حكمت این ا
  .شود از آن به نیابت عامه، درجه بندى مى

پس از آنكه  .است صلى اهللا علیه وآله، روزگار وحى است كه شاهدماجراهاى عظیمى روزگار پیامبر بزرگ اسالم
چرا  .مأمور این وظیفه شدند كه آیات متشابه قرآنى را تفسیر كنند لیهم السالمع كار تبلیغ رسالت كامل شد، ائمه



خود گامى پیش برنده در راه برخورد با  این نكته. كردند بایست مستقیمًا به آیات محكم رجوع مى مردم خود مى كه
  .شود وحى تلّقى مى

قه، هّمت گماردند تا آنجا كه برخى از آنان از ف در روزگار امامت، بسیارى از دانشمندان مسلمان در پى فرا گرفتن
مردم دراین مرحله  .شود بعد از این دوره، مرحله نیابت خاّصه آغاز مى .سوى ائمه مأموِر دادن فتواشده بودند

صورت مستقیم، آن چنانكه در روزگار امامت  علیه السالم و نه به وظیفه داشتند از طریق مراجعه به نّواب امام
  .تماس بگیرند حضرت با آن معمول بود،

كه بنابر مقیاسهاى عمومى، به شایستگیهاى آنها  اّما اكنون كه عصر نیابت عاّمه است، مسلمانان باید به فقیهان عادلى
  .شده است علیهم السالم براى مردم بازگو و تبیین این شایستگیها از زبان ائمه .اند، مراجعه كنند شناخت پیدا كرده

دارد، لیكن این امر در چهار چوب احكام ظاهرى  حّجت اللَّه با اولیاى خدا به اشكال گوناگونى ادامه اگر چه ارتباط
تواند ادعاداشته باشد كه با امام  حّتى نمى .تواند ادعا كند كه نایب خاّص امام است هیچ كس نمى چون .گردد داخل نمى

  .بگشاید مسلمانان خود باید او را تكذیب كنند ادعاهایى ارتباط مستقیم دارد و چنانكه كسى زبان به چنین
  .شد رو مى روبه اى واقعى داشت، اّمت با فاجعه بندى وجود نمى اگر چنین درجه

 شمایل و صفات امام غائب
   

شاید فلسفه این  .شده است علیهم السالم بیان حضرت با دقت تمام از زبان پیامبرصلى اهللا علیه وآله و ائمه اوصاف آن
چرا  .جلوى هر كسى را كه قصد داشته ادعاى مهدویت بكند، بگیرند بدان جهت بوده كه با ذكر این اوصافامر 

واز آنجا كه فراهم آمدن تمام این  .بود مسأله ظهور امام مهدى در آخر الزمان یكى از ضرورتهاى دینى هم شده كه
بنابراین باعث  ناپذیر است عى مهدوّیت امكاناسالمى ذكر آنها رفته، در شخص مّد صفات و ویژگیها، كه در روایات

  .شود تا دروغ او پیش مردم فاش شود مى
  : حضرت چنین آمده است درباره اوصاف آن

  : فرماید رسول خداصلى اهللا علیه وآله اوصاف حضرت مهدى را چنین بیان مى - 1
مهدى از  .انش اندك بر آمدگى داردكه می مهدى از من است، او بلند پیشانى است و داراى بینى باریكى است"

رنگش، رنگ عربى و بدنش، بدن اسرائیلى  .چشمان گردى دارد .چون ماه تابان است اش چهره .فرزندان من است
و شمشیرش چون سوزش آتش ) تیز و برّان(چون اره  دندانهایش .است) گرد و سرخ(صورتش مثل دینار  .است
  ."است
  : فرماید در توصیف حضرت قائم چنین مىعلیه السالم نیز  امام على - 2

صاحب خال و  .و پیشانى نورانى است او داراى چهره سرخ .مهدى دیدگانى مشكى دارد و موهایى پر پشت"
تر  شما گشاده ساحت و درگاهش از همه .عالمى است غیوردانائى است كه اخبار گذشتگان را داراست .عالمت است

كه در آسمان پرواز (به مرغ  .آرنده صله رحم است جاى تر از همه شما به و بیش تر و دانش او از تمام شما افزون
  ."آورد شود و برگ مى كارد، سبز مى در زمین مى (خشك(افتد، و شاخى  كند و در دستش فرومى مى اشاره) كند مى

  : فرماید حضرت نیز چنین مى علیه السالم در باره اوصاف آن امام حسین - 3
حالل وحرام و نیازمندى مردم به او و بى نیازى  روى سكینت و وقارى كه دارد و همچنین دانش او بهمهدى را از "

  ."شناسید او از مردم مى
  : امام باقرعلیه السالم اوصاف امام مهدى را چنین بیان كرده است - 4

پشت او دو خال  .استبزرگ و شكمش فربه  هایش قوى و زورمند است وزانوانش سیاهى چشمانش تابنده و پنجه"
پوستش و خالى همانند خال پیامبر، ابروانش به هم پیوسته است، دیدگانش از كثرت شب  است، خالى به رنگ

اش فراخ است،  است، سینه) خالى(در صورتش اثرى  .تابنده است بیدارى و عبادت آشكار است، سیاهى چشمانش
  ."بزرگ و درشت است تخوانهاى كتفشكند و سر اس رها مى) به دو طرف بدنش(هایش را  شانه
  : حضرت فرموده است علیه السالم نیز در باره اوصاف آن امام صادق - 5

و نورانى است و سیاهى چشمانش بغایت  زند، ابرو كمان مهدى خوش سیما و گند مگون است كه به سرخى مى"
است و نازك  او خاشع .دارد و پیشانى بلند اش بر آمده است، بینى عقابى سیاه است، چشمان فراخ دارد، باالى بینى

ترساند، به مردم و دلهانزدیك است، شیرین گفتار و خوش سیماست، ساقهایش باریك  مثل شیشه، هیبتش مردم را مى
نهد جز آنكه  اى نمى ها از هم بپاشندوفروریزند، دست بربنده وبدنى نیرومند دارد، چون بر كوه بانگ زند صخره است

میانه قامت  گردد، نه بسیار بلند باالست و نه بسیار كوتاه بلكه مى) سخت و نیرومند(هاى آهن  ارهدلش همچون پ
وابروهایش پیوسته است، بر گونه راستش خالى است گویا دانه  است، َسِر گرد دارد و سینه فراخ، بلند پیشانى است

  ."است كه بر قطعه عنبر ساییده باشند مشك



  : م نیز اوصاف امام را چنین بیان كرده استامام رضاعلیه السال - 6
 .هایى از نور او رااحاطه كرده كه به پرتو قدس درخشیدن گیرد هاله .او شبیه من و شبیه موسى بن عمران است"

اش  نشانه. در هیأت بدنى به رسول خداصلى اهللا علیه وآله شبیه است .ورنگى شاداب دارد داراى اعتدال اخالق است
 .انگارد سالخورده است اّما سیماى جوان داردتا آنجا كه بیننده او را چهل ساله یا كمتر مى) از نظر سن)آن است كه 

 (8) ."شود است كه تا گاه مرگ و با وجود گذشت روزها و شبها، اصًال پیرنمى دیگر از عالیم او آن

 انتظار فرج یا آرزوى شورآفرین
   

یابد، و زندگى افراد را در جامعه دستخوش  مى ع بر اساس آنها جریانبعضى از سنتهاى الهى هستند كه حیات جوام
  .سازند دگرگونى مى

  : ترین این سنتها پیروزى حق و راندن باطل است یكى از برجسته
 (9) (َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا  )
 " .باطل نابود شونده استبگو حق بیامد و باطل نابود شد كه "

هاى دریاى رحمت خدا لنگر خواهدانداخت كه رحمت خدا بر غضب او پیشى  كشتى زندگى سرانجام بركرانه
  .گرفته، و از سویى خداوندمردم را آفرید تا بدانها رحمت آرد

ستى در آن نیك تأمل سازد، سّنتى كه اگر درتاریخ بشر و در ظواهر ه پروردگار سبحان ما را بدین سّنت متوّجه مى
  :تمام خواهیم دید  كنیم آثار آن را به روشنى

 (10) (اْلُمْشِرُكوَن  َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِهَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى )
اش گرداند هر چند مشركان را ناخوش  یشهاچیرهاوست آن كه رسولش را به هدایت و دین حق فرستاد تا بر سایر ك"

 " .آید
اند، قدرت و حاكمیت و سیادت حق نیز باید با سیر  تا زمانى كه آسمانها و زمین به حق و بر پایه حق آفریده شده

  : رخصت خداوندى نتیجه تكامل حوادث و رویدادهاى هستى باشد هستى در پیوند باشد و به
 (11) (الصَّاِلُحوَن  الزَُّبوِر ِمن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْلَأْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَي َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي )
 " .و در زبور بنوشتیم پس از ذكر كه بندگان شایسته من زمین را ارث برند"

سمتى قوم و یا منحصر به وراثت صالحان در ق اند تنها محدود به یك این حقیقت كه مكاتب الهى بر آن تأكید كرده
صالحان بر ضّد  بلكه بیانى است براى سنتى الهى و عمومى كه در شورشها و انقالبهاى. محدود از زمین نیست

دلیل ما بر این  .یابد شود و بطور كامل دروراثت صالحان از تمام جهان تجّلى مى ستمگران و طاغوتیان متحقق مى
  : كه سخن آن است

تمام " االرض"ور با الف و الم آمده كه خودنشان دهنده آن است كه مراد از در آیه مذك) زمین(كلمه ارض  : اّوًال
  .زمین است

است و مجالى براى شك در این نكته باقى  تأكید قرآن بر این حقیقت در چندین كتاب آسمانى دیگر آمده : ثانیًا
اندازد تا  مى ا آن به جریانالهى كه خداوند روند رویدادهاى هستى را مطابق ب گذارد كه این امر سنتى است نمى

  .باالخره بطور كلى متحّقق گردد
َوُنَمكَِّن َلُهْم ِفي اْلَأْرِض َوُنِرَي * اْلَواِرِثیَن  َوُنِریُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلَأْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم )

  (12) (ُهَما ِمْنُهم مَّاَكاُنوا َیْحَذُروَن ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَد
و فرمانرواییشان دهیم در  .قرار دهیم وخواهیم بر مستضعفان در زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان"

 " .ترسیدند ایشان نشان دهیم آنچه را كه از آن مى زمین و به فرعون و هامان و سپاهیان
اى است كه با اتكا به آنها  تند كه روند طبیعى نظامهاى حاكم برزمین به گونههاى بشرى حاكى از آن هس تجربه

 .یازید در روح افراد بشر كه عبارت از همان تحّقق یافتن مدینه فاضله است دست توان بدین آرمان واال ونهفته نمى
  .راند جایى كه عدل و داد در آن برترى دارد و حق بى هیچ شریكى درچهار گوشه آن حكم مى

جامه تحّقق پوشاند ؟ آیا ممكن است بشر به  توان بدین آرمان فطرى و مشروع بنابر این چطور و چه هنگام مى
 اى معمولى تكامل یابدتا به این درجه واال برسد ؟  گونه

هاى مستكبران برضّد مستضعفان، وعقب نشینى آشكار بشرّیت  هاى سالحهاى اتمى و شیمیایى، و توطئه زرّاد خانه
دلیلى آشكار بر اینكه تنها  وهدایت، وفرو افتادن خوفناك آن در پرتگاه فساد و تجاوز و ستمگرى میدانهاى فضیلت از

  .رحمت خداست كه انسان را از تاریكیها به سوى روشنایى بیرون آورد راه تحقق اهداف و آرمانهاى انسان، همان
ازخاندان رسول خدا خاتم پیامبران، و مقتداى  ، دوازدهمین امام(عج(این رحمت تنها در ظهور امام حجت 

افروزد،  اى جاوید از آرزووامید بر مى وایمان بدین حقیقت راست، در دلهاى مؤمنان شعله. راستكاران، متجّلى است



  .شود نیروى محركه او محسوب مى امید و آرزویى كه در حركت تكاملى انسان به مثابه
زیرا سعى براى متحّقق ساختن این  .یابد با آرزو و امیدتفاوت مى" عى و تالشس"این امید الهى است كه با شاخصه 

  .و حركت نكردن رود حال آنكه آرزو و امید توجیهى است براى ماندن ضرورى به شمار مى امید الهى شرطى
یط خفقان و گیرى از شرا كه شیطان با بهره این آرزو و امیدى است كه مجاهدان را از تیرگیهاى نا امیدى و یأسى

  .بخشد اضطراب و ناتوانیهایى مادى دردل آنان راه داده، رهایى مى
زند و  شود، و بدان رنگى از خوش بینى مثبت مى این امید و آرزویى است كه بر نگاهها و مواضع فرد منعكس مى

را در جسم  د آنكوشن هاى طاغوتیان مى و شكست كه دستگاههاى طاغوت و وسوسه روح بدبینى و گمان و منفى بافى
شاید به خاطر همین حكمت باشد كه در  .زداید راند و مى و جان عامالن و كوشندگان راه خدا تزریق كنند، از آنهامى

  : آمده است حدیث نبوى
  ."برترین كارهاى اّمت من، انتظار فرج است"

 امام زمان در آیات و روایات
   

ومسیحى و زردشتى با ظهور  یهودى الم ورجعت بهرام در ادیانعلیه الس ظهور عزیرعلیه السالم وبازگشت عیسى
  .خواهد پذیرفت علیه السالم تحّقق خاتم اوصیا، حضرت حّجت

حضرت  نقل شده از اهل بیت همه با ظهور آن تفسیر پنجاه آیه قرآن و دهها حدیث از پیامبر اكرم و صدها روایت
  .گیرد صورت تمام به خودمى

 (13) .اره مهدى موعود به تواتر نقل شده استحدیث در ب 657بیش از 
حضرت، دانشمندان اهل  در باره ظهورآن .اند این روایتها را بزرگان اصحاب پیامبرصلى اهللا علیه وآله نقل كرده

 (14) .اند كتاب نوشته 144سّنت بیش از 
ند و ما نیازى به بحث با ادیان بسیارى از دانشمندان مسلمان، از مذاهب مختلف، مّدعى تواترحدیث در این باره هست

بلكه به جاى پرداختن به این  شخص امام مهدى نداریم چون داراى زمینه مشترك حدیث با آنها نیستیم آسمانى در باره
شود و سپس  حضرت مهدى در آخر الزمان متوّلد مى : گوید كه مى اى بپردازیم كار باید به بحث پیرامون نظریه

كه در برابر ایمان به زنده بودن امام  كنیم زندگى طوالنى امام، به عنوان یك مشكل روانى ما گمان مى .كند ظهورمى
دهید نخست به بحث پیرامون قضیه طول عمر بپردازیم و آنگاه در باره  بنابر این به ما اجازه .كند نمود پیدا مى

  .نظریه به بحث بنشینیم آن

 مسأله طول عمر
 

بدین ترتیب كه  .حّجت را بر بندگانش تمام فرماید ا و رحمت گسترده خویش خواستپروردگار سبحان با نعمت دیر پ
  .سوى مردم فرستاد تا مبادا زمین از وجود حّجت خالى بماند رسوالن خویش را به

محّمدصلى اهللا علیه وآله پیامبرى نبود تا رشته  چون پس از درگذشت .خداوند عمر خاتم اوصیا را طوالنى فرمود
با انقطاع وحى، ارتباط غیبى از طریق یكى از اولیاى خدا همچنان  بنابر این .ان زمین و آسمان باشدپیوند می

  .استوارماند
قدرت خدا كه در هر چیز نفوذ دارد و بدان آسمان و زمین را بیافرید، خداى سبحان را از دراز گردانیدن عمر 

  .سازد انسان عاجز نمى
وحّتى بیشتر عمر داد و عیسى و ادریس و عبد  سال 950اوریم كه خداوند، نوح را ما به عنوان یك مسلمان بر این ب

علیه السالم  زمان حاال نیز زنده نگاه داشته است، پس چگونه ایمان نیاوریم به اینكه امام را تا همین) خضر(صالح 
 نیز از عمر دراز بر خوردار است ؟ 

 دین و پدیده طول عمر
 

از معتقدان به ادیان یهودى، مسیحى و اسالمى  هر یك .كنیم باره این موضوع گفتگو مى اینك از بعد دینى محض در
بنابر این  .شود خداوند شامل تمام امور و از جمله دراز گردانیدن عمر یكى از افراد بشرمى بر این باورند كه قدرت

  .ر سالگى هم زنده بداردتوانداو را بطور مثال تا هزا كسى كه باید در هفتاد سالگى بمیرد، خداوند مى
علیه  بسیارى از كسانى كه جلوتر از امام مهدى زیرا هنوز هم بطور اصولى، حیات .آنها عمًال چنین اعتقادى دارند

اند و عقیده دارند كه آنها در آینده نیززنده  علیهم السالم، را پذیرفته اند، مثل خضر، ادریس و عیسى السالم به دنیا آمده



  .خواهند ماند
هاى دور مّدت درازى در بین مردم  بعالوه كتابهاى دینى آنان نشانگر آن است كه برخى از افراد بشر درگذشته

در این باره . سال عمر كرد 930بنابر اعتقاد یهود كه در تورات هم بدان اشاره شده،  به عنوان مثال آدم .اند زیسته
  : در تورات آمده است

  ."ود و آنگاه مردسال ب 940تمام مّدت عمر آدم "
 (5سفر تكوین، اصحاح پنجم، آیه )

  : سال زیست 912شیت نیز بنابه تصریح تورات 
  ."سال بود و آنگاه مرد 912تمام مدت عمر شیت "
 (8 سفر تكوین، اصحاح پنجم، آیه)

  : سال عمر كرد 950نوح نیز به اعتقاد آنها 
  ."سال بود و آنگاه مرد 950تمام مدت عمر نوح "
 (29 فر تكوین، اصحاح نهم، آیهس)

یادآورى این حقایق ما را از ذكر اسامى معمّرین بى  .اند مسلمانان نیز بر این باورند كه عیسى و خضر و الیاس زنده
  .گرداند نیاز مى

 آیا امام مهدى زنده است ؟
 

كند  در آخر الزمان قیام مىدر صفحات گذشته گفتیم كه مذاهب اسالمى تقریبًا بر قضیه وجودمصلحى كه به امر خدا 
از  كتابهاى آنان آكنده .علیه السالم است، اتفاق نظر دارند خداصلى اهللا علیه وآله و فرزند فاطمه و از نسل رسول

بسیارى از دانشمندان مسلمان كتابهایى در  بعالوه .احادیثى است كه به تواتر براى اثبات این نكته وارد شده است
البته ما منكر وجود عده دیگرى از دانشمندان كه بااین عقیده  .اند ومفصل نگاشته مشروحباره این موضوع بطور 

ولى  .حدیثهایى كه داراى غرایب است پذیرفتنى نیستند: گویند  این عّده در باره این احادیث مى .مخالفند، نیستیم
درباره امتهاى گذشته و آنچه در  كه عجیب و غریبتر از احادیثى) عج(وروایاتى كه در رابطه با امام مهدى  احادیث

  .زمان آنان رخ داده نیست
  .اند در باره آن به اختالف پرداخته اى را متذّكر شد و بدان پرداخت كه مذاهب اسالمى در اینجا باید نكته

 آیا امام مهدى فعًال زنده است یا اینكه در آینده به دنیا خواهد آمد ؟ 
هیچ كدام از مذاهب اسالمى وجود امام مهدى  باید این نكته را یاد آورى كنیم كه پیش از آنكه وارد این بحث شویم

بعید شمردن زنده  اّما تأویل روایاتى كه در این باره وارد شده تنها یك عّلت داشته است و آن. اند را انكار نكرده) عج(
  .هجرى تا كنون است 255حضرت از سال  بودن آن

  : شود اى از آنها اشاره مى دالیل و شواهد فراوانى وجود داردكه ذیًال به پاره) عج(ى در باره زنده بودن امام مهد
است ودانشمندان مسلمان بر  احادیث پیامبرصلى اهللا علیه وآله در مورد ائمه اثنى عشر، به تواتر نزدیك - الف 

  : كنیم احادیث اشاره مىدر زیر به برخى از این  .اند صحت آنها و نیز ثقه بودن راویان آنهااجماع كرده
  ." ... پس از من دوازده امیر باشند: "فرماید  شنیدم پیامبر اكرم مى : از جابر بن سمره نقل است كه گفت - 1

 (15) ."همه آنها از قریش هستند: " ... حضرت فرمود  آن : پدرم گفت .اى گفت كه من نشنیدم آنگاه كلمه
  ." ... پس از من دوازده امیر باشند" : رسول خدا فرمود - 2

همه آنها  ... " : حضرت فرمود آن : گفت .كردم از كسى كه پشت سرم بود سؤال .سپس چیزى فرمود كه من نفهمیدم
  ."از قریش هستند

 (16) .این حدیث حسن و صحیح است : ترمذى گوید
این امر پایان نیابد " : فرمود مى حضرت شنیدم كه آن .با پدرم نزد پیامبرصلى اهللا علیه وآله رفتیم : گوید) جابر) - 3

معلوم  سپس سخنى فرمود كه بر من : جابر بن سمره گوید. . . " بیایند ) مردم(مگر اینكه دوازده خلیفه در بین آنها 
 (17) ."همه از قریش هستند . . . " : او فرمود : چه فرمود ؟ گفت : از پدرم پرسیدم .نشد
  : فرمود شنیدم از رسول خدا كه مى : گوید جابر بن سمره - 4

  ." . . .مردم تكبیر گفتند و فریاد كشیدند .ماند مى دوازده خلیفه همچنان ارجمند باقى) روى كار آمدن(این دین تا "
ش همه آنها از قری . . ." : فرمود ؟ گفت او فرمود پدر ایشان چه : از پدرم پرسیدم .آنگاه سخنى آهسته بر زبان آورد

 (18) ."هستند
 (19) ."خلیفه باشد این اّمت را دوازده" : از پیامبرصلى اهللا علیه وآله شنیدم كه فرمود : جابر گوید - 5

اند كه خلفا از قریش هستند، به آن اخبار  كرده اگر احادیثى را كه در نزد فریقین صحیح است و بر این نكته تصریح



سازند كه آنها مثل ستارگان، زمینیان را حفظ  كنند و خاطر نشان مى ان مىاهل بیت را بی روایاتى كه مكارم وفضایل
كنند كار دین و خالفت به آنان منتهى  اضافه كنیم كه بیان مى كنند، بیفزاییم، و تمام آنها را به احادیثى و هدایت مى

بایست از آنها باشد و  مام مهدى مىا خواهد شدواگر حّتى دو نفر در زمین باقى باشند آنها خواهند بود، و نیز یافتیم كه
: مهدِى آنها، آخرین ایشان است و اگربدین احادیث روایتهایى را كه از پیامبر اكرم نقل شده كه فرموده است 

امام  : توان گفت اضافه كنیم، باشناخت تمام این احادیث، مى" آخرین این دوازده نفر قائم اّمت و مهدى آن است"
بوده كه به  یازدهمین امام حضرت حسن عسكرى .علیهم السالم است دوازدهمین امام از ائمه فعًال وجود دارد چون

 .در اخبار آمده است، و این پسر همان مهدى است اجماع مورخان جز یك پسر از خود بر جاى نگذاشته، چنانكه
  .باشد بنابر این او باید زنده

اگر  .حلقه مردم را با پروردگار مرتبط سازد اشد تا به مثابه یكپیش از این گفتیم باید حّجتى دائم براى مردم ب - ب 
حضرت  غیبت آن. امام و وجود فعلى او به عنوان راهبرى براى خلق نیز ثابت خواهد شد این سخن ثابت شود، حیات

واند، غیر ت طبیعت ارتباط غیبى خویش با خداوند توانا و دانا مى چون او به .مستلزم آن نیست كه از او سودى نباشد
چنانچه خداوند قادر باشدتواناییهاى شگرفى به فرشتگان مقّرب خود  .بیند محقق سازد آنچه را كه مصلحت مى مستقیم

پیامبر یا جانشین او  مند سازد، بر این نیز توانا خواهد بود كه به عطا كند و آنها را ازشایستگیهاى بزرگ بهره
  .ایستگیهارا عنایت فرمایدهمین تواناییها وش) عج(همچون امام مهدى 

اگر سّنت جارى خداوند در میان بندگان این گونه باشد كه براى هر كارسببى قرار دهد و كارها را با اسباب آنها به 
صورت  از پذیرش تئورى سبب قرار دادن یكى از بندگان صالح و مطیع خدا و لو به جریان اندازد چه مانعى است

  .همین عقیده را داریم علیه السالم نان كه ما در باره امام حّجتغیبى براى برخى از امور ؟ چ
توان دریافت كه ایمان به امام غایب، بخشى اساسى ازایمان به غیب به عنوان یك كّل است و كسى  از اینجا مى

یا به پشتیبانى  اّما تأیید امام حّجت به غیب را انكاركند، .بخش كند یعنى تسلیم غیب شود تواند ایمان خود را بخش نمى
ممكن بودن تأیید وپشتیبانى امام غایب از میان صالحان كفر  و تأیید فرشتگان از رسول خدا ایمان بیاورد اّما به

  .بورزد

 مهدى، حّجت شاهد
 

شود كه آنها در  از این حقیقت موجب مى شناخت مؤمنان .علیه السالم با اجازه خداوند شاهد بر مردم است امام زمان
اى از حیات سروروولى امر خود  از یكدیگر سبقت گیرندوبه سرور خویش اقتدا كنند و حیات خویش را نسخه نیكیها

  .قرار دهند
اوست، بنابر این كسى جانشین اوست كه  علیه السالم پیشواى زنده است و رهبرى حقیقى از آن از آنجا كه امام حّجت

رهبرى است و  حضرت به منزله میزان در انتخاب از این رو آن .هدایت او اقتدا كند بدو نزدیك تر باشد و بهتر به
اى كه راست و استوار نیستند، جدا  تواند خط الهى را كه صالحان بدان گرایش دارند ازخطوط پراكنده حّتى مى

  .سازد

 امام در كتابهاى آسمانى
   

خوریم كه اگر چه به  اى از حقایق بر مى پاره هاند، در آنها ب با اینكه كتابهاى فعلى آسمانى از تحریف در امان نمانده
همان آیین مؤمن هستند  توانند براى احتجاج با كسانى كه به شوند، اّما مى واقعیت مفید واقع نمى تنهایى براى اثبات این

  : علیه السالم است از كتابهاى آسمانى در باره امام مهدى آید قسمتهایى مؤثر باشند آنچه در سطور بعد مى
 "صدیقان زمین را تا ابد وارث گردند" - 1

 (كتاب مزامیر، مزمور سى و هفتم)
بعالوه این كتابها جزئیات بسیارى را در باره اوضاع آخر الزمان دربردارند كه مؤید مطالبى هستند كه در احادیث 

  ."شوند اّما اشرار همگى نابود مى" : گوید سپس مى. مسلمانان یاد شده است
 . . . ّمت خطا كار، مردم گرانبار گنهكار، تبار بد كنندگان، فرزندان مفسدان، پروردگار را وانهادندواى بر ا" - 2

".  
خوردند و آن همچون واژگونى بیگانگان  سر زمین شما را غریبان پیشاروى شمامى . . . " : گوید تا آنجا كه مى

  ."ى شدپس ازاین به دیار عدل وشهر امن مسّمى خواه .ویران گردیده است



 (كتاب اشعیاء، اصحاح اّول)
آنها ناگهان با عجله  .زند براى آنها از نقطه دوردست زمین بانگ مى .پس پرچمى براى اّمتهاى بعید بر افرازد - 3
  ."اى اى است و نه افتاده میانشان نه وامانده آیند در حالى كه مى

 (اصحاح پنجم)
ویران و خراب گردد و خداوند انسانها را دور  زمین .بى مردم شوندها  تا آنكه شهرها ویران و بى سكنه و خانه"

ماند، پس آن نیز ویران میشودومثل چنار و بلوط  فزونى گیرد و اگر در آن زندگى باقى مى گرداند و خرابى در زمین
  ."ذرّیت مقدس خواهد بود ماند، كنده آن كه چون بریده شوند، كنده آنها باقى مى

 (حاح ششمكتاب اشعیاء، اص)
شودو پادشاهى آن به مردم دیگر واگذار  دارد كه هرگز منقرض نمى خداى آسمان مملكتى را بر پاى مى - 4
  ."ماند شوند اّما این مملكت تا ابد پا بر جا مى ونابود مى تمام این ممالك نیست .شود نمى

  ."خوشا آنكه منتظر ماند . . ."
 (اصحاح دّوم - كتاب حجار )

گردانم و تمام اّمتها را به  ودریا و خشكى را مى این بار پس از اندكى آسمانها و زمین .ار سپاهیان گفتپروردگ" - 5
  ."كنند آیند و این خانه را پر مى و پس ازآن تمام اّمتها مى .آورم لرزه در مى

 (كتاب حّجى، اصحاح دّوم)
یك سّوم را  .مانند میرند ویك سّوم در زمین مى ومىشوند دو سّوم نابود مى : فرماید در تمام زمین پروردگار مى" - 6

خواند  او اسم مرا مى .سازم وچون گداختن و پاك شدن نقره، پاكشان كنم و آنها را مثل زر مصّفایشان وارد آتش كنم
 (20) ."پروردگار معبود من است : و او گوید گویم او قوم من است .گویم ومن پاسخش مى

 (مكتاب زكریا، اصحاح سیزده)
شما باز خواهد گشت، همان گونه كه دیدید به  یسوع، همینكه از پیش شما به سوى آسمان صعود كرد، به سوى" - 7

 (21) ."آسمان روانه شد
 (كتاب اعمال رسوالن، انجیل، اصحاح اّول)

  ."گردم وچنانچه رفتم و براى شما جایگاهى مهیا ساختم دو باره بازمى" - 8
 (اردهمانجیل یوحنا، اصحاح چه)

  ."گردد و تأخیر نخواهد كرد چون او پس از اندك زمانى بر مى" - 9
 (اى كه خطاب به عبرانیان بوده است اصحاح دهم از نامه)

بر پاداشته است و او ربع مسكون را به  خداوند نشسته است تا ابد اآلباد و تخت خویش را براى داورى" - 10
  : گوید سپس مى" استى داد خواهد دادعدالت داورى خواهد كرد و اّمتهارا به ر

پس بدو  .نماید كندواعمال مرا تا پایان محافظت مى و آن كه نزد شماست به چنگ آویزید تا بیاید آن كه غلبه مى"
اى از سفال را خواهد  كاسه اى آهنین پاس خواهد داشت، همچنان قدرتى بر اّمتها عطاخواهم كرد و او آن را به میله

گوید،  ها مى اره صبح را عطا خواهم كرد، هر كه را گوش است باید آنچه را كه روح به كینهشكست و بدو ست
  ."بشنود

  ."اّما كسى به آن روز و آن ساعت علم ندارد" - 11
 (انجیل مّتى، اصحاح بیست وچهارم)

نها با اندكى اختالف بیند آ نقل كرد، شرحى ننوشت چون مى) انجیل و تورات(هایى كه از عهدین  نگارنده برگزیده -
 - مطابقت دارد .است هاى دولت حق آمده با مضامینى كه دراحادیث صحیح اسالمى درباره عالیم ظهور و نشانه

  .معنى بهرام نیز با مهدى تفاوت چندانى ندارد. هستند" بهرام"اّما زرتشتیان آنان نیز معتقد به رجوع انسانى به نام 
شواهد و دالیل بسیارى در دست است، مبنى بر . هستند" كریشنا"معتقد به ظهور برهماییها هم بنابر ادعاى خود 

علیه السالم همراهند تا حق را بر تمام زمین آشكار كنندوچه بسا  وصالحان با امام مهدى اى از پیامبران آنكه عّده
  .دانیم بهرام و كریشناهم در زمره همین صالحان باشند كه ما نام آنها رانمى



گرددچون از هر اّمت، شاهدى بر انگیخته  قلمداد مى" قیامت صغرى"علیهم السالم  ام زمان در نزد ائمهظهور ام
  .شود مى

  

    هاى ظهور نشانه
هائى  نشانه .گوییم یابد، سخن مى تحقق مى علیه السالم ها كه پیش از ظهور حضرت قائم در این بخش از برخى نشانه

وقحط شدید  م زمین و گسترش فحشا و گردنكشى و دگرگونیهاى آسمانىهمچون فراگیر شدن فسادوستم در تما
برد، وظهور كسى كه دجال خوانده  خود فرو مى وجنگهاى خونین كه دو سّوم از ساكنان روى زمین را در كام

د گوین كه مى شوند و باالخره ادعاى بعضى كند و آنها نیز به گرد وى جمع مى دعوت مى شود و مردم را به باطل مى
ها به استناد روایاتى كه از  مادر ذكر این نشانه .مدعایش او مصلح اكبر است و سپس نا كامى او در متحّقق ساختن

  .كنیم وائمه اطهارعلیهم السالم تكیه مى پیامبر گرامى
  : رسول خداصلى اهللا علیه وآله فرمود - 1

ها آشكار گردند و راهها نا امن شود و  وفتنهمهدى این اّمت از ماست، هنگامى كه هرج و مرج دنیا را فراگیر"
نكند در این  پس بزرگ به كوچك رحم نكند و كوچك بزرگ را احترام .برخى از مردم بر برخى دیگرهجوم برند
دژهاى ضاللت و دلهاى  .علیه السالم است او نهمین كس ازفرزندان حسین .هنگام خداوند مهدى ما را مبعوث فرماید

درآخر الزمان به كار دین پردازد چنانكه من در اّول الزمان بدان پرداختم، زمین را از عدل و  بى خبر را بگشاید،
  ."داد پر كند، چنانكه از ظلم وبیداد پر شده باشد

سپس ندایى بر " : فرمود .كرده است علیه السالم نقل همچنین پیامبر گرامى در حدیثى طوالنى كه آن را امام على - 2
 .شود این ندا رحمت است بر مؤمنان و عذاب است بركافران شنیده شود چنانكه ازنزدیك شنیده مى خیزد كه از دور

لعنت خدا بر  : سه نداست درماه رجب نخستین آنها این است : این ندا چیست ؟ فرمود : پرسیدم : (امام گوید)
آشكارى را باطلیعه خورشید  پیكِر : نزدیك شونده نزدیك شد و سّومى این است : است و دّومى این .ستمگران

هالك ستمگران در این روز  .كند او را تا على ذكر مى هان كه فالنى مبعوث شد و نسب : (گوید كه مى(بینند  مى
خواهد بود ؟  پس از من چند امام! اى رسول خدا : عرض كردم .شود گشایش حاصل مى است و در این هنگام

 (22) ."است امام كه نهمین آنان قائم ایشان 9 پس از حسین : فرمودصلى اهللا علیه وآله
! كردم اى خداى من و سرورم عرض : در حدیث دیگرى از رسول خداصلى اهللا علیه وآله نقل است كه فرمود - 3

 چه وقت مهدى ظهور خواهد كرد ؟ 
  : خداوند وحى فرمود

فزون شوند و عمل به آن اندك  (قرآن(این امر هنگامى روى دهد كه علم كنار رود و جهل آشكار گردد، قاریان "
فراوان گردند، اّمت  كشتار زیاد شودوفقیهان هدایتگر كم شوند، و فقیهان گمراه و خائنان زیاد شوند، شاعران .شود

، مصحفهاومسجدها زیور و زینت داده شوند، ستم و تباهى فزونى گیرد، (23) .تو قبرهایشان را مسجد گیرند
به مردان و زنان به زنان اكتفا  ّمت بدان وابسته باشد، نهى از معروف شود، و مردانآشكار شود و كار ا نیرنگ

نشانه  در این هنگام سه .فاجر و یارانشان ستمگر، و صاحبنظرانشان فاسقان ورزند، امیران كافر باشند و دوستانشان
یز در بصره به دست یكى و ن .در جزیرة العرب خسوفى در مشرق و خسوفى در مغرب و خسوفى .پدید خواهد آمد

كند، و  خروج مى و مردى از تبار حسین بن على .كنند، خرابى پدید آید او را پیروى مى از افراد نسل تو كه زنگیان
  ."شود كند و سفیانى ظاهر مى مى شود، از مشرق از سجستان، خروج دجال ظاهر مى

  : فرماید حضرت در حدیثى در این باره نیز مى آن - 4
كردند  را ضایع نماز را میراندند وامانت عالمت ظهور حّجت این است كه چون مردم . . . طر داشته باشبه خا"

را روا شمردند ورباخوردندو رشوه ستاندند و ساختمانها را محكم ساختند و دین را به دنیا فروختند، سفیهان  ودروغ
خویش را قطع كردند، پیرو هواها شدند، و خونها  اىو نابخردان را به كار گرفتند و با زنان رایزنى كردند، پیونده

  . . . را كوچك شمردند
ستمگر، كار گزاران قوم خائنان باشند و  حلم، ضعف باشد و ستمگرى فخر، امیران فاجر باشند و وزیران . . .

ومصحفها و  آشكار گردد و گناه و تباهى و بهتان و گناه و طغیان فزونى پذیرد، قاریان فاسقان، گواهى بنا حق
شوند، و اشرار قدردانى شوند، وصف بندیهاى بسیارى  ها بلند ساخته مسجدها زینت و زیور داده شوند و مناره

نزدیك شود، زنان به خاطر  مختلف شوند، و پیمانها زیر پا نهاده شوند، و آنچه وعده داده شده شود، تمایالت مى
، و بانگ فاسقان بلندى گیرد، و سخن آنان اطاعت شود، مشاركت كنند حرص به دنیا با شوهرانشان در تجارت

ورهبر قوم پست ترین آنها باشد، و از ترس شّرگنهكار از او بترسندوپرهیز كنند، و دروغگو را تصدیق نمایند و 



فرستد، زنان خود را  خائن را امین شمارند، واسباب وآالت موسیقى فراهم كنند، و آخر این اّمت اّول آن را نفرین
مانند مردان سازند و مردان به زنان همانند شوند، و شاهد، بى آنكه از او شهادتى خواسته باشند گواهى دهد، و ه

میش بر گرگها بپوشانند حال آنكه  براى غیردین به تفقه بپردازد، و كار دنیا بر آخرت ترجیح داده شود، و پوست
هابیت  در آن روز بهترین خانه .وحى الوحى، العجل العجلدلهایشان بویناك تر از مردار باشد، دراین هنگام است ال

كند، اى كاش او هم یكى از ساكنان بیت  المقدس خواهد بود و بر مردم زمانى خواهد آمد كه هر كس آرزومى
  ."المقّدس بود

  : حضرت همچنین در این باره فرمود آن - 5
هاى كوفه، و تعطیل مسجدها، و نرفتن  دركوچه خروج قائم را ده عالمت باشد، نخستین آنها شكافتن پرچمها"

وقذف در خراسان، و طلوع ستاره دنباله دار، و نزدیك شدن ستارگان، و هرج و مرج،  حاجیان به حّج، و خسف
ها تمام و كامل گردند قائم ما  پس چون نشانه .دیگر شگفتى است تا نشانه از یك نشانه .اند اینها ده نشانه .وقتل و غارت

  ."واهد كردخ قیام
  : علیه السالم فرمود امام حسین - 6

آل محّمدصلى اهللا علیه وآله باشید ان شاء اللَّه  چون دیدید منادى از مشرق سه یا هفت روز ندا در داد، منتظر فرج"
 ماند جز نمى شود و هیچ كس خواب نداى او از مشرق و مغرب شنیده مى .زند مى منادى از آسمان به نام مهدى بانگ

 .خیزد نشیند و كسى ننشسته جز آنكه هراسان به پا بر مى مى شود و هیچ كس ایستاده نیست مگر اینكه اینكه بیدار مى
زیرا صداى اّول، صداى جبرئیل روح االمین  .پس خدابیامرزد كسى را كه این صدا را بشنود و آن را پاسخ گوید

  ."است
  : نقل شده است كه فرموددر حدیثى از رسول خداصلى اهللا علیه وآله  - 7

پس  .سوگند به آن كه جانم به دست اوست هنگام ظهور چیزى ازمشرق و چیزى از مغرب آورده شود! سلمان"
دارند و  نمى كنند و بزرگ را پاس به كوچك رحم نمى .واى بر ناتواناِن اّمتم از شّر آنهاو واى بر ایشان از عذاب خدا

  ." . . . ودلهایشان دلهاى شیاطین بدشان كالبد آدمیان استكنند، كال از گنهكار جلوگیرى نمى
  : سپس فرمود

كنند این امر  شود همه خیال مى و ُسست مى) گل(پاید تا آنكه زمین از بسیارى باریدن باران بر آن  اندكى نمى . . ."
هاى جگر  پاره ینكنند و زم پس در میان مردم خویش درنگ مى .ناحیه خودشان اى است مربوط به همان حادثه

سپس با دست خویش به ستونها اشاره فرمود و  .یعنى طالونقره را : فرمود .كند خویش را به سوى آنان پرتاب مى
هاى آن  همانا نشانه" : فرمود بخشد و نه سیم و این معنى قول خداوند كه در این روزنه طال سود مى. مثل این : گفت

 (24) ."فرا رسید
  : علیه السالم نقل است كه فرمود از امام عسكرى - 8

است  رسد وپیش از این طاعون مردم مى اى كه به مهدى ظاهر نشود مگر بر ترس شدید و زمین لرزه و فتنه"
ودگرگونى  اختالف شدید بین مردم، و پراكندگى در دینشان (در گرفتن(است، و  میان عرب وشمشیرى كه جدا كننده

یكدیگر را تمناى  (حق(گیریهاي مردم و خوردن آنها  بام و شام به خاطر ستیزه فرد هر) تا آنجا كه)در حالشان، 
پس خوشا به  .از گشایش، نا امید ومأیوس باشند) مردم(موقعى است كه ") عج"مهدى (خروج او . كند مردن مى

 ."فت پیشه كردشد و واى و بس واى بر آن كه با او و فرمانش راه مخال حال آن كه مهدى را درك كرد و از یارانش
(25) 
یمانى، سفیانى، منادى كه از  : نشانه باشد پیش از قیام قائم پنج" : علیه السالم نقل است كه فرمود از امام صادق - 9

شدن نفس زكیه  محّمد و كشته قائم آل) قیام(بین  : فرمود .دهد، خسف دربیداء، و كشته شدن نفس زكیه آسمان ندا مى
 (26) ."اشدجز پانزده روز فاصله نب

  : علیه السالم در حدیث دیگرى فرماید همان امام
 (27) ."گیرد پنج روز اّول از ماه رمضان، پیش از قیام قائم، خورشید مى"

خاطر وجود تشابه میان آنها و روایاتى كه بیان  هاى بسیار دیگرى نیز ذكر شده كه به عالوه بر آنچه گفته شد نشانه
  : اند كه فرمود علیه السالم نقل كرده از امام صادق .كردیم گردید، به همین مقداربسنده

بربسته ونهان شود چنانكه مار در سوراخش  كوفه از وجود مؤمنان خالى خواهد شد، علم و دانش از آن رخت"
علم و فضل  شود و این شهر، معدن شود آشكار مى ودانش در دیارى كه قم نامیده مى گردد، سپس علم پنهان مى

گیرد  این امر صورت نمى .د تا زمانى كه در زمین مستضعفى در دین باقى نماندحّتى دو شیزگان پشت پردهگرد مى
دهد و اگر چنین  و مردم آن را قائم مقام حّجت قرارمى) قم(پس خداوند  .شدن ظهور قائم ما مگر هنگام نزدیك

ماند تا علم از او به دیگر سرزمینها در  و درزمین حّجتى نمى .برد بود زمین، اهلش را در كام خود فرو مى نمى



ماند كه دین و  سرازیر شود و بدین وسیله حّجت خدا بر خلق تمام گردد تا آنكه كسى برزمین نمى مشرق و مغرب
زیرا خداوند  .شود شودوسبب كیفر خداوند و خشم وى بر بندگان مى سپس قائم ظاهر مى .علم بدو نرسیده باشد
 (28) ."یرد مگر پس از وقتى كه حّجت او را منكر شوندگ ازبندگان انتقام نمى

 هاى شكوهمند امید و انتظار زمزمه: بخش دوم 
 

  تو پناه منى - 1
  .َتَعبُّدًا َوِرّقًا ال ِإلَه ِإلَّا اللَُّه َحّقًا َحّقًا، ال ِإلَه ِإلَّا اللَُّه ِصْدقًا ِصْدقًا، ال ِإلَه ِإلَّا اللَُّه . . .

  .َتْعیینى اْلَمذاِهُب، َوَتضیُق َعَلىَّ اْلَأْرُض ِبما َرُحَبْت زَّ ُكلَّ ُمْؤِمٍن َوحیٍد، َوُمِذلَّ ُكلَّ َجبَّاٍر َعنیٍد، َأْنَت َكَنفى حیَناللَُّهمَّ ُمِع
به حقیقت، به حقیقت كه هیچ معبودى جز خداى یگانه نیست، وبراستى، براستى هیچ معبودى جز خداى یگانه "

  ."دوبندگى جز خداى یكتا هیچ معبودى نیستنیست، از روى تعّب
اى عّزت بخش هر مؤمن تنها، و اى خوار كننده هر ستمگرستیزه جو، تو پناه منى هنگامى كه راههاى ! خدایا"

  ."اش بر من تنگ آمد با همه فراخى گوناگون مرا فرسودند و زمین
اْلَمْغُلوبیَن، یا ُمْنِشَر الرَّْحَمِة ِمْن َمواِضَعها، َوُمْخِرَج  َوَلْوال َنْصُرَك ِإیَّاى َلُكْنُت ِمَن،  اللَُّهمَّ َخَلْقَتنى َوَقْد ُكْنُت َغِنّیًا َعْن َخْلق

ْلُمُلوُك نیَر َوَضَعْت َلُه ا یا َمْناْلَبَرَكِة ِمْن َمعاِدَنها، َویاَمْن َخصَّ ِمْن َنْفِسِه ِبشُُّموِخ الرِّْفَعِة، َفَاْوِلیآُؤُه ِبِعزِِّه َیَتَعزَُّزوَن، َو
ْسَأَلَك َأْن َاْعناِقِهْم َفُهْم ِمْن َسَطواِتِه خآِئُفوَن، َاْسَأُلَك ِبِإْسِمَك الَّذى َفَطْرَت ِبِه َخْلَقَك َفُكلٌّ َلَك ُمْذِعُنوَن َأ  اْلَمَذلَِّة َعلى

  .آِل ُمَحمٍَّد  ُمَحمٍَّد َوَعلى  َعلى ُتَصلَِّى
بود من از شكست  خلقت من بى نیاز بودى، و اگریارى دادنت به من نمى مرا بیافریدى حال آنكه از! خدایا"

اى  .كنى مى گسترانى، و بركتها را از معدنهایش برون رحمت را از جایگاهش مى اى كسى كه .بودم خوردگان مى
كسى جویند، اى  گرداند، پس اولیایش به عّزت او سرفرازى مى كسى كه از نفس خویش رفعت و بلندى را ویژه مى

خواهم به نامت كه  نهند و از خشم و قدرت اوهراسانند، از تو مى برایش یوغ خوارى برگردنهایشان مى كه پادشاهان
محّمد درود  خواهم بر محّمد و خاندان مخلوقاتت را بدان بیامرزیدى، پس همه براى تو فروتن و خوارند، از تو مى

  ."فرستى
ُكلِّ   َحواِئجى، السَّاَعَة السَّاَعَة، اللَّْیَلَة اللَّْیَلَة، ِإنََّك َعلى ِلَى اْلَفَرَج، َوَتْكِفنى َوُتعافینى، َوَتْقضى َوَأْن َتْنِجَز لى َأْمرى، َوُتَعجَِّل

  .ٍء َقدیٍر َشْى
نیازهایم  .و كار مرا محّقق فرمایى و در گشایش براى من تعجیل بورزى و مرایارى دهى و عافیتم ارزانى فرمایى"

 (29) ."ساعت همین ساعت و همین شب همین شب كه تو بر هر چیز توانایى ده سازى همینرا بر آور

  ستایش براى توست - 2
ْبحاَن َمْن ِمْنَك الرَّوُح، َوِمْنَك اْلَفَرُج، ُسْبحاَن َمْن َأْنَعَم َوَشَكَر، ُس .َاللَُّهمَّ ِإْن َأَطْعُتَك َفاْلَمْحَمَدَة َلَك، َوِإْن َعَصْیُتَك َفاْلُحجَُّة َلَك

ِبَك، َلْم َأتَِّخَذ َلَك َوَلدًا، َوَلْم َأْدُع  ُكْنُت َقْد َعَصْیُتَك َفِإّنب َقْد َأَطْعُتَك فى َأَحبِّ اْلَأْشیاِء ِإَلْیَك َوُهَو اْلایماُن اللَُّهمَّ ِإْن .َقِدَر َوَغَفَر
ُعُبوِدیَِّتَك،  َغْیِر َوْجِه اْلُمكاَبَرِة، َوال اْلُخُروُج َعْن  َوَقْد َعَصْیُتَك یا ِإلهى َعلى َعَلْیَك، ِلَك َشریكًا، ِمّنًا ِبِه َعَلىَّ، ال َمّنًا ِمّنى ِبِه

  .َفَلَك اْلُحجَِّة َعَلىَّ َواْلَبیاِن َوال اْلُجُحوُد ِلُرُبوِبیَِّتَك، َولِكْن َأَطْعُت َهواَى َوَاَزلَِّنى الشَّْیطاُن
تایش از آِن توست و اگر تو را نافرمانى كردم، حّجت ازآن تو است، از توست اگر تو را فرمان بردم پس س! خدایا"

قدرت یافت و  وفرج، منّزه است آن كه نعمت داد و سپاس گزارد، پیراسته است آن كه روح و از توست گشایش
یمان به ترین چیزها به درگاهت كه همان ا اگر تو را نافرمانى كرده بودم پس تو را درمحبوب! خدایا .آمرزید

واسطه ایمان، از  توست، اطاعت كردم، براى تو فرزندى نگرفتم وشریكى براى تو ادعا نكردم و این منّتى است به
خداوندا تو رامعصّیت كردم اّما نه از روى گردنكشى و نه از روى  .تو بر من، نه منّتى بدان از سوى من بر تو

وشیطان مرا گمراه  تو، لیكن هواى خویش را فرمان بردمخروج از بند بندگى، ونه از روى انكار به ربوبیت 
 (30) ."ساخت، پس حّجت و بیان از آِن توست بر من

 یارى كن! خدایا - 3
ْنَت اْلُمْسَتعاُن الرَّجاُء، َوضاَقِت اْلَأْرُض َوُمِنَعِت َالسَّمآُء، وَأ َاللَُّهمَّ َعُظَم اْلَبالُء، َوَبِرَح اْلَخفآُء، َواْنَكَشَف اْلِغطآُء، َواْنَقَطَع

  .اْلُمَعوَُّل ِفى الشِّدَِّة َوالرَّخآِء َوَعَلْیَك
خدایا سختى گران شد، وكار روشن گشت، و پرده فرو افتاد، و امیدقطع شد، و زمین تنگ گردید، و آسمان باز "

 (31) ."گرفته شده، وبه درگاه توست شكایت، و در شّدت و راحت تكّیه برتوست داشته شد، و تویى یارى



 خدایا ما را هدایت كن - 4
َواالْسِتقاَمِة، َوَسدِّْد َاْلِسَنَتنا   اْلُهدىَاللَُّهمَّ اْرُزْقنا َتْوفیَق الطَّاَعِة َوُبْعَد اْلَمْعِصَیِة، َوِصْدَق النِّیَِّة، َوِعْرفاَن اْلُحْرَمِة، َوَاْكِرْمنا ِب

ِعْلِم َواْلَمْعَرَفِة، َوَطهِّْر ُبُطوَننا ِمَن اْلَحراِم َوالشُّْبَهِة، َواْكُفْف َاْیِدَیناَعِن الظُّْلِم َوالسَِّرَقِة، ِبالصَّواِب َواْلِحْكَمِة، َواْمَلْاُقُلوَبنا ِباْل
الزُّْهِد َوالنَّصیَحِة، ُعَلماِئنا ِب  َواْغُضْض َاْبصاَرنا َعِن اْلُفُجوِر َواْلَخیاَنِة، َواْسُدْدَاْسماَعنا َعِن اللَّْغِو َواْلغیَبِة، َوَتَفضَّْل َعلى

  َمْرَضى اْلُمْسِلمیَن ِبالشَّفآِء َوالرَّاَحِة، َوَعلى اْلُمَتَعلِّمیَن ِباْلُجْهِد َوالرَّْغَبِة، َوَعَلى اْلُمْسَتِمعیَن ِباْلِإتِّباِع َواْلَمْوِعَظِة، َوَعلى َوَعَلى
النِّسآِء ِباْلَحیآِء َواْلِعفَِّة،  اْلَوقاِر َوالسَّكیَنِة، َوَعَلى الشَّباِب ِباْلِإناَبِة َوالتَّْوَبِة، َوَعَلىَمشاِیِخنا ِب  َمْوتاُهْم ِبالرَّْاَفِة َوالرَّْحَمِة، َوَعلى

َوَعَلى اْلُأَسرآِء اْلَغَلَبِة، َوَعَلى اْلَأْغِنیآِء ِبالتَّواُضِع َوالسََّعِة، َوَعَلى اْلُفَقرآِءِبالصَّْبِر َواْلَقناَعِة، وَعَلى اْلُغزاِة ِبالنَّْصِر َو
الّسیَرِة، َوباِرْك ِلْلُحجَّاِج َوالزُّوَّاِر ِفى  َوالرَّاَحِة، َوَعَلى اْلُأَمرآِء ِباْلَعْدِل َوالشََّفَقِة، َوَعَلى الرَِّعیَِّة ِباْلِإْنصاِف َوُحْسِن ِباْلَخالِص

  .َواْلُعْمَرِة ِبَفْضِلَك َوَرْحَمِتَك یا َاْرَحَم الرَّاِحمیَن َعَلْیِهْم ِمَن اْلَحجِّ الزَّاِد َوالنََّفَقِة، َواْقِض ما َاْوَجْبَت
حرمت روزى فرما و به هدایت و استقامت  به ما توفیق طاعت و دورى از گناه و صدق نّیت و شناخت! خداوندا"

رشار كن، و س مكّرم بدار، و زبانهاى ما رابه گفتن صواب و حكمت استوار گردان، و دلهاى ما را به علم و معرفت
شكمهاى ما را از حرام و شبهه پاك فرما، و دستان ما را ازستم و دزدى باز دار، و چشمان ما را از گناهان و 

بر علماى ما، وتالش و  خیانت فرو بند، وگوشهاى ما را از شنیدن گفتار بیهوده و غیبت ببند، و زهد و خیر خواهى
وندگان، وشفا و راحت بر بیماران مسلمین، و رأفت و رحمت رغبت بر دانش اندوزان، و پیروى و موعظت برشن

برمردگانشان، و وقار و آرامش بر پیرانشان، وبازگشت و توبه بر جوانان، و حیا و عفت بر زنان، وتواضع و 
بر  گشاده دستى بر توانگران، و صبروقناعت بر تهیدستان، و یارى و پیروزى بر جنگجویان، رهایى و راحت

ل و مهربانى بر فرمانروایان، و انصاف و خوشرفتارى برمردم ارزانى فرما، و براى حاّجیان اسیران، و عد
وزایران در توشه و نفقه بركت قرارده، و آنچه كه از حج و عمره بر ایشان واجب كردى به جاى آر به 

 (32) ."ورحمتت اى مهربان ترین مهربان فضل

 شرط زاهد - 5
اْسَتْخَلْصَتُهْم ِلَنْفِسَك َودیِنَك؛ ِاِذ اْخَتْرَت َلُهْم َجزیَل ما ِعْنَدَك ِمَن  ِبِه َقضآُئَك فى َاْوِلیآِئَك الَّذیَن  ما َجرى  لىَاللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد َع

الدُّْنیا الدَِّنیَِّة َوُزْخُرِفها َوِزْبِرِجها  َدَرجاِت هِذِه اْلُمقیِم الَّذى ال َزواَل َلُه َوَلا اْضِمْحالَل َبْعَد َاْن َشَرَطْت َعَلْیِهُم الزُّْهَد فى النَّعیِم
، َوَاْهَبْطَت َعَلْیِهْم َوَعِلْمَت ِمْنُهُم اْلَوفآَء ِبِه َفَقِبْلَتُهْم َوَقرَّْبَتُهْم َوَقدَّْمَت َلُهُم الذِّْكَر اْلَعِلىَّ َوالثَّنآَءاْلَجِلىَّ َفَشَرُطوا َلَك ذِلَك

ِرْضواِنَك، َفَبْعٌض َاْسَكْنَتُه َجنََّتَك   َوْحِیَك، َوَرَفْدَتُهْم ِبِعْلِمَك، َوَجَعْلَتُهُم الذَّریَعَة ِاَلْیَك َواْلَوسیَلَة ِالىَمالِئَكَتَك، َوَكرَّْمَتُهْم ِب
ْحَمِتَك، َوَبْعٌض اتََّخْذَتُه ِلَنْفِسَك َخلیًال، اْلَهَلَكِة ِبَر َاْن َاْخَرْجَتُه ِمْنها، َوَبْعٌض َحَمْلَتُه فى ُفْلِكَك، َوَنجَّْیَتُه َوَمْن اَمَن َمَعُه ِمَن ِالى

ِرْدءًا  اْلاِخریَن َفَأَجْبَتُه، َوَجَعْلَت ذِلَك َعِلّیًا، َوَبْعٌض َكلَّْمَتُه ِمْن َشَجَرٍة َتْكلیمًا، َوَجَعْلَت َلُه ِمْن َاخیِه َوَسَأَلَك ِلساَن ِصْدٍق ِفى
ِمْنهاجًا،  اْلَبیِّناِت، َوَایَّْدَتُه ِبُروِح اْلُقُدِس، َوُكلٌّ َشَرْعَت َلُه َشریَعًة، َوَنَهْجَت َلُه ْیِر َاٍب، َوَتْیَتُهَوَوزیرًا، َوَبْعٌض َاْوَلْدَتُه ِمْن َغ

ِعباِدَك، َوِلَئالَّ َیُزوَل اْلَحقُّ َعْن   ُمدٍَّة، ِاقاَمًة ِلدیِنَك، َوُحجًَّة َعلى  َوَتَخیَّْرَت َلُه َاْوِصیآَء ُمْسَتْحِفظًا َبْعَد ُمْسَتْحِفٍظ، ِمْن ُمدٍَّة ِالى
َلنا َعَلمًا هاِدیًا َفَنتَِّبَع ایاِتَك ِمْن َقْبِل  َاْهِلِه َوال َیُقوَل َاَحٌد َلْوال َاْرَسْلَت ِاَلْینا َرُسوًال ُمْنِذرًا، َوَاَقْمَت  اْلباِطُل َعلى َمَقرِِّه، َوَیْغِلَب

  َاْن َنِذلَّ َوَنْخزى
كه براى خود ودینت  كسانى .تقدیر فرمودى و ستایش از آن توست بر آنچه كه در باره اولیاى خویشسپاس ! خدایا

زوال ابدى را كه نزد توست براى ایشان اختیار كردى، پس ازآنكه زهد در  باقى وبى مخصوص كردى، چون نعیم
د شدند و تو دانستى كه اینان به دنیاى دون و زیور و زینت آن را با آنان شرط نمودى و آنهاهم به این شرط متعه

فرمودى و  عهد خود پاى بندند، پس ایشان را پذیرفتى و نزدیكشان ساختى و علّو ذكر و ثناى آشكار عنایت
دادى و از دانش خویش سیرابشان ساختى وآنها را  فرشتگانت را بر ایشان فرود آوردى و به وحى خود بزرگیشان

دى، یكى را در بهشت مسكن دادى تا اینكه از آنجابرونش آوردى، و دیگرى واسطه و وسیله ورودبه بهشت گردانی
اند از مرگ نجاتش بخشیدي، ویكي را  با كساني كه بدو ایمان آورده ات سوار كردى و به رحمت خویش را در كشتى

او را  خویش دوست گرفتى و او زبان راستى را در امم آخر از تو خواست و توتقاضایش را اجابت كردى و براى
درخت سخن گفتى و براى او برادرش را مدافع و وزیر قراردادى، ) بوسیله(به جایگاه واال رسانیدى، و با یكى از 

دادى و با روح القدس مؤیدش داشتى و براى هر یك  و یكى را بى آنكه پدرى داشته باشد به دنیا آوردى و بدو َبّینات
دین تو، و بر بندگان تو  ى تا هر یك پس از دیگرى حافظ و نگاهبانشریعت و آئینى قراردادى و جانشینانى برگزید
حق از قرارگاهش خارج نشود و باطل بر اهل حق چیرگى نیاورد و  حّجت باشند از مّدتى تا مّدت دیگر و براى آنكه

كه ذلیل و اى به سوى ما نفرستادى و براى ما درفشى هدایتگربر نیفراختى تا پیش از آن نگوید چرا بیم دهنده كسى
 (33) ."كنیم هاى تو پیروى خوار شویم از نشانه
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ِفى الضِّالِل،   اْلعاَلمیَن، اْلُمْنَتَجِب ِفى اْلمیثاِق اْلُمْصَطفى ُمَحمٍَّد َسیِِّد اْلُمْرَسلیَن، َوخاَتِم النَِّبّییَن َوُحجَِّة َرِب  َاللَُّهمَّ َصلِّ َعلى
َاللَُّهمَّ َشرِّْف ُبْنیاَنُه،  .ِاَلْیِه دیُن اللَِّه ِللشَّفاَعِة، اْلُمَفوَِّض  اَفٍة، اْلَبرَى ِمْن ُكلِّ َعْیِب، اْلُمَؤمَِّل ِللنَّجاِة، اْلُمْرَتجى ُكِلاْلُمَطهَِّر ِمْن 

َهُه، َوَاْعِطِه اْلَفْضَل َواْلَفضیَلَة، َواْلَمْنِزَلَةَواْلَوسیَلَة، َدرَجَتُه، َوَاِضْئ ُنوَرُه، َوَبیِّْض َوْج َوَعظِّْم ُبْرهاَنُه، َوَأْفِلْج ُحجََّتُه، َواْرَفْع
  َواْلأِخُروَن َوالدََّرَجَة الرَّفیَعَة، َواْبَعْثُه َمقامًا ُمْحُمودًا َیْغِبُطُه ِبِه اْلَأوَُّلوَن

فرست، او كه در پیمان  پروردگار جهانیان درود بر محّمد سرور فرستادگان و خاتم پیامبران و حّجت! بار خدایا"
رهایى بدو آرزو برند و براى  ها منتخب، پاك از هر آفت، و به دور از هر عیب است، براى برگزیده است و درسایه

بنیان او را شرافت بخش و برهانش راواالیى ! خدایا .شفاعت بدو امید بندند، كسى كه دین خدابدو تفویض شده است
اش را بلندى ده و نورش رادرخشان ساز و سیمایش را سپید و نورانى  رتبهده و حّجتش را پیروزى عطا كن وم

گردان و بدو فضل و فضیلت ومنزلت و وسیلت و درجه واال عطا كن و او را به جایگاه پسندیده بر انگیزتا مورد 
 (34) ."غبطه اّولین و آخرین واقع شود
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َأنََّك َأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمیَن ِفي َمْوِضِع الَعْفِو َوالرَّْحَمِة،  َأْفَتِتُح الثَّناَء ِبَحْمِدَك َوَأْنَت ُمَسدٌِّد ِللصَّواِب ِبَمنَِّك، َوَأْیَقْنُت الّلُهمَّ ِإنِّي

الّلُهمَّ َأِذْنَت ِلي ِفي ُدعاِئَك . َمْوِضِع الِكْبِریاِء َوالَعَظَمِةَمْوِضِع النَّكاِل َوالنَِّقَمِة، َوَأْعَظُم الُمَتَجبِِّریَن ِفي  َوَأَشدُّ الُمعاِقِبیَن ِفي
  . . . یا َرِحیُم َدْعَوِتي، َوَأِقْل یا َغُفوُر َعْثَرِتي َوَمْسَأَلِتَك، َفاْسَمْع یا َسِمیُع ِمْدَحِتي، َوَأِجْب

الَحْمُد للَِّه َعَلى ِحْلِمِه َبْعَد  .ِح، فاِلِق اِإلْصباِح، َدیَّاِن الدِّیِن، َربِّ العاَلِمیَنالَحْمُد للَِّه ماِلِك الُمْلِك، ُمْجِري الُفْلِك، ُمَسخِِّر الرِّیا
  .ما ُیِریُد َعَلى َعْفِوِه َبْعَد ُقْدَرِتِه، َوالَحْمُد للَِّه َعَلى ُطوِل َأناِتِه ِفي َغَضِبِه َوُهَو قاِدٌر َعَلى ِعْلِمِه، َوالَحْمُد للَِّه

َواِإلْكراِم َوالَفْضِل َواِإلْنعاِم الَِّذي َبُعَد َفال ُیَرى، َوَقُرَب  لَِّه خاِلِق الَخْلِق، باِسِط الرِّْزِق، فاِلِق اِإلْصباِح، ِذي الَجالِلالَحْمُد ل
 َفَشِهَد النَّْجَوى، 

َتْضَعِفیَن، َوَیَضُع الُمْسَتْكِبِریَن، َوُیْهِلُك ُمُلوكًا َوَیْسَتْخِلُف الَحْمُد للَِّه الَِّذي ُیْؤِمُن الخاِئِفیَن، َوُیَنجِّي الصَّاِلِحیَن، َوَیْرَفُع الُمْس
الُمْسَتْصِرِخیَن، َمْوِضِع  الَجبَّاِریَن، ُمِبیُر الظَّاِلِمیَن، ُمْدِرِك الهاِرِبیَن، َنكاِل الظَّاِلِمیَن، َصِریَخ آَخِریَن؛ َوالَحْمُد للَِّه قاِصِم

  . . . .َتَمِد الُمْؤِمِنیَنحاجاِت الطَّاِلِبیَن، ُمْع
ُه، َوَتْجَعُلنا ِفیها ِمَن الدُّعاِة ِإَلى اللَُّهمَّ ِإنَّا َنْرَغُب ِإَلْیَك ِفي َدْوَلٍة َكِریمٍة ُتِعزُّ ِبها اِإلْسالَم َوَأْهَلُه، َوُتِذلُّ ِبهاالنِّفاَق َوَأْهَل

  .َكراَمَة الدُّْنیا َواآلِخَرِةطاَعِتَك، َوالقاَدِة ِإَلى َسِبیِلَك، َوَتْرُزُقَنا ِبها 
  .اللَُّهمَّ ما َعرَّْفَتنا ِمَن الَحقِّ َفَحمِّْلناُه، َوما َقُصْرنا َعْنُه َفَبلِّْغناُه

َة َعَدِدنا، َوِشدََّة الِفَتِن ِبنا، َوَتظاُهَر َوِقلَّاللَُّهمَّ ِإنَّا َنْشُكو ِإَلْیَك َفْقَد َنِبیِّنا َصَلواُتَك َعَلْیِه َوآِلِه، َوَغْیَبَة َوِلیِّنا، َوَكْثَرَة َعُدوِّنا، 
اِن َحقٍّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوآِلِه، َوَأِعنَّا َعَلى ذِلَك ِبَفْتٍح ِمْنَك ُتَعجُِّلُه، َوِبُضٍر َتْكِشُفُه، َوَنْصٍر ُتِعزُُّه، َوُسْلط الزَّماِن َعَلْینا َفَصِل

  .ُتْلِبُسناها، ِبَرْحَمِتَك یا َأْرَحَم الرَّاِحِمیَن عاِفَیٍة ِمْنَكُتْظِهُرُه، َوَرْحَمٍة ِمْنَك ُتَجلُِّلناها، َو
دارى و یقین  خویش راه صواب را استوار مى كنم كه تو به نعمت و احسان من به ستایش تو آغاز ثنا مى! خدایا"

و انتقام،  عقاب اى در جایگاه ترین مهربانى و سخت ترین كین كشنده آورم كه در موضع عفوورحمت، مهربان
  .ترین جبارانى در موضع كبریا و بزرگى وبزرگ

شنواى مدح وستایشم وپاسخ گوى اى آنكه به  به من رخصت دادى تا تو را بخوانم و بخواهم پس بشنواى! خدایا
  . . . واى آمرزنده لغزشم را بیامرز شنوى مهربانى دعایم را مى

ننده بادها، شكافنده صبحگاهان، حكمفرماى روز جزا، پروردگار سپاس خدا را مالك هستى، گرداننده كشتیها، رام ك
وبردبارى دیر پاى او در خشم وغضبش  جهانیان، وسپاس خدا را بر عفو او پس از قدرتش، و سپاس خدا را بر حلم

صبحگاهان، صاحب  سپاس خدا را آفریننده موجودات، گسترده روزى، شكافنده .حال آنكه او بر آنچه خواهدتواناست
شكوه و بزرگوارى و فضل و بخشایش، آن كه دورشود و دیده نشود و نزدیك شد و شاهد رازهاى نهان است، 

  . . . بزرگوار وبلندمرتبه
برد و  دهد و مستضعفان را باال مى مى بخشد و صالحان را رهایى سپاس خدا را آن كه ترسیدگان را ایمنى مى

گمارد، و سپاس خدا راكوبنده  كند و دیگران را به جانشینى مى ك مىرا هال نهد و پادشاهانى مستكبران را فرو مى
ستمگران، هالك كننده ظالمان، دریابنده گریزندگان، به كیفررساننده ستمگران، فریادرس فریادخواهان، مرجع 

  .اهل ایمان گاه نیازمندان، تكیه حاجات
به ظهورآورى وبدان اسالم و مسلمانان را سرافرازى  را) امام زمان(ما به تو امید داریم تا دولت با كرامت ! خدایا

خویش قرار  دهى و نفاق و منافقان راخوار گردانى و ما را در آن از دعوتگران به طاعت خویش و راهبران به راه
  .دهى و بدان كرامت دنیا و آخرت را به ما ارزانى فرمایى

آن كوتاهى ورزیدیم ) شناخت(بدان نیزوادار، وآنچه از آنچه كه از حق به ما باز شناساندى ما را به عمل ! خدایا
  .بدان برسان



روزگار  ها وغلبه فتنه شمارمان وسختى واندكى ما از فقدان پیامبرمان و غیبت پیشوایمان و فراوانى دشمنان! خدایا
  .كنیم مى توشكایت برخود به

عاجل از جانب خود، و بر طرف كردن رنج  حپس بر محّمد و خاندانش درود فرست و ما را در همه این امور با فت
رحمتى از  گردانى، پیروزى عطا كن وبه وعّزت وسلطنت حّقه كه توآن را آشكار مى و سختى از ما نصرت خویش

رحمت نامنتهایت،  حق توّجه خویش كه همه ما را فراگیرد و جامه سالمت، كه ما رابپوشاند یاورى فرما، به
 (35) ."ترین مهربان مهربان اى

 سخن آخر
 

هجرى تا این  255در سال  علیه السالم حضرت از هزار و صد و شصت و یك سال پیش، یعنى از زمان والدت آن
كنندگان است و شبها را با تهّجد براى خدا زنده  درمیان سجده" عج"هجرى، سرور ما امام مهدى  1416سال یعنى 

  .كنند پروردگار جهانیان سپرى مىدارد و روزها رابه عبادت و تسلیم در برابر  نگاه مى
حضرت نیز همانند دیگر  آن .دهد او منتظر فرا رسیدن لحظه یارى است، تا زمانى كه خداوند به او اجازه فرج

و در نتیجه به برترین اعمال اّمت محّمدصلى اهللا علیه وآله یعنى  مؤمنان از خداوند فرج نزدیك را خواستار است
  .انتظار فرج مشغول است

خویش قرار دهیم و با توّسل به او از  پس حاجتهاى خود را فراروى! آه كه چه آبرویى در پیشگاه خداوند دارد
  .رنجدیده ما بزداید پروردگارمان بخواهیم كه این اندوه را از اّمت

ندگان صالحش كه براى نصرت ب بیایید او را به هنگام شّدت یافتن دشوارى بخوانیم و پروردگارمان را به بنده
  .مستضعف خود او را ذخیره داشته، سوگند دهیم تاعذاب را از ما بردارد

بیایید خدا را بخوانیم و با جدّیت از او بخواهیم كه سیماى تابانش را به مابنمایاند و ما را در جرگه یاران و یاورانش 
  .قرار دهد

  ان شاء اللَّه
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