
 
 

 فهرست 

 پیشگفتار ·
 شك و شبهه ·
 د شك و شبهه در مسائل اعتقادى صحیح است ؟آیا ایجا :1 ·
 آیا خداوند ضمانت كرده شخص حقیقت جو را به حقیقت برساند؟ :2 ·
 وظیفه ما در برابر شبهات چیست ؟ :3 ·
 آثار بحث از مهدویت ·
 چه آثار و فوایدى بر بحث از مهدویت در این زمان مترتب است ؟ :4 ·
 فلسفه حكومت عدل جهانى ·
 ضرورت برپایى حكومت عدل جهانى از راه فطرت چگونه قابل تبیین است ؟ :5 ·
 آیا عدالت خواهى فطرى است :6 ·
 آیا از راه براهین فلسفى مى توان ضرورت حكومت عدل جهانى را به اثبات رساند؟ :7 ·
 ضرورت حكومت عدل جهانى را از راه تكامل چگونه مى توان تبیین كرد؟ :8 ·
 آیا با دلیل عقلى مى توان ضرورت تشكیل حكومت عدل جهانى را اثبات نمود؟ :9 ·
 تاریخى مى تواند ضرورت تشكیل حكومت عدل جهانى را به اثبات رساند؟آیا واقعیت هاى  :10 ·
 ارد؟آیا بشر احتیاج به امداد غیبى د :11 ·
 چرا در عصر انبیاى گذشته حكومت عدل جهانى تحقق نیافته است ؟ :12 ·
 چه ضرورتى در تحقق حكومت عدل جهانى در این دنیا است ؟ :13 ·
 با توجه به علم و عقل و تجربه چه نیازى به امام است ؟ :14 ·
 جهانى شدن ·
 جهانى شدن به چه معنایى است ؟ :15 ·
 از چه زمانى است ؟))جهانى شدن((ریشه هاى تاریخى :16 ·
 چه اهدافى را دنبال مى كنند؟))جهانى شدن((غربى ها از :17 ·
 چه جنبه هاى منفى دارد؟))جهانى شدن)):18 ·
 اشاره شده است ؟))جهانى شدن((آیا در منابع دینى به :19 ·
 معرفى مى كند چه امتیازاتى دارد؟ كه اسالم))جهانى سازى((و))جهانى شدن)):20 ·
 نجات بخشى تطبیقى ·
 آیا تاریخ بى هدف است ؟ :21 ·
 مادیون چه نظرى راجع به پایان تاریخ دارند؟ :22 ·
 شر مى تواند از راه تكنیك جدید به سعادت برسد؟آیا ب :23 ·
 آیا سیطره نهایى جهان با لیبرالیسم است ؟ :24 ·
 درباره پایان تاریخ چیست ؟))فوكویاما((نظر :25 ·
 از سیطره لیبرالیسم چیست ؟))مارشال مك لوهان((تحلیل :26 ·
 درباره پایان تاریخ چیست ؟))تافلر((نظر :27 ·
 راجع به پایان تاریخ چیست ؟))هانتینگتون((دیدگاه :28 ·
 ى را تامین كند؟آیا قوانین پیشرفته بشرى مى تواند كمال بشر :29 ·
 آیا تك قطبى كردن جهان مى تواند نجات بخش بشر باشد؟ :30 ·
 ماركسیست ها تكامل تاریخ را با چه شیوه اى توجیه مى كنند؟ :31 ·
 فطرى در تكامل تاریخ چیست ؟ -بینش انسانى  :32 ·
 رهبرى در حكومت عدل جهانى چه اهمیتى دارد؟ :33 ·
 كننده عدل جهانى چه شرایطى باید داشته باشد؟ بر پا :34 ·
 تكامل تاریخ از نظر قرآن چگونه است ؟ :35 ·
 از دیدگاه اسالم ، آینده درخشان چه مشخصاتى دارد؟ :36 ·



 آیا سیر تكاملى انسانها آینده درخشانى را نوید مى دهد؟ :37 ·
 آیا نظام آفرینش ، نویدبخش آینده اى درخشان براى جامعه بشرى است ؟ :38 ·
 آیا قانون عكس العمل ، نوید جامعه اى بهتر و متكامل را به ما مى دهد؟ :39 ·
 آیا الزام ها و ضرورت هاى اجتماعى ، جامعه را به زندگى آمیخته با صلح و عدالت سوق مى دهد؟ :40 ·
 آیا براى ایجاد تحول در جامعه احتیاج به اصالحات تدریجى است یا انقالب بنیادى ؟ :41 ·
 ى براى رسیدن به حكومت عدل جهانى الزم است ؟چه نوع آمادگ :42 ·
 انتظار فرج ·
 حقیقت انتظار چیست ؟ :43 ·
 انتظار چه ویژگى هاى خاصى دارد؟ :44 ·
 ده انتظار چیست ؟عناصر تشكیل دهن :45 ·
 چه نوع انتظارى راجح است ؟ :46 ·
 انتظار ، چه تاءثیرى در بعد اجتماعى دارد؟ :47 ·
 عنصر انتظار چگونه در آمادگى نظامى منتظران تاءثیر دارد؟ :48 ·
 عنصر صبر در تحقق انتظار تا چه مقدار موثر است ؟ :49 ·
 حقیقت انتظار فرج چیست ؟ :50 ·
 آیا مكاتب فلسفى نیز انتظار فرج را امرى ارزشى مى دانند؟ :51 ·
 آیا در كتاب مقدس یهود سخن از انتظار فرج به میان آمده است ؟ :52 ·
 مقصود از انتظار مسیحا چیست ؟ :53 ·
 مقصود از روایات مطلق در باب انتظار فرج چیست ؟ :54 ·
 ر منجى موجود است ؟چه امتیازى در انتظا :55 ·
 آیا تاءخیر در فرج موجب قساوت قلب مى شود؟ :56 ·
 آیا انتظار طوالنى فرج ، خسته كننده و ماللت آور است ؟ :57 ·
 چه آثارى بر انتظار منجى مترتب است ؟ :58 ·
 ظهور منجى از دیدگاه ادیان ·
 دیگر نیز وجود دارد؟ آیا ایمان به ظهور منجى نزد ادیان و ملل :59 ·
 از چه زمانى خطوط كلى براى روز موعود جهانى ترسیم شده است ؟ :60 ·
 منجى در آیین هندو كیست ؟ :61 ·
 منجى در آیین بودا كیست ؟ :62 ·
 موعود از دیدگاه زردشتیان كیست ؟ :63 ·
 منجى نزد یهود چه كسى است ؟ :64 ·
 چرا حضرت مسیح علیه السالم تاكنون زنده مانده است ؟ :65 ·
 حكمت مشاركت حضرت مسیح علیه السالم در تشكیل حكومت جهانى چیست ؟ :66 ·
 آیا حضرت عیسى علیه السالم به زمین باز مى گردد؟ :67 ·
 حضرت عیسى علیه السالم در كجا فرود خواهد آمد؟ :68 ·
 منجى نزد مسیحیان كیست ؟ :69 ·
 ظهور منجى در اناجیل در چه وقتى معین شده است ؟ :70 ·
 وسعت حكومت حضرت مهدى علیه السالم چقدر است ؟ :71 ·
 اوصاف یاران منجى در اناجیل چیست ؟ :72 ·
 آیا در اناجیل به عالئم ظهور منجى اشاره شده است ؟ :73 ·
 ود مى داند راه حل این اختالف چیست ؟هر یك از صاحبان ادیان منجى را از دین خ :74 ·
 ؟چگونه با وجود تحریف در تورات و انجیل به آن استشهاد مى شود :75 ·
 چرا قوانین ادیان آسمانى پیشین به نحو اكمل پیاده نشد؟ :76 ·
 چرا در عصر پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله حكومت جهانى توحیدى تحقق نیافت ؟ :77 ·
 بعد از ظهور اسالم خطوط كلى براى روز موعود چگونه ترسیم شد؟ :78 ·
 دفاع از مهدویت ·
 از مسلمانان در عقیده مهدویت تشكیك كرد چه كسى بود؟ اول كسى كه :79 ·



 ت شده است ؟آیا كسى از علماى اهل سنت منكر احادیث مهدوی :80 ·
 چرا بخارى و مسلم احادیث مهدویت را در صحاح خود ذكر نكرده اند؟ :81 ·
 آیا احادیث مهدویت متعارض است ؟ :82 ·
 آیا احادیث مهدویت تنها از طرق شیعه بوده و در سند همه آنها شیعه وجود دارد؟ :83 ·
 آیا پدید آمدن مدعیان مهدویت از آثار سوء اعتقاد به مهدویت است ؟ :84 ·
 آیا اعتقاد به مهدویت انسان را از عمل باز مى دارد؟ :85 ·
 فشارهاى سیاسى بوده است ؟: به مهدویت در جامعه اسالمى نتیجه آیا اعتقاد  :86 ·
 ى شرقى است ؟آیا عقیده به منجى و مهدویت عقیده ا :87 ·
 آیا عقیده به مهدویت از جوامع دیگر و از اصول غیر اسالمى وارد شده است ؟ :88 ·
 آیا عقیده به مهدویت ناشى از پیاده نشدن حكومت جهانى اسالم بوده است ؟ :89 ·
 آیا عقیده مهدویت مورد اجماع مسلمین است ؟ :90 ·
 آیا كسى از علماى اهل سنت ادعاى تواتر در احادیث مهدویت كرده است ؟ :91 ·
 آیا مى توان به مضمون حدیث غیر متواتر اعتقاد پیدا نمود؟ :92 ·
 چه كسانى قائل به صحت احادیث مهدویت شده اند؟ :93 ·
 نقل كرده اند؟چه كسانى از صحابه احادیث مهدویت را  :94 ·
 حكم منكر حضرت مهدى علیه السالم و ظهور او ، در نزد اهل سنت چیست ؟ :95 ·
 چه كسانى در طول تاریخ اسالم مهدویت را به شعر درآورده اند؟ :96 ·
 تاءلیف در قضیه مهدویت از چه زمانى بوده است ؟ :97 ·
 تاءلیفات درباره مهدویت با چه روش هایى بوده است ؟ :98 ·
 آیا پدید آمدن مدعیان مهدویت بر حتمى بودن ظهور مهدى علیه السالم داللت دارد؟ :99 ·
 چه كسانى ادعاى مهدویت كرده یا در حق آنها ادعاى مهدویت شده است ؟ :100 ·
 هدى علیه السالم هستند؟ آیا زیدیه منكر م :101 ·
 آیا اعتقاد به مهدویت مردم را از عمل خیر باز مى دارد؟ :102 ·
 موارد اتفاقى در قضیه مهدویت ·
 آیا مذاهب اسالمى بر اصل ظهور امام زمان علیه السالم اتفاق نظر دارند؟ :103 ·
 آیا مذاهب اسالمى بر وجوب اعتقاد به ظهور مهدى علیه السالم اتفاق نظر دارند؟ :104 ·
 دیدگاه مذاهب اسالمى راجع به توسعه حكومت حضرت مهدى علیه السالم چیست ؟ :105 ·
 دیدگاه مذاهب اسالمى درباره لقب منجى چیست ؟ :106 ·
 ریه چه كسى است ؟مهدى موعود علیه السالم از ذ :107 ·
 دیدگاه مذاهب اسالمى درباره نزول حضرت عیسى علیه السالم چیست ؟ :108 ·
 در چه مدتى مقدمات ظهور حضرت مهدى علیه السالم فراهم مى گردد؟ :109 ·
 دیدگاه مذاهب اسالمى درباره حكومت عدل گستر حضرت مهدى علیه السالم چیست ؟ :110 ·
 والدت امام مهدى علیه السالم ·
 آیا كسى از علماى اهل سنت به والدت مهدى علیه السالم اعتراف كرده است ؟ :111 ·
 را همان منجى منتظر مى داند؟) مهدى (آیا كسى از اهل سنت فرزند امام عسكرى علیه السالم  :112 ·
 مبناى مولفان حدیثى مصادر مهدویت چه بوده است ؟1 :13 ·
 یف است ؟آیا روایات والدت حضرت مهدى علیه السالم ضع :114 ·
 چه عواملى در حصول تواتر و یقین به والدت امام مهدى علیه السالم موثر است ؟ :115 ·
 آیا در بین احادیث والدت حضرت حدیث صحیح السند نیز وجود دارد؟ :116 ·
 آیا خبر والدت امام مهدى علیه السالم تنها از طریق حكیمه نقل شده است ؟ :117 ·
 آیا رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از والدت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :118 ·
 آیا حضرت على علیه السالم از والدت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :119 ·
 آیا امام حسن علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :120 ·
 آیا امام حسین علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :121 ·
 آیا امام سجاد علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :122 ·
 آیا امام باقر علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :123 ·



 ام صادق علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داده است ؟آیا ام :124 ·
 از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ آیا امام كاظم علیه السالم :125 ·
 علیه السالم خبر داده است ؟آیا امام رضا علیه السالم از والدت امام مهدى  :126 ·
 ه است ؟آیا امام جواد علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داد :127 ·
 آیا امام هادى علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :128 ·
 آیا امام عسكرى علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :129 ·
 چرا هیچ یك از امامان علیه السالم هویت شخصى حضرت مهدى علیه السالم را بیان نكرده اند؟ :130 ·
وضعیت سیاسى در عصر امام عسكرى علیه السالم و والدت حضرت مهدى علیه السالم چگونه  :131 ·

 بوده است ؟
با وجود ضعف دولت عباسى چگونه مساءله خوف بر جان حضرت مهدى علیه السالم توجیه مى  :132 ·

 شود؟
 وضع سیاسى بعد از شهادت امام عسكرى علیه السالم چگونه بوده است ؟ :133 ·
 اولین مالك نرجس خاتون چه شخصى بوده است ؟ :134 ·
 آیا ایمان به وجود امام زمان علیه السالم و والدت او فرضیه اى فلسفى و ظنى است ؟ :135 ·
 آیا برخى از شیعیان بعد از شهادت امام عسكرى علیه السالم قائل به توقف شدند؟ :136 ·
 آیا ممكن است كه والدت و وجود شخصى را در خارج با دلیل فلسفى اثبات نمود؟ :137 ·
 د به والدت حضرت مهدى علیه السالم و وجود او تا این زمان از ضروریات ایمان است ؟آیا اعتقا :138 ·
 ور رسمى به مسئله والدت و وجود امام مهدى علیه السالم اشاره نكرده است ؟چرا قرآن به ط :139 ·
 در گذشته دور براى آینده اى دورتر به دنیا آمده باشد؟چه ضرورت دارد انسانى  :140 ·
 اى تواتر و اجماع در موضوع والدت نمود؟آیا ممكن است با سرى بودن والدت حضرت ادع :141 ·
 آیا اختالف در امر والدت حضرت سبب وهن در آن مى شود؟ :142 ·
 آیا بعد از وفات امام عسكرى علیه السالم عصر حیرت بوده است ؟ :143 ·
 براى رفع حیرت از جامعه شیعى علما و اصحاب چه كارهایى انجام دادند؟ :144 ·
آیا در عصرهاى مختلف در جهت رفع حیرت در امر والدت و وجود حضرت علیه السالم كتاب  :145 ·

 تاءلیف شده است ؟
 آیا ممكن است گروهى اخبارى را در موضوع والدت حضرت جعل كرده باشند؟ :146 ·
 آیا با اجماعى كه شیعه قبول ندارد مى توان دلیل والدت حضرت را اجماع قرار داد؟ :147 ·
 آیا اخبار مهدى علیه السالم غامض و پیچیده است ؟ :148 ·
آگر موضوع مهدویت حضرت مهدى علیه السالم واضح بوده چرا عده اى به مهدویت غیر او  :149 ·

 معتقد شدند؟
 آیا امام عسكرى علیه السالم قبل از شهادت خود به مادرش وصیت كرده است ؟ :150 ·
 آیا نص متواتر بر امامت امام زمان علیه السالم از امام عسكرى علیه السالم رسیده است ؟ :151 ·
 ان طایفه امامیه بعد از وفات امام عسكرى علیه السالم بر والدت حضرت اتفاق داشتند؟آیا بزرگ :152 ·
 در مورد تاریخ والدت حضرت مهدى علیه السالم چه گفته اند؟مورخان شیعه  :153 ·
 علیه السالم ندارد چیست ؟حكم كسى كه ایمان به والدت امام مهدى  :154 ·
 چه كسانى هنگام والدت حضرت مهدى علیه السالم او را زیارت كرده اند؟ :155 ·
 چه كسانى در مدت پنج سال آخر حیات امام عسكرى علیه السالم امام زمان علیه السالم را دیده اند؟ :156 ·
 چه كسانى در عصر غیبت صغرا حضرت را مالقات نموده اند؟ :157 ·
 آیا علماى انساب به والدت فرزند امام عسكرى علیه السالم اعتراف نموده اند؟ :158 ·
 آیا جعفر عموى امام مهدى علیه السالم منكر والدت ایشان بوده است ؟ :159 ·
 معروف شده است ؟))دروغگو((چرا جعفر به :160 ·
 كارهاى ناشایست جعفر چه بوده است ؟ :161 ·
 جعفر را به برادران یوسف علیه السالم تشبیه كرد؟چرا امام زمان علیه السالم عمویش  :162 ·
 شدند؟ چرا فرزندان برخى از پیامبران یا امامان نااهل :163 ·
 آیا انتقال امامت به دو برادر بعد از حسنین علیه السالم جایز است ؟ :164 ·
 آیا شیعیان بعد از شهادت امام عسكرى علیه السالم به جعفر تعزیت و تهنیت گفتند؟ :165 ·



 امامت در سنین كودكى ·
 چه كسانى در امامت در سنین كودكى شك كرده اند؟ :166 ·
 آیا قرآن مؤ ید امامت و نبوت كودك است ؟ :167 ·
 است ؟آیا از منظر تاریخ امامت در كودك تجسم یافته  :168 ·
 آیا عقل ، امامت كودك را تاءیید مى كند؟ :169 ·
 آیا طفل در سنین كودكى مى تواند رشد عقلى داشته باشد؟ :170 ·
 آیا شیعیان به امامت امامان در سنین كودكى اطمینان داشتند؟ :171 ·
 آیا اعتقاد به امامت و والیت امامان در كودكى با تهدید و تحمیل بزرگان شیعه بوده است ؟ :172 ·
 آیا خلفا بر امامت امامان در سنین كودكى اذعان داشتند؟ :173 ·
 آیا از امامان قبل نصى بر امامت امامان كودك بوده است ؟:174  ·
 چگونه مى تواند امام باشد؟كودكى كه ممنوع از تصرف در اموال است  :175 ·
 طفل پنج ساله چگونه نمازش بر جنازه امام صحیح است ؟ :176 ·
 كودك چگونه مى تواند امام باشد در حال كه تكلیف ندارد؟ :177 ·
 چرا خداوند امامت را در كودك قرار داد؟ :178 ·
 آیا امامت كودك با قاعده لطف سازگارى دارد؟ :179 ·
 چرا امام زمان علیه السالم از همان كودكى در اختفا به سر بردند؟ :180 ·
 امامان ، ناشى از نبوغ فكرى آنها بوده است ؟آیا فضایل و كرامات  :181 ·
 ت كودك اقدامى انجام داده اند؟آیا اهل بیت علیهم السالم در زمینه سازى براى امام :182 ·
 یشید؟امام عسكرى علیه السالم براى تثبیت امامت فرزندش چه تدابیرى اند :183 ·
 آیا حضرت مهدى علیه السالم براى اثبات امامتش در كودكى اقدامى انجام داده است ؟ :184 ·
 والیت امام مهدى علیه السالم ·
 والیت به چه معنایى است ؟ :185 ·
 معناى والیت تكوینى امام چیست ؟ :186 ·
 والیت تكوینى داراى چه نتایجى است ؟ :187 ·
 آیا امام مى تواند والیت تكوینى داشته باشد؟ :188 ·
 به معناى تفویض است ؟))والیت تكوینى((آیا :189 ·
 متعلق به خداوند است ؟))والیت تكوینى((آیا :190 ·
 اگر امام والیت تكوینى دارد پس چرا در مواقع ضرورى از آن استفاده نمى كند؟ :191 ·
 مهدى علیه السالم از دیدگاه عقلوجود امام  ·
 برهان لطف چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ :192 ·
 اگر وجود امام لطف است ، چرا در هر منطقه اى امامى وجود ندارد؟ :193 ·
 برهان عنایت چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ :194 ·
 برهان فطرت بر وجود امام زمان علیه السالم را چگونه تقریر مى كنید؟ :195 ·
 برهان واسطه در فیض چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ :196 ·
 برهان علت غایى چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ :197 ·
 با برهان امكان اشرف چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم استدالل مى شود؟ :198 ·
 برهان مظهر جامع بر وجود امام زمان علیه السالم را چگونه تقریر مى نمایید؟ :199 ·
 م چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟برهان تجلى اعظ :200 ·
 علیه السالم داللت دارند؟ برهان تقابل قطبین چگونه بر وجود امام زمان :201 ·
 دارد؟قانون عدم تبعیض در فیض چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت  :202 ·
 برهان لزوم عقلبالفعل چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ :203 ·
 آیا مى توان از راه حساب احتماالت وجود امام زمان علیه السالم را به اثبات رساند؟ :204 ·
 آیا ادله عقلى ، وجود امام زمان معینى را اثبات مى كند؟ :205 ·
 چه فایده اى در وجود امامى است كه حافظ شرع و ملت نبوده و اجراى احكام الهى نمى كند؟ :206 ·
 وجود امام مهدى علیه السالم از دیدگاه قرآن ·
 چگونه وجود امام زمان علیه السالم استفاده مى شود؟))قدر((از آیات سوره :207 ·



 چگونه وجود امام زمان علیه السالم استفاده مى شود؟))امام((از آیه :208 ·
 ونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟چگ))انذار((آیه :209 ·
 الم داللت دارد؟چگونه بر وجود امام زمان علیه الس))شهادت((آیات :210 ·
 شاهد بر خلق در هر زمان داراى چه صفاتى باید باشد؟ :211 ·
 چگونه داللت بر وجود امام زمان علیه السالم دارد؟))نذیر((آیه :212 ·
 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))هدایت((آیه :213 ·
 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))صادقین((آیه :214 ·
 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))اولى االمر((آیه :215 ·
 وجود امام مهدى علیه السالم در روایات شیعه ·
 وایات شیعه چگونه مى توان به اثبات رسانید؟وجود امام مهدى علیه السالم را از ر :216 ·
 م دارد كدام است ؟ابواب حدیثى كه داللت بر وجود امام مهدى علیه السال :217 ·
 وجود امام مهدى علیه السالم در روایات فریقین ·
 چگونه داللت بر وجود امام زمان علیه السالم دارد؟))ثقلین((حدیث :218 ·
 چگونه احادیث وجوب معرفت امام بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ :219 ·
 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))امان((حدیث :220 ·
 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))سفینه((حدیث :221 ·
 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟) عدم خلو زمان از امام قرشى (حدیث  :222 ·
 ((دوازه خلیفه((وجود امام مهدى علیه السالم در احادیث ·
 احادیث دوازده خلیفه چیست ؟ :223 ·
 مقصود از دوازده خلیفه چه كسانى اند؟ :224 ·
آیا احادیث دوازده خلیفه داللت بر حكومت ظاهرى امامان معصوم دارد ، در صورتى كه در واقع  :225 ·

 چنین نبوده است ؟
 احادیث دوازده خلیفه در چه مكانى ایراد شده است ؟ :226 ·
 چرا در احادیث دوازده خلیفه از اسامى آنها سؤال نشده است ؟ :227 ·
در برخى روایات اهل سنت ، ابوبكر و عمر هم جزء دوازده خلیفه معرفى شده اند آن را چگونه  :228 ·

 توجیه مى كنید؟
 آیا احادیث دوازده خلیفه نزد شیعه ضعیف السند و غیر معتبر است ؟ :229 ·
 احادیث دوازده خلیفه ، چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ :230 ·
 چگونه قابل جمع است ؟))الخالفة بعدى ثالثون عاما((یث دوازده خلیفه ، با حدیثاحاد :231 ·
 چگونه قابل توجیه است ؟ احادیث سیزده امام :232 ·
 غیبت صغرا ·
 مبدا غیبت صغرا از چه زمانى به حساب مى آید؟ :233 ·
 حكمت غیبت صغرا قبل از غیبت كبرا چه بوده است ؟ :234 ·
 امتیاز عصر غیبت صغرا بر غیبت كبرا چیست ؟ :235 ·
 الم زمینه سازى كرده است ؟آیا خداوند براى امامت حضرت مهدى علیه الس :236 ·
 م گرفت ؟براى غیبت امام مهدى علیه السالم چه زمینه سازى از جانب امامان انجا :237 ·
 آیا رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله خبر از غیبت امام زمان علیه السالم داده است ؟ :238 ·
 آیا امام على علیه السالم به غیبت حصرت مهدى علیه السالم اشاره كرده است ؟ :239 ·
 آیا امام حسن علیه السالم از غیبت حصرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :240 ·
 آیا امام حسین علیه السالم از غیبت فرزندش مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :241 ·
 آیا امام سجاد علیه السالم از غیبت فرزندش مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :242 ·
 آیا امام باقر علیه السالم از غیبت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :243 ·
 آیا امام صادق علیه السالم از غیبت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :244 ·
 آیا امام كاظم علیه السالم از غیبت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :245 ·
 آیا امام رضا علیه السالم از غیبت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :246 ·
 آیا امام جواد علیه السالم از غیبت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ :247 ·



 لیه السالم از غیبت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟آیا امام هادى ع :248 ·
 ت فرزندش مهدى علیه السالم زمینه سازى نموده است ؟آیا امام عسكرى علیه السالم براى غیب :249 ·
 در عصر غیبت صغرا چه تدابیرى اندیشید؟امام مهدى علیه السالم براى اثبات وجود خود  :250 ·
 منان داشته است ؟امام زمان علیه السالم چه تدابیرى براى اختفاى خود از دش :251 ·
 سفیران ·
 سفیر اول امام مهدى علیه السالم چه كسى بوده و چه موقعیتى داشته است ؟ :252 ·
 آیا روایتى كه تصریح به سفارت عثمان بن سعید دارد ، ضعیف السند نیست ؟ :253 ·
 آیا موضوع غیبت امام زمان علیه السالم ساخته عثمان بن سعید است ؟ :254 ·
 سفیر دوم امام زمان علیه السالم چه كسى بوده و چه موقعیتى داشته است ؟ :255 ·
 سوم امام زمان علیه السالم چه كسى بوده و چه موقعیتى داشته است ؟ سفیر :256 ·
 لسالم چه كسى بوده و چه موقعیتى داشته است ؟سفیر چهارم امام زمان علیه ا :257 ·
 گردد؟نیابت چهار سفیر حضرت علیه السالم چگونه اثبات مى  :258 ·
 ارتباط نواب اربعه با شیعیان چگونه بوده است ؟ :259 ·
 وظایف و مسئولیت هاى نواب اربعه چه بوده است ؟ :260 ·
 مالك و معیار انتصاب نواب اربعه چه بوده است ؟ :261 ·
 چه عواملى باعث شد برخى ادعاى سفارت دروغین از طرف حضرت نمایند؟ :262 ·
 مدعیان دروغین سفارت چه كسانى بوده اند؟2 :63 ·
 اشته است ؟آیا امام زمان علیه السالم غیر از سفرا وكیل نیز د :264 ·
 چه مصلحتى در وجود وكالى ناحیه مقدسه بوده است ؟ :265 ·
 سازمان وكالت چه وظایف و مسئولیت هایى را بر عهده داشته است ؟ :266 ·
 توقیعات ·
 توقیع به چه معناست ؟ :267 ·
 نقش سفیر در توقیعات چه بوده است ؟ :268 ·
 در چه مدت زمانى توقیع از طرف حضرت صادر مى شده است ؟ :269 ·
 آیا توقیعات به خط خود حضرت مهدى علیه السالم بوده است ؟ :270 ·
 چه مقدار توقیع از ناحیه مقدسه صادر شده است ؟ :271 ·
 غیبت كبرا ·
 عصر غیبت كبرا چه خصوصیات ویژه اى دارد؟ :272 ·
 غیبت حضرت مهدى علیه السالم به چه كیفیتى است ؟ :273 ·
 با توجه به فراگیرى ظلم و فساد در عالم ، چرا امام ظهور نمى كند؟ :274 ·
 چرا امام زمان علیه السالم خود را براى مومنان مورد وثوق ظاهر نمى سازد؟ :275 ·
 مقصود از نیابت عامه در عصر غیبت كبرا چیست ؟ :276 ·
 كنیم تا مردم به سوى امام زمان علیه السالم جذب شوند؟ چه :277 ·
 م چیست ؟راه رسیدن به لقاى حضرت مهدى علیه السال :278 ·
 از جا بر مى خیزیم ؟))قائم((چرا با شنیدن نام :279 ·
 منظور از مهدویت نوعى و شخصى چیست ؟ :280 ·
 آیا در عصر غیبت كبرا نیز نامه اى از ناحیه مقدسه صادر شده است ؟ :281 ·
سند دو توقیع صادر شده از امام مهدى علیه السالم بر شیخ مفید رحمة اهللا علیه چگونه قابل اثبات  :282 ·

 است ؟
 آیا این گونه غیبت در بین انبیا هم سابقه داشته است ؟ :283 ·
 چه محذورى داشت اگر امام زمان علیه السالم در بین مردم ظاهر مى بود؟ :284 ·
 توانست حضرت مهدى علیه السالم را بدون غیبت حفظ نماید؟آیا خداوند نمى  :285 ·
 ین مردم ممكن نبود كه ستمگران تسلیم او گردند؟آیا با حضور امام زمان علیه السالم در ب :286 ·
 كرده و پیمان عدم تعرض مى بست چه مى شد؟اگر امام ظاهر بود و با ظالمان زمان خود مصالحه  :287 ·
 فلسفه غیبت امام زمان علیه السالم چیست ؟ :288 ·
 درباره امام زمان علیه السالم چیست ؟))شیخیه((نظر فرقه :289 ·



 چه شهرهایى است ؟))جابلقا و جابرسا)):290 ·
 چیست ؟))هورقلیایى((مقصود از بدن :291 ·
چه اشكاالتى نسبت به اعتقاد شیخیه درباره كیفیت وجود امام زمان علیه السالم در عصر غیبت  :292 ·

 وجود دارد؟
 اینكه حضرت زهرا سالم اهللا علیها الگوى حضرت مهدى علیه السالم است یعنى چه ؟ :293 ·
 یل فرج چه تاءثیرى در فرج شیعیان دارد؟دعا براى تعج :294 ·
 ؟وجود امام زمان علیه السالم در رفع بال چه تاءثیرى دارد :295 ·
 حكم كسى كه منكر امام زمان علیه السالم است چیست ؟ :296 ·
 وظیفه كلى ما در عصر غیبت نسبت به امام زمان علیه السالم چیست ؟ :297 ·
 چه تناسبى بین خورشید پشت ابر و غیبت امام زمان علیه السالم وجود دارد؟ :298 ·
 آیا ما در عصر فترت قرار داریم ؟ :299 ·
 حضرت مهدى علیه السالم در عصر غیبت چه كارهایى را انجام مى دهند؟ :300 ·
 ت با وظیفه هدایت گرى امام علیه السالم سازگارى دارد؟آیا موضوع غیب :301 ·
 توان امام زمان خود را شناخت ؟با غیبت امام زمان علیه السالم چگونه مى  :302 ·
 به چه دلیل این زمان آخرالزمان است ؟ :303 ·
 چگونه ممكن است كه امام در میان ما باشد ولى او را نشناسیم ؟ :304 ·
 چه كنیم كه ایمانمان به وجود حضرت مهدى علیه السالم بیشتر شود؟ :305 ·
 امام زمان علیه السالم چگونه در عصر غیبت مردم را هدایت مى كند؟ :306 ·
 جشن هاى میالد چه آثارى دارد؟ :307 ·
دیدار صالحان با امام مهدى علیه السالم را اثبات نمود؟ سؤال فوق در حقیقت از  چگونه مى توان :308 ·

  :دو جزء تشكیل شده است
 چگونه مى توان عشق به امام زمان علیه السالم را در دل مردم زنده كرد؟ :309 ·
 ه السالم به تمام نقاط جهان سر مى زنند؟آیا امام زمان علی :310 ·
 كه از القاب حضرت است چیست ؟))بقیة اهللا((معناى :311 ·
 چرا وقتى عده اى امام زمان علیه السالم را مى بینند از ابتدا او را نمى شناسند؟ :312 ·
 چرا براى امامان دیگر غیبت مقرر نگردیده است ؟ :313 ·
 چرا ما نمى توانیم خدمت امام خود برسیم ؟ :314 ·
 با چه شرایطى مى توان عاشق واقعى امام زمان علیه السالم بود؟ :315 ·
 علت تاءخیر فرج حضرت مهدى علیه السالم چیست ؟ :316 ·
 دلیل برترى امام زمان علیه السالم بر سایر ائمه است ؟))حیاتى لو ادركته لخدمته ایام((آیا حدیث :317 ·
 م ، به مرگ جاهلى از دنیا رفته ایم ؟چرا اگر امام زمان خود را نشناسی :318 ·
 وظیفه ما براى نزدیك شدن ظهور چیست ؟ :319 ·
 آیا گناهان شیعیان ، سبب تاءخیر در ظهور مى شود؟ :320 ·
 صدقه دادن به جهت سالمتى امام زمان علیه السالم چه حكمى دارد؟ :321 ·
 چرا با وجود فساد در جهان حضرت ظهور نمى كنند؟ :322 ·
 آیا از وقت ظهور اطالع دادن صحیح است ؟ :323 ·
 علیه السالم مدرك معتبرى دارد؟ آیا عریضه نویسى به امام زمان :324 ·
 آیا قیام قبل از ظهور حجت صحیح است ؟ :325 ·
 سرداب مقدس ·
 آیا امام زمان علیه السالم در عصر غیبت در سرداب خانه خود مخفى و غایب شده است ؟ :326 ·
 مكان حضرت مهدى علیه السالم در عصر غیبت كبرا كجا است ؟ :327 ·
 آیا امام زمان علیه السالم از سرداب مقدس ظهور خواهند كرد؟ :328 ·
 تكالیف عصر غیبت ·
 مومنین چه تكالیفى در عصر غیبت نسبت به امام زمان علیه السالم دارند؟ :329 ·
 حسب و نسب امام مهدى علیه السالم ·
 مشخصات ظاهرى حضرت چیست و آیا كسى مى تواند خودش را به صورت حضرت درآورد؟ :330 ·



 جایز است ؟) محمد(آیا نام بردن اسم حضرت  :331 ·
 یه السالم از اوالد و نسل عباس است ؟آیا مهدى عل :332 ·
 آیا مهدى همان عیسى بن مریم است ؟ :333 ·
 اسمه اسمى و اسم ابیه اسم ابىچگونه پاسخ مى گویید؟:((به حدیث  :334 ·
 المهدى من ولد الحسنچگونه پاسخ مى گویید؟:((به حدیث  :335 ·
 مالقات با امام مهدى علیه السالم در غیبت كبرا ·
 آیا تشرف به لقاى امام زمان علیه السالم در عصر غیبت كبرا ممكن است ؟ :336 ·
 كسانى از علما قائلبه جواز و امكان تشرف بوده اند؟چه  :337 ·
 غیبت با حكمت غیبت منافات دارد؟ آیا رؤ یت و مالقات حضرت علیه السالم در عصر :338 ·
 ا غیبت صغرا است ؟در صورت امكان رؤ یت در عصر غیبت كبرا چه فرقى بین این غیبت ب :339 ·
ا مالقات مطابق توقیع امام زمان علیه السالم به على بن محمد سمرى آیا در عصر غیبت كبر :340 ·

 حضرت ممنوع است ؟
 ریبى نمى شود؟آیا قبول امكان مالقات در عصر غیبت سبب رواج مدعیان دروغین و عوام ف :341 ·
 آیا مى توان طبق قاعده سد ذرایع ، ادعاى مالقات با حضرت را دروغ دانست ؟ :342 ·
مطابق برخى از روایات حضرت مهدى علیه السالم در عصر غیبت شناخته نمى شود ، پس آیا  :343 ·

 رویت ممكن نیست ؟
 آیا امتحان مردم در عصر غیبت با قول به مالقات منافاتى ندارد؟ :344 ·
 چه كسانى به مالقات حضرت در غیبت كبرا مشرف شده اند؟ :345 ·
 كیفیت مالقات مردم با حضرت مهدى علیه السالم چگونه است ؟ :346 ·
 امام زمان علیه السالم چه اهداف كلى و عمومى در مالقات هاى خود دارد؟ :347 ·
 امام زمان علیه السالم چه اهداف خاصى از مالقات با مردم داشته است ؟ :348 ·
 آیا ممكن است كسى در مالقاتش با حضرت مهدى علیه السالم او را بشناسد؟ :349 ·
 كسانى كه مدعى دائمى یا غالبى رؤ یتند چیست ؟وظیفه ما نسبت به  :350 ·
 ست ؟آیا اصرار و الحاح به جهت مالقات با حضرت مطلوب ا :351 ·
 مسجد مقدس جمكران ·
 مستند ساختمان مسجد جمكران چیست ؟ :352 ·
 مدرك نماز خاص مستحبى در مسجد جمكران چیست ؟ :353 ·
 اى مسجد جمكران معتبر است ؟آیا سند قضیه بن :354 ·
 ؟كه پنج باب دارد اثرى از قضیه جمكران نیست ))تاریخ قم((چرا در كتاب :355 ·
كتاب معروفى از صدوق نیست لذا چگونه مى توان قضیه را ))مونس الحزین((از آنجا كه كتاب :356 ·

 د؟ثابت نمو
 چرا كتاب مونس الحزین به شیخ صدوق نسبت داده شده است ؟ :357 ·
 مسجد جمكران از چه اهمیت ویژه اى برخوردار است ؟ :358 ·
 آیا چهل بار رفتن به جمكران براى قضاى حاجت مدركى دارد؟ :359 ·
 آیا شب چهارشنبه به مسجد جمكران رفتن مدركى دارد؟ :360 ·
 آیا اگر كسى چهل شب چهارشنبه به جمكران مشرف شود به زیارت آقا نایل مى گردد؟ :361 ·
 ان علیه السالم به هما جا احاطه دارد ، پس چرا به جمكران مى رویم ؟اگر امام زم :362 ·
 رت مهدى علیه السالم دارد؟مسجد سهله چه ارتباطى با حض :363 ·
 در مورد حضور در مسجد سهله چه سفارشى شده است ؟ :364 ·
 آیا در مورد حضور در مسجد سهله در شب چهارشنبه مدركى وجود دارد؟ :365 ·
 ازدواج امام مهدى علیه السالم ·
 آیا طبق قاعده ، امام زمان علیه السالم ازدواج كرده است ؟ :366 ·
 آیا قول به عدم ازدواج حضرت با سنت محمدى صلى اهللا علیه و آله منافات دارد؟ :367 ·
 صورت قول به عدم ازدواج ، به روایت مفضل بن عمر چگونه پاسخ مى دهید؟در  :368 ·
 یحیى انبارى بر ازدواج امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ آیا روایت احمد بن محمد بن :369 ·
 حضرت دارد؟ آیا قصه جزیره خضرا داللت بر ازدواج :370 ·



 در برخى از روایات بر اهل و عیال حضرت اشاره شده ، آیا این داللت بر ازدواج دارد؟ :371 ·
 داللت بر ازدواج حضرت دارد؟))اباصالح((آیا كنیه :372 ·
 دعاى ندبه ·
 آیا دعاى ندبه نزد علما معتبر است ؟ :373 ·
 ز غیر صحیح چیست ؟راه تشخیص روایت صحیح ا :374 ·
 نظر بزرگان علما درباره دعاى ندبه چیست ؟ :375 ·
 چه كسانى دعاى ندبه را نقل كرده اند؟ :376 ·
 راوى دعاى ندبه كه معاصر امام نبوده چگونه دعا را نقل مى كند؟ :377 ·
 راوى با واسطه دعاى ندبه كیست ؟))محمد بن مشهدى)):378 ·
 راوى دیگر دعاى ندبه كیست ؟))محمد بن على بن ابى قره379)): ·
 بن ابى قره نقل كرده است ؟ابن مشهدى دعاى ندبه را چگونه از محمد  :380 ·
 رسیده است ؟ آیا درباره محمد بن حسین بن سفیان بزوفرى معروف به ابن مشهدى توثیقى :381 ·
 دعاى ندبه از كدامین امام است ؟ :382 ·
 آیا دعاى ندبه انشاى برخى از علماى شیعه است ؟ :383 ·
 چه ارتباطى بین امام زمان علیه السالم با كوه رضوى و ذى طوى است ؟ :384 ·
 چرا اسامى تمام امامان در این دعا ذكر نشده است ؟ :385 ·
 مخالف با معراج جسمانى است ؟))و عرجت بروحه((آیا جمله386 : ·
 ده است ؟چه تاءلیفاتى درباره دعاى ندبه نوشته ش :387 ·
 چه دعاهایى در عصر غیبت امام زمان علیه السالم درباره حضرت مستحب است ؟ :388 ·
 در چه مكان هایى سفارش دعا براى امام زمان علیه السالم شده است ؟ :389 ·
 فلسفه توسل به امام زمان علیه السالم چیست ؟ :390 ·
 آیا دعا براى ظهور حضرت مهدى علیه السالم با نهى از عجله در ظهور منافات دارد؟ :391 ·
آیا اگر كسى چهل روز دعاى عهد بخواند از یاران امام مهدى علیه السالم خواهد شد گر چه انسان  :392 ·

 بدى باشد؟
 طول عمر ·
 مام زمان علیه السالم مورد اعتراض اهل سنت واقع شده است ؟آیا مساءله طول عمر ا :393 ·
 ین حد طوالنى كند؟آیا خداوند مى تواند عمر كسى را به ا :394 ·
 آیا طول عمر به این حد ، از حیث علمى امكان دارد؟ :395 ·
 آیا طول عمر امكان عملى داشته است ؟ :396 ·
 آیا در روایات اهل سنت به طول عمر اشخاص اشاره شده است ؟ :397 ·
 آیا كسانى در امت هاى پیشین عمر طوالنى داشته اند؟ :398 ·
 آیا طول عمر امكان فلسفى و منطقى دارد؟ :399 ·
 عالیم ظهور ·
 چه آثارى در نقل عالئم ظهور است ؟ :400 ·
 چه فرقى بین عالیم ظهور و شرایط ظهور است ؟ :401 ·
 آیا عالیم ظهور با احادیث نفى توقیت منافات دارد؟ :402 ·
 ور سبب اطالع دشمنان از اسرار سیاسى است ؟آیا اعالن عالیم و شرایط ظه :403 ·
 آیا عالیم ظهور متعلق بدا واقع مى شود؟ :404 ·
 چه راه صحیحى در بررسى عالیم ظهور پیشنهاد مى كنید؟ :405 ·
 آیا روایات عالیم ظهور اشكال سندى و متنى دارد؟ :406 ·
 كه قبل از ظهور كشته خواهد شد كیست ؟))نفس زكیه((مقصود از :407 ·
 مسیح دجال كیست ؟ :408 ·
 سفیانى كیست ؟ :409 ·
 معركه هرمجدون چیست ؟ :410 ·
 مقصود از مسیحیت صهیونیستى چیست ؟ :411 ·
 مقصود از خسوف و كسوف كه از عالیم ظهور است چیست ؟ :412 ·



 یم ظهور چیست ؟مقصود از صیحه و فزع آسمانى در عال :413 ·
 مقصود از نداى آسمانى در عالیم ظهور چیست ؟ :414 ·
 مقصود از خروج دجال كه از عالیم ظهور به حساب آمده چیست ؟ :415 ·
 قرآن و ظهور موعود جهانى ·
 چگونه بر ظهور موعود جهانى داللت دارد؟))وعد((آیه :416 ·
 ونه بر ظهور امام زمان علیه السالم داللت دارد؟چگ))ارسال رسول((آیه :417 ·
 م داللت دارد؟چگونه بر ظهور امام زمان علیه السال))وراثت((آیه :418 ·
 چگونه بر ظهور حضرت مهدى علیه السالم داللت دارد؟))استضعاف((آیه :419 ·
 چگونه بر ظهور امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))ارتداد((آیه :420 ·
 چگونه بر ظهور حضرت مهدى علیه السالم داللت دارد؟))قتال((آیه :421 ·
 ابتداى ظهور ·
 از كجا كه مهدى موعود ظهور نكرده باشد؟ :422 ·
 ود آگاهى مى یابیم ؟امام زمان علیه السالم چگونه از زمان مناسب ظهور خ :423 ·
 حكمت معین نبودن وقت ظهور حضرت چیست ؟ :424 ·
 آیا تعیین وقت ظهور صحیح است ؟ :425 ·
 با صالح بودن مردم منافات دارد؟))كما ملئت ظلما و جورا((آیا جمله :426 ·
 معناى ظهور امام زمان علیه السالم چیست ؟ :427 ·
 هور اصغر و اكبر چیست ؟مراد از ظ :428 ·
 چه عواملى زمینه ساز حكومت واحد جهانى است ؟ :429 ·
 ظرفیت كلى براى ظهور حضرت مهدى علیه السالم چیست ؟ :430 ·
 امام زمان علیه السالم در ظاهر با چه سنى ظهور مى كنند؟ :431 ·
 خصوصیات جسمى امام زمان علیه السالم هنگام ظهور چگونه است ؟ :432 ·
 آیا عالیم قریب براى ظهور ، با اینكه حضرت به طور ناگهانى ظهور مى كند منافات دارد؟ :433 ·
خداوند متعال چه عنایتى به جهت پیروزى حضرت مهدى علیه السالم هنگام ظهور انجام خواهد  :434 ·

 داد؟
 اولین مكانى كه حضرت در آنجا ظهور مى كند كجاست ؟ :435 ·
 ظهور چه عملى انجام مى دهند؟حضرت مهدى علیه السالم بعد از  :436 ·
 اول كسى كه با حضرت مهدى علیه السالم بیعت مى كند چه كسى است ؟ :437 ·
 آیا جبرئیل بعد از وفات رسول خدا صلى اهللا علیه و آله عهد كرده كه بر زمین نازل نشود؟ :438 ·
 مقصود از اصالح امر حضرت مهدى علیه السالم در یك شب چیست ؟ :439 ·
 غلبه بر جهان با یاران اندك چگونه ممكن است ؟ :440 ·
 آیا پیروزى حضرت مهدى علیه السالم بر مخالفان و گسترش حكومتش همراه با اعجاز است ؟ :441 ·
 آیا حضرت مهدى علیه السالم با شمشیر قیام خواهد كرد؟ :442 ·
 كشتارى كه در روایات مهدویت به آن اشاره شده به چه وقتى اشاره دارد؟ :443 ·
 م كشتارها و خونریزى ها در هنگام قیام حضرت مهدى علیه السالم چه مقدار است ؟حج :444 ·
 قتل ها در چه وقتى خواهد بود؟ مطابق روایات شیعه :445 ·
ام زمان علیه السالم از شمشیر با امكان هدایت بشر از راه دعوت اخالقى و تربیت انسانى ، چرا ام :446 ·

 استفاده مى كند؟
 دشمنان چگونه خواهد بود؟ شیوه و رفتار امام زمان علیه السالم با ظالمان و :447 ·
 آیا بیشتر قتل ها كه توسط حضرت انجام مى گیرد از مسلمانان است ؟ :448 ·
 آیا امام زمان علیه السالم بعد ظهور با اعراب به جنگ برمى خیزد؟ :449 ·
 اینكه امام زمان علیه السالم هنگام ظهور بر عرب شدید است به چه معنا است ؟ :450 ·
 آیا امام زمان علیه السالم در مقابله خود با منحرفان ، از منحرفان شیعه شروع مى كند؟ :451 ·
 وظایف حضرت عیسى علیه السالم بعد از نزول از آسمان چیست ؟ :452 ·
 حضرت عیسى علیه السالم بعد از نزول به چه شریعتى عمل مى كند؟ :453 ·
 منجى و رهبر در حكومت عدل توحیدى جهانى كیست ؟ :454 ·



 ضرت عیسى علیه السالم بعد از نزول چه مقدار است ؟زندگانى ح :455 ·
 اصحاب امام مهدى علیه السالم ·
 عدد اصحاب خاص امام زمان علیه السالم بعد از ظهور چند نفر است ؟ :456 ·
 نفر اصحاب دیگرى نیز دارند؟ 313آیا امام زمان علیه السالم غیر از  :457 ·
 اصحاب حضرت مهدى علیه السالم چگونه وارد مكه مى شوند؟ :458 ·
 اصحاب امام زمان علیه السالم از چه كشورهایى هستند؟ :459 ·
 آیا در میان اصحاب امام زمان علیه السالم عرب وجود ندارد؟ :460 ·
 ن علیه السالم زن نیز وجود دارد؟آیا در میان اصحاب امام زما :461 ·
 نفرند؟ 313آیا یاران زن حضرت از جمله  :462 ·
اگر اسامى اصحاب حضرت از ابدا مشخص شده چگونه ما مى توانیم خود را از اصحاب او قرار  :463 ·

 دهیم ؟
 آیا با امام زمان علیه السالم از روى اكراه بیعت مى شود؟ :464 ·
 چه كسانى با حضرت مهدى علیه السالم بیعت خواهند كرد؟ :465 ·
 امام زمان علیه السالم با اصحاب خود بر سر چه اصولى پیمان مى بندد؟ :466 ·
 اصحاب امام زمان علیه السالم در شجاعت چگونه اند؟ :467 ·
 صحاب حضرت مهدى علیه السالم از منطقه خاصى هستند؟آیا ا :468 ·
 ارند؟اصحاب حضرت مهدى علیه السالم چه ویژگى هایى د :469 ·
 نفر دنیا را تسخیر كرد؟ 313چگونه مى توان با  :470 ·
 وزیران دولت حضرت مهدى علیه السالم غالبا از چه قشرى هستند؟ :471 ·
 بیشتر یاران حضرت از شرق هستند ، چگونه با عقب ماندگى شرق مى توان بر غرب پیروز شد؟ :472 ·
 كارگزاران دولت حضرت مهدى علیه السالم چه كسانى هستند؟ :473 ·
 نفر یار براى حضرت وجود ندارد؟ 313آیا در میان این همه مسلمان و شیعه  :474 ·
 تاریخ بعد از ظهور ·
 آیا در عصر ظهور همه یك عقیده و مرام خواهند داشت ؟ :475 ·
 امام مهدى علیه السالم با كدام دین بر عالم حكومت مى كند؟ :476 ·
 آیا در دولت حضرت مهدى علیه السالم جز مسلمان روى زمین باقى نمى ماند؟ :477 ·
 در عصر ظهور كدامین مذهب حاكم است ؟ :478 ·
 حضرت مهدى علیه السالم بعد از ظهور با انحرافات فكرى چگونه برخوردار خواهد كرد؟ :479 ·
 آیا حكومت امام مهدى علیه السالم نژادى است ؟ :480 ·
 مهدى علیه السالم همانند سایر حكومت ها است ؟ آیا نوع حكومت حضرت :481 ·
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 موعود شناسى و پاسخ به شبهات
 على اصغر رضوانى

   



 پیشگفتار
این بحث كه نشان دهنده عظمت . حث هاى ریشه دار اسالم ، به ویژه مذهب اثنى عشرى است بحث مهدویت از ب

اسالم و بقا و جاودانگى احكام آن است ، نه تنهاى در اسالم كه در همه ادیان مطرح شده و مسئله نجات و منجى از 
هى و فرق و مكاتب غیر دینى نیز ، البته در ادیان غیر ال. مسائل اساسى ادیان در طرح آرمان هاى دینى بوده است 

 . این مقوله تحت عنوان موعود ، با معرفى منجى و نشان دادن ابعاد جامعه آرمانى موعود رخ نموده است
بحث موعود از ریشه دارترین بحث ها در طول تاریخ زندگى بشر بوده است ، به طورى كه كتب مقدس و مذهبى 

به وضوح بر اصالت آن شهادت داده اند و باالتر اینكه اگر در طول تاریخ ،  ادیان و نیز آثار قبل و بعد از اسالم
تمامى ادیان . شبهاتى پیرامون آن مطرح شده ، خود نشان دهنده ترسیخ این مسئله در بین جوامع مختلف بوده است 

ابعاد مختلف موعود ، و مكاتب ، اقدام به ترسیم ابعاد و شاخصه هاى این مسئله نموده اند؛ ولى در بیان و توضیح 
بحث كامل صورت نگرفته و هر یك از زاویه خاصى به آن نگریسته اند؛ ولیكن قدر مشترك تمام دیدگاه ها ، 

شهادت به ظهور نیك مردى دارد كه جامعه پوسیده را به حیات طیبه مى خواند و ابر ظلم و جهالت را كنار زده تا 
ك كلمه تمامى حقیقت آشكار شود و مردم در پرتو نور فروزان آن به خورشید علم و معرفت و عدل و احسان و در ی

 .تعادل و رشد و لقاى پروردگار نایل آیند و زمین و زمان به تعادل و قوام دست یابد
علماى اسالم با عنایت به چشمه الیزال وحى و كالم جاوید معصومین علیهم السالم تعریف جامعى از موعود و 

بیان اوصاف و شمایل آن قطب عالم امكان ، ارائه كرده و با توجه با اسناد نقلى ، تاریخى  منجى و جامعه موعود و
و گاه عقلى ، معارف مهدویت را تبیین كرده اند و در طول تاریخ به سواالتى پیرامون موعود جواب داده و تاكنون 

با این حال . مات الزم را انجام داده اندبا تحریر كتب و رساالت و مقاالت متعدد ، جهت تنویر افكار امت اسالم اقدا
 .، مسائلى هست كه علت و مبناى تدوین این كتاب شده كه در زیر به آن اشاره مى شود

در طول تاریخ اسالم سؤاالت و شبهات مختلفى درباره ى مهدویت مطرح شده و علماى اسالم در قالبهاى  -1
بر این . اینكه عقلى باشد ، عمدتا نقلى یا تاریخى بوده است  مختلف به آن جواب داده اند ولیكن جواب ها قبل از

اساس كتب حدیثى و تا حدودى تاریخى به منظور تبیین حقایق مهدویت تدوین گردیده است كه از كتب حدیثى مى 
سید صدر ))المهدى((شیخ صدوق و از متاخرین به كتاب))كمال الدین((شیخ طوسى و كتاب))الغیبة((توان به كتاب

سید محمد صدر ))موسوعة االمام المهدى((محدث نورى و از كتب تاریخى مى توان به))نجم الثاقب((ین صدر والد
 .اشاره كرد

از آنجا كه در عصر حاضر ، شبهات مطرح شده بیشتر جنبه كالمى دارد بدیهى است كه جواب به آنها مى طلبد  -2
از دالیل تاریخى و نقلى مساءله مهدویت به صورت شفاف كه مباحث با دالیل عقلى همراه باشد و سپس با استفاده 

 .بیان شود
البته عده اى در مقابل شبهات ، اقدام به دادن جواب عقلى و كالمى و پاسخى جامع و كالمى نموده اند كه خال  -3

ینه مى مذكور را تا حدى پر مى كند ، ولى این كتابها نیز فاقد تمامى شبحات عصر حاضر مى باشد كه در این زم
تالیف متفكر بزرگ شهید سید محمد باقر صدر اشاره كرد كه در عین ))بحث حول المهدى((توان به كتاب ارزشمند

 .اختصار ، مباحث كالمى متقن و مطلوبى را در بر دارد
بدیهى است كه دشمنان اسالم در تهاجم فرهنگى از نقاط ضعف شروع مى كنند و در بحث مهدویت سعى دارند  -4

حیه اى به این بحث ضربه بزنند كه خاكریزهاى ما در آن نقطه محكم نیست و از آنجا كه بعد از انقالب از نا
اسالمى حمالت دشمن به ساحت مقدس اسالم باال خص بحث مهدویت بیشتر شده ، بر علما و اهل قلم فرض است 

اده تا در مقابل یورش كالمى كه تالش خود را در جهت تقویت بنیه هاى دینى بیش از هر زمان دیگر توسعه د
 .دشمن بتوانند از طریق بحث هاى عقلى و كالمى جواب دندان شكنى به آنها بدهند

طرح حاضر بر این اساس شكل گرفته و در آن سعى شده كه مباحث مهدویت به صورت ریشه اى با دالیل نقلى ، 
ت دشمن را كه سعى دارد از آن ناحیه هویت عقلى و تاریخى مورد نقد و بررسى قرار گیرد و تمامى دالیل و شبها

 .بحث را تضعیف كند ، مخدوش نماید
ویژگى طرح حاضر ، بررسى مسائل مهدویت از دیدگاه كالمى است و سعى شده اصول اساسى این بحث به 

ت صورت شفاف با دالیل مختلف به ویژه دلیل عقلى ، ارائه و قلمرو بحث طورى ترسیم شود كه زمینه تمامى شبها
البته براى سهولت دسترسى به مباحث و استفاده اهل علم و عموم از این مباحث ، . پیرامون مهدویت ، از بین برود

به صورت سؤال و پاسخ مطرح شده تا ره توشه اى براى كسانى كه درصدد پاسخ به سؤاالت در زمینه مهدویت ند 
 .باشد

. م قرار گرفته و براى جویندگان حق و حقیقت سودمند باشدامید است این حركت مورد توجه امام زمان علیه السال
در پایان . از همه علما و اندیشمندان مى خواهم تا كاستى ها را بر من ببخشایند و عیوب این نوشتار را متذكر شوند



 از كلیه كسانى كه با اینجانب همكارى داشته و در آماده شدن این كتاب مرا یارى كرده اند خصوصا حضرت حجة
االسالم و المسلمین حسین احمدى مسئول انتشارات مسجد مقدس جمكران كه در مراحل مختلف مشوق این جانب 

 . بودند ، كمال تشكر را دارم و پاداش همه آنان را از خداوند متعال خواستارم
 على اصغر رضوانى كاشانى

  1425شب بیست و سوم رمضان المبارك 
 شك و شبهه

 هه در مسائل اعتقادى صحیح است ؟آیا ایجاد شك و شب : 1
مسلما آنچه در ابتدا به نظر مى رسد این است كه شك در دین ، بد بوده و نشانه سیاهى قلب است ؛ زیرا هدف این 

ایمان بایستى تواءم با یقین باشد ولى شك و شبهه در جایى كه داالن و معبر خوبى  .است كه انسان به یقین برسد
ایمان چیزى است كه انسان باید به آن دسترسى پیدا كند ، اما این . یقین باشد پسندیده است  براى رسیدن به ایمان و

قرآن مى خواهد كه در اعتقادات . ایمان از همان ابتدا در انسان وجود ندارد ، زیرا تا شك نكند به یقین نمى رسد
(1) ءولو كان آباؤ هم ال یعقلون شیئا و ال یهتدونا:لذا مى فرماید .وراثتى انسان شك ایجاد كند تا او را به یقین برساند

 ((.ا بى عقل و نادان بودندآیا بایست آنها تابع پدران باشند در صورتى كه آنه((؛
اگر وارد نشود كم كم مردم آن . اگر این تشكیكات وارد جامعه نشود خطر است :((... شهید مطهرى مى فرماید

درست مثل آب كامال صافى كه آن را در . حالت دینى شان رو به تحجر ، و نه تحجر كه رو به عفونت مى رود
اگر در مردم یك حالت آرامشى باشد و بر معتقدات دین و مذهبى . نددحوض قرار مى دهیم و اگر مدتى بماند مى گ

وقتى عوام پیشتاز بشوند دائم از خودشان . تازیانه شك نخورد در آن صورت عوام پیشتاز آن معتقدات مى شوند
   .((...(2)چیزى مى سازند

ولى برخى شك ها نوعى بیمارى است ، مانند وسوسه ، شك كثیرالشك در نماز ، وضو و سایر عبادات و طهارت و 
 . وعى بیمارى استزیاد شك كردن ن. این گونه شك ها و شبهه ها نوعى بیمارى و مرض است . نجاست 

 آیا خداوند ضمانت كرده شخص حقیقت جو را به حقیقت برساند؟ : 2
انسانها در دوران زندگى خود معموال از نظر شك و شبهه دچار بحران مى شوند ، اینجاست كه انسان وضع 

د و گاهى حساسى پیدا مى كند ، مخصوصا هنگامى كه با مجموعه اى از افكار و عقاید و آراى مخالف محیط خو
. لذا اگر واقعا حقیقت جو باشد خداوند او را راهنمایى خواهد كرد. نیز با تبلیغات از راه هاى گوناگون مواجه گردد

و كسانى كه در راه ما جهاد و كوشش كنند البته ما ((؛(3) والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا:خداوند متعال مى فرماید
 ((.آنها راه به راه هایمان هدایت خواهیم كرد

دوش آنان است و باید  ولى این بدان معنا نیست كه علما و دانشمندان هیچ وظیفه اى نداند ، بلكه وظیفه سنگینى بر
 .به هر نحو ممكن توجیه گر عقالیى شك ها و شبهه ها باشند تا مردم خصوصا نسل جوان به سر منزل یقین برسند

 وظیفه ما در برابر شبهات چیست ؟ : 3
. برخى معتقدند انسان در هر سن و معلوماتى كه باشد بى هیچ قید و شرطى مى تواند به هر سخنى گوش فرا دهد

یفه در در صورتى كه آیه شر. ؛ تمسك میكنند(4) فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه:ان به آیه شریفه این
را دارند نه هر كسى در هر سن ))قول احسن(( مورد اندیشمندان و صاحب نظرانى است كه قدرت و توان تشخیص 

اولئك الذین هداهم :چنان كه در ادامه آیه ى شریفه مى فرماید. و سال و سطحى از معلومات میتواند این چنین باشد
آنان كسانى اند كه خدا هدایتشان كرده و آنان خردمندان و صاحبان مغز و عقل ((؛(5) اهللا و اولئك هم اولواااللباب

 ((.اند
ایش را از منابع موثق و معتبر محكم نكرده و قدرت پاسخگویى به شبهات را بنابراین تا وقتى كه انسان اعتقاده

انسان باید زمان شناس باشد ، براى حال و آینده اش برنامه ریزى كند؛ نه . ندارد ، نباید در این وادى قدم بگذارد
اى ، بیفتد بلكه مانند اینكه بنشیند و هنگامى كه با شبهات بنیان كن و تبلیغات مسموم روبه رو شد به فكر چاره 

واكسنى كه براى پیشگیرى امراض به كودكان تزریق مى كنند ما نیز با طرح شبهات و جواب آنها به طور فشرده 
 . اطالعى از آنها داشته باشیم تا هنگام مواجه با مخالفان خود را نباخته و توان جواب گویى را داشته باشیم

كسى كه زمان شناس است شبهات بر او ((؛(6) بزمانه ال تهجم علیه اللوابسالعالم :امام صادق علیه السالم فرمود
 ((.هجوم نخواهد آورد

هر كسى كه روزگار خود را شناخته و زمان ((؛(7) من عرف االیام لم یغفل عن االستعداد:حیح فرمودامام على ص
 ((.د از آمادگى غافل نخواهد شدشناس باش

 آثار بحث از مهدویت
 چه آثار و فوایدى بر بحث از مهدویت در این زمان مترتب است ؟ : 4



برخى بر این گمان اند كه طرح و بررسى موضوع مهدویت در این زمان امرى بى فایده است ، زیرا این موضوع 
مرى است مجمل و مبهم ، اما آنچه وظیفه ى ماست اینكه به مربوط به آینده ى بشریت است و آینده و اتفاقات آن ا

   ...(8) .تكالیف خود در عصر و زمان خود عمل كنیم زیرا هر عصر و زمانى مقتضیات خود را مى طلبد
 : بحث از مهدویت در این عصر و زمان آثار و فوایدى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم: پاسخ 

این آرمان بزرگ گذشته از . آرمان قیام و انقالب مهدى علیه السالم یك فلسفه بزرگ اجتماعى ، اسالمى است  -1
 . ایده و راه گشاى به سوى آینده است ، آینه بسیار مناسبى است براى شناخت آرمان هاى اسالمى اینكه الهام بخش

(9) 
ید به برپایى حكومتى جهانى و اسالمى اركان و عناصر مختلفى دارد كه برخى فلسفى و جهانى است و جزئى نو -2

از جهان بینى اسالمى است ، و برخى فرهنگى و تربیتى است ، برخى سیاسى است و برخى اقتصادى و برخى 
  .(10)و برخى انسانى یا انسانى ، طبیعى مى باشد. اجتماعى است 

انسان میتواند با الگو پذیرى از برنامه هاى جامع و فراگیر حضرت در عصر ظهور به آرمان هاى واقعى اسالم 
 .دنزدیك شو

صورت ... در طول تاریخ و در سطح جهان ، انقالب هاى گوناگونى از قبیل فرهنگى ، سیاسى ، اجتماعى و  -3
گرفته است ، ولى اكثر این انقالبها یا در شروع موفق نبوده و یا اینكه در مواجهه با مشكالت فراوان و مقابله با 

سبزى كه شیعه به مهدویت دارد مى تواند با ایجاد روحیه  و تنها نگاه... دشمنان خود نتوانسته است دوام بیاورد 
شیعه معتقد به امام زمانى زنده و حاضر و ناظر بر اعمال . امید در جامعه ، مردم را از ناامیدى و یاءس برهاند

این اعتقاد از جهت روان شناسى آثار عمیقى را در . خود است كه او را در مواقع حساس كمك كار خواهد بود
 . ه شیعیان خواهد گذاشتروحی

از آن جهت كه وقت تشكیل حكومت امام زمان علیه السالم مشخص نیست و هر لحظه میتواند زمان ظهور باشد  -4
، لذا وظیفه داریم كه نظرى به مباحث مهدویت و ظهور كرده و خصوصیات عصر ظهور و وظایف خود در آن 

 . عصر را بدانیم
ى در عصر ظهور ، شرایطى دارد كه برخى از آنها به دست خود بشر حاصل رسیدن به حكومت جهانى توحید -5

لذا بر ماست كه . مى گردد ، از آن جمله رسیدن بشر به تكامل همه جانبه و رسیدن به مستواى عالى فكرى است 
زمینه ساز آرمانهاى اصیل اسالمى در عصر ظهور را بدانیم تا بتوانیم هر چه بهتر در نزدیك شدن آن سهیم بوده و 

 . ظهور حضرت باشیم
بحث از مهدویت تنها بحث از امورى نیست كه مربوط به آینده بشریت باشد بلكه بحث از امامت و مهدویت  -6

است ، بحث از اینكه در هر زمانى باید امام معصومى موجود باشد خواه حاضر و مشهور و خواه غایب و پنهان تا 
 .حجت ها و بینات خداوند باطل نگردد

من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة :و لذا در روایات اسالمى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله میخوانیم 
  ((.هر كس بمیرد و پیشواى زمان خود را نشناسد مرده است از نوع مردن زمان جاهلیت((؛(11) جاهلیة

 . بحث از مهدویت ، بحث از غیبت و فلسفه آن و آثار و بركات وجود امام در این عصر غیبت است
 . و لذا بحث از مهدویت از وظایف و تكالیف شیعه در عصر غیبت است

 ت عدل جهانىفلسفه حكوم
 ضرورت برپایى حكومت عدل جهانى از راه فطرت چگونه قابل تبیین است ؟ : 5

ایمان به حتمیت ظهور منجى عالم در فكر عموم انسان هان وجود دارد ، منشاء این فكر یك رشته اصول قوى و 
سیدن به كمال در متین است كه از سرشت و فطرت اصیل انسانى سرچشمه گرفته است ؛ زیرا بشر فطرتا طالب ر

 .تمام زمینه هاى مربوط به خود است و او مى داند كه این كمال ، تنها در سایه حكومت عدل توحیدى تحقق مى یابد
اعتقاد به مهدى علیه السالم تنها نشانه ى یك باور اسالمى با رنگ خاص :((شهید صدر رحمة اهللا علیه مى فرماید
نى است بر خواسته ها و آرزوهاى همه ى انسان ها با كیش ها و مذاهب دینى نیست ، بلكه افزون بر آن ، عنوا

گوناگون ، و نیز بازده الهام فطرى مردم است كه با همه ى اختالف هایشان در عقیده و مذهب دریافته اند كه براى 
هاى انسانیت در روى زمین روز موعودى خواهد بود كه با فرارسیدن آن ، هدف نهایى و مقصد بزرگ رسالت 

  ((...(12)آسمانى تحقق مى یابد
 :برهان فطرت را با بیان هاى مختلف مى توان تبیین نمود

 بیان اول
 .انسان در درون خود میل به حكومت عدل جهانى توحیدى را احساس میكند: لف ا

این حكومت باید موجود شود؛ زیرا میل و كشش درونى از امور ذات االضافه است كه بدون مضاف الیه مكان : ب 



 . پذیر نیست
 . مصداق كامل آن حكومت حضرت مهدى علیه السالم است: ج 

 .رورت داردحكومت عدل جهانى ض: نتیجه 
 بیان دوم

 .انسان با قطع امید از وضعیت موجود جهان احساس نوعى امید به حكومتى برتر دارد: الف 
 .وجود چنین امیدى دلیل بر تحقق آن در عالم خواهد بود: ب 

 .حكومت عدل جهانى ضرورت دارد: نتیجه 
 بیان سوم

 . انسان فطرتا از ظلم متنفر است: الف 
 .كه از او متنفر است طبیعتا نابودى آن را خوش داردانسان آنچه را : ب 
 . بشر ، خود به تنهایى قادر بر این عمل نیست: ج 

 .برپایى حكومتى كه در آن اثرى از ظلم نباشد ضرورت دارد: نتیجه 
 آیا عدالت خواهى فطرى است : 6

انسان ، فطرى است و در نهاد  در بین صاحب نظران بحث است كه آیا میل به عدالت با قطع نظر از منافع شخصى
 انسان وجود دارد یا خیر؟

اگر بشر خوب . اسالم معتقد است كه در نهاد بشر عدالت خواهى وجود دارد ، گر چه منافعش را نیز تامین نكند
براى اثبات این مطلب مى توانیم مواردى را . تربیت شود به جایى میرسد كه خودش واقعا عدالت خواه میشود

كه افرادى عادل و عدالت خواه بوده اند در حالى كه منافعشان هم ایجاب نمى كرده است ولى عدالت ،  عرضه كنیم
ایده و هدف و آرزویشان بوده است ، بلكه عدالت را در حد یك محبوب دوست داشته اند و خودشان را فداى راه 

 .عدالت كرده اند
بشر چنین قوه و نیرویى اساسا وجود ندارد ، و همین فكر است در مقابل ، اكثر فیلسوفان اروپا معتقدند كه در نهاد 

آنان معتقدند كه عدالت اختراع مردان زبون است ؛ زیرا مردان ضعیف . كه دنیا را به آتش جنگ سوق داده و میدهد
ع كردند و زبون وقتى در مقابل افراد قوى قرار گرفتند چون زور نداشتند با آنها مبارزه كنند كلمه عدالت را اخترا

طرفدار عدالت اگر خودش   و دلیلش هم این است كه همین شخص . كه عدالت خوب است و انسان باید عدل باشد
 .زورمند شود همان كارى را خواهد كرد كه آن زورمند سابق میكرد

عفا دم از چقدر زیاد اتفاق افتاده كه من خندیده ام وقتى دیده ام ض:((، فیلسوف معروف آلمانى مى نویسد))نیچه))
اى  : مى گویم. نگاه مى كنم مى بینم اینها كه مى گویند عدالت ، چون چنگال ندارند .عدالت و عدالت خواهى میزنند

 .((تو اگر چنگال مى داشتى هرگز چنین حرفى را نمى زدى! بیچاره 
بلكه باید : به دنبالش رفت  عدالت را به عنوان یك آرزو نباید: یك دسته مى گوید: این گروه خود نیز بر دو دسته اند

و گروهى دیگر معتقدند كه به دنبال عدالت باید رفت از آن جهت كه منافع فرد در آن . به دنبال قوت و نیرو رفت 
 . برتراند راسل فكرش چنین است . است نه از جهت مطلوبیت ذاتى آن

در مى یابیم كه موضوع عدالت خواهى  ولى از همه این اقوال كه بگذریم هنگامى كه به فطرت خود باز مى گردیم
 . از امور فطرى بشر است

 :فطرى بودن عدالت خواهى را از چند راه مى توان به اثبات رسانید
درون كاوى و مطالعه حاالت روانى ؛ زیرا گرایشهاى فطرى از نهاد روح و جان انسان سرچشمه گرفته و از  -1

 . پدیده هاى روانى اوست
 .ان شناسان كه به فعالیت هاى روانى و رفتارهایى كه نمودار آنها است مى پردازدرجوع به آراى رو -2
 آیا از راه براهین فلسفى مى توان ضرورت حكومت عدل جهانى را به اثبات رساند؟ : 7

 .را در عالم طبیعت محال و امرى نشدنى مى دانند))قسر اكثرى((و))قسر دائم((فالسفه اسالمى
آن است كه حقیقتى از حقایق هستى در دوره ى روزگارش از خواسته طبیعى خود محروم ))قسر دائم((مقصود از

تا هنگامى كه آتش   مثال آتش هیچ گاه حرارت نداشته باشد یا در جهان نیرویى باشد كه از آغاز پیدایش آتش . باشد
 . به اثبات رسیده استاین امرى محال است ، كه در فلسفه . در جهان وجود دارد از حرارت آتش جلوگیرى كند

آن است كه طبیعت در اكثر دوره عمرش از اقتضاى ذاتى خود محروم باشد این را هم ))قسر اكثرى((مقصود از
این نظریه فلسفى كه به شكل قانون در جهان هستى جارى است به ما مى گوید كه روزگار . فالسفه محال مى دانند

 .آن روزگار عدل و داد خواهد آمدظلم و جور در بشر سپرى خواهد شد و به جاى 
. قسر انسانیَّت در عمر او محال است ، چنان كه در بیشتر عمر او نیز محال خواهد بود: این نظریه فلسفى مى گوید



و به یقین روزى خواهد آمد كه بشر از اسارت و بردگى حیوان . پس روزگارى خواهد آمد كه روزگار انسانیَّت باشد
 .در سایه مهر انسانها زیست كند و زندگى داشته باشدصفتان رهایى یابد و 

 ضرورت حكومت عدل جهانى را از راه تكامل چگونه مى توان تبیین كرد؟ : 8
انسان مانند یك نهال است كه استعداد ویژه اى براى رسیدن به كمال در او وجود دارد و احتیاج او به عوامل 

ان در اثر همه جانبه بودن تكاملش تدریجا از وابستگى اش به محیط انس. بیرونى براى شكوفایى این استعداد است 
طبیعى و اجتماعى كاسته و به نوعى وارستگى كه مساوى است و با وابستگى به عقیده و ایمان و ایدئولوژى افزوده 

 .واهد رسیدمى شود و در آینده به آزادى كامل معنوى یعنى وابستگى كامل به عقیده و ایمان و مسلك و ایدئولوژى خ
نبرد . بر حسب این بینش از ویژگى هاى انسان ، تضاد درونى اوست میان جنبه هاى مادى و جنبه هاى معنوى 

درونى انسان خواه ناخواه به نبرد میان گروه هاى و انسانها كشیده مى شود ، یعنى نبرد میان انسان مال یافته از یك 
 .طرف و انسان منحط از طرفى دیگر

بشر احتیاج دارد به نیرویى غیبى و رهبرى الهى تا به كمك او عدل و توحید و كمال را در سرتاسر : ه نتیجه اینك
 .گیتى گسترش داده و نیروهاى مخالف را نابود سازد

 آیا با دلیل عقلى مى توان ضرورت تشكیل حكومت عدل جهانى را اثبات نمود؟ : 9
یده نشده است ، بلكه هدف و غرضى خاص براى خلقت او در مطابق آیات و روایات ، انسان عبث و بیهوده آفر

نظر گرفته شده كه همان رسیدن انسان به كمال یعنى لقاى الهى است كه از راه یقین و عبودیت همه جانبه حاصل 
 .مى گردد

در لذا از باب لطف باید خداوند هر امرى را كه . در علم كالم به اثبات رسیده كه لطف بر خداوند واجب است 
با مراجعه تاریخ گذشته پى مى بریم كه . راستاى اهداف خلقت است ایجاد كرده و موانع آن را نیز بر طرف سازد

به جهت : لذا به این نتیجه مى رسیم كه . تاكنون این هدف عمومى در سطح كل جامعه بشرى تحقق نیافته است 
مان تشكیل حكومت عدل جهانى توحیدى است تحقق هدف كلى خلقت الزم است خداوند با زمینه سازى خاص كه ه

 .مردم را در پیاده كردن این هدف عمومى یارى دهد
 آیا واقعیت هاى تاریخى مى تواند ضرورت تشكیل حكومت عدل جهانى را به اثبات رساند؟ : 10

قاوت ها و با مراجعه به تاریخ گذشته و حال پى مى بریم كه بشر در طول تاریخ خود گرفتار انواع عذاب ها و ش
قتل و غارت ها بوده است ، خصوصا انسان هاى موحد كه به جرم پاسدارى از حق و حقیقت و توحید ، انواع 

 .عذاب ها را به جان خریده اند
قرآن كریم در رابطه با قضیه اصحاب ُاخدود كه خندق بزرگى حفر كردند و در آن آتشى بس عظیم فراهم آوردند تا 

   .(13)آن زنده زنده بسوزانند سخن به میان آورده است مؤ منان و موحدان را در
جرد دیدن رؤ یایى در خواب چه جنایاتى در طول عمر خود در صفحه اى از تاریخ مى خوانیم فرعون مصر به م

 .انجام داد تا وجودش از گزند بلّیات محفوظ بماند
را مشاهده مى نماییم كه در ))حجاج بن یوسف سقفى((باز در صفحه اى دیگر از تاریخ جنایات شخصى دیگر به نام

  .(14)مدت بیست سال حكومت بر عراق چه جنایات هولناكى را انجام داد
ان این جنگ در جنگ جهانى اول چه انسان هاى بى گناهى به قتل رسیدند كه بنابر آمار رسمى تنها تعداد كشته شدگ

پس از مدت كوتاهى آتش جنگ جهانى دوم شعله ور شد و با كمال تاءسف آتش آن . به بیست و دو میلیون نفر رسید
 .دامان هفتاد میلیون انسان را گرفت و به كام مرگ فرو برد

ام نیز در جنگ ویتن. در جریان اشغال الجزایر بیش از دو میلیون مسلمان توسط فرانسوى ها به شهادت رسیدند
 .صدها هزار نفر از مردم بى گناه توسط آمریكایى ها قتل عام شدند

و در نیم قرن گذشته مشاهده مى كنیم كه ملت فلسطین در زیر چكمه هاى اسرائیل غاصب صدها هزار كشته و 
 . زخمى و آواره از خود به جاى گذاشته است

لت هاى مختلف پدید آمده و خصوصا با در نظر حال با تاءملى نسبت به آینده بشر و خصومت هایى كه میان م
گرفتن تسلیحات كشتار جمعى كه كشورها براى نابودى یكدیگر فراهم آورده اند كه مى تواند ده ها بار كره زمین را 

به نابودى بكشاند ، و باالخص با طرح برخورد تمدن ها كه از سوى برخى از روشنفكران آمریكایى 
داده شده و امروز ، سیاست مداران آمریكایى آن را دنبال مى كنند ، در مى یابیم كه ))ساموئل هانتینگتون((همچون

 حال آیا بشر ، امیدى به آینده زندگى خود دارد؟ راه حل چیست ؟ .چه خطر عظیمى جامعه بشرى را تهدید مى كند
سعادت را بر كل عالم حكم آیا بشر خود مى تواند با طرح برنامه اى كه ضمانت اجرایى نیز داشته باشد صالح و 

فرما سازد؟ قطعا این چنین نیست و لذا تاكنون نتوانسته است چنین كارى بكند و بعدها نیز به تنهایى نمى تواند چنین 



لذا ضرورت اقتضا مى كند كه مصلحى غیبى از جانب خداوند متعال براى هدایت و نجات بشر  .كارى را انجام دهد
 . ن بالها نجات بخشد و او كسى غیر از مهدى موعود علیه السالم نیستظهور كرده و مردم را از ای

 آیا بشر احتیاج به امداد غیبى دارد؟ : 11
 .برخى معتقدند كه بشر با پیشرفت علمى و تكنیك و تمدنى كه در ظاهر پیدا كرده احتیاج به امدادهاى غیبى ندارد

انى نیست تا با پیشرفت علم و تكنیك ، انحرافات بر طرف منشاء انحرافات بشر تنها ناد: ولى جواب این است كه 
شود ، بلكه عوامل دیگرى نیز منشاء انحرافات بشر است كه نه تنها در بشر امروزى باقى مانده بلكه بیشتر نیز شده 

غرایز و تمایالت مهار نشده ، شهوت و غضب ، افزون طلبى ، جاه طلبى ، لذت : این عوامل عبارتند از. است 
علم در امروز به صورت . بى و باالخره نفس پرستى و نفع پرستى كه همه اینها در بشر امروز موجود است طل

علم گر چه چراغ روشنایى است ولى استفاده از آن بستگى به موارد . بزرگ ترین دشمن بشر در آمده است 
 . استعمال آن دارد علم ابزارى براى هدف است نه تشخیص دهنده ى هدف

 انسان عصر علم با انسان .(((15) ما از نظر ماشین توانگر شده ایم و از نظر مقاصد فقیر:((رانت مى گویدویل دو
علم نتوانسته است آزادى . ماقبل این عصر در اینكه اسیر و بنده خشم و شهوت خویش است هیچ فرقى نكرده است 

علم نتوانسته است ماهیت هیتلرها را تغییر دهد ، بلكه علم دست آنها را درازتر كرده . از هواى نفس را به او بدهد
 . و شمشیر را تبدیل به بمب اتم كرده است

. زمان حاضر زمانى است كه در آن حس حیرت تواءم با ضعف و ناتوانى همه را فراگرفته است :((دراسل مى گوی
جنگى كه همه مى دانیم قسمت اعظم . مى بینیم به طرف جنگى پیش مى رویم كه تقریبا هیچ كس خواهان آن نیست 

   .((...(16)نوع بشر را به دیار نیستى خواهد فرستاد
اگر انسان بر اساس علل مادى و ظاهرى قضاوت كند پى مى برد كه این بدبینى ها بجاست ، فقط یك ایمان معنوى 

غیبى الزم است كه این بدبینى ها را زایل و تبدیل به خوش بینى كند و معتقد باشد كه سعادت  و ایمان به امدادهاى
بشریت ، رفاه و كمال او ، زندگى انسانى و مقرون به عدل و آزادى و امن و خوشى بشر در آینده است و انتظار 

 .بشر را مى كشد
او مى . ان به دست چند نفر دیوانه ویران شودممكن نیست كه جه: آرى شخص تربیت شده در مكتب الهى مى گوید

البته در  -درست است كه جهان بر سر پیچ خطر قرار گرفته است ولى خداوند همان طور كه در گذشته : گوید
این معجزه را نشان داده و بر سر پیچ خطر ، بشر را یارى كرده و از آستین غیب ، مصلح و منجى  -شعاع كمترى 

 . ... شرایط نیز چنان خواهد كرد كه عقل ها در حیرت فرو رود رسانده است ، در این
این اندیشه ، بیش از هر چیز ، مشتمل بر عنصر خوش بینى نسبت به :((... شهید مطهرى رحمة اهللا علیه مى فرماید

شریت جریان كلى نظام طبیعت و سیر تكاملى تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنصر بدبینى نسبت به پایان كار ب
   .((...(17)است

 چرا در عصر انبیاى گذشته حكومت عدل جهانى تحقق نیافته است ؟ : 12
ى به طریق دیگرى نیز مطرح مى شود كه چرا حكومت عدل جهانى در پایان تاریخ و آخرالزمان این سؤال گاه

تكامل فرد و در نتیجه ایجاد مجتمع : اجرا مى گردد؟ آیا این امر اتفاقى است یا اینكه وجه و دلیلى دارد؟ مى گوییم 
 : تكامل و نیز دولت و حكومت عدل در جامعه با دو عامل اساسى تحقق پذیر اس

به این معنا كه هر فرد از افراد جامعه معناى عدل و كمالى را كه هدف خلقت در اوست بداند و : عامل خارجى  -1
نیز راهى را براى رسیدن با آن بیابد و از آنجا كه فهم بشر قاصر از درك این امور است لذا بشر در طول تاریخ 

 . وده استمحتاج به انبیا براى هدایت و رسیدن به اهداف خود ب
لذا براى رسیدن به هدف ، تحقق این . كه همان شعور بشر به این مسئولیت و هدف بزرگ است : عامل داخلى  -2

 : این شعور به مسئولیت تحقق نمى یابد مگر به اینكه. عامل داخلى در وجود انسان الزم است 
 .كندعقل ، اهمیت اطاعت خداوند و خضوع و خشوع نسبت به او را درك : الف 
 .بداند كه اطاعت خدا ضامن حقیقى براى سعادت خود و جامعه و ایجاد عدل مطلق در جامعه خواهد بود: ب 
 .حقیقت عدل و قسط و آثار و بركات آن را بداند: ج 

 : این عمل داخلى با انواعش از چند طریق قابل پیاده شدن است
 .جزه تحقق یابداینكه این ایمان و اخالص در افراد جامعه به صورت مع -1

این احتمال با قانون معجزات منافات دارد ، زیرا معجزه طریق انحصارى است ، در حالى كه براى رسیدن به 
 - كه كمال او در گرو آن است -و نیز با اختیار انسان . نتیجه هدف راه هاى دیگر غیر از طریق معجزه وجود دارد

 .منافات دارد
ارشاد به سطحى عالى از فهم و شعور برسد تا بتواند آن هدف عالى را با رهبرى بشر بدون جبر و با تجربه و  -2



 .الهى پیاده كند
با مالحظه حاالت و خصوصیات بشر پى مى بریم كه هنوز انسان به آن سطح عالى از فهم و شعور براى رسیدن 

ط تطبیق دل كامل را نداشته به این هدف كامل نرسیده است ، زیرا بشر از ابتداى خلقت دو شرط اساسى از شرای
 : است
 . شناخت عدل به صورت كامل: الف 
 . آمادگى براى فداكارى در راه تطبیق و پیاده كردن عدالت بعد از شناخت آن: ب 

و لذا حتى در . اگر بر فرض ، بشر شرط اول را دارا باشد ، هنوز آمادگى كامل براى شرط دوم را پیدا نكرده است 
كرم صلى اهللا علیه و آله كه آن را بهترین عصر مى دانند آن حضرت مشكالتى با صحابه در عصر صحابه رسول ا

 . زمینه فداكارى آنان در راه اسالم داشته است
یا ایها الذین آمنوا ما لكم اءذا قیل لكم انفروا فى سبیل :خداوند متعال در اعتراض به جماعتى از صحابه مى فرماید

اى كسانى ((؛(18) رضیتم بالحیاة الدنیا من االخرة فما متاع الحیاة الدنیا فى االخرة اال قلیلاهللا اثاقلتم الى االرض ا
ن آورده اید چرا هنگامى كه به شما گفته مى شود به سوى جهاد در راه خدا حركت كنید بر زمین سنگینى كه ایما

با اینكه متاع زندگى دنیا ! آیا به زندگى دنیا به جاى آخرت راضى شده اید؟! ؟]و سستى به خرج مى دهید[مى كنید 
 ((. در برابر آخرت جز اندكى نیست

بشر تاكنون به شروط اساسى براى تشكیل حكومت جهانى دست نیافته و زمینه را  حال به این نتیجه مى رسیم كه
 . براى ظهور فراهم نساخته است

روزى خواهد رسید كه بشر قابلیت پیدا كند كه دادگسترى توانا و بینا بر :((سید رضا صدر رحمة اهللا علیه مى گوید
بشر تكامل نیافته شایستگى و . عبارت است از تكامل اواو حكومت كند و قابلیت پیدا كردن بشر براى چنین حكومت 

. غرض خواهد بود  لیاقت حكومت عدل را ندارد و آن را نمى پذیرد و اگر با جبر و زور بر او تحمیل شود نقض 
عدلى كه به وسیله ظلم برقرار شود عدل نیست ، هر چند نام . جبر و زور ظلم است و ظلم نردبان عدل نخواهد بود

حضرت على . بشر تكامل نیافته حاكم عدل را نمى پسندد و دوست مى دارد كه او بر كنار شود. آن گذارند عدل بر
، سپس در حق آنها نفرینى ))این مردم از من ملول شده اند و من هم از آنها ملول هستم:((علیه السالم مى فرماید

با رضایت خلق برقرار شود و آن وقتى است كه حكومت عدل بایستى )). خدایا مرا از اینها بگیر:((كرده ، فرمود
بشر وقتى خواستار حكومت عدل مى شود كه خوى حیوانى تحت فرمان خوى انسانى او . بشر خواستار آن باشد

  .(((19)قرار گیرد
 . در روایات نیز به جهتى دیگر اشاره شده است

دولتنا آخر الدول و لن یبقى اهل البیت لهم دولة اال ملكوا قبلنا لئال یقولوا اءذا راءوا :امام باقر علیه السالم فرمود
دولت و حكومت ما آخرین ((؛(20) قول اهللا عزوجل و العاقبة للمتقینسیرتنا اءذا ملكنا سرنا مثل سیرة هؤ الء و هو 

هیچ اهل بیتى باقى نمى ماند مگر اینكه قبل از ما به حكومت رسیده و حكومت براى . دولت ها و حكومت هاست 
اگر ما نیز مالك : آن را به نهایت رسانده است ، به جهت آنكه هر گاه سیره ما را در حكومت مشاهده كردند نگویند

و : (مى فرماید اشاره به این معناست قول خداوند متعال كه . و عهده دار حكومت بودیم این چنین حكومت مى كردیم
 ((.( عاقبت براى پرهیزكاران است

 چه ضرورتى در تحقق حكومت عدل جهانى در این دنیا است ؟ : 13
چه ضرورتى براى تشكیل این عدالت در : برخى بعد از اعتقاد به ضرورت تشكیل حكومت عدل جهانى مى گویند
كه حتما هم چنین  - ح گسترده پیاده شود سطح گسترده در این دنیاست ، اگر در عالم آخرت این عدالت در سط

 غرض و هدف خلقت تاءمین خواهد شد؟ -خواهد بود 
 : در پاسخ این اشكال مى گوییم

از آنجا كه هدف از خلقت عبادت و رسیدن به یقین و لقاى خداوند معرفى شده است ، لذا باید این حكومت در  -1
 .غایى خلقت در برهه اى از زمان پیاده شود روى زمین و قبل از انقضاى دنیا پیاده شود تا هدف

  بشر مخلوق در این دنیا گرایش فطرى به این نوع حكومت دارد ، لذا باید براى او در این عالم با مقدماتش  -2
 .فراهم گردد

و از آنجا كه قسر دائم و اكثرى محال است لذا انسان در این عالم طبیعت باید روزى را به خود ببیند كه ظلم  -3
 . تعدى از بین رفته و عدالت و انسانیَّت جاى آن را در سطح گسترده گرفته است

تكامل انسان در این دنیا براى او ارزشمند است نه در عالمى دیگر ، و از آنجا كه انسان طبیعتا و فطرتا كمال  -4
لم فراهم گردد كه در عصر خواه و كمال جو است باید زمینه الزم براى سیر كمالى او در سطح گسترده در این عا

 .ظهور مهدى علیه السالم این خواسته عملى خواهد شد



 با توجه به علم و عقل و تجربه چه نیازى به امام است ؟ : 14
ممكن است افرادى خیال كنند كه در عصر علم و دانش ، بشر چه نیازى به امام دارد؟ بشریت روز به روز مستقل 

یازمندى اش به كمك هاى غیبى كمتر مى گردد ، عقل و علم تدریجا این خالها را تر و كامل تر مى شود و طبعا ن
 . ... پر مى كنند

 : پاسخ
. قطعا خطراتى كه در عصر علم و تكنیك براى بشریت است به مراتب از خطرهاى عصرهاى پیشین بیشتر است 

نحرافات بشر بیشتر از ناحیه غرایز و ا. اشتباه است كه خیال كنیم منشا انحرافات بشر همیشه نادانى بوده است 
از ناحیه افزون طلبى ، جاه طلبى ، برترى طلبى ، لذت . تمایالت مهار نشده است ، از ناحیه شهوت و غضب است 

آیا در پرتو علم همه اینها اصالح شده و روح عدالت و تقوا و . طلبى و باالخره نفس پرستى و نفع پرستى است 
 . د و عفاف و راستى و درستى جایگزین آن شده است ؟ یا كار كامال برعكس استرضا به حق خود و حد خو

علم امروزه به صورت بزرگ ترین دشمن بشر در آمده است ، چرا چنین شده است ؟ جوابش این است كه علم 
دفى به استفاده از آن بستگى دارد كه بشر این چراغ را در چه مواردى و براى چه ه. چراغ است ، روشنایى است 

بشر از علم همچون ابزارى براى هدف هاى خویش استفاده مى كند اما هدف بشر چیست و چه باید باشد؟  .كار برد
علم ، همه چیز را تحت تسلط خود قرار مى دهد مگر انسان و  . این كار دین است! علم قادر به بیان آن نیست 

 .غرایز او را
 .((ما از نظر ماشین توانگر شده ایم و از نظر مقاصد فقیر:((ویدویل دورانت درباره انسان عصر ماشین مى گ

ا قبل این عصر در اینكه اسیر و بنده خشم و شهوت خویش است هیچ انسان عصر علم و دانش با انسان م(21) 
 . ... علم نتوانسته است. علم نتوانسته است آزادى از هواى نفس را به او بدهد. فرقى نكرده است 

 جهانى شدن
 جهانى شدن به چه معنایى است ؟ : 15

نشده * تعریف روشن و جامعى از آن ارائه به نظر مى رسد با همه تعاریفى كه از جهانى شدن ارائه شده ، تاكنون
 . این پدیده هنوز به حد تكامل نهایى خود نرسیده است: زیرا اوال. است 

 :ثانیا
 . هر كسى در مقام تعریف ، ُبعدى از ابعاد آن را بازگو كرده است

 : در عین حال به برخى از تعاریف اشاره مى كنیم
ى دانند كه در آن قید و بندهاى جغرافیایى كه بر روابط اجتماعى و برخى جهانى شدن را فرایندى اجتماعى م -1

  .(22)فرهنگى سایه افكنده است از بین مى رود
برخى دیگر جهانى شدن را به معناى تشدید روابط اجتماعى در سرتاسر جهان مى دانند كه مكان هاى دور از  -2

هم را چنان به هم مرتبط مى سازد كه اتفاقات هر محل ، زاده حوادثى است كه كیلومترها دورتر به وقوع مى 
  .(23)پیوندد

  .(24)هاروى ، جهانى شدن را در بردارنده دو مفهوم فشردگى زمان و مكان و كاهش فاصله ها تلقى مى كند3- 

 

 

 از چه زمانى است ؟))جهانى شدن((ریشه هاى تاریخى : 16
ه شناسان و باستان ریشه هاى تاریخى جهانى شدن را مى توان به عمق تاریخ بشر مربوط دانست ، طبق نظر جامع

شناسان زندگى هاى محدود خانوادگى و انفرادى در جنگل ها و غارها و پناهگاه ها شروع شده و به تدریج به 
جمعیت هاى عشیره اى و اجتماعات محدود در كنار چشمه ها و رودخانه ها تبدیل شده ، بعدا تبدیل به روستاها و 

بنابراین . ده و از شهرها به تدریج كشورها و دولت ها پدید آمده اندواحدهاى كوچك شده اند و سپس شهرها تشكیل ش
یعنى هر چه كه به پیش مى رویم تفرقه ها كم و  . ، در مجموع ، زندگى بشر به سوى جهانى شدن در حركت است

 تجمع ها زیاد مى شود البته این حركت در قرون اخیر سرعت بیشتر به خود گرفته است ، و با بهره گیرى از
 . وسایل جدید ارتباط جمعى حركت به سوى جهانى شدن شتاب بیشترى خواهد گرفت

 چه اهدافى را دنبال مى كنند؟))جهانى شدن((غربى ها از : 17



به نظر مى رسد با سه وجه مهم و اساسى و گاهى متمایز از هم روبه رو هستیم كه به اشتباه یا تسامح به هر سه 
 :دعنوان جهانى شدن اطالق مى گرد

 . فرایند طبیعى و تدریجى جهانى شدن -1
 . جهانى سازى غربى -2
 . جهانى سازى آمریكایى -3
گر چه یك روند و حركت تدریجى طبیعى و تكاملى را طى كرده و در عصر جدید به مراحل باالیى ))جهانى شدن))

وند طبیعى در حركت رو به از بالندگى و شكوفایى علمى ، اقتصادى و تكنولوژى دست یافته است ، ولى همین ر
رشد و تكاملى خود شاهد دست اندازى و دخل و تصرف قدرت هاى اقتصادى و سیاسى بزرگ بوده و در بعضى 

به عبارت روشن . تعبیر مى شود))جهانى كردن((موارد در خدمت منافع و آمال آنها قرار گرفته است ، كه از آن به
این روند را در خدمت منافع ... هاى بزرگ اقتصادى و تجارى و تر قدرت هاى پیشرفته غربى و صاحبان شركت 

خود گرفته و به نوعى خود را بر این فرایند طبیعى تحمیل كرده و حتى در مسیر حركت آن انحراف ایجاد كرده 
 .اند

آمریكایى دقیقا همان آمریكایى سازى و تحت سلطه قرار دادن كل جهان از سوى آمریكا ))جهانى سازى((پروژه
جهانى كردن ((و))جهانى شدن طبیعى((پس در حقیقت بین. است ))جهانى شدن((است و امرى كامال متمایز با روند

به دنبال تحول عمیق سرمایه دارى ))جهانى كردن اقتصاد.((فرق فاحشى است ))جهانى سازى آمریكایى((با))غربى
ه ، اوج پیروزى سرمایه دارى جهانى و حاكم این پروژ. و حاكمیت نظام سلطه و مبادله نامتوازن صورت مى پذیرد

 . شدن رقابت بى قید و شرط در سراسر جهان است
در زمینه نظامى ، سیاسى و حتى اقتصادى پروژه اى است كه ناشى از سیاست ها و ))جهانى سازى آمریكایى))

 . كایى سازى استبه عبارت دیگر جهانى سازى همان آمری. استراتژى هاى كالن ایاالت متحده آمریكا است 
 چه جنبه هاى منفى دارد؟))جهانى شدن)): 18

جهانى شدن به رغم آنكه یك روند و حركت تدریجى طبیعى و تكاملى را طى كرده و در عصر جدید به مراحل 
باالیى از بالندگى و شكوفایى علمى ، اقتصادى و تكنولوژى دست یافته است ، ولى در عین حال آثار منفى نیز در 

 :شته است كه مى توان به برخى از آنها اشاره كردپى دا
 .نبود رهبرى واحد و تاءثیرگذار در عرصه بین الملل و فزونى رقابت ها و ستیزه جویى ها -1
ترویج فساد و بى بند بارى ، فحشا و فرهنگ منحط غربى و از بین رفتن آموزه هاى اخالقى و معنوى در پرتو  -2

 .این فرآیند
 .ن نابرابرى هاى اقتصادى در برخى از كشورهابه وجود آمد -3
 . افزوده شدن بر معضل بیكارى به جهت رشد سریع فن آورى و مكانیكى شدن بسیارى از امور زندگى -4
و نیز شیوع بیمارى ... جهانى شدن جرایم و خالف ها از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق زنان و كودكان و  -5

 . ... هایى از قبیل ایدز و
تسلط فرهنگ غربى بر دیگر فرهنگ ها به شكل تالش براى مسخ كردن هویت فرهنگى ملت هاى دیگر و  -6

 . مطرح كردن فرهنگ غربى به عنوان جایگزین
 اشاره شده است ؟))جهانى شدن((آیا در منابع دینى به : 19

است ، هر چند معنا و  اشاره شده))جهانى شدن و جهانى سازى((در قرآن كریم و روایات اسالمى به موضوع
ولى در . مفهومى را كه اسالم از این دو واژه ارائه مى دهد یا معنا و مفهوم غربى و غیر اسالمى آن متفاوت است 

به صورت طبیعى خود پیش برود مى تواند زمینه ساز حكومت جهانى باشد كه اسالم ))جهانى شدن((عین حال اگر
 . آن را معرفى كرده است

 : از آیات و روایات در این باره اشاره مى كنیم اینك به برخى
و ما بعد از تورات در زبور ((؛(25) ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر اءن االرض یرثها عبادى الصالحون1-

 ((.داوود هم نوشتیم كه حتما بندگان نیكوكار من ملك زمین را وارث و متصرف خواهند شد
وعد اهللا الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى االرض كما استخلف الذین من قبلهم و لیمكنن لهم -2

خداوند به كسانى از شما كه ایمان آورده و كارهاى ((؛ ...(26) لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا دینهم الذى ارتضى لهم و
ام داده اند وعده مى دهد كه قطعا آنان را حكمران روى زمین خواهد كرد همان گونه كه به پیشینیان آنها شایسته انج

خالفت روى زمین را بخشید و دین و آیینى را كه براى آنان پسندیده پا برجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان 
 ((. ... را به امنیت و آرامش مبدل مى كند

او كسى است كه ((؛(27) له بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله و لو كره المشركونهو الذى اءرسل رسو3-



هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد هر چند مشركان كراهت داشته رسول خود را با 
 ((.باشند

آیا این پیروزى حاصل شده : در روایت آمده كه حضرت على علیه السالم هنگام تالوت این آیه از یاران خود پرسید
اوست ، این پیروزى آشكار نمى شود نه ، سوگند به كسى كه جانم به دست :((حضرت فرمود. آرى : است ؟ گفتند

 ((.مگر زمانى كه هیچ آبادى روى زمین نماند مگر آنكه صبح و شام بانگ ال اله اال اهللا از آن به گوش رسد
همانا این پیروزى به هنگام قیام مهدى از آل محمد صلى اهللا علیه و آله خواهد بود ، :((امام باقر علیه السالم فرمود

 ((.در جهان باقى نمى ماند مگر آنكه اقرار به رسالت محمد خواهد كرد آن چنان كه هیچ كس
 كه اسالم معرفى مى كند چه امتیازاتى دارد؟))جهانى سازى((و))جهانى شدن)): 20

همان گونه كه اشاره شد ، جهانى شدن و جهانى سازى و جهانى كردن كه اسالم معرفى مى كند با آنچه دیگران به 
آنچه را كه اسالم تصویر مى كند از امتیازات . دد پیاده كردن آن هستند فرق اساسى داردتصویر كشیده و در ص

 : خاصى برخوردار است كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم
حكومت واحد جهانى اسالمى ، تحت رهبرى افراد صالح و وارسته و شخصیت هاى برجسته دینى كه معصوم  -1

ه مى شود ، و قانون خدا در آن جامعه حاكم است ولى حكومت واحد جهانى از خطا و تالى تلو معصومند ادار
 . پیشنهادى غرب ، تحت نظر و اشراف قدرتمندان و زورمداران و ستمگران است

از دید اسالم محور تمام امور در جامعه ، خدا و احكام اوست ، ولى در جهانى شدن و جهانى سازى غرب ،  -2
 . است محور ، قوانین موضوعه بشرى

حكومت جهانى امام مهدى علیه السالم بر محور توسعه اخالقى ، اجتماعى ، امنیتى استوار است در حالى كه در  -3
 .حكومت جهانى غرب معنویت هیچ جایگاهى ندارد

؛ در حالى كه در عصر جهانى (28) توسعه علمى از ویژگى هاى حكومت جهانى امام مهدى علیه السالم است 4- 
شدن غربى دانش پیشرفته در انحصار كشورهاى خاصى است كه این كشورها از انتقال آن به كشورهاى دیگر 

 .ندجلوگیرى مى كن
حكومت جهانى حضرت مهدى علیه السالم حكومتى است مبتنى بر آموزه هاى حیاتى و دینى ، در حالى كه  -5

جهانى شدن ، پیامد و حاصل آگاهانه و ناآگاهانه پیشرفت هاى سیاسى ، اقتصادى ، فن آورى ، در ارتباط با نظام 
 . سرمایه دارى و سلطه طلبى است

یه السالم والیى است و مشروعیت خود را از خدا دارد ، كه از ناحیه مردم نیز حكومت واحد جهانى مهدى عل -6
مورد پذیرش است ، در حالى كه جهانى شدن مشروعیت حكومت جهانى را از ناحیه مردم مى داند آن هم با 

 .هزاران فریب كارى كه در گرفتن آراى مردم به كار مى گیرد
سالم بر مبناى حكمیت عقل است زیرا عقل انسان ها در عصر حكومت واحد جهانى حضرت مهدى علیه ال -7

ظهور به كمال مى رسد در حالى كه حكومت ، بر اساس جهانى شدن بر مبناى هواهاى نفسانى و تمایالت حیوانى 
 .شكل مى گیرد

عقولهم و كملت اءذا قام قائمنا وضع یده على روؤس العباد فجمع بها :از امام باقر علیه السالم روایت شده كه فرمود
نها را كامل و افكارشان هنگامى كه قائم ما قیام كند دستش را بر سر مردم مى گذارد و عقول آ((؛(29) بها احالمهم

 ((.را پرورش داده و تكمیل مى كند
در حكومت واحد جهانى حضرت مهدى علیه السالم به خاطر توسعه اى كه در دانش و عقل بشر پیدا مى شود ،  -8

تمامى ظرفیت هاى اقتصادى طبیعت كشف مى شود و سرمایه به حد وفور در اختیار مردم قرار مى گیرد و سیستم 
در حالى كه در نظام هاى اقتصادى حاكم بر جهان ، شكاف هاى اقتصادى   ...(30) یز درست عمل مى كندتوزیع ن
 .اكى وجود داردوحشتن

طبق كالم امیرالمومنین علیه السالم در حكومت واحد جهانى حضرت مهدى علیه السالم مومنان به دور او  -9
، در حالى كه در جهانى سازى (31) اجتماع مى كنند و از افراد فاسق و فاجر و كافر در آن حكومت اثرى نیست 

 .غربى ، مومنان واقعى جایگاهى ندارند و اطراف حاكمان و قدرتمندان را افراد هواپرست و الابالى گرفته اند
، (32) تمگران و طاغوتیان و كارگزاران بد كیفر مى شوند در حكومت جهانى حضرت مهدى علیه السالم س10- 

درست ))جهانى سازى و جهانى شدن((شود ولى در عصرزیرا حكومت حضرت بر اساس عدل و قسط اداره مى 
 .مى نامند))تروریست((قضیه به عكس است ، به جنایتكاران لقب مصلح مى دهند و عدالت خواهان را

پدیده جهانى ، هر چند به سرعت در حال گسترش و پیشروى در عرصه هاى مختلف جهانى است ولى در  - 11
وضعیت اجتماعات انسانى در :((ژان مارى گینو در این باره مى گوید. ه است عین حال امرى مبهم ، نارسا و پیچید

... تجربه جهانى شدن با وضعیت شخص نابینایى قابل مقایسه است كه ناگهان بینایى اش را به دست مى آورد 



در حالى كه تصویر حكومت جهانى ((...(33)  .رویارویى بى واسطه فرد با جهانى شدن دنیا سكر آور است 
گرى حضرت مهدى علیه السالم به روشنى در روایات و احادیث بیان شده و ویژگى ها و ساختار كارآمد و جامع ن

 .این حكومت ، با دقت هر چه تمام تر ، ترسیم و تبیین گشته است و هیچ گونه ابهام و كاستى در آن وجود ندارد
جهانى سازى غربى در حقیقت باعث تسلط غرت و آمریكا در عرصه هاى سیاسى و اقتصادى است و به  -12

ملتى حاضر به پذیرش آن نیست ، در حالى چیزى كه هیچ . دنبال خود ناامنى و رفتارهاى خصمانه به همراه دارد
كه اساس و برنامه اصلى حضرت مهدى علیه السالم گسترش و برقرارى صلح و امنیت و آسایش و ریشه كنى ظلم 

همان گونه كه قرآن مى فرماید ، ترس مردم به امنیت و آسایش مبدل . و ستم ، جنگ و خونریزى از جهان است 
  .(34)وفهم اءمناولیبدلنهم من بعد خ:خواهد شد

 -اما روشن است كه  جهانى شدن از نظر فرهنگى و اجتماعى ، ادعاى نزدیكى فرهنگ ها و جوامع را دارد ، -13
در جهان آینده یكپارچگى به وجود نخواهد آمد و پس از تقابلى بنیادین ، تمدنها و  -بر خالف نظر مدعیان غربى 

فرهنگ هایى نوین سر بر كشیده و چهره جهان را متحول خواهند ساخت و در نتیجه برخورد و تضاد تمدن ها و 
اامنى مى كند ، در حالى كه در عصر ظهور حضرت مهدى علیه فرهنگ ها جهان را آبستن التهاب ، تنش و ن

السالم نشانى از اختالف و كشمكش فرهنگى و سیاسى و حتى سلطه جویى تمدن ها و فرهنگ ها نخواهد بود ، و 
مردم با گزینش و انتخاب خود ، آیین و فرهنگ واحدى را پذیرا خواهند شد و در سایه آن با آرامش و آسودگى 

 .ى خواهند كردخاطر زندگ
 نجات بخشى تطبیقى

 آیا تاریخ بى هدف است ؟ : 21
تاریخ را همچون موجود زنده اى فرض ) انحطاط تمدن غرب (اسوالد اشپنگلر متفكر آلمانى و صاحب اثر معروف 

 از نظر وى هر دوره تاریخى حدود هزار سال است كه با مرگ محتوم او. میكند ، و از تاریخ تفسیرى ادوارى دارد
 . ... دوره بعدى جایگزین آن مى شود

مطابق نظر او سیر تاریخ روند تكاملى ندارد ، بلكه تاریخ مجموعه اى از تمدن هاست كه هر كدام پس از طلوع و 
طى مراحلى غروب خواهند كرد و آن گاه تمدنى دیگر طلوع و پس از طى زمان به غروب خواهد گرایید ، و این 

در واقع از دیدگاه او تاریخ جهان تصویرى از تكوین و پیشرفت پایان ناپذیر حیات و . رددور باطل همواره ادامه دا
   .(35)مرگ تمدن هاست

دوره جدید از تاریخ آیا مثل دوره قبل است در فرهنگ و تمدن ، و یا از ماقبل منحطتر : از اشپنگلر سؤال مى كنیم 
 .است و یا كامل تر

و اگر . اگر مثل دوره قبل است ، دوره جدید ادامه همان دوره قبل است ، و در حقیقت دوره جدیدى وجود ندارد
و اگر كامل تر است سؤال مى كنیم كه این كمال از درون او برخاسته است . است منحطتر است كه این خالف واقع 

اگر از درون آن برخاسته كه همان نظر صحیح در باب . و یا از بیرون و عوامل خارجى در آن دخیل بوده است 
 . تو اگر از برون و خارج به تكامل رسیده است این همان نظریه مادیت تاریخ اس. تكامل تاریخ است 

از طرفى دیگر این نظریه بر خالف واقعیت خارجى است ؛ زیرا نوع بشر در تكامل معنوى و مادى است و در هر 
 .عصرى از تجربیات عصر دیگر بهره گرفته و بر آن مى افزاید و به جلو میرود

 مادیون چه نظرى راجع به پایان تاریخ دارند؟ : 22
نده اى درخشان از تاریخ بشریت رسیده است كه هر كدام با هدف از مادیون چهار طرح و نظریه درباره ى آی

 :رسیدن به سعادت بشر ترسیم شده است 
 .تصویر آینده اى درخشان براى جامعه بشرى از زاویه علم تكنیك جدید -1
 . تصویر آینده اى درخشان از زاویه جعل قانون -2
 . تصویر آینده اى درخشان با تك قطبى كردن عالم -3
 .((مادیت تاریخى((صویر آینده اى درخشان از زاویهت -4

 آیا بشر مى تواند از راه تكنیك جدید به سعادت برسد؟ : 23
برخى معتقدند كه تمدن مادى بشر تنها راه رسیدن جامعه به سعادت و رفاه است و لذا در آینده اى نه چندان دور با 

 .و سعادت خود خواهد رسیدتجربیاتى كه در این زمینه كسب كرده به مدینه فاضله 
در پیشرفت صنعتى و تكنیك بشر شكى نیست ولى این بدان معنا نیست كه علم به تنهایى مى تواند ضامن : پاسخ 

لذا اگر در . علم و تكنیك تنها جنبه مادیت و مدنیَّت انسان را تامین میكند. سعادت بشر و ایجاد عدل و داد گردد
 . الم قرار گیرد سعادت آفرین استاختیار یك نظام عادل و قانون س

 : منشا انحرافات بشر نادانى در زمینه مادى نیست تا با تمدن و تكنیك برطرف شود بلكه عوامل دیگر دارد از قبیل



 . غرایز و تمایالت مهار نشده -1
 . شهوت و غضب -2
 . افزون طلبى -3
 . جاه طلبى -4
 . برترى طلبى -5
 . لذت طلبى -6
لذا علم ، . حب الدنیا راءس كل خطیئه:نفس پرستى و نفع پرستى كه همه ى بشر امروز به آن مبتالیندو باالخره  -7

علم چراغ روشنى است كه استفاده از آن بستگى به . امروزه به صورت بزرگ ترین دشمن بشر درآمده است 
ست براى هدف ، نه تشخیص علم ابزارى ا. علم مانند چراغى است كه روغن آن عقل است . موارد استعمال دارد

 . دهنده هدف
ما از نظر ماشین توانگر شده ایم و :((ویل دورانت در مقدمه كتاب لذات فلسفه درباره انسان عصر ماشین مى گوید

 .((از نظر مقاصد فقیر
 : لذا علم اگر در اختیار حكومت ظالم قرار گیرد آثار وخیمى دارد از آن جمله

 .م برمى دارددر راستاى نابودى بشر گا -1
 . تنها درصدد ایجاد رفاه طبقه مرفه است -2
 . عمل بدون عدالت ضامن زوال ظلم و تعدى از بشر نیست -3

 آیا سیطره نهایى جهان با لیبرالیسم است ؟ : 24
 برخى از متفكرین غربى آینده سیطره بر جهان را در اختیار لیبرالیسم یعنى آزادى همه جانبه بشر مى دانند و تنها

لیبرالیسم گر چه انواع مختلفى دارد از قبیل فرهنگى ، سیاسى و . راه نجات را در این فرضیه خالصه مى كنند
 .اقتصادى ولى عمده نظر آنها در آزادى به معناى اول دور مى زند

 درباره پایان تاریخ چیست ؟))فوكویاما((نظر : 25
باره پایان تاریخ برگرفته از نظریه جریان حقیقى اریخ نظر فوكویاما نویسنده معاصر ژاپنى االصل آمریكایى در

 :هگل است ، او مى گوید
 . تاریخ داراى تكامل است: الف 
 . این تكامل هم معنوى و هم مادى است: ب 
 .با طى هر دو كمال تاریخ به پایان میرسد: ج 
 .در زمان شكست ناپلئون اتفاق افتاد 1806كمال معنوى در سال : د
دى تاریخ به تاءخیر افتاده و دوره كنونى كه دوره لیبرالیسم است همان دوره پایان تاریخ هگل است كه كمال ما: ه 

  .(36)مایه سعادت بشر مى باشد
 : پاسخ
 . این نظریه ، بنیادگرایى حركت هاى اسالمى را نادیده گرفته ، كه در این برهه از زمان ظهور كرده است -1
این فكر نژادپرستى بر اساس این باور است كه آمریكا در سیاست خارجى و داخلى رمز و راز خوشبختى را  -2

 . نیست  را به سراسر جهان تعمیم دهد كه این خیالى بیش كسب كرده است و مى خواهد آن 
این استدالل بر اساس این است كه بهترین ها كسانى اند كه غالبند و این حرفى باطل است ؛ زیرا چه بسا در  -3

 .تاریخ ظالمینى كه غالب شدند
 از سیطره لیبرالیسم چیست ؟))مارشال مك لوهان((تحلیل : 26

 :جهان و سیطره نهایى لیبرالیسم مى گوید و در پیش بینى آینده
 .انقالب در عملیات و اطالعات سبب شده كه افراد كره زمین به راحتى به یكدیگر دسترسى داشته باشند: الف 
 .این امر طبیعتا اقتضاى تشكیل یك حكومت جهانى واحد را دارد: ب 
 .ین مى كندفرهنگ و ساختار اجتماعى این دهكده جهانى حكومت خود را مع: ج 
 . تفكر لیبرالیسم بیش از هر فكر دیگرى فرصت بسط و عرضه پیدا كرده است: د
 .با بسط تفكر غالب ، فرهنگ ها و تفكرات مختلف به نحو طبیعى داخل فرهنگ غالب حل خواهند شد: ه 

   .(37)فرهنگ غالب در پایان تاریخ همان فرهنگ دموكراسى لیبرال است: نتیجه 
شكى در انقالب عظیم اطالعاتى نیست ولى نكته اساسى در آن است كه نظم و سعادت اجتماع بر اساس : پاسخ 

 .ه یكدیگر حاصل نمى شود ، بلكه دالیل و ریشه اى متعدد و مهم دیگرى دارددسترسى افراد ب
لیبرالیسم نیز به خاطر نداشتن بعضى از نیازهاى واقعى حكومت جهانى واحد ، نمى تواند داعى پرچمدار این نوع 



شته باشد پیش از هر این را تقریبا همه متفكران دنیا قبول دارند كه اگر یك مكتبى بخواهد جامعیت دا. حكومت باشد
و اگر بخواهد دوام داشته باشد و منطبق . چیز احتیاج به یك جهان بینى دارد كه واقعیت جهان و انسان را ترسیم كند

با حقایق خارجى حركت كند باید در مرتبه اول ، جهان و انسان را آن جورى كه هست بشناسد و ارزیابى درستى 
 .از آن داشته باشد
لیسم همانند ماركسیسم این است كه این دو مكتب با اصل فطرت انسان سازگار نبوده ، بخش مشكل مكتب لیبرا

 .اصلى و اساسى انسان را نادیده گرفته اند و مى خواهند از وسط شروع كنند
امروز بحث كردن از اینكه غرب دچار اشكال واقعى است كار آسانى نیست ، براى اینكه مظاهر قدرت و پیشرفت 

 . شم و گوش مردم را پر كرده استغربى ها چ
شاید در غرب موفق ترین ملت ها االن آمریكا باشد كه از لحاظ مادى از كشورهاى دیگر پیشرفته تر است ، آیا 

جامعه آمریكا واقعا ایده آل است ؟ جامعه آمریكا و عموما جامعه غربى داراى اشكاالت متعددى است كه به برخى 
 : از آنها اشاره مى كنیم

 پوچ گرایى -1
نخستین مساءله اى كه كشورهاى لیبرالیستى و حتى آمریكا به آن معترفند احساس روحیه پوچى در جامعه آمریكا 

ما به كجا مى رویم و به دنبال چه هستیم ؟ از این خورد و خواب چه حاصل خواهد : است ، یعنى اینها فكر مى كنند
امعه و عدم ارزیابى صحیح از انسان و بى توجهى به معنویات شد؟ و این به جهت بى توجهى به زیرساخت هاى ج

 . است
 بحران خانواده -2

خانواده براى . خانواده كه نخستین سلول اجتماعى مى باشد ، در غرب ضعیف ترین سلول پیكر جامعه بشرى است 
ن سلول در جامعه غربى باعث آنها بى مفهوم است ، آنها روى فرد بیشتر حساب مى كنند تا خانواده ، و لذا انهدام ای

 . ازدیاد فرزندهاى نامشروع شده و ارقام آن غیر قابل تصور است
 اعتیاد -3

اگر اعتیاد به . به دلیل همان پوچى و بى هویتى در جامعه غربى نسل جوان گرفتار اعتیاد بسیار شدیدى شده است 
اعتیادها در حال بى . قم سرسام آور مى شودمشروبات الكلى را ضمیمه كنیم كه از بدترین اعتیاد است ، این ر

 . خانمان كردن غرب است
 خشونت -4

روحیه خشونت و بى بند و بارى نه تنها در جوانان بلكه در بچه ها هم بیداد مى كند ، هر روز خبرهاى وحشتناكى 
نشان داده شود به اگر آن حوادث به دنیا . از اعمال خشونت آمیز در آن جوامع خصوصا آمریكا مشاهده مى كنیم 

 .عمق مشكل آن ها پى خواهیم برد
 ناامنى -5

ناامنى خصوصا در آمریكا به گونه اى است كه در اكثر شهرهاى بزرگ از اول شب انسان هایى كه كمى براى 
 .خود شخصیت قائلند در خیابان ها حاضر نمى شوند

 تبعیض -6
دى بسیار فراوان است اگر كسى كنار سیاه پوستان از لحاظ اجتماعى در غرب خصوصا آمریكا مظاهر تبعیض نژا

، سرخ پوستان و مسلمانانى كه از كشورهاى مختلف به اروپا رفته اند بنشیند و درد دل آن ها را بشنود متوجه مى 
 .شود كه چه بالیى این كشورها را فرا گرفته و چقدر آلوده اند

 فقر -7
ندارد در خصوص جامعه آمریكا چنان كه خودشان مى گویند از لحاظ سطح برخوردارى از نعمت ها و سطح استا

 40تا  30میلیونى حدود  250این رقم در یك جامعه . سیزده یا چهارده درصد مردم زیر خط فقر زندگى مى كنند
 .میلیون نفر را در بر مى گیرد كه زیر خط فقر هستند ، حال چطور این جامعه مى تواند ایده آل باشد

 ى جنسىبى بند و بار -8
به دنبال تزلزل در خانواده و حالت پوچى و ناامیدى كه در اكثریت مردم خصوصا جامعه آمریكا دیده مى شود بى 
بند و بارى جنسى كه محصول آن بچه هاى نامشروع است زیاد به چشم مى خورد كه آفتى فوق العاده كشنده براى 

 . غربى ها و در راءس آنها آمریكا است
 اى ابتذال رسانه -9

االن . مشكل بسیار جدى آمریكا و غرب ، رسانه هاى آنهاست كه متاءسفانه كشورهاى دیگر نیز از آن تقلید مى كنند
وضعیت به گونه اى است كه همه احساس ناامنى مى كنند و مى ترسند كه . رسانه هاى غربى بى بند و بار هستند



اى روانى افشا گردد و حریم شخصى آنها مسائل خصوصى و شخصى شان به صورت شایعه ، دروغ و جنگ ه
 .شكسته شود

 سیستم آموزشى ناكارآمد -10
بسیارى از كارهاى . سیستم آموزش آن ها كه مى خواهند آن را به همه جهان صادر كنند سیستمى ناكارآمد است 

 .مهم اینها را مهاجرانى با مزد كم انجام مى دهند و از آنها مانند ماشین كار مى كشند
 اقتصاد بیمار -11

بدهى هاى داخلى . آمریكا مقروض ترین كشور دنیا است . از لحاظ اقتصادى فكر مى شود كه غرب بهشت دنیاست 
و خارجى فراوانى دارد كه ارقام آن سرسام آور است ، اما سیستم آن ها به گوه اى عمل مى كند كه این بدهكارى ها 

 .را مى پوشاند
 وابستگى به بازارهاى دنیا -12

 .صنعت در آمریكا به گونه اى است كه اگر بازار دنیا برایش ناامن شود صنایع او از حركت باز مى ایستد
حال با چنین وضعیتى در غرب به خصوص در آمریكا كه مظهر لیبرالیسم است چگونه مى توان آن را الگو براى 

 جهان دانست ؟
 درباره پایان تاریخ چیست ؟))تافلر((نظر : 27

در رابطه با پیش بینى پایان تاریخ و یطره نهایى ))موج سوم((فلر روزنامه نگار آمریكایى صاحب كتابآلوین تا
 :لیبرالیسم مى گوید

 . ... است ، پر بیننده ترین فیلم یعنى بهترین فیلم و))ترین ها((امروز روزگار: الف 
صحنه جهانى بوده و به تدریج جاى در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم معیار برترى قدرت سیاسى در : ب 

مى دهد ، و لذا در   خود را به توان اقتصادى داده كه وضعیت امروز است و در آینده نیز توان خود را به دانش 
 .آینده كشورهایى در صحنه جهانى صاحب قدرت خواهند بود كه از توان باالیى در امر دانش و اطالعات دارند

 . قدرت تكنیك و دانش بشرى است غرب در آینده محور عمده: ج 
 . دموكراسى لیبرال با همه اشكاالتى كه داشته بهترین راه و رسم زندگى اجتماعى است: د

 . آینده جهان از آن لیبرالیسم غربى است: نتیجه 
 : پاسخ
 . این نظریه پایان تاریخ نیست ، بلكه تاریخ بعد است -1
را خواست انسان مى داند در حالى كه مالك حكم عقل و نقل است ،  در مقدمه اول ، مالك برتر بودن هر چیز -2

عسى ان تكرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو :خداوند متعال مى فرماید. نه حتى مصالح زودگذر
چه بسا چیزى را كراهت دارید در حالى كه خیر شما در آن است و چه بسا چیزى را دوست دارید ((؛(38) شر لكم

 ((.كه براى شما شر است 
داند در حالى كه سلطه سیاسى  او در مقدمه دوم خود توان نظامى را معیار قدرت سیاسى در صحنه جهانى مى -3

 .و استعمار مردم از طریق زورگویى جز اغتشاش و گسترش استبداد و ظلم چیزى به ارمغان نمى آورد
 آیا رسیدن به محور عمده قدرت به هر قیمتى ، با معیارهاى عقلى و فطرى و انسانى سازگارى دارد؟ -4
تاریخ نیست بلكه باید با در نظر گرفتن مصالح كل جامعه وظیفه نظریه پرداز سیاسى گمانه زنى براى آینده  -5

 .براى بشر برنامه ریزى كرده و آینده بهترى را نوید دهد
 آیا نظام سرمایه دارى براى جوامع خود خوشبختى به ارمغان آورده یا نظام طبقاتى فاحش ایجاد كرده است ؟ -6

  .(((39)با آن مواجه است تمامى ندارد) ب غر(فهرست مشكالتى كه جامعه ما :((و لذا تافلر مى گوید
 راجع به پایان تاریخ چیست ؟))هانتینگتون((دیدگاه : 28
 :ئل هانتینگتون نظریه پرداز غربى در رابطه با پایان تاریخ مى گویدسامو
تقابل و درگیرى عمده بین ملتها و گروه ها در آینده ، فرهنگ ها و تمدن هاى مختلف است نه ایدئولوژى و : الف 

 .اقتصاد
اسالو ، ارتدكس  تمدن غرب ، كنفوسیوسى ، ژاپنى ، اسالمى هندو ،: تمدن هاى زنده جهان هشت تمدن است : ب 

 . و تمدن آمریكاى التین
 .برخورد تمدنها اساسى است و تغییرناپذیر: ج 
 . خود آگاهى تمدنى در حال افزایش است: د
 . رفتار غرب موجب رشد خود آگاهى تمدنى دیگران گردیده است: ه 
غرب آبستن حوادث ساله اسالم و غرب در حال افزایش بوده و روابط میان تمدن اسالم و  1400خصومت : و



 . خونین است
 . سرانجام تمدن اسالم و كنفوسیوسى در كنار هم رو در روى تمدن غرب قرار خواهد گرفت: ز

   .(40)درگیرى تمدن ها آخرین مرحله تكامل درگیرى جهان بوده ، تمدن غالب تمدن غرب است: نتیجه 
 : پاسخ
 . ایشان تفسیرى از تمدن ننموده است -1
 . دلیلى براى برخورد تمدن ها بیان نكرده است -2
تمدن جنبه علمى و عینى . یكدیگر متفاوتندایشان بین فرهنگ و تمدن خلط كرده است ، در حالى كه این دو با  -3

هنر ، فلسفه و حكمت ، ادبیات و اعتقادات مذهبى و غیر مذهبى در  .دارد و فرهنگ بیشتر جنبه ذهنى و معنوى 
و نیز تمدن بیشتر جنبه  .قلمرو فرهنگ هستند ، ولى تمدن بیشتر ناظر به سطح حوایج مادى انسان است در اجتماع 

تمدن ، تامین كننده پیشرفت انسان در هیئت اجتماع است ، ولى فرهنگ ، . رهنگ جنبه فردى اجتماعى دارد و ف
 . تمدن و فرهنگ با هم مرتبطند نه مالزم. گذشته از این جنبه مى تواند ناظر به تكامل فردى باشد

كا تصور مى كند ایشان به آنكه تعریف روشنى از غرب ارائه دهد آن را موجودیتى یك پارچه با محوریت آمری -4
برژینسكى فساد درونى نظام غربى را عامل تهدید كننده قدرت جهانى آمریكا مى  . در حالى كه خالف واقع است

 .داند نه برخورد تمدنها را
ایشان تضاد بن دو فرهنگ را تضادى ماهوى و برطرف نشدنى و ناشى از جبر تاریخى مى داند و لذا  -5

رب را براى مصاف با كشورهایى كه در صدد احیاى تمدن اسالمى هستند ضرورت استراتژیك آماده شدن غ
توصیه مى كند در حالى كه تنش ها بین این دو تمدن از سیاست دولت هاى غربى سرچشمه گرفته نه تمدن مسیحى 

 . و اسالمى
با این همه نسبت به  هر چند محمد صلى اهللا علیه و آله پیروان دین مسیح را تقبیح مى كند ،:((ویل دورانت مى گوید

  .((4)(1است  ایشان خوش بین است و خواستار ارتباط دوستانه بین آنها و پیروان خویش 
تنها مسلمانان هستند كه با عقیده محكمى كه نسبت به دین خود دارند یك روح سازگار و :((روبتسون مى گوید

  .(((42)تسامحى نیز با ادیان دیگر در آنها وجود دارد
كلیساها و صومعه ها در دوران حكومت اسالمى چنان مى نمودند كه گویى خارج از حكومت :((آدام متز مى گوید

اسالمى به سر مى برند و به نظر مى رسید بخشى از سرزمین دیگرى هستند كه این به نوبه خود موجب مى شد 
  .(((43)یى از تسامح برقرار گردد كه اروپا در سده هاى میانه با آن آشنایى نداشتچنان فضا

 رفته بشرى مى تواند كمال بشرى را تامین كند؟آیا قوانین پیش : 29
بشر در طول تاریخ خود با تجربیاتى كه كسب كرده مى تواند به نقطه اى برسد كه با قوانین : برخى مى گویند

پیشرفته اى كه جعل مى كند سعادت بشر را تاءمین نماید؛ زیرا مشكالت را به خوبى شناخته و در راه حل هایى كه 
 .ئه مى كند مى تواند به موفقیت نهایى برسدبراى آنها ارا

 : پاسخ
بشر بدون كمك از وحى و عالم غیب نمى تواند مصالح واقعى و حقیقى خود را درك كند و در نتیجه نمى تواند  -1

 .راهكارهاى اسالمى را براى خود ارائه دهد
و این كار تنها از كسانى برمى آید مصالح گروهى یا شخصى در بسیارى از مواقع مانع تدوین قانون جامع است  -2

 .كه از مقام عصمت برخوردار باشند
 . از آن جهت كه اختالف سلیقه ها و برداشت ها وجود دارد ، لذا رسیدن به وحدت قانونى امكان پذیر نیست -3

 آیا تك قطبى كردن جهان مى تواند نجات بخش بشر باشد؟ : 30
لم و بى عدالتى و رسیدن به سعادت ، تك قطبى كردن جهان و به تنها راه نجات بشر از ظ: برخى مى گویند

و برخى از نظریه پردازان به جهت اقتدار تمام عیار و همه جانبه ى آمریكا این . اصطالح نظم نوین جهانى است 
 .كار را تنها ساخته آمریكایى ها مى دانند

 . فالسفه و دانشمندان عالم مطرح بوده استنظریه تك قطبى كردن جهان از گذشته هاى بسیار دور بین : پاسخ 
بر جمیع مردم عالم است كه از یك نظام جهانى واحد :((سال قبل از میالد مى گوید 350))زیو((فیلسوف یونانى

لذا اسكندر كه معاصر زیو بود درصدد برآمد تا با اتكا بر قدرت خویش این )). پیروى كنند تا سعادت و نجات یابند
بر :((بلتاك نویسنده یونانى صد سال قبل از میالد با طرح حكومت واحد جهانى مى گوید .را گذاردنظریه را به اج

 .((مردم است كه سعى نموده تا مجتمع واحدى را تشكیل دهند و از قانون واحدى پیروى كنند
زندگى مسالمت هرگز بشر نمى تواند به دوستى و :((از فیلسوفان متاءخر آمریكایى مى گوید) 1838(ولیام لوید 

  .(((44)آمیز برسد مگر آنكه حكومت واحد جهانى تاءسیس نماید



الزم است تا كل مردم زمین نسبت به یك حكومت و حاكم خاضع باشند تا :((یى مى گویددانتى ، ادیب مشهور ایتالیا
  .(((45)آرامش و صلح به جهان سایه افكند

 .((عالم در انتظار مصلحى است كه تمام مردم را تحت یك پرچم و شعار درآورد:((راسل مى گوید
نظم نوین عبارت است از صلح و دموكراسى براى همه جهان تحت رهبرى ایاالت :((جورج بوش پدر مى گوید

هاى جهان تنها آمریكاست كه هم از ارزش هاى در میان ملت:((او نیز در سخنرانى خود در كنگره مى گوید)). متحده
 .((اخالقى و هم از ابزار الزم براى پشتیبانى از نظم جهانى برخوردار است

 : اشكال
در خود آمریكا نظریه پردازانى از قبیل كیسینجر و دیگران وجود دارند كه اقتدار مطرح آمریكا را مردود مى  -1

 .شمارند
هر چند آمریكا در حال حاضر داعیه ى پرستیژ :((آمریكا را ترسیم كرده و مى گویدبرژینسكى به گونه اى ناتوانى 

اما استمرار قدرت و موقعیت آمریكا ... جهانى دارد و كمتر كشورى مى تواند داعیه ى رقابت با او را داشته باشد 
 .((در صحنه جهانى و داخلى از جنبه هاى زیادى آسیب پذیر است

ى كردن جهان بسیار كم است خصوصا آنكه وضعیت بسیار فاجعه آمیز اقتصادى آمریكا زمینه پذیرش تك قطب -2
 .اجازه چنین بلندپروازى را به او نمى دهد

 . این نظریه غافل از آن است كه هرگز ملت ها زیر بار سلطه بیگانگان نخواهند رفت -3
ت ها در سایه وحدت حكومت جهانى است گر چه ما اصل نظریه را رد نمى كنیم و معتقدیم كه تنها راه نجات مل

 . ولى آن را با تاءییدات الهى و رهبرى معصوم كه همان امام زمان علیه السالم است امكان پذیر مى دانیم
 ماركسیست ها تكامل تاریخ را با چه شیوه اى توجیه مى كنند؟ : 31

مرحوم شهید مطهرى . یعت مى دانندماركسیست ها تاریخ را جزئى از طبیعت و در نتیجه محكوم به سرنوشت طب
تاریخ یك جریان دائم و یك :((رحمة اهللا علیه دیدگاه ماركسیست ها را در زمینه تكامل تاریخ چنین ترسیم مى كند

ارتباط میان انسان و طبیعت انسان و اجتماع و یك صف آرایى و جدال دائم میان گروه هاى در حال رشد انسانى و 
انسانى است كه در نهایت امر یك جریان تند و انقالبى به سود نیروهاى در حال رشد پایان گروه هاى در حال زوال 

و او به ضد ضد تبدیل مى گردد و   مى یابد ، و باالخره یك تكاپوى اضداد است كه همواره هر حادثه به ضد خودش 
 . ... یدى استاساس زندگى بشر و موتور به حركت درآورنده تاریخ او كار تول. تكامل رخ میدهد

... نزاع و كشمكش میان دو گروه كه یكى جامدالفكر و وابسته به گذشته و دیگرى روشنفكر و وابسته به آینده است 
سخت در مى گیرد و شدت مى یابد تا به اوج خود كه نقطه انفجار است مى رسد و جامعه با یك گام انقالبى به 

و به صورت پیروزى نیروهاى نو و شكست كامل نیروهاى  صورت دگرگونى نظام كهن و برقرارى نظام جدید
 .كهنه تبدیل به ضد خود مى گردد و مرحله اى از تاریخ آغاز مى شود

این مرحله نیز جاى خود را به ضد  ...این مرحله از تاریخ نیز به نوبه خود سرنوشتى مشابه با مرحله قبلى دارد ، 
همواره از  - مانند خود طبیعت  -غاز میگردد و همین طور تاریخ و نفى كننده خود مى دهد و مرحله جدیدترى آ

 .میان اضداد عبور مى كند
این طرز تفكر درباره ى طبیعت و تاریخ ، تفكر دیالكتیكى نامیده مى شود و چون در مورد تاریخ همه ارزش هاى 

كر و این بینش را در مورد اجتماعى را در طول تاریخ تابع و وابسته به ابزار تولید مى داند ما این طرز تف
و مقصودمان از بینش ابزارى طرز تفكر خاص درباره تحوالت تاریخى است كه . مى نامیم ))بینش ابزارى((تاریخ

   .((...(46)تعبیر مى شود) ماتریالیسم تاریخى (از آن به مادیت تاریخى 
 : توجیه تكامل تاریخ با شیوه ابزارى و دیالكتیكى اشكاالتى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم: پاسخ 

ار تولید به نوبه خود معلول حس فطرى كمال جویى تكامل را با ابزار تولید نمى توان توجیه كرد زیرا تكامل ابز -1
 . و تنوع طلبى و گسترش خواهى و ناشى از ابتكار انسان است

نظریه ابزارى كه تمام نهضت هاى مذهبى و اخالقى و انسانى تاریخ را توجیه طبقاتى مى كند ، نوعى قلب و  -2
 .تحریف معنوى تاریخ و اهانت به مقام انسانیَّت تلقى مى شود

واقعیات تاریخى ، پوچى این نظریه را روشن مى كند ، زیرا در یك قرن گذشته كشورهایى به سوسیالیسم  -3
و برعكس كشورهایى كه كاپیتالیسم را به اوج خود رسانده اند در . گرویدند كه مرحله كاپیتالیسم را طى نكرده بودند

 . همان مرحله باقى مانده اند ، پس جبرى در كار نیست
ریه ابزارى و دیالكتیك ایجاد نابسامانى ها و تخریب ها به منظور ایجاد بن بست و بحران را تجویز مى كند نظ -4

 . كه این امر نامشروع است
طبق نظریه ابزارى ، سیر تكاملى تاریخ جبرى و الیتخلف است ، یعنى هر جامعه در هر مرحله تاریخى لزوما  -5



ست در حالى كه این نظر باطل است ، زیرا نظر به اینكه عامل اصلى این نسبت به مرحله قبل از خود كامل تر ا
حركت انسان است و انسان موجود مختار و آزاد و انتخاب گر است ، تاریخ در حركت خود نوسانات دارد ، گاهى 

اطها و تاریخ تمدن هاى بشرى جز یك سلسله تعلیم ها و سپس انحط... جلو مى رود و گاهى به عقب بر مى گردد و 
 . انقراض ها نیست

سیر تكاملى بشریت به سوى آزادى از اسارت طبیعت مادى و به سوى هدفى و مسلكى بودن و حكومت و اصالت 
 . بیشتر از ایمان و ایدئولوژى بوده و هست
حركت دائما به سوى تكامل نیست بلكه گاهى حركت به سقوط و :((... سید محمد صدر رحمة اهللا علیه مى گوید

است همانند تحول آهن به خاك در نتیجه ارتباط آن با رطوبت و گاهى نیز این حركت به هیچ نتیجه اى منجر  نقض
  ((...(47) .نمى شود ، مثل باقى ماندن بعضى از جوامع اولیه كه تاكنون هیچ نوع پیشرفتى نداشته اند

 فطرى در تكامل تاریخ چیست ؟ -بینش انسانى  : 32
فطرى نقطه مقابل بینش آزارى است این بینش به انسان و ارزش هاى انسانى چه در فرد و چه در  -بینش انسانى 

این نظر معتقد است كه بذر یك سلسله بینش ها و گرایش ها در نهان او نهفته است و نیاز . هدجامعه اصالت مى د
انسان به عوامل بیرون نظیر نیاز یك نهال به خاك و آب و نور و حرارت است كه به كمك آنها مقصد و راه و ثمره 

ان باید پرورش داده شود نه آنكه ساخته اى كه بالقوه در او نهفته است به فعلیت برساند و به همین علت است كه انس
 .شود

 

 

 
 

بر حسب این بینش ، تاریخ مانند خود طبیعت به حكم سرشت خود متحول و متكامل است ، حركت به سوى كمال ، 
انسان در اثر همه جانبه بودن تكاملش تدریجا از وابستگى . الزمه ذات اجزاى طبیعت و از آن جمله تاریخ است 

عى و اجتماعى كاسته و به نوعى وارستگى كه مساوى است با وابستگى به عقیده و ایمان و اش به محیط طبی
ایدئولوژى افزوده است و در آینده به آزادى كامل معنوى یعنى وابستگى كامل به عقیده و ایمان و مسلك و 

ن جنبه هاى زمینى بر حسب این بینش از ویژگى هاى انسان تضاد درونى فردى است میا. ایدئولوژى خواهد رسید
و خاكى و جنبه هاى آسمانى و ماورایى انسان ، یعنى میان غرایز متمایل به پایین كه هدفى جز یك امر فردى و 

محدود و موقت ندارد و غرایز متمایل به باال كه مى خواهد از حدود فردیت خارج شود و همه بشر را در بر گیرد 
 .علمى و عقالنى را مقصد قرار دهدو مى خواهد شرافت هاى اخالقى و مذهبى و 

در طول تاریخ گذشته و آینده نبردهاى انسان تدریجا بیشتر جنبه ایدئولوژیك پیدا كرده و انسان تدریجا از لحاظ 
ارزشهاى انسانى به مراحل كامل خود یعنى به مرحله انسان ایده آل و جامعه ایده آل نزدیك تر مى شود تا آنجا كه 

حكومت (ت و عدالت یعنى حكومت كامل ارزش هاى انسانى كه در تعبیرات اسالمى از آن به در نهایت امر حكوم
تعبیر شده است مستقر خواهد شد و از حكومت نیروهاى باطل و حیوان مآبانه و خودخواهانه و ) مهدى علیه السالم 

 .خودگرایانه اثرى نخواهد بود
مجهز به فطرتى حق جو و حق طلب ، حاكم بر خویشتن و بنابراین بینش انسان موجودى است داراى سرشت الهى 

آزاد از جبر طبیعت و محیط ، و جبر سرشت و سرنوشت ، بر خالف بینش ماركسیست ها كه انسان را در ذات 
خود فاقد شخصیت انسانى مى دانند كه هیچ امر ماوراء حیوانى در سرشت او نهاده نشده است و هیچ اصالتى در 

از این رو آنها انسان را موجودى مادى و . ینش ها و یا در ناحیه احساسات و گرایش ها نداردناحیه ادراكات و ب
محكوم به جبر ، ابزار تولید و در اسارت شرایط مادى اقتصادى مى دانند ، كه وجدانش ، تمایالتش ، قضاوت و 

 . اندیشه اش ، انتخابش جز انعكاس از شرایط طبیعى و اجتماعى محیط نیست
 رهبرى در حكومت عدل جهانى چه اهمیتى دارد؟ : 33

هر حكومت اصالحى احتیاج به رهبرى دارد كه در پیشاپیش ، قافله ساالر آن حركت بوده و از ابتدا تا انتها دنباله 
رو آن قیام و نهضت باشد ، زیرا هر نوع قیام و حركتى گر چه كوچك باشد بدون رهبرى و توجیه او امكان وجود 

ت ندارد و نیز نمى تواند مصالح خود را چه در حال و چه در آینده حفظ نماید تا چه رسد به حركت و ادامه حیا
لذا به جهت توجیه نیروهاى مستعد و اداره و كنترل آنها . اصالحى كه قرار است در سطح اصالح كل جامعه باشد

تى است احتیاج به شخصى است براى پیاده نمودن هدف بزرگ الهى كه همان گسترش عدل و توحید در سراسر گی



كه از همه جهات قابلیت براى به دست گرفتن آن حكومت را داشته باشد و او غیر از مهدى موعود علیه السالم 
 . نیست
 بر پا كننده عدل جهانى چه شرایطى باید داشته باشد؟ : 34

ند موفق به انجام وظیفه خطیر خود برپا كننده عدل جهانى باید داراى شرایط و صفاتى باشد تا بتوا: عقل مى گوید
 :گردد
 .در دعوتش راستگو باشد -1
 .داراى نقشه اى صحیح و جامع باشد -2
 .داراى هیچ گونه نقطه ضعفى نباشد -3
 .از مقام عصمت برخوردار باشد -4
 .مورد تایید خداوند باشد -5
 .داراى یارانى فداكار باشد -6

اگر بر انسان یك شخص صالح حكومت كند براى او گویا یك وطن است (:(فولتر ، ادیب فرانسوى مشهور مى گوید
  .(((48)ولى اگر حاكم بر انسان شخص غیر صالح باشد گویا او هیچ وطنى ندارد

او انسانى است :((در رابطه با خصوصیات الزم براى منجى بشر مى گوید) برنارد شو(متفكر ایرلندى مشهور 
زنده و داراى نیرویى قوى در بدن او ، و داراى عقل كامل و خارق العاده ، از همه مردم عالى تر كه مى تواند 

  ((...(49)عمر او طوالنى بوده ، بیشتر از سیصد سال. دمردم را به سوى خود جذب كن
 تكامل تاریخ از نظر قرآن چگونه است ؟ : 35

از . فطرى است  -نظر و تامل در قرآن كریم پى مى بریم كه توجیه آن بر اساس تكامل تاریخ به شیوه انسانى با 
قرآن با  . منظر قرآن كریم از آغاز جهان همواره نبردى پیگیر و بى امان میان گروه حق و باطل بر پا بوده است

حمد صلى اهللا علیه و آله و پیروان مومن آنها از اشاره به مبارزه افرادى از طراز ابراهیم و موسى و عیسى و م
سویى ، و گروهى دیگر از طراز نمرود و فرعون و جباران یهود و ابوسفیان و امثالهم بر تكامل تاریخى فطرى 
عمال صحه گذاشته كه در این نبرد و ستیزها گاهى حق و گاهى باطل پیروز شده است ولى البته این پیروزى و 

 . ه یك سلسله عوامل اجتماعى و اقتصادى و اخالقى داشته استشكست ها بستگى ب
از نظر قرآن ، جهاد مستمر پیش برنده اى كه از فجر تاریخ وجود داشته و دارد ماهیت معنوى و انسانى دارد ، نه 

 . مادى و طبقاتى
 از دیدگاه اسالم ، آینده درخشان چه مشخصاتى دارد؟ : 36

 : ژگى هایى دارد كه به آنها اشاره مى كنیماز نظر اسالم آینده درخشان وی
 . خوش بینى به آینده بشریت -1
 . گسترش عدالت -2
 . رابطه انسان با انسان -3
 . برقرارى مساوات كامل میان انسانها در زمینه قانون -4
 . ... بهره بردارى از مواهب طبیعى و تقسیم بیت المال و -5
 . بلوغ بشریت به خردمندى كامل -6
 . عمران و آبادى در سطح عالم -7
 . برطرف شدن جنگ و خونریزى در سایه حكومت جهانى -8
 .آیین و روش جدید -9

 . گسترش توحید در كل جامعه -10
 آیا سیر تكاملى انسانها آینده درخشانى را نوید مى دهد؟ : 37

پیش مى رود ولى اگر خوب بنگریم شكى نیست كه در یك نظر ابتدایى قرائن گواهى مى دهد كه دنیا به سوى فاجعه 
 .در افق هاى دوردست نشانه هاى ساحل نجات به چشم مى خورد

داشته   از آن روز كه انسان خود را شناخته هیچ گاه زندگى یكنواخت نداشته ، بلكه با الهام از انگیزه درونى كوشش 
ست و همچنان انسان را در مسیر تكامل این نهاد بزرگ آرام نخواهد نش. كه خود و جامعه خویش را به پیش براند

ها به پیش میراند ، و نیروهایش را براى غلبه بر مشكالت و نابسامانى ها و ناهنجارى هاى زندگى كنونى بسیج مى 
به سوى جامعه اى كه  .به سوى جامعه اى پیش مى رود كه تكامالت اخالقى در كنار تكامالت مادى قرار گیرد. كند

به سوى جامعه اى كه تنها صلح و عدل حاكم . نریزى هاى ویرانگر و ضد تكامل اثرى نباشددر آن از جنگ و خو



بر مقدرات انسان باشد و روح تجاوزطلبى و استعمار كه مهم ترین سد راه تكامل مادى و معنوى اوست در آن مرده 
 .باشد

 آیا نظام آفرینش ، نویدبخش آینده اى درخشان براى جامعه بشرى است ؟ : 38
وجود قوانین منظم و عمومى كه در سرتاسر این جهان حكم فرماست . جهان هستى مجموعه اى از نظام ها است 

یكى از اساسى   مساءله نظم و قانون و حساب در پهنه آفرینش . دلیل بر یكپارچگى و به هم پیوستگى این نظام است 
 .ترین مسائل این عالم محسوب مى شود

 .الم است مى تواند یك وضع استثنایى به خود بگیرد و به صورت وصله ناهمرنگى درآیدآیا انسانى كه جزئى از ع
آیا جامعه انسانى مى تواند با انتخاب هرج و مرج ، ظلم و ستم ، نابسامانى و ناهنجارى ، خود را از مسیر رودخانه 

 .عظیم جهان آفرینش كه همه در آن با برنامه و نظم پیش مى روند كنار بكشد
مشاهده وضع عمومى جهان ، ما را به این فكر نمى اندازد كه بشریت نیز خواه ناخواه باید در برابر نظام عالم آیا 

 !هستى سر فرود آورد و قوانین منظم و عادالنه اى را بپذیرد و به مسیر اصلى باز گردد و همرنگ این نظام شود؟
 .اجتماعى در آینده در جهان انسانیَّت خواهد بودنظام آفرینش دلیل دیگرى بر پذیرش یك نظام صحیح : نتیجه 
 آیا قانون عكس العمل ، نوید جامعه اى بهتر و متكامل را به ما مى دهد؟ : 39

رو به رو هستیم كه اگر مثال جسمى با ))قانون عكس العمل((تنها در مباحث فیزیكى نیست كه ما با قانونى به نام
ان نیرو و فشار به عقب رانده مى شود ، بلكه در مسائل اجتماعى این قانون فشار معینى به دیوار برخورد كند با هم

آزمونهاى تاریخى به ما نشان مى دهد كه همواره تحول ها و انقالب هاى وسیع عكس . را محسوس تر مى یابیم 
پیش از آن  العمل مستقیم فشارهاى قبلى بوده است ، و شاید هیچ انقالب گسترده اى در جهان رخ نداده مگر آنكه

 . فشار شدیدى در جهت مخالف وجود داشته است
فشار جنگ ها و بیدادگریها ، تبعیض ها و بى . وضع كنونى جهان ، آبستن انقالب است : این قانون به ما مى گوید

 عدالتى ها ، تواءم با ناكامى و سرخوردگى انسان ها از قوانین فعلى ، سرانجام واكنش شدید خود را براى از بین
 . بردن یا كاستن این فشارها آشكار خواهد ساخت

سرانجام ، این خواست هاى واپس زده انسانى در پرتو آگاهى روز افزون ملت ها چنان عقده اجتماعى تشكیل مى 
دهد كه از نهان گاه ضمیر باطن جامعه با یك جهش برق آسا خود را ظاهر خواهند ساخت ، و سازمان نظام كنونى 

طرحى كه در آن از مسابقه كمرشكن تسلیحاتى . ا بر هم مى ریزند و طرح نوینى را ایجاد مى كنندجوامع انسانى ر
خبرى باشد و نه از این همه كشمكش هاى خسته كننده و پیكارهاى خونین و استعمار و استبداد و ظلم و فساد و 

 .داردو این بارقه دیگرى است از آینده روشنى كه جامعه جهانى در پیش رو . خفقان 
 آیا الزام ها و ضرورت هاى اجتماعى ، جامعه را به زندگى آمیخته با صلح و عدالت سوق مى دهد؟ : 40

آن است كه وضع زندگى اجتماعى بشر به چنان مرحله اى برسد كه احساس نیاز به ))الزام اجتماعى((مقصود از
ك نیاز واقعى جامعه آن قدر آشكار گردد مطلبى كند و آن را به عنوان یك ضرورت بپذیرد ولى مهم آن است كه ی

كه ضرورت بودنش را همه یا حداقل متفكران و رهبران جامعه بپذیرند و این در درجه اول بستگى به باال رفتن 
و سپس با آشكار شدن نتایج نامطلوب وضع موجود جامعه و عدم امكان . سطح آگاهى و شعور اجتماعى مردم دارد

 .ى كندادامه راه ارتباط پیدا م
با مشاهده پیشرفت هاى چشمگیر صنعتى ترسیمى كه از قرن بیستم  18و  17شاید بسیارى از مردم در قرون 

داشتند ، ترسیم یك بهشت برین بود ولى باور نمى كردند كه انسان صنعتى و ماشینى زندگى مرفه ترى نخواهد 
عفریت جنگ . شكالت جدیدترى پدید خواهد آمدداشت بلكه پابه پاى پیشرفت تكنولوژى ، نابسامانى هاى تازه و م

تازه مى فهمند كه چقدر زندگى آنها . هاى جهانى سایه وحشتناك خود را بر كانون هاى ماشین و صنعت خواهد افكند
كم كم مى فهمند براى حفظ وضع موجود و پیروزى هاى بزرگ صنعتى و تمدن ، مقررات .خطرناك شده است 

 .باید تن به مقررات تازه اى داد گذشته هرگز كافى نیستند و
زمانى فرا میرسد كه وجود حكومت واحد جهانى براى پایان دادن به مسابقه كمرشكن تسلیحاتى و پایان دادن به 

كشمكش هاى روز افزون قدرت هاى بزرگ و كنار زدن دنیا از لبه پرتگاه جنگ به عنوان یك ضرورت و واقعیت 
باید سرانجام این مرزهاى ساختگى و دردسرساز برچیده شود و همه مردم  اجتناب ناپذیر احساس مى گردد كه

 .جهان زیر یك پرچم و با یك قانون زندگى كنند
عامل مؤ ثر دیگرى وجود دارد كه با كاربرد نیرومند خود مردم جهان را خواه ناخواه ))الزام اجتماعى((بنابر قانون

ى برد و پایه هاى یك حكومت جهانى را بر اساس طرح تازه اى به سوى یك زندگى آمیخته با صلح و عدالت پیش م
 .مستحكم مى سازد

 آیا براى ایجاد تحول در جامعه احتیاج به اصالحات تدریجى است یا انقالب بنیادى ؟ : 41



در مورد اینكه اصالحات اجتماعى باید از چه راه انجام پذیرد عقیده واحدى وجود ندارد بلكه جمعى طرفدار 
هستند كه هیچ ))انقالبیون((و گروهى دیگر ،. مى گویند))رفورمیست((ت تدریجى هستند كه به آنهااصالحا

درجه فساد در : دگرگونى اساسى را در وضع جوامع انسانى بدون انقالب ممكن نمى دانند و برخى دیگر مى گویند
، اصالحات تدریجى مى تواند اجتماعات متفاوت است آنجا كه فساد به صورت همه گیر و همه جانبه درنیامده 

اساس برنامه هاى اصالحى را تشكیل دهد ، اما آنجا كه فساد همه جا را فرا گرفت و یا در بیشتر سازمان هاى 
 . اجتماعى نفوذ كرد جز با یك انقالب بنیادى نمى توان بر نابسامانى ها چیره گشت

 : شواهد زیادى موید نظر سوم است
بر شالوده ها و ضوابط و الگوهاى سالم بنا مى شود و در غیر این صورت باید به اصالحات تدریجى همیشه  -1

 .سراغ الگوها و ضوابط جدید رفت و مسائل زیر بنایى را در مسیر دگرگونى قرار داد
اصالحات تدریجى غالبا از طریق مسالمت آمیز صورت مى گیرد ، و این در صورتى اثر دارد كه آمادگى  -2

ولى آنجا كه این زمینه ها وجود ندارد باید از منطق انقالب كه منطق . جتماعى وجود داشته باشدفكرى و زمینه ا
 .قدرت است استفاده كرد

در جامعه اى كه فساد به ریشه ها نفوذ كرده عناصر قدرتمند ضد اصالح تمام مراكز حساس اجتماع را در  -3
 .كار بیندازند مگر آنكه با یك حمله انقالبى غافلگیر شوند دست دارند و به آسانى مى توانند هر طرح تدریجى را از

نیرهاى عظیم اصالحى و انقالبى را معموال نمى توان براى مدت زیادى پر حرارت و پر جوش نگاه داشت و  -4
 .اگر به موقع از آنها استفاده نشود ممكن است با گذشت زمان كارآیى خود را از دست بدهند

به دست مى آید كه اجتماعاتى كه فساد در آنها بنیادى شده ، خردمندان آن جامعه خصوصا  با مراجعه به تاریخ -5
 .انبیا و اولیا و مردان اصالح طلب همواره روش انقالبى را در پیش گرفته اند

در مورد اصالح وضع عمومى جهان و برچیده شدن نظام كنونى كه بر اساس ظلم و تبعیض بنا شده و احتیاج به 
شدن یك نظام عادالنه است به طور حتم پدید آمدن یك انقالب و دگرگونى عظیم را مى طلبد انقالبى وسیع و جانشین 

 .در همه زمینه ها
 چه نوع آمادگى براى رسیدن به حكومت عدل جهانى الزم است ؟ : 42

انسان ها زیر یك پرچم ما هر قدر خوش بین و امیدوار باشیم باید بدانیم رسیدن به مرحله اى از تاریخ كه در همه 
گرد آیند و كشمكش ها و بازیهاى خطرناك سیاسى و استعمارگرى از بین برود احتیاج به آمادگى هاى عمومى دارد 

، گرچه به جهت تحول ها و دگرگونى هایى كه به سرعت در عصر اخیر پدید آمده نباید آن را دور بدانیم ولى در 
 : را پذیرا گردد احتیاج به آمادگى هایى از قبیل موارد ذیل استهر حال براى اینكه دنیا چنان حكومتى 

یعنى سطح افكار مردم جهان آن چنان باال رود كه بدانند مثال : آمادگى فكرى و فرهنگى  -1
 . ... مساءله قابل توجهى در زندگى بشر نیست و))مناطق مختلف جغرافیایى((یا))نژاد((مساءله

 .م جهان باید از ظلم خسته شده و عدالت را از جان و دل طلب نمایندزیرا مرد: آمادگى اجتماعى  -2
زیرا وجود صنایع پیشرفته نه تنها مزاحم یك حكومت عادالنه جهانى : آمادگى هاى تكنولوژى و ارتباطى  -3

 .نخواهد بود ، بلكه شاید بدون آن وصول چنین هدفى محال باشد
ورت پذیرد وجود چنین نظامى بدون وسایل پیشرفته صنعتى قابل ص))معجزه((آرى ، اگر بنا بود همه كارها با

تصور بود ، ولى مگر اداره زندگى مردم جهان با معجزه ممكن است ؟ معجزه استثنایى است منطقى در نظام 
 جارى طبیعت براى اثبات حقانیَّت یك امر آسمانى ، نه براى اداره همیشگى نظام جامعه ، زیرا این كار تنها باید بر

 .محور قوانین طبیعى صورت بگیرد
 انتظار فرج

 حقیقت انتظار چیست ؟ : 43
انتظار ، كیفیتى روحى است كه موجب به وجود آمدن حالت آمادگى است براى آنچه انتظار دارند ، و ضد آن یاءس 

م به راه آمدن اگر انسان مسافرى داشته باشد كه چش.و ناامیدى است هر چه انتظار بیشتر باشد آمادگى بیشتر است 
حالت انتظار ، گاهى به پایه . او است هر چه زمان رسیدن او نزدیك تر گردد آمادگى براى آمدنش فزونى مى یابد

اى مى رسد كه خواب را از چشم مى گیرد چنان كه درجات انتظار از این نظر تفاوت مى كند ، همچنین از نظر 
افزون باشد آمادگى براى ))منتظر((هر چه عشق به. دارد حب و دوستى نسبت به آنچه را انتظار دارد تفاوت

فرارسیدن محبوب افزون مى گردد و دیر آمدن و فراق محبوب دردناك مى گردد ، تا بدانجا كه انسان منتظر از 
 .خود بى خود مى شود و دردها و سختى هاى دردآور و مشكالت سخت خود را در راه محبوب حس نمى كند

 گى هاى خاصى دارد؟انتظار چه ویژ : 44



ماهیت زندگى انسان با انتظار و امید به آینده عجین شده است . انتظار در درجه نخست ویژه حیات و زندگى است 
حیات . به گونه اى كه بدون انتظار ، زندگى مفهومى ندارد و شور و نشاط الزم براى تداوم آن در كار نیست 

ه سوى فردا و فرداهاست ، و این چنین پویایى و حركتى بدون حاضر و كنونى ظرف پویایى ، تالش و حركت ب
ممكن نیست ؛ زیرا احتمال معقول بقا و پایدارى و امید به تداوم حیات است كه به زندگى كنونى ))انتظار((عنصر

از این رو است كه ماهیت . معنا و مفهوم مى بخشد ، و پویایى و نیروى الزم براى ادامه آن را تاءمین مى كند
 .زندگى با انتظار پیوستگى ناگسستنى دارد

هر انسان زنده اى كه در انتظارهاى خویش ، به تداوم حیات مى اندیشد و بقاى خویش را انتظار دارد ، تمام حركت 
 .و سكون خود را در راستاى این انتظار و در جهت متناسب با تداوم حیات قرار مى دهد

یعنى ویژگى . نتظار فرج از افضل اعمال امت پیامبر شمرده شده است و لذا در روایات اسالمى مى بینیم كه ا
شاید یكى از علل این گونه آموزش ها این بوده است كه پیروان امام . انتظار در عمل در راه رسیدن به حیات است 

ر انتظار به سر برند مهدى علیه السالم بكوشند تا خود را به امامشان نزدیك كنند و مانند او بیندیشند و امت با امام د
 .، زیرا امام نیز در انتظار ظهور خود به سر مى برد

در حالت انتظار ، بهترین شیوه پیوند و همسویى و همدلى با امام نهفته است ، و غفلت از انتظار و معناى صحیح 
ت ، انتظار شاید در دوران غیب. آن باعث بى خبرى و بى احساسى نسبت به سوزها و شورهاى امام موعود است 

راستین براى فرج یعنى حضور امام در جامعه انسانى ، نخستین راه بیعت و هم پیمانى با امام موعود باشد؛ زیرا 
انتظار حضور در متن جریان ها و حوادث پیش از ظهور است و مایه یادآورى هدف ها و آرمان هاى امام موعود 

تظار نبودن به معناى غفلت و بى خبرى و بى احساسى و بى و زمینه آگاهى و هوشیارى همیشگى است و در حال ان
 . تفاوتى نسبت به حوادث پیش از ظهور و اصل ظهور است

جامعه منتظر ، هر حادثه اى هر چند عظیم و ویرانگر ، و هر عاملى هر چند بازدارنده و یاس آفرین ، او را از 
ف ها از پویایى و تالش باز نمى ایستد ، و همواره به تحقق هدف هاى مورد انتظار مایوس نمى كند و در راه آن هد

 .امام خود اقتدا مى كند
امامى كه در برابر مشكالت شكننده و حوادث كوبنده قرن ها و عصرها استوار و نستوه ایستاده است و ذره اى در 

 .اصالت راه و كار خود تردید نكرده است 
(50) و ال فاقة بنا الى غیره ، و الحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا الن اهللا معنا... حضرت مهدى علیه السالم فرمود

ه دیگرى نیست ، حقانیَّت با ما مى باشد و كناره گیرى عده اى از ما هرگز سبب چون خدا با ما است نیازى ب((... ؛
 ((.وحشت ما نخواهد شد

امام مهدى علیه السالم در چنین انتظارى به سر مى برد و با چنین ایمانى در این شب یلداى زندگى ، استوار ! آرى 
اه نیز باید این ویژگى ها را در امام موعود و امت چشم به ر))منتظر((و تزلزل ناپذیر ایستاده است و جامعه

 .خویش ، نیك بشناسد ، و تا حد امكان مانند خود او در انتظار باشد))منتظر((و
 عناصر تشكیل دهنده انتظار چیست ؟ : 45

 :انتظار ظهور منجى هیچ گاه به حقیقت نمى پیوندد مگر در صورتى كه سه عنصر اساسى در آن محقق گردد
 .شخص منتظر باید ایمان راسخى به حتمى بودن ظهور منجى و نجات بخشى او داشته باشد: تى عنصر عقید -1
 .زیرا شخص منتظر باید در حالت آمادگى دائمى به سر ببرد: عنصر نفسانى  -2
شخص منتظر باید به قدر استطاعت خود در سلوك و رفتارش زمینه هاى اجتماعى و : عنصر عملى و سلوكى  -3

 .اى ظهور منجى فراهم نمایدفردى را بر
 .با نبود هر یك از این سه عنصر اساسى ، انتظار حقیقتا معنا پیدا نمى كند

 چه نوع انتظارى راجح است ؟ : 46
 : انتظار فرج بر دو گونه است

 . انتظارى كه سازنده است ، تحرك بخش است ، تعهدآور است ، عبادت بلكه با فضیلت ترین عبادات است -1
عه آیات و روایات اسالمى استفاده مى شود كه ظهور مهدى موعود علیه السالم حلقه اى است از حلقات از مجمو

سهیم بودن یك فرد در این سعادت . مبارزه اهل حق و اهل باطل كه به پیروزى نهایى اهل حق منتهى مى شود
عصوم الهى به طور روشن و امامان و رهبران م. موقوف به این است كه آن فرد عمال در گروه اهل حق باشد

صریح ارائه تصویرى مناسب از انتظار ، روى برداشت درست و صحیح از مفهوم آن تكیه داشته اند و انتظار را 
(51) افضل اعمال امتى انتظار الفرج:از مقوله عمل به حساب آوده اند ، و لذا پیامبر صلى اهللا علیه و آله مى فرماید

 ((. افضل اعمال امت من انتظار فرج است((؛
بزرگ ((؛(52) اهللا افضل االعمال انتظار الفرج من:و نیز در روایتى دیگر امام صادق علیه السالم مى خوانیم 



 ((. ترین اعمال انتظار فرج از خداست
لیعدن احدكم لخروج القآئم :م امام صادق علیه السالم یافت كه فرموداهمیت آمادگى و زمینه سازى را مى توان در پیا

 ((.شما براى خروج قائم آمادگى پیدا كند اگر چه با تهیه كردن یك تیر باشدباید هر كدام از ((؛(53) و لو سهما
برداشت قشرى مردم . انتظارى كه ویرانگر است ، بازدارنده است ، فلج كننده است و نوعى اباحى گرى است  -2

از گسترش و  فقط و فقط. از مهدویت و قیام و انقالب مهدى علیه السالم این است كه صرفا ماهیت انفجارى دارد
اشاعه و رواج ظلم ها و تبعیض ها و اختناق ها و حق كشى ها ناشى مى شود ، آنگاه كه صالح به نقطه صفر برسد 

 .و حق و حقیقت هیچ طرفدارى نداشته باشد
این نوع برداشت ، از آن جهت كه با اصالحات مخالف است و فسادها و تباهى ها را به عنوان مقدمه یك انفجار 

خوانده شود ، با این تفاوت كه در تفكر دیالكتیكى با اصالحات از ))شبه دیالكتیكى((موجه مى شمارد ، بایدمقدس و 
آن جهت مخالفت مى شود و تشدید نابسامانى ها از آن جهت داده مى شود كه شكاف وسیع تر شود و مبارزه 

قط به فساد و تباهى فتوا مى دهد كه خود به ولى این تفكر عامیانه فاقد این مزیت است ، ف. پیگیرتر و داغ تر گردد
 .خود منجر به نتیجه مطلوب بشود

این نوع برداشت از ظهور و قیام مهدى موعود ، و این نوع انتظار فرج كه منجر به نوعى تعطیل در حدود و 
فق نمى مقررات اسالم مى شود و نوعى اباحى گرى باید شمرده شود به هیچ وجه با موازین اسالمى و قرآنى و

 .دهد
 انتظار ، چه تاءثیرى در بعد اجتماعى دارد؟ : 47

انتظار در ابعاد گوناگون حیات انسانى آثار ژرف مى گذارد ، و بیشترین اثر گذارى آن در بعد تعهدها و مسئولیت 
یى هاى اجتماعى و احساس دیگر خواهى و احسان دوستى عینیت مى یابد؛ زیرا كه در مفهوم انتظار ، انسان گرا

انسان منتظر پیوندى ناگسستنى با هدف ها و آرمان هاى امام منتظر و موعود خود دارد و در آن راستا . نهفته است 
گام بر مى دارد و همسان و همسوى آن اهداف و آرمان ها حركت مى كند و همه جهت گیرى ها و گرایش ها و 

ار راستین غمزدگان و یار و یاور واقعى امام موعود ، غمگس. گزینش هایش در آن چارچوب قرار مى گیرد
 . مظلومان و حامى حقیقى مستضعفان است

پس جامعه منتظر انسان هاى داراى خصلت انتظار باید در زمینه خواست ها و هدف هاى امامشان عمل كنند و به 
ردم را تا حد یارى انسان هاى مظلوم و محروم بشتابند و دل آزردگان را مرهم نهند و دشوارى ها و مشكالت م

و اگر چنین شد در قلمرو جامعه منتظر ، محروم و تهیدست . توان طبق خواسته و رضاى امامشان برطرف سازند
 . و بیمار بى درمان و دلتنگ و افسرده و اندوهگین و گرفتار باقى نخواهد ماند

همین معنا باشد ))ج خود فرج استانتظار فر:((شاید یكى از معانى برخى از احادیث درباره انتظار فرج كه گفته اند
كه جامعه منتظر اگر انتظارى راستین و صادقانه داشته باشد دست كم در حوزه خود ، مشكالت و نابسامانى هاى 

تحقق مى بخشد لذا امام رضا   مردم را برطرف مى كند و خواسته ها و آرمان هاى امام موعود را در محیط خویش 
  ((.انتظار فرج جزء فرج است((... ؛(54) لفرجانتظار الفرج من ا:... فرمود
 دارد؟ عنصر انتظار چگونه در آمادگى نظامى منتظران تاءثیر : 48

انتظار ، نخست یك آرمان و عقیده است و سپس در عمل و عینیت آشكار مى گردد و انسان منتظر به مرزبانى و 
پاسدارى از حوزه جغرافیایى و فرهنگى و ایدئولوژى خود و همكیشان و هم مسلكان خویش مى پردازد و همواره 

ى دور و نزدیك مى نگرد و هر تحرك و تحول و نقل در موضع دیده بانى است و هوشیارانه و تیزنگرانه به افق ها
و انتقالى را در اردوگاه هاى دشمن زیر نظر مى گیرد و در سنگر دفاع ایدئولوژیكى و زمینى و جغرافیایى ، دشمن 

 .را از پیشروى باز مى دارد ، و در صورت فراهم بودن زمینه به تهاجم نیز دست مى یازد
ه به آمادگى نظامى و دفاعى فرا خوانده شده است و تهیه ابزار جنگ و قدرت از این است كه جامعه منتظر هموار

ذكر ))رباط((و))مرابطه((فقها در كتاب جهاد بحثى را تحت عنوان. هر مقوله و با هر كیفیت ، تكلیف گشته است 
در هنگام حمله و تهاجم كرده اند ، به این معنا كه مومنان در مرزها اقامت گزینند و آمادگى كامل داشته باشند تا 

 .ناگهانى دشمن دفاع كنند و كشور را نجات دهند
معناى دیگر مرابطه و رباط ، پیوند و رابطه با امام و در خدمت امام زیستن و مرزبان دستورها و خواسته هاى 

والیت امام چنگ به این معنا كه جامعه ى مومنان با امام خویش ارتباط برقرار كنند و به ریسمان . امام بودن است 
بر هر فرد واجب عینى است ، ))مرابطه((این قسم از. زنند و با او هم پیمان شوند و به یارى امام متعهد گردند

  .(55)نیابت بردار نیست ، و پایه اى از پایه هاى ایمان است و عملى بدون آن پذیرفته نمى شود
(56) یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا اهللا لعلكم تفلحون:امام صادق علیه السالم در تفسیر آیه 

در برابر ((؛(57) اصبروا على المصآئب و صابروا على الفرآئض و رابطوا على االئمه علیهم السالم:؛ فرمود



 ((.مشكالت شكیبایى ورزید و در انجام تكلیف ها و مسئولیت ها پایدار باشید و با امامان مرابطه برقرار كنید
 (58)به معناى حضور نزد امام است ))رابطوا((لیه السالم آمده است كهو در روایتى دیگر از امام صادق ع

 چه مقدار موثر است ؟عنصر صبر در تحقق انتظار تا  : 49
كسى كه منتظر تحقق یافتن هدف آرمانى است باید تا فرا . روح و جوهر اصلى انتظار ، مقاومت و صبر است 

رسیدن زمان پیدایى هدف و شكل گرفتن آرمان ، پایدارى و شكیبایى كند و تاب و توان از دست ندهد ، و هر 
بر و پایدارى را از دست داده است ؛ زیرا كه پایدارى و صبر ، نامالیمى را در آن با بردبارى بپذیرد ، و چون ص

 .لذا در احادیث از انتظار فرج همراه با صبر سخن گفته اند. تحقق بخش جوهر انتظار است 
  ((.چه نیكو است شكیبایى و انتظار فرج((؛ ...(59) ما اءحسن الصبر و انتظار الفرج:امام رضا علیه السالم فرمود

براى ظهور وقت تعیین نشده است و همواره وقوع آن را امرى ناگهانى توصیف كرده اند و لذا باید انتظار لحظه به 
 .باشد لحظه
 حقیقت انتظار فرج چیست ؟ : 50

اندیشه پیروزى نهایى نیروى حق و صلح و عدالت ، بر نیروى باطل و ستیز و ظلم ، استقرار كامل و همه جانبه 
ارزش هاى انسانى ، تشكیل مدینه فاضله و جامعه ایده آل و باالخره اجراى این ایده عمومى و انسانى به وسیله 

نام برده شده است ، اندیشه اى است كه ))مهدى((كه در روایات اسالمى از او به عنوان شخصى مقدس و عالى قدر
 .كم و بیش همه فرق مذاهب اسالمى با اختالفاتى بدان مومن و معتقدند

این اندیشه بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوشبینى نسبت به جریان كلى نظام طبیعت و سیر تكامل تاریخ و 
كه طبق بسیارى از نظریه ها و فرضیه هاى (و طرد عنصر بدبینى نسبت به پایان كار بشر است اطمینان به آینده 

 .( غیر اسالمى پایان نظام طبیعت تاریك و ابتر است
 . خوانده شده است))انتظار فرج((امید و آرزوى تحقق این نوید كلى جهانى انسانى ، در زبان روایات اسالمى

 تظار فرج را امرى ارزشى مى دانند؟آیا مكاتب فلسفى نیز ان : 51
انتظار ظهور منجى در آخرالزمان و نجات بشر از وضعیت موجود اختصاص به اسالم و حتى ادیان آسمانى ندارد 

 .بلكه مكاتب فلسفى غیر دینى و مادى نیز معتقد به این نظریه مى باشند
لزمان اختصاص به ادیان آسمانى ندارد بلكه انتظار منجى و اعتقاد به ظهور نجات بخش در آخرا:((راسل مى گوید

مكاتب غیر دینى و مادى نیز در انتظار ظهور منجى براى جامعه بشریت و گسترش دهنده عدل و داد به سر مى 
 .((برند

 آیا در كتاب مقدس یهود سخن از انتظار فرج به میان آمده است ؟ : 52
در عهود قدیم از كتاب . راز و نشیب یهودیت موج مى زندشور و التهاب انتظار موعود آخرالزمان در تاریخ پرف

به جهت وجود اشرار و ظالمین مایوس مشو؛ زیرا نسل ظالمین :((مى خوانیم  37مقدس سفر مزامیر داوود مزمور 
و كسانى كه مورد لعن الهى واقع . از روى زمین برچیده خواهد شد و منتظرین عدل الهى وارثان زمین خواهند شد

و انسان هاى صالح كسانى هستند كه وارثان زمین شده و تا پایان تاریخ در روى . ینشان تفرقه خواهد افتادگردند ب
  .(((60)زمین زندگى خواهند كرد

تب و تاب انتظار دخالت اعجازآمیز خداوند در دوران سیطره والیان رومى بر فلسطین به اوج خود رسید و به 
توده هاى  ((.(61) توبه كنید ، زیرا ملكوت آسمان نزدیك است:((همین علت هنگامى كه یحیاى تعمید دهنده ندا داد

مردم پیام او را با جان و دل شنیدند ، كلمات هیجان آور او دل هاى شنوندگان را تكان مى داد و الهام بخش گروه 
 .در قلوبشان زبانه مى كشید))مسح شده خدا((وایى بود كه همواره آتش شوق انتظار براى قیامهاى ستمدیده و بین

 مقصود از انتظار مسیحا چیست ؟ : 53
یهودیان در سراسر تاریخ محنت بار خود هر گونه خوارى و شكنجه را به این امید بر خود هموار كرده اند كه 

هم اكنون صهیونیست . ت و درد رنج رهانده فرمانرواى جهان گرداندبیاید و آنان را از گرداب ذل))مسیحا((روزى
هاى اشغالگر فلسطین ، عالوه بر دعاهاى مسیحایى مرسوم در پایان مراسم سالگرد بنیان گذارى رژیم اسرائیل 

ى ما اراده خداوند ، خدا:((پس از دمیدن در شیپور عبادت ، این گونه دعا مى كنند ( پنجم ماه اّیار عبرى(غاصب 
  .((62)(دهد  چنین باد كه به لطف او شاهد سپیده دم آزادى باشیم و نفخ صور مسیحا گوش ما را نوازش 

به همین علت كه . بسیار طبیعى است كه قوم بنى اسرائیل با گذشته تیره و تار خود در انتظار آینده بهترى باشد
این آرمان . حضرت موسى علیه السالم به عنوان یك منجى میان ایشان برخاست آنان در پذیرفتن او درنگ نكردند

ا با انتخاب داوود به پادشاهى بود كه آرزوى قوم براى قیام در دوران ابتال پا گرفت و هرگز از ایشان جدا نشد و تنه
و در واقع . داوود نمونه یك پادشاه یهودى و الگوى جاودانى شخص مسیحا گردید. یك منجى كامال برآورده شد

  .(63)برخى از انبیا و حكیمان هم او را مسیحا مى دانستند



امید مسیحایى با . عصر داوود و سلیمان را مى توان دوران شكوفا شدن آرمان مسیحایى در اذهان قوم یهود دانست 
 .یمان جدى تر شددو نیم شدن حكومت بنى اسرائیل پس از حضرت سل

انبیا نه تنها آتش شوق را در دل ها روشن نگه مى داشتند بلكه به توسعه دادن مفهوم مسیحا و دوران مسیحایى مى 
آنان معتقد بودند كه شخص مسیحا كه خدا به وسیله او جهان را مبارك خواهد ساخت ، در اذهان بیشتر . پرداختند

 .انبیا حاضر بود
مسیحاى آرامش آفرین و تسلى بخش قوم . به طور وضوح آمده است ))إ َشعیا((شگویى هاىاندیشه مسیحایى در پی

یهود در یكى از پیشگویى هاى او تصویر شده است او حكومت آرمانى عادالنه اى را پى مى افكند كه در آن زمان 
گسترش دین بنى  و آن ، پس از))جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد مثل آب هایى كه دریا را مى پوشاند

  .(64)اسرائیل در سراسر گیتى است كه همچون پرچم قوم ها بر پا خواهد شد و امت ها آن را خواهند طلبید
و در ایام آخر واقع خواهد شد كه كوه خانه خداوند بر قله كوه ها ثابت خواهد شد و فوق تل ها :((و نیز مى خوانیم 

   .((...(65)برافراشته خواهد گردید و جمیع امت ها به سوى آن روان خواهند شد
حتى از پیشگویى هاى اشعیا جهان شمول ترند از دید او عصر مسیحایى زمان ))صفنیا((برخى از پیشگویى هاى

اهد داد تا جمیع ایشان اسم َیهَوه را بخوانند اصالح كلى جهان است ؛ زیرا كه در آن زمان ، زبان پاك به امت ها خو
یك انسان كه نهالى از :((تصور َتلمود پیرامون شخص مسیحا به قرار زیر است . و به یك دل او را عبادت كنند

امت هاى مشرك به دست . خاندان سلطنتى داوود است و قداست او تنها به سبب موهبت هاى طبیعى وى خواهد بود
  .(((66)گشت و بنى اسرائیل قوت خواهد گرفتاو نابود خواهند 

 مقصود از روایات مطلق در باب انتظار فرج چیست ؟ : 54
رخى از روایات كه از طرق شیعه و اهل سنت رسیده به صورت مطلق به انتظار فرج اشاره شده است بدون در ب

در حدیثى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مى . آنكه مقید به فرج حضرت مهدى علیه السالم در آن شده باشد
  ((.برترین عبادت ، انتظار فرج است((؛(67) اءفضل العبادة انتظار الفرج:خوانیم 

  ((.انتظار فرج عبادت است((؛(68) انتظار الفرج عبادة:و نیز از آن حضرت مى خوانیم 
(69) اءفضل اعمال امتى انتظار فرج اهللا عزوجل:و همچنین در روایت دیگرى از آن حضرت مى خوانیم 

 ((. افضل اعمال امت من انتظار فرج خداوند عزوجل است((؛
ما احسن الصبر و انتظار الفرج اما سمعت :مودشیخ صدوق به سندش از امام رضا علیه السالم نقل مى كند كه فر

 : قول اهللا عزوجل
فعلیكم بالصبر فانه انما یجى ء الفرج (71) وا انى معكم من المنتظرین ، فانتظر(70) وارتقبوا اءنى معكم رقیب 

چقدر نیكوست صبر و انتظار فرج ، آیا نشنیده اى گفتار ((؛(72) بلكم اصبر منكمعلى الیاس ، فقد كان الذین من ق
شما منتظر باشید من هم با شما   پس (و ) شما انتظار بكشید من هم در انتظارم : (دخداوند عزوجل را كه فرمو

به راستى كسانى كه قبل از شما . پس بر شما باد به صبر؛ زیرا فرج بعد از یاس و ناامیدى است ) انتظار مى كشم 
 ((.زندگى مى كردند از شما صبورتر بودند

و ... من دین االئمة الورع و العفة و الصالح :قل مى كند كه فرمودمرحوم مجلسى از امام صادق علیه السالم ن
  ((.و انتظار فرج به صبر است... ائمه پرهیزكارى ، عفت ، رستگارى از دین ((؛(73) انتظار الفرج بالصبر

(74) و افضل العبادة انتظار الفرج:... ترمذى نیز به سندش از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
 ((. و برترین عبادت انتظار فرج است((... ؛

در ظاهر مراد از انتظار فرج همان انتظار فرج حضرت مهدى علیه السالم است كه در این روایات متعلق آن یعنى 
است ؟ چون در احادیث فریقین آن حضرت به عنوان نجات حضرت مهدى علیه السالم به جهت وضوح بیان نشده 

 . دهنده مردم از ظلم و بى عدالتى معرفى شده است
طوبى لشیعة قائمنا :شیخ صدوق رحمة اهللا علیه به سندش از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه فرمود

خوشا به حال شیعیان قائم ما كسانى كه منتظر ظهور او در عصر غیبت ((؛(75) المنتظرین لظهوره فى غیبته
 ((.اویند

زیرا آنان گر چه عموما به والدت مهدى موعود این معنا براى روایات مطلق با نظر اهل سنت نیز موافقت دارد؛ 
علیه السالم اعتقادى ندارند ولى او را منجى بشریت از ظلم و بى عدالتى مى دانند كه باید مستضعفین انتظار او را 

 .بكشند
و نیز از جمله قرائنى كه مى تواند مصداق احادیث مطلق را مشخص كرده و بر حضرت مهدى علیه السالم و قیام 

تطبیق دهند مساءله لزوم تناسب بین حكم و موضوع است ؛ زیرا انتظار فرجى كه تا این حد مهم برشمرده شده و او 
تا این حد مورد تاكید واقع شده است به طور حتم همان انتظار روز موعود است از آن جهت كه در آن روز وعده 



دل توحیدى در روى كره زمین گسترش الهى به نصرت مظلومین در سرتاسر عالم تحقق مى یابد و حكومت ع
انتظار با آن آثار و بركاتى كه دارد تنها در انتظار چنین فرجى قابل پیاده شدن است و نیز چنین . خواهد یافت 

 .انتظار است كه مى تواند از اساس دین شمرده شود ، نه انتظار رفع هر گرفتارى ولو جزئى و با هر سبب باشد
 ظار منجى موجود است ؟چه امتیازى در انت : 55

اهل سنت گر چه اصل انتظار فرج مهدى علیه السالم را قبول دارند ولى اعتقاد به والدت او ندارند ولى شیعه 
امامیه و برخى دیگر از مذاهب اسالمى و غیر اسالمى به انتظار ظهور شخصى به عنوان منجى نشسته اند كه او 

این نوع انتظار به طور قطع و حتم ، اثرات . رهاى مسلمانان است موجود است و ناظر اعمال و رفتار و گرفتا
زیرا كسى كه معتقد به اصل فرج است بدون . بیشترى در زنده نگه داشتن جامعه و ایجاد روح و امید بیشتر دارد

دان آنكه نجات دهنده را در قید حیات و در كنار خود ببیند و او را احساس كند و ناظر اعمال خود بداند ، چن
تاءثیرى در وجود او ندارد ، بر خالف كسى كه معتقد است او زنده بوده و بر تمام احوالش ناظر است و هنگام 

به طور حتم اعتقاد به چنین منجى و انتظار چنین شخصى تاءثیر به . گرفتارى هاى شدید به فریاد او خواهد رسید
 . ایسه با تاءثیر نوع اول نیستسزایى در روحیه انسان منتظر دارد ، تاءثیرى كه قابل مق

 

 
 

لذا شیعه به جهت اعتقاد به این چنین انتظارى همیشه در طول تاریخ خود زنده بوده و هیچ گاه با این همه فشارها 
 . كه بر او وارد شده امید خود را از دست نداده است

س آثار تربیتى و ایمانى شیعه همیشه خویش را در كنار منجى و مصلح خود احساس مى كند و این نوع احسا
 .بیشترى دارد

 آیا تاءخیر در فرج موجب قساوت قلب مى شود؟ : 56
آنچه كه بر هر مومنى بلكه بر هر انسانى الزم است ، اینكه هیچ گاه از تاءخیر فرج و ظهور منجى ناامید نباشد ، 

نها از راه ایمان قلبى به خداوند بلكه باید به ریسمان صبر چنگ زده تا به سر منزل مقصود رهنمون شود و این ت
متعال و اینكه او خلف وعده نمى كند میسر است و نیز با سیر و بررسى سرگذشت امت هاى پیشین كه چگونه بعد 

و همچنین . از هر عسر و گرفتارى شدید ، خداوند آخراالمر براى آنها یسر و فرجى حاصل نمود ، به دست مى آید
ونى خود كه چگونه به ظهور منجى بشریت متمایل است مى تواند خود را از یاءس با مراجعه به فطرت و میل در

 .و ناامیدى رهانیده و به ظهور منجى امیدوار باشد
؛ از امام صادق علیه (76) در ذیل آیه شریفهو الیكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیهم االمد فقست قلوبهم

تاءویل هذه االیة جاء فى اهل زمان الغیبة و ایامها دون غیرهم من اهل االزمنه و ان :السالم روایت شده كه فرمود
(77) عن الشك فى حجة اهللا تعالى او ان یظنوا ان اهللا تعالى یخلى ارضه منها طرفة عیناهللا تعالى نهى الشیعة 

براى مردم عصر غیبت است و روزهاى زمان غیبت غیر از روزهاى اهل زمان هاى دیگر است  تاویل این آیه((؛
خداوند متعال شیعیان را از شك در حجت خود نهى كرده است و نیز نهى كرده از اینكه گمان كنند كه خداوند . 

 ((.زمین را یك چشم بر هم زدن از حجت خالى مى گردند
 خسته كننده و ماللت آور است ؟آیا انتظار طوالنى فرج ،  : 57

انتظار اگر از قسم مثبت آن باشد كه همراه با آمادگى كامل منتظر براى ظهور حضرت مهدى علیه السالم است نه 
. تنها مالمت آور نیست بلكه دائما در انسان روحیه امید را شعله ور كرده و او را سرحال و زنده نگه مى دارد

ن محبوب خود است و این بهترین حالتى است كه به او دست مى دهد ، او دائما به شخص منتظر دائما در فكر آمد
 .عشق رسیدن محبوب خود شب را به روز و روز را به شب مى رساند

از طرفى دیگر ، از آنجا كه انتظار منجى حقیقى یعنى امام زمان علیه السالم در حقیقت یك نوع توسل و ارتباط 
ا این ارتباط هر لحظه فیوضاتى از ناحیه آن حضرت به انسان مى رسد كه او را از باطن با او نیز هست لذا ب

 .خستگى و ماللت بیرون مى آورد
 . بر انتظار موعود حقیقى آثار و بركاتى بسیار مترتب است كه در جاى خود به آن اشاره مى نماییم

 چه آثارى بر انتظار منجى مترتب است ؟ : 58
 :ا مى توان از زوایاى مختلف مورد بررسى قرار دادضرورت و اهمیت انتظار ر

انتظار ، دوره آماده سازى و زمینه سازى براى یك نهضت به شمار مى آید و هر انقالب و حركتى كه این دوره  -1



 . را پشت سر نگذاشته باشد ناقص و بى ثمر است
میشل فوكر ، كلر بریر  .نان بر شمرده انددر اهمیت انتظار همین بس كه دشمنان آن را مانع تسلط خود بر مسلما -2

در بحث مبارزه با تفكر مهدى باورى ابتدا قیام امام حسین علیه السالم و بعد انتظار امام زمان علیه السالم را دو 
در كنفرانس تل آویو نیز افرادى مثل برنارد لوییس ، مایكل ام جى ، جنشر ، . عامل پایدارى شیعه معرفى مى كنند

شیعیان به نام امام :((آنان در توصیف شیعه گفته اند. و مارتین كرامر بر این نكته تكیه فراوان داشتند برونبرگ
  .(((78)حسین قیام مى كنند و به اسم امام زمان قیامشان را حفظ مى نمایند

از جمله مسائل اجتماعى بسیار مهمى كه موجب امیدوارى و رستگارى شیعه مى :((ماربین ، محقق آلمانى مى گوید
  .(((79)باشد ، اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار ظهور است

چشم به راه مهدى بودن در :((پتروشفسكى ، تاریخدان و ایران شناس علوم شوروى سابق در این زمینه مى نویسد
  .(((80)ى قرن سیزدهم را در ایران برپا داشتند مقام بلندى را داشته استعقاید عمومى مردمى كه نهضت ها

م فتنه ها و مشكالت و گرفتارى ها است و آنچه مى تواند آرامش قلبى و قدرت دوران انتظار ، دوران هجو -3
 . روحى به شیعه منتظر بدهد یاد منجى حى و حاضر است

امام صادق علیه السالم . پیراستن از خصایص ناپسند و آراستن خود به اخالق نیكو از فواید دیگر انتظار است  -4
هر كس دوست ((... ؛(81) م فلینتظر و لیعمل بالورع و محاسن االخالقمن سر ان یكون من اصحاب القائ:فرمود

لسالم گردد باید كه منتظر باشد و در عین حال به پرهیزكارى و اخالق نیكو دارد كه از یاران حضرت قائم علیه ا
 ((.مشغول گردد

فتنه ها عالوه بر آنكه غفلت مى آورد ، . از نتایج انتظار تالش فكرى مومن منتظر و بصیرت و آگاهى اوست  -5
است كه چون به هوشیارى فكرى شبهه و تردید و تزلزل را نیز در افكار جامعه ایجاد مى كند و آن منتظر واقعى 

 .رسیده بیدار است و به شبهات پاسخ مى گوید
خوشا به ((؛ ...(82) طوبى لمن تمسك بامرنا فى غیبة قائمنا فلم یزغ قلبه بعد الهدایة:امام صادق علیه السالم فرمود

حال كسى كه در زمان غیبت قائم ما به فرمان ما تمسك جوید كه در نتیجه قلب او هرگز به طرف باطل متمایل 
 ((.نخواهد شد

الت انتظار منجى الهى حاكم است ، تحرك انتظار از آنجا كه انسان را به عمل وا مى دارد و در جامعه اى كه ح -6
و پویایى حكم فرماست و بشر را به زمینه سازى و اصالح فردى و اجتماعى وا مى دارد ، عاملى ارزشمند براى 

 . حفظ و بقاى شریعت است
 .انتظار از آن جهت كه محرك عمل است زمینه ساز ظهور منجى عالم بشریت خواهد بود -7

 ادیانظهور منجى از دیدگاه 
 آیا ایمان به ظهور منجى نزد ادیان و ملل دیگر نیز وجود دارد؟ : 59

ایمان به ظهور منجى بشریت از وضع موجود و اقامه عدل و داد فطرى بشر است و لذا این عقیده در هر ملت و 
 .دینى وجود دارد

موجود ، از ابتداى تاریخ بشر شكى نیست كه اعتقاد به اصالح جامعه از وضعیت :((محمد امین زین الدین مى گوید
در ذهن مردم وجود داشته است و از عقاید اختصاصى دین اسالم نیست ، زیرا در بین ادیان آسمانى قبل از ظهور 
اسالم مشاهده مى كنیم كه همگى خبر از وقوع این حقیقت داده اند و حتى صفات مصلح و راه كارهاى اصالحى او 

این عقیده و ... نام او را مهدى و دعوت اصالحى او را به نام مهدویت نگذاشته اند را نیز بیان كرده اند ، گر چه 
  .((...(83)نیز سرایت كرده است ... فكر حتى به ادیان دیگر از قبیل زردشتى و برهمنى و 

 :در بین ادیان آسمانى و آیین هاى شبه دینى و ملت ها ، مى توان از اینها نام برد
 .یهود به بازگشت عزیر یا منحاس بن عازر بن هارون اعتقاد دارد -1
 . مسیحیت با ایمان به بازگشت عیسى علیه السالم -2
 . دشت با ایمان به بازگشت بهرام شاهزر -3
 .هندوها با ایمان به بازگشت فیشنوا -4
 .مجوس با ایمان به بازگشت اءوشیدر -5
 .بودایى ها در انتظار ظهور بودا -6

   . ...(84)و
 از چه زمانى خطوط كلى براى روز موعود جهانى ترسیم شده است ؟ : 60

ترسیم خطوط كلى براى روز موعود به شروع خلقت باز مى گردد؛ زیرا این روز هدف و غرض اساسى براى 
 : اشاره مى كنیمبراى توضیح این مطلب به نكاتى چند . خلقت است 



یكى شناخت كامل عدل به معناى وسیعش و : براى برپایى حكومت عدل جهانى دو شرط اساسى وجود دارد -1
بشر این دو . دیگرى آمادگى براى فداكارى در راه پیاده كردن عدالت در سطح جهان ، بعد از علم و شناخت عدل 

یا متكفل این دو امر مهم شده و در صدد تربیت بشر براى شرط اساسى را از ابتداى خلقت نداشته است ، بلكه انب
گر چه انبیا در شرط اول به موفقیت رسیده و عدل را به معناى وسیع و همه جانبه اش . رسیدن به آن دو بوده اند

به براى مردم تبیین نموده اند ولى در طول تاریخ خود نتوانستند شرط دوم را به طور كامل محقق سازند ، و این نه 
 . جهت قصور در انجام وظیفه آنان بوده ، بلكه به خاطر قصور یا تقصیر از جانب مردم بوده است

انبیا در طول تاریخ بعثت خود مردم را به هدف و غرض اساسى از خلقت بشر كه همان رسیدن به حكومت  -2
لزبور من بعد الذكر اءن االرض و لقد كتبنا فى ا:خداوند متعال مى فرماید. عدل توحیدى است گوشزد مى كرده اند

زمین ] حكومت [ان شایسته ام وراث نوشتیم بندگ] تورات [در زبور بعد از ذكر ((؛(85) یرثها عبادى الصالحون
 ((.خواهند شد

ما مى ((؛(86) و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین:و نیز مى فرماید
 ((. خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمین قرار دهیم

او ((؛(87) هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون:و نیز مى فرماید
كسى است كه رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد هر چند مشركان 

 ((.كراهت داشته باشند
براى هیچ یك از انبیا شرایط اساسى و عمومى براى هدایت كل بشر و تشكیل حكومت عدل توحیدى در سطح  -3

 : جهان فراهم نشد ، زیرا دو شرط اساسى براى تشكیل چنین حكومتى فراهم نگشت
آن درجه از فهم انبیا گرچه مفهوم عدل كامل و به معناى وسیع آن را براى مردم تفهیم نموده اند ولى بشر به ) الف 

لذا هدف انبیاى سابق بر حضرت موسى . و شعور نرسیده است تا به حقیقت آن در سطح گسترده اش پى برده باشد
علیه السالم ، ترسیخ و تثبیت عقده مردم بوده ، و تكالیف شرعى فرعى زیادى نداشته اند ، تا اینكه از زمان 

صلى اهللا علیه و آله خصوصا در شریعت اسالم شرایع به حضرت موسى علیه السالم تا عصر بعثت رسول اكرم 
 . صورت تفصیل تبیین شده است

تاكنون هیچ امتى به حدى نرسیده است كه بتواند در راه پیاده شدن حكومت عدل توحیدى جهانى فداكارى تام و ) ب 
كرد ولى به جز اندكى به سال قوم خود را به حق و حقیقت دعوت  950حضرت نوح علیه السالم . تمام داشته باشند

قوم حضرت . قوم حضرت ابراهیم علیه السالم به جاى پذیرش دعوتش او را در آتش انداختند. او ایمان نیاوردند
فاذهب اءنت و ربك فقاتال :موسى علیه السالم درخواست او را براى مقابله با حاكمان ظالم فلسطین رد كرده و گفتند

  ((.تو و خدایت بروید و با آنان بجنگید ما اینجا نشسته ایم((؛(88) انا ههنا قاعدون
یا عیسى ابن مریم :شك نمودند و به عیسى خطاب كرده گفتندحواریون حضرت عیسى علیه السالم در قدرت خداوند 

آیا پروردگارت قدرت دارد كه براى ا ! اى عیسى بن مریم ((؛)(89 هل یستطیع ربك ان ینزل علینا مائدة من السماء
 ((.سفره اى غذا از آسمان نازل كند

گرچه خطوطى كلى و اساسى روز موعود از ابتداى خلقت ترسیم شده است ولى هنوز شرایط تحقق و پیاده : نتیجه 
 . شدن آن فراهم نگشته است

 منجى در آیین هندو كیست ؟ : 61
از كتاب هاى مقدس ))ماللهند((در كتاب. هور منجى در كتاب هاى مقدس هندوها نیز به چشم مى خوردبشارت به ظ

در اواخر دوره چهارم اهل زمین به فساد كشیده شده و اكثر آنها كافر مى شوند آنان معصیت ((هندوها آمده است ؛
روز به گرگ ها شبیه اند كه همدیگر را  مردم در آن. هاى بزرگ را انجام داده و حاكم آنها افراد پست خواهد بود

كاهنان و مردان دین فاسد مى شوند و حق با دزدان مى شود و افراد با تقوا و زاهد را . مى درند و غارت مى كنند
یعنى مردى شجاع و دین دار ظهور مى كند و زمین را با شمشیر ))برهمن كال((در آن زمان... تحقیر مى كنند 

  .(((90)و پلیدى ها پاك كرده و افراد پاك و طاهر را حفظ خواهد نمودبرنده اش از مفسدین 
كومت و دولت جهانى به دست مردم از ذریه سید خالیق ح:((آمده است ))شاكمونى((در كتاب
و ... بزرگ ختم خواهد شد ، او كسى است كه بر كوه هاى شرق و غرب عالم حكومت خواهد كرد ))كشن((عالمیان

  .(((91)تمام ادیان الهى ، یك دین خواهد شد ، او كه اسمش قائم و عارف باهللا است ، دین خدا را احیا خواهد نمود
و در آخرالزمان زمین به دست مردى خواهد افتاد كه :((از كتاب هاى هندوها آمده است ))وشن جوك((در كتاب

   .(92)است))فرخنده و خجسته((نام او. متعال را دوست دارد و او از خواص بندگان خداست  خداوند
دوره آخرالزمان به حكومت حاكم عادلى ختم خواهد شد كه :((از كتاب هاى هندوها آمده است ))سكبا((و در كتاب

او بر دریا و خشكى و كوه ها سیطره پیدا مى كند و از آنچه در . حق با اوست . رهبر مالئكه و جن و انس است 



  .(((93)آسمان ها و زمین است خبر مى دهد و كسى بزرگ تر از او متولد نشده است
سفید  در آخرالزمان ظهور مى كند در حالى كه بر اسبى) ویشنو(این مظهر :((آمده است ))اوپانیشاد((در كتاب

سوار و به دست او شمشیرى برهنه است ، و به ماننده ستاره دنباله دار مى درخشد و همه افراد پست را به هالكت 
  .(((94)مى رساند و زندگى نوینى را بر پاكرده و طهارت و پاكى را بر مى گرداند

 منجى در آیین بودا كیست ؟ : 62
، او كسى بود كه در نپال متولد شد و ))بودا((معروف به))سدهارتا جوتوما((مؤسس آیین بودا شخصى است به نام

قدند كه در آخرالزمان ظهور كرده ، بشریت را از وضع موجود و بودایى ها او را فرزند خدا مى دانند و معت
بودا با كامل كردن وظیفه خود با جسدش به آسمان رفته و بار دیگر : آنان مى گویند. گرفتارى ها نجات خواهد داد

 .به زمین باز مى گردد تا صلح و بركت را به مردم بازگرداند
مالى كه در حق بودا تا به حدى غلو كرده او را خداى خود مى یكى مذهب ش: بودایى ها دو مذهب بزرگ دارند

 .و دیگرى مذهب جنوبى كه غلوشان در حق بودا كمتر است و عمدتا در منطقه آسیاى شرقى ساكنند. دانند
 موعود از دیدگاه زردشتیان كیست ؟ : 63

ابدى بین ایزدان واهریمنان به میان بعد از آنكه سخن از مقابله و مبارزه ))زند((در كتاب معروف زردشتیان به نام
در این هنگام فتح و پیروزى و نصرت از ناحیه ایزدان واقع مى شود و بعد از نصرت و یارى :((مى آورد مى گوید

ایزدان و نابودى نسل اهریمنان علم به سعادت اصلى خود مى رسد و فرزندان آدم بر كرسى سعادت و بركت 
  .(((95)خواهند نشست

مردى از سرزمین تازیان از ذریه هاشم خروج :((از زردشت نقل كرده كه فرمود))جاماسبنامه((جاماسب در كتاب
د ، او مردى بزرگ سر ، با جسمى عظیم ، ساقى طوالنى ، بر دین جدش و با لشكرى فراوان رو به خواهد كر

  .(((96)ایران خواهد نمود ، زمین را آباد كرده و آن را پر از عدل و داد خواهد نمود
و از ذریه دختر آن پیامبر كه به :((در همان كتاب بعد از بشارت به نبوت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله مى گوید

یزدان حكم خواهد معروف است ، مردى به خالفت خواهد رسید كه در دنیا به حكم  (خورشید عالم و شاه زمان (
 .((... نمود ، او آخرین خلیفه آن پیامبر در وسط عالم یعنى مكه است ، و دولتش تا روز قیامت دوام خواهد داشت

(97) 
كالم جاماسب را از قول استادش زردشت این چنین نقل مى ))اوستا((شرح كتاب))زند بهمن یسن((در كتاب

مى یابد ، مردم از   قبل از ظهور سوشیانس خلف وعده ، دروغ ، بى دینى و بى بند و بارى در عالم گسترش :((كند
این امور احوال عالم را دگرگون كرده و زمینه را براى . فرا مى گیرد خداوند دور شده و ظلم و فساد عالم را

ظهور منجى جهانى فراهم مى آورد و عالئمى كه هنگام ظهور اتفاق مى افتد عبارت است از حادثه عجیب و 
مالئكه از طرف مشرق و مغرب به اذن  .دارد))خردشهر ایزد((غریبى در آسمان ظاهر مى شود كه داللت بر آمدن

   .((...(98)و فرستاده مى شوند تا خبرها و اعالن ها را به عالم برسانندا
و بعد از آن سوشیانس عالم را پاك خواهد نمود ، آن گاه قیامت بر پا :((مى خوانیم ))زند بهمن یسن((و نیز در كتاب

  .(((99)خواهد شد
سوشیانس آخرین كسى است كه مى آید و زردشت را در عالم :((در همان كتاب در تفسیر كلمه سوشیانس آمده است 

 (((100) .نجات خواهد داد
 منجى نزد یهود چه كسى است ؟ : 64

با مراجع به كتاب هاى مقدس یهود پى مى بریم كه اشارات و تصریحات فراوانى به مساءله موعود جهانى شده 
كتاب دانیال نبى ، حجى نبى ، صفیناى نبى ، : است و از جمله كتاب هایى كه در آنها به این موضوع اشاره شده 

 . اشعیاى نبى و زبور داوود است
و ((؛(101) ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر اءن اءالرض یرثها عبادى الصالحون:لذا در قرآن كریم مى خوانیم 

 ((.به تحقیق در زبور بعد از ذكر نوشتیم كه همانا زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد
بار خدایا حكومت خود را به َمِلك ببخش و عدالتت را به فرزند ملك عطا فرما تا به :((در زبور داوود مى خوانیم 

تمام پادشاهان بر او خضوع كرده و همه ملت ها خدمت ... بر افتادگان انصاف دهد نیكى بین مردم حكم كرده و 
   .((...)(102گذار او گردند

 چرا حضرت مسیح علیه السالم تاكنون زنده مانده است ؟ : 65
 : حكمت بقا و زنده ماندن حضرت مسیح علیه السالم تاكنون بر حسب آنچه كه عقول ما درك مى كند امورى است

در حضرت عیسى علیه السالم خصوصیاتى یافت مى شود كه در سایر انبیا نبوده است ، از قبیل والدت بدون  -1
 . در ، زنده كردن مردگان ، به آسمان ها رفتن و دیگر خصوصیاتپ



زنده بودن و بقاى او برهان و دلیل و شاهدى بر غیبت امام مهدى علیه السالم خواهد بود ، زیرا بقاى مسیح با  -2
سال عمرى بیش از دو هزار سال دلیلى بر امكان وجود و حیات حضرت مهدى علیه السالم در كمتر از این مقدار 

 . است همان حكمتى كه در روایات براى طول عمر حضرت خضر بیان شده است
بلى :... به سند خود از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه فرمود))كمال الدین((شیخ صدوق رحمة اهللا علیه در

م غیبته ما یقدر و علم ما یكون ان اهللا تبارك و تعالى لما كان فى سابق علمه ان یقدر من عمر القائم علیه السالم فى ایا
من انكار عباده بمقدار ذلك العمر فى الطول ، طّول عمر العبد الصالح فى غیر سبب یوجب ذلك اءال لعلة االستدالل 

آرى ، از ((... ؛(103) به على عمر القائم علیه السالم و لیقطع بذلك حجة المعاندین لئال یكون للناس على اهللا حجة
آنجا كه در علم سابق خداوند مقدر شده بود كه عمر قائم علیه السالم را در ایام غیبتش طوالنى مى گرداند و مى 

كه این مقدار طول عمر را بندگانش انكار مى كنند ، لذا عمر بنده صالحش را تنها به جهت استدالل و شاهد دانست 
آوردن عمر قائم علیه السالم طوالنى كرد و تا آنكه حجت و دلیل معاندین قطع گردد و براى مردم حجت و استداللى 

 ((.بر خدا نباشد
 ر تشكیل حكومت جهانى چیست ؟حكمت مشاركت حضرت مسیح علیه السالم د : 66

شركت حضرت مسیح علیه السالم در تشكیل حكومت عدل توحیدى جهانى و مساعدت حضرت مهدى علیه السالم 
 : در این امر مهم جهاتى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم

از آسمان و مشاهده معجزه  از آنجا كه مسیحیان جماعت زیادى را از مردم عالم تشكیل مى دهند لذا با نزول او -1
از او ، ایمان آورده و در حقیقت به جهت پیروى و اقتداى او به حضرت مهدى علیه السالم مسیحیان نیز تسلیم 

 .حضرت مهدى مى شوند
در نتیجه جهت اول ، فتح و پیروزى حضرت بر عالم سریع تر و آسان تر خواهد شد و لذا به جهت ایمان  -2

ى علیه السالم بدون جنگ و خونریزى بخش عظیمى از عالم تحت اختیار حضرت قرار مسیحیان به امام مهد
 . خواهد گرفت

 آیا حضرت عیسى علیه السالم به زمین باز مى گردد؟ : 67
 .مطابق نص قرآن و اناجیل ، حضرت عیسى علیه السالم به آسمان ها رفت و در پایان تاریخ به زمین باز مى گردد

 .((من مى روم و دوباره به سوى شما باز مى گردم: از من شنیدید كه به شما گفتم :((خوانیم در انجیل یوحنا مى 
(104) 

 : رآن نیز به نزول حضرت عیسى علیه السالم اشاره شده استدر ق
در گهواره و هنگام پیرى با ] عیسى [و او ((؛(105) و یكلم الناس فى المهد و كهال:خداوند متعال مى فرماید1- 

 ((.مردم سخن مى گوید
مى دانیم كه حضرت عیسى علیه السالم هنگام سى سالگى به آسمان ها رفت ، پس مقصود به پیرى همان زمان 

 . نزول او از آسمان در آخرالزمان است
(106) اال لیؤ منن به قبل موته و یوم القیامة یكون علیهم شهیدا و اءن من اهل الكتاب:و نیز خداوند مى فرماید2- 
ایمان مى آورد و روز قیامت بر آنها ] مسیح [ینكه پیش از مرگش به او و هیچ یك از اهل كتاب نیست مگر ا((؛

 ((.گواه خواهد بود
از این آیه به خوبى استفاده مى شود كه . به حضرت عیسى علیه السالم باز مى گردد))موته((و))به((ضمیر در

  .(107)حضرت عیسى در آخرالزمان از آسمان نزول كرده و مردم به او ایمان خواهند آورد
و همانا عیسى نشانه روشنى براى قیامت است پس ((؛(108) و اءنه لعلم للساعة فال تمترن لها:و نیز مى فرماید3- 

 ((.(109)در آن شك نداشته باشید
 : و نیز روایات شیعه و سنى به نزول حضرت عیسى اشاره كرده است

ریم فیكم و امامكم كیف انتم اذا نزل ابن م:بخارى به سند خود از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
الى كه امام شما از بین شما را چه مى شود هنگامى كه فرزند مریم در میان شما فرود آمده در ح((؛(110) منكم

 ((. شماست
شیخ صدوق رحمة اهللا علیه به سندش از محمد بن مسلم ثقفى نقل كرده كه از امام باقر علیه السالم شنیدم كه مى 

قائم از ماست كه با ((؛(111) و ینزل روح اهللا عیسى بن مریم ، فیصلى خلفه... القائم منا منصور بالرعب :فرمود
و روح اهللا عیسى بن مریم فرود آمده و پشت سر ... یارى خواهد شد  [كه در قلوب مردم مى افتد[رعب و وحشت 
 ((.د ایستاداو به نماز خواه

 حضرت عیسى علیه السالم در كجا فرود خواهد آمد؟ : 68



 . از روایات استفاده مى شود كه مكان نزول حضرت مسیح در آخرالزمان سرزمین دمشق است
ینزل عیسى بن مریم عند المنارة البیضاء شرقى :طبرانى به سند خود از رسول خدا نقل كرده كه فرمود

 ((.عیسى بن مریم كنار مناره سفید قسمت شرق در سرزمین دمشق فرود خواهد آمد((؛(112) دمشق
ى كند آن گاه مسیح از آسمان بر زمین فرود مى آید و محل فرود او كنار مسیح دجال خروج م:((ابن كثیر مى گوید

  .(((113)مناره سفید شرقى در دمشق هنگام نماز صبح است
 منجى نزد مسیحیان كیست ؟ : 69

خبر ((از لغت یونانى گرفته شده و به معناى))انجیل((كلمه. حضرت مسیح مبعوث شد تا مردم را بشارت دهد
این بشارت همان قیام ملكوت خداوند و یا به تعبیر دیگر مى توان از آن به . و بشارت به رهایى آمده است ))خوش

 .حیدى در سطح كره زمین یاد نمودحكومت تو
بر من واجب است تا تمام شهرها را به ملكوت خدا بشارت دهم و براى این امر :((در كتاب مقدس مى خوانیم 

  .(((114)فرستاده شده ام
حضرت عیسى در جمیع شهرها و دهات سیر مى كرد و در مجامع آنها مردم را تعلیم و :((در انجیل متى آمده است 
  .(((115)به ملكوت بشارت مى داد

به حق مى گویم :((زیاد به چشم مى خورد ، در انجیل متى آمده است ))فرزند انسان((در كلمات حضرت مسیح كلمه
نكه فرزند انسان را مشاهده نموده كه كه از میان حاضرین در این مكان كسانى هستند كه مرگ را نمى چشند تا ای

  .(((116)در ملكوتش مى آید
ق از مشرق طلوع كرده و همه را روشن مى كند آمدن فرزند انسان نیز این همان گونه كه بر:((و نیز مى خوانیم 

  .(((117)چنین است
 .((به همین جهت آماده باشید در ساعتى كه انتظار آن را نمى كشید فرزند انسان خواهد آمد: انیم و نیز مى خو

(118) 
كیست ؟ مسیحیان درصدد آن هستند كه بر حضرت مسیح منطبق سازند ولى از قرائن و ))فرزند انسان((مقصود از

شواهد موجود استفاده مى شود كه مقصود از فرزند انسان شخصى غیر از مسیح است كه همان حضرت مهدى 
 :علیه السالم باشد

الب مجد و عظمت خود نیستم در آنجا كسى است كه من ط:((در انجیل یوحنا از حضرت مسیح مى خوانیم ) الف 
  .(((119)آن را مى طلبد و حكم مى كند

كه در انجیل متى آمده به خوبى استفاده مى شود كه فرزند انسان در آن عبارات غیر از حضرت از عباراتى ) ب 
مسیح است كه در آخرالزمان به جهت پیاده كردن ملكوت خداوند ظهور كرده و عیسى بن مریم از را متابعت و 

 .مشایعت خواهد نمود
 ظهور منجى در اناجیل در چه وقتى معین شده است ؟ : 70

ى عبارات اناجیل به دست مى آید كه وقت ملكوت آسمان ها كه همان حكومت عدل جهانى توحیدى در روى از برخ
 . زمین است آخرالزمان معین شده است

و زود است كه خبر از جنگ ها و :((حضرت عیسى علیه السالم در مورد مقدمات برپایى ملكوت خداوند مى گوید
  .(((120)حدوث آنها حتمى است ولى نهایت عالم نخواهد بود شایعات بشنوید مبادا كه فزع كنید زیرا

  .(((121)مى ماند اوست كسى كه خالصى مى یابد آنكه تا نهایت باقى:((... و نیز مى فرماید
المهدى : علیه و آله رسیده و اشاره دارد به اینكه و این مطلب موافق روایاتى است كه از رسول اكرم صلى اهللا

 ((.خروج خواهد نمودمهدى در آخرالزمان ((؛(122) یخرج فى آخر الزمان
 وسعت حكومت حضرت مهدى علیه السالم چقدر است ؟ : 71

از عهد جدید استفاده مى شود كه حكومت حضرت مهدى علیه السالم كه از آن به ملكوت آسمان ها یا ملكوت 
در آینده :((خداوند براى فرزند انسان تعبیر شده تمام روى زمین را فرا خواهد گرفت ، در انجیل لوقا آمده است 

  .(((123)مردمى از شرق و غرب و شمال و جنوب زمین آمده و بر سر سفره ، در ملكوت خداوند خواهند نشست
  .((12)(4و واجب است كه قبل از آن به جمیع عالم بشارت داده شود:((و در انجیل مرقس مى خوانیم 

یبلغ سلطانه ... القائم منا :در احادیث اسالمى نیز به این موضوع اشاره شده است ، امام باقر علیه السالم مى فرماید
  ((.حكومت او مشرق و مغرب عالم را فرا خواهد گرفت... قائم از ما ((؛(125) المشرق و المغرب

ویهلك اهللا فى زمانه الملل كلها اءال :ابو داوود به سندش از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
 ((.اهل همه ملت ها به جز اسالم را هالك خواهد نمود  [مهدى علیه السالم[خداوند در زمان او ((؛(126) اءالسالم

 اوصاف یاران منجى در اناجیل چیست ؟ : 72



 : در اناجیل مسیحیان اوصافى براى یاران منجى بشریت ذكر شده كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم
هر كس كه همانند طفل ، ملكوت خدا را نپذیرد : به حق به شما مى گویم :((در انجیل مرقس آمده است : اطاعت  -1

  .مثال به طفل اشاره به اطاعت مطلق است .(((127) در آن داخل نخواهد شد
در ملكوت این گونه نیست كه هر كسى یا رب یا رب بگوید داخل :((در انجیل متى آمده است : عمل به احكام  -2

  .(((128)آسمان ها شود ، بلكه هر كس به خداست پروردگار عمل كند در آسمان هاست
خوشا . خوشا به حال شما اى فقرا ، زیرا براى شماست ملكوت خداوند:((در انجیل لوقا آمده است : استضعاف  -3

خوشا به حال شما اى گریه كنندگان ، زیرا در . به حال شما اى گرسنگان در امروز ، زیرا در آینده سیر خواهید شد
 .((به عصر ظهور تطبیق شده است))انملكوت آسم((این در حالى است كه در جاى خود. آینده خندان خواهید شد

(129) 
 آیا در اناجیل به عالئم ظهور منجى اشاره شده است ؟ : 73

و در آن هنگام كه عیسى در باغ زیتون نشسته بود شاگردانش به نزد او آمده و با او :((... انجیل متى آمده است  در
در چه زمانى این امور تحقق خواهد یافت و عالمت و نشانه آمدن : به ما بگو: خلوت كردند و از او سؤ ال نمودند

مبادا كه ... و زود است كه خبر از جنگ هایى مى شنوید :((و نیز مى خوانیم (((130) تو و پایان عالم چیست ؟
 (((131) .فزع كنید زیرا وقوع آنها حتمى است

ى و هنگامى كه فرزند انسان در مجد و عظمتش مى آید و در حالى كه مالئكه او را همراهى م:((و نیز آمده است 
  ((...(132) .كنند بر روى عرش عظمتش مى نشیند و جمیع امت ها نزد او محشور خواهند شد

: چه زمانى ملكوت خداوند مى آید؟ او در جواب فرمود: فریسّیون از او سؤال نمودند:((ا آمده است در انجیل لوق
 (((133) .ملكوت خدا غیر مترقبه مى آید

و هنگامى كه خبر از جنگ ها و فتنه ها شنیدید فزع نكنید زیرا این امور باید در ابتدا تحقق یابد :((و نیز مى خوانیم 
زود باشد كه امتى بر امتى و مملكتى بر مملكتى قیام كند و زلزله : آن گاه به آنان فرمود. ولى این پایان عالم نیست 

دید و گرسنگى ها و قحطى ها در مكان هاى زیادى به وقوع پیوندد و زود است كه امور خوفناك و نشانه هاى ش
 (((134) .هاى بزرگى حادث گردد

 هر یك از صاحبان ادیان منجى را از دین خود مى داند راه حل این اختالف چیست ؟ : 74
هر كسى بزرگى از دین خود را  . در تشخیص هویت منجى عالم در پایان تاریخ نزد صاحبان ادیان ، اختالف است

 :د اهّم اسباب اختالف عبارتند ازرهبر این نهضت مى پندارد و او را احیاگر دین خود مى دان
نصوص و بشارت هاى آسمانى از آن جهت كه خبر غیبى است لذا هر كسى به جهت تعصب دینى كه دارد آن  -1

 .را به رهبر و بزرگ دینى خود حمل مى كند
ند ، علماى ادیان و دانشمندان مكاتب مختلف از آن جهت كه به هویت و شخصیت مهدى موعود آخرالزمان جاهل -2

 .لذا منجى را بر رهبران خود حمل نمودند
 :براى حل مشكل و تحدید هویت منجى بشریت مراحلى را باید طى نمود

تمییز بشارات و نصوص خاصه اى كه در رابطه با منجى در كتاب هاى مقدس آسمانى اهل كتاب وارد شده  -1
 . است
 .ءثیرپذیرى از پیش فرض هابررسى صفات و خصوصیات منجى در كتاب هاى مقدس بدون تا -2
بررسى حقایق تاریخ و مقایسه آن با صفات و خصوصیاتى كه در كتاب هاى مقدس درباره منجى آمده است ، تا  -3

 .مصداق واقعى و هویت شخصى منجى ، معین شود
 .معرفى حضرت مهدى علیه السالم به دیگران تا قدرت تطبیق براى آنان نیز فراهم گردد -4

مى كنیم كه گروهى از مسیحیان با بررسى صفات و خصوصیات مصلح و منجى جهانى در كتاب هاى لذا مشاهده 
مقدس خود و تطبیق آنها بر منجى ترسیم شده در اسالم ، به اسالم و تشیع گرویدند و مهدویت اسالمى را پذیرفتند ، 

 : اینك به برخى از آنها اشاره مى كنیم
 قاضى ساباطى مسیحى -1

ررسى بشارت اشعیاى نبى در شان مصلح جهانى و مناقشه در تفسیر یهود و نصارا براى آن مى او بعد از ب
او به : در نتیجه مقصود از این كالم همان مهدى موعود اسالمى است ؛ زیرا در آنجا درباره منجى مى گوید:((گوید

این صفت از خصوصیات مهدى : دو این با اجماع مسلمین سازگارى دارد كه مى گوین. مجرد شنیدن ، جزا نمى دهد
 .((موعود است

از مادرى به نام نرجس  255عقیده امامیه در اینكه منجى ، فرزند حسن عسكرى است كه در سال :((و نیز مى گوید
  .(((135)متولد شد و سپس غایب گشت و به اذن خداوند ظهور خواهد نمود ، به واقع نزدیك تر است



 عالمه محمد صادق فخراالسالم -2
كه ))الماالس  انیس ((او كه شخصى مسیحى بوده و پس از تحقیقات فراوان مسلمان شیعى شده است در كتابى به نام

در رّد یهود و نصارا نوشته ، در آنجا تمام بشارت ها به ظهور منجى را بر حضرت مهدى موعود اسالمى منطبق 
 . كرده است

 عالمه محمد رضا رضایى -3
بشارات بر ))منقول رضایى((او نیز كه شخصى یهودى بوده و اسالم را انتخاب گرده است در كتاب خود به نام

 . ود منطبق كرده استمنجى را بر مهدى موع
 چگونه با وجود تحریف در تورات و انجیل به آن استشهاد مى شود؟ : 75

گاهى سؤال مى شود كه شما قائل به وجود تحریف در تورات و انجیل و دیگر كتب آسمانى غیر از قرآن هستید 
 چگونه در قضیه مهدویت و سایر موضوعات به آن استدالل مى كنید؟

 : پاسخ
ع مهدویت چنان آیات و روایات فراوانى وجود دارد كه براى اثبات آن احتیاج به منابعى دیگر غیر در موضو -1

 .قرآن نباشد
 . استناد و استشهاد به بشارات كتاب هاى آسمانى و غیر آسمانى دیگران از باب تایید است نه اثبات -2
 هدایت اهل ادیان به دین حق یعنى اسالم استنقل بشارات از كتاهاى مقدس دیگران به جهت تقارن بین ادیان و  -3

. 
كسى ادعا نكرده كه تمام آنچه كه در كتاب هاى مقدس ادیان دیگر آمده تحریف شده است بلكه آنچه مسلم است  -4

 . اینكه بخشى از آنها مورد تحریف قرار گرفته است
كه در مصادر اسالمى نیز به آن اشاره در اثبات عدم تحریف در مواردى كه به آنها استشهاد مى شود همین بس  -5

 . بلكه تصریح شده است
برخى از بشارات كتاهاى مقدس ادیان دیگر با واقعیات تاریخى مطابقت داشته است ، از قبیل اینكه مصلح  -6

جهانى همان امام دوازدهم از ذریه اسماعیل و از نسل بهترین زنان است كه والدت او در وضع شدید و اختناق 
 . به وقوع خواهد پیوست و به همین جهت خداوند او را از ظالمان تا هنگام ظهور محفوظ خواهد داشت سیاسى
 چرا قوانین ادیان آسمانى پیشین به نحو اكمل پیاده نشد؟ : 76

 :پیاده شدن عدل و داد و قوانین الهى در جامعه احتیاج به گذران دو مرحله دارد
ناحیه قانون گذارى كه عالم و عادل است ، این مرحله با ارسال و انزال كتب مرحله تنظیم قوانین اجتماعى از  -1

 . انجام پذیرفت
 : مرحله تطبیق قوانین الهى كه با گذر از دو شرط قابل پیاده شدن در جامعه بشرى است -

به آن ایمان رسیدن جامعه بشرى به رشد و تكامل فكرى ، تا استطاعت درك آن قوانین را داشته باشد و نیز : الف 
 .آورد

تنفیذ كننده و پیاده كننده آن قوانین ، عالم ، مقتدر و معصوم باشد تا بتواند آن قوانین را در سطح عالم پیاده : ب 
 .نماید

 چرا در عصر پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله حكومت جهانى توحیدى تحقق نیافت ؟ : 77
ود احتیاج به طى مدارس و مدارج علمى و عملى در سطوح مختلف بشر به مانند طفلى است كه در ابتداى زندگى خ
 .دارد تا بتواند به رشد و تكامل نهایى خود برسد

به همین جهت است كه رهبران الهى بدون ایجاد شرایط و زمینه كافى براى رسیدن به آن هدف ، آمادگى براى 
 . بلكه مشكل از ناحیه نبود قابلیت محل است اجراى حكومت عدل جهانى را ندارند و این به جهت نقص آنها نیست

 بعد از ظهور اسالم خطوط كلى براى روز موعود چگونه ترسیم شد؟ : 78
 :پاسخ این سؤال را با ذكر مقدماتى خواهیم داد

اسالم كامل ترین طرح را براى تطبیق حكومت عدل جهانى توحیدى در پایان تاریخ داده است ؛ زیرا اسالم  -1
بشر قبل از اسالم از آنجا كه فهم و . ت آسمانى است و از طرفى دیگر دعوت اسالم جهانى است آخرین شریع

موقعى . دركش به این حد نرسیده بود كه این طرح كامل را بفهمد و درك نماید لذا به دوره ظهور اسالم واگذار شد
بشر به این سطح عقلى و فرهنگى پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله طرح حكومت عدل جهانى را داده است كه 

 .رسیده بود تا این طرح جامع را احساس كرده و درك كند
پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله و امامان معصوم علیهم السالم بعد از او و بسیارى از صحابه در اخبار ، از  -2

این بزرگواران . این طرح هستنداین طرح و بشارت آن به مردم سهم بسزایى داشته اند زیرا آنها حامالن اصلى 



تمام سعى و تالش خود را به كار گرفته و براى آمادگى ذهنى مردم از راه هاى مختلف این وضوع مهم را تثبیت 
 : نمودند ، از قبیل

 . خبر دادن از تحقق هدف بزرگ خلقت هنگام تحقق حكومت عدل جهانى: الف 
 . وم از ذریه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله استتاكید بر اینكه رهبر این حكومت امامى معص: ب 
 . خبر از وقوع ظلم و بیدادى كه قبل از ظهور در عالم گسترش خواهد یافت: ج 

خود امام مهدى علیه السالم نیز در آماده سازى مردم براى پذیرش این امر مهم سهم بسزایى داشته و ا پیامبر و  -3
 : است ، از قبیل امامان قبل از خود تشریك مساعى كرده

 . اقامه دلیل بر والدت و وجودش با تكرار مالقات ها با مردم: الف 
 . بیان طرح كامل براى غیبت و ظهورش: ب 

 دفاع از مهدویت
 اول كسى كه از مسلمانان در عقیده مهدویت تشكیك كرد چه كسى بود؟ : 79

اینكه شما گمان مى كنید پادشاهى :((ه گفت در تاریخ آمده است ، معاویه به جماعتى از بنى هاشم خطاب كرد
امر خالفت به . هاشمى و مهدى قائم از آن شما است عقیده اى باطل است بلكه مهدى همان عیسى بن مریم است 

  .(((136)دست ما است تا آن را به او تسلیم كنیم

 

 
 

ابن عباس از جمله كسانى بود كه در آن جلسه حضور داشت ، او در مقابل این تحریف تاریخى و بازى كردن با 
ان داریم كه براى ما حكومتى است كه اما اینكه گفتى ما گم:((... عقیده اسالمى سخت ایستاده ، به معاویه گفت 

زعم الذین :مهدى حاكم آن است ، جواب آن این است كه گمان ، شرك است همان گونه كه خداوند متعال مى فرماید
اگر از عمر دنیا   .، در حالى كه همه شهادت مى دهند كه براى ما ملك و حكومتى است(137) كفروا ان لن یبعثوا

یك روز باقى باشد خداوند متعال كسى را از ما مى فرستد تا زمین را پر از عدل و داد كند ، همان گونه كه پر از 
 .باشد ظلم و جور شده

مهدى همان عیسى ابن مریم است ، عیسى كسى است كه براى مقابله با دجال فرستاده مى : و اما اینكه مى گویى 
شود ، و هر گاه دجال او را ببیند نابود مى شود ، ولى امام از ما كسى است كه عیسى بن مریم به او اقتدا كرده و 

   .((...(138)نماز مى خواند
 آیا كسى از علماى اهل سنت منكر احادیث مهدویت شده است ؟ : 80

یت برآمده تا این موضوع مهم را در جامعه لوث برخى از علماى اهل سنت در صدد انكار و توجیح روایات مهدو
 :كنند كه از آن جمله مى توان از افراد زیر نام برد

ابن خلدون ؛ او گر چه موضوع مهدویت را مشهور بین كافه اهل اسالم در گذر زمان مى داند ولى با تمسك به  -1
   .(140)در صدد ابطال روایات مهدویت برآمده است(((139) جرح ، مقدم بر تعدیل است((قاعده

علماى اهل سنت در سندهاى این احادیث : محمد ابوزهره ؛ او نیز خط ابن خلدون را ادامه داده و مى گوید -2
  .(141)خدشه كرده اند و لذا این عقیده را نزد اهل سنت ثابت نمى داند

سعد محمد حسن از شیوخ ازهر؛ او نیز به دنبال نقادین احادیث مهدویت رفته و حرف هاى آنها را تكرار مى  -3
  .(142)دكن

 .((... اندبسیارى از امامان حدیث ، احادیث مهدویت را تضعیف نموده :((محمد فرید وجدى ؛ او مى گوید -4
(143) 

   .(144)احمد امین مصرى ؛ او نیز به كالم ابن خلدون رضایت داده است5- 
   .(145)شیخ جبهان ؛ او نیز از جمله كسانى است كه گمان كرده احادیث مهدویت همگى باطل است6- 
   .(146)شیخ سائح لیبیایى ؛ او نیز از جمله كسانى است كه احادیث مهدویت را نقد كرده است7- 

 : پاسخ اجمالى
ن از آنجا كه تكیه گاه كالم عموم مخالفین احادیث مهدویت ، ابن خلدون است لذا در نقد كلمات آنها به رّد كالم اب

 : خلدون به صورت اجمالى بسنده مى كنیم
ابن خلدون هنگام نقد احادیث مهدویت تنها به برخى از روایات مى پردازد در حالى كه روایات دیگرى وجود  -1



روایت را با سند صحیح یا حسن در زمینه مهدویت  46لذا دكتر بستوى  . دارد كه از صحت سند برخوردار است
   .(147)در كتاب خود آورده است

بیش از اینهاست ، او تنها اسامى برخى از صحابه را نقل كرده كه احادیث مهدویت را نقل كرده اند در حالى كه  -2
   .(148)نفر از صحابه را كه ناقل احادیث مهدویتند نقل كرده است 26و لذا شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد اسامى 

   .((...(149)ابن خلدون شخصى مورخ است نه رجالى و لذا به تضعیفات او توجهى نمى شود:((همو مى گوید3- 
اینكه ابن خلدون جرح را مقدم بر تعدیل مى داند نزد اهل سنت عمومیت ندارد؛ زیرا عوامل جرح نزد آنان  -4

برخى با كوچك ترین جهت راوى را جرح مى كنند لذا متخصصان فن شرط كرده اند كه علت جرح . مختلف است 
از جمله كسانى كه این قاعده را قبول ندارند ابن حجر عسقالنى ، .  باید تفسیر شود كه به چه جهتى بوده است

 . قاضى سبكى ، خطیب بغدادى ، نووى ، سخاوى ، سیوطى و سندى است
حتى در صورتى كه جرح در راوى به اثبات برسد هر جرحى روایت را از :((دكتر عبدالحكیم بستوى مى گوید

و برخى تا این حد . است كه شدید بوده و مستلزم ترك روایت است اعتبار ساقط نمى كند بلكه برخى از جرح ها 
قابل احتجاج   نیست ، بلكه راوى متصف به جرح با غیر خود از كسانى كه داراى اعتبارند تقویت شده و روایتش 

  .(((150)است
 .ابن خلدون احادیث را احصا نكرده و نمى داند كه از حد تواتر گذشته است و لذا احتیاج به بررسى سندى ندارد -5

 چرا بخارى و مسلم احادیث مهدویت را در صحاح خود ذكر نكرده اند؟ : 81
شكاالت برخى بر قضیه مهدویت از سوى اهل سنت آن است كه بخارى و مسلم اشاره اى به احادیث از جمله ا

مهدویت نكرده و آنها را در صحیح خود نقل نكرده اند و این به نوبه خود مى تواند سبب وهن و ضعف این احادیث 
 .باشد

این گونه احادیث در آن دو وارد از افتخارات صحیح بخارى و مسلم آن است كه :((احمد امین مصرى مى گوید
  .(((151)نشده است گر چه در غیر این دو كتاب از كتاب هاى حدیث وارد شده است

، سعد 152)( همین اشكال از ناحیه اشخاصى دیگر از متفكرین غرب زده اهل سنت از قبیل شیخ محمد ابوزهره 
(156) و شیخ بن محمود (155) ، سید محمد رشید رضا (154) ، حسین سائح لیبیایى مغربى (153) محمد حسن 

 . وارد شده است
 .این اشكال مورد توجه اهل سنت واقع شده و شدیدا با آن به مقابله پرداخته اند :پاسخ 

اینان گمان مى كنند كه بخارى و مسلم احادیث مهدویت را به جهت ضعف در اسنادشان :((مى گوید))دكتر بستوى))
هرگز چنین ادعایى  این گمانى باطل است ، زیرا این دو به تمام احادیث صحیح احاطه نداشته و. نقل نكرده اند

  .(157)نكرده اند
ام صحیح است ولى چه بسیار احادیث  آورده))الجامع الصحیح((آنچه را كه در كتاب خود:((بخارى مى گوید

  .(((158)صحیح السندى كه به جهت طوالنى شدن كتابم نقل نكرده ام
نیاورده ام ، بلكه در ))صحیح((من تمام احادیث صحیح نزد خود را در این كتاب)):سلم به حجاج قشیرى مى گویدم

  .(((159)صدد آن بوده ام كه تنها احادیثى را ذكر كنم كه اجماعى است
 .((بخارى و مسلم حكم به عدم صحت احادیثى كه در دو كتابشان نیامده نكرده اند:((حاكم نیشابورى مى گوید

(160) 
آیا بخارى گفته است كه هر حدیثى را من در كتابم نیاورده ام باطل و غیر حجت و :((ابن قیم جوزیه مى گوید

موده ولى در این احتجاج ن))الجامع الصحیح((ضعیف است ؟ چه بسیار احادیثى كه بخارى به آنها در غیر كتاب
 .((و چه بسیار احادیثى كه در غیر این كتاب تصحیح نموده ولى در این كتاب نیاورده است. كتاب نیاورده است 

(161) 
حدیث صحیح همان گونه كه در صحیحین موجود است در غیر این دو از :((عبدالمحسن بن حمد العباد مى گوید

موطاء ، صحیح ابن خزیمه ، صحیح ابن حبان ، مستدرك حاكم ، جامع : كتاب هاى حدیثى نیز وجود دارد ، مثل 
ن ابن ماجه ، سنن دار قطنى ، سنن بیهقى و دیگر كتب ، و این امرى در ترمذى ، سنن ابى داوود ، سنن نسائى ، سن

  .(((162)نهایت وضوح و آشكار است
دیگر اینكه چه كسى ادعا كرده كه بخارى و مسلم توجهى به احادیث مهدویت به طور عموم نداشته اند؟ این حرف 

 : از قبیل. باطل است ؛ زیرا این دو به برخى از احادیث مربوط به خروج مهدى علیه السالم اشاره كرده اند
 احادیث خروج دجال) الف 

  .(163)در باب خروج دجال از طرق مختلف نقل كرده اند بخارى و خصوصا مسلم احادیث زیادى را
ر احادیث مهدى علیه السالم قصه دجال را به خروج حضرت ابن حجر عسقالنى با نقل كالمى از آبرى در توات



  .(164)مهدى علیه السالم ربط مى دهد
 ث نزول عیسى بن مریماحادی) ب 

كیف انتم اذا نزل ابن مریم فیكم و :بخارى به سند خود از ابو هریره نقل كرده كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود
شما را چه خواهد شد زمانى كه فرزند مریم در میان شما فرود خواهد آمد در حالى كه امام ((؛(165) امامكم منكم

 ((. شما از میان شماست
   .(166)مسلم نیز همین مضمون را نقل كرده است

مقصود از امام در این روایات كسى جز مهدى علیه السالم نخواهد بود ، و لذا شارحین صحیح بخارى همگى متفق 
 .معرفى كرده انددر این روایت را حضرت مهدى علیه السالم ))امام((القول

 احادیث بخشش مال) ج 
یكون فى آخر :مسلم به سند خود از جابر بن عبداهللا انصارى نقل كرده كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

در پایان امتم خلیفه اى خواهد بود كه مال فراوان مى دهد بدون ((؛(167) امتى خلیفة یحثى المال حثیا ال یعده عددا
 ((آنكه شماره كند

 . با رجوع به روایات دیگر پى خواهیم برد كه مقصود از این خلیفه همان حضرت مهدى علیه السالم است
یخرج رجل من اهل بیتى عند انقطاع :ابن ابى شیبه به سندش از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود

مردى از اهل بیتم بعد از وقفه اى از زمان و ظهور فتنه ((؛(168) من الزمان و ظهور من الفتن یكون عطاؤ ه حثیا
 ((. ها خروج خواهد كرد كه عطاى او ریزان است

 احادیث خسف بیداء) د
عائذ بالبیت فیبعث الیه  یعوذ:به سند خود از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود))صحیح((مسلم در

، لشكرى به سوى او فرستاده  شخصى به خانه پناه مى برد((؛(169) بعث فاذا كانوا ببیداء من االرض خسف بهم
 ((.مى شود ، آن لشكر به سرزمین بیداء كه مى رسد در آنجا به زمین فرو مى رود

 . با مراجعه به سایر روایات پیر مى بریم كه فرو رفتن زمین بیداء از عالئم ظهور حضرت مهدى علیه السالم است
(170) 
 آیا احادیث مهدویت متعارض است ؟ : 82

سید رشید رضا و استاد سائح مغربى به جهت تشكیك و تضعیف احادیث مهدویت ادعاى تعارض آن احادیث را 
 .نموده اند

تعارض در احادیث مهدى اقوى و اظهر و جمع بین آنها دشوارتر است آن گاه از باب :((رشید رضا مى گویدسید 
 .((مثال به اختالف در اسم او و اینكه حسنى است یا حسینى ، عباسى است یا علوى و دیگر جهات شاره مى كند

(171) 
 : پاسخ
اختالف ، مقتضاى طبیعت تفصیل قضایاى ثابت است ، لذا استدالل به اختالف تفاصیل یك قضیه بر عدم : اوال

ى توان هیچ مساله اعتقادى را اثبات نمود ، زیرا تمام ثبوت آن ، مغالطه اى بیش نیست ، و در غیر این صورت نم
 .مسائل ، مورد اختالف واقع شده اند

در هر یك از مسائل مورد اختالف ، قول حق به اثبات رسیده است ، و لذا در هیچ مساءله اى تردید وجود : ثانیا
 .ندارد
 شیعه وجود دارد؟آیا احادیث مهدویت تنها از طرق شیعه بوده و در سند همه آنها  : 83

برخى از اهل سنت گمان كرده اند كه احادیث مهدویت تماما از جعل شیعه بوده یا الاقل در سندهاى آن ، كسانى 
 . وجود دارند كه متهم به تشیعند ، و لذا مورد قبول آنها واقع نشده است

ایت راوى عدالت و ضابط بودن معیار در قبول رو:((دكتر بستوى بعد از نقل این اشكال در پاسخ به آن مى گوید
این روش بسیارى از علماى قدیم . اوست با قطع نظر از اینكه عقیده او چیست ، مگر آنكه از اسالم خارج شده باشد

آن گاه از على بن مدینى نقل مى كند كه اگر روایات اهل كوفه به جهت تشیع ترك شود كتاب ها . و جدید است 
  .(((172)پاشیدضایع شده و مذهب از هم خواهد 

یعنى چه بسیار . یست در عین حال مدار در روایات مهدى بر كسانى كه منسوب به تشیعند ن:((او همچنین مى گوید
او در آخر بحث خود مى . از كسانى كه هیچ نسبت به تشیع ندارند ولى در عین حال این احادیث را نقل كرده اند

تا به اینجا به دست آمد كه بیشتر روایات ثابت در امر مهدى در سندهایش فرد شیعى وجود ندارد ، و :((گوید
  .(((173)ز طرق دیگر دارد ، لذا شبهه از این جهت زایل مى گرددروایاتى كه این چنین است غالبا شواهدى ا

 آثار سوء اعتقاد به مهدویت است ؟ آیا پدید آمدن مدعیان مهدویت از : 84



در هر . از آثار سوء اعتقاد به مهدویت ، انقالب هاى پیاپى در طول تاریخ مسلمانان است :((احمد امین مى گوید
عصرى شخص یا اشخاصى پیدا شده و با یدك كشیدن نام مهدى منتظر ، مردم را به سوى خود دعوت نموده و 

   .((...(174)ه اند ، و از این جهت باعث مشكالت در جامعه اسالمى شده اندگروهى نیز دعوت آنها را پذیرفت
 : پاسخ
مشكالتى از ناحیه مدعیان دروغین مهدویت در جامعه اسالمى پدید آمده است ، ولى گناه آن به شكى نیست كه : اوال

و نیز گناه از . عهده علما بوده كه درست حضرت را تعریف نكرده و عالئم و شرایط ظهور را معین نكرده اند
نه اصل قضیه مهدویت از مردم است كه بدون تفحص از اصل قضیه ، فریب این گونه افراد را خورده اند ، وگر

 . بركات شایانى برخوردار است
راه مقابله با این گونه انحراف ها ، انكار عقیده اى مسلم نیست ، وگرنه به جهت مقابله با مدعیان نبوت نیز : ثانیا

 .باید با اصل نبوت انبیا مقابله كرد
اده اند ، ولى به لطف خداوند و عنایات گر چه مدعیان مهدویت چند روزى جوالن داده و مردم را فریب د: ثالثا

 .حضرت مهدى علیه السالم و كوشش فراوان علما مكر و حیله ، آنها برمال شده و از جامعه طرد شده اند
 آیا اعتقاد به مهدویت انسان را از عمل باز مى دارد؟ : 85

سالم در جامعه اسالمى آن است كه از آثار سوء اعتقاد به مهدویت و انتظار ظهور مهدى علیه ال:((برخى مى گویند
 .((... مردم را مایل به توكل به خدا نموده و از عمل و مبارزه باز مى دارد

معناى صحیح انتظار مهدى موعود علیه السالم این نیست كه مسلمانان دست بر روى دست گذاشته و به : پاسخ 
 .نى خود عمل كرده و زمینه ساز ظهور او باشندانتظار مهدى علیه السالم به سر برند ، بدون آنكه به وظایف دی

معلوم مى شود كه انتظار جنبه . از بهترین اعمال بر شمرده شده است ))انتظار فرج((و لذا در روایات اسالمى
 .عملى دارد و شخص منتظر خودش را از حیث عمل نیز آماده ظهور منجى مى گرداند

 فشارهاى سیاسى بوده است ؟: نتیجه آیا اعتقاد به مهدویت در جامعه اسالمى  : 86
برخى از مستشرقین و به تبع آنها برخى از روشنفكران غرب زده اسالمى معتقدند كه اعتقاد به مهدویت در نتیجه 

 . فشارهاى سیاسى بوده كه بر مستضعفین جامعه اسالمى وارد شده است
. رسیدن ، كمتر از دولت امویان نبوده است  جور و ستم دولت عباسیان از هنگام به حكومت:((فان فلوتن مى گوید

این جور و ستم ها به حدى بود كه مستضعفین و مظلومین را بر آن وا داشت كه خود را امیدوار كنند لذا چاره اى 
 جز این ندیدند كه به عقیده به مهدى و انتظار ظهورش دل ببندند ، تا بتوانند از شدت تالمات روحى خود بكاهند

(175)...)).  
مان احتمال جدى است كه اختناق و فشارهاى سیاسى كه در مملكت اسالمى از طرف حاك:((مى گوید))دونالد سن))

  .(((176)بنى امیه پدید آمده از اسباب ظهور نظریه مهدویت در آخرالزمان بوده است
عامل اساسى در پیدایش عقیده مهدویت نزد شیعه و اصرار بر آن ، فشارهاى سیاسى :((مى گوید احمد امین مصرى

این . و به حكومت رسیدن معاویه با آن روبه رو شدند] علیه السالم [و مصائبى بود كه بعد از شهادت امام على 
و از هم پاشیدن ] علیه السالم [ و پس از آن شهادت حسین به على] علیه السالم [مصائب با بیعت با حسن بن على 

لذا درصدد برآمدند تا تاكتیك خود را تغییر داده . حركت هاى ضد اموى و قوت گرفتن حكومت امویان شدت گرفت 
   .((...(177)از دعوت آشكار صرف نظر كرده به دعوت سرى براى ریشه كن كردن ظلم روى آوردند

واقع آن است كه عقیده به مهدى قبل از وقوع غیبت امام پدید آمده و پرورش پیدا :((محمد عبدالكریم عتوم مى گوید
این وضعیت . قعه كربال و بعد از تفرق شیعه توسط دولت اموى بوده است كرد و این به صورت دقیق بعد از وا

. نابهنجار براى شیعه زمینه را براى پذیرش عقیده مهدویت فراهم ساخت تا آنان را از وضعیت موجود نجات دهد
جود در نتیجه مهدویت آرزویى شیعى بود كه اثرى منفى در زندگى شیعیان داشت اگر چه آنان را از وضعیت مو

  .(((178)نجات داد
 : پاسخ
ان ، شیعه و غیر شیعه تحت اگر چه در طول تاریخ مستضعفین و مظلومان اعم از مسلمان و غیر مسلم -1

فشارهاى سیاسى بوده اند ، ولى این به آن معنا نیست كه این فشارها باعث شد تا مستضعفان اعتقاد به منجى و 
مهدى را از خود جعل كنند ، بلكه خداوند متعال مطابق مصلحت و حكمتى كه مالحظه كرده موضوع منجى و 

 . امه عدل و عدالت در سطح گسترده مطرح كرده استظهور حضرت مهدى علیه السالم را به جهت اق
همان گونه كه در جاى خود بحث كرده ایم موضوع مهدویت مقتضاى خواست فطرى بشر بوده و عقل ، قرآن و  -2

روایات نیز به طور صریح بر آن اتفاق كرده اند و نیز اجماع مسلمین به جز برخى اندك از روشنفكران غرب زده 
 .شده اند معتقد به مهدویت



مهدویت و انتظار ظهور مهدى موعود علیه السالم در صورتى كه معنا و مفهوم صحیح آن در نظر گرفته شود  -3
نه تنها آثار منفى به بار نخواهد آورد بلكه آثار مثبتى داشته ، در ایجاد روحیه امید در جامعه و فراهم كردن زمینه 

 .ءثیر بسزایى داشته و داردمناسب براى ظهور حضرت مهدى علیه السالم تا
 آیا عقیده به منجى و مهدویت عقیده اى شرقى است ؟ : 87

آنان عالقه فراوانى به كشف پرده . روحیه شرقى به طور عموم دنبال كردن اخبار غیبى است :((فان فلوتن مى گوید
با طبیعت شرقى انس دارد ... ذ یا هاى غیبى از آینده مجهول دارند ، لذا اعتقاد به خالصى بخش یا به تعبیر آنها منق

  .(((179)و این در نتیجه تاریكى هاى جهل و استبداد است كه پدید آمده است
 : پاسخ
 .این عقیده تنها از انسان هاى شرقى نیست بلكه در بین همه ادیان و مكاتب و آیین هاى شبه دینى یافت مى شود -1
 . این عقیده با فطرت انسان عجین است كه در همه یكسان است -2
ن بلكه همه ادیان و مكاتب همان گونه كه اشاره شد این عقیده مطابق آیات قرآن و روایات متواتر و اجماع مسلمی -3

 . فلسفى و غیر فلسفى است
عالم در انتظار مصلحى است كه تمام عالم را یكپارچه كرده و آنان :((مى گوید))برتراند راسل((فیلسوف انگلیسى

  .(((180)را تحت یك پرچم و یك شعار درآورد
روزى كه صلح و صفا تمام عالم را فرا گیرد و مردم با :((مى گوید -صاحب نظریه نسبیت  -))پرفسور انشتاین))

  .(((181)دوستى و برادرى با یكدیگر زندگى كنند چندان دور نیست
 آیا عقیده به مهدویت از جوامع دیگر و از اصول غیر اسالمى وارد شده است ؟ : 88

 . عقیده اى غیر اسالمى مى دانند كه وارد جامعه اسالمى شده استبرخى عقیده مهدویت را 
از اصول و مبانى غیر اسالمى است و در حقیقت این عقیده : بازگشت عقیده به مهدى :((جولد زیهر مى گوید

  .(((182)اسطوره و از امور غیر واقعى است
عقیده و نظریه غیبت و بازگشت ، عقیده است است مشترك بین یهود و :((سائح على حسین نویسنده لیبیایى مى گوید

  ... .(((183)نصارا و تاثرپذیرى فكر شیعى از این دو مصدر بعید نیست
 .((نتشر ساختكعب االحبار كسى بود كه عقیده به مهدى را در بین مسلمین م:((دكتر عبدالرحمن بدوى مى گوید

(184) 
 : پاسخ
مهدى موعود عقیده اى اصیل و  مطابق آنچه در قرآن و روایات متواتر اسالمى وارد شده ، عقیده به ظهور -1

اسالمى است كه در ادیان دیگر نیز به آن اشاره شده است و لذا هرگز نمى توان آن را اسطوره و از عقاید ساختگى 
 .قرار داد

این عقیده اختصاص به شیعه ندارد بلكه صحابه به تبع آیات قرآن و روایات نبوى معتقد به این عقیده بوده و در  -2
 .اسالم عموم علماى اسالمى اعم از شیعى و سنى به آن عقیده معتقد بوده اندطول تاریخ 

اشتراك این عقیده بین یهود و نصارا و مسلمین دلیل بر آن نیست كه مسلمانان از ادیان دیگر گرفته اند ، بلكه  -3
و آیینى به آن اشاره داللت بر آن دارد كه موضوع انتظار منجى حقیقى مقتضاى فطرت بشر بوده و لذا در هر دین 

 . شده است
این كعب االحبار نبوده كه عقیده به مهدویت را در بین جامعه اسالمى منتشر ساخته است بلكه خدا و رسوالن او  -4

 .خصوصا پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله و اهل بیت معصومش این عقیده را در جامعه منتشر ساخته اند
 شى از پیاده نشدن حكومت جهانى اسالم بوده است ؟آیا عقیده به مهدویت نا : 89
درباره منشا رواج پیدا كردن عقیده مهدویت در تاریخ  -رئیس بخش فلسفه در دانشگاه اردن  -))سلمان بدور((دكتر

حكومت پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله صورت مجسم مدینه فاضله اى بود كه اسالم و ادیان :((مسلمین مى گوید
آرزوى بسیارى از مسلمانان این بود كه در همان عصر ، این مدینه فاضله در . ب نوید آن را داده بودندو مكات

سرتاسر عالم گسترش پیدا كند ولى این آرزو تحقق نیافت ، اما هرگز از ذهن متفكرین اسالمى خصوصا جامعه 
  .(((185)شیعه امامى بیرون نرفت

 گرچه اسالم در عصر رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله بر تمام عالم گسترش پیدا نكرد ولى: پاسخ  *
 :اوال

د اسالمى رسید و شخص رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله مردم الم را به خبر اسالم و دعوت آن به گوش غالب بال
 .اسالم دعوت نمود

 :ثانیا



خود قرآن و شخص پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله خبر از تحقق اسالم در سطح گسترده و در تمام روى زمین 
 .ده روى آورده باشندداده است ، نه اینكه مسلمانان بعد از یاءس از فراگیرى اسالم به این عقی

آنچه جاى تعجب است اینكه برخى از مدعیان علم و معرفت از قدیم االیام و در :((دكتر عبدالجبار شراره مى گوید
این زمان در صدد ایجاد تشكیك در جامعه اسالمى برآمده و موجبات تشویش افكار جامعه را فراهم كرده اند ، و این 

و مقاصد عالى آن است ، و یا اینكه اسباب و ) مهدویت (رك اسرار این عقیده تنها به جهت قصور فهم آنان از د
جولد :((از جمله این افراد ، مستشرقین و شاگردان آنانند از قبیل . اغراض دیگرى دارند كه ما از آن آگاهى نداریم 

و دیگران ))ت و ماسینیونوا((،))مونتگرى)):((برنارد لویس((،))مك دونالد((،))فان فلوتن((،))فلهاوزن((،))زیهر
از كسانى كه از افكار مستشرقین پیروى كرده اند ، با وجود آنكه ادعاى مسلمان بودن دارند و خوشبختانه هیچ گونه 

و نیز برهان آشكار و قطعى بر صحت . دلیل بر مدعاى خود ندارند ، بلكه دلیل بر خالف مدعاى آنان داللت دارد
ه طور متواتر ثابت شده كه در آخرالزمان مهدى علیه السالم ظهور خواهد كرد ، عقیده مهدویت قائم است زیرا ب

   .((...(186)همان گونه كه جماعتى از اهل سنت از قبیل برزنجى و شوكانى و دیگران بر تواتر آن تاكید دارند
 آیا عقیده مهدویت مورد اجماع مسلمین است ؟ : 90

عقیده به مهدویت از عقایدى است كه مسلمانان با اختالفات مذهبى كه دارند بر آن اتفاق دارند و هرگز به مذهب 
یعه امامیه ، زیدیه ، مالكى ها ، حنفى ها ، شافعى ها ، حنبلى ها و وهابیان زیرا جمیع ش. خاصى اختصاص ندارد

بر این مساءله اتفاق نظر دارند كه شخصى از عترت پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله قیام كرده و زمین را پر از 
 .عدل و داد خواهد كرد ، آن گونه كه پر از ظلم و جور شده باشد

نت تصریح كرده اند كه این عقیده مورد اتفاق مسلمین است و حتى برخى از فقهاى اهل جماعتى از علماى اهل س
 .سنت به وجوب قتل منكر آن فتوا داده اند

احمد امین مصرى با آنكه منكر اصل مهدویت است ، ولى این عقیده را از عقاید مسلم اهل سنت مى شمارد كه به 
  .(187)آن ایمان دارند

 آیا كسى از علماى اهل سنت ادعاى تواتر در احادیث مهدویت كرده است ؟ : 91
ارند تصریح به تواتر احادیث در موضوع مهدویت نموده گروهى از علماى اهل سنت كه در علم حدیث تخصص د

 :اند كه از آن جمله مى توان به افراد زیر اشاره نمود
   .(188)ابن قیم جوزیه1- 
   .(189)جالل الدین سیوطى2- 
   .(190)ابوالحسن محمد بن حسین بن عاصم سحرى3- 
   .(191)عالمه مناوى4- 
   .(192)حافظ ابن حجر عسقالنى5- 
   .(193)قاضى شوكانى6- 
   .(194)ابن حجر هیتمى7- 
   .(195)تفتازانى8- 
   .196)(قرمانى دمشقى9- 
   .(197)مبار كفورى10- 
   .(198)احمد بن محمد بن صدیق11- 
   .(199)سفارینى حنبلى12- 
   .(200)سید محمد صدیق حسن13- 
   .(201)خطیب محمد شمس الحق عظیم آبادىابوال14- 
   .(202)شیخ ابوالحسین آبرى15- 
   .(203)برزنجى16- 
   .(204)شیخ محمد خضر حسین17- 
   .(205)و االعلى مودودىاب18- 
   .(206)احمد زینى دحالن19- 
   .(207)شیخ منصور على ناصف20- 
   .(208)شیخ ناصر الدین البانى21- 

 ا مى توان به مضمون حدیث غیر متواتر اعتقاد پیدا نمود؟آی : 92



اهل سنت ، از آنجا كه موضوع ظهور حضرت مهدى علیه السالم را از جمله خبرهایى مى دانند كه پیامبر اكرم به 
آن بشارت داده است ، لذا به جهت وجود روایات صحیح السند در این موضوع ، اعتقاد و ایمان به آن را واجب مى 

 .روایات در حد تواتر نباشد -بر فرض  -نند ، گر چه دا
هر چه به طریق صحیح از پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله به آن خبر داده :((حمود بن عبداهللا تویجرى مى گوید

آن گاه ...)). شده ، ایمان به آن بر هر مسلمانى واجب است ، زیرا در راستاى اعتراف و شهادت به رسالت اوست 
  .(209)رى از احمد بن حنبل و موفق ابومحمد مقدسى نیز همین ادعا را نقل مى كندتویج

بلكه هر خبر غیبى كه به سند صحیح ... در ایمان به خبرهاى غیبى تواتر شط نیست :((یداز در جاى دیگر مى گو
از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله ثابت شده ایمان به آن واجب است ، خواه آن خبر متواتر باشد یا واحد ، و این 

   .(210)ه استآن گاه براى مدعاى خود به آیه نباء تمسك كرد...)). قول اهل سنت و جماعت است 
 علیه و آله رسیده هر حدیثى كه به طور صحیح از رسول خدا صلى اهللا((دكتر محمد احمد اسماعیل مقدم مى گوید ،

  .((...(211)ایمان به آن بر هر مسلمانى واجب است ، و این از لوازم شهادت به نبوت و رسالت پیامبر اسالم است 
 چه كسانى قائل به صحت احادیث مهدویت شده اند؟ : 93

گروهى از علماى اهل سنت به صحت یا حسن احادیث مهدى علیه السالم تصریح نموده و برخى نیز به تواتر آن 
 : اینك به اسامى برخى از آنها اشاره مى كنیم. اعتراف دارند

   .(212)ترمذى1- 
   .(213)ابوجعفر عقیلى2- 
 2)(14بربهارى 3- 
   .(215)محمد بى حسین آبرى4- 
   .(216)حاكم نیشابورى5- 
   .(217)بیهقى6- 
   .(218)بغوى7- 
  .(219)ابن اثیر8- 
   .(220)قرطبى9- 
  .(221)ابن منظور10- 
   .(222)ابن تیمیه11- 
   .(223)جمال الدین مزى12- 
   .(224)ذهبى13- 
   .(225)ابن قیم جوزیه14- 
  .(226)ابن كثیر15- 
   .(227)تفتازانى16- 
   .228)(نورالدین هیثمى17- 
   .(229)شیخ محمد جزرى شافعى18- 
   .(230)احمد بن ابى بكر بویصرى19- 
   .(231)ابن حجر عسقالنى20- 
   .(232)سیوطى21- 
   .(233)عبدالوهاب شعرانىشیخ 22- 
   .(234)ابن حجر هیتمى23- 
   .(235)متقى هندى24- 
   .(236)شیخ مرعى بن یوسف مقدسى حنبلى25- 
   .(237)ن عبدالرسول برزنجىمحمد ب26- 
   .(238)محمد عبدالباقى زرقانى27- 
   .(239)ابوالعالء عراقى28- 
   .(240)شیخ محمد بن احمد سفارینى حنبلى29- 
   .(241)سید محمد مرتضى زبیدى30- 
   .(242)شیخ محمد بن على صبان31- 
   .(243)محمد امین سویدى32- 



   .(244)شوكانى33- 
   .(245)محمد بن حسن بن مؤ من شبلنجى34- 
   .(246)احمد بن زینى دحالن35- 
   .(247)شهاب الدین احمد بن اسماعیل حلوانى شافعى36- 
   .(248)ابوالبركات آلوسى حنفى37- 
   .(249)محمد بلبسى شافعى38- 
   .(250)ابوالطیب عظیم آبادى39- 
   .(251)مباركفورى40- 
   .(252)شیخ منصور على ناصف41- 
   .(253)شیخ خضر حسین مصرى42- 
   .(254)ابواالعلى مودودى43- 
   .(255)ناصرالدین البانى44- 
  .(256)شیخ عبدالمحسن بن حمدالعباد45- 
   .(257)شیخ حمودبن عبداهللا تویجرى46- 
  .(258)شیخ عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز47- 

 چه كسانى از صحابه احادیث مهدویت را نقل كرده اند؟ : 94
 :ارند كه از آن جمله مى توان به این افراد اشاره كردراویان احادیث مهدویت از صحابه بسی

امام امیرالمؤ منین علیه السالم ، ابوامامه باهلى ، صدى بن عجالن ، ابوایوب انصارى ، ابو سعید خدرى ، ابو 
اهللا سلمى ، ابوالطفیل عامر بن واثله ، ابولیلى ، ابووائل ، ابوهریره ، انس بن مالك ، ثوبان مولى رسول اهللا صلى 

علیه و آله ، جابر بن سمره ، جابر بن عبداهللا انصارى ، جابربن عبداهللا صدفى ، امام حسن بن على علیه السالم ، 
امام حسین علیه السالم ، سلمان فارسى ، طلحة بن عبیداهللا ، عباس بن عبدالمطلب ، عبدالرحمن بن عوف ، 

ر بن خطاب ، عبداهللا بن عمرو بن عاص ، عبداهللا بن عبدالرحمن بن حرث ، عبداهللا بن عباس ، عبداهللا بن عم
مسعود ، عثمان بن عفان ، عثمان بن ابى العاص ، علقمة بن عبدهللا ، على الهاللى ، عمار بن یاسر ، عمر بن خطاب 

، عمران بن حصین ، عمرو بن عاص ، عمرو بن مره جهنى ، عوف بن مالك ، قتادة بن نعمان ، قرة بن ایاس 
 . بن علقمه ، معاذ بن جبل ، فاطمه زهرا علیهاالسالم ، ام سلمه ، عایشه ، ام حبیبه و دیگران مزنى ، كعب

 حكم منكر حضرت مهدى علیه السالم و ظهور او ، در نزد اهل سنت چیست ؟ : 95
برخى از علماى اهل سنت ایمان به خروج حضرت مهدى علیه السالم را واجب دانسته و برخى دیگر منكر آن را 

 :افر به حساب آورده اندك
ایمان به خروج مهدى واجب ، و اعتقاد به ظهور او به جهت تصدیق پیامبر :((احمد بن محمد بن صدیق مى گوید

   .((...(259)صلى اهللا علیه و آله حتمى و ثابت است
، نیز رسیده (262) ، عبدالمحسن بن حمد العباد (261) ، ناصرالدین البانى (260) همین تعبیر از سفارینى حنبلى 

 . است
فقیه شافعى ابن حجر تصریح كرده كه انكار مهدى اگر موجب انكار سنت از اصل و اساس گردد ، سبب كفر مى 

و اگر انكار ، تنها به جهت عناد و دشمنى با ائمه اسالم است نه سنت . هر كس چنین كند قتلش واجب است  شود ، و
   .((...(263)، الزم است كه او را تعزیر آشكار و اهانت نمود تا دست از این كار بردارد

این احادیث متواترند و منكرین :((احمد بن محمد بن صدیق غمارى ازهرى در رابطه با احادیث مهدویت مى گوید
  .(((264)آنها بدعت گزار و گمراه به حساب مى آیند

 چه كسانى در طول تاریخ اسالم مهدویت را به شعر درآورده اند؟ : 96
ایى رسد كه شعرا آن موضوع را به شعر در یكى از عالئم و قرائن قطعى بودن یك موضوع آن است كه كار به ج

اینك به . شعراى اسالمى در طول تاریخ این قضیه را به شعر در آورده اند. قضیه مهدویت از این قبیل است . آورند
 : اسامى برخى از آنها اشاره مى كنیم

   .(265)امام على علیه السالم1- 
   .(266)زید بن على بن الحسین علیه السالم2- 
   .(267)امام صادق علیه السالم3- 
   .(268)امام رضا علیه السالم4- 
   .(269)امام حسن عسكرى علیه السالم5- 



   .(270)ابن ابى الحدید معتزلى6- 
   .(271)محیى الدین بن عربى7- 
   .(272)محمد بن طلحه شافعى8- 
   .(273)صدرالدین قونوى9- 
   .(274)شیخ عبدالرحمن بسطامى10- 
   .(275)فضل بن روزبهان11- 
   .((276)ق ه 953م (محمد بن طولون 12- 
   .(277)كمیت بن زید اسدى13- 

 تاءلیف در قضیه مهدویت از چه زمانى بوده است ؟ : 97
بنیادین بوده كه نه تنها قبل از با مراجعه به كتب تراجم و رجال پى مى بریم كه تاءلیف درباره مهدویت حركتى 

والدت حضرت مهدى علیه السالم در بین شیعه رواج داشته ، بلكه حركتى مقدس نزد شیعه و سنى بعد از وفات 
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بوده است و این به نوبه خود دلیل بر آن است كه اصل قضیه از مسلمات مسائل 

سلمین قرار گرفته است ، و از مسائلى نبوده است كه بعد از عصر حیرت پدید اسالمى است كه مورد اتفاق بین م
 .آمده باشد كه جامعه شیعى بعد از شهادت امام حسن عسكرى علیه السالم به آن مبتال شده باشد

به طور جزم مى توان گفت كه شروع حركت تاءلیف در قضیه مهدویت به ظهور حركت تدوین حدیث در تاریخ 
ى اوایل قرن دوم هجرى باز مى گردد؛ زیرا از كتب رجال استفاده مى شود كه شروع تاءلیف در این اسالمى یعن

 .زمینه در جامعه شیعى در عصر امام صادق علیه السالم بوده است 
نقل مى كند كه على بن یقطین بن موسى بغدادى اسدى كوفى االصل ، كتابى در ))الفهرست((شیخ طوسى در كتاب

 . نموه است مالحم تاءلیف
 تاءلیفات درباره مهدویت با چه روش هایى بوده است ؟ : 98

 : در موضوع مهدویت به روش هاى گوناگون و متنوعى علماى فریقین دست به تاءلیف و تصنیف زده اند از قبیل
 روش روایى -1

به خود از زیرا جزئیات قضیه مهدویت از مصادیق بارز ایمان به غیب به حساب مى آید این روش به نو
برخى تنها احادیثى را درباره مهدویت نقل كرده اند كه تفسیر آیات قرآن به حساب : خصوصیاتى برخوردار است 

روش . برخى نیز عموم احادیث مهدویت را در كتاب خود جمع آورى كرده اند. مى آمده و روایات تفسیرى بوده اند
 . یوه اى خاص تدوین شده استدوم نزد شیعه و اهل سنت هر كدام به نوبه خود به ش

 : زد علماى شیعه امامیه تاءلیف موضوعى درباره مهدویت سه گونه بوده است
كفایة المهتدى فى معرفة المهدى علیه ((همانند كتاب. استناد به احادیثى كه از طرق شیعه نقل شده است : الف 

 .((بحاراالنوار((و))السالم
همانند تاءلیف على بن عیسى . روایاتى كه از طرق اهل سنت نقل شده است تقویت و تاءیید روایات شیعه به : ب 

 .((اثبات الهداة((و شیخ حر عاملى در))الطرائف((و سید بن طاووس در))كشف الغمه((اربلى در
استناد به روایات اهل سنت براى قبوالندن موضوع مهدویت به آنان بدون توجه به روایات شیعى همانند : ج 

 . از نجم الدین عسكرى))المهدى الموعود المنتظر((از سید صدر الدین صدر ، و كتاب))دىالمه((كتاب
 : اهل سنت نیز در این زمینه روش هاى مختلف حدیثى داشته اند از قبیل

و )  ه 250م (از عباد بن یعقوب رواجنى ))اخبار المهدى((اكتفا به احادیث از طرق خود همانند كتاب: الف 
 ( ه 279م (از حافظ ابى بكر بن ابى خیثمه احمد بن زهیر نسائى ))ادیث الوارده فى المهدىجمع االح((كتاب

عقد ((و كتاب)  ه 228م (از نعیم بن حماد ))المالحم((نقل از مصادر شیعه و اهل بیت علیهم السالم همانند كتاب: ب 
از متقى ))مات مهدى آخرالزمانالبرهان فى عال((از یوسف بن یحیى شافعى و كتاب))الدرر فى اخبار المنتظر

 . هندى
 : ج

از ))ینابیع المودة((اثبات عقیده امامیه در مساءله مهدویت با استناد به روایات اهل بیت علیهم السالم ، همانند كتاب
 . از جوینى شافعى))فرائد السمطین((قندوزى ، و كتاب

 روش برهانى و كالمى -2
در   این روش . احث مهدویت به صورت استداللى و برهانى است در این روش مولف در صدد عرضه كردن مب

كتاب هاى متعددى كه شیخ مفید در این زمینه . صدد تثبیت ایمان به مهدویت و دفع شبهات در این موضوع است 
از ))بحث حول المهدى((از سید مرتضى و))المقنع فى الغیبة((و نیز كتاب. تاءلیف كرده همگى از این قبیل است 



 .ید سید محمد باقر صدر را مى توان از این قبیل به حساب آوردشه
 روش مقارنى -3

از جمله تالیفاتى كه در مورد موضوع مهدویت شاهد آن بوده و هستیم روش بحث مقارنى بین عقیده شیعه امامى و 
خ طوسى رحمة این گونه بحث را در البالى كتاب هاى شیخ مفید و سید مرتضى و شی. دیگر طوایف مسلمین است 

بیان االشكال فیما حكى من ((و از جمله كتاب هاى مستقل در این زمینه كتاب. اهللا علیه به خوبى مشاهده مى كنیم 
و نیز از  .از ابو عبداهللا حمیدان بن یحیى قاسمى حسنى از علماى قرن هفتم است ))امر المهدى من االقوال

از شیخ مهدى فتالوى و ))رنة بین الفكر الشیعى و السنىمع المهدى المنتظر فى دراسة منهجیة مقا((كتاب
 .از نجم الدین عسكرى مى توان نام برد))المهدى الموعود المنتظر عند علماء اهل السنة و االمامیة((كتاب

 روش تحلیلى تاریخى -4
ان از در این روش مولفان در صدد ترسیم قضیه مهدویت از ابعاد گوناگون تاریخى آن مى باشند كه مى تو

تاریخ الغیبة الصغرى ، تاریخ الغیبة الكبرى و تاریخ ((بارزترین این نوع تاءلیف به كتابهاى شهید سید محمد صدر ،
 .اشاره كرد))ما بعد الظهور

 روش مقارنى بین ادیان -5
برخى دیگر در صدد عرضه موضوع مهدویت در سطحى وسیع تر بر آمده و این موضوع مهم را در محدوده 

بشارات ((الهى دینى و شبه دینى مورد بحث و بررسى قرار داده اند كه از آن جمله مى توان به كتابادیان 
 .از سعید ایوب اشاره كرد))المسیح الدجال((از دكتر صادقى ، و كتاب))العهدین

 روش تحلیل فلسفه تاریخ -6
تعبیر دیگر از دیدگاه تكامل تاریخ به برخى دیگر از مولفان مهدویت در این زمینه از زاویه فلسفه تاریخ و یا به 

اثر شهید ))قیام و انقالب مهدى از دیدگاه فلسفه تاریخ((موضوع مهدویت نگریسته اند كه از آن جمله به كتاب
 .مطهرى رحمة اهللا علیه مى توان اشاره كرد

 آیا پدید آمدن مدعیان مهدویت بر حتمى بودن ظهور مهدى علیه السالم داللت دارد؟ : 99
قیده مهدویت به حدى در جامعه اسالمى رسوخ كرده بود كه حتى برخى افراد از این عقیده مسلم سوء استفاده ع

 .كرده و ادعاى مهدویت نمودند ولى خوشبختانه با گذشت زمان مفتضح شدند

 

 
 

سباب طعن در صدد برآمده كه مدعیان مهدویت را از عوامل و ا))المهدیة فى االسالم((احمد امین مصرى در كتاب
بر عقیده مهدویت و اصالت آن به حساب آورد ، ولى صحیح عكس آن است ؛ زیرا ادعاى مهدویت در طول تاریخ 

 . از افراد ، دلیل بر حقانیَّت اصل این عقیده و رسوخ آن در میان جامعه است
كار كنیم زیرا در طول اگر این نظریه صحیح باشد كه ادعا سبب بطالن یك حقیقت است باید نبوت انبیا را نیز ان

 .تاریخ انبیا افرادى پیدا شدند كه به دروغ ادعاى نبوت كردند
 چه كسانى ادعاى مهدویت كرده یا در حق آنها ادعاى مهدویت شده است ؟ : 100

 :این گونه افراد در طول تاریخ اسالم بسیار بوده اند كه برخى از آنها عبارتند از
  .(278)حق او ادعاى مهدویت كرد محمد بن حنفیه ؛ كه مختار در1- 
  .(279)موسى بن طلحه ؛ كه مردم در حق او ادعاى مهدویت كردند2- 
  .(280)ابوهاشم بن محمد بن حنفیه ؛ كه گروهى معتقد به مهدویت او بودند3- 
  .(281)عمر بن عبدالعزیز4- 
  .(282)عبداهللا بن معاویة بن عبداهللا بن جعفر5- 
  .(283)اسماعیل فرزند امام صادق علیه السالم ؛ گروهى مرگ او را انكار كرده و قائل به مهدویت او شدند6- 

بزرگان خط اعتزال مردم را به بیعت . محمد بن عبداهللا بن حسن ؛ او در سال صد هجرى ادعاى مهدویت نمود -7
كسى شك نداشت كه او مهدى است و حتى گروهى :((ابوالفرج اصفهانى مى گوید .(284) با او دعوت مى نمودند

  .(((285)از بنى هاشم نیز با او بیعت كردند
مهدى عباسى ؛ منصور عباسى لقب فرزندش را مهدى گذاشت تا مردم را از این طریق اغفال كرده و به اعتقاد  -8

  .(286)مهدویت با او بیعت كنند



ادعا مى كند كه ))ضحى االسالم((احمد امین مصرى در كتاب: آیا زیدیه منكر مهدى علیه السالم هستند؟  -101
 زیدیه به طور شدید مهدى

  .(287)علیه السالم را انكار مى كنند
ها هم مانند ادعاى احمد امین به طور حتم باطل است زیرا با مراجعه به كتاب هاى زیدیه پى مى بریم كه آن: پاسخ 

 .سایر فرق اسالمى به ظهور و قیام حضرت مهدى علیه السالم اعتقاد كامل دارند
بابى را ))لوامع االنوار((مجد الدین بن محمد بن منصور حسنى مویدى از بزرگان علماى زیدیه است كه در كتاب

   .(288)سالم آورده استبیان كرده و احادیث بسیارى درباره آن حضرت علیه ال))اخبار المهدى((تحت عنوان
عال بر آنها باد به حضرت مهدى امامان از آل محمد كه درودهاى خداوند مت:((او در بخشى از كلمات خود مى گوید

اول امامان آخر امامان را به این موضوع وصیت مى  .بشارت مى دادند و فرج او را از خداوند انتظار مى كشیدند
 .((نمودند ، و سابق آنان به كسانى كه بعد از آنها مى آمدند موضوع حضرت مهدى علیه السالم را ابالغ مى نمودند

(289) 
روایات درباره مهدى و :((او نیز بعد از نقل اخبار و روایات بسیار درباره حضرت مهدى علیه السالم مى گوید

  .(((290)اهل بیت است به حد تواتر مى باشداینكه او از 
بیش از آن است كه ) مهدى )مت و خاتمه امامان خبرهاى نبوى و بشارت هاى علوى به امام ا:((و نیز مى گوید

امام (در شرح كالم وصى ) ابن ابى الحدید(و امر درباره او همان چیزى است كه شارح نهج البالغه . شماره شود
و به تحقیق اتفاق تمام فرقه . كالمى كه نص آن این است  . صلوات اهللا علیهقد لبس للحكمة جنتهاگفته است ( على

  .((((291)ظهور او(ان بر آن است كه دنیا و تكلیف تمام نمى شود مگر بر او هاى مسلمان
   .(292)نقل كرده است))الشافى((ه ، ابن حمزه ، در كتابهمین مضامین را امام زیدی

ى به والدت حضرت مهدى علیه السالم اعتقاد دارد ، نه اینكه در از عبارات ابن حمزه استفاده مى شود كه او حت
  .(293)آخرالزمان متولد مى شود

به اصل قضیه مهدویت تصریح كرده ))مطمح االمال((قاضى حسین بن ناصر مهال از علماى زیدیه در كتابو نیز 
  .(((294)درباره مهدى احادیثى است كه به حد تواتر رسیده است:((او مى گوید. است 

 آیا اعتقاد به مهدویت مردم را از عمل خیر باز مى دارد؟ : 102
 .قبل از هر چیز باید عقیده به مهدویت و انتظار مهدى موعود علیه السالم را معنا كرد

انتظار ظهور كسى بنشیند كه به سبب فراگیر شدن ظلم با  اگر مقصود از عقیده مهدویت آن باشد كه انسان به
ظلم   ظهورش به تنهایى همه امور را اصالح مى كند و ما هیچ نقشى در ظهور او نداریم بلكه مى توانیم با گسترش 
 .در ظهور او تعجیل كنیم ، با این دیدگاه مى توان گفت كه اعتقاد به مهدویت انسان را از عمل خیر باز مى دارد

ولى اگر برداشت ما از اعتقاد به مهدویت عقیده به ظهور كسى است كه ما مى توانیم با زمینه سازى براى او در 
ظهورش تعجیل كنیم و اگر تاءخیر در آن شده به جهت كوتاهى ما است ، نه تنها این عقیده انسان را از عمل باز 

لذا . زیرا منتظران مصلح خود افرادى صالح هستند. دنمى دارد بلكه در عمل كردن به خیر نیز تشویق خواهد نمو
 . در روایات اسالمى انتظار فرج از مقوله عمل و از افضل اعمال امت اسالمى به حساب آمده است

 موارد اتفاقى در قضیه مهدویت
 آیا مذاهب اسالمى بر اصل ظهور امام زمان علیه السالم اتفاق نظر دارند؟ : 103

ر اصل مسئله ظهور حضرت مهدى علیه السالم از ذریه پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله تمام مذاهب اسالمى ب
همه معتقدند كه در آخرالزمان شخصى به نام مهدى علیه السالم ظهور كرده ، زمین را پر از . اتفاق نظر دارند

 . عدل و داد خواهد كرد همان گونه كه از ظلم و جور پر شده است
 هاز علماى شیع. الف 

به راستى اعتقاد به حضرت مهدى علیه السالم به عنوان پیشواى منتظر :((شهید صدر رحمة اهللا علیه مى فرماید
براى تغییر جهان به جهانى بهتر در احادیث پیامبر صلى اهللا علیه و آله به طور عموم و در روایات اهل بیت علیه 

و به حدى به این مسئله تاكید شده كه جاى هیچ السالم به طور خصوص آمده است و به طور خصوص آمده است 
   .((...(295)شكى را براى انسان باقى نمى گذارد

مسئله بشارت به ظهور مهدى علیه السالم از اوالد فاطمه سالم اهللا علیها در :((مد رضا مظفر مى فرمایدشیخ مح
آخرالزمان و اینكه زمین را از عدل و داد پر مى كند بعد از آنكه از ظلم و جور پر شده باشد ، از مسائلى است كه 

مسلمانان در كتاب هاى روایى خود آنها را نقل كرده به طور متواتر از پیامبر صلى اهللا علیه و آله رسیده است و 
  .(((296)اند
 از علماى اهل سنت. ب 



اما مسئله مهدى ، باید دانسته شود كه درباره خروج او احادیث صحیح بسیارى وارد :((بانى مى گویدناصر الدین ال
   .((...(297)شده است

همانا كثرت احادیث مهدى علیه السالم و تعدد طرق آنها و اثبات آنها در :((شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد مى گوید
كتاب هاى اهل سنت به حدى است كه بسیار دشوار به نظر مى رسد كه بتوانیم بگوییم حقیقتى ندارند مگر اینكه 

 قت در سندهاى آنها نكرده باشد و بر كالم بزرگان اهل علم واقف نباشدكسى جاهل بوده یا اهل جدل باشد ، یا د
(298)...)).  

بلكه متواتر   پس از مهدى علیه السالم معلوم و احادیث در آن مستفیض :((عبداهللا بن باز مى گویدشیخ عبدالعزیز بن 
   .((...(299)و تقویت كننده یكدیگرند ، و جماعتى از اهل علم ادعاى تواتر آنها را نموده اند

 آیا مذاهب اسالمى بر وجوب اعتقاد به ظهور مهدى علیه السالم اتفاق نظر دارند؟ : 104
بى است همه مذاهب اسالمى بر این امر اتفاق نظر دارند كه خروج مهدى علیه السالم در آخر الزمان از امور غی

 .كه باید به آن اعتقاد پیدا كرد
 از علماى شیعه. الف 

ایمان شخص مومن به امام زمان علیه السالم بدون علم به احوال آن حضرت صحیح :((شیخ صدوق مى فرماید
زیرا ایمان كسى كه به قضیه مهدویت اعتقاد دارد به او نفعى نمى رساند مگر در صورتى كه عارف . نخواهد بود

  .(((300)آن حضرت در زمان غیبت باشد به شاءن
 از علماى اهل سنت. ب 

ده به خروج حضرت مهدى علیه السالم عقیده اى است ثابت و متواتر از همانا عقی:((ناصر الدین البانى مى نویسد
پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله كه ایمان به آن واجب است ، زیرا این عقیده از امور غیب است كه ایمان به آن در 

   .((...(301)قرآن كریم از صفات پرهیزكاران شمرده شده است
تصدیق و اعتقاد به قضیه مهدویت ، داخل در ایمان به رسالت پیامبر اكرم :((عبدالمحسن بن حمد العباد مى نویسد

، زیرا از آثار ایمان به پیامبر صلى اهللا علیه و آله تصدیق او است در امورى كه به آنها  صلى اهللا علیه و آله است
 .((... خبر داده و نیز داخل در ایمان به غیبى است كه خداوند متعال مومنین را به جهت ایمان به آن مدح كرده است

(302) 
 دیدگاه مذاهب اسالمى راجع به توسعه حكومت حضرت مهدى علیه السالم چیست ؟ : 105

هدى علیه السالم یكى دیگر از موارد اعتقاد در قضیه مهدویت ، موضوع فراگیر بودن دعوت و حكومت حضرت م
 . است

خداوند به ((؛ ...(303) وعد اهللا الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى االرض:خداوند متعال مى فرماید
 ((.كسانى كه از شما بندگان ایمان آورده و نیكوكار گردند وعده داده است كه بر روى زمین خالفت دهد

تمال االرض ظلما و جورا ثم یخرج :احمد بن حنبل به سندش از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
زمین پر از ستم و ظلم مى شود در این ((؛(304) تسعا فیمالء االرض قسطا و عدال رجل من عترتى یملك سبعا اءو

روج مى كند و در مدت هفت یا نه روز مالك كل زمین خواهد شد و در این هنگام زمین هنگام شخصى از عترتم خ
 ((.را پر از عدل و داد خواهد كرد

یملك القائم ثالثمائة سنة و یزداد تسعا كما لبث اهل الكهف فى كهفهم ، یمال االرض عدال :امام باقر علیه السالم فرمود
سال مالك  309امام قائم علیه السالم ((؛(305)  له شرق االءرض و غربهاو قسطا كما ملئت ظلما و جورا فیفتح اهللا

زمین را پر از عدل و . كند همان مقدار كه اهل كهف در غارشان درنگ كردند زمین مى شود و در آن حكومت مى
 ((.خداوند براى او شرق و غرب عالم را فتح خواهد نمود. داد خواهد كرد آن گونه كه پر از ظلم و جور شده باشد

 دیدگاه مذاهب اسالمى درباره لقب منجى چیست ؟ : 106
ه دست ما رسیده پى مى بریم كه همگى بر این اتفاق دارند كه لقب منجى با مالحظه روایاتى كه از شیعه و سنى ب

 . است))مهدى((جهانى
المهدى منا اهل :حاكم نیشابورى به سند خود از ابن سعید خدرى نقل كرده كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

  ((.مهدى از ما اهل بیت است((؛(306) البیت
یخرج المهدى و على راءسه غمامة فیها مناد ینادى هذا المهدى خلیفة اهللا :پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمودند

مهدى خروج مى كند در حالى كه باالى سر او ابرى است ، در میان آن ابر كسى است كه ندا مى ((؛(307)فاتبعوه
 ((.دى خلیفه خدا است او را پیروى كنیدكند این مه

 مهدى موعود علیه السالم از ذریه چه كسى است ؟ : 107



 . همه مسلمانان اتفاق نظر دارند كه مهدى موعود علیه السالم از ذریه پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله است
از رسول : میان آمد ام سلمه فرمود نزد ام سلمه بودم كه سخن از مهدى علیه السالم به: سعید بن مسیب مى گوید

  ((.مهدى از اوالد فاطمه است((؛3)(08 المهدى من ولد فاطمة:خدا صلى اهللا علیه و آله شنیدم كه مى فرمود
 .ظلما و عدوانا  ال تقوم الساعة حتى تمتلى االرض :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود: ابو سعید خدرى مى گوید

قیامت ((؛(309) یمالها قسطا و عدال كما ملئت ظلما و عدوانا) اءو من اهل بیتى (ثم یخرج رجل من عترتى : قال 
تردید از [سپس مردى از عترتم یا از اهل بیتم : فرمود. برپا نمى شود تا اینكه زمین پر از ظلم و جور شده باشد

 ((. قیام مى كند و زمین را پر از عدل و داد خواهد كرد همان گونه كه پر از ظلم و جور شده است] است  راوى
  ((.مهدى مردى از اوالد فاطمه است((؛(310) المهدى رجل من ولد فاطمه:امام باقر علیه السالم فرمود

 دیدگاه مذاهب اسالمى درباره نزول حضرت عیسى علیه السالم چیست ؟ : 108
از روایات فریقین استفاده مى شود كه هنگام خروج حضرت مهدى علیه السالم حضرت عیسى علیه السالم از 

 .مان فرود آمده در نماز به امام زمان علیه السالم اقتدا خواهد كردآس
كیف انتم اذا نزل ابن مریم :بخارى به سند خود از ابو هریره نقل مى كند كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

چگونه اید زمانى كه فرزند مریم فرود آید در حالى كه امام بر شما فردى از خودتان ((؛(311) فیكم و امامكم منكم
 ((. است

االرض و تظهر له الكنوز ، و یبلغ القائم منصور بالرعب موید بالنصر ، تطوى له :امام باقر علیه السالم فرمود
سلطانه المشرق و المغرب و یظهر اهللا عزوجل به دینه ولو كره المشركون فال یبقى فى االءرض خراب اءال عمر ، 

یارى و به نصرت تاءیید مى   قائم توسط ترس ((؛(312) و ینزل روح اهللا عیسى بن مریم علیه السالم فیصى خلفه
مشرق و مغرب عالم را فرا   زمین براى او خواهد چرخید و گنج ها براى او ظاهر خواهد شد و سلطنتش . شود

وجل به واسطه او دینش را ظاهر مى كند هر چند كه مشركان بر آن كراهت داشته باشند خداوند عز. خواهد گرفت 
در آن هنگام در زمین جاى خرابى نیست جز آنكه آباد شود و روح اهللا عیسى بن مریم فرود مى آید و پشت سر او 

 ((.اقامه نماز خواهد كرد
 م مى گردد؟در چه مدتى مقدمات ظهور حضرت مهدى علیه السالم فراه : 109

اتفاق امت اسالمى است بر اینكه امر حضرت مهدى علیه السالم یك َشِبه از جانب خداوند اصالح شده و ظهورش 
 .امضا خواهد شد

المهدى منا اهل البیت یصلحه :احمد بن حنبل به سند خود از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل مى كند كه فرمود
 ((.مهدى از ما اهل بیت است خداوند امر فرج او را در یك شب اصالح خواهد كرد((؛(313) اهللا فى لیلة

فى التاسع من ولدى سنة من یوسف و سنة :ن علیه السالم نقل مى كند كه فرمودشیخ صدوق به سند خود از امام حسی
در ((؛(314) من موسى بن عمران علیه السالم و هو قائمنا اهل البیت ، یصلح اهللا تبارك و تعالى امره فى لیلة واحدة

نهمین فرزند از اوالد من سنتى از یوسف و سنتى از موسى بن عمران علیه السالم است و او قائم ما اهل بیت است 
 ((.خداوند تبارك و تعالى امر او را در یك شب اصالح خواهد كرد. 

 ه مذاهب اسالمى درباره حكومت عدل گستر حضرت مهدى علیه السالم چیست ؟دیدگا : 110
احادیث بسیار زیادى در متون اسالمى اعم از شیعه و سنى بر این امر اتفاق دارند كه امام زمان علیه السالم بعد از 

 .ظهور خود زمین را پر از عدل و داد خواهد كرد همان گونه كه از ظلم و جور پر شده باشد
ال تقوم الساعة حتى تمتلى االرض ظلما :بو سعید خدرى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت كرده كه فرمودا

(315) ثم یخرج رجل من عترتى او من اهل بیتى یمالها قسطا و عدال كما ملئت ظلما و عدوانا: و عدوانا ، قال 
آن گاه شخصى از عترتم یا از اهل بیتم : قیامت برپا نمى شود تا آنكه زمین پر از ظلم و ستم گردد ، سپس فرمود((؛
 ((.پر خواهد كرد همان گونه كه از ظلم و ستم پر شده باشد خروج كرده زمین را از عدل] تردید از رواى است [

و اءو  -یظهر صاحبنا و هو من صلب هذا :شیخ طوسى به سند خود از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود
صاحب ما ظهور مى كند ((؛(316) و یمالها عدال كما ملئت جورا و ظلما - ما بیده الى موسى بن جعفر علیه السالم 

آن ) حضرت با دست مبارك خود به موسى بن جعفر علیه السالم اشاره كرد(در حالى كه از نسل این شخص است 
 ((.گاه زمین را پر از عدل و داد مى كند ، همان گونه كه از ظلم و جور پر شده باشد

 والدت امام مهدى علیه السالم
 آیا كسى از علماى اهل سنت به والدت مهدى علیه السالم اعتراف كرده است ؟ :111

م مهدى علیه السالم گروهى از علماى اهل سنت به والدت فرزندى براى امام حسن عسكرى علیه السالم به نا
 : اعتراف نموده اند ، اینك اسامى برخى از آنها را ذكر مى نماییم

   .(317)عالمه شمس الدین قاضى ابن خلكان شافعى1- 



   .(318)عالمه صالح الدین خلیل بن ایبك صفدى2- 
   .(319)ىابن اثیر جزر3- 
  .(320)عالمه میرخواند4- 
   .(321)على بن حسین مسعودى5- 
   .(322)محمد فرید وجدى6- 
   .(323)ابوالفداء اسماعیل بن على شافعى7- 
   .(324)سبط بن جوزى8- 
   .(325)محمد بن طلحه شافعى9- 
   .(326)شمس الدین محمد بن طولون حنفى10- 
   .(327)م بدخشى شافعىمیرزا محمد بن رست11- 
   .(328)احمد بن حجر حیتمى شافعى12- 
   .(329)محمد بن یوسف گنجى شافعى13- 
   .(330)عارف عبدالوهاب شعرانى حنفى14- 
   .(331)محیى الدین عربى15- 
   .(332)مومن بن حسن شبلنجى شافعى16- 
   .(333)شیخ سلیمان قندوزى حنفى17- 
   .(334)شیخ محمد بن على صبان شافعى18- 
   .(335)صفى الدین عبدالمومن بغدادى19- 
   .(336)زین الدین عمر بن وردى20- 
   .(337)ابوالعباس احمدبن على قلقشندى شافعى21- 
   .(338)ابو عبداهللا یاقوت حموى22- 
   .33)(9محمد امین بغدادى معروف به سویدى23- 
 (340)ابن خلدون 24- 
   .(341)ابوالفتح محمد بن عبدالكریم شهرستانى25- 
   .(342)نورالدین ابن صباغ مالكى26- 
   .(343)نورالدین عبداالرحمن جامى حنفى27- 
   .(344)مال على قارى حنفى مكى28- 
   .(345)فضل بن روزبهان29- 
   .(346)جمال الدین محمد بن یوسف زرندى حنفى30- 
   .(347)احمد امین مصرى31- 
   .(348)صدر الدین حموینى32- 
   .(349)عطار نیشابورى33- 
   .(350)جالل الدین بلخى رومى34- 
   .(351)صدر الدین قونوى35- 
   .(352)حسین بن محمد دیاربكرى مالكى36- 
   .(353)قرمانى حنفى احمد بن یوسف ابوالعباس37- 
   .(354)شمس الدین ذهبى شافعى38- 
   .(355)فخر رازى شافعى39- 
   .(356)شیخ عبداهللا بن محمد شبراوى مصرى شافعى40- 
   .(357)ابن عماد دمشقى حنبلى41- 
   .(358)محمد بن عبدالرسول برزنجى شافعى42- 
   .(359)ابوالبركات نعمان بن محمد آلوسى حنفى43- 

 و دیگران
 را همان منجى منتظر مى داند؟) مهدى (آیا كسى از اهل سنت فرزند امام عسكرى علیه السالم  : 112

مهدى از امام حسن عسكرى اشاره كرده اند و  گر چه برخى از علماى اهل سنت تنها به والدت فرزندى به نام
حیات او تا این زمان و منجى و موعود بودن او را به شیعه نسبت مى دهند ولى برخى از آنان تصریح به زنده 



 .بودن او تاكنون و نیز موعود و منجى بودن او دارند كه مى توان از میان آنها به افراد ذیل اشاره نمود
ابو محمد حسن عسكرى علیه السالم از خود :((مى گوید) ق  ه 658متوفاى (شافعى  محمد بن یوسف گنجى -1

  .(((360)صلوات اهللا علیه. فرزندى به جاى گذاشت كه همان امام منتظر است 
او از اوالد امام حسن عسكرى  . در آخرالزمان امید به خروج مهدى است:((عبدالوهاب شعرانى حنفى مى گوید -2

هجرى اتفاق افتاد تا به حال زنده است تا با حضرت عیسى علیه  255علیه السالم است والدت او نیمه شعبان سال 
  .(((361)این چنین شیخ حسن عراقى به من خبر داد. سال است  706عمرش تا این زمان . جتماع كندالسالم ا

او كسى است :((لدین عبدالرحمن جامى حنفى بعد از بیان تاریخ والدت حضرت مهدى علیه السالم مى گویدنورا -3
  .(((362)كه زمین را پر از عدل و داد خواهد كرد

هجرى بود و اسم  255والدت امام دوازدهم در پانزدهم ماه شعبان سال :((قاضى بهلول بهجت افندى مى گوید -4
هر گاه خداوند به او اذن دهد ظهور . یكى صغرا و دیگرى كبرا: براى او دو غیبت است . مادرش نرجس است 
  .(((363)پر از عدل و داد خواهد كردكرده آن گاه زمین را 

همانا :((... علیه و آله نقل كرده آمده است صدر الدین حموینى ؛ در ذیل حدیثى كه او از پیامبر صلى اهللا  -5
  .(((364)دوازدهمین از فرزندانم غیبت مى كند تا اینكه خداوند متعال به او اذن خرج مى دهد

 :شیخ فرید الدین عطار نیشابورى ؛ او در قصیده اى مى گوید -6
صد ھزاران اولیا روى زمین

 
از خدا خواھند مھدى را يقین

يا الھى مھدى ام از غیب آر

 
(365)تا جھان عدل گردد آشكار 

 :جالل الدین رومى او نیز در قصیده اى مى گوید -7
مستان سالمت مى كنند! اى سرور مردان على 

مردان سالمت مى ! وى صفدر مردان على 
كنن

 :ا مى رسدتا اینكه بدین ج
با میر دين ھادى بگو با عسكرى مھدى بگو

 
مستان سالمت مى كنند : با آن ولى مھدى بگو

(366)
ال اله اال ((هفتاد هزار بار ذكر:((... صدر الدین قونوى ؛ او هنگام وفات در وصیت خود به شاگردانش مى گوید -8
 .((را در شب اول مرگم با حضور قلب بگویید و سالم مرا نیز به حضرت مهدى علیه السالم برسانید))اهللا
مد حجت ، خلف صالح ، عمرش هنگام وفات پدرش مح:((احمد بن یوسف ابوالعباس قرمانى حنفى ؛ او مى گوید -9

خداوند در آن سن به او حكمت آموخت همان گونه كه در كودكى به حضرت یحیى علیه السالم . پنج سال بود
   .((...(367)علما اتفاق دارند بر آنكه مهدى همان قائم در آخرالزمان است... آموخت 
 مبناى مولفان حدیثى مصادر مهدویت چه بوده است ؟ : 113

ضوع مهدویت را معروف نزد قدما چنین بوده كه هر روایتى در مسائل تاریخى و از آن جمله مو:((برخى مى گویند
و بین روایات تمییز داده شد تا . بدون بررسى سند آن نقل مى كردند ولى بعد از آن عصر ، حركت جدیدى پدید آمد

صحیح ، حسن ، قوى و ضعیف : زمانى كه حركت اصولیین پدید آمد و اخبار را به دسته هاى مختلف از قبیل 
 هاى تاریخى كه از آن جمله روایات مهدویت است ، نگردید ولى این پیشرفت و حركت شامل روایت. تقسیم نمودند

(368)...)).  
 : پاسخ
ن امامیه مى دانیم آن است كه آنان نهایت سعى و كوشش و احتیاط خود را در جمع و نقل آنچه از قدماى محدثی -1

او نزد اهل فن حدیث ، معروف به دقت  . احادیث در كتب خود داشته اند كه از آن جمله كلینى رحمة اهللا علیه است
ة اهللا علیه چه اهتمام وافرى به نظر و احتیاط در نقل اخبار است و نیز مى دانیم كه بزرگانى امثال شیخ طوسى رحم

شخصى مثل شیخ صدوق رحمة اهللا علیه عادتا شیوخ خود را مى شناخته و نیز . شناخت شیوخ روایى خود داشته اند
 . از حاالت آنان از ایمان و عدالت آگاهى داشته است و از كسى كه او را نمى شناخت روایت نقل نمى كرده است

بزرگان به صحت این گونه روایات كه در باب امامت و مهدویت وارد شده اطمینان  ما اطمینان داریم كه این -2
كامل داشته اند و یا الاقل به جهت برخى قرائن معتبر كه همراه آنها بوده و موجب جبران ضعف برخى از آنها مى 



شیخ صدوق و طوسى و  و گرنه جاى این سؤال باقى است كه امثال. شده ، آنها را با اطمینان كامل نقل مى كردند
دیگران چه اهدافى غیر از احتجاج و استدالل به آنها داشته اند مگر این نیست كه شیخ صدوق كتابش را براى رفع 

 حیرت در امر حضرت مهدى علیه السالم نوشته است ؟
وق ، تمام یا بیشتر اصول و منابع اصلى احادیث مهدویت كه در سه قرن اول نوشته شده به دست شیخ صد -3

 .طوسى و نعمانى رسیده و از خود به آن كتاب ها استناد داشته اند ، و لذا به آن روایات استدالل مى نمودند
گر چه تقسیم حدیث به چهار قسم از اصطالحات متاخرین است ولى قدماى محدثین از آن جمله شیخ طوسى  -4

 .رحمة اهللا علیه روش خاصى در قبول خبر داشته اند
این اصطالح نزد قدما معروف نبوده بلكه آنان :((عد از تقسیم حدیث به چهار قسم معروف ، مى گویدشیخ بهایى ب

حدیث صحیح را به حدیثى اطالق مى كردند كه مقرون به قرائن مورد وثوق و اطمینان باشد و ین قرائن انواعى 
 :دارد
 . استگانه حدیثى كه نزد راویان مشهور بوده 400وجود حدیث در اصول : الف 
 .تكرار حدیث در یك یا دو اصل یا بیشتر از این اصول با سندهاى متعدد و معتبر: ب 
 . وجود حدیث در اصلى كه انتسابش به یكى از اصحاب ائمه ثابت و اجماع اصحاب بر صدق او بوده است: ج 
مجید نمودند ، از وجود حدیث در یكى از كتبى كه بر ائمه عرضه شده و آن حضرات ، مصّنف آن كتب را ت: د 

  .(369)عبیداهللا بن على حلبى كه بر امام صادق علیه السالم عرضه شد: قبیل كتاب 
   .(370)وجود حدیث در كتبى كه نزد قدما مورد وثوق و اطمینان بوده است: ه 
 :دو نوع تقسیم كرده اند علماى رجال ، مجهول را بر -

 .و آن به كسى اطالق مى شود كه تصریح به جهالیت او از سوى رجالیون شده باشد: مجهول اصطالحى : الف 
و آن به كسى اطالق مى شود كه وضعیت او معلوم نیست و لذا در كتب رجال از او یادى به : مجهول لغوى : ب 

ست كه موجب ضعف راوى است و در مورد دوم احتیاج به بررسى تنها قسم اول از جهالت ا. میان نیامده است 
دقیق دارد كه سبب مطرح نشدن او در كتب رجال چیست ؟ گاه ممكن است به جهت معروف بودنش درباره او 

  .(371)سكوت كرده اند
یعنى اصل اولى بر صدق و . باشد))اصالة الصدق و العدالة((احتمالى نیز وجود دارد كه بناى قدما بر تمسك به -6

عدم فسق است  و مقصود به آن ، همان اصل عدم و یا استصحاب. عدالت راوى است مگر آنكه خالف آن ثابت شود
نداریم ؛ زیرا احراز آن  -خواه به معناى ملكه یا حسن ظاهر  -به همین جهت است كه ما احتیاجى به اثبات عدالت 

. كمتر كسى است كه بتوان عدالت او را به اثبات رسانید. مستلزم تعطیل امور و تضییع بسیارى از مصالح است 
 . این مطلب مورد تاءیید عقال نیز هست

اى اثبات اعتبار روایات نباید تنها اعتبار سندى را مطرح ساخت بلكه باید به همه راه ها و اسباب اعتبار بر -7
شخص توجه كرد و در نظر داشت كه مبناى بسیارى از عالمان شیعه بلكه اكثریت قریب به اتفاق آنان ، حجیت خبر 

 .ثوق حاصل شودموثوق به است ؛ یعنى خبرى كه از طرق مختلف به آن اطمینان و و
 آیا روایات والدت حضرت مهدى علیه السالم ضعیف است ؟ : 114

مولفان در مورد والدت حضرت مهدى علیه السالم به هر روایتى تمسك كرده اند در حالى :((... برخى مى گویند
   .((...(372)كه خود به ضعف سند آنها پى برده اند

 : پاسخ
احادیث مربوط به والدت حضرت مهدى علیه السالم به جهت وجود برخى از سندهاى صحیح در میان آنها  -1

ف برخوردارند ، تقویت كند ، و این مسلكى است كه مورد قبول محدثین كافى است كه سند روایات دیگر كه از ضع
   .37)(3شیعه و اهل سنت واقع شده است

احادیثى كه درباره مسائل مسلم اعتقادى و كالمى است از آن جهت كه نزد شیعه ثابت بوده و به تاءیید قطعى  -2
عقل نیز رسیده است ، راویان آن مورد جرح و تعدیل قرار نگرفته اند ، و به طور كلى احتیاجى به آن نبوده است ، 

 .دكه از آن جمله مى توان به احادیث مهدویت اشاره كر
احادیث والدت حضرت مهدى علیه السالم كه به داللت مطابقى یا تضمنى یا التزامى داللت بر والدت حضرت  -3

خبر . لذا به جهت آنكه مفید یقین است احتیاج به بررسى سندى ندارد. دارد از حد الزم تواتر فراتر رفته است 
ست و مى دانیم كه در خبر متواتر الزم نیست كه متواتر نقل جماعت كثیرى است كه اتفاقشان بر دروغ ، محال ا

 .هر یك از راویان حدیث از ثقات و عدول باشند بلكه مى توان از راه تراكم احتماالت به یقین رسید
شخص متتبع بعد از مالحظه وضع سیاسى عصر امام عسكرى علیه السالم و قبل و بعد از آن پى مى برد كه  -4

یان احادیث والدت حضرت مهدى علیه السالم همان فشارهاى سیاسى بوده كه از یكى از عوامل جهالت حال راو



طریق حاكمان ظلم و جور بر شیعیان وارد شده است و لذا بسیارى از راویان خود را با اسامى مستعار معرفى مى 
ا مى آمده و در كردند تا شناخته نشوند ، خصوصا با در نظر گرفتن اینكه برخى از راویان از مناطق دور به سامر

 .مورد حضرت سؤ ال مى كردند و براى دیگران نقل مى نمودند
 چه عواملى در حصول تواتر و یقین به والدت امام مهدى علیه السالم موثر است ؟ : 115

از آنجا كه اعتبار خبر متواتر به جهت حصول یقین است در مورد موضوع والدت امام مهدى علیه السالم عواملى 
 : ول یقین به این موضوع دخالت داشته استچند در حص

كه مجموع . احادیثى كه به داللت مطابقى بر والدت امام مهدى علیه السالم و بشارت به آن حضرت داللت دارد -1
  .(374)حدیث مى رسد 214آنها به 

   .(375)روایاتى كه در مورد سال والدت حضرت رسیده است2- 
   .(376)روایاتى كه در رابطه با خصوصیات فردى امام زمان علیه السالم وارد شده است3- 
  .(377)روایاتى كه نص بر امامت آن حضرت دارد4- 

دسه صادر شده است كه عدد آنها به ده ها توقیع مى رسد و در جاى خود فهرستى از توقیعاتى كه از ناحیه مق -5
 . آنها را آورده ایم

تضییقات سیاسى كه از ناحیه حكومت بنى العباس براى مواجهه و مقابله با حضرت و قتل ایشان گذاشته شده  -6
 .بود
 .طریق آنها وجود چهار سفیر در عصر غیبت صغرا و ارتباط مردم با حضرت از -7
عده زیادى كه مشّرف به لقا و رؤ  - 9. وكالى ناحیه مقدسه كه در كشورها و شهرهاى مختلف وجود داشته اند -8

 .یت حضرت مهدى علیه السالم شده اند
 . معجزاتى كه از حضرت مهدى علیه السالم صادر شده و در كتاب ها مكتوب است -10
 . ند امام عسكرى علیه السالماعتراف علماى انساب به والدت و فرز -11
 . اجماع و تبّنى شیعه بر والدت و وجود امام مهدى علیه السالم -12
 . تصریح مورخان بر والدت حضرت مهدى علیه السالم -13
 . مدعیان سفارت دروغین از طرف امام زمان علیه السالم -14
 . لیه السالمشهادت هر یك از معصومین علیهم السالم بر والدت حضرت مهدى ع -15

 آیا در بین احادیث والدت حضرت حدیث صحیح السند نیز وجود دارد؟ : 116
در بین احادیثى كه داللت بر والدت حضرت مهدى علیه السالم دارد پى به روایاتى مى بریم كه از سند صحیح یا 

 : اینك به برخى از آنها اشاره مى كنیم .حسن یا موثقى برخوردار است 
سند صحیح اعالئى از محمد بن عبداهللا و محمد بن یحیى از عبداهللا بن جعفر حمیرى نقل مى كند كه كلینى به  -1

اجتمعت اءنا و الشیخ اءبو عمرو رحمة اهللا علیه عند اءحمد بن اسحاق فغمزنى اءحمد بن اسحاق اءن اءساءله :فرمود
و ما اءنا بشاك فیما اءرید اءن اءساءلك عنه  انى اءرید اءن اءساءلك عن شى ء! یا اءباعمرو: عن الخلف ، فقلت له 

، فان اعتقادى و دینى اءن االءرض ال تخلو من حجة اال اذا كان قبل یوم القیامة باءربعین یوما فاذا كان ذلك رفعت 
سل حاجتك ؟ فقلت له اءنت راءیت الخلف : ثم قال . ولكنى اءحببت اءن اءزداد یقینا... الحجة و اءغلق باب التوبة 

 -ابو عمرو من و شیخ ((؛ ...(378) ن بعد اءبى محمد علیه السالم ، فقل اءى واهللا ورقبته مثل ذا ، و اءوماء بیدهم
احمد بن اسحاق به من اشاره كرد تا از ابو عمرو درباره  . خدمت احمد ابن اسحاق بودیم - عثمان بن سعید عمرى 

از تو سؤالى مى پرسم كه درباره آن شك ندارم : به ابوعمرو گفتم . جانشین امام عسكرى علیه السالم سؤ ال كنم 
ت خالى نمى ماند مگر چهل روز قبل از برپایى قیامت كه چون آن زیرا اعتقادم این است كه زمین هیچ گاه از حج

سپس  ... ولى من دوست دارم كه بر یقینم افزوده شود... روز فرا رسد حجت برداشته و راه توبه بسته خواهد شد 
رى به آ: آیا جانشین امام عسكرى را دیده اى ؟ ابوعمرو فرمود: گفت خواسته ات را سؤال كن ، سؤالم این است كه 

شیخ صدوق رحمة اهللا علیه نیز این حدیث را با سند ...)). خدا سوگند ، گردن او چنین بود ، و با دست اشاره كرد 
   .(379)صحیح نقل كرده است

تكون االءرض : قلت الءبى عبداهللا علیه السالم :و نیز كلینى به سند صحیح از حسین بن عال نقل كرده كه گفت  -2
آیا ممكن است كه زمین بدون امام : به امام صادق علیه السالم عرض كردم ((؛.(380) ال: لیس فیها امام ؟ قال 

 ((.هرگز: باشد؟ حضرت فرمود
ان االءرض ال تخلو :ودو نیز به سندى دیگر كه آن هم صحیح است از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرم -3

 ((.همانا زمین هرگز از وجود امام خالى نمى گردد((؛(381) اال و فیها امام
هل تبقى :نیز به سند صحیح از حسن بن على وشاء نقل مى كند كه از امام رضا علیه السالم سؤ ال كردم  و -4



ال تبقى اذا : قال . انا نروى اءنها ال تبقى اال اءن یسخط اهللا عزوجل على العباد: قلت . ال: االءرض بغیر امام ؟ قال 
ما چنین روایت مى : عرض كردم . هرگز: آیا زمین بدون امام باقى مى ماند؟ حضرت فرمود((؛(382) لساخت

بدون (زمین : بندگانش غضب كند؟ حضرت فرمود كنیم كه زمین از حجت خالى نمى ماند مگر آنكه خداوند بر
 ((.باقى نمى ماند ، و در غیر این صورت مضطرب مى شود) حجت 

جاللتك تمنعنى من : قلت البى محمد علیه السالم :و نیز به سند صحیح از ابى هاشم جعفرى نقل مى كند كه گفت  -5
فان بك حدث فاین اسال عنه : فقلت . نعم : ك ولد؟ فقال یا سیدى هل ل: قلت . سل : مسالتك فتاذن لى ان اسالك ؟ قال 

جاللت شما مرا مانع شده تا مساءله اى را از : كردم   ه السالم عرض به امام عسكرى علی((؛(383) بالمدینه: فقال . 
اى آقاى من آیا : عرض كردم . سؤال كن : شما سؤال كنم ، آیا اجازه مى دهید تا از شما بپرسم ؟ حضرت فرمود

. ل كنم اگر حادثه اى براى شما اتفاق افتاد كجا از او سوا: عرض كردم  . آرى: فرمود. براى شما فرزندى هست 
 ((. در مدینه :فرمود

خرج الى من ابى محمد قبل مضیه بسنتین :و نیز به سند صحیح از محمد بن على بن بالل نقل كرده كه فرمود -6
دو سال قبل از ((؛(384) یخبرنى بالخلف من بعده ثم خرج الى من قبل مضیه بثالثة ایام یخبرنى بالخلف من بعده

شهادت امام حسن عسكرى علیه السالم نامه اى از حضرت به دستم رسید كه در آن خبر از جانشین آن حضرت 
 ((.ادتشان نامه اى دیگر رسید كه باز خبر از جانشین بعد از خود دادندداده بود و نیز سه روز قبل از شه

ان للغالم غیبة قبل :كلینى نیز به سند صحیح از زراره نقل مى كند كه از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمود -7
نتظر و هو الذى یشك فى یا زرارة و هو الم: ولم ؟ قال یخاف واوما بیده الى بطنه ، ثم قال : قال قلت . ان یقوم 

به جهت خوف ، : چه ؟ فرمود براى: عرض كردم . همانا براى آن كودك قبل از قیام غیبتى است ((؛(385) والدته
 .((... اى زراره و او همان منتظرى است كه در والدت او شك مى شود: آن گاه فرمود. و اشاره به شكم مبارك كرد

الخلف من بعدى :صدوق به سند تام از داوود بن قاسم جعفرى نقل كرده كه امام هادى علیه السالم مى فرمود -8
انكم ال ترون شخصه و ال یحل لكم : و لم جعلنى اهللا فداك ؟ فقال : د الخلف ؟ فقلت الحسن ، فكیف لكم بالخلف من بع

جانشین بعد من فرزندم ((؛(386) قولوا الحجة من آل محمد علیهم السالم: فكیف نذكره ؟ فقال : فقلت . ذكره باسمه 
چگونه ، خداوند مرا : حسن است ، پس چگونه است شما را نسبت به جانشین از بعد این جانشین ؟ عرض كردم 

عرض كردم . كه نام او را ببریدزیرا شما شخص او را نمى بینید و براى شما حالل نیست : فداى تو گرداند؟ فرمود
 ((. حجت از آل محمد علیه السالم: بگویید: پس چگونه نام او را ببریم ، فرمود: 

 آیا خبر والدت امام مهدى علیه السالم تنها از طریق حكیمه نقل شده است ؟ : 117
از والدت امام زمان علیه  خیر ، این چنین نیست ، بلكه عده زیادى از اصحاب امام عسكرى علیه السالم و دیگران

اینك به برخى از آنها اشاره مى . السالم خبر داده اند ، و برخى نیز آن حضرت را در غیبت صغرا یا كبرا دیده اند
 : كنیم
دخلت على ابى محمد الحسن بن على علیه السالم بسر من راى :ابوالفضل حسین بن حسن علوى مى گوید -1

بر امام عسكرى علیه السالم در سامرا وارد شدم تا در والدت صاحب الزمان ((؛(387) فهناءته بوالدة ابنه القآئم
 ((.رت تهنیت بگویم علیه السالم به آن حض

هذا جزاء من افترى على اهللا تبارك : خرج عن ابى محمد علیه السالم حین قتل الزبیرى :احمد بن محمد مى گوید -2
و ولد له و سماه م ح م د سنة . و تعالى فى اءولیائه زعم انه یقتلنى و لیس لى عقب ، فكیف راى قدرة اهللا عزوجل 

بعد از كشته شدن زبیرى نامه اى از امام عسكرى علیه السالم به دستم رسید كه ((؛(388) ست و خمسین و ماءتین
جزاى كسى است كه بر خدا و اولیایش افترا ببندد ، و گمان كند كه مى تواند بدون  این: در آن نوشته شده بود

 255فرزندى براى آن حضرت در سال : آن گاه مى گوید. جانشین ، مرا بكشد ، و قدرت خدا را چگونه دیده است 
 ((. گذاشت))محمد((زاییده شده كه اسم ایشان را

 

 
 

محمد علیه السالم جاللتك تمنعنى من مساءلتك ، فتاءذن لى اءن اءساءلك قلت البى :ابو هاشم جعفرى مى گوید -3
به امام عسكرى علیه السالم عرض كردم ((؛ ...(389) نعم: هل لك ولد؟ فقال ! یا سیدى : قلت ! سل : فقال 

 . جاللت شما مانع از سؤ ال كردن من است ، آیا اجازه سوال به من مى دهید؟ حضرت فرمود ، سوال كن:((



 ((...آرى : آیا براى شما فرزندى است ؟ فرمود! اى آقاى من : عرض كردم 
قد دخلت علیه بعد مولده بلیلة فعطست عنده فقال لى :عسكرى علیه السالم نقل مى كند صدوق از نسیم ، خادم امام -4

هو : فقال  ! بلى یا موالى: فقلت ! اال اءبشرك فى العطاس ؟: فرحت بذلك ، فقال لى : قالت نسیم ! یرحمك اهللا : 
بر حضرت صاحب الزمان علیه السالم بعد از گذشت یك شب از والدتش داخل (390)))امان من الموت ثالثة ایام

آیا مى : آن گاه فرمود. شدم من از این جمله خوشحال . یرحمك اهللا : شدم ، نزد او عطسه كردم ، حضرت فرمود
عطسه تا سه روز انسان را از : فرمود. بلى اى مولى من : خواهى تو را در عطسه بشارت دهم ؟ عرض كردم 

 ((.مرگ در امان مى دارد
لما خرج صاحب الزمان علیه السالم من بطن امه سقط :شیخ طوسى به سندش از نسیم و ماریه نقل كرده است  -5

الحمد هللا رب العالمین و صلى اهللا على محمد و آله : فقال . ه ، رافعا سبابته نحو السمآء ثم عطس جاثیا على ركبتی
هنگامى كه صاحب الزمان ((؛(391) زعمت الظلمة ان حجة اهللا داحضة و لو اءذن لنا فى الكالم لزال الشك... عبدا 

علیه السالم از شكم مادرش بیرون آمد بر دو زانوى خود قرار گرفت ، انگشت سبابه خود را به طرف آسمان اشاره 
لى اهللا على محمد و آله عبدا داخرا غیر مستنكف و الحمد هللا رب العالمین و ص:كرد ، سپس عطسه اى كرد و فرمود

ظالمان گمان كرده اند كه حجت خدا زایل خواهد شد ، و اگر براى ما اذن در كالم داده : ال مستكبرآن گاه فرمود
 ((.شود به طور حتم شك زایل خواهد شد

ت او با امام عسكرى علیه السالم شیخ طوسى رحمة اهللا علیه روایتى را از كامل بن ابراهیم مدنى و قصه مالقا -6
فجاءت الریح فكشفت طرفه فاذا انا بفتى كانه فلقة قمر من اءبنآء اءربع سنین او :نقل كرده كه در آن چنین آمده است 

فقال جئت الى ولى  ! لبین یا سیدى: فاقشعررت من ذلك و اءلهمت اءن قلت ! یا كامل بن ابراهیم : مثلها ، فقال لى 
دى با((... ؛(392) اى واهللا: و بابه تساءله هل یدخل الجنة اال من عرف معرفتك ؟ و قال بمقالتك ؟ فقلت  اهللا و حجته

به . زد و پرده كنار رفت ، ناگهان كودكى را به مانند پاره ماه با حدود چهار سال سن یا همین اندازه مشاهده كردم 
حضرت  ! لبیك اى آقاى من: بدنم از این خطاب لرزید و الهام شدم كه بگویم  ! اى كامل بن ابراهیم: من فرمود

ا از او سؤال كنى آیا به جز كسى كه مثل معرفت تو را داشته و تو نزد ولى خدا و حجت و باب او آمده اى ت: فرمود
 .((... آرى : كردم  همانند تو مى گوید داخل بهشت مى شود؟ عرض 

امام عسكرى ((؛(393) اءرانى اءبومحمد علیه السالم ابنه و قال هذا صاحبكم بعدى:عمرو اهوازى مى گوید7- 
 ((. این صاحب شما بعد از من است: علیه السالم فرزند خود را به من نشان داد و فرمود

سندهایشان نقل كرده اند كه جماعت زیادى امام زمان كلینى و دیگران به :((شیخ حر عاملى رحمة اهللا علیه مى گوید
محمد بن اسماعیل بن موسى بن جعفر ، : علیه السالم را بعد از وفاتش مالقات كردند كه از آن جمله عبارتند از

حكیمه دختر محمد بن على عموى پدرش ، ابو على بن مطهر ، خادم ابراهیم بن عبده ، ابو عبداهللا بن صالح ، 
  .(((394)ن ادریس ، جعفر بن على عمویش ، عمرو اهوازى ، ظریف خادم ، فارسى ، مدائنى و دیگرانابراهیم ب

عرض علینا ابومحمد الحسن بن :ویة بن حكیم و محمد بن ایوب بن نوح و محمد بن عثمان عمرى مى گویندمعا -8
هذا امامكم من بعدى و خلیفتى علیكم اطیعوه و ال : فقال . على علیه السالم و نحن فى منزله و كنا اربعین رجال

امام عسكرى علیه السالم در منزل خود فرزندش را بر ما كه چهل نفر بودیم عرضه  ...(395)))تتفرقوا من بعدى
 ، او را اطاعت كنید و بعد از من متفرق نشویداین امام شما بعد از من و جانشین من بر شماست : داشت و فرمود

...)). 
 آیا رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از والدت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ : 118

ابن . حدیث شهادت به والدت آن حضرت از ناحیه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله استفاده مى شود 107آرى ، از 
ان اهللا تبارك و تعالى اطلع الى االرض اطالعه :هللا علیه و آله نقل كرده كه فرمودعباس از رسول خدا صلى ا

فاختارنى منها فجعلنى نبیا ، ثم اطلع الثانیة فاختار منها علیا فجعله اماما ، ثم امرنى ان اتخذه اخا و ولیا و وصیا و 
اءال و اءن اهللا تبارك و . حسن و الحسین خلیفة و وزیرا ، فعلى منى و انا من على و هو زوج ابنتى و ابو سبطى ال

تعالى جعلنى و ایاهم حججا على عباده و جعل من صلب الحسین ائمة یقومون بامرى و یحفظون وصیتى ، التاسع 
 منهم قآئم اهل بیتى و مهدى امتى ، اشبه الناس به شمائله و اءقواله و اءفعاله ، یظهر بعد غیبة طویلة و حیرة مضلة

خداوند تبارك و تعالى توجهى بر زمین كرد و مرا انتخاب نمود و من را نبى قرار داد سپس بار دوم ((؛...(396) 
كرد و على را از زمین انتخاب نمود و او را امام قرار داد و مرا امر نمود كه او را برادر و ولى و وصى  توجهى

و خلیفه و وزیر خود قرار دهم ، پسر على از من و من از على ام ، او شوهر دختر من و پدر دو نوه ام حسن و 
و از . حجت هایى بر بندگانش قرار داده است  كه خداوند تبارك و تعالى من و آنان را! آگاه باشید. حسین است 

نهمین از آنها قائم اهل بیت . صلب حسین امامانى قرار داد كه به امر من قیام كرده و وصیت مرا حفظ خواهند نمود



بعد از غیبت طوالنى و حیرت . من و مهدى امت من است شبیه ترین مردم به من در شمایل و اقوال و افعال است 
 .((... ظهور مى كند گمراه كننده
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یا اءمیر : اءتیت اءمیر المومنین علیه السالم فوجدته متفكرا ینكت فى االرض ، فقلت :اصبغ بن نباته مى گوید

ال واهللا ما رغبت فیها و ال فى الدنیا یوما : ها؟ فقال ما لى اءراك متفكرا تنكت فى االرض ، ارغبة منك فی! المومنین 
قط ، ولكنى فكرت فى مولود یكون من ظهرى الحادى عشر من ولدى ، و هو المهدى الذى یمالء االرض عدال و 

خدمت امیر ((؛ ...(397) قسطا كما ملئت جورا و ظلما ، تكون له غیبة و حیرة یضل فیها اقوام و یهتدى فیها آخرون
اى : عرض كردم . المومنین علیه السالم رسیدم ، دیدم كه در فكر فرو رفته و با چوب دستى بر زمین مى زند

چه شده كه شما را متفكر مى بینم و چوب در زمین فرو مى برید ، آیا در آن رغبتى پیدا كرده اید؟ ! یرالمومنین ام
ولى در مولودى فكر مى كردم  . نه به خدا سوگند من حتى یك روز به زمین و دنیا رغبت ننمودم: حضرت فرمود

دى اى است كه زمین را پر از عدل خواهد كرد آن او مه. كه از پشت من است او یازدهمین فرد از اوالد من است 
از براى او حیرت و غیبتى است كه اقوامى در آن گمراه و گروهى نیز در آن . گونه كه از جور و ظلم پر شده باشد

 .((... هدایت مى یابند
 آیا امام حسن علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ : 120

االئمة بعد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله :یثى از امام حسن مجتبى علیه السالم روایت شده كه فرمودآرى ، در حد
امامان بعد از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله ((؛(398) اثنى عشر من صلب اءخى الحسین و منهم مهدى هذه االمة

 ((. از صلب برادرم حسین است ، و از آنان مهدى این امت است) نه نفر از آنان (دوازده نفرند ، 
 داده است ؟آیا امام حسین علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر  : 121

فى التاسع من ولدى سنة من یوسف :صدوق رحمة اهللا علیه به سندش از امام حسین علیه السالم نقل كرده كه فرمود
در ((؛(399) و سنة من موسى بن عمران و هو قآئمنا اهل البیت یصلح اهللا تبارك و تعالى اءمره فى لیلة واحدة

. او قائم ما اهل بیت است . نهمین از فرزندانم سنتى از یوسف و سنتى از موسى بن عمران علیه السالم است 
 ((.هد نمودخداوند متعال امر او را در یك شب اصالح خوا

قآئم هذه االمة هو التاسع من ولدى و هو صاحب الغیبة و هو الذى یقسم :و نیز از آن حضرت روایت شده كه فرمود
و اوست كسى . قائم این امت همان نهمین از فرزندان من است و اوست صاحب غیبت ((؛(400)میراثه و هو حى

 ((.كه میراث او در حالى كه زنده است تقسیم مى شود
لمومنین و منا اثنى عشر مهدیا ، اولهم اءمیر ا:عبدالرحمن بن سلیط از امام حسین علیه السالم نقل كرده كه فرمود

از ما ((؛ ...(401) على بن اءبى طالب و آخرهم التاسع من ولدى و هو القآئم بالحق ، یحیى اهللا به االرض بعد موتها
دوازده مهدى است كه اول آنها امیرالمومنین على بن ابى طالب و آخر آنها نهمین از فرزندانم مى باشد ، و اوست 

 .((... امام قائم به حق كه خداوند زمین را به واسطه او بعد از هالكتش زنده خواهد گردانید
 هدى علیه السالم خبر داده است ؟آیا امام سجاد علیه السالم از والدت امام م : 122

... فتبسم و ما رایته یتبسم قبل ذلك : ولم سمیته الباقر؟ قال ! یا اءبة :فرزند امام زین العابدین از حضرت سؤال كرد
ان االمامة فى ولده الى اءن یقوم قآئمنا علیه السالم فیمالءها قسطا و عدال ، كما ملئت ظلما و جورا ! یا بنى : ثم قال 

اءنه االمام و اءبو االئمة ، معدن الحلم و موضع العلم یبقره بقرا واهللا لهو اشبه الناس برسول اهللا صلى اهللا علیه و و 
چرا ! اى پدر((؛(402) سبعة و منهم المهدى الذى یقوم بالدین فى آخرالزمان: فكم االئمة بعده ؟ قال : آله فقلت 

اى :((برادرم را باقر نامیدى ؟ ایشان تبسمى فرمودند كه من پیش از آن چنین ندیده بودم سپس حضرت فرمود
ود تا قائم ما قیام كند و زمین را پر از عدل و داد نماید ، همان گونه كه همانا امامت در اوالد او خواهد ب! فرزندم 

به خدا . از ظلم و جور پر شده باشد و اوست امام ، پدر امامان ، معدن حلم و موضع علم ، علم را خواهد شكافت 
ان بعد از او چند امام: هر آینه او شبیه ترین مردم به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله است عرض كردم ! سوگند

 ((.هفت نفر كه از میان آنها مهدى است كه در آخرالزمان به دین قیام خواهد كرد:((نفرند؟ فرمود
 آیا امام باقر علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ : 123

من با ابو بصیر بودم و با ما : به سند خود از على بن ابى حمزه نقل كرده كه فرمود))اثبات الوصیة((مسعودى در
منا :او براى ما نقل كرد كه از امام باقر علیه السالم شنیده كه فرمود. نیز یكى از موالیان امام باقر علیه السالم بود

  .((...از ما دوازده محدث است ، هفتمین بعد از من قائم است((؛...(403) اثنى عشر محدثا ، السابع من ولى القآئم 
 آیا امام صادق علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ : 124

ستقع بالسادس من :... یث مفصلى از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمودآرى ، صدوق به سندش در حد
ولدى و هو الثانى عشر من االئمه الهداة بعد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اءولهم اءمیر المومنین على بن اءبى 



 ؛ ...(404) طالب و آخرهم القآئم بالحق بقیة اهللا فى االرض و صاحب الزمان
همانا زود است كه ششمین فرزند من غایب شود و او دوازدهمین نفر از امامان هدایت گر بعد از رسول خدا  ...))

ى اهللا علیه و آله است كه اول آنان امیرالمومنین و آخر آنها قائم بحق بقیة اهللا در روى زمین و صاحب الزمان صل
 .((... است

من اءقر بجمیع االئمة و جحد المهدى كان كمن :و نیز به سند خود از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود
یابن رسول اهللا ؛ فمن المهدى من ولدك ؟ قال : فقیل له . علیه و آله نبوته  اءقر بجمیع االنبیآء و جحد محمدا صلى اهللا

هر كس به جمیع ائمه اقرار كند ولى ((؛(405) الخامس من ولد السابع یغیب عنكم شخصه و ال یحل لكم تسمیته: 
. مهدى را انكار كند مثل كسى است كه اقرار به جمیع انبیا كرده ولى محمد صلى اهللا علیه و آله را انكار كرده است 

پنجمین از اوالد هفتم ،  :چه كسى از فرزندان تو مهدى است ؟ فرمود! اى فرزند رسول خدا: به حضرت عرض شد
 ((. كسى كه از شما غایب مى شود و نام بردن او بر شما حالل نیست

و من القآئم منكم اهل :به امام صادق علیه السالم عرض كردم : و نیز در حدیثى از ابى بصیر نقل مى كند كه فرمود
االماء یغیب غیبة یرتاب فیها المبطلون ثم  هو الخامس من ولد ابنى موسى ذلك ابن سیدة! یا اءبابصیر: البیت ؟ فقال 

قائم از شما اهل ! اى فرزند رسول خدا((؛ ...(406) یظهره اهللا عزوجل فیفتح على یده مشارق االرض و مغاربها
او پنجمین فرزند از اوالد فرزندم موسى است ، او فرزند بهترین زنان ! اى ابابصیر: بیت كیست ؟ حضرت فرمود

است ، غیبتى دارد كه در آن اهل باطل شك خواهند كرد ، آن گاه خداوند عزوجل او را ظاهر كرده و به دست او 
 .((... رب هاى زمین را فتح خواهد نمودمشرق ها و مغ
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! یابن رسول اهللا :بر حضرت موسى بن جعفر علیه السالم وارد شدم و عرض كردم : یونس بن عبدالرحمن مى گوید

ق ولكن القآئم الذى یطهر االرض من اءعدآء اهللا و یمالها عدال و قسطا كما اءنا القآئم بالح: قال ! اءنت القآئم بالحق ؟
آیا شما قائم به حقید؟ ! اى فرزند رسول خدا((؛ ...(407) ملئت جورا ، هو الخامس من ولدى ، له غیبة یطول اءمدها

من قائم به حقم ، ولى قائمى كه زمین را از دشمنان خدا پاك مى كند و آن را از عدل و داد پر مى : حضرت فرمود
تى است كه مدت آن طوالنى نماید آن طورى كه از جور پر شده باشد پنجمین نفر از اوالد من است براى او غیب

 .((... خواهد بود
من ولد السابع   اذا فقد الخامس :و نیز صدوق به سندش از حضرت موسى بن جعفر علیه السالم نقل كرده كه فرمود

هر گاه كه پنجمین فرزند از فرزندان امام هفتم غایب شد خدا را ، خدا را در دین ((؛...(408) فاهللا اهللا فى ادیانكم 
 .((... هایتان
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الرابع : و من القائم منكم اهل البیت ؟ قال :به امام رضا علیه السالم عرض شد: الد در حدیثى مى گویدحسین بن خ

من ولدى ابن سیدة االماء یطهر اهللا به االرض من كل جور ، و یقدسها من كل ظلم ، و هو الذى یشك الناس فى ولدته 
چهارمین از اوالدم ، : قائم از شما اهل بیت كیست ؟ حضرت فرمود((؛(409) و هو صاحب الغیبة قبل خروجه

و اوست كسى . ظلم و جور پاك و مقدس خواهد كرد فرزند بهترین زنان ، خداوند به واسطه او زمین را از هر گونه
 ((... كه مردم در والدت او شك كنند و او كسى است كه قبل از خروجش غیبت خواهد نمود

هنگامى كه . قصیده اى را براى موالیم امام على بن موسى الرضا علیه السالم انشاء كردم : دعبل خزاعى مى گوید
 : به این اشعار رسیدم

ال محالة واقعخروج امام 
يقوم على اسم اهللا و البركات

يمیز فینا كل حق و باطل
و يجزى على النعماء و النقمات

در بین ما هر حق و باطلى . او كه بر اسم خدا و بركات قیام خواهد كرد. خروج امام به طور حتم واقع خواهد شد))
 .داد را تمییز خواهد داد و بر نعمت ها و مصیبتها جزا خواهد

یا خزاعى نطق روح القدس على لسانك بهذین البیتین : بكى الرضا علیه السالم بكاءا شدیدا ثم رفع راسه الى فقال لى 
ال یا موالى اال انى سمعت بخروج امام منكم یطهر االرض من الفساد : فهل تدرى من هذا االمام و متى یقوم ؟ فقلت 

عدى محمد ابنى و بعد محمد ابنه على و بعد على ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه یا دعبل االمام ب: فقال  .و یمالها عدال
امام رضا علیه السالم گریه شدیدى كرد پس سرش ((؛ ...(410) الحجة القائم المنتظر فى غیبته المطاع فى ظهوره

آیا مى دانى كه این امام . اى خزاعى روح القدس بر زبان تو به نطق درآمد: آن گاه فرمود. را به سوى من بلند كرد
مى از شما خروج خواهد كرد خیر اى موالى من جز آنكه شنیده ام كه اما: عرض كردم . كیست و كى قیام مى كند



همانا امام بعد از من فرزندم : حضرت فرمود. و زمین را از فساد پاك خواهد نمود و پر از عدل و داد خواهد نمود
محمد است و بعد از محمد فرزندش على و بعد از على فرزندش حسن و بعد از حسن فرزندش حجت قائم است ، او 

 .((... نگام ظهورش مطاع خواهد بودكسى است كه در غیبتش منتظر و در ه
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صدوق . حدیث از امام جواد علیه السالم اشاره به والدت حضرت مهدى علیه السالم شده است  90آرى ، در حدود 
ن بر محمد بن على بن موسى بن جعفر بن على بن حسین بن م: به سندش از عبدالعظیم حسنى نقل كرده كه فرمود

على بن ابى طالب علیه السالم وارد شدم و مى خواستم تا از قائم سؤال كنم كه آیا او مهدى است یا شخص دیگر؟ 
 یا اباالقاسم ان القائم منا هو المهدى الذى یجب ان ینتظر فى غیبته و یطاع فى ظهوره و هو:حضرت در ابتدا فرمود

نشسته  اى اباالقاسم همانا قائم از ما مهدى است كه واجب است در غیبت او به انتظار((؛(411) الثالث من ولدى
 ((. شود و در ظهورش اطاعت شود و او سومین از اوالد من است

صدوق رحمة اهللا علیه به سندش از صقر بن ابى دلف نقل كرده كه از امام جواد علیه السالم شنیدم كه مى 
بیه و االمام بعدى ابنى على ، امره امرى و قوله قولى و طاعته طاعتى و االمام بعده ابنه حسن امره امر ا:فرمود

فمن االمام بعد الحسن ؟ فبكى علیه السالم ! یابن رسول اهللا : ثم سكت فقلت له . قوله قول ابیه و طاعته طاعة ابیه 
امام بعد از من فرزندم على است ، ((؛ ...(412) ان من بعد الحسن ابنه القائم الحق المنتظر: بكاءا شدیدا ، ثم قال 

امر او امر . امر او امر من و قول او قول من و طاعت او طاعت من است و امام بعد از او فرزندش حسن است 
اى فرزند : عرض كردم . آن گاه ساكت شد. ت او طاعت پدرش مى باشدپدرش ، و قول او قول پدرش ، و طاع

همانا بعد از حسن فرزندش قائم به حق : فرمود  رسول خدا امام بعد از حسن كیست ؟ امام گریه شدیدى كرد سپس 
 .((... منتظر است
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االمام بعدى الحسن و بعد الحسن ابنه :از امام هادى علیه السالم شنیدم كه مى فرمود: قر بن ابى دلف مى گویدص

امام بعد از من حسن و بعد از حسن ((؛(413) القائم الذى یمال االرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما
 ((.فرزندش قائم است ، كسى كه زمین را پر از عدل و داد خواهد كرد آن گونه كه پر از ظلم و جور شده باشد

الخلف من عدى الحسن ، :السالم شنیدم كه مى فرموداز امام ابوالحسن هادى علیه : داوود بن قاسم جعفرى مى گوید
انكم الترون شخصه و ال یحل لكم ذكر : فقال ! ولم ؟ جعلنى اهللا فداك : فكیف بكم بالخلف من بعد الخلف ؟ فقلت 

پس چگونه است شما را به جانشین بعد از او؟ عرض . جانشین بعد از من فرزندم حسن است ((؛ ...(414) اسمه
زیرا شما شخص او را نمى بینید و نام بردن اسم او بر شما : فرمود! چطور؟ خداوند مرا فداى تو گرداند : كردم

 .((... نیستحالل 
 آیا امام عسكرى علیه السالم از والدت امام مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ : 129

 : آرى ، در روایات زیادى به این موضوع اشاره شده است
كانى بكم و قد اختلفتم :از امام عسكرى علیه السالم شنیدم كه مى فرمود: موسى به جعفر بن وهب بغدادى مى گوید

ف منى اما ان المقر باالئمة بعد رسول اهللا المنكر لولدى كمن اقر بجمیع انبیاء اهللا و رسله ثم انكر بنبوة بعدى فى الخل
گویا شما را مى بینم كه بعد از من در جانشین من اختالف ((؛ ...(415) محمد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله

خواهید نمود آگاه باشید همانا كسى كه اقرار به امامان بعد از رسول خدا كند ولى منكر فرزندم باشد همانند كسى 
 .((... ولى نبوت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را انكار كند است كه اقرار به جمیع انبیا و رسوالن داشته باشد

از امام عسكرى علیه السالم سؤال شد در حالى كه من نزد او بودم درباره روایتى : عثمان بن سعید عمرى مى گوید
یرد و كه از آباء او نقل شده كه زمین خالى از حجت خدا بر خلقش تا روز قیامت نخواهد بود و همانا كسى كه بم

ان هذا حق كما اءن النهار :امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است ؟ حضرت فرمود
ابنى محمد و هو االمام و الحجة بعدى من مات و : یابن رسول اهللا فمن الحجه و االمام بعدك ؟ فقال : فقیل له . حق 

اى : به حضرت عرض شد. این حق است همان گونه كه روز حق است ((؛ ...(416) لم یعرفه مات میتة جاهلیة
فرزندم محمد امام و حجت بعد از من است هر كس : مودفرزند رسول خدا حجت و امام بعد از شما كیست ؟ فر

 ((... بمیرد در حالى كه او را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است
الحمد هللا الذى لم یخرجنى من :از امام حسن عسكرى علیه السالم شنیدم كه مى فرمود: احمد بن اسحاق مى گوید

ستایش ((؛ ...(417) ه الناس برسول اهللا صلى اهللا علیه و آله خلقا و خلقاالدنیا حتى اءرانى الخلف من بعدى اءشب
ز دنیا خارج نكرد تا اینكه جانشین بعد از مرا به من نشان داد او شبیه ترین مردم مخصوص خداوندى است كه مرا ا

 ((... به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از حیث خلقت و اخالق است
 چرا هیچ یك از امامان علیه السالم هویت شخصى حضرت مهدى علیه السالم را بیان نكرده اند؟ : 130



 :اوال
ر یك از معصومین علیهم السالم از حضرت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله گرفته تا امام تا آنجا كه ممكن بود ه

عسكرى علیه السالم در صدد تشخیص هویت حضرت مهدى علیه السالم برآمده اند ، همان گونه ه از روایات ذكر 
 .شده استفاده شد

 :ثانیا
ت مهدى علیه السالم از جهت سیاسى بسیار همان گونه كه از بسیارى روایات استفاده مى شود موقعیت حضر

خطیر بوده است ، زیرا حاكمان ظلم و جور از آنجا كه مى دانستند او با ظلم و بى عدالتى در سطح گسترده مقابله 
 .مى كند و زمین را پر از عدل و داد خواهد كرد ، لذا از ابتدا در صدد مقابله شدید با او بر آمده بودند

بیت عصمت و طهارت علیهم السالم نیز با احتیاط تمام با نشر قضیه والدت حضرت برخورد  به همین جهت ، اهل
مى كردند ، تا از طرفى زمینه سازى اعتقاد والدت آن حضرت را بیان كرده باشند و از طرف دیگر كارى نكنند 

 .كه جان آن حضرت در خطر افتد
والدت حضرت مهدى علیه السالم چگونه بوده است وضعیت سیاسى در عصر امام عسكرى علیه السالم و  : 131

 ؟
هجرى متولد شد او معاصر با حكومت سه نفر از حاكمان  232امام عسكرى علیه السالم در ماه ربیع االول سال 

معتمد عباسى تعصب و كینه خاصى نسبت به اهل بیت علیهم . بنى عباس ؛ یعنى معتز ، مهتدى و معتمد بوده است 
از جمله كارهاى او این بود كه بعد از شهادت امام عسكرى علیه السالم دستور داد خانه حضرت را . السالم داشت 

 .تفتیش كرده تا از وجود فرزند حضرت آگاه شود و این به جهت سعایتى بود كه جعفر به دستگاه حاكم كرده بود
در بین . این را به عمرى برسان  :امام عسكرى علیه السالم عصایى به من داد و فرمود: داوود بن اسود مى گوید

 . راه عصا شكست ، ناگهان مشاهده كردم كه در میان آن نامه اى است خدمت امام كه رسیدم جریان را بازگو كردم
و اذا سمعت لنا شاتما فامض لسبیلك التى اءمرت بها و ایاك اءن تجاوب من یشتمنا اءو تعرفه من :... حضرت فرمود

هر ((؛(418) ء و مصر سوء واءمض فى طریقك فان اءخبارك و اءحوالك ترد الینا فاعلم ذلكاءنت ، فاءنا ببلد سو
كه كسى ما را دشنام مى دهد تو به دنبال ماءموریتى كه فرستاده شدى برو و مبادا در صدد پاسخ  گاه مشاهده كردى

او برآیى یا خودت را به او معرفى كنى زیرا ما در بد شهرى قرار داریم ، تو به راه خودت ادامه بده زیرا اخبار و 
 ((. احوال تو به ما مى رسد ، این را به خوبى بدان

ى كنیم كه امام به اصحاب خود دستور مى دهد تا هیچ كس به او سالم نكند و با دست به او اشاره و حتى مشاهده م
  .(419)ننماید؛ زیرا در غیر این صورت جانش در امان نخواهد بود

صیروا الى موضع كذا و :حضرت علیه السالم براى مالقات با شیعیان خود مكانى را معین مى كرد و مى فرمود
در فالن مكان و فالن ((؛ ...(420) العشاء و العتمة فى لیلة كذا ، فانكم تجدونى هناك  .كذا و الى دار فالن بن فالن

 ((. خانه شب هنگام مراجعه كنید كه مرا در آنجا خواهید یافت
هنگامى در خیابان گوسفندفروشان نشسته بودم كه ناگهان مشاهده كردم صبح : محمد بن عبدالعزیز بلخى مى گوید

اگر فریاد زنم كه : امام عسكرى علیه السالم از منزل خود خارج شده و به سوى خانه عمومى مى رود در دلم گفتم 
د با این مرد حجت خداست بر شما باد كه او را بشناسید مرا خواهند كشت ، هنگامى كه حضرت به من نزدیك ش

انه هو :همان شب حضرت را مالقات كردم فرمود. انگشت سبابه خود بر دهان خود اشاره فرمود كه ساكت باش 
بر خودت از خدا . یا باید كتمان كنى و یا اینكه به قتل خواهى رسید((؛(421) الكتمان اءو القتل فاتق اهللا على نفسك

 ((. بترس
نقل شد ، مقصود امام حسن ))رجل((هر گاه حدیثى از:((به همین جهت است كه مرحوم مقدس اردبیلى مى فرماید

  .(((422)عسكرى علیه السالم است
این قضایا وضعیت بس دشوار سیاسى عصر امام عسكرى علیه السالم و زمان والدت امام زمان علیه السالم را مى 

 . ند و به همین جهت است كه والدت آن حضرت در اختفاى تام صورت پذیرفترسا
یكى اینكه حضرت در صدد اثبات والدت : در این بین امام عسكرى علیه السالم دو وظیفه را دنبال مى كرده است 

 .و وجود فرزندش بوده است و دیگر اینكه طورى باید فرزندش را معرفى كند كه جانش در خطر نیفتد
 با وجود ضعف دولت عباسى چگونه مساءله خوف بر جان حضرت مهدى علیه السالم توجیه مى شود؟ : 132

در دولت عباسى از آنجا كه اتراك در شوؤن خالفت سیطره پیدا كرده بودند و عزل و نصب ها به : برخى مى گویند
مى توانستند زمام حكومت را به دست دست آنها افتاده بود ، لذا حكومت عباسیان به ضعف و سستى گراییده بود و ن

داشته باشند ، لذا موقعیت سیاسى كه در عصر غیبت امام زمان علیه السالم به وجود آمد توجیه گر خوف و تقیه بر 
 .آن حضرت نبود تا امام عسكرى علیه السالم او را مخفى بدارد



 : پاسخ
قوت آن چنانى برخوردار نبود ولى فى نفسه اگر چه دولت عباسى در آن عصر نسبت به اول تاءسیس آن از  -1

 .دولت مقتدرى به حساب مى آمد
از آنجا كه كفر همگى یك ملت واحد است ، لذا گر چه حكومت عباسى با معارضین داخلى از قبیل اتراك درگیر  -2

 .ه نمودبودند ولى همگى بر این اتفاق داشتند كه باید با اهل بیت علیه السالم و علویین مقابله و مبارز
دولت بنى عباس گر چه مشغول مبارزه با معارضین داخلى بوده است ولى همان گونه كه قبال اشاره شد هرگز  -3

 .از مبارزه با اهل بیت غافل نبودند
 وضع سیاسى بعد از شهادت امام عسكرى علیه السالم چگونه بوده است ؟ : 133

د امام عسكرى علیه السالم مهدى موعود ، ذخیره الهى براى از آنجا كه حاكمان ظلم و جور شنیده بودند كه فرزن
سه . رفع ظلم و جور از عالم است ، لذا در صدد بر آمدند تا به هر نحو ممكن او را دستگیر كرده و به قتل برسانند

. بار طرح ترور و قتل حضرت مهدى علیه السالم ریخته شد ولى در هیچ مرتبه آنان به این عمل شوم موفق نشدند
یك بار توسط معتمد عباسى ، چند روز بعد از شهادت امام عسكرى علیه السالم ، و دو بار دیگر توسط معتضد 

و خلفاى دیگر بعد از آنكه از دستگیرى و ترور حضرت . عباسى كه بعد از معتمد حكومت را به دست گرفته بود
 .ماءیوس شدند اقدامى بر ضد او انجام ندادند

معتضد :((از رشیق نقل كرده كه مى گوید))الغیبة((علیه یكى از این موارد را در كتاب شیخ طوسى رحمة اهللا
عباسى ، من و دو نفر دیگر را به جهت دستگیرى هر كسى كه در خانه امام عسكرى علیه السالم است فرستاد ، ما 

   .((...(423)با دیدن معجزه اى نتوانستیم حضرت را دستگیر كنیم و لذا از تصمیم خود منصرف شدیم
 اولین مالك نرجس خاتون چه شخصى بوده است ؟ : 134

 :دارددر این موضوع سه نظریه و فرضیه وجود 
اینكه حضرت نرجس خاتون در ملك امام هادى علیه السالم داخل شد و سپس آن حضرت او را به : فرضیه اول 

   .(424)تزویج فرزندش امام عسكرى علیه السالم در آورد كه در روایتى به آن اشاره شده است
آن است كه مالك او از خانواده امام ، حكیمه دختر امام هادى علیه السالم بوده است ، كه از ظاهر : فرضیه دوم 

نرجس را به :((زیرا حضرت هادى علیه السالم به خواهرش فرمود .(425) برخى روایات دیگر استفاده مى شود
 .((... سوى فرزندم بفرست

ع شود به اینكه در ابتدا امام هادى علیه السالم كسى را فرستاده تا آن است كه بین این دو قول جم: فرضیه سوم 
 .و این احتمال به جهت جمع بین روایات ترجیح دارد. براى او بخرد ، و بعد از خرید به خواهرش بخشیده است 

 آیا ایمان به وجود امام زمان علیه السالم و والدت او فرضیه اى فلسفى و ظنى است ؟ : 135
ءله ایمان به وجود و والدت حضرت مهدى علیه السالم گر چه پشتوانه عقلى و فلسفى قطعى دارد ، ولى خیر ، مسا

 .ادله نقلى قرآنى و حدیثى نیز بر آن داللت دارد
نه تنها روایات فراوانى در حد تواتر بر والدت حضرت داللت دارد ، بلكه احادیث صحیح السند نیز این موضوع 

و نیز ادله نقلى فراوانى در حد تواتر بر وجود حضرت داللت دارد كه در موضع خود به آنها . را تاءیید مى نماید
 .اشاره خواهیم كرد

 آیا برخى از شیعیان بعد از شهادت امام عسكرى علیه السالم قائل به توقف شدند؟ : 136
وقف و انقطاع امامت شدند ، برخى از مورخین نقل كرده اند كه بعضى از شیعیان قائل به ت:((احمد كاتب مى گوید

و از برخى روایات نیز استفاده مى شود كه ممكن است در صورتى كه مردم مورد . آن گونه كه بین رسل توقف بود
 .((... غضب الهى واقع شوند ، امامت و امام مرتفع شده و منقطع گردد

 : پاسخ
ر جامعه شیعى در آن زمان معتقد به والدت امام همان گونه كه از كتب تواریخ و ملل و نحل استفاده مى شود اكث -1

 .زمان علیه السالم بودند
آن گونه كه شیخ مفید رحمة اهللا علیه و دیگران اشاره كرده اند ، گر چه بعد از وفات امام عسكرى علیه السالم  -2

صحاب ، همگى بر اعتقاد شیعیان در ابتدا به چهارده فرقه متفرق شدند ولى بعد از مدتى كوتاه با ارشادات علما و ا
  .(426)به والدت و وجود امام خود اتفاق نمودند

ده داللت بر تحقق فترت و انقطاع امامت دارد ، با دقت در آن ، خالف آنچه ادعا در مورد روایتى كه ادعا كر -3
اذا غضب اهللا تبارك و تعالى :شده استفاده مى شود زیرا در آن روایت از امام باقر علیه السالم نقل است كه فرمود

هر گاه خداوند تبارك و تعالى بر خلقش غضب كند ما را از جوارشان دور ((؛(427) على خلقه نحانا عن جوارهم
 .دارد این حدیث به خوبى داللت بر وجود و غیبت امام زمان علیه السالم.))خواهد گرداند



اگر مجرد اختالف ، دلیل بر بطالن است ، باید اختالف در هر امرى از جمله اصل امامت و خالفت و نبوت را  -4
آیا پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله . نیز دلیل بر بطالن آن دانست ، در حالى كه هیچ كس چنین ادعایى نكرده است 

 !رق خواهند شد؟فرقه متف 73خبر نداده كه امتش بعد از او به 
 آیا ممكن است كه والدت و وجود شخصى را در خارج با دلیل فلسفى اثبات نمود؟ : 137

دلیل بر والدت و وجود حضرت مهدى علیه السالم در حقیقت همان ادله نقلى متواتر و صحیح است كه داللت بر 
ه و جماعت بسیارى نیز آن حضرت زیرا روایات صحیح السند در این باره شنیده شد. والدت و وجود حضرت دارد

 .را مشاهده نمودند و شیعه نیز بر این امر تبانى و اتفاق داشتند
قدماى از شیعه و متاءخرین ، مضافا به این ادله ، بر والدت و وجود حضرت به ادله عقلى و فلسفى به جهت تاءیید 

 .اى قطعى براى روایات در این موضوع باشداین مساءله استدالل كرده اند خصوصا آنكه این ادله مى تواند قرینه 
 حال چه اشكالى در این نوع استدالل وجود دارد؟

 آیا اعتقاد به والدت حضرت مهدى علیه السالم و وجود او تا این زمان از ضروریات ایمان است ؟ : 138
هر زمان و ضرورت وجود اعتقاد به والدت و وجود امام مهدى علیه السالم بر اساس ایمان و اعتقاد به امامت در 

شیعه معتقد است كه امامت از اصول دین است و زمین هیچ زمانى خالى از حجت نیست . حجت در هر زمان است 
، كسى كه چنین عقیده اى دارد معتقد به والدت حضرت مهدى علیه السالم است زیرا مطابق نص پیامبر اكرم 

ه نفرند كه پیاپى تا روز قیامت خواهد بود و از طرفى دیگر هر یك صلى اهللا علیه و آله امامان بعد از ایشان دوازد
 .از امامان بر امام بعد از خود نص و تصریح نموده اند

از طرفى دیگر مى دانیم كه هر . و از حیث تاریخ نیز جامعه شیعى ، امامت امام مهدى علیه السالم را پذیرفته اند
در نتیجه اعتقاد به والدت و وجود . بیعت او را بر گردن داشته باشدكس وظیفه دارد امام زمان خود را بشناسد و 

 .امام زمان حضرت مهدى علیه السالم ضرورى است گر چه به جهت شرایط و موانعى در غیبت به سر مى برد
 چرا قرآن به طور رسمى به مسئله والدت و وجود امام مهدى علیه السالم اشاره نكرده است ؟ : 139

. ه بسیارى از مسائل عقیدتى و عملى اشاره نكرده است بلكه بیان آن را به پیامبرش واگذار نموده است قرآن ب: اوال
 . گر چه اصول معارف و احكام در قرآن كریم موجود است

از برخى از آیات قرآن به طور وضوح ولى كلى استظهار مى شود كه باید در هر زمانى انسان كامل و : ثانیا 
 .جت خدا موجود باشد ، كه درباره هر یك از این آیات در جاى خود بحث خواهیم كردمعصومى به نام ح

 چه ضرورت دارد انسانى در گذشته دور براى آینده اى دورتر به دنیا آمده باشد؟ : 140
ار گاهى سؤال مى شود اگر خداوند متعال اراده كرده كه در پایان تاریخ بشر جهان را پر از عدل و داد كند و این ك

احتیاج به رهبرى الهى دارد ، چه ضرورتى است كه او را قبل از تشكیل حكومت عدل جهانى خلق كند؟ چرا او را 
 در همان زمان كه احتیاج به اوست خلق نمى كند؟

 : پاسخ
از ادله عقلى و نقلى استفاده مى شود كه زمان هیچ گاه نباید از حجت و ولى خدا خالى باشد هم از جهت فیض  -1
 .این مطلب در جاى خود به اثبات خواهد رسید. ریع و هم تكوین تش

علم جدید این مطلب را بدون استثنا به اثبات رسانده كه عالم بر اساس حركت تدریجى پایه گذارى شده است ،  -2
عال لذا خداوند مت. هر چیزى حركت تدریجى خود را دارد بدون آنكه این مطلب با قدرت خداوند تنافى داشته باشد

 . آسمان ها و زمین را در مدت شش روز آفرید نه در یك لحظه
چرا باید نطفه انسان ُنه ماه در شكم مادر بماند و . آیا خداوند عاجز بود كه در یك لحظه آنها را بیافریند؟ هرگز

ن را در یك شرایط طبیعى خود را طى كند تا تبدیل به انسانى مستوى الخلقه گردد؟ آیا خداوند عاجز است كه انسا
لحظه ایجاد نماید؟ در مورد تشكیل حكومت عدل جهانى نیز همین حكم جارى است ، خداوند امور آن زمان را از 

 .پیش تدارك مى بیند
با فلسفه انتظار بیشتر هماهنگ است یعنى انتظار كسى كه وجود دارد ولى غایب است بیشتر موثر است تا كسى  -3

 .پا به هستى وجود مى گذاردكه هنوز خلق نشده و در آینده 
 آیا ممكن است با سرى بودن والدت حضرت ادعاى تواتر و اجماع در موضوع والدت نمود؟ : 141

و والدت سرى . تواتر عبارت است از خبر دادن عده زیادى تا به آن حد كه توافق آنها بر دروغ ممتنع باشد
زیرا هم اخبار زیادى از امام . واتر بر آن شودحضرت مهدى علیه السالم نمى تواند مانع از حصول خبر مت

عسكرى علیه السالم و دیگران بر والدت حضرت وجود داشت ، و همچنین عده فراوانى كه توانستند حضرت را 
 .مالقات نمایند

اختالف برخى از شیعیان نیز هرگز نمى تواند به این تواتر ضررى برساند زیرا اصل این اختالف به جهت سرى 



به تعبیر  - الدت امرى طبیعى است ، خصوصا آنكه تمام كسانى كه در مساءله والدت حضرت مخالف بودند بودن و
با ارشادات علما و اصحاب و نیز با بررسى دقیق موضوع و دیدن معجزات از طرف  - شیخ مفید رحمة اهللا علیه 

  .(428)حضرت ، والدت او را پذیرفتند
 آیا اختالف در امر والدت حضرت سبب وهن در آن مى شود؟ : 142

السالم پدید آمد هره بردارى  احمد كاتب در صدد آن است كه از اختالفى كه در مساءله والدت حضرت مهدى علیه
 .كرده و از آن براى سست جلوه دادن مساءله والدت حضرت استفاده نماید

 : پاسخ
اختالف در موضوع و قضیه اى هرگز مستلزم نبود آن موضوع نیست ، بلكه بر وجود آن داللت دارد و گرنه : اوال

 . و موضوعى از جهات مختلف اختالف شده استزیرا در هر قضیه . هیچ قضیه اى را نمى توان به اثبات رسانید

 

 
فرقه تقسیم نشدند؟ آیا این افتراق و تفرق باعث مى شود كه  73آیا امت اسالمى بعد از پیامبر مطابق احادیث به 

 اصل اسالم زیر سؤال رفته و در گزاره هاى دینى شك نماییم ؟
امر والدت به جهت آن وضعیت استفاده ى شود  همان گونه كه از وضعیت سیاسى آن زمان و مخفى بودن : ثانیا

 .اختالف امرى طبیعى به نظر مى رسد
مطابق نقل شیخ مفید رحمة اهللا علیه جامعه شیعى بعد از مدتى نه چندان دور به وحدت نظر در امر والدت  : ثالثا

است به  373كه سال  از این فرقه ها كه ذكر شد در این زمان:((او مى گوید. حضرت مهدى علیه السالم رسیدند
   .((...(429)جز فرقه دوازده امامى كه قائل به امامت فرزند امام حسن علیه السالم است ، وجود ندارد

جالب توجه اینكه ، انكار برخى بر والدت امام مهدى علیه السالم از دید اهل بیت علیهم السالم مخفى نمانده و لذا در 
شیخ صدوق رحمة اهللا علیه به سند صحیح از امام موسى بن جعفر علیه السالم نقل  .روایاتى به آن اشاره كرده اند

] بعضى از[صاحب این امر كسى است كه ((؛(430) مر من یقول الناس لم یوجد بعدصاحب هذا اال:كرده كه فرمود
 ((. د نشده استمردم مى گویند هنوز متول

 آیا بعد از وفات امام عسكرى علیه السالم عصر حیرت بوده است ؟ : 143
بعد از وفات امام عسكرى علیه السالم حیرت و شك و تردید در جامعه شیعه در امر امامت :((احمد كاتب مى گوید

هره بردارى كرده و  او در صدد آن است كه از این موضوع)). بعد از آن حضرت و والدت فرزند او پدید آمد
 . اثبات كند كه موضوع والدت حضرت اجماعى نبوده است

 : پاسخ
مساءله حیرت و تردید در بین عوام مردم همان گونه كه تشریح شد امرى طبیعى به نظر مى رسد ، زیرا جو : اوال 

ى اص از خاص سیاسى و احتمال قتل حضرت اقتضا داشت كه امر والدت حضرت مستور باشد و تنها عده ا
 .اصحاب امام عسكرى علیه السالم از آن مطلع گردند و توسط آنها این موضوع منتشر شود

یعنى والدتى بوده ولى ز . وجود حیرت و غموض در امر والدت حضرت دلیل بر وجود اوست نه عدم آن  : ثانیا
 .آنجا كه مخفى واقع شد عده اى را در حیرت فرو برد

اشاره شد گر چه در ابتداى غیبت برخى از عوام مردم در حیرت به سر مى بردند ولى  همان گونه كه مكرر: ثالثا 
بعد از مدتى نه چندان دور به واسطه كوشش فراوانى كه بزرگان امامیه در روشن ساختن عموم مردم در امر 

امامت آن  والدت و امامت حضرت مهدى علیه السالم داشتند تمام جامعه شیعى از حیرت خارج شده و همگى به
 .حضرت معتقد شدند

 براى رفع حیرت از جامعه شیعى علما و اصحاب چه كارهایى انجام دادند؟ : 144
شكى نیست كه بعد از غیبت امام مهدى علیه السالم حیرت و شك جامعه شیعى را در سطح عوام مردم فرا گرفت ، 

از جمله كارهایى . و اصحاب این حیرت برداشته شدزیرا آنان امام خود را نمى دیدند ولى با فداكارى و تبلیغ علما 
كه در این مدت انجام گرفت تاءلیف كتاب هایى متناسب با وضع موجود در جهت رفع حیرت بود كه از آن جمله 

 :مى توان به این كتاب ها اشاره نمود
 . ته استهجرى تاءلیف یاف 342تا  333از محمد بن ابراهیم نعمانى كه بین سال ))الغیبة((كتاب -1
 .( ه 329م (از على بن بابویه قمى ))االمامة و التبصرة من الحیرة((كتاب -2
 ( ه 386م (از محمد على بن بابویه ))اكمال الدین و اتمام النعمة((كتاب -3



 ( ه 460م (از شیخ طوسى ))الغیبة((كتاب -4
 و دیگر كتاب ها

این كتاب اخبارى را جمع نمودم كه مى تواند حیرت را بر من در :((... على بن بابویه در مورد كتاب خود مى گوید
   .((...(431)طرف سازد

ختلف در جهت رفع حیرت در امر والدت و وجود حضرت علیه السالم كتاب تاءلیف آیا در عصرهاى م : 145
 شده است ؟

بزرگان جامعه شیعه به پیروى از پیشینیان در راستاى اهداف آنان كه همان تثبیت ایمان مردم به والدت و وجود 
زدند كه از آن جمله مى توان به این امام زمان علیه السالم بود قدم گذاشته و دست به تالیفات گوناگون در این زمینه 

 :تالیفات اشاره نمود
  .(((432)كتاب الغیبة:((ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق احمرى نهاوندى 1- 
  .(((433)كتاب الغیبة:((ابو اسحاق ابراهیم بن االنماطى كوفى اسدى 2- 
  .(((434)ترتیب االدلة فیما یلزم خصوم االمامیة دفعه عن الغیبة و الغائب:((احمد بن حسین عبداهللا مهرانى آبى 3- 
  .(((435)الشفاء و الجالء عن الغیبة:((ابوالعباس احمد بن على رازى 4- 
  .(((436)الغیبة:((د بن محمد بن عمران بن موسى معروف به ابن الجندى ابوالحسن احم5- 
  .(((437)الغیبة:((الُعلى علوى حسینى اشرف بن اعز معروف به تالج 6- 
  .(((438)الغیبة:((ابو محمد حسن بن حمزه معروف به طبرى 7- 
  .(((439)كتاب الغیبة و ذكر القائم:((ابو محمد حسن بن محمد بن یحیى معروف به ابن اخى طاهر8- 
  .(((440)كتاب الغیبة:((ابوالحسن حنظلة بن زكریا تمیمى قزوینى 9- 
 (((441)كتاب الغیبة و كشف الحیرة:((ابوالحسن سالمة بن محمد بن اسماعیل 10- 
  .(((442)كتاب الغیبة:((ابوالفضل عباس بن هشام ناشرى اسدى 11- 
  .(((443)كتاب الغیبة و التوقیعات:((ابوالعباس عبداهللا بن جعفر بن حسین حمیرى قمى 12- 
  .(((444)كتاب الغیبة:((ابو محمد عبدالوهاب مادارئى 13- 

او در زمینه امام زمان علیه السالم و موضوعات مربوط به آن حضرت : شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان  -14
النقض على ((،))مختصر فى الغیبة((،))المسائل العشرة فى الغیبة((،))كتاب الغیبة:((تالیفات متعددى دارد از قبیل 

 .((فى الغیبة جواب الفارقیین((،))الطلحى فى الغیبة
االیضاح فى االمامة :((و نیز در برخى از كتب خود به طور ضمنى بحث فراوانى از مهدویت نموده است از قبیل 

الجوابات فى خروج االمام المهدى ((،))العیون و المحاسن((،))االرشاد فى معرفة حجج اهللا على العباده((،))و الغیبة
 .((علیه السالم

  .(((445)المقنع فى الغیبة:((حسین معروف به شریف مرتضى ابوالقاسم على بن 15- 
  .(((446)كتاب الغیبة:((على بن محمد بن على بن عمر بن ریاح 16- 
  .(((447)كتاب الغیبة:((ابو عبداهللا كاتب محمد بن ابراهیم بن جعفر17- 
  .(((448)ازالة الران عن قلوب االخوان فى الغیبة:((ابو على كاتب اسكافى محمد بن احمد بن جنید18- 
  .(((449)كتاب الغیبة و كشف الحیرة:((ابو عبداهللا محمد بن احمد صفوانى 19- 
  .(((450)كتاب الغیبة:((محمد بن زید بن على فارسى 20- 

االستطراف فى ((و))البرهان على طول عمر صاحب الزمان:((ابو الفتح محمد بن على بن عثمان كراجكى  -21
  .(((451)ذكر ما ورد فى الغیبة فى االنصاف

  .(((452)كتاب الغیبة:((ابوبكر محمد بن قاسم بغدادى 22- 
  .(((453)كتاب الغیبة:((ابو النصر محمد بن منصور عیاشى 23- 
  .(((454)كتاب الغیبة:((ابو الفرج مظفر بن على بن حسین همدانى 24- 

 . اینها اسامى كتاب هایى بود كه تا آخر قرن سوم هجرى درباره رفع حیرت به طور مستقل نوشته شده است
 آیا ممكن است گروهى اخبارى را در موضوع والدت حضرت جعل كرده باشند؟ : 146

جماعتى این روایات : كسى بگویددرباره روایات امام مهدى علیه السالم و والدت و وجود آن حضرت ممكن است 
 .را جعل كرده آن گاه شیعیان آنها را نقل كرده اند در حالى كه به جعل آن علم نداشته اند

 : پاسخ
این احتمال در تمام اخبار متواتر وارد است و اگر این راه به اخبار باز شود همه شرایع باطل شده و هیچ خبرى 

 . قابل اثبات نیست



، باید در طول زمان براى دشمنان شیعه آشكار مى گشت و آنها از این طریق شیعه را مورد  اگر امر چنین بود
 . هجوم قرار مى دادند ، در حالى كه چنین هجومى را از آنها مشاهده نمى كنیم

 آیا با اجماعى كه شیعه قبول ندارد مى توان دلیل والدت حضرت را اجماع قرار داد؟ : 147
 :اوال

در صورتى كه كاشف از دلیل معتبر باشد قبول دارد و آن را یكى از ادله استنباط مى داند حتى در شیعه اجماع را 
مواردى هم مى تواند انسان را به یقین به مفاد خبر مجمعین برساند و اجماعى كه در جامعه یعى وجود دارد از این 

 . قبیل جماع است
 :ثانیا

بلكه به ادله اى دیگر از قبیل ، . م تنها به اجماع استدالل نمى كندشیعه بر وجود و والدت حضرت مهدى علیه السال
 .عقل ، قرآن و روایات صحیح السند نیز نظر دارد

 آیا اخبار مهدى علیه السالم غامض و پیچیده است ؟ : 148
از روایاتى كه از اهل بیت علیهم السالم در مورد حضرت مهدى علیه السالم و والدت او رسیده همگى حكایت 

شخصى معین و محدود دارد كه متولد خواهد شد و پس از مدتى طوالنى كه در غیبت به سر مى برد ظهور خواهد 
آنان . لذا مشاهده مى كنیم كه هر یك از امامان به این نكته اشاره كرده اند كه او چندمین از فرزندانشان است . كرد

گر چه بخشى از . مردم در آن نیز اشاره نموده اند به موضوع غیبت و انواع آن و مخفى بودن والدت و حیرت
آیا با این وضع مى توان ادعا . ابهامات كه جزئى است مقتضاى طبیعى وضع اختناق سیاسى آن عصر بوده است 

 كرد كه موضوع امام مهدى علیه السالم غامض بوده است ؟
 اى به مهدویت غیر او معتقد شدند؟ آگر موضوع مهدویت حضرت مهدى علیه السالم واضح بوده چرا عده : 149

اگر مهدویت حضرت مهدى علیه السالم واضح بوده چرا قبل از والدت حضرت مهدى علیه :((احمد كاتب مى گوید
السالم گروهى قائل به مهدویت امام على علیه السالم یا فرزندش محمد بن حنفیه و نفس زكیه و امام صادق علیه 

 ((الم و سید محمد فرزند امام هادى علیه السالم و حتى امام عسكرى علیه السالم شدند؟السالم و امام كاظم علیه الس
 : پاسخ
اگر چه در برخى از احادیثى كه از جانب رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و اهل بیت او درباره خروج مهدى  -1

امام یازدهم است ، ولى برخى  علیه السالم وارد شده تصریح شده كه او قطعا فرزند امام عسكرى علیه السالم
هنگامى كه ظلم و تجاوز را زیاد مى دیدند و از طرفى همه اهل بیت را هدایت شده و هادى مى دانستند ، گاهى به 

امید اینكه یكى از اهل بیت ، مهدى امت است به سراغ او مى آمدند و ادعاى مهدویت در حق او مى كردند و 
این افراد غالبا از انسان هاى ساده اندیش و جاهل بودند و در برخى از . كشیدندجماعتى را نیز به دنبال خود مى 

 . موارد مساءله سیاسى نیز در این ادعا دخالت داشته است
كسانى كه چنین ادعایى داشته اند هرگز دوام نیاورده و بعد از مدت كوتاهى به جرگه عموم شیعیان پیوسته و یا  -2

 .منقرض شده اند
و مى دانیم كه عقیده به مهدویت . ر عقیده یك مذهب ، نظر غالب افراد و علماى آن مذهب است میزان د -3

 .حضرت مهدى علیه السالم فرزند امام عسكرى علیه السالم عقیده قریب به اتفاق شیعیان به حساب مى آید
به جهت شبهه اى بوده  در برخى از موارد كه گروهى قائل به مهدویت غیر از حضرت مهدى علیه السالم شدند -4

كه براى آنها پدید آمده است ؛ زیرا موقعیت آن عصر چنین حیرت و تردیدى را اقتضا داشته است اگر چه این 
 . حیرت نیز بعد از مدت كوتاهى برطرف گشت

 آیا امام عسكرى علیه السالم قبل از شهادت خود به مادرش وصیت كرده است ؟ : 150
برخى موضوع وصیت امام عسكرى علیه السالم به مادرش در امر وقوف و :((مى گویدشیخ مفید رحمة اهللا علیه 

صدقات را دلیل بر انكار والدت حضرت مهدى علیه السالم گرفته اند در حالى كه هرگز چنین داللتى ندارد؛ زیرا 
وصیت نامه اگر در . این كار به جهت اخفاى والدت و مستور نمودن امر حضرت از دستگاه حاكم بوده است 

حضرت نام مهدى ذكر مى شد و صدقات و موقوفات به او نسبت داده مى شد به طور حتم با غرض حضرت از 
محافظت فرزندش منافات داشت خصوصا آنكه وصیت احتیاج به شهادت شهودى از خواص دولت بنى عباس بود 

علیه السالم نبود كه آن حضرت به مگر در عصر امام صادق . تا بر اصل وصیت گواهى داده و بر آن امضا كنند
جهت حفظ فرزندش موسى به جعفر علیه السالم از تعرض دستگاه حكومت تصریح به امامت و وصایت او در 

مالء عام و در وصیت نامه اش نكرد بلكه به پنج نفر وصیت نمود كه اول آنها منصور عباسى و بعد ربیع و قاضى 
ام فرزندش موسى بن جعفر را ذكر كرد ، تا از این طریق بتواند جان وقت و كنیزش حمیده بربریه و در آخر ن



فرزندش را حفظ كند ، گر چه امر امامت او را براى خواص از اصحاب و اولیاى خود روشن ساخته بود تا با 
   .((...(455)مرور زمان بر دیگران واضح سازند

 آیا نص متواتر بر امامت امام زمان علیه السالم از امام عسكرى علیه السالم رسیده است ؟ : 151
ان وارد شد و به نتیجه قطعى و مطلوب در این براى اثبات امامت امام زمان علیه السالم از راه هاى مختلف مى تو
 . مساءله رسید این بحث در رابطه با امامت همه امامان مطرح است

همان گونه كه اشاره شد از طریق امام عسكرى علیه السالم نصوص متعدى صحیح السند در امر امامت  -1
 . فرزندش رسیده است

از حجت خالى نیست احتیاج به ادله قطعى و یقینى است ولى  اگر چه در باب اصل امامت و اینكه زمین هرگز -2
 . در بحث اینكه امام بعدى كیست از آن جهت كه موضوع خارجى است خبر واحد صحیح السند كافى است

همان گونه كه قبال نیز اشاره شد نصوص فراوان و در حد تواتر از پیامبر صلى اهللا علیه و آله و هر یك از  -3
 . السالم در این رابطه وارد شده استامامان علیهم 

همان گونه كه یكى از راه هاى اثبات نبوت بلكه عمده ترین راه آن اعجاز است در مورد اثبات امامت نیز از این  -4
راه مى توانیم امامت هر یك از امامان را به اثبات برسانیم ، زیرا نص خاص از جانب امام قبل بر امام بعد 

 . ه نص ، راهى براى اثبات امامت امام بعد استموضوعیت ندارد بلك
بر فرض اینكه نصوص وارده درباره برخى از ائمه خبر واحد باشند ولى با قرائن خارجى كه این گونه روایات  -5

به همراه دارند ما را به قطع و اطمینان به مفاد آنها مى رسانند ، همانند اقبال شیعه و اجماع اصحاب امامیه بر 
خص خاص با در نظر گرفتن این نكته كه وضعیت خاص سیاسى و فشارهاى شدیدى كه از ناحیه حكام امامت ش

 . بنى امیه و بنى عباس بر شیعیان و پیروان اهل بیت و تابعان آنها وارد مى شد چنین وضعى را اقتضا داشته است
امام   لسالم در باب امامت فرزندش با بررسى تمام جوانب موضوع ، اعم از روایاتى كه از امام عسكرى علیه ا -6

مهدى علیه السالم رسیده و نیز روایاتى كه از جانب پیامبر صلى اهللا علیه و آله و هر یك از امامان وارد شده و نیز 
معجزاتى كه از حضرت مهدى علیه السالم صادر شده و قرائن خارجى دیگر پى خواهیم برد كه مساءله امامت 

 . از راه تواتر قابل اثبات است حضرت مهدى علیه السالم
 آیا بزرگان طایفه امامیه بعد از وفات امام عسكرى علیه السالم بر والدت حضرت اتفاق داشتند؟ : 152

آرى ، اصحاب و عموم طایفه شیعه امامیه بعد از وفات امام حسن عسكرى علیه السالم در طول قرن ها بر والدت 
اند ، اگر چه در ابتدا حیرت و شكى در والدت و امامت آن حضرت در بین  امام زمان علیه السالم اتفاق داشته

گروهى از شیعیان پدید آمد ولى بعد از گذشت زمان نه چندان طوالنى و به عنایت و تبلیغ بزرگان امامیه همگى به 
شیخ مفید در راه مستقیم هدایت شده و به امامت امام عصر علیه السالم اعتقاد پیدا نمودند ، همان گونه كه 

 . به آن اشاره كرده است))الفصول المختاره((كتاب
هجرى است باقى نمانده است  373از این فرقه هایى كه ذكر شد هیچ فرقه اى در زمان ما كه سال :((او مى گوید

بر  جز شیعه دوازده امامى كه قائل به امامت فرزند امام حسن همنام رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بوده و همگى
   .((...(456)زنده بودن ایشان قطع داشته و معتقد به بقاى آن حضرت تا زمانى كه قیام به شمشیر كند ، هستند

 مورخان شیعه در مورد تاریخ والدت حضرت مهدى علیه السالم چه گفته اند؟ : 153
هجرى دانسته  255مورخان شیعه در مورد تاریخ والدت حضرت مهدى علیه السالم به طور اتفاق آن را در سال 

 : اینك به اسامى برخى از آنها اشاره مى كنیم. اند
   .(457)كلینى رحمة اهللا علیه1- 
   .(458)شیخ مفید رحمة اهللا علیه2- 
   .(459)اربلى رحمة اهللا علیه3- 
   .(460)شیخ طوسى رحمة اهللا علیه4- 
   .(461)علیهكفعمى رحمة اهللا 5- 
   .(462)طبرسى رحمة اهللا علیه6- 
   .(463)عالمه مجلسى رحمة اهللا علیه7- 
   .(464)شیخ بهایى رحمة اهللا علیه8- 

 حكم كسى كه ایمان به والدت امام مهدى علیه السالم ندارد چیست ؟ : 154
از آنجا كه والدت و وجود حضرت مهدى علیه السالم مبناى شیعه در طول تاریخ بوده و به تعبیرى ضرورت 

مذهب به حساب مى آمده است و لذا اجماع شیعه از عوام و خواص بر آن بوده است ، بدین جهت كسى كه منكر 
و وجود امام مهدى علیه السالم است از تشیع و جامعه شیعى خارجى مى شود ، گر چه براى خود ادله اى والدت 



 . وهمى ذكر كند زیر امر ضرورى خود بهترین دلیل بر اثبات آن است
 بلكه باالترین از این مطابق راى متقدمین و متاخرین از علماى امامیه كه امامت را از اصول دین مى دانند ، كسى

كه منكر امامت و وجود امام معصوم در برهه اى از زمان باشد از دین خارج است ، گر جه در ظاهر حكم به 
 . اسالم او مى شود ، همان گونه كه چنین حكمى درباره اهل سنت صادق است

 چه كسانى هنگام والدت حضرت مهدى علیه السالم او را زیارت كرده اند؟ : 155
 :ن مورد مى توان نام برداسامى پنج نفر را در ای

   .(465)حكیمه دختر امام جواد علیه السالم1- 
   .(466)زن قابله2- 

   .(467)نسیم و ماریه - 4و  3
   .(468)كنیز امام عسكرى علیه السالم5- 

 چه كسانى در مدت پنج سال آخر حیات امام عسكرى علیه السالم امام زمان علیه السالم را دیده اند؟ : 156
 :در مورد این سؤال مى توان به اسامى عده اى اشاره كرد

  .(469)محمد بن عثمان عمرى با چهل نفر1- 
   .(470)ابوهارون2- 
   .(471)یعقوب بن منقوش3- 
   .(472)عمرو اهوازى4- 
   .(473)حكیمه دختر امام جواد علیه السالم5- 
  .(474)محمد بن اسماعیل بن موسى بن جعفر6- 
   .(475)ابو نصر ظریف خادم7- 
  .(476)وعلى بن مطهراب8- 
   .(477)عقید خادم و اسماعیل بن على نوبختى9- 
   .(478)نسیم ، خادم امام عسكرى علیه السالم10- 
   .(479)اصحاب امام عسكرى علیه السالم11- 
   .(480)مردى از فارس12- 
  .(481)ابو عمرو13- 
   .(482)ابراهیم بن عبده نیشابورى و خادمش14- 
   .(483)رشیق صاحب مادراى15- 
   .(484)كامل بن ابراهیم مدنى16- 
   .(485)احمد بن اسحاق قمى17- 

 چه كسانى در عصر غیبت صغرا حضرت را مالقات نموده اند؟ : 157
شرفیاب شده اند كه به اسامى برخى از آنها اشاره مى جماعت بسیارى در عصر غیبت صغرا به مالقات حضرت 

 : كنیم
   .(486)محمد بن عثمان عمرى1- 
  .(487)ابونصر طریف و2- 
   .(488)ازدى3- 
   .(489)ابراهیم بن ادریس4- 
   .(490)ابى عبداهللا بن صالح5- 
  .(491)ابراهیم بن مهزیار6- 
  .(492)محمد بن اسماعیل بن موسى بن جعفر7- 

 . و دیگران
نفر از كسانى كه در عصر غیبت صغرا به مالقات حضرت شرفیاب شده  265مرحوم مجلسى در روایتى اسامى 

   .(493)اند را نام برده است
 آیا علماى انساب به والدت فرزند امام عسكرى علیه السالم اعتراف نموده اند؟ : 158

حجت و : حسن عسكرى علیه السالم فرزندى به نام محمد و با القاب آرى ، گروهى از آنان معترفند كه براى امام 
 : اینك به اسامى برخى از آنها اشاره مى كنیم. متولد شده است ... مهدى و 

   .(494)نسابه سهل بن عبداهللا بن داوود بن سلیمان بخارى ، كه معاصر عصر غیبت صغرا مى زیسته است1- 



   .(495)سید عمرى ، نسابه مشهور در قرن پنجم هجرى2- 
   .(496)فخر رازى شافعى ، نسابه قرن پنجم3- 
   .(497)نسابه قرن ششم مروزى ازورقانى4- 
   .(498)حمد معروف به ابن عنبهنسابه جمال الدین ا5- 
   .(499)نسابه ابوالحسن محمد حسین یمانى صنعانى زیدى ، نسابه قرن یازدهم6- 
   .(500)محمد امین سویدى7- 
   .(501)محمد ویس حیدرى سورى8- 
   .(502)عالمه نسابه سید محمد بن حسین بن عبداهللا حسینى سمرقندى مدنى9- 
  .(((503)تحفة المطالب((شریف انس كتبى حسنى در تعلیقه بر كتاب10- 
 (504)محمد بن احمد بن حمید الدین نجفى  عالمه نسابه سید11- 
   .(505)عالمه نسابه شریف انس كتبى حسنى12- 

 آیا جعفر عموى امام مهدى علیه السالم منكر والدت ایشان بوده است ؟ : 159
 :است ، ولى از جهاتى نمى توان به انكار او توجه نمودجعفر اگر چه انكار چنین مطلبى را داشته 

 . با ادله متقن والدت حضرت مهدى علیه السالم به اثبات رسیده است -1
اتفاق امت بر آن است كه جعفر معصوم نبوده است ، بلكه از جمله مردم عادى بوده كه در او احتمال گمراهى و  -2

 .رخى از فرزندان یعقوب به گمراهى كشیده شدندهمان گونه كه ب. یا سهو و اشتباه رواست 
از برخى اخبار استفاده مى شود كه جعفر به سبب انحراف و گمراهى كه داشت ادعاى دروغین عدم والدت  -3

 .فرزند براى امام عسكرى علیه السالم نمود
ت و تحمل خبر والدت از آنجا كه او كشش و قابلی: نهایت چیزى را كه از روى احتیاط مى توان گفت اینكه  -4

و لذا از آن بى . حضرت مهدى علیه السالم را نداشته امام عسكرى علیه السالم فرزندش را به او نشان نداده است 
 . اطالع بوده است

 معروف شده است ؟))دروغگو((چرا جعفر به : 160
 :در توقیعى كه از ناحیه مقدسه صادر شد حضرت اشاره به جعفر كرده ، مى فرمایند

و قد ادعى هذا المبطل المفترى على اهللا الكذب بما ادعاه ، فال ادرى بایة حالة هیى له رجاء ان یتم دعواه ، ابفقه  ...
 ؛ ...(506) فى دین اهللا ؟ فواهللا ما یعرف حالال من حرام و ال یفرق بین خطاء و صواب

به طور حتم این شخص مبطل و تهمت زننده به خدا است و در آنچه مى گوید ادعاى دروغ و كذب نموده است  ...))
نماید؟ آیا به فهم در دین خدا؟ به خدا سوگند كه او ، نمى دانم كه به كدامین حالت امید دارد كه ادعاى خود را تمام 

 .((... حالل را از حرام نمى شناسد و اشتباه و صحیح را تشخیص نمى دهد
از این توقیع استفاده مى شود اول كسى كه به جعفر لقب دروغگو داد خود حضرت بوده است و بعد از آن این 

ا به دروغگو به جهت تمییز بین او و امام جعفر صادق علیه عنوان بر او شهرت یافت برخى نیز وجه توصیف او ر
 .السالم مى دانند

 كارهاى ناشایست جعفر چه بوده است ؟ : 161
جعفر فرزند امام هادى علیه السالم پس از رحلت برادرش امام عسكرى علیه السالم به یك سرى اقدامات روى 

 : ها اشاره مى كنیماینك به برخى از آن. آورد كه در شاءن او نبوده است 
   .(507)قصد نماز خواندن بر پیكر مطهر برادرش امام عسكرى علیه السالم1- 

مقام برادرم را به من :((اى امامت و رهبرى ، زیرا او به وزیر عباسى عبیداهللا بن یحیى بن خاقان گفت ادع -2
  .(((508)بدهید ، من ساالنه مبلغ بیست هزار دینار بابت آن به شما مى پردازم

ادعاى ارث ، زیرا در اقدامى دیگر كوشید تا اموال امام علیه السالم را تصاحب نماید و ادعا كرد كه برادرش  -3
اد تا بر اموال برادر تسلط حكومت نیز اجازه د. ابو محمد علیه السالم فرزندى ندارد ، و تنها وارث ، برادر اوست 

  .(509)یابد
 . تحریك حكومت براى دستگیرى امام مهدى علیه السالم -4

 چرا امام زمان علیه السالم عمویش جعفر را به برادران یوسف علیه السالم تشبیه كرد؟ : 162
و اما سبیل :... امام زمان علیه السالم در ذیل توقیعى كه به محمد بن عثمان عمرى رحمة اهللا علیه صادر شد فرمود

اما راه عمویم جعفر و اوالدش همانند راه برادران ((؛ ...(510) عمى جعفر و ولده فسبیل اخوة یوسف علیه السالم
 .((... یوسف است

 :براى نكته تشبیه به وجوهى مى توان اشاره نمود



حكم جعفر عموى امام زمان علیه السالم را همانند اوالد انبیا باید به آباء و اجدادشان واگذار نمود و درباره آنها  -1
 . سخنى نگفت

و لذا برخى او را به . همان گونه كه برادران یوسف از عمل ناشایست خود توبه كردند او نیز چنین نموده است  -2
 .جعفر تواب لقب داده اند

همچنین . ان یعقوب گر چه گناه مرتكب شدند ولى خداوند متعال به جهت كرامت یعقوب از آنان عفو نمودفرزند -3
 .در مورد جعفر ، زیرا او فرزند امام ، برادر امام و عموى امام بود

 ممكن است كه تشبیه ، ناظر به اثبات خطا و گناه براى جعفر باشد ، همان گونه كه اوالد یعقوب مرتكب گناه -4
شدند ، بدین معنا كه هرگز نمى توان ادعا كرد اوالد انبیا و اوصیا همانند خود آنها از گناه معصومند ، بلكه همان 

گونه كه فرزندان یعقوب مرتكب گناه شدند ، فرزند امام نیز ممكن است مرتكب گناه شود در حقیقت ، هدف امام از 
 . تمثیل رفع استبعاد از این جهت است

 رزندان برخى از پیامبران یا امامان نااهل شدند؟چرا ف : 163
 :اوال

آنچه مسلم است اینكه امام معصوم باید . جعفر گر چه فرزند امام است ولى از ناحیه مادر ضمانت داده نشده است 
 در اصالب شامخه و ارحام مطهره باشد ، ولى نسبت به اوالد آنها چنین ادعایى نشده است و ذا مشاهده مى كنیم كه

 .فرزندان برخى از انبیا و اوصیا نااهل و منحرف درآمدند
گاهى ابتالءات و مشكالتى در زندگى برخى از انبیا و امامان پدید مى آمد تا كسى توهم و خیال ربوبیت آنها : ثانیا

 .را نكند
 آیا انتقال امامت به دو برادر بعد از حسنین علیه السالم جایز است ؟ : 164

قول به عدم جواز انتقال امامت به دو برادر بعد از حسن و حسین و وجوب استمرار آن در :((داحمد كاتب مى گوی
 .((... عقاب ، ضعیف است ، و اجماعى بر آن در آن وقت نبوده است

 : پاسخ
ل جمهور شیعه امامیه و مشهور بلكه متواتر نزد آنان قبل از والدت امام مهدى علیه السالم ، قول به عدم جوار انتقا

 . امامت به دو برادر بعد از امام حسن و امام حسین علیه السالم است
از اخبار متواتر از امامان صادق علم پیدا نمودیم كه امامت بعد از حسن و :((اسماعیل بن على نوبختى مى گوید

  .(((511)حسین علیه السالم تنها در اوالد امام خواهد بود نه در برادر یا اقوام
 .نیز همین اعتقاد را داشته اند(513) و على بن حسن نوبختى (512) اشعرى قمى 

 :از برخى روایات نیز این مطالب به خوبى استفاده مى شود
ال تعود االمامة فى االخوین بعد الحسن و :كلینى به سند صحیح از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود

 ((.بعد از حسن و حسین هرگز امامت در دو برادر نخواهد بود((؛(514) الحسین ابدا
حسن و الحسین ال تجتمع االمامة فى اخوین بعد ال:و نیز به سند دیگر از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود

همانا . مع نخواهد شدامامت در دو برادر بعد از حسن و حسین ج((؛ .(515) انما هى فى االعقاب و اعقاب االعقاب
 ((. امامت در نسل ها و نسل هاى نسل هاست

اءتكون االمامة فى عم او خال : انه سئل :و نیز از اسماعیل بن بزیع نقل شده كه از امام رضا علیه السالم سوال شد
. خیر: آیا امامت در عمو یا دایى قرار خواهد گرفت ؟ فرمود((؛ ...(516) ال: ففى اخ ، قال : فقلت . ال: ؟ فقال 

 .((... خیر: دو برادر چطور؟ فرمود: عرض كردم 
 كرى علیه السالم به جعفر تعزیت و تهنیت گفتند؟آیا شیعیان بعد از شهادت امام عس : 165

مطابق حدیث ابواالدیان عموم شیعه كه در ضمن آنها نایب اول وجود داشت به جعفر در :((احمد كاتب مى گوید
 .سوگ امام عسكرى علیه السالم تعزیت گفته و نیز به جهت امامت او تهنیت گفتند

 : پاسخ
بلكه . پى مى بریم كه برداشت احمد كاتب به طور عموم صحیح نیست (517) با مراجعه به حدیث ابواالدیان 1- 

و اذا انا بجعفر بن على اخیه بباب الدار و الشیعة حوله :... ابواالدیان مى گوید آنچه در آن حدیث آمده این است كه
ناگهان جعفر بن على برادر امام عسكرى علیه السالم را كنار درب خانه دیدم در حالى ((... ؛...یعزونه و یهنئونه 

فاده مى شود كه برخى از شیعیان كه از این تعبیر است.))كه شیعیانى كه دور او بودند به او تعزیت و تبریك مى گفتند
هنوز امر امامت حضرت مهدى علیه السالم به جهت اختفاى والدت روشن نشده بود به گمان اینكه او امام است در 

 .صدد تهنیت او برآمدند
 و این نسبتى. در این روایت اثرى از نایب اول عثمان بن سعید كه به جعفر تعزیت و تبریك بگوید وجود ندارد -2



 . دروغ است كه كاتب به نایب اول داده است
 . با مراجعه به مجموعه روایت ابواالدیان استفاده مى شود كه جعفر در ادعاى خود دروغ گو بوده است -3

فلما صرنا فى الدار اذا نحن بالحسن بن على صلوات اهللا علیه على نعشه مكفنا فتقدم جعفر بن :ابوالدیان مى گوید
یه ، فلما هم بالتكبیر خرج صبى بوجهه سمرة ، بشعره قطط ، باسنانه تفلیج ، فجبذ برداء جعفر على لیصلى على اخ

تاخر یا عم فانا احق بالصالة على ابى ، فتاخر جعفر ، و قد اربد و جهه و اصفر فتقدم الصبى و : بن على و قال 
ت جوابات الكتب التى معك ، فدفعتها یا بصرى ها: صلى علیه و دفن الى جانب قبر ابیه علیهما السالم ثم قال 

نعش حسن بن على علیه السالم كفن پیچ است هنگامى كه به خانه حضرت رسیدم مشاهده كردم كه ((... ؛(518) الیه
جعفر جلو آمد تا بر جنازه برادرش نماز بگذارد ، همین كه خواست تكبیر نماز میت بگوید ، كودكى گندم گون ، . 

كنار برو اى :((با موهایى فرى ، دندان هایى باز ، از پشت پرده بیرون آمد و رداى جعفر بن على را كشید و فرمود
جعفر در حالى كه رنگ صورتش تغییر كرده بود كنار رفت )). من سزاوارترم كه بر پدرم نماز گذارمعمو ، زیرا 

این كودك جلو آمد و بر جنازه امام عسكرى علیه السالم نماز گزارد و جنازه كنار قبر پدرش علیه السالم به خاك . 
 من هم آنها را به حضرت دادم. من بده جواب نامه هایى كه با توست به ! اى بصرى : آن گاه فرمود. سپرده شد

...)). 
اگر این مرد امام است پس در حقیقت : هنگامى كه جعفر را چنین دیدم با خود گفتم :((و نیز ابواالدیان مى گوید

مى كند و نیز با ) مسكر(امامت باطل شده است ، زیرا من او را آن گونه كه مى شناسم شخصى است كه شرب نبیذ 
   .((...(519)ده و با طنبور بازى مى كندجوسق قمار كر

 امامت در سنین كودكى
 ى شك كرده اند؟چه كسانى در امامت در سنین كودك : 166

از جمله سؤال هاى مطرح در مورد امام زمان علیه السالم این است كه آیا كسى مى تواند در سنین كودكى به مقام 
 امامت و خالفت برسد؟

آنچه در شریعت مطهر ثابت شده این است كه والیت طفل صغیر :((ابن حجر هیتمى از علماى اهل سنت مى گوید
یان به خود اجازه داده و گمان بر امامت كسى دارند كه عمر او هنگام رسیدن به صحیح نیست ، پس چگونه شیع

  .(((520)امامت بیش از پنج سال نبوده است
  .(((521)معقول نیست كه خداوند طفل صغیرى را به رهبرى مسلمین منصوب كند:((احمد كاتب مى نویسد

 آیا قرآن مؤ ید امامت و نبوت كودك است ؟ : 167
 از نظر قرآن امامت ، نبوت و والیت در سنین كودكى نه تنها امرى ممكن است بلكه از وقوع آن نیز خبر داده است

. 
اى ((؛(522) یا یحیى خذ الكتاب بقوة و آتیناه الحكم صبیا:خداوند متعال خطاب به حضرت یحیى مى فرماید: الف 

 ((. یحیى تو كتاب آسمانى ما رابه قوت فراگیر و به او در كودكى مقام نبوت دادیم
مراد از حكم در آیه شریفه :((اره حكمى كه خداوند متعال به حضرت یحیى علیه السالم داد مى گویدفخر رازى درب

همان نبوت است ؛ زیرا خداوند متعال عقل او را در كودكى محكم و كامل كرد و به او وحى فرستاد ، چرا كه 
وسى و محمد صلى اهللا علیه خداوند حضرت یحیى و عیسى را در كودكى به پیامبرى برگزید ، بر خالف حضرت م

  .(((523)و آله كه آنان را در بزرگسالى به رسالت مبعوث نمود
 * فاءشارت الیه قالوا كیف نكلم من كان فى المهد صبیا:مورد حضرت عیسى علیه السالم مى فرماید و نیز در: ب 

: آن ها گفتند. به طفل اشاره كرد] در پاسخ مالمت گران [مریم ((؛(524) قال انى عبداهللا آتانى الكتاب و جعلنى نبیا
همانا من بنده خدایم كه مرا كتاب آسمانى و شرف نبوت : چگونه با طفل گهواره اى سخن گوییم ؟ آن طفل گفت 

 .((... عطا فرمود
گفته اند كه خداوند تبارك و تعالى او را در :((علیه السالم مى نویسدقندوزى حنفى بعد از ذكر والدت امام مهدى 

سن طفولیت حكمت و فصل الخطاب عنایت نمود ، و او را نشانه اى براى عالمیان قرار داد ، همان گونه كه در 
ت عیسى و نیز در شاءن حضر. یا یحیى خذ الكتاب بقوة و آتیناه الحكم صبیا:شان حضرت یحیى علیه السالم فرمود

خداوند عمر . قال انى عبداهللا آتانى الكتاب و جعلنى نبیا * قالوا كیف نكلم من كان فى المهد صبیا:علیه السالم فرمود
  .(((525)حضرت مهدى علیه السالم را به مانند عمر حضرت خضر طوالنى گردانید

قطب راوندى و دیگران با سند از یزید كناسى نقل كرده اند كه از حضرت ابى جعفر علیه السالم سؤ ال كردم 
ل زمانه ؟ فقال كان یومئذ نبیا حجة هللا غیر اءكان عیسى ابن مریم علیه السالم حین تكلم فى المهد حجة اهللا على اه:

 : مرسل اما تسمع لقوله حین قال
) و جعلنى مباركا اءین ما كنت و اءوصانى بالصالة و الزكاة ما دمت حیا* انى عبداهللا آتانى الكتاب و جعلنى نبیا )



فى تلك الحال آیة للناس و كان عیسى : قلت فكان یومئذ حجة هللا على زكریا فى تلك الحال و هو فى المهد؟ فقال 
رحمة من اهللا لمریم حین تكلم فعبر عنها و كان نبیا حجة على من سمع كالمه فى تلك الحال ، ثم صمت فلم یتكلم حتى 

مضیت له سنتان و كان زكریا الحجة هللا عزوجل على الناس بعد صمت عیسى بسنتین ثم مات زكریا فورثه ابنه 
) یا یحیى خذ الكتاب بقوة و آتیناه الحكم صبیا: (صغیر ، اءما تسمع لقوله عزوجل  یحیى الكتاب و الحكمة و هو صبى

فلما بلغ عیسى علیه السالم سبع سنین تكلم بالنبوة و الرسالة حین اوحى اهللا تعالى الیه ، فكان عیسى الحجة على یحیى 
 على الناس منذ یوم خلق اهللا آدم علیه و على الناس اجمعین و لیس تبقى االرض یا ابا خالد یوما واحدا بغیر حجة هللا

اره سخن گفت حجت خدا بر اهل زمان خود بود؟ آیا عیسى علیه السالم هنگامى كه در گهو((؛ ...(526) السالم
آیا نشنیده اى قول خدا را هنگامى كه . عیسى در آن روز پیامبر و حجت غیر مرسل خدا بود:((حضرت فرمود

 -هر جا كه باشم  -و مرا . به من داده و مرا پیامبر قرار داده است ] آسمانى [من بنده خدایم ، او كتاب :((فرمود
پس در : عرض كردم ((.رار داده و تا زمانى كه زنده ام مرا به نماز و زكات توصیه كرده است وجودى پر بركت ق

عیسى : آن روز عیسى حجت خدا بر زكریا در آن حال بود در حالى كه در گهواره به سر مى برد؟ حضرت فرمود
سخن گفت و از او تعبیر در آن حال نشانه اى براى مردم و رحمتى از جانب خدا براى مریم بود آن هنگامى كه 

سپس عیسى ساكت شد و تا دو سال با كسى . پیامبر و حجت بود بر هر كه كالم او را در آن حال شنید) و نیز. (كرد
پس از فوت او یحیى علیه السالم در سنین . سخن نگفت و در این مدت زكریا علیه السالم حجت بر مردم بود

را با ] خدا[كتاب ! اى یحیى :((اى قول خداوند عزوجل را كه فرمود آیا نشنیده. كودكى وارث كتاب و حكمت شد
عیسى وقتى به هفت سالگى رسید با اولین .))در كودكى به او دادیم ] و عقل كافى ]و ما فرمان نبوت ! قوت بگیر

خالد از اى ابا  .در این هنگام او حجت بر یحیى و تمام مردم شد. وحى كه بر او نازل شد خبر از نبوت خود داد
 .((... هنگام خلقت آدم ، حتى یك روز نیز زمین خالى از حجت خدا بر مردم نبوده است

كسى اشكال نكند كه در مورد حضرت عیسى اگر چه قرآن لفظ ماضى را به كار برده ولى در حقیقت به عناى 
 : مضارع و زمان آینده است زیرا در جواب مى گوییم

 :اوال
ماضى است و هم بر خالف آن احتیاج به دلیل و قرینه دارد در حالى كه رینه اى در  این احتمال خالف ظاهر لفظ

 . بین نیست
 :ثانیا

فرق است بین نبى و رسول در مورد قصه حضرت عیسى تعبیر نبى آمده نه رسول ، و لذا ممكن است كه طفلى در 
 . رسالت نرسیده است سنى كودكى به مقام نبوت رسیده باشد گر چه به جهت طفولیت هنوز به مقام

 آیا از منظر تاریخ امامت در كودك تجسم یافته است ؟ : 168
قوى : با مراجعه به تاریخ پى مى بریم كه مساءله امامت و رهبرى كودك واقع شده است و فالسفه و حكما مى گویند

 . ترین دلیل بر امكان شى ء وقوع آن است
م هجرت بعد از نزول آیه شریفهو اءنذر عشیرتك االقربینعلى بن ابى پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله در سال سو

طالب را كه نوجوانى بیش نبود به خالفت و وصایت منصوب كرد و به قوم خود دستور داد كه سخنان او را گوش 
  .(527)فرا داده و از او اطاعت كنند

 

 
عموم شیعه و اهل سنت بر این امر اتفاق دارند كه رسول خدا صلى اهللا علیه و :((شیخ مفید رحمة اهللا علیه مى نویسد

و وصایت كرد ، در حالى كه سن او كم بود و از دیگر  آله حضرت على علیه السالم را دعوت به وزارت و خالفت
   .((...(528)كودكان دعوت به عمل نیاورد

 یا عقل ، امامت كودك را تاءیید مى كند؟آ : 169
 : در پاسخ مى گوییم. امامت در سنین كودكى عقال محال است : برخى مى گویند

 : امر محال بر سه قسم است
كه فى حد نفسه محال است بدون در نظر گرفتن امرى دیگر ، مثل اجتماع نقیضین یا ارتفاع : محال ذاتى  -1

 . نقیضین
 . وقوع آن محال است مثل وقوع معلول بدون علت كه: محال وقوعى  -2
كه وقوع آن طبق قوانین شناخته شده طبیعت محال است ولى نه ذاتا محال است و نه مستلزم محال : محال عادى  -3



 .همانند كارهایى كه بر آن معجزه صدق مى كند. 
ى نیست زیرا خداوند متعال قادر است این مساءله محال ذاتى یا وقوع: در مورد امامت در سنین كودكى مى گوییم 

عقل انسان این مطالب را بعید نمى داند و نبوت حضرت . تا تمام شرایط رسالت و امامت را در كودك قرار دهد
 . یحیى و عیسى علیهما السالم بهترین شاهد صدق بر این مدعا است

یت ابا جعفر علیه السالم قد خرج على راء:محمد بن حسن صفار به سند خود از على بن اسباط نقل كرده كه گفت 
فقال ان اهللا احتج فى . فاحددت النظر الیه و الى راسه و الى رجله الصف قامته الصحابنا بمصر ، فخر ساجدا

فلما بلغ اشده و بلغ اربعین : و قال اهللا (529) و آتیناه الحكم صبیا : قال اهللا تعالى . االمامة مثل ما احتج فى النبوة 
ابا جعفر علیه ((؛(531) فقد یجوز ان یوتى الحكمة و هو صبى و یجوز ان یوتى و هو ابن اربعین سنة(530)  .سنة 

خوب به سر و پاى مباركش نظاره كردم تا بتوانم بر . السالم را در حالى كه بر من وارد مى شد مشاهده كردم 
ناگهان مشاهده كردم كه حضرت به سجده افتاد و . اصحاب خود در مصر آن حضرت را توصیف نمایم 

و آتیناه الحكم :خداوند احتجاج نموده در امر امامت به آنچه در امر نبوت احتجاج كرده است ، و مى فرماید((:فرمود
پس گاهى ممكن است كه خداوند به كسى حكمت عطا كند .((فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنة:صبیاو نیز مى فرماید

 ((.یگر در سنین چهل سالگى حكمت عطا فرمایددر حالى كه كودكى بیش نیست همان گونه كه جایز است به كسى د
 آیا طفل در سنین كودكى مى تواند رشد عقلى داشته باشد؟ : 170

براى رشد عقلى سن معینى وجود ندارد زیرا چه بسا شخصى رشید است اما سن او بیش از : دانشمندان مى گویند
د كرده است چه مانعى دارد كه خداوند متعال پنج سال نیست ؛ چون قوه عاقله او به قدرت خداوند به حد كافى رش

 سن رشد را در امام علیه السالم به پنج سالگى قرار دهد؟
طبیعت كودكان با دوستى و محبت پدر و مادر و میل به آن در آمیخته است لذا كناره :((عالمه حلى مى فرماید

 .((گیرى كودك از آنان و توجه به خداوند متعال دلیل بر قوت كمال اوست
طبیعت كودكان با نظر و تامل در امور عقلى و تكالیف الهى ناسازگار و متناسب با بازى :((او در ادامه مى نویسد

و لهو و لعب است پس اگر كودكى با امورى كه ناسازگار با طبع كودكانه است انس گرفته دلیل رسیدن او به كمال 
  .(((532)است

هنگامى كه امام رضا علیه السالم به امام جواد علیه السالم اشاره كرد و او را به امامت : صفوان بن یحیى مى گوید
فدایت گردم فرزند شما : و از سه سال تجاوز نمى كرد به آن حضرت عرض كردم منصوب نمود در حالى كه سن ا

و ما یضره من ذلك شى ء قد قام عیسى علیه السالم بالحجة و هو بن ثالثة :... سه سال بیشتر ندارد؟ حضرت فرمود
  ((.چه اشكالى دارد در حالى كه عیسى علیه السالم نیز در سنین سه سالگى حجت خدا گشت((؛(533) سنین

ت پاسخ حضر. مردم به جهت كمى سن شما امامت شما را انكار مى كنند: به امام جواد علیه السالم عرض شد
قل هذه سبیلى ادعوا : (و ما ینكرون من ذلك قول اهللا عزوجل ؟ لقد قال اهللا عزوجل لنبیه صلى اهللا علیه و آله :فرمود

(534) فواهللا ما تبعه اال على علیه السالم و له تسع سنین و انا ابن تسع سنین) الى اهللا على بصیرة انا و من اتبعنى 
طریقه من و پیروانم : امت را بگو! اى رسول ما: چرا انكار مى كنند در حالى كه خداوند به نبى خود فرمود((؛

ایى و بصیرت به سوى خدا دعوت كنیم پس به خدا سوگند در آن هنگام او را متابعت همین است كه خلق را با بین
 ((. نكرد مگر على علیه السالم در حالى كه نه سال بیشتر نداشت و من نیز فرزند نه ساله هستم

 آیا شیعیان به امامت امامان در سنین كودكى اطمینان داشتند؟ : 171
م السالم در طول تاریخ فداكارى و جانفشانى هاى زیادى را در راه تثبیت دانش آموختگان مدرسه اهل بیت علیه

عقیده خود در مساءله امامت داشته اند؛ زیرا داشتن چنین عقیده و فكرى منشا دشمنى و خصومت دستگاه خلفا با 
ن آنها بود ، لذا و این امر منجر به درگیرى نظام حاكم با اهل بیت علیهم السالم و یارا. دوست داران اهل بیت بود

و این نشان مى دهد كه اعتقاد به والیت اهل بیت علیهم السالم . عده زیادى را زندانى و گروهى را نیز مى كشتند
 .حتى در سنین كودكى براى آنها چنان روشن و مسلم شده بود كه از جان و مال خود مایه مى گذاشتند

 دكى با تهدید و تحمیل بزرگان شیعه بوده است ؟آیا اعتقاد به امامت و والیت امامان در كو : 172
هیچ گاه نمى توان . این فرضیه به طور حتم باطل است زیرا با ورع و قداست بزرگان طایفه امامیه سازگارى ندارد

باور كرد كه آنان با تهدید و زور مردم را به اطاعت امامان دعوت كرده باشند به ویژه آنكه آنان در طول مدت 
 .به سر مى برند -به جهت پذیرش دعوت آنها  -بیت علیهم السالم در شدیدترین وضع  امامت اهل

پذیرش دعوت اهل بیت و دعوت به آنان سود مادى و مقام ظاهرى نداشته است تا توهم طمع به آن امور باعث شود 
خصى در كودكى تبانى و پذیرفتنى نیست كه علماى امامیه به نادرستى بر امامت ش .كه چنین دعوتى را داشته باشند

این نیست مگر آنكه دعوت . اتفاق داشته باشند در حالى كه این كار سبب ایجاد انواع محرومیت ها براى آنان بود
 . آنها ناشى از اعتقاد به امامت امامان در سنین كودكى بوده است



 آیا خلفا بر امامت امامان در سنین كودكى اذعان داشتند؟ : 173
ه فضایل اخالقى و كماالت معنوى و علمى امامانى كه در سن كودكى بودند اذعان داشتند و لذا آن خلفاى معاصر ب

بر این اساس تمام توان خود را براى از بین . را زنگ خطرى براى خود و خالفت غاصبانه خویش مى دانستند
 .بردن امامان و فضایلشان به كار مى گرفتند

امرى ثابت  -هر چند در سنین كودكى  -مى شود كه مساءله امامت شخص با توجه به این مطب به خوبى روشن 
 .بوده است خصوصا آنكه به طور مكرر آنها را امتحان كرده به فضل و كماالتشان پى برده بودند

 آیا از امامان قبل نصى بر امامت امامان كودك بوده است ؟ : 174
ت رسیده اند از امام قبل خود به طور صریح و ضمنى بر در مورد هر یك از امامان كه در سنین كودكى به امام

 . امامت آنها اشاره شده است
 نص بر امام جواد علیه السالم. الف 

امام بعد از صاحبت كیست ؟ دوست دارم پاسخ آن را بدانم : فرزند نجاشى به من گفت : محمد بن ابى نصر مى گوید
. كردم   السالم رفتم و سؤال فرزند نجاشى را به امام عرض  نزد امام رضا علیه :محمد بن ابى نصر مى گوید. 

  ((.رزند من استامام ، ف((؛(535) االمام ابنى:حضرت فرمود
 نص بر امام مهدى علیه السالم. ب 

نامه اى به دستم رسید كه در آن  - دو سال قبل از وفاتش -از ناحیه امام عسكرى :((محمد بن على بن بالل مى گوید
خبر از جانشین بعد از خود داده بود و نیز سه روز قبل از وفاتش نامه اى دیگر براى من فرستاد و در آن از 

  .(((536)ن بعد از خود خبر دادجانشی
هذا صاحبكم من :ان داد و فرمودامام عسكرى علیه السالم فرزند خود را به من نش: عمرو اهوازى مى گوید

  ((.این صاحب و امام شما بعد از من است((؛(537) بعدى
آرى ، : آیا امام عسكرى علیه السالم از دنیا رحلت نمود؟ فرمود: به عمرى عرض كردم :((گوید حمدان قالنسى مى

  .(((538)اشاره به دست خود نمود. ولى كسى را به جانشینى خود قرار داد كه گردنش مثل این بود
 كودكى كه ممنوع از تصرف در اموال است چگونه مى تواند امام باشد؟ : 175

وابتلوا الیتامى حتى اذا :شما چگونه به امامت كودك اعتقاد دارید در حالى كه خداوند مى فرماید: برخى مى گویند
سیده از ؛ حال اگر خداوند كسى را كه به حد بلوغ نر(539) النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الهیم اموالهم بلغوا

تصرف در اموالش منع مى كند پس چگونه ممكن است او را امام قرار دهد؛ زیرا امام ، ولى بر خلق در تمام امور 
دین و دنیا است و صحیح نیست كه والى و سرپرست تمام اموال از قبیل صدقه ها و خمس ها و امین بر شریعت و 

 .ود را هم نداردكسى باشد كه والیت بر درهمى از اموال خ... احكام و 
این اشكال از كسى صادر مى شود كه بصیرتى در دین ندارد زیرا آیه اى را كه مخالفان در این باب به آن : پاسخ 

اعتماد كرده اند خاص است و شامل امام معصوم نمى شود ، به جهت آنكه خداوند با برهان عقلى و دلیل نقلى 
ند كه امام مخاطب آیه فوق نمى باشد و از زمره ایتام خارج است هیچ امامت آنان را ثابت نموده است و این مى رسا

اختالفى بین امت نیست كه آیه فوق مربوط به كسانى است كه عقلشان ناقص است و هیچ ربطى به آنان كه عقلشان 
السالم نمى به عنایت الهى به حد كمال رسیده ندارد ، اگر چه كودك باشند لذا آیه شریف شامل ائمه اهل بیت علیهم 

  .(540)شود
ب دفع مال به یتیمان رشد عنوان حقیقى و اصلى براى حكم به وجو: پاسخ دیگرى كه مى توان داد این است كه 

عقلى است نه بلوغ و اگر تعبیر به بلوغ در آیه به حد نكاح ذكر شده به جهت عنوان مشیر به رشد عقالنى است ، 
اگر كسى از حد بلوغ بگذرد و : زیرا غالبا در این هنگام است كه انسان رشید مى شود و شاهد این مطلب اینكه 

رسد ولى رشید نشده باشد اموالش را به او نمى دهند از اینجا معلوم مى شود كه حتى به سنین باالیى از عمر خود ب
 .مالك رشد عقالنى است كه در امام معصوم از ابتداى سنین كودكى وجود دارد

از اینجا پاسخ پرسش هاى دیگر نیز درباره امامت كودك داده مى شود مثل اینكه طفل چگونه مى تواند امام باشد در 
ى تواند حتى امام جماعت باشد؟ طفل چگونه مى تواند امام باشد با آنكه معامله با او صحیح نیست ؟ طفل حالى كه نم

چگونه مى تواند امام باشد در حالى كه عقد او باطل است ؟ طفل چگونه مى تواند امام باشد در حالى كه گواهى او 
 جز در موارد خاص مورد قبول نیست ؟

 نمازش بر جنازه امام صحیح است ؟طفل پنج ساله چگونه  : 176
منشاء این اشكال و اشكاالت مشابه این است كه امام را با دیگران مقایسه كرده اند و براى او امتیاز خاص قائل 

كسى است كه با معجزه و نص ، امامتش ثابت شده و  -اگر چه كودك باشد  -ولى اگر معتقد شویم كه امام . نیستند
و نیز پاسخ این سؤ ال داده مى . مل گردیده است دیگر او را با مردم عوام مقایسه نمى كنیم عقلش به عنایت الهى كا



شود كه چگونه ممكن است طفلى هدایت تكوینى و تشریعى و باطنى داشته باشد در حالى كه هر یك از آنها وظیفه 
 بسیار سنگینى است كه احتیاج به قابلیت هاى خاص دارد؟

اشاره شد ، زیرا اگر خداوند به كسى مقام هدایت و امامت مى دهد قابلیتش را نیز عنایت  پاسخ همان است كه قبال
مى كند و عقل او را به حد اعالى رشد و كمال مى رساند ، اگر چه اختیار خود نیز در رسیدن به كمال دخیل است 

 . ولى همه به لطف و عنایت الهى است
 حال كه تكلیف ندارد؟كودك چگونه مى تواند امام باشد در  : 177

گاهى سؤال مى شود كه كودك چگونه مى تواند امام و رهبر باشد در حالى كه تكلیف ندارد زیرا به حد بلوغ نرسیده 
است ، و چون بر اعمالش عقوبت مترتب نیست ممكن است لغزش هایى از او سر زند كه با مقام و شان امامت 

 .سازگارى ندارد
رسیدن به حد رشد عقالنى است ، و علت اینكه براى نوجوانان سن بلوغ را پانزده سال  -در حقیقت  -بلوغ : پاسخ 

ولى اگر افرادى در كودكى به طور . قرار داده اند براى این است كه غالبا در این سن آنها به رشد عقالنى مى رسند
 -امامت آنها بى معنا خواهد بود كه باید هم رسیده باشند و گرنه  -یقین و قطع به حد اعالى كمال و رشد رسیدند 

قطعا مورد تكلیف هستند و از آنجا كه عقل كاملى داشته و از مقام عصمت بهره مندند هرگز كار ناشایست انجام 
 .نخواهند داد

از اینجا پاسخ اشكال برخى از علماى اهل سنت درباره ایمان و اسالم حضرت على علیه السالم قبل از بلوغ نیز 
ارزشى نداشت   على بن ابى طالب علیه السالم به حد بلوغ نرسیده بود و لذا اسالمش : ، آنان مى گویندداده مى شود 

اسالمى كه بدون تعقل و فهم و شعور عقالنى باشد چه فایده اى دارد؟ در حالى كه اسالم ابوبكر در سنین باال بوده . 
 . خاصى است  رو داراى ارزش است و اسالم در این سن با تعقل و فكر همراه است و از این 

اگر چه امام على علیه السالم قبل از بلوغ اسالم آورد ولى او از همان كودكى از كمال و عقالنیَّت كافى : پاسخ 
او اسالم را با بصیرت . دوره كودكى حضرت همراه با رسول خدا صلى اهللا علیه و آله سپرى شد. برخوردار بود

 . على علیه السالم اولین مومن و مسلم است كامل پذیرفت لذا حقیقتا حضرت
چه كسى مى تواند به طور عموم و كلى ادعا كند كه هركس سنش بیشتر است عقلش نیز بیشتر است ؟ چه بسیار 

 .افراد بزرگسال كه یك دهم عقل و رشد یك كودك را ندارند
(541) انه الول اصحابى اسالما:م فرمودو لذا پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله خطاب به حضرت زهرا علیها السال

 ((. من ایمان آورده است اول كسى است از اصحابم كه به - على علیه السالم -همانا او ((؛
اول كسى كه به پیامبر صلى اهللا علیه و آله اسالم آورد على بن ابى طالب علیه السالم :((انس بن مالك مى گوید

  .(((542)بود
 .((پیامبر صلى اهللا علیه و آله روز دوشنبه مبعوث شد و على در روز سه شنبه اسالم آورد:((ابن اثیر مى گوید

(543) 
  .(((544)على علیه السالم اول كسى است كه دعوت اسالم را پذیرفت:((شیخ محمد خضرى مى گوید

چه بگویم در حق كسى كه از دیگران به هدایت سبقت گرفت ، به خدا ایمان آورده و او :((ابن ابى الحدید مى گوید
  .(((545)را عبادت نمود در حالى كه تمام افراد روى زمین سنگ را عبادت مى كرده و منكر خالق بودند

و به همین خاطر بود كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله در سال سوم بعثت بعد از نزول آیه شریفهو انذر عشیرتك 
رت على علیه السالم را كه نوجوان بود به خالفت و وصایت برگزید و به قوم خود دستور داد كه االقربینحض

  .(546)سخنان او را گوش فرا داده و از او اطاعت كنند
 چرا خداوند امامت را در كودك قرار داد؟ : 178

برخى ممكن است سؤال كنند چه ضرورتى دارد كه كودك امام باشد درحالى كه مورد شك و تردید عده اى قرار مى 
 گیرد؟
 :ممكن است عواملى چند در این انتخاب موثر باشد: پاسخ 

؛ زیرا با اثبات امامت طفل از راه معجزه و جهات دیگر ، انسان مورد امتحان قرار مى گیرد كه  امتحان مردم -1
 . چگونه در برابر حق تسلیم گردد همان گونه كه حضرت عبدالعظیم حسنى مورد امتحان قرار گرفت

گسالى به مقام امامت براى اثبات اینكه امامت این شخص از جانب خداوند است ؛ زیرا اگر امامان تنها در بزر -2
نایل مى شدند ممكن بود كسانى گمان كنند كه مقامات و كماالت آنان همگى اكتسابى است ولى در طفل صغیر هیچ 

 . گاه این گمان برده نمى شود و اگر طفلى فضایلى در حد امامت داشت شكى نیست كه از جانب خداوند است
اقت است نه بزرگى سن ، چنان كه در جریان فرماندهى اسامة بن براى اثبات اینكه مقام و منزلت بر اساس لی -3

زید چنین بود ، در حالى كه عده اى از صحابه بر عزل او اصرار داشتند پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله به جهت 



 . لیاقت وى ، اصرار بر فرماندهى او داشت
ز دیگرى به شهادت مى رساندند ، سنت الهى بر این از آنجا كه تا امام رضا علیه السالم امامان را یكى پس ا -4

قرار گرفت كه از امام جواد علیه السالم امامت در سنین پایین قرار گیرد تا اینكه حاكمان جور و ظلم امامت آنان را 
سر بلند باور نكرده و آنها را نكشند ، تا اینكه نوبت به امام زمان علیه السالم رسید و چون امامان پیشین از امتحان 

بیرون آمده بودند ، دشمنان فهمیدند كه امامت در سنین كودكى نیز ممكن است لذا قصد داشتند تا حضرت مهدى 
علیه السالم را از همان ابتداى والدت به قتل برسانند ، لذا خواست خداوند بر این تعلق گرفت كه او را از هنگام 

 .والدت در پشت پرده غیبت نگه دارد
 امت كودك با قاعده لطف سازگارى دارد؟آیا ام : 179

برخى ممكن است اشكال كنند كه امامت در سنین كودكى با قاعده لطف سازگارى ندارد؛ زیرا لطف مقرب آن است 
كه خداوند هر عملى را كه در راستاى اهداف خلقت براى رسیدن انسان به كمال موثر است انجام دهد و گرنه نقض 

از این رو اعطاى امامت به كودك از آنجا كه مورد شك و . ف بر خداوند الزم است غرض خلقت است ، و لذا لط
 . ترید برخى از افراد قرار خواهد گرفت خالف قاعده لطف است

گاهى لطف اقتضا مى كند كه امامت در سنین كودكى باشد ، زیرا همان گونه كه اشاره شد هم مردم با آن : پاسخ 
و در ضمن مى فهمند كه امامت به لیاقت است نه به . به امامت او یقین پیدا مى كنندامتحان مى شوند و هم گروهى 

با وجود این امتیازات و از آنجا كه بر هر فرد الزم است كه تحقیق كند ، دیگر هرگز جاى شك و تردید باقى . سن 
 .نمى ماند
 ؟چرا امام زمان علیه السالم از همان كودكى در اختفا به سر بردند : 180

برخى سؤال مى كنند كه چرا امام زمان علیه السالم از همان ابتداى كودكى در اختفا به سر بردند در حالى كه 
وظیفه امام حضور در میان مردم و ارشاد آنان است و به تعبیر دیگر چرا امام عسكرى علیه السالم فرزند خود را 

 از هنگام والدت از مردم مخفى داشت ؟
ه فشار سیاسى بر امام عسكرى علیه السالم و كنترل آن حضرت براى دسترسى به فرزندش شكى نیست ك: پاسخ 

حضرت مهدى علیه السالم به حدى شدید بود كه به شیعیان و اصحاب خود سفارش نموده بود حتى كسى در مالء 
  .(547)ودعام بر او سالم نكند بیا با دست به او اشاره ننماید؛ زیرا در این صورت در امان نخواهد ب

اغ آنها مى كار به جایى رسیده بود كه امام عسكرى علیه السالم براى مالقات با اصحاب خود كسى را به سر
صیروا الى موضع كذا و كذا ، و الى دار فالن بن فالن العشاء و العتمة فى لیلة كذا فانكم :فرستاد و مى فرمود

بعد از وقت عشا در فالن موضع و فالن خانه در فالن شب جمع شوید كه مرا در آنجا ((؛(548) تجدونى هناك
 ((.خواهید دید

با وجود همین فشارهاى سیاسى بود كه حضرت نظام وكالت را دنبال نمود تا هم بتواند به نیازهاى مردم رسیدگى 
 .ناحیه مالقات ها براى مردم حاصل مى شد بكاهد كند وهم از گرفتارى هایى كه از

كسى كه حجت خدا در روى زمین بعد از امام عسكرى . در این موقعیت حساس ، امام زمان علیه السالم متولد شد
او دوازدهمین امامى خواهد بود كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله وعده تولدش را داده كه . علیه السالم خواهد بود

كسى كه به جهت قیام غیرمترقبه اش نمى تواند . ش در آخرالزمان زمین را پر از عدل و داد خواهد كردبا ظهور
آیا چنین امام نباید از ابتداى والدت و حتى از هنگام به امامت رسیدن از دید . بیعت كسى را بر گردن داشته باشد

شد؟ هر چند كه در میان مردم است و با عموم مردم و خصوصا سالطین جور كه در صدد قتل او بودند مخفى با
 .آنان زندگى مى كند قطعا باید این چنین باشد و گرنه بر خالف مصالح كلى عالم خواهد بود

 آیا فضایل و كرامات امامان ، ناشى از نبوغ فكرى آنها بوده است ؟ : 181
صر مى دانند ، هرگاه معجزات و دانشمندان مادى كه جهان بینى مادى دارند و هستى را در چهار چوب ماده منح

امور خارق العاده اى از كسى مشاهده مى كنند ، بر اثر ضعف ایمان و غرور علمى و غلبه مادیگرى بر افكار آنها 
، در صدد توجیه مادى آن بر مى آیند و این امور را به نابغه اشخاص مرتبط مى سازند و هرگز به ارتباط غیبى 

 : دهند در حالى كه این افراطگرى از جهاتى قابل مناقشه است این عالم ارزش و بهایى نمى
 .افراد در این نشریه منكر اعتقاد به غیب مى شوند و تنها به مادى گرایى صرف مى اندیشند -1
بخشى از كرامات و معجزات امامان در سنین كودكى خبرهاى غیبى بوده است كه مطابق با واقع در آمده ، در  -2

افراد نابغه . شده كسى با ادعاى امامت در سنین كودكى با اتكاى به نبوغ فكرى خود خبر از غیب دهدحالى كه دیده ن
هر مقدار كه به مرتبه اى از نبوغ فكرى برسند نمى توانند به طور قطع و یقین خبر از حوادث آینده دهند ، تا چه 

 .رسد به اینكه كودك باشند
را به نبوغ فكرى ... انبیا یا امامان ، كرامات و معجزات علمى و غیبى و اگر این ادعا صحیح است چرا یكى از  -3



 . خود نسبت نداده است ؟ بلكه بر عكس تنها ادعایشان آن بود كه ما تابع وحى و الهام الهى هستیم
ا عاجز اگر منشا كرامات و فضایل امامان در سنین كودكى نبوغ و زیركى آنها بوده چرا دیگران از مقابله با آنه -4

 .ماندند و به عجز و ناتوانى خود اعتراف نمودند
 آیا اهل بیت علیهم السالم در زمینه سازى براى امامت كودك اقدامى انجام داده اند؟ : 182

با مراجعه به روایات پى مى بریم كه اهل بیت علیه السالم براى هموار كردن و زمینه سازى براى امامت كودك ، 
 . كن فروگذار نكردند كه از آن جمله تذكر به تحقق پیدا كردن امامت در سنین كودكى استاز هیچ نوع اقدام مم

یكون هذا االمر فى اصغرنا :از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه فرمود))عقد الدرر((مقدسى شافعى در كتاب
 ((.امر امامت و خالفت در اشخاصى خواهد بود كه كمترین سن را در میان ما دارند((؛(549) سنا

 امام عسكرى علیه السالم براى تثبیت امامت فرزندش چه تدابیرى اندیشید؟ : 183
 :ثبیت امامت حضرت مهدى علیه السالم از راه هاى مختلف استفاده نمودحضرت براى ت

 تعلیمات و بیانات -1
كانى بكم و قد اختلفتم :از امام عسكرى علیه السالم شنیدم كه فرمود: موسى بن جعفر بن وهب بغدادى مى گوید

قر بجمیع انبیاء اهللا و رسله ثم انكر بعدى فى الخلف منى ، اما ان المقر باالئمة بعد رسول اهللا المنكر لولدى كمن ا
ا را مى بینم كه در حق جانشین من اختالف خواهید گویا شم((؛ ...(550) نبوة محمد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله

هر كس به امامان بعد از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله اقرار كند ولى منكر فرزند من شود ، ! آگاه باشید. كرد
همانند آن است كه به جمیع انبیاى خدا و رسوالن او اقرار كرده ولى نبوت محمد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را 

 .((... كار كرده استان
الحمد هللا الذى لم یخرجنى من الدنیا حتى :از امام عسكرى علیه السالم شنیدم كه فرمود: احمد بن اسحاق مى گوید

ستایش خداوند را سزاست كه قبل از آنكه از دنیا رحلت كنم جانشین بعد از ((؛...(551) ارانى الخلف من بعدى 
 ((.خودم را نشانم داد

در روز سوم والدت حضرت مهدى علیه السالم پدرش امام عسكرى علیه السالم او را بر اصحاب خود عرضه 
این ((؛ ...(552) صاحبكم من بعدى و خلیفتى علیكم و هو القائم الذى تمتد الیه االعناق باالنتظارهذا :كرد و فرمود

د ، صاحب و امام شما بعد از من و خلیفه من بر شما است او قائمى است كه مردم در انتظار او به سر خواهند فرزن
 .((... برد
 نشان دادن به خواص -2

خدمت امام عسكرى علیه السالم رسیدم تا از جانشین آن حضرت سؤ ال : احمد بن اسحاق بن سعد اشعرى مى گوید
خداوند تبارك و تعالى هرگز زمین را از زمان خلقت حضرت ! احمد بن اسحاق اى : كنم حضرت در ابتدا فرمود

به توسط حجت است كه بال را از . آدم علیه السالم تا روز قیامت از حجت بر خلق خالى نگذاشته و نخواهد گذاشت 
 .اهل زمین دفع مى كند ، و به واسطه اوست كه باران نازل كرده و بركات زمین را بیرون مى آورد

 امام و خلیفه بعد از شما كیست ؟! اى فرزند رسول خدا: آن گاه عرض كردم 
حضرت فورا از جا بلند شد و داخل اتاق گشته ، در حالى كه كودكى به مانند ماه پاره با حدود سه سال بر شانه خود 

جه ، ما عرضت علیك لوال كرامتك على اهللا عزوجل و على حج! یا احمد بن اسحاق :داشت بر من وارد شد و فرمود
جت هاى خداوند نبود این اگر كرامت تو نزد خداوند عزوجل و نزد ح! اى احمد بن اسحاق ((؛ ...(553) ابنى هذا

 .((...فرزند را بر تو عرضه نمى كردم 
ولد البى محمد علیه السالم ولد فسماه محمدا فعرضه على اصحابه به یوم :شیخ صدوق از ابى غانم خادم نقل مى كند

خداوند به امام عسكرى علیه السالم فرزندى ((؛ ...(554) هذا صاحبكم من بعدى و خلیفتى علیكم: الثالث و قال 
این  :رموددر روز سوم از والدتش او را به اصحابش عرضه داشت و ف. نهاد))محمد((عنایت فرمود كه نام او را

 .((... صاحب و امام شما و خلیفه بعد از من است
عرض علینا ابو محمد الحسن بن على :معاویة بن حكیم و محمد بن ایوب بن نوح و محمد بن عثمان عمرى مى گویند

فرقوا اطیعوه و ال تت. هذا امامكم من بعدى و خلیفتى علیكم : علیه السالم و نحن فى منزله و كنا اربعین رجال فقال 
منزل امام عسكرى ما با چهل نفر در ((؛ ...(555) اما انكم ال ترونه بعد یومكم هذا. من بعدى فى ادیانكم فتهلكوا

این امام و خلیفه شما بعد از من است : علیه السالم بودیم كه آن حضرت فرزند خود را بر ما عرضه كرده و فرمود
بدانید كه بعد از این روز هرگز . ، او را اطاعت كنید وبعد از من در ادیان خود متفرق نشوید كه هالك خواهید شد

 .((... او را مشاهده نخواهید كرد
خدمت امام عسكرى علیه السالم رسیدم در حالى كه كنار اتاقى كه بر درب آن پرده اى : قوب بن منقوش مى گویدیع

پرده را : كیست ؟ فرمود -بعد از شما  -صاحب امر امامت ! اى آقاى من : عرض كردم . آویزان بود نشسته بودند



رد شد و بر دامان امام عسكرى علیه السالم نشست كنار زدم ، ناگهان كودكى با شمایلى خاص بر ما وا. كنار بزن 
  .((...این فرزند صاحب و امام شما بعد از من است((؛ ((...(556) هو صاحبكم و امامكم بعدى:((حضرت فرمود

 آیا حضرت مهدى علیه السالم براى اثبات امامتش در كودكى اقدامى انجام داده است ؟ : 184
 :حضرت مهدى علیه السالم در راستاى تثبیت امامت و رهبرى خود نسبت به جامعه شیعى اقداماتى را انجام داد

 اقامه معجزات و كرامات -1
كودك جلو آمد و بر حضرت عسكرى علیه السالم :((... آمده است  -كه قبال به آن اشاره شد  -قضیه ابواالدیان  در

اى : به من فرمود -حضرت مهدى علیه السالم  -كودك . نماز گزارد و بعد در كنار قبر پدرش به خاك سپرده شد
این دو نشانه از : در دلم گفتم . حضرت تقدیم نمودم آنها را به . جواب نامه هایى كه با تو است نزد من آر! بصرى 

تنها مى ماند یك نشانه و آن اینكه از آنچه در همیان است . نشانه هاى امامت است كه در این كودك مشاهده كردم 
 . ... خبر دهد

خورجین نزد شما نامه هاى فالن شخص و فالن شخص است ، و در : خادم خارج شد و فرمود: ابواالدیان مى گوید
آن جماعت نیز نامه ها و مال را به او داده . او هزار و ده دینار وجود دارد كه از آن جمله دینارهایى زركوب است 

  .((...(557)كسى كه تو را براى گرفتن اینها فرستاده همان امام است : و گفتند
 جواب مسائل -2

یكى دیگر از راه هاى اثبات امامت پاسخ به سوالهایى بود كه توسط نواب اربعه به آن حضرت ارسال مى شد و 
جواب به مسائل احمد بن اسحاق اشعرى ، : همانند حضرت نیز جواب آنها را به صورت توقیع مرقوم مى داشتند ،

جواب به مسائل اسحاق بن یعقوب ، جواب سؤ ال هاى حمیرى ، جواب به مسائل محمد بن ابراهیم مهزیارى ، و 
 . جواب به مسائل ابى الحسین بن محمد اسدى و دیگران

 والیت امام مهدى علیه السالم
 والیت به چه معنایى است ؟ : 185
 . ر لغت به معناى قرب و نزدیكى استوالیت د

  .(((558)ولى مثل فلس به معناى قرب و نزدیكى است:((فیومى مى گوید
ولى عبارت است از قرار گرفتن فرد یا شى ء دوم به دنبال فرد یا شى ء اول بدون :((در اقرب الموارد آمده است 

   .((...(559)فاصله
والء و توالى به معناى آن است كه دو چیز و یا بیشتر طورى كنار هم قرار گیرند كه :((راغب اصفهانى مى گوید

  .(((560)بین آن دو ، غیر از خود آنها چیز دیگرى فاصله نبوده باشد
با توجه به حاالت اولیه انسان در كاربرد الفاظ و اینكه معموال كلمات را در آغاز براى بیان معانى مربوط به 

 : محسوسات به كار مى برد ، مى توان گفت
به كار رفته است ، آن گاه براى ))قرب حسى((ز براى قرب و نزدیكى خاص در محسوساتدر آغا))والیت((واژه

بر این اساس ، هر گاه این واژه در امور معنوى به كار مى رود بر نوعى . قرب معنوى استعاره آورده شده است 
د داراى حقى است كه از نسبت قرابت داللت مى كند و الزمه آن این است كه ولى نسبت به آنچه بر آن داللت دار

مثال ، ولى میت مى تواند در . دیگرى ندارد و مى تواند تصرفاتى را بنماید كه دیگرى جز به اذن او نمى تواند
كسى كه بر صغیر والیت دارد حق تصرف در  .این والیت او ناشى از حق وراثت است . اموال او تصرف كند

آن كسى كه نصرتش را عهده دار ((تواند در امور منصورامور وى را دارد و كسى كه والیت نصرت دارد مى 
خداوند ولى امر بندگان خویش است یعنى امور دنیوى و اخروى آنها را تدبیر مى كند و او ولى . تصرف كند))است

 .مومنان است ، یعنى بر آنها والیت خاص دارد
قرابت است كه منشا تصرف و مالك بودن بنابراین ، حاصل معناى والیت در همه موارد استعمال آن ، گونه اى از 

   .(561)تدبیر است
ى به چیزى است ، به گونه اى كه موانع و حجاب ها از میان والیت ، نوعى اقتراب و نزدیك: به عبارت دیگر

  .(562)برداشته مى شود
ت هاى نفسانى و قابلیت هایى كه براى خود ایجاد كرده ، و از طرفى دیگر مورد عنایات و حال اگر كسى با ریاض

الطاف الهى قرار گرفته و به مقام قرب تام الهى نایل شود ، این چنین شخصى از جانب خداوند بر مردم والیت 
حقى است كه دیگرى ندارد و  دارد ، والیتى كه الزمه آن این است كه ولى نسبت به آنچه بر آن داللت دارد داراى

 . و همه اینها به اذن و اراده و مشیت خداوند است. او مى تواند تصرفاتى بنماید كه دیگرى جز به اذن او نمى تواند
 معناى والیت تكوینى امام چیست ؟ : 186



پیدا كند كه به مقصود از والیت تكوینى آن است كه فردى بر اثر پیمودن راه بندگى آن چنان قرب و كمال معنوى 
 .فرمان و اذن الهى بتواند در جهان تصرف نماید

یك كمال روحى و معنوى است كه در سایه عمل به تكالیف الهى و قوانین شرع در درون انسان ))والیت تكوینى))
والیت ((این نوع والیت بر خالف. پدید مى آید و سرچشمه مجموعه اى از كارهاى خارق العاده مى گردد

كمال و واقعیتى است اكتسابى ، و راه كسب برخى از مراتب آن به روى همه باز است ، و امام مى تواند ))تشریعى
 .به باالترین مراتب آن برسد

بیان گردیده ، همه موهبت خداوندى است كه پس از تحصیل یك سلسله زمینه ))والیت تشریعى((ولى مقاماتى كه در
 .ندارد ها ، چیزى جز خواست خداوند در آن دخالت

 والیت تكوینى داراى چه نتایجى است ؟ : 187
بندگى و پیمودن قرب به خدا گوهرى است ((؛(563) العبودیة جوهرة كنهها الربوبیة:در مصباح الشریعه آمده است 

 ((. كه نتیجه آن خداوندگارى و كسب قدرت و توانایى بیشتر است
 : قرب الهى آثار فراوانى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم

 تسلط بر نفس -1
نماز انسان را از منكرات و بدى ها باز ((؛(564) ان الصلواة تنهى عن الفحشاء و المنكر:خداوند متعال مى فرماید

 ((.مى دارد
 بینش خاص -2

ن در سایه صفا و روشنى دل ، بینش خاصى پیدا مى كند كه با آن حق و از مزایاى قرب الهى این است كه انسا
 .باطل را به روشنى تشخیص مى دهد و هرگز گمراه نمى شود

اى كسانى كه ایمان آوردید ، اگر ((؛(565) یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا اهللا یجعل لكم فرقانا:قرآن مى فرماید
 .پرهیزكار باشید خدا به شما نیرویى مى بخشد كه با آن ، حق و باطل را به خوبى تشخیص مى دهید

 نفى خواطر -3
امل و قدرتى كه در سایه بندگى مى یابند ، بر تمام اندیشه هاى پراكنده خود پویندگان راه عبودیت به واسطه تك

مسلط مى شوند و در حال عبادت آن چنان تمركز فكرى و حضور قلب دارند كه از غیر خدا غافل مى شوند و 
 .غرق جمال و كمال خدا مى گردند

ر اثر تكرار و عادت به حضور در عبادت نوعى ورزش براى قواى فكرى است كه ب:((ابو على سینا مى گوید
قواى فكرى . محضر خدا ، فكر را از توجه به مسائل مربوط به طبیعت و ماده به سوى تصورات ملكوتى مى كشاند

  .(((566)تسلیم باطن و فطرت خدا جوى انسان مى گردد و مطیع او مى شوند
 خلع نفس -4

ولى گاهى روح ، بر اثر كمال و قدرتى كه از جانب . در جهان طبیعت ، روح و بدن نیاز شدیدى به یكدیگر دارند
 .ى شود و مى تواند خود را از بدن خلع نمایدقرب الهى پیدا مى كند از استخدام بدن بى نیاز م

 تصرف در جهان طبیعت -5
در پرتو عبادت و قرب الهى ، نه تنها حوزه بدن تحت فرمان انسان قرار مى گیرد ، بلكه جهان طبیعت مطیع انسان 

رف مى مى گردد و به اذن پروردگار در پرتو نیرو و قدرتى كه از تقرب به خدا كسب نموده است در طبیعت تص
كند و مبدا یك سلسله معجزه ها و كرامات مى شود ، و در حقیقت داراى قدرت بر تصرف و تسلط بر تكوین مى 

 .شود
 آیا امام مى تواند والیت تكوینى داشته باشد؟ : 188

 :الیت تكوینى امام معصوم همچون امام زمان علیه السالم را با چند مقدمه مى توان به اثبات رساند
قال الذى عنده علم من الكتاب انا آتیك به قبل ان یرتد الیك طرفك فلما :ن درباره آصف بن برخیا مى گویدقرآ: الف 

پیش از آنكه : داشت گفت ] آسمانى [كسى كه دانشى از كتاب ((؛ ...(567) رءآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى
را نزد خود ثابت و پابرجا دید ] تخت [آن ] سلیمان [و هنگامى كه . چشم بر هم زنى ، آن را نزد تو خواهم آورد

 ((. این از فضل پروردگار من است: گفت 
یات دیگر استفاده مى شود كه خداوند و گروهى دیگر كه عالم به كل كتابند بین پیامبر و مردم گواه از برخى آ: ب 

 .مى باشند
كافى است كه : بگو((؛(568) قل كفى باهللا شهیدا بینى و بینكم و من عنده علم الكتاب:خداوند متعال مى فرماید

 ((.خداوند و كسى كه علم كتاب نزد اوست میان من و شما گواه باشند
ال .راه مى یابند و نیز در قرآن آمده است كه تنها مطهرون هستند كه حقیقت معارف قرآنى را مس كرده و به آن: ج 



 ((.و جز پاكان نمى توانند به آن دست یابند((؛(569) یمسه اال المطهرون
را خود مشخص كرده و مصداق آن را اهل بیت پیامبر صلى اهللا علیه و آله كه شامل خود ))مطهرون((مقرآن كری: د

انما یرید اهللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم :حضرت نیز هست معرفى كرده است ، آنجا كه مى فرماید
همانا خدا چنین مى خواهد كه هر رجس و پلیدى را از شما خاندان نبوت دور سازد و شما را از ((؛(570) تطهیرا

 ((.هر عیبى پاك و منزه گرداند
و انزلنا الیك الذكر :آیه باید به روایات مراجعه كرد ، زیرا قرآن مى فرمایددر تشخیص مصداق اهل بیت در این : ه 

  ((.و بر تو قرآن را فرستادیم تا بر امت آنچه فرستاده شد بیان كنى(571)))لتبین للناس ما نزل الیهم
با مراجعه به روایات فریقین از شیعه و سنى پى مى بریم كه مقصود از اهل بیت در آیه تطهیر ، پیامبر اكرم : و

  .(572)صلى اهللا علیه و آله ، على ، فاطمه ، حسن و حسین علیهم السالم مى باشند
ول اگر چه حصر در آیه ، اضافى است در مقابل همسران پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سایر صحابه ، تا آنها از شم

 .در نتیجه آیه تطهیر شامل بقیه اهل بیت علیه السالم از دوازده امام نیز مى شود. آیه خارج گردند
 .اهل بیت عصمت و طهارت از والیت تكوینى برخوردارند: نتیجه اینكه 

نده علم از امام باقر علیه السالم درباره آیهقل كفى باهللا شهیدا بینى و بینكم و من ع: بریده بن معاویه مى گوید
(573) ایانا عنى ، و على اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبى صلى اهللا علیه و آله:الكتابسؤ ال كردم ؟ حضرت فرمود

 تنها ما را قصد كرده است و على علیه السالم اول و افضل و بهترین ما بعد از پیامبر صلى اهللا علیه و آله است((؛
.)) 

 به معناى تفویض است ؟))والیت تكوینى((آیا : 189
كه این با عقیده  به معناى تفویض امر عالم به شخص امام است))والیت تكوینى امام((برخى گمان كرده اند كه

   .(574)و قرآن نیز یهود را به جهت این عقیده شدیدا مورد سرزنش قرار داده است. توحید افعالى سازگارى ندارد
و اینكه در عالم وجود هیچ كارى بدون اراده و مشیت خداوند انجام نمى ))توحید افعالى((براى جمع بین اعتقاد به

 : امام باید گفت))والیت تكوینى((گیرد و اعتقاد به

 

 
 

 . هرگز تمام امور عالم به امام واگذار نشده است: اوال
ه امام تصرف تكوینى مى كند همانند سایر امور اراده و مشیت خاص الهى نیز بر آن در آن امورى نیز ك: ثانیا 

 . تعلق گرفته است
 متعلق به خداوند است ؟))والیت تكوینى((آیا : 190

 . برخى مى گویند از آیات قرآن استفاده مى شود كه والیت تنها متعلق به خداوند است
(575) ولیاء فاهللا هو الولى و هو یحى الموتى و هو على كل شى ء قدیرام اتخذوا من دونه ا:قرآن كریم مى فرماید

در حالى كه ولى فقط خداوند است و اوست كه مردگان را زنده مى كند ! برگزیدند؟آیا آنها غیر از خدا ولى خود ((؛
 ((. و اوست كه بر هر چیزى تواناست

و براى شما به جز خدا ولى و ((؛(576) و ما لكم من دون اهللا من ولى و ال نصیر:ونیز در جاى دیگر مى فرماید
 ((. یارى كننده اى نیست

در اصل براى خداوند متعال است و دیگران به ))والیت((از جمع بین این آیات و آیات دیگر استفاده مى شود كه
 .او از این مقام بهره مند مى شوند جهت قرب به خدا و به اذن

انما ولیكم اهللا و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزكوة و هم :لذا در سوره مائده مى خوانیم 
سرپرست و ولى شما تنها خداست و پیامبر او و آنها كه ایمان آورده اند ، همان ها كه نماز را بر ((؛(577) راكعون

 ((.پا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند
ه و جبریل و صالح المومنین و المالئكة بعد و ان تظاهرا علیه فان اهللا هو موال:و نیز در سوره تحریم مى خوانیم 

كارى از پیش نخواهید ]دست به دست هم دهید ] و آله  پیامبر صلى اهللا علیه[و اگر بر ضد او ((؛(578) ذلك ظهیر
 ((.زیرا خداوند ولى اوست و همچنین جبرئیل و مومنان صالح و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند] برد

 اگر امام والیت تكوینى دارد پس چرا در مواقع ضرورى از آن استفاده نمى كند؟ : 191



تكوینى و حق تصرف در نظام تكوین است ، چرا در مواقع ضرورت ، در  اگر امام دارى والیت: برخى مى گویند
تقدیرات الهى تصرف نمى كند تا بال را از خود دور كرده ، دشمنان خود را ریشه كن كند و تمام امكانات را براى 

 خود جلب نماید؟
 : پاسخ
ه گمان مى كنیم براى ما ضرر دارد در قبل از هر چیز این نكته را باید ملتفت باشیم كه چه بسا امورى را ك: اوال

حالى كه خیر محض است ، و نیز به عكس چه بسا امورى كه گمان مى كنیم براى ما خیر است در حالى كه شر 
ما این را نمى دانیم ، اگر چه عالم الغیوب و هر كه را كه خداوند خواسته و او را از علم غیب مطلع . محض است 

لذا نباید به ظاهر امر قضاوت كرد كه چرا امام این مصیبت را از خود دور نكرد و . ردساخته است از آن اطالع دا
 .این منفعت را براى خود تحصیل ننمود

كتب علیكم القتال و هو كره لكم و عسى ان تكرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو :قرآن مى فرماید
چه بسا چیزى را . جهاد در راه خدا بر شما مقرر شد ، در حالى كه برایتان ناخوشایند است ((؛(579) شر لكم

در آن است و یا چیزى را خوش نداشته باشید ، حال آنكه خیر شما در آن  خوش نداشته باشید ، حال آنكه خیر شما
 ((. است و یا چیزى را دوست داشته باشید ، حال آنكه شر شما در آن است

چه بسا چیزى خوشایند شما نباشد و ((؛(580) فعسى ان تكرهوا شیئا و یجعل اهللا فیه خیرا كثیرا:و نیز مى فرماید
 ((.خداوند خیر فراوانى در آن قرار مى دهد

نمى زند و خالف اراده و امام از آنجا كه تسلیم تقدیرات الهى است در هر كارى دست به تصرف تكوینى : ثانیا
 .تقدیر مشیت الهى گام برنداشته و اقدام عملى انجام نمى دهد

اراده حتمى اولى خداوند بر آن است كه در این دار تكلیف هر كارى بر روال طبیعى و از اختیار انجام مى : ثالثا
 .گیرد و حتى االمكان از معجزه و خرق نظام طبیعت استفاده نشود

سان معصوم در نظام تكوین به جهت مصالح شخصى اقدام و تصرفى بر خالف مقدرات الهى انجام هرگز ان: رابعا
نمى دهد ، و اگر معجزه و اعمال والیتى كند به جهت مصالح نوعى بشر و عالم است كه این هم مطابق اراده و 

 . خواست و مشیت خداوندى است
 وجود امام مهدى علیه السالم از دیدگاه عقل

 هان لطف چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟بر : 192
 : در تقریر برهان لطف بر وجود امام زمان علیه السالم ابتدا به مقدماتى اشاره مى كنیم

 :به یك جهت لطف به دو قسم تقسیم مى شود -1
 .لطفى كه با آن ، مكلف به اختیار خویش طاعت را بر مى گزیند: لطف محصل : الف 
 : لطف مقرب :ب 

 .لطفى كه مكلف با آن ، به انجام واجبات نزدیك تر و از ارتكاب محرمات دور مى شود
متكلمان عدلیه اعم از امامیه و معتزله ، لطف را بر خداوند واجب مى دانند ، زیرا او بندگان خود را عبث و  -2

 . ت باید انجام دهد كه از آن جمله لطف استبیهوده نیافریده است لذا هر چه را كه در رسیدن آنها به هدف موثر اس
قاعده لطف مقرب ایجاب مى كند كه در میان جامعه امامى باشد كه محور حق بوده و جامعه را از خطاى مطلق باز 

قاعده لطف اقتضا مى كند كه رئیسى در میان مردم باشد . اجماع حجت است : دارد از همین رو است كه مى گوییم 
تواند نسبت به جامعه بى تفاوت باشد تا اگر همه جامعه به بیراهه رفتند آنها را هدایت كند و ، رئیسى كه نمى 

 .نگذارد كه امت ، اجتماع بر باطل كنند
ان اهللا جل و عز اءجل و اءعظم من ان یترك :صفار به سند خود از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود

 ((.همانا خداوند عزوجل جلیل تر از آن است كه زمین را بدون امام رها كند((؛(581) االرض بغیر امام
 الطاف وجود امام غایب

 ن خداوند در سطح كلى ؛حراست از دی -1
به طور حتم وجود امام در زمان غیبت لطف است و از جمله لطف آن حفظ :((مرحوم شریف العلماء مى فرماید

  .(((582)شریعت و نفى اتفاق بر باطل و ارشاد مردم به حق است
 تربیت نفوس مستعد؛ -2

بر خالف تصور برخى كه گمان كرده اند رابطه امام با مردم در زمان غیبت به طور كلى قطع مى شود ، ولى حق 
فراد قابل و نفوس مستعد از نور وجود آن این است كه این چنین نیست بلكه مطابق برخى روایات گروهى از ا

 .حضرت بهره مند مى شوند
 وجود امام ، سبب بقاى مذهب ؛ -3



جامعه شناسان و روانكاوان معتقدند كه اعتقاد به وجود امام و رهبر هر چند غایب مى تواند اثر عمیقى در جوامع 
 .شایعه قتل پیامبر را منتشر كردنددر جنگ احد براى تضعیف روحیه مردم . دینى و غیر دینى داشته باشد

 تاءثیر وجود الگو در پیشرفت بشر؛ -4
از امتیازات اساسى ادیان الهى آن است كه اگر بشارت به امرى مى دهند در ابتدا براى آن الگویى معرفى مى كنند 

مقتداى كامل و زنده  تا مردم با توجه به او خود را به كمال مطلق نزدیك كنند و مى دانیم كه بهترین الگو امام و
 . است

 اگر وجود امام لطف است ، چرا در هر منطقه اى امامى وجود ندارد؟ : 193
متكلمین در مباحث علم كالم اثبات كرده اند كه در هر زمان بیش از یك امام نباید باشد ، زیرا همان گونه كه  : اوال

فساد ایجاد خواهد شد تعدد امام نیز محال است ، به تعدد خدا صحیح نیست بلكه محال عقلى بوده و در نظام تكوین 
جهت اینكه امام حق سلطه داشته و مى تواند اعمال سلطه و تصرف كند و این با فرض عدد منجر به فساد عالم 

 .خواهد شد
ود یك آن لطفى كه براى امام عصر علیه السالم در نظر گرفته اند و در جاى خود به آن اشاره كرده ایم با وج : ثانیا

امام معصوم تحصیل خواهد شد ، لذا احتیاج به افراد متعدد در هر منطقه اى نیست آرى آنچه كه در هر منطقه به 
 . آن نیاز است وجود عالم به دین است

 برهان عنایت چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ : 194
 . استدالل مى شود برهان عنایت استیكى از براهینى كه بر وجود امام زمان علیه السالم 

 . عنایت در لغت به معناى اراده و قصد است و در اصطالح تعریفات گوناگونى براى آن شده است
عنایت احاطه حق تعالى به چگونگى نظام كلى و به آنچه كه تمام این مجموعه بر آن است :((شیخ اشراق مى گوید

  ((...(583)مى باشد
عنایت یعنى علم خداوند به اینكه اشیا به چه حالتى باشند تا بر بهترین و كامل ترین وجه واقع :((فخر رازى مى گوید

  .(((584)شوند
س این عالم نظام معقول كه نزد حكما عنایت نام دارد مصدر همین نظام موجود است پ:((صدر المتاءلهین مى گوید

  .(((585)موجود در نهایت خیر و فضیلت ممكن است
 :دو بیان مى توان تقریر كرد وجوب وجود امام را از طرق برهان عنایت به

الزمه این گفتار لزوم وجود امام در آفرینش است وگرنه . آفرینش هستى بهترین و نیكوترین نظام ممكن است  -1
لذا به همان دلیل و برهانى كه تكلیف و بعثت ضرورت دارد وجود مستمر امام نیز . نظام ، احسن نخواهد بود

 .ضرورت دارد
یابى هر موجودى كه در این عالم رنگ هستى مى گیرد همه نوع ابزار ضرورى و غیر  خداوند براى كمال -2

ضرورى را در اختیارش گذاشته تا به كمال برسد ، چگونه ممكن است انسانى كه در دامان همین طبیعت است از 
 این قانون استثنا شده و ارتقاى معنوى او نادیده گرفته شود؟

 م زمان علیه السالم را چگونه تقریر مى كنید؟برهان فطرت بر وجود اما : 195
 :این برهان را با ذكر مقدماتى تقریر خواهیم نمود

 :روان شناسان تمایالت غریزى و فطرى انسان را به سه نوع تقسیم كرده اند -
 . ... تمایالت شخصى از قبیل دوستى و: الف 
 . تمایالت اجتماعى از قبیل همنوع دوستى: ب 
 . ... عالى از قبیل حقیقت جویى و حس دینى و پرستش و رسیدن به كمال مطلق وتمایالتى : ج 

براى رسیدن به كمال مطلق و معبود حقیقى ، احتیاج به واسطه اى دارد كه خود سفر كرده تا بتواند انسان را  -2
 .تمایل به این واسطه نیز در وجود انسان احساس مى شود .دستگیرى كند

به چیزى در انسان وجود دارد باید آن چیز در خارج وجود داشته باشد وگرنه وجودش در اگر تمایل و كشش  -3
و به عبارت دیگر كشش و عشق انسان به كامل مطلق و انسان كامل معصوم كه واسطه او در . انسان لغو است 

نتیجه . پذیر نیست  و تحقق این امور بدون تحقق مضاف الیه امكان. عالم خلقت است ، از امور ذات االضافه است 
 . اینكه وجود امام به عنوان واسطه وصول به كمال مطلق ضرورى است

حال اگر كسى سؤال كند كه این كشش چگونه در انسان به وجود مى آید در جواب مى گوییم هر گاه با عقل و فكر 
آثار و بركات چندى است به این نتیجه رسیدیم كه در عالم وجود باید واسطه فیض موجود باشد كه وجودش داراى 

انسان فطرتا به او گرایش پیدا مى كند و به همین جهت است كه باید همیشه این انسان كامل وجود خارجى داشته 
 .باشد



 برهان واسطه در فیض چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ : 196
و نیز آنان به . عالم عقل ، عالم مثال و عالم طبیعت عالم ربوبى ، : فالسفه براى عالم چهار مرحله ذكر كرده اند

و در ... عقول ده گانه معتقدند كه خداوند علت فاعلى و قریب عقل اول و عقل دوم معلول عقل اول و همچنین 
نهایت عقل دهم ، علت فاعلى بر عالم مثال و عالم مثال نیز علت عالم طبیعت و ماده است ، زیرا عالم ، عالم اسباب 

 . مسببات است و خداوند این نظام را بر اساس آن بنا نهاده استو 
حال اگر كسى سؤال كند كه چرا خداوند مستقیما و بدون واسطه عالم طبیعت را ایجاد نكرده است ؟ در جواب مى 

گوییم به جهت آنكه بین عالم ربوبى و عالم ماده سنخیت وجود ندارد و لذا عوالم مختلف را به جهت برقرارى 
از میان موجودات عالم ماده تنها انسان است كه با عالم مثال . سنخیت بین عالم ربوبى و عالم ماده و طبیعت ، آفرید

سنخیت دارد ، و براى ایجاد سنخیت كامل ، احتیاج به انسان كامل است ، زیرا او واسطه فیض بر مجموعه انسان 
 . تشریع نیستهاى دیگر است و در این زمینه فرقى بین فیض تكوین و 

به عبارت دیگر همان گونه كه قانون سنخیت بین علت و معلول و نیز نظام اسباب و مسببات در عالم تكوین اقتضا 
مى كند كه بین عالم ربوبى و عالم طبیعت عوالم دیگرى باشد تا فیض وجود از راه آنها كانالیزه شده و به عالم 

تصرفات او در قلوب انسان نیز با واسطه انجام خواهد گرفت كه طبیعت برسد ، در مورد فیض معنوى خداوند و 
 .البته فیض تشریع نیز از این كانال به انسان مى رسد. همان وجود امام معصوم كامل است 

اى (([لوالك لما خلقت االفالك و لوال على لما خلقتك و لوال فاطمة لما خلقتكما؛:از این بیان به خوبى معناى حدیث 
ر تو نبودى هرگز افالك را خلق نمى كردم و اگر على نبود هرگز تو را خلق نمى كردم و اگر فاطمه نبود اگ] پیامبر

روشن مى شود؛ زیرا وجود این انسان هاى از همه جهت كامل ، سبب .))هرگز شما دو نفر را خلق نمى كردم 
ه وصل بین عالم عقل و نبوت با عالم و حضرت زهرا سالم اهللا علیها نیز حلق. فیض الهى بر عالم ماده و افالكند

 . امامت و انسان كامل است
 برهان علت غایى چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ : 197

در علم كالم در مبحث افعال الهى به این نكته اشاره شده كه افعال خداوند داراى هدف و غرض است ، ولى هدف و 
یست ؛ زیرا غایت افعال خداوند رسیدن به كمال نیست ، خداوند كامل مطلق است غرض الهى همانند هدف انسان ن

و نقص ندارد تا بخواهد از طریق فعل خود آن را بر طرف سازد ، بلكه غایت افعال الهى به مخلوقات باز مى گردد 
 . و به جهت استكمال مخلوقات است

عبث و لغو است وانجام چنین كارى از خداوند قبیح  دلیل غایت مندى افعال خداوند آن است كه فعل بدون هدف ،
و ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما :قرآن كریم نیز در تاءیید هدفمند بودن افعال خداوند مى فرماید. مى باشد
  ((.و آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است به بازى نیافریدیم((؛(586) العبین

در قوس صعود از هیولى تا وجود محض ، هر مرتبه عالى ، غایت و ثمره براى :((حكما و فالسفه الهى مى گویند
بنابراین هرگاه در عالم . ونیز به اثبات رسیده كه نتیجه ، علت فاعلیت فاعل است  . ر استمرتبه دانى و پایین ت

 .((... خلقت انسانى نباشد خلقت حیوان و وجود او لغو است و
از طرفى دیگر مى دانیم كه هر فردى از افراد انسان ولو در صورت با افراد دیگر از انسان ها شبیه بوده ، و 

ع واحد منطقى به حساب مى آیند ولى در واقع با یكدیگر اختالف دارند ، و لذا در روایتى از همگى از افراد نو
جوهر انسان ها به مانند ((؛(587) الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة:پیامبر صلى اهللا علیه و آله مى خوانیم 

 ((. معادن طال و نقره با یكدیگر متفاوت است
بنابر این ، انسان به مانند درختى است كه میوه آن وجود انسان كامل است ، و او كسى غیر از حجت معصوم خدا 

اگر زمین بدون ((؛(588) لو بقیت االرض بغیر امام لساخت:... ذا در روایات مى خوانیم و ل. در روى زمین نیست 
 ((.خواهد شد امام شود دگرگون

... از آن جهت كه علت غایى وجود انسان و  -كه از او به حجت خدا تعبیر مى شود  -خالصه اینكه انسان كامل 
 . است ، وجودش همیشه ضرورى است

 با برهان امكان اشرف چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم استدالل مى شود؟ : 198
درت ، رحمت و سایر كماالت از مبدا فیاض بر موجودات پایین نمى رسید وجود ، حیات ، علم ، ق: حكما مى گویند

مگر آنكه در مرتبه سابق ، بر موجود اشرف رسیده باشد همانند چراغى كه نزد ما روشن است ، ابتدا مكانى كه 
 . ... نزدیك به اوست روشن مى شود ، سپس دورتر از آن استفاده مى كند و

نموده و بر   ود و حیات و علم و قدرت و تمام كماالت كه از ذات اقدس الهى تراوش در امور غیر حسى از قبیل وج
ماهیات امكانى تجلى مى یابد ، در ابتدا ماهیاتى بهره مند مى شوند كه در رتبه ، اشرف و اقدم از سایر ماهیات 

 .هستند



آن است كه ممكن اشرف باید در معنا و مفهوم قاعده امكان اشرف :((عالمه طباطبایى رحمة اهللا علیه مى گوید
 .((... مراتب وجود اقدم از ممكن اخس باشد ، لذا باید ممكنى كه اشرف از اوست قبل از او موجود باشد

اگر ممكن اخس از طرف خداوند موجود شد باید قبل از او ممكن :((مالصدرا در استدالل بر این قاعده مى گوید
هم زمانى اشرف و اخس الزم مى آید كه دو چیز در یك مرتبه براى  اشرف موجود باشد وگرنه در صورت تحقق ،

و در صورتى كه موجود اشرف بعد از موجود . یك ذات از یك جهت از واجب لذاته صادر شود ، كه محال است 
 اخس و به واسطه موجود شود الزم مى آید كه معلول ، اشرف از علت و اقدم از او باشد ، كه این نیز محال است

(589).)). .. 
گیاه اشرف از مى دانیم كه انسان ، اشرف مخلوقات است ، زیرا او اشرف از حیوان و حیوان اشرف از گیاه و 

و به حكم قاعده امكان اشرف ، محال است وجود از مبدا فیاض به جماد برسد قبل از آنكه در رتبه . جماد است 
و نیز . سابق ، به حیوان رسیده باشد ، و همچنین به حیوان برسد قبل از آنكه در رتبه سابق به انسان رسیده باشد

قبل از آنكه . از مبدا فیاض بر افراد انسان برسد... مال و جالل و محال است كه وجود ، حیات ، علم ، قدرت و ج
 .این كماالت به انسان كاملى كه حجت خدا روى زمین است رسیده باشد

بنابراین قاعده ، مادامى كه فردى از افراد بشر در خارج موجود است باید فردى به نام انسان كامل كه از او به 
 .ن موجود باشدحجت خدا تعبیر مى شود روى زمی

(590) الحجة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق:كلینى به سندش از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود
 ((.حجت قبل از خلق و با خلق و بعد از خلق خواهد بود((؛

اگر در روى زمین جز دو نفر كسى ((؛(591) لو لم یبق فى االرض اال اثنان ، لكان احدهما الحجة:ونیز مى فرماید
 ((.نباشد حتما یكى از آن دو امام خواهد بود

 برهان مظهر جامع بر وجود امام زمان علیه السالم را چگونه تقریر مى نمایید؟ : 199
برهان مظهر ((زمان ، به دلیلى به نامبر ضرورت وجود امام حى در هر ))تمهید القواعد((ابن تركه در

 : تمسك كرده است كه ما آن را به طور خالصه در ضمن مقدماتى این گونه تقریر مى كنیم))جامع
 . انسان كامل داراى مقامى است كه هیچ موجودى از موجودات جهان امكان هم وزن آن نیست -1
د ، لذا اطالق ، وصف ذات نبوده بلكه عنوان آن ذات واجب ، به هیچ وصفى حتى وصف اطالق محدود نمى باش -2

 .و اما اولین تعین و ظهور او همان وحدت حقیقى است كه دارى دو چهره واحدیت و احدیت مى باشد. مى باشد
هویت مطلقه خداوند چون در مقام ظهور ، احكام وحدت بر آن غلبه دارد ، لذا كثرت نه تنها مقهور بلكه محو  -3

 .مى گردد
چون در وحدت ذاتى مجالى براى اسماى تفصیلى نیست ، زیرا كه تفصیل نحوه اى از كثرت است و هر : نتیجه 

گونه كثرتى در آنجا مقهور است ، و در مظاهر تفصیلى اى كه در عالم خارج ظاهر مى شوند واز اجزاى عالم 
دت ذاتى در این مظاهر ، اكبر شمرده مى شوند ، احكام كثرت ، غالب بر وحدت و احكام آن است ، یعنى وح

ظهورى ندارد ، پس فرمان الهى مقتضى صورتى اعتدالى است كه در آن وحدت ، ذاتى و یا كثرت امكانى بر 
و . یكدیگر غلبه نداشته باشد ، تا آنكه بتواند براى حق ، مظهرى از جهت اسماى تفصیلیه و وحدت حقیقیه آن باشد

دار است همان انسان كامل است كه احاطه بر جمیع مراتب مطلقه آن صورت اعتدال كه از عدالت كبرا برخور
ذاتى و مقیده كونى دارد ، و از یك سو به واحدیت كه در دایره عالم الوهیت و فوق آن است مرتبط است و از دیگر 

   .(592)سو به عالم طبیعت وابسته است
 برهان تجلى اعظم چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ : 200

ست و تقریر آن چنین از جمله ادله عقلى كه بر وجود امام زمان علیه السالم استدالل كرده اند برهان تجلى اعظم ا
 : است
كل :تجلیات كه همان ظهورات است در قرآن و روایات به آن اشاره شده است ، آنجا كه خداوند مى فرماید: الف 

  ((.هر روز خداوند در شاءنى است((؛(593) یوم هو فى شاءن
این تجلیات و ظهورات ، انفطار موجودات از ذات واجب الوجود است كه همگى به نحو قیام فعل به فاعل به : ب 

 .او قائمند
ما به اعتبار جامعیت برخى بر برخى اسماى الهى معرف صفات جمالى و جاللى ذات اقدس حقند ، و این اس: ج 

 .دیگر ، فضیلت و برترى دارند
و آن . وجود اسم اعظم خداوند تجلى اعظم الزم دارد كه همان انسان كامل است كه فردى از او شایسته تر نیست : د

و دیگر  مظهر اتم و كعبه كل و مظهر اسم اعظم الهى در این زمان ، خاتم اولیا حضرت مهدى علیه السالم است ،



ابدال و اوتاد كمل و آحاد و افراد غیر كمل به فراخور حظ و نصیبشان از تحقق به اسماى حسنا و صفات علیاى 
 .الهیه ، به آن مركز دایره كمال ، قرب معنوى انسانى دارند

 برهان تقابل قطبین چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارند؟ : 201
 : قدمه بیان مى كنیماین برهان را با دو م

 . خداوند متعال تجلیات جمالى و جاللى دارد و در الوهیت و تجلیات و صفات خود كامل است: الف 
به مقتضاى تقابل بین قطبین و محاذات بین قطب الوهیت و تجلى تام و بین قطب عبودیت و متجلى و مجالى : ب 

مین انسان كامل در عبودیت و متجلیات الهى موجود باشد تام و لزوم سنخیت بین این دو ، الزم است كه در روى ز
و این انسان كامل كسى غیر از حجت خدا و خلیفه و ولى او نیست كه در . تا تجلى اتم بدون مجالى اتم الزم نیاید

ر مى تعبی))عقل دهم((تعبیر شده و در فلسفه مشائیون از او به))كلمه قدسیه الهیه((اصطالح فلسفه اشراقیون از او به
و اوست كه چگونگى خضوع و عبادت مناسب با شان و مرتبه خداوند را مى داند و به آن عمل مى كند و . شود

 . چنین كسى جز حضرت حجة بن الحسن المهدى علیه السالم در این زمان نیست
 قانون عدم تبعیض در فیض چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ : 202

از دیدگاه كلیمیان با مرگ حضرت موسى علیه السالم این فیض و ارتباط بشر . ت فیض معنوى است نبوت و امام
با عالم الهوت قطع شد و نیز پرتستان هاى مسیحى معتقدند كه با به دار آویخته شدن حضرت مسیح علیه السالم 

 .ارتباط بشر با عالم الهوت قطع شد
از این فیض محروم كرده و معتقدند كه با فوت پیامبر صلى اهللا علیه و اهل سنت از فرقه هاى اسالمى نیز خود را 

حال جاى این سوال است كه چرا امت اسالمى بعد از پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و  . آله این فیض قطع شده است
همان  كه - آله از این فیض محروم باشد؟ مگر از امت هاى پیشین كمتر است ؟ چرا خداوند متعال چنین فیضى 

 را به آنها نداده باشد؟ -ارتباط با عالم ربوبى توسط امام است 
امامیه مى گوید این فیض از طریق وحى و . شیعه امامیه این مشكل را حل كرده و به این سؤال پاسخ داده است 

روزه در نبوت گر چه با فوت پیامبر صلى اهللا علیه و آله قطع شد ولى از طریق انسان كامل برقرار است كه ام
 . وجود نازنین حضرت مهدى علیه السالم متبلور است

به عقیده من مذهب تشیع تنها مذهبى است كه :((پروفسور هانرى كربن استاد دانشگاه سوربن پاریس مى گوید
رابطه هدایت الهى بین عالم انسانیَّت و خداوند را به طور مداوم حفظ نموده و والیت را به صورت زنده تا قیامت 

   .((...(594)بت و مستمر نگاه داشته استثا
 السالم داللت دارد؟برهان لزوم عقلبالفعل چگونه بر وجود امام زمان علیه  : 203

هر عضوى از :((او مى گوید. فارابى برهانى را اقامه كرده كه قابل انطباق بر وجود امام زمان علیه السالم است 
رئیس مدینه فاضله نمى تواند . اعضاى مدینه فاضله را صالحیت آن نیست كه ریاست مدینه فاضله را بر عهده گیرد

. یكى آنكه شخص از حیث سرشت و طبیعت آماده آن مقام باشد: ز است هر كسى باشد ، زیرا ریاست به دو چی
چنین انسانى ، انسان كامل است كه بالفعل هم عقل است . دیگر آنكه ملكه و هیئت ارادى چنان كارى را داشته باشد

فارابى براى برپایى اجتماع ، وجود   .((...(595) این رئیس هم معلم است و هم مرشد و هم مدبر... . و هم معقول 
اجتماع اشراف كامل معلم را كه همان امام است ضرورى مى داند و این یكى از عقاید شیعه است كه باید امام بر 

 .داشته باشد
این فیلسوف بزرگ امام را عقل بالفعل مى داند یعنى انسانى كه همه امكانات عقلى ، طبعى و كسبى در وجود او در 

. مرتبه كمال و نهایى به فعلیت رسیده و دائم االتصال به عقل فعال است بلكه خود به گونه اى عقل فعال است 
در . باشد  سته آن مى داند كه در راس جامعه قرار گیرد و معلم و مربى و امام و رئیس فارابى چنین شخصى را شای

   .(596)نظر او این گونه رئیسى در جامعه به منزله قلب است در بدن انسان
 آیا مى توان از راه حساب احتماالت وجود امام زمان علیه السالم را به اثبات رساند؟ : 204

قضیه مهدى علیه السالم حقیقتى است كه امت اسالمى :((مرحوم شهید صدر رحمة اهللا علیه در این باره مى فرماید
آن زندگى نموده است و خصوصا در طول هفتاد سال ُسفرا و نواب خاص حضرت علیه السالم  در طول قرن ها با

در خالل معاشرتشان با مردم به آن تذكر داده اند ، در حالى كه هیچ كس در این مدت حرف خالفى از آنها نشنیده 
بلكه قرن ها دوام آورد و یا چهار آیا انسان مى تواند باور كند كه دروغى بتواند نه تنها در مدت هفتاد سال . است 

نفر به عنوان نایب آن حضرت علیه السالم بر او اتفاق داشته باشند بدون آنكه هیچى گونه شك و تردیدى براى كسى 
از قدیم . پدید آید و بدون آنكه بین آن چهار نایب كمتر عالقه خاصى وجود داشته باشد تا مجوز توافق بر كذب شود

ه ریسمان دروغ كوتاه است و نیز منطق حیات و زندگانى ثابت مى كند كه از جهت علمى و به االیام گفته شده ك
  .(((597)حساب احتماالت محال است كه دروغى به این شكل بتواند دوام آورده و اطمینان تمام امت را جلب نماید



 آیا ادله عقلى ، وجود امام زمان معینى را اثبات مى كند؟ : 205
 : در پاسخ باید گفت

م زمان شخصى ادله عقلى ، تنها داللت بر ضرورت و لزوم جود امام كامل و قطب عالم امكان دارد ، و بر اما -1
كه همان مهدى موعود علیه السالم است داللتى ندارد ، ولى این ادله نظریه شیعه امامیه را در اعتقاد به وجود امام 

 .كامل و معصوم مورد تاءیید قرار مى دهد و لذا این ادله تنها بر نظر شیعه انطباق دارد
مقصود . یكى كلى و دیگرى شخصى : حث الزم است در این مقام دو نوع ب:((استاد حسن زاده آملى مى فرماید -2

از كلى اینكه براهین قطعى عقلى بر وجوب وجود حجتى قائم به طور دائم قائمند و به امتناع خلو عالم امكان از 
و مراد از بحث شخصى اینكه برهان معرف . لزوم چنین واسطه فیض الهى حاكمند كهاالمام اصله قائم و نسله دائم

لذا باید آن را از طریق دیگر شناخت چنان كه احادیث متظافر . جزئى نه كاسب است و نه مكتسب  فرد نیست كه
  .(((598)بلكه متواتر اهل عصمت و وحى معرف شخص آن حضرتند

استاد عام : عرفاى اسالمى یكى از شرایط حتمى سلوك را داشتن شیخ و استاد مى دانند ، و آن بر دو قسم است  -3
 . و استاد خاص

 .باشد استاد عام آن است كه به طور خاص مامور به هدایت نباشد و رجوع به او از باب رجوع به اهل خبره بوده
و اما استاد خاص آن است كه به طور خصوص منصوص به ارشاد و هدایت است و سالك را در هیچ حالى از 

   .(599)احوال از مرافقت و همراهى استاد خاص گریزى نیست
این مطلب حتى نزد عرفاى اهل سنت نیز ثابت است زیرا آنها نیز به دو استاد یكى عام كه از آن به قطب و مرشد و 

كه اگر در عالم نباشد . دیگرى خاص كه همان واسطه فیض الهى و قطب عالم وجود امكانى است تعبیر مى كنند
از این رو است كه مى بینیم عده اى از عرفاى . الم دگرگون مى شود زیرا ثبوت و وجود عالم وابسته به اوست ع

اهل سنت با آنكه معتقد به استاد عام و مرشد و پیر مرادند به وجود امام مهدى علیه السالم به عنوان قطب عالم 
 : ام كمال مطلق مى رسد اعتراف دارند از قبیلامكان كه انسان با گذشتن از حقیقت نوریه والئیه او به مق

   .(600)عبدالوهاب شعرانى1- 
   .(601)محیى الدین بن عربى2- 
   .(602)جامى حنفى3- 
   .(603)عطار نیشابورى4- 
   .(604)مالى رومى5- 

 . و دیگران
رورت وجود امام معصومى است كه نزد عرفا از او به قطب دایره به تعبیر دیگر ادله اى كه ذكر شد بیانگر ض

و چون جامع . امكان تعبیر مى شود و قطب در عرفان در هر زمان یكى بیش نیست و اجتماع قطبین محال است 
جمیع نشاءت و مصداق اسم شریفیا من ال یشغله شاءن عن شاءنمى باشد از خطا و سهو و نسیان مبراست چه رسد 

و چون حجاب اقرب است و متحقق به حقیقت محمدیه همه ماسوى از مشكات نور او اقتباس مى . و عصیان  به گناه
  .(605)كنند

واژه قطب مى تواند یكى از این  . الزم به ذكر است كه این اصطالحات از متون آیات و روایات استفاده شده است
اصطالحات باشد ، امیر المومنین علیه السالم در خطبه شقشقیه براى خود تعبیر قطب را به كار برده است ، آنجا 

! هان ((؛(606) افة و انه لیعلم ان محلى منها محل القطب من الرحىاءما واهللا لقد تقمصها ابن ابى قح:كه مى فرماید
فه رداى خالفت را پوشید در حالى كه مى دانست جایگاه من در خالفت چون پسر ابى قحا - ابوبكر  -به خدا قسم 

 ((. محور سنگ آسیا به آسیاست
 چه فایده اى در وجود امامى است كه حافظ شرع و ملت نبوده و اجراى احكام الهى نمى كند؟ : 206

نگردد و نیز متولى اقامه  اگر قرار است كه امام در پشت پرده غیبت باشد و بر كسى ظاهر: گاهى سؤال مى شود
 حد و تنفیذ حكم نگردد و مردم را به حق و جهاد با دشمن دعوت نكند چه فایده اى در وجود اوست ؟

 : پاسخ
 . غیبت امام به جهتى از ناحیه ما مى باشد ، و لذا در ظهور او نیز عملكرد ما دخیل است -1
به حق و جهاد با دشمنان تعطیل نمى گردد بلكه بنا بر  در عصر غیبت هرگز حدود الهى و تنفیذ احكام و دعوت -2

 . توكیل عام از جانب امام زمان علیه السالم این امور به فقها واگذار شده است
و لذا در . امام گر چه غایب است ولى نسبت به احكام كلى جنبه نظارتى داشته و حافظ مجموعه شریعت است  -3

 .شود دخالت كرده و القاى خالف مى نمایدصورتى كه اجماعى بر خالف حق تشكیل 
وجود امام آن گونه كه در جاى خود گفته شد واسطه فیض الهى و علت غایى خلقت است و بدون او زمین  -4



 .مضطرب خواهد شود و لذا او واسطه تكوین نیز مى باشد
دارد ، او هر نفسى را كه  امام گر چه از انظار عموم مردم غایب است ولى نسبت به نفوس قابل هدایت باطنى -5

 . قابل هدایت ببیند از راه باطن او را به حق و حقیقت رهنمون خواهد ساخت
 وجود امام مهدى علیه السالم از دیدگاه قرآن

 چگونه وجود امام زمان علیه السالم استفاده مى شود؟))قدر((از آیات سوره : 207
 .ب قدر در هر سال به جهت هر كارى بر زمین فرود مى آینداز سوره قدر به خوبى استفاده مى شود كه مالئكه ش

تنزل المالئكة و الروح فیها باذن  * لیلة القدر خیر من الف شهر* و ما ادریك ما لیلة القدر * انا انزلناه فى لیلة القدر 
و تو چه . را در شب قدر نازل كردیم ] قرآن [ما آن ((؛(607) سالم هى حتى مطلع الفجر* ربهم من كل امر 

گارشان فرشتگان و روح در آن شب به اذن پرورد . شب قدر بهتر از هزار ماه است! میدانى شب قدر چیست ؟
 ((.تا طلوع سپیده ] و بركت و رحمت [شبى است سرشار از سالمت . هر كارى نازل مى شوند] تقدیر[براى 

انا انزلناه فى لیلة * و الكتاب المبین * حم :آنجا كه مى فرماید. در سوره دخان نیز به این موضوع اشاره شده است 
كه ما آن را در شبى . سوگند به این كتاب روشنگر. حم ((؛(608) فیها یفرق كل امر حكیم  *مباركة انا كنا منذرین
تدبیر و جدا ] الهى [در آن شب هر امرى بر اساس حكمت . ده بوده ایم ما همواره انذار كنن. پر بركت نازل كردیم 

 ((.مى گردد
ماه رمضان تا روز قیامت تكرار مى شود و در نتیجه لیلة القدر نیز تا روز قیامت استمرار دارد پس نزول مالئكه و 

شب قدر بر زمین فرود مالئكه و روح كه در هر سال : سوال این است . روح نیز در هر شب قدر تكرار مى شود
مى آیند بعد از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بر چه كسى وارد مى شوند؟ با تامل و دقت پى مى بریم كه در هر 

امام باقر علیه السالم . زمان باید امامى كامل و معصوم وجود داشته باشد تا محل نزول مالئكه و روح گردد
تفلجوا ، فواهللا اءنها لحجة اهللا تبارك و تعالى على الخلق بعد ) انا انزلناه (خاصموا بسورة  ! یا معشر الشیعة:فرمود

والكتاب  * حم(  خاصموا ب! یا معشر الشیعة . رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و اءنها لسیدة دینكم و اءنها لغایة علمنا
اى جماعت شیعه با خصم خود به ((؛(609) فاِءنها لوالة االمر خاصة بعد الرسول اهللا صلى اهللا علیه و آله) المبین 
د به خدا كه این سوره از براى حجت خداوند تبارك محاجه كنید كه پیروز خواهید شد ، پس سوگن))انا انزلناه((سوره

و . حم ((اى جماعت شیعه با آیه. و تعالى بعد از رسول است این سوره همانا مدرك دین شما و نهایت علم ما است 
 .((... بحث كنید؛ زیرا این آیات اختصاص به والیان امر بعد رسول خدا دارد...))الكتاب المبین 

به خدا سوگند همانا هر كس ((؛ ...(610) ان من صدق بلیلة القدر ، لیعلم اءنها لنا خاصة! هللا و ایم ا:و نیز فرمود
 .((... ند لیلة القدر را علم پیدا مى كند كه از براى ما استتصدیق ك

ان لیلة القدر فى كل سنة و انه ینزل فى تلك الیلة امر السنة و ان :امام امیر المومنین علیه السالم به ابن عباس فرمود
 من صلبى ائمة محدثون انا و اءحد عشر: من هم ؟ فقال : لذلك االمر والة بعد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فقلت 

براى آن والیانى است بعد از . دهمانا در هر سال لیلة القدر است ، در آنشب امر یك سال نازل مى شو((؛...(611) 
من و : حضرت فرمود. آنان چه كسانى هستند: ابن عباس مى گوید عرض كردم . رسول خدا صلى اهللا علیه و آله 

 ((.یازده نفر از صلب من كه همگى امام و محدثند
بن ابى طالب و لولده آمنوا بلیلة القدر ، اءنها تكون لعلى :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به اصحاب خود فرمود

طالب و یازده فرزند بعد از به لیلة القدر ایمان آوردید؛ زیرا براى على بن ابى ((؛(612) االحد عشر من بعده
 .((اوست

 چگونه وجود امام زمان علیه السالم استفاده مى شود؟))امام((از آیه : 208
یوم ندعوا كل اناس باءمامهم فمن اوتى كتابه بیمینه فاولئك یقروؤن كتابهم :خداوند متعال در سوره اسراء مى فرماید

روزى كه هر گروهى را به توسط امامشان مى خوانیم كسانى كه نامه عملشان به دست ((؛(613) و ال یظلمون فتیال
 ((.خوانند و به قدر رشته شكاف هسته خرمایى به آنان ستم نمى شودراستشان داده شود آن را با شادى و سرور مى 

مفاد آیه این است كه از هر كس در روز قیامت ، از امام به حق سؤال مى شود ، اگر معترف و معتقد به آن بوده 
وجود  لذا باید در هر زمانى امامى واجب االطاعة. رستگار خواهد شد و نامه عملش را به دست راست او مى دهند

امامى كه بدون معرفت و متابعت از او فالح و رستگارى هرگز در قیامت براى انسان نخواهد بود و . داشته باشد
(614) من مات ال یعرف امامه مات میتة جاهلیة:لذا در روایات مى خوانیم كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود

 ((. هر كس بمیرد در حالى كه امامش را نشناخته به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است((؛
مانى امام به حق و حقیقت موجود از آنجا كه وظیفه هر شخصى متابعت از حق و حقیقت است پس باید در هر ز

 .باشد تا مردم با اراده و اختیار او را به عنوان رهبر خود برگزینند و با پیروى از او از جمله اصحاب یمین گردند



یكى است و اختصاص به طایفه اى دون طایفه اى دیگر ندارد لذا نمى توان ))لوح محفوظ((از آنجا كه
 .لوح محفوظ نموددر آیه را حمل بر ))امامهم((لفظ

در آیه ، كتاب هر قوم باشد زیرا آیه شامل همه انسان ها از اول خلقت ))امام((و نیز ممكن نیست كه مقصود به كلمه
تا آخر خلقت است در حالى كه اولین كتاب مشتمل بر شریعت ، كتاب نوح است و قبل از او كتابى این چنین بر 

 . مردم نازل نشده است
یدعى كل قوم بامام زمانهم :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در ذیل آیه فوق نقل كرده كه فرمود سیوطى به سندش از

هر قومى به امام زمانش و كتاب پروردگارش و سنت پیامبرش محشور خواهد ((؛(615) و كتاب ربهم و سنة نبیهم
 ((.شد

   .(616)و نیز از ابن عباس نقل كرده كه مقصود به امام در آیه شریفه فوق امام هدایت و امام ضاللت است

 

 
 

قال المسلمون ) یوم ندعو كل اناس بامامهم : (لما نزلت هذه اآلیة :كلینى از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه فرمود
اءنا رسول اهللا الى الناس : فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله : ؟ قال اءلست امام الناس كلهم اجمعین ! یا رسول اهللا 

زمانى كه ((؛(617) فیكذبون  اجمعین ولكن سیكون من بعدى ائمة على الناس من اهللا من اهل بیتى یقومون فى الناس 
. اى رسول خدا آیا شما امام همه مردم نیستى : كردند  نازل شد مسلمانان عرض ) یوم ندعو كل اناس بامامهم (آیه 

انى از اهل بیتم بیایند ، آنان من فرستاده خدا به سوى همه مردمم ولى زود است كه بعد از من امام: حضرت فرمود
 ((... در بین مردم قیام خواهند نمود ولى تكذیب مى شوند

امام دعا الى هدى :سؤ ال كرد ، حضرت فرمود...بشر بن غالب از امام صادق علیه السالم درباره آیهیوم ندعو 
فریق فى :((لنار و هو قوله عزوجل فاجابوه ، و امام دعا الى ضاللة فاجابوا الیها ، هوالء فى الجنة و هوالء فى ا

دعوت كرده و مردم نیز او را اجابت نموده امامى است كه مردم را به هدایت ((؛(((618) الجنة و فریق فى السعیر
. آنان در بهشت و اینان در دوزخند. و امامى است كه مردم را به ضاللت دعوت كرده و او را اجابت نموده اند. اند

 .(و این است قول خداوند عزوجلفریق فى الجنة و فریق فى السعیر
 داللت دارد؟چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم ))انذار((آیه : 209

مانا تو بیم دهنده اى و ه((؛(619) اءنما اءنت منذر و لكل قوم هاد:خداوند متعال خطاب به پیامبرش كرده مى فرماید
 ((. براى هر قومى هدایت گرى است

از آیه فوق به طور وضوح استفاده مى شود كه براى هر قومى در هر عصر و زمان هدایت كننده اى است به حق 
و نیز استفاده مى شود كه زمین هیچ گاه از هادى به حق خالى . و حقیقت ، و این مقتضاى ربوبیت خداوند است 

زیرا اطالق آیه حصر مصداق هادى در انبیا را نفى مى كند همان گونه كه . د خواه نبى باشد یا غیر نبى نمى گرد
زمخشرى در ذیل آیه شریفه فوق به آن اشاره كرده است ، در غیر این صورت الزم مى آید در عصرهایى كه از 

 .نبى خالى است حجت و هادى بشر وجود نداشته باشد
اءنما اءنت منذر و لكل قوم (لما نزلت :ر ذیل آیه فوق از ابن عباس به سند صحیح نقل كرده طبرى در تفسیر خود د

اءنا المنذر و لكل قوم هاد و اءوما بیده الى منكب على ، : وضع صلى اهللا علیه و آله یده على صدره ، فقال ) هاد
هنگامى كه آیهانما انت منذر و لكل قوم هادنازل شد ((؛(620) فقال انت الهادى یا على ، بك یهتدى المهتدون بعدى

آن گاه . من منذرم و براى هر قومى هادى است : دپیامبر صلى اهللا علیه و آله دست خود را بر سینه گذاشت و فرمو
تنها به واسطه تو است كه هدایت شوندگان بعد از من هدایت مى : اشاره به شانه على علیه السالم نمود و فرمود

 ((.گردند
اءنا  رسول اهللا المنذر و:حاكم نیشابورى به سند صحیح از امام على علیه السالم در ذیل آیه فوق نقل كرده كه فرمود

  ((.رسول خدا منذر و من هادى ام((؛(621) الهادى
رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله :در تفسیر آیه فوق نقل كرده كه فرمودكلینى به سند صحیح از امام باقر علیه السالم 

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله منذر و براى هر ((؛ ...(622) المنذر و لكل زمان هاد یهدیهم الى ما جاء به نبى اهللا
 .((... زمانى امام و هادى اى است كه مردم را به آنچه پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله آورده دعوت مى كند

اهللا علیه و آله المنذر و على و نیز از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه در ذیل آیه فوق فرمود؛رسول اهللا صلى 



رسول خدا صلى اهللا علیه و آله منذر و على ((؛(623) الهادى ، اءما واهللا ما ذهبت منا و ما زالت فینا الى الساعة
 .((آگاه باش به خدا سوگند كه آیه از ما بیرون نخواهد رفت و دائما در بین ما است تا روز قیامت. هادى است 

 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))شهادت((آیات : 210
قرار داده تا در روز قیامت بر ))شاهد((تى كسى را به عنواندر آیات بسیارى اشاره شده كه خداوند در میان هر ام

 : اینك به برخى از آنها اشاره مى كنیم. آنها احتجاج كند
در روز ((چگونه است حال((؛(624) فكیف اءذا جئنا من كل امة بشهید و جئنا بك على هوالء شهیدا)الف 

 ((. بر آنان گواه خواهیم))اى پیامبر((آن گاه كه از هر طایفه اى گواهى آوریم و تو را))محشر
و آن روز را كه ما از هر ((؛(625) تعتبونو یوم نبعث من كل امة شهیدا ثم ال یوذن للذین كفروا و ال هم یس)ب 

 ((.د و توبه آنان نیز پذیرفته نگرددامتى شاهدى برانگیزیم آن گاه به كافران اجازه سخن داده نشو
روزى كه ما در هر امتى ((؛(626) و یوم نبعث فى كل امة شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بك شهیدا على هوالء)ج 

 ((. بر این امت گواه آوریم))اى محمد((از میان خودشان گواهى بر آنان برانگیزیم و تو را
از این آیات به خوبى استفاده مى شود كه در هر زمان و براى هر امتى خداوند افرادى معصوم از خطا و اشتباه 

كسى كه قرار است شاهد بر اعمال امت باشد نباید در . ه اعمال آنان گواهى دهندقرار داده است تا در روز قیامت ب
اینان كسانى اند كه در امر هدایت بشر . شهادتش اشتباه كند و نیز باید احاطه علمى بر همه اعمال امت داشته باشد

 .حجت خدا در روى زمینند
مى .))از هر امتى گواهى برمى گزینیم ] در آن روز[و ((؛(627) فخر رازى در ذیل آیهو نزعنا من كل امة شهیدا

  .(((628)ادت مى دهند كه از جمله آنها انبیا هستندآنان شاهدانى هستند كه در هر زمان بر مردم شه:((گوید
روزى را كه از هر امتى گواهى بر آنان بر مى انگیزیم ((؛(629) و نیز در ذیل آیهیوم نبعث فى كل امة شهیدا

آید الزم است كه كسى به عنوان شاهد در میان آنها وجود داشته هر جمعى كه در دنیا به وجود مى  :مى گوید.))
و كذلك جعلناكم امة وسطا :شاهد در زمان رسول خدا صلى اهللا علیه و آله خود حضرت بود به دلیل آیه )). باشد

؛ و نیز الزم است كه در هر زمان بعد از رسول ، (630) لتكونوا شهداء على الناس و یكون الرسول علیكم شهیدا
 .شاهدى در میان امت باشد

شهید باید از خطا مصون باشد  از اینجا به خوبى روشن مى شود كه هر عصرى خالى از شاهد بر امت نیست و آن
 . وگرنه احتیاج به شاهد دیگرى است و در نتیجه به بى نهایت منتهى خواهد شد كه این باطل است

 شاهد بر خلق در هر زمان داراى چه صفاتى باید باشد؟ : 211
 :باید داراى صفاتى چند باشد))حجت معصوم((از آیات قرآن استفاده مى شود كه شاهد بر امت

 .شهیدا من انفسهم:ز جنس بشر باشدا -1
 .شهیدا:در هر زمان یكى باشد زیرا از صیغه مفرد استفاده شده است  -2
 .داراى احاطه علمى باشد -3
و یقول الذین كفروا لست مرسال قل كفى باهللا شهیدا بینى و :خداوند متعال مى فرماید: داراى علم به كتاب باشد -4

و كافران بر تو اعتراض كنند كه تو رسول خدا نیستى بگو تنها گواه بین من ((؛(631) بینكم و من عنده علم الكتاب
 ((.ه نزدشان علم كتاب است خواهد بودو شما خدا و كسانى ك

از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله درباره این آیه سؤ ال كردم كه مقصود به آن كیست ؟ : ابو سعید خدرى مى گوید
   .(632)آن برادرم على بن ابى طالب است: فرمود

 چگونه داللت بر وجود امام زمان علیه السالم دارد؟))نذیر((آیه : 212
 و هر امتى در گذشته انذاركننده اى داشته است((؛(633) و اءن من امة اال خال فیها نذیر:خداوند متعال مى فرماید

.)) 
طالق موجود از آیه فوق به خوبى استفاده مى شود كه در هر زمانى باید در میان مردم حجت خدا و هادى على اال

 .باشد
. و ان من امة اال خال فیها نذیر:اى گروه شیعه خداوند تبارك و تعالى مى فرماید:((امام باقر علیه السالم فرمود

صدقت فهل كان نذیر و هو حى :... اى ابا جعفر مگر نذیر بر این امت محمد نیست ؟ حضرت فرمود: عرض شد
آرى راست مى گویى آیا محمد در زمان حیاتش انذاركننده از زمان ((... ؛ ...(634) من البعثة فى اقطار االرض

 .((... بعثت براى همه مناطق نبود؟
ى امامى و براى هر زمان((... ؛ ...(635) لكل زمان امام:... تفسیر على بن ابراهیم در ذیل آیه فوق مى خوانیم در 

 .((... است
 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))هدایت((آیه : 213



و از جمله كسانى كه آفریدیم فرقه اى ((؛(636) خداوند متعال مى فرمایدو ممن خلقنا امة یهدون بالحق و به یعدلون
 ((.به حق هدایت مى یابند و به حق بر مى گردند

این آیه داللت دارد بر اینكه هیچ زمانى خالى از :((فخر رازى در ذیل آیه فوق در تفسیرش از جبائى نقل كرده كه 
  ((.(637)عمل به حق كرده و مردم را به آن هدایت كند نیست كسى كه قیام و

آیه داللت دارد بر اینكه در هر قرنى یك نفر معصوم وجود :((مى گوید))كنزالدقائق((میرزا محمد مشهدى در تفسیر
دارد زیرا مفاد آن این است كه هادین و عادلین بعضى از خلقند نه تمام آنها و هر كسى كه معصوم نیست هادى و 

  ((.(638)عادل كلى نیست
؛ سؤ ال كردم ؟ حضرت ...و ممن خلقنا امة :عبداهللا بن سنان مى گوید از امام صادق علیه السالم درباره آیه 

  ((.مقصود از آیه ائمه است((؛(((639) هم االئمة:((فرمود
 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))صادقین((آیه : 214

اى مومنین تقوا پیشه كرده و ((؛(640) منوا اتقوا اهللا و كونوا مع الصادقینیا ایها الذین آ:خداوند متعال مى فرماید
 ((.همراه با صادقین باشید

 مقصود از صادقین در آیه برخى از مومنین است نه جمیع آنان حال این بعض چه خصوصیاتى باید داشته باشد؟
از خود آیه استفاده مى شود كه مقصود به صادقین كسانى هستند كه صادق على االطالق هستند و لذا على االطالق 

نتیجه اینكه . ز آنها به حق و حقیقت و سعادت نایل آیندامر به اطاعت آنها شده است تا افراد مطیع با اقتدا و هدایت ا
در آیه همان حامالن وحى و خلفاى رسول و امینان شرع و حامیان دین و ائمه هدایت و چراغ هاى ))صادقین:((

و اینان . هدایتند ، كسانى كه خداوند رجس و پلیدى را از آنان دور كرده و از هر عیب و نقصى پاكشان كرده است 
ى غیر از اهل بیت عصمت و طهارت پیامبر صلى اهللا علیه و آله نیستند كه اول آنها امیر المومنین على بن ابى كسان

 . طالب علیه السالم و آخر آنها مهدى علیه السالم است
از این آیه استفاده مى شود كه در هر زمان باید صادقین :((فخر رازى از آیه فوق استفاده عصمت كرده و مى گوید

   .((...(641)صوم موجود باشندمع
لیه السالم درباره آیه ؛اتقوا اهللا و كونوا مع كلینى به سند خود از برید بن معاویه عجلى نقل كرده كه از امام باقر ع

  ((.ا را قصد كرده استم((؛(642) ایانا عنى:الصادقینسؤال كردم ؟ حضرت فرمود
(643) الصادقون هم االئمة:و نیز به سند خود از امام رضا علیه السالم در ذیل آیه فوق نقل كرده كه فرمود

 .((... صادقین همان ائمه اند((؛
حاكم حسكانى حنفى به سند خود از عبداهللا بن عمر در تفسیر آیه فوق نقل كرده كه مقصود از آن محمد و اهل بیت 

   .(644)اوست
 .باشید  سبط بن جوزى از قول علما در تفسیر آیه فوق نقل كرده كه مقصود از آیه این است كه با على و اهل بیتش 

(645) 
 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))اولى االمر((آیه : 215

خدا و رسول و صاحبان امرى ((؛(646) اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم:خداوند متعال مى فرماید
 ((.را كه از میان خود شماست اطاعت كنید

زمانى باید امام معصومى در قید حیات باشد ، او را از آیه فوق به خوبى استفاده مى شود كه در هر عصر و 
 . اطاعت نمایم ، اطاعتى كه همانند اطاعت خداوند است

در آیه فوق همان صاحبان شاءن و امر و نهى است كسانى كه امور مردم در اختیار آنان ))اولى االمر((مقصود از
بر وجوب اطاعت به طور مطلق و بدون هیچ قید  است و آنان غیر از معصومین كسانى دیگر نیستند زیرا آیه داللت

و شرطى دارد و این مستلزم عصمت آنان است و گرنه منجر به تناقض مى شود ، به جهت آنكه اطاعت خدا و 
رسول بدون هیچ قید و شرطى واجب است ، حال اگر اولى االمر معصوم نباشند و در برخى از موارد اشتباه یا 

و در عین حال اطاعت آنها به طور مطلق واجب باشد مستلزم تناقض در وجوب اطاعت سهو و نسیان داشته باشند 
در آیه ، معصومین است كه در هر زمان باید فردى از آنها باشد تا ))اولى االمر((نتیجه اینكه مقصود از. است 

 . اطاعت گردد ، و در این زمان كسى جز امام زمان علیه السالم نیست
ترى كه انطباق آیه فوق را بر اهل بیت علیهم السالم تاءیید مى كند حدیث از جمله روایات متوا

است ؛ زیر پیامبر صلى اهللا علیه و آله در آن حدیث امر به اطاعت از كتاب و عترت و اهل بیت ))ثقلین((معروف
 . استدر آیه فوق هستند و در آن نیز امر به اطاعت مطلق كرده ))اولوااالمر((معصوم خود كرده كه همان

شت از آیه فوق نیز بر این بردا))دوازده خلیفه((؛ و احادیث(647) و نیز آیه شریفهانما انت منذر و لكل قوم هاد
به همین جهت است كه برخى از علماى اهل سنت نیز قائل به نزول آیه فوق در شان اهل بیت علیهم  .داللت دارد



 : السالم شده اند از قبیل
   .(648)ابن حیان اندلسى1- 
   .(649)نیشابورى2- 
   .(650)مد صالح كشفى ترمذىمح3- 
   .(651)قندوزى حنفى4- 
   .(652)حموینى شافعى5- 
   .(653)حاكم حسكانى6- 

د در تفسیر آیه فوق نقل كرده كه این آیه در شان امیر المومنین علیه السالم نازل حاكم حسكانى به سندش از مجاه
 .شد هنگامى كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله او را جانشین خود در مدینه قرار داد

 وجود امام مهدى علیه السالم در روایات شیعه
 وان به اثبات رسانید؟وجود امام مهدى علیه السالم را از روایات شیعه چگونه مى ت : 216

وجود حضرت مهدى علیه السالم همانند والدت آن حضرت را زا راه هاى مختلف مى توان به اثبات سانید كه یكى 
 : این راه را با ذكر مقدماتى به اثبات مى رسانیم. از آنها ، راه تواتر است 

تى تفسیر شده كه محال است بر كذب و در منطق ارسطویى خبر متواتر به خبر جماعت كثیر با كیفی: مقدمه اول 
 :از این تعریف استفاده مى شود كه خبر متواتر دو ركن دارد. دروغ توافق كرده باشند

 .اخبار جماعت بسیار -1
 .جماعت به حدى باشد كه اجتماعشان بر كذب محال باشد -2

حس و وجدان ثابت است زیرا به  در مورد احادیثى كه داللت بر وجود امام مهدى علیه السالم دارد ركن اول به
 . گوش خود شنیده و به چشم خود اخبار بسیارى كه داللت بر وجود حضرت مهدى علیه السالم دارد دیده ایم

در مورد ركن دوم نیز ادعاى بداهت بر آن شده است و لذا در منطق ارسطویى خبر متواتر ، یكى از قضایاى شش 
 . گانه بدیهى شمرده شده است

هید صدر رحمة اهللا علیه معتقد است كه سبب پدید آمدن یقین در قضیه متواتر و تجربى حساب احتماالت مرحوم ش
در . است ))كل اعظم از جزء((است ، نه آنچه منطق ارسطویى مى گوید كه قضیه متواتر از بدیهیات اولیه همانند

از احتمال مطابقت با واقع در آن مورد یك خبر اولین شخصى كه شناخته شده نیست از آن خبر میدهد درصدى 
تا به حدى خبرها مى رسد كه احتمال مطابقت با واقع به حدى قوى مى شود  ... است و همینطور نفر دوم و سوم و

 .كه احتمال مخالفت با واقع ضعیف یا معدوم مى گردد و لذا انسان در مفاد آن خبر به یقین مى رسد
نیست كه هر یك از خبردهندگان ثقه و عادل باشند بلكه همین كه كذب و  در مورد خبر متواتر الزم: مقدمه دوم 

 .تعمد آنها بر دروغ ثابت نشود كافى است در حصول علم و یقین به خبر از راه تواتر
 : مقدمه سوم

 : تواتر بر سه قسم است
رآن براءیه فلیتبوء من فسر الق:كه محور مشترك در تمام خبرها لفظ خاصى است همانند حدیث : تواتر لفظى  -1

 .مقعده من النار
 .كه محور مشترك تمام خبرها قضیه اى معنوى و محدود است همانند حدیث كساء: تواتر معنوى  -2
كه محور مشترك در تمام خبرها و الزمه التزامى قضیه است همانند خبر از شجاعت امیر : تواتر اجمالى  -3

لف است ولى همگى در یك الزمه مشترك هستند و آن شجاعت امام امیر المومنین علیه السالم كه گر چه قضایا مخت
در مورد موضوع وجود و والدت امام مهدى علیه السالم نیز مى توانیم از این طریق . المومنین علیه السالم است 

عه به و لذا جاى این نیست كه روایات این موضوع مورد بررسى سندى قرار گیرد زیرا با مراج. به یقین برسیم 
ابواب مختلف مناسب با موضوع مى توان یقین به والدت و وجود امام مهدى علیه السالم از راه حساب تراكم 

احتماالت پیدا كرد به جهت اینكه همگى در یك خبر اشتراك نظر دارند كه همان والدت و وجود امام مهدى علیه 
 . السالم است

 دى علیه السالم دارد كدام است ؟ابواب حدیثى كه داللت بر وجود امام مه : 217
در مصادر حدیثى شیعه ابوابى به چشم مى خورد با روایات فراوان كه هر كدام داللت صریح یا ضمنى یا التزامى 

اینك تنها به این ابواب به . بر والدت و وجود امام مهدى علیه السالم دارد و تعداد زیادى از آنها صحیح السند است 
 : اره مى كنیمصورت فهرست وار اش

در ذیل این باب ده ها روایات وجود دارد كه برخى از سندها صحیح . حجت بر خلق تنها توسط امام قائم است  -1
   .(654)است



  .(655)ائمه اركان زمین هستند2- 
  . (656)براى هر زمانى هدایت گرى است3- 
  .(657)ائمه والیان امر خدایند4- 
   .(658)امام مایه حیات مردم است5- 

ده ها روایت در مصادر حدیثى وجود دارد كه داللت بر اصل غیبت دارد و تعداد بسیارى از : احادیث غیبت  -6
  .(659)روایاتى كه كلینى و دیگران در كتاب هاى حدیثى خود نقل كرده اند. آنها صحیح السند است 

  .(((660)اصل صحیحى است كه داللت بر مستور بودن شى ء از چشم ها دارد) غیب (ماده :((ابن فارس مى گوید
   .((...(661)ماده غیبت به معناى دور شدن شى ء است:((فیومى مى گوید

 .( ده حدیث(احادیثى كه داللت بر وجود دو غیبت براى حضرت مهدى علیه السالم دارد  -7
 .( یثنود و یك حد(احادیثى كه داللت دارد بر اینكه غیبت او طوالنى است  -8
 .( هفت حدیث(روایاتى كه داللت بر علت غیبت دارد  -9

 .( هفت حدیث(روایتى كه داللت بر فواید وجود او انتفاع مردم در عصر غیبت از حضرت دارد  -10
 .( سیصد و هیجده حدیث(روایاتى كه داللت بر طول عمر او دارد  -11
 .( هشت حدیث(وانى است روایاتى كه داللت دارد بر اینكه او دائما در سن ج -12
 .( بیست و سه حدیث. (روایاتى كه بر فضیلت ایمان به آن حضرت در عصر غیبت داللت دارد -13

 وجود امام مهدى علیه السالم در روایات فریقین
 چگونه داللت بر وجود امام زمان علیه السالم دارد؟))ثقلین((حدیث : 218

ان تارك فیكم خلیفتین كتاب اهللا حبل ممدود ما بین السماء و االرض :رمودپیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله حدیثى ف
همانا من دو ((؛(662) او ما بین السماء الى االرض ، و عترتى اهل بیتى و انهما لن یفترقا حتى یردا على الحوض

جانشین را در میان شما مى گذارم كتاب خدا ریسمان كشیده شد مابین آسمان و زمین یا مابین آسمان تا زمین ، و 
 ((.من وارد شوندعترتم اهل بیتم ، و همانا این دو از یكدیگر جدا نمى شوند تا در كنار حوض كوثر بر 

، ))كتاب و عترت تا قیامت از یكدیگر جدا نمى شوند:((در این حدیث پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله مى فرماید
مطابق این گفتار اگر زمانى عدل كتاب كه همان عترت است در روى زمین نباشد الزم مى آید كه این دو از 

 . الف استیكدیگر جدا شده باشند و این با ظاهر حدیث مخ
در احادیثى كه سفارش به اهل بیت شده به این نكته اشاره دارد كه تا روز قیامت زمین :((ابن حجر مكى مى گوید

خالى از اهل بیتى كه اهلیت هدایت دارند نخواهد بود ، همان گونه كه كتاب عزیز چنین است و لذا اهل بیت امان 
در هر قوم و دسته اى عدولى از اهل بیت من :((آمده است  براى اهل زمین معرفى شده اند و نیز در روایات

  .(((663)است
استفاده مى شود كه هر زمان باید فردى از اهل بیت كه سزاوار ))ثقلین((دیثاز این ح: حافظ سمهودى مى گوید

تمسك به اوست تا روز قیامت موجود باشد تا امر به تمسكى كه در روایت به آنها شده معنا پیدا كند همان گونه كه 
ن بروند زمین نیز و لذا اهل بیت امان اهل زمین معرفى شده اند كه هر گاه از روى زمی. كتاب عزیز چنین است 

  .(((664)نابود خواهد شد
نتیجه اینكه از حدیث ثقلین كه   .(665) ه استهمین معنا از عالمه مناوى در شرح جامع الصغیر سیوطى رسید

ت به خوبى استفاده مى شود كه در هر زمان امام مورد اتفاق بین شیعه و سنى بوده و از احادیث متواتر اس
معصومى از عترت پیامبر صلى اهللا علیه و آله و اهل بیت معصوم او باید موجود باشد ، امامى كه اهلیت براى 

اقتدا و تمسك را داشته باشد كسى كه خود به هدایت مطلق رسیده و از ضاللت به دور است و لذا مى تواند دیگران 
چنین شخصى در این زمان غیر از حضرت . دایت مطلق رسانده و از مطلق ضاللت گمراهى دور كندرا نیز به ه

 . مهدى علیه السالم نیست
 چگونه احادیث وجوب معرفت امام بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ : 219

م یعرف امام زمانه مات میتة من مات و ل:مطابق روایات شیعه و سنى پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود
  ((.به مرگ جاهلیت از دنیا رفته استهر كس بمیرد در حالى كه امام زمان خود را نشناخته باشد ((؛(666) جاهلیة

این كدامین امام است . با كمترین تاءمل در این روایت و نظایر آن به مصداق واقعى امام در روایت پى خواهیم برد
كه اگر به او معرفت پیدا نكنى به مرگ جاهلیت از دنیا رفته اى ؟ مگر نه این است كه باید بین حكم و موضوع 

اسبى بین عدم معرفت امام و مرگ جاهلیت است ؟ آیا اگر من طاغوت فاسق و فاجر زمان خود تناسب باشد؟ چه تن
را نشناسم به مرگ جاهلیت از دنیا رفته ام ؟ قطعا چنین نیست بلكه مراد همان امام معصوم در هر زمان است كه 



 ایم به مرگ جاهلیت از دنیا رفته اماز آن در روایت به امام تعبیر شده است كه اگر او را نشناسم و اطاعت او را ننم
. 

 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))امان((حدیث : 220
ابن حجر از پیامبر . مطابق روایات فریقین اهل بیت پیامبر علیهم السالم به عنوان امان اهل زمین معرفى شده اند

یت من امان براى اهل زمین هستند پس هر گاه اهل بیتم هالك اهل ب:((اكرم صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
  .(((667)شوند اهل زمین را آن چه خداوند وعده داده خواهد رسید

محتمل است كه مراد از اهل بیتى كه امان امت هستند همان علماى از :((سمهودى بعد از نقل این حدیث مى گوید
  .(((668)آنها باشند كه مردم را هدایت مى نمایند ، آن گونه كه مردم به ستارگان هدایت مى یابند

این حدیث به خوبى داللت بر این نكته دارد كه باید در هر زمانى فردى از اهل بیت عصمت و طهارت كه اهلیت 
و در این زمان غیر از مهدى موعود كسى دیگر نیست . نیست  براى تمسك دارد موجود باشد و او غیر از معصوم

 .، پس باید موجود باشد و گرنه زمین و آنچه در آن است نابود خواهد شود
 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))سفینه((حدیث : 221

 . ه كشتى نوح تعبیر كرده استمطابق روایات فریقین پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله از اهل بیت خود ب
مثل اهل بیتى كسفینة نوح من ركبها :ابن حجر مكى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود

  ((.همانا مثل اهل بیتم همانند كشتى نوح است هر كس سوار بر آن شود نجات یافته است((؛(669) نجى
با تاءمل در معناى . این حدیث به طرق مختلف و تعبیرات گوناگون از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله رسیده است 

ست در هر زمانى تا روز قیامت امام معصومى از اهل بیت عصمت و آن به خوبى استفاده مى شود كه الزم ا
طهارت وجود داشته باشد تا براى امت اسالمى امكان داشته باشد كه با سوار شدن بر كشتى نجات او از غرق شدن 

 .در منجالب فساد و تباهى نجات یافته و به ساحل نجات و بهشت رضوان رهنمون شوند
 چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟) ن از امام قرشى عدم خلو زما(حدیث  : 222

ال یزال هذا :بخارى و مسلم و دیگران به سندهاى خود از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده اند كه فرمود
این امر خالفت در قریش ثابت است مادامى كه دو نفر از مردم ((؛(670) االمر فى قریش ما بقى من الناس اثنان

 ((.باقى باشد
سلمین است كه خالفت رسول در این حدیث خبر از واقعیتى خارجى مى دهد كه واجب است تحقق یابد و وظیفه م

هذا ((مقصود از. خدا صلى اهللا علیه و آله را در هر زمان به دست یك نفر شایسته از قریش قرار دهند
اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و :به آن اشاره شده است ))اولى االمر((چیست ؟ همان امرى است كه در آیه))االمر

 .در این آیه معصومین هستند))اولى االمر((مطابق بیان فخر رازى و دیگران مقصود از(671)  .اولى االمر منكم
(672) 

پس باید در هر زمانى امام معصومى از قریش باشد مادامى كه عمر دنیا به سر نیامده و از مردم روى زمین دو 
 . در این زمان غیر از حضرت مهدى علیه السالم نیست نفر باقى مانده است و او

در روایت و آیه ، امر زعامت و والیت و رهبرى ظاهرى و باطنى و هدایت ))االمر((مقصود از: به بیان دیگر
مطلق مردم به حق و حقیقت است ، شخصى كه به تمام معنا دارى صفات و خصوصیات پیامبر است تا بتواند امر 

او را در تمام شوؤنات به جز وحى ادامه دهد ، چنین شخصى در هر زمان باید موجود باشد و  خالفت و جانشینى
 . در این زمان كسى جز حضرت مهدى علیه السالم نیست

نماز خواندن عیسى علیه السالم پشت سر مردى از این امت در آخر الزمان و نزدیك :((ابن حجر عسقالنى مى گوید
 .((زمین هیچ گاه از حجتى كه قائم باهللا است خالى نخواهد بود: ح بر این قول دارد كه به برپایى قیامت داللت صحی

(673) 
  ((دوازه خلیفه((م مهدى علیه السالم در احادیثوجود اما

 احادیث دوازده خلیفه چیست ؟ : 223
روایاتى كه پیامبر صلى اهللا  . از جمله احادیث متواتر و صحیح نزد شیعه و اهل سنت احادیث دوازده خلیفه است

 . علیه و آله امامان و جانشینان بعد از خود را دوازده نفر تعیین كرده است
ال یزال االسالم عزیزا الى اثنى عشر خلیفة :ن سمره از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمودجابر ب

دائما اسالم عزیز است تا اینكه دوازده ((؛(674) كلهم من قریش: فقلت البى ما قال ؟ فقال . ثم قال كلمة لم افهمها
به پدرم گفتم پیامبر صلى اهللا علیه و آله چه . خلیفه بر آنها حاكم گردد آن گاه كلمه اى گفت كه من آن را نفهمیدم 

 ((.همه آنها از قریشند: گفت : فرمود



نفر از صحابه نقل كرده اند ولى عمده روایات از جابر بن سمره سوائى نقل  36حدیث را با مضامین مختلف  این
 .شده است و نیز تعداد بسیارى از علماى اهل سنت آنها را در كتب خود آورده اند

 مقصود از دوازده خلیفه چه كسانى اند؟ : 224
همان حجى كه در آن حدیث . صلى اهللا علیه و آله ایراد شده است  این احادیث در حجة الوداع از جانب پیامبر اكرم

 . ثقلین و حدیث غدیر از ناحیه پیامبر ذكر شده است
روایات نیز همانند آیات قرآن یكدیگر را تفسیر مى كنند ، لذا با جمع بین این سه دسته روایات پى مى بریم كه 

زیرا پیامبر  . علیه و آله بوده و اول آنها على بن ابى طالب استدوازده امام از عترت و اهل بیت پیامبر صلى اهللا 
من دو شى ء گرانبها در میان شما مى گذارم كه با تمسك به آن دو هرگز گمراه :((مطابق حدیث ثقلین فرمود

ز و در روز غدیر خم نیز على بن ابى طالب را به مقام خالفت و امامت بعد ا)). كتاب خدا و عترتم: نخواهید شد
 .خود مبعوث كرد

و نیز در روایات دوازده خلیفه تعبیرات و صفاتى درباره آنها به كار رفته كه بر غیر امامان معصوم منطبق 
 : نخواهد بود ، از قبیل اینكه

 . اسالم به وجود آنها عزیز است -1
 . دین به جود آنها قائم است -2
 .ضررى به آنها وارد نخواهند كرد كسانى كه در صدد خوار كردن آنها برآیند هیچ گونه -3

و نیز مطابق برخى از روایات كه حموینى و قندوزى حنفى نقل كرده اند پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله اسامى هر 
 . یك از دوازده امام از ذریه خود را ذكر كرده است

در صورتى كه در واقع چنین آیا احادیث دوازده خلیفه داللت بر حكومت ظاهرى امامان معصوم دارد ،  : 225
 نبوده است ؟

احادیث دوازده خلیفه داللت بر خالفت و حكومت ظاهرى دوازده خلیفه بعد از پیامبر دارد در : برخى مى گویند
 .حالى كه امامان شیعه به جز امام على و امام حسن علیه السالم حكومت ظاهرى نداشته اند

شا و امر و نصب الهى دارد نه اخبار و اعالم ، یعنى این دوازده نفر از این احادیث در حقیقت داللت بر ان: پاسخ 
آنجا كه از شاخص هاى معنوى واالیى برخوردارند لذا از جانب خداوند به والیت و خالفت منصوبند و مردم وظیفه 

 .دارند تا با آنها بیعت نمایند
یعنى . بقاى امامت و خالفت و به استحقاق است مقصود به بقاى امر در بین آنها :((سید محمد تقى حكیم مى گوید

آنها مستحق امامت و خالفت هستند نه اینكه هر كدام به سلطنت ظاهرى خواهند رسید ، زیرا خلیفه شرعى ، 
مشروعیت سلطنت خود را از خداوند مى گیرد و این سلطنت در حدود سلطنت تشریعى است نه تكوینى ، زیرا این 

ى وظیفه امام به عنوان مشرع است ، و این معنا با غصب سلطنت ظاهرى از آنها و نوع از سلطنت كه مقتضا
   .((...(675)تسلط دیگران منافاتى ندارد

 احادیث دوازده خلیفه در چه مكانى ایراد شده است ؟ : 226
برخى نقل آن را در حجة الوداع روز عرفه در : در رابطه با مكان ایراد این احادیث ، روایات اختالف دارند

در برخى روایات  .(677) و برخى دیگر ایراد آن را در سرزمین منى معرفى كرده اند .(676) عرفات مى دانند
آیا پیامبر صلى اهللا علیه و . و تعدادى از روایات نیز از ذكر مكان آن ساكتند. نیز اشاره شده كه در مسجد بوده است 

 آله در یك مكان این حدیث را بیان كرده است و یا در چند مكان ؟
ولى آنچه . آن است كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله در مكان هاى مختلف به این حدیث اشاره كرده است احتمال قوى 

حجة الوداعى كه در آن . مسلم است اینكه این احادیث در حجة الوادع یا بعد از پایان گرفتن آن ایراد شده است 
ر وصیت به اوصیاى معصوم بعد از خود نموده نتیجه اینكه پیامب. پیامبر خبر از نزدیك شدن وفات خود داده است 

 . است
 چرا در احادیث دوازده خلیفه از اسامى آنها سؤال نشده است ؟ : 227

رسم مسلمانان این بود كه از همه نوع مسائل حتى در اثناى سخنرانى حضرت پیامبر صلى اهللا علیه و آله سؤ ال 
اى بعد از پیامبر است مى دهد خالفتى كه از مسائل بسیار این روایت خبر از امر مهمى كه همان خلف. مى كردند

آیا . حال سؤال این است كه چرا كسى از اسامى این دوازده خلیفه سوالى نكرده است . مهم در جامعه اسالمى است 
؟ معقول است كه هیچ یك از مسلمانان در حجة الوداع یا بازگشت از حج به مدینه از اسامى آنها سؤ ال نكرده باشد

زیرا داءب صحابه این بود كه از جزئیات مسائل سؤ ال مى كردند اما چرا و چگونه در این روایات اسامى ! هرگز
 آنها ذكر نشده است ؟

احتمالى كه داده مى شود این است كه دست مخالفین اهل بیت بر این احادیث دراز شده و نگذاشته است كه اسامى 



گر چه مطابق آنچه قبال بیان شد با جمع بین این احادیث و احادیث غدیر و آنها به طور صریح به گوش مردم برسد 
ثقلین مى توان پى برد كه این دوازده خلیفه از عترت و اهل بیت پیامبرند و نیز اول آنها على بن ابى طالب علیه 

ینابیع ((و قندوزى در))فرائد السمطین((با این حال مطابق برخى روایات كه حموینى در. السالم است 
 . آورده اسامى آنها نیز از ناحیه پیامبر صلى اهللا علیه و آله ذكر شده است))المودة

در برخى روایات اهل سنت ، ابوبكر و عمر هم جزء دوازده خلیفه معرفى شده اند آن را چگونه توجیه مى  : 228
 كنید؟

بعد :((اهللا علیه و آله شنیدم كه مى فرموداز رسول خدا صلى : طبرانى به سند خود از عبداهللا بن عمرو نقل مى كند
از من دوازده خلیفه خواهد آمد ابوبكر صدیق ، او بعد از من بیش از مدتى كم درنگ نمى كند و صاحب آسیاب 

   .((...(678)عمر بن خطاب... خانه اش 
 : پاسخ
است كه ذهبى احادیث او را منكر ))عبداهللا بن صالح((حدیث از حیث سند اشكال دارد زیرا از جمله رجال آن -1

به نظر : و صالح بن محمد مى گوید. او در آخر عمر فاسدالعقیده شد: و نیز احمد بن حنبل مى گوید. دانسته است 
 . ... احمد بن صالح او را متهم دانسته و نسائى او را غیر ثقه مى داند. من او در نقل حدیث دروغگوست 

و نیز در سند آن لیث بن سعد است كه مورد اعتماد منصور عباسى بوده و سعى و كوشش فراوان در تضعیف 
 . والى اهل بیت در مصر داشته است

این حدیث هر یك از خلفاى سه گانه خصوصا عثمان با تعبیراتى ستوده شده اند كه با واقعیات خارجى  در -2
 .سازگارى ندارد

با مراجعه به روایات دیگر پى مى بریم كه مقصود از حدیث ، دوازده نفر از ذریه پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و  -3
  .(679)آله مى باشند

 آیا احادیث دوازده خلیفه نزد شیعه ضعیف السند و غیر معتبر است ؟ : 229
امى نقل مى كنند همگى از اخبار آحاد است و هیچ روایاتى كه اصحاب نظریه دوازده ام:((احمد كاتب مى گوید

و در عین حال راویان آنها نیز . حجت و دلیلى آنها را تاءیید نمى كند و ادعاى علم به صحت آنها نیز ممكن نیست 
  .(((680)مورد طعن واقع شده اند

 : پاسخ
و . روایاتى كه داللت بر دوازده امام بعد از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله دارد از حد تواتر فراتر رفته است  -1

 .ى به بررسى سندى نداردمى دانیم كه حدیث متواتر فى حد نفسه مفید یقین است و احتیاج
اصحاب و رجال شیعه همگى این احادیث را مورد قبول قرار داده و بر عمل به آنها اتفاق كرده اند و این خود  -2

 . دلیل بر صحت این روایات و اعتماد اصحاب بر صدور آنها از امام است
انب امامان در نقل آنها به جهت حفظ امام این روایات با كثرت احتیاط از ج:((شهید صدر رحمة اهللا علیه مى فرماید

و كثرت عددى در این روایات تنها اساس براى قبول آنها نیست . ، به درجه باالیى از كثرت و انتشار رسیده است 
مشاهده مى كنیم ... بلكه اضافه بر آن مزایا و قرائنى در اینها وجود دارد كه دلیل بر صحت احادیث خواهد بود 

ر امام جواد و هادى و عسكرى علیهم السالم است این حدیث را نقل كرده است ، و این نكته مهمى بخارى كه معاص
این خود دلیل بر آن است كه این حدیث از پیامبر ثابت شده است قبل از آنكه مضمون آن تحقق یافته و فكر . است 

  .(((681)دوازده امام به كمال برسد
با مالحظه مجموعه روایات ، به تعداد بى شمارى از احادیث صحیح السند بر مى خوریم كه اگر به حد تواتر  -3

خاصى را دنبال مى   خصوصا آنكه كلینى در قبول روایات منهج روش   .(682) نباشد الاقل در حد استفاضه است
خبر صحیح . خذ مى كرده كه قطع یا اطمینان به صدور آنها از معصومین داشت است او به روایاتى ا. كرده است 

نزد كلینى و دیگران از قدما خبرى بوده كه قرائن داخلى و خارجى آن را تاءیید مى كرده است و اعتماد آنها بر 
از جمله قرائن . وثاقت اشخاص نبوده است ، بلكه وثاقت تنها راهى براى صحت صدور روایت نزد او بوده است 

نزد او بر قبول خبر ، وجود حدیث در بسیارى از اصول چهارصد گانه حدیثى بوده كه در عصر امامان تاءلیف 
 . شده است ، و یا آنكه حدیث در كتاب معروفى بوده كه مورد تاءیید بزرگان از اصحاب قرار گرفته است

ه بر امامان عرضه شده و آن حضرات مولفین آنها را و از جمله قرائن خارجى وجود حدیث در كتاب هایى بوده ك
 . تمجید نموده اند ، همانند كتاب سلیم كه مورد تمجید امام صادق علیه السالم قرار گرفته است

ونیز از جمله قرائن آن است كه حدیث از كتاب هایى اخذ شده كه نزد متقدمین مورد وثوق و اعتماد بوده است ، 
ایات را هم مورد توجه قرار داده و قبول كرده است ، و تنها به روایاتى كه راویانش ثقه اند شیخ كلینى این گونه رو

 . توجه نداشته است بلكه این قسم از روایات بخشى از احادیث او را تشكیل داده است



رسیده و كاتب در تضعیف برخى روایات به تضعیفات ابن الغضائرى استناد كرده با آنكه اصل كتابش به اثبات ن -4
و نیز برخى را همچون على بن ابراهیم و سهل بن زیاد . نیز تضعیفاتش مورد قبول علما قرار نگرفته است 

 .تضعیف كرده كه در جاى خود توثیق شده اند
 احادیث دوازده خلیفه ، چگونه بر وجود امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ : 230

 :مام زمان علیه السالم استدالل نمود؛ زیرامى توان با این احادیث بر اثبات وجود ا
در بسیارى از روایات كلمه بعدى بكار رفته است كه ظهور در اتصال و پیاپى آمدن دوازده امام بالفاصله عد : اوال

 .از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله دارد
. م و قوام دین به آنها بستگى داردمطابق حدیث صحیح مسلم و دیگران ، این دوازده نفر كسانى هستند كه قیا: ثانیا 

حال اگر دین پا برجاست و عزیز است به جود این دوازده امام است كه یكى  . و نیز اسالم به وجود آنها عزیز است
 . از آنها باقى مانده و حافظ دین و شریعت است

 

 

 جمع است ؟ چگونه قابل ((الخالفة بعدى ثالثون عاما((احادیث دوازده خلیفه ، با حدیث : 231
خالفت سى سال :((احمد بن حنبل در مسند خود از سفینه روایت كرده كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

  .(((683)خواهد بود آن گاه بعد از سلطنت و پادشاهى است
برخى از علماى اهل سنت این حدیث را مغایر با احادیث حادیث دوازده خلیفه دانسته اند ، زیرا خالفت دوازده 

 . خلیفه در مدت سى سال نبوده است
 : پاسخ
دوازده امام به حق ، قیام : دوازده خلیفه ذكر شده امثال بین این دو روایت فرق است ؛ زیرا اوصافى كه براى  -1

دین به وجود آنها و دیگر تعبیرها ، داللت بر آمدن دوازده امام معصوم دارد ، ولى در حدیث سفینه ، اشاره به آمدن 
د نداشته تعدادى خلیفه تا سى سال بعد از پیامبر صلى اهللا علیه و آله دارد ، گر چه در بین آنها شخص معصوم وجو

و لذا مقصود به خالفت ، معناى مجازى آن است ، گر چه امیر المومنین و امام حسن علیه السالم امام . باشد
 .معصوم و به حق از آن دوازده نفرند

تضعیف كرده ))منهاج السنة((حدیث سفینه غیر معتبر و غیر مشهور است ، همان گونه كه ابن تیمیه آن را در -2
   .(685)راوى حدیث از سفینه ، سعید بن جمهان است كه در علم رجال تضعیف شده است  .(684) است

 احادیث سیزده امام چگونه قابل توجیه است ؟ : 232
علیه و آله دارد ، در توجیه این ظاهر برخى از روایات اشاره به آمدن سیزده خلیفه بعد از رسول خدا صلى اهللا 

 : روایات مى گوییم
هیچ یك از علماى شیعه چنین ادعایى نكرده كه امامان بعد از پیامبر صلى اهللا علیه و آله سیزده نفرند ، جز هبة  -1

 او هم صحبت و هم مجلس با ابوالحسین بن ابى شیبه:((اهللا بن احمد مفید عمرى كه نجاشى درباره او نقل مى كند
او امامان را سیزده نفر شمرده و زید بن على بن حسین را . علوى زیدى بوده و براى او كتابى تاءلیف كرده است 

 . به جهت خوشایندى ابن ابى شیبه زیدى جزء امامان به شمار آورده است
عبیر راویان حدیث روایاتى كه برخى از كج فهم ها امامت سیزده امام را از آنها فهمیده اند برخى به جهت سوء ت -2

 . است
تو و دوازده نفر از : از آن جمله در روایت سلیم آمده است كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله به على علیه السالم فرمود

معلوم است كه در تعبیر به دوازده امام حضرت امیر المومنین علیه السالم نیز  .اوالدت امامان بر حق مى باشید
قرینه روایات متواترى كه در كتب شیعه و سنى وجود داشته و اشاره بلكه تصریح به  داخل بوده است خصوصا به

 .آمدن دوازده خلیفه بعد از پیامبر صلى اهللا علیه و آله دارد
در كتاب سلیم بن قیس هاللى بیش از بیست حدیث است كه داللت بر آمدن دوازده امام بعد از پیامبر صلى اهللا  -3

 .علیه و آله دارد
كلینى و سلیم بن قیس كه این گونه روایات را در كتب حدیثى خود آورده اند از داعیان و مریدان دوازده امام  -4

و این خود داللت بر اشتباه نساخ در نقل حدیث دارد و لذا تمام كسانى كه این گونه احادیث را نقل كرده اند . هستند



 .در باب دوازده امام آورده اند
 .هور بدوى در سیزده امام دارد ضعف سندى داردهمه احادیثى كه ظ -5

 غیبت صغرا
 مبدا غیبت صغرا از چه زمانى به حساب مى آید؟ : 233

 :در اینجا دو نظریه وجود دارد
غیبت صغرا از زمان والدت حضرت مهدى علیه السالم بوده زیرا والدت حضرت در اختفا و : نظریه اول اینكه 
یه مورد مناقشه واقع شده زیرا بحث در غیبت امام است و در آن هنگام حضرت به ولى این نظر. پنهانى بوده است 

خصوصا آنكه جماعت زیادى از شیعیان ، حضرت را در آن پنج سال قبل از شهادت . مقام امامت نرسیده بود
 .حضرت عسكرى علیه السالم مشاهده كرده اند

و به طور دقیق مى . عسكرى علیه السالم بوده است  غیبت حضرت از زمان شهادت پدرش امام: نظریه دوم اینكه 
  .(686)توان گفت كه بعد از نماز خواندن بر جنازه پدرش در آن قضیه اى كه ابواالدیان بصرى نقل مى كند

 حكمت غیبت صغرا قبل از غیبت كبرا چه بوده است ؟ : 234
غیبت صغرا نشانگر اولین مرحله از امامت حضرت مهدى علیه السالم است ، كه خداوند متعال تقدیر نمود تا در 

 .توسط سفرا انجام دهدمدتى نه چندان دور از عموم مردم مخفى بماند و امور شیعه را 
اما اینكه چرا غیبت صغرا قبل از غیبت كبرا قرار گرفت ممكن است كه جهت آن این باشد كه عادت شیعیان در 

طول عمر امامت بر این بوده كه هر زمان اراده مى كردند خدمت امام خود رسیده و از محضر او استفاده مى 
لذا براى جا افتادن این موضوع ابتدا غیبت صغرا تحقق پیدا . نداشتندبردند و با غیبت كلى و تام و تمام هرگز انس 

خاطر افتادند ولى   و مردم اگر چه در ابتدا به شك و تردید و تشویش . كرد كه در آن تا اندازه اى ارتباط قطع شد
علیه السالم  بعد از مدتى نه چندان دور شك و تردیدها زایل شده و با مشاهده دالیل قطعى به وجود حضرت مهدى

 .و بعد از مدتى نه چندان طوالنى غیبت كبرا شروع شد. یقین پیدا كردند
 امتیاز عصر غیبت صغرا بر غیبت كبرا چیست ؟ : 235

بنا به قولى شروع غیبت صغرا از زمان شهادت امام عسكرى علیه السالم بوده است ، كه از همان زمان امام علیه 
حضرت خالفت خود را با نصب وكیل اولش هنگام مقابله با جماعت قمیین آغاز  .دالسالم متولى امر امامت مى شون

 : عصر غیبت صغرا از امتیازات ویژه اى برخوردار است كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم. نمودند
 .در این عصر امام مهدى علیه السالم متصدى امامت و خالفت شد -1
  بلكه به جهت مصالح كلى با برخى از خواص یارانش . ار كامل نداشتنددر این عصر امام علیه السالم استت -2

 .مالقات برقرار مى كردند
در این عصر چهار سفیر وجود داشت كه از طرف حضرت به طور خصوص مامور به رسیدگى امور مردم  -3

 .بوده و رابط بین آنان و حضرت به شمار مى آمدند
 دى علیه السالم زمینه سازى كرده است ؟آیا خداوند براى امامت حضرت مه : 236

آرى ، از جمله موضوعاتى كه قبل از والدت امام مهدى علیه السالم اتفاق افتاد كه آن را مى توان زمینه ساز 
امامت حضرت مهدى علیه السالم در كودكى دانست والدت امام جواد و امام هادى علیه السالم است ؛ زیرا امام 

و لذا بعد از آنكه شیعه به . هفت سالگى و امام هادى در سن شش سالگى به امامت رسیدند جواد در هشت سالگى یا
امامت این دو امام اعتقاد پیدا نمود این مساءله زمینه ساز اعتقاد به امامت حضرت مهدى علیه السالم و رفع استبعاد 

 .از امامت او در سنین پنج سالگى شد
 سالم چه زمینه سازى از جانب امامان انجام گرفت ؟براى غیبت امام مهدى علیه ال : 237

موضوع غیبت امام تجربه جدیدى براى امت بود ، تجربه اى كه به این مقدار از غیبت هرگز هیچ امتى به چشم 
به همین جهت اهل . خود ندیده بود ، لذا امت و جامعه شیعى احتیاج مبرم به زمینه سازى براى ورود به آن داشت 

السالم و حتى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله همگى به طور مكرر به موضوع غیبت كبرا نیز به جهت بیت علیهم 
 . زمینه سازى و ایجاد انس در بین مردم براى ورود به غیبت كبرا بوده است

 آیا رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله خبر از غیبت امام زمان علیه السالم داده است ؟ : 238
رى از روایات به این موضوع اشاره شده است ؛ ابن عباس در حدیثى از رسول خدا صلى اهللا علیه آرى ، در بسیا

و جعل من صلب الحسین ائمة یقومون باءمرى و نحفظون وصیتى التاسع منهم قائم :... و آله نقل مى كند كه فرمود
بعد غیبة طویلة و حیرة مضلة فیعلن امر  یظهر. اهل بیتى و مهدى امتى اشبه الناس بى فى شمائله و اقواله و افعاله 

ن امامانى قرار داد كه به امر من قیام كرده و وصیت و از صلب حسی((... ؛ ...(687) اهللا و یظهر دین اهللا جل و عز
نهمین از آنها قائم اهل بیت من و مهدى امت من است او شبیه ترین مردم به من در شمایل و . مرا حفظ خواهند نمود



 بعد از غیبتى طوالنى و حیرتى گمراه كننده ظهور خواهد كرد آن گاه امر خدا را اعالن كرده. اقوال و افعال است 
 .((... و دین او را ظاهر خواهد نمود

ثم یغیب عنهم امامهم ما شاءاهللا :امام على علیه السالم نیز از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت كرده كه فرمود
آن گاه امامشان از میان آنها تا هر زمان كه خدا خواهد ((؛ ...(688) و یكون له غیبتان اءحداهما اءطول من االخرى

 .((... و براى او دو غیبت مقرر شده كه یكى از آن دو از دیگرى طوالنى تر است. غایب خواهد شد
ثم . اءى و ربى : وللقائم من ولدك غیبة ؟ قال : انصارى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله پرسیدجابر بن عبداهللا
و غیبت آیا براى قائم از اوالد ت((؛(689)(((690) و لیمحص اهللا الذین آمنوا و یمحق الكافرین:((قراء هذه االیة 
 ((.و لیمحص اهللا الذین آمنوا و یمحق الكافرین:آن گاه این آیه را قرائت نمود. آرى به خدا سوگند: است ؟ فرمود

 آیا امام على علیه السالم به غیبت حصرت مهدى علیه السالم اشاره كرده است ؟ : 239
 آرى ، در بسیارى از روایات به آن اشاره نموده است از جمله ؛

للقائم منا غیبة امرها :اهللا علیه در حدیثى به سند خود از امیر المومنین علیه السالم نقل كرده كه فرمود صدوق رحمة
طویل كاءنى بالشیعة یجولون جوالن النعم فى غیبته یطلبون المرعى فال یجدونه اال فمن ثبت منهم على دینه ولم یقس 

براى قائم از ما غیبتى است كه زمان و ((؛ ...(691) یامةقلبه لطول اءمد غیبة امامه فهو معى فى درجتى یوم الق
ینم كه به مانند گوسفندان متحیر و سرگردان به دنبال چراگاه مى گویا شیعه را مى ب. مدت آن طوالنى خواهد بود

آگاه باشید هر كس كه در آن زمان بر دین خود ثابت قدم باشد و قلبش به جهت طوالنى . گردد ولى آن را نمى یابد
 ((... شدن مدت غیبت سخت نشود او با من و در مرتبه من در روز قیامت خواهد بود

 لیه السالم از غیبت حصرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟آیا امام حسن ع : 240
شیخ صدوق رحمة اهللا علیه به سند خود در حدیثى نقل مى كند كه امام حسن مجتبى علیه السالم بعد از مصالحه با 

و یحكم ما تدرون ما عملت ، و اهللا الذى عملت خیر :معاویه و اعتراض برخى به آن حضرت در این جهت فرمود
یعتى مما طلعت علیه الشمس او غربت ، اال تعلمون انى امامكم مفترض الطاعة علیكم واحد سیدى شباب اهل لش

اءما علمتم ان الخضر علیه السالم لما خرق : قال  . بلى: الجنة بنص رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله على ؟ قالوا
عمران علیه السالم اذا خفى علیه وجه الحكمة فى ذلك  السفینة و اقام الجدار و قتل الغالم كان ذلك سخطا لموسى بن

اما علمتم انه ما منا احد اال و یقع فى عنقه بیعة لطاغیة زمانه اال . و كان ذلك عند اهللا تعالى ذكره حكمة و صوابا
ئال یكون القائم الذى یصلى روح اهللا عیسى بن مریم علیه السالم خلفه فان اهللا عزو جل یخفى والدته و یغیب شخصه ل

الحد فى عنقه بیعة اذا خرج ذلك التاسع من ولد اخى الحسین بن سیدة االماء یطیل اهللا عمره فى غیبته ثم یظهره 
واى بر شما نمى دانید كه ((؛(692) بقدرته فى صورة شآب دون اربعین سنة ذلك لیعلم ان اهللا على كل شى ء قدیر

من چه كردم به خدا سوگند آنچه را من انجام دادم براى شیعیان از آنچه خورشید بر او طلوع و غروب كرده بهتر 
تم كه اطاعتم بر شما واجب است ؟ آیا من یكى از دو آقاى جوانان اهل آیا نمى دانید كه من امام شما هس. است 

آیا نمى دانید خضر علیه السالم : فرمود . آرى: بهشت به تصریح رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نیستم ؟ گفتند
 هنگامى كه كشتى را سوراخ و دیوار را برپا و غالم را كشت ، مورد غضب موسى بن عمران قرار گرفت به

آیا نمى دانید كه . ولى این امر نزد خداوند متعال مطابق حكمت و صواب بود. جهت آنكه حكمت آن را نمى دانست 
هر یك از ما بر گردن خود بیعت طاغوت زمان خود را داریم ، جز قائمى كه عیسى بن مریم علیه السالم پشت سر 

مود و شخصش را غایب خواهد كرد تا آنكه بر خداوند عزوجل والدت او را مخفى خواهد ن. او نماز مى گزارد
. گردن او از جانب هیچ كس هنگام خروج بیعت نباشد او نهمین از اوالد برادرم حسین و فرزند بهترین زنان است 
خداوند عمر او را در غیبتش طوالنى خواهد گرداند آن گاه او را به قدرت خود در صورت جوانى كمتر از چهل 

 .((د ، تا دانسته شود كه خداوند بر هر كارى قدرتمند استسال ظاهر خواهد نمو
 آیا امام حسین علیه السالم از غیبت فرزندش مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ : 241

فى التاسع من ولدى سنة من :صدوق رحمة اهللا علیه به سند خود از امام حسین علیه السالم نقل كرده كه فرمود
ران علیه السالم و هو قآئمنا اهل البیت یصلح اهللا تبارك و تعالى امره فى لیلة یوسف و سنة من موسى بن عم

ین از فرزندانم سنتى از یوسف و سنتى از موسى بن عمران است و او قائم ما اهل بیت مى در نهم((؛(693) واحدة
 .((باشد كه خداوند تبارك و تعالى امر او را در یك شب اصالح خواهد نمود

(694) قائم هذه االمة هو التاسع من ولدى و هو صاحب الغیبة:و نیز امام حسین علیه السالم نقل كرده كه فرمود
 .((... قائم این امت همان نهمین از اوالد من است و او صاحب غیبت مى باشد((؛

براى او غیبتى است كه ((... ؛ ...(695) فیها اقوام و یثبت على الدین فیها آخرونله غیبة یرتد :... و نیز فرمود
 .((... ده و گروهى دیگر بر دین ثابت خواهند بوداقوامى در آن مرتد ش

 آیا امام سجاد علیه السالم از غیبت فرزندش مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ : 242



تمتد الغیبة بولى اهللا :شیخ صدوق رحمة اهللا علیه به سندش از امام زین العابدین علیه السالم نقل كرده كه فرمود
یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین بامامته و . اهللا و االئمة بعده علیهم السالم الثانى عشر من اوصیاء رسول 

المنتظرین لظهوره افضل من اهل كل زمان ، الن اهللا تبارك و تعالى اعطاهم من العقول و االفهام و المعرفة ما 
آن گاه غیبت به ولى خداى عزوجل دوازدهمین از اوصیاى ((؛ ...(696) صارت به الغیبة عندهم بمنزلة المشاهدة

زمان غیبت او كه به امامتش قائلند و منتظر رسول خدا و امامان بعد از او امتداد مى یابد ، اى ابا خالد همانا اهل 
ظهور او مى باشند افضل از اهل هر زمان هستند زیرا خداوند تبارك و تعالى به آنها چنان عقل و فهم و معرفتى 

 .((... داده كه غیبت نزد آنان به منزله حضور و مشاهده است
 الم خبر داده است ؟آیا امام باقر علیه السالم از غیبت حضرت مهدى علیه الس : 243

زمان یغیب   یاتى على الناس :صدوق رحمة اهللا علیه به سند خود از امام باقر علیه السالم روایت كرده كه فرمود
عنهم امامهم فیا طوبى للثابتین على امرنا فى ذلك الزمان اءن اءدنى ما یكون لهم من الثواب اءن ینادیهم البارى جل 

زمانى بر مردم ((؛ ...(697) نتم بسرى و صدقتم بغیبى فاءبشروا بحسن الثواب منىجالله فیقول عبادى امائى آم
همانا . نها غایب گردد پس خوشا به حال كسانى كه بر امر ما در آن زمان ثابت قدم باشندبیاید كه امامشان از آ

اى بنده ها و كنیزان : كمترین ثوابى كه براى آنها در نظر گرفته شده این است كه خداوند بارى جل جالله مى فرماید
 .((... سن ثواب از جانب منمن به ّسر من ایمان آوردید و غیب مرا تصدیق كردید بشارت باد شما را به ح

 آیا امام صادق علیه السالم از غیبت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ : 244
پنجمین از اوالد ((؛(698) الخامس من ولد السابع یغیب عنكم شخصه:امام صادق علیه السالم در حدیثى فرمود

 .((هفتمین كسى است كه شخصش از شما غایب خواهد شد
آگاه باشید به ((؛(699) اما واهللا لیغیبن عنكم مهدیكم حتى یقول الجاهل منكم ما هللا فى آل محمد حاجة:و نیز فرمود

به آل محمد خداوند احتیاجى : خدا سوگند كه مهدى شما از بین شما غایب خواهد شد تا اینكه جاهل از شما مى گوید
 .((... ندارد

ان الغیبة ستقع بالسادس من ولدى و هو الثانى عشر من االئمه الهداة بعد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله :و نیز فرمود
همانا غیبت در ((... ؛ ...(700) اولهم امیر المومنین على بن ابى طالب و آخرهم القائم بالحق بقیة اهللا فى االرض

و او دوازدهمین از امامان هدایت بعد از رسول خداست كه اول آنها امیر .ششمین از فرزندانم واقع خواهد شد
 .((... بن ابى طالب و آخر آنها قائم به حق بقیة اهللا در روى زمین استالمومنین على 

 .((همانا براى قائم غیبتى قبل از قیام است((؛(701) ان اللقائم غیبة قبل ان یقوم:و نیز فرمود
 آیا امام كاظم علیه السالم از غیبت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ : 245

انه البد ! اذا فقد الخامس من ولد السابع فاهللا اهللا فى ادیانكم ال یزیلنكم احد عنها ، ا بنى :امام كاظم علیه السالم فرمود
در  هنگامى كه پنجمین از اوالد هفتمین مفقود شد پس خدا را خدا را((؛ ...(702) لصاحب هذا االمر من غیبتة

 .((... همانا به طور حتم براى صاحب این امر غیبتى است ! ادیانتان ، كسى شما را از آن جدا نكند ، اى فرزندم
اى فرزند رسول خدا : من بر موسى بن جعفر علیه السالم وارد شدم و عرض كردم : یونس بن عبدالرحمن مى گوید

و لكن القائم الذى یطهر االرض من اءعدآء اهللا عزوجل و یمالها انا القائم باحق :آیا شما قائم به حق مى باشید؟ فرمود
من قائم به ((؛ ...(703) عدال كما ملئت جورا و ظلما هو الخامس من ولدى له غیبة یطول اءمدها خوفا على نفسه

حقم ، ولى قائمى كه زمین را از دشمنان خداوند عزوجل پاك كرده و آن را پر از عدالت خواهد نمود آن گونه كه پر 
جان او خطر از ظلم و جور شده باشد همان پنجمین نفر از اوالد من است براى او غیبتى طوالنى است زیرا بر 

 .((... است
النعمه الظاهرة االمام الظاهر و :فرمود(704) و نیز در بیان قول خداوند متعالو اسبغ علیكم نعمه ظاهرة و باطنة

نعم ، یغیب عن ابصار الناس شخصه و ال یغیب : و یكون فى االئمة من یغیب ؟ قال : الباطنة االمام الغائب فقلت له 
. نعمت ظاهر امام ظاهر و نعمت باطن امام غایب است ((؛ ...(705) عن قلوب المومنین ذكره و هو الثانى عشر منا

آرى شخصش از چشمان : آیا در میان ائمه كسى غایب مى شود؟ فرمود: به حضرت عرض كردم : راوى مى گوید
 .((... ى از قلوب مومنان غایب نمى گردد و او دوازدهمین از ما مى باشدمردم غایب مى گردد ول

 آیا امام رضا علیه السالم از غیبت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ : 246
الرابع من ولدى ابن سیدة االماء :صدوق رحمة اهللا علیه به سندش از امام رضا علیه السالم نقل كرده كه فرمود

االرض من كل جور و یقدسها من كل ظلم ، و هو الذى یشك الناس فى والدته و هو صاحب الغیبتة قبل  یطهر اهللا به
چهارمین از اوالد من كه فرزند بهترین زنان است خداوند به واسطه او زمین را از هر ((... ؛ ...(706) خروجه

ظلمى پاك و پیراسته خواهد نمود و او كسى است كه مردم در والدتش شك خواهند كرد و اوست صاحب غیبت قبل 
 .((... از خروجش



د ابنى و بعد محمد ابنه على و بعد على ابنه الحسن و بعد الحسن االمام بعدى محم! یا دعبل :... و نیز به دعبل فرمود
و بعد از محمد . امام بعد از من محمد فرزند من است ! اى دعبل ((... ؛ ...(707) ابنه الحجة المنتظر فى غیبته

كسى كه در غیتبش به انتظار . فرزندش على و بعد از على فرزندش حسن و بعد از حسن فرزندش حجت قائم است 
 .((... او مى نشیند

 ت ؟آیا امام جواد علیه السالم از غیبت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده اس : 247
من بر آقایم محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن : عبدالعظیم حسنى مى گوید

ابیطالب علیه السالم وارد شدم به قصد اینكه از او درباره قائم سؤال كنم كه آیا او مهدى است یا دیگرى ، حضرت 
المهدى الذى یجب ان ینتظر فى غیبته و یطاع فى ظهوره و هو الثالث  ان القائم منا هو! یا اباالقاسم :... ابتدائا فرمود

همانا قائم از ما همان مهدى است كه واجب است در غیبتش انتظار او را !  اى اباالقاسم((؛ ...(708) من ولدى
 .((... كشیده و هنگام ظهورش از او اطاعت شود و او سومین از اوالد من است

الن اله :... چرا قائم را منتظر خوانند؟ فرمود: به امام جواد علیه السالم عرض كردم : صقر بن ابى دلف مى گوید
زیرا براى او غیبتى ((؛ ...(709) مها و یطول اءمدها فینتظر خروجه المخلصون و ینكره المرتابونغیبتة تكثر ایا

مخلصین در انتظار خروج او به سر خواهند برد ، و شك . روزهایش زیاد و مدتش طوالنى خواهد بود است كه
 .((... كنندگان او را انكار خواهند كرد

 آیا امام هادى علیه السالم از غیبت حضرت مهدى علیه السالم خبر داده است ؟ : 248
امام هادى علیه (جعفرى نقل مى كند كه از ابوالحسن  صدوق رحمة اهللا علیه به سندش از ابى هاشم داوود بن قاسم

و كیف ذاك یا : فقلت : و من بعدى الحسن ابنى فكیف للناس بالخلف من بعده ؟ قال :... شنیدم كه مى فرمود) السالم 
جانشین بعد از من فرزندم حسن است ، پس ((؛ ...(710) النه ال یرى شخصه و ال یحل ذكره باسمه: قال  !موالى ؟

: چگونه ، خداوند مرا فدایت گرداند؟ حضرت فرمود: چگونه است شما را به خلف بعد از خلف ؟ عرض كردم 
 .((... برده شود  را شخصش دیده نمى شود و حالل نیست كه نامش زی

 آیا امام عسكرى علیه السالم براى غیبت فرزندش مهدى علیه السالم زمینه سازى نموده است ؟ : 249
 :فعالیت هاى امام عسكرى علیه السالم را در این زمینه مى توان به چند دسته تقسیم نمود

 تعلیمات و بیانات -1
یا احمد بن اسحاق مثله فى هذه االمة مثل :... عسكرى علیه السالم در حدیث مبسوطى به احمد بن اسحاق فرمودامام 

الخضر علیه السالم و مثله مثل ذى القرنین ، و اهللا لیغیبن غیبة ال ینجو فیها من الحركة اال من ثبته اهللا عزوجل على 
مثل او در این امت مثل خضر   !اى احمد بن اسحاق((... ؛ ...(711) القول بامامته و وفقه فیها الدعاء بتعجیل فرجه

به خدا سوگند هر آینه غیبتى خواهد نمود كه تنها كسانى كه خداوند آنان . ست علیه السالم و مثلش مثل ذى القرنین ا
 .((... را بر قول به امامت او ثابت كرده ، و به دعا بر تعجیل فرجش موفق ساخته ، هالك نخواهند شد

آگاه باشید همانا ((... ؛(712) اءما اءن لولدى غیبة یرتاب فیها الناس اال من عصمه اهللا عزوجل:... و نیز فرمود
ل آنها را حفظ كرده براى فرزندم غیبتى خواهد بود كه در آن مردم شك خواهند كرد ، جز كسانى كه خداوند عزوج

 ((.باشد
 كم كردن ارتباطات خود با شیعیان -2

هنگامى كه امر امامت به او رسید با خواص خود و غیر خواص از پشت پرده سخن مى گفت :((مسعودى مى گوید
لذا شیعیان حضرت براى مالقات با او در راه مى  .(((713) ، مگر در اوقاتى كه او را به خانه سلطان مى بردند

  .(714)نشستند تا در آن اوقات حضرت را مالقات كنند
 اتخاذ نظام وكالت -3

گر چه امام عسكرى علیه السالم اولین كسى نبود كه به نظام وكالت رو آورد ، ولى در زمان آن حضرت براى 
دى علیه السالم آن را توسعه داد و لذا در این راستا عثمان بن سعید و فرزندش را زمینه سازى غیبت فرزندش مه

و اشهدوا على اءن عثمان بن سعید العمرى وكیلى و اءن :... به عنوان وكیل مورد اعتماد و ثقه خود معرفى فرمود
و شهادت دهید بر اینكه عثمان بن سعید عمرى وكیل من است و همانا فرزند ((؛(715) ابنه محمد وكیل ابنى مهدیكم

 ((. او محمد وكیل فرزند من ، مهدى شماست
   .(716)ن جعفر و جعفر بن صیقل استو نیز از وكالى او محمد بن احمد ب

 قربانى كردن براى فرزندش -4
) عسكرى (هنگامى كه آقا متولد شد ، ابو محمد : كرده كه فرمودصدوق به سندش از ابى جعفر عمرى نقل 

اشتر عشرة آالف رطل خبزا و عشرة آالف رطل لحما و : ابعثوا الى عمرو ، فبعث الیه فصار الیه ، فقال :فرمود
كسى را نزد ابو عمرو بفرستید كسى را ((؛(717) على بنى هاشم و عق عنه بكذا و كذا شاة -: احسبه قال  -فرقه 



ن بنى هاشم و به گمانم فرمود آن را بی))ده هزار پیمانه گوشت بخر:((فرستادند هنگامى كه آمد حضرت به او فرمود
 ((.و از طرف او فالن تعداد گوسفند عقیقه كن . تقسیم كن 

و نیز در نامه اى به خواص خود در قم دستور داد كه از طرف فرزندش عقیقه كرده و به مردم گوشزد كنند كه این 
داد و سامرا و نیز به خواص خود در بغ. عقیقه به مناسبت والدت مولود جدید امام عسكرى علیه السالم محمد است 

 . نیز چنین نوشت
 ارائه دادن فرزند خود به خواص از شیعیان -5

امام عسكرى علیه السالم براى تثبیت قلوب شیعیان نسبت به والدت و امامت فرزندش مهدى علیه السالم او را به 
ن به امامت او شد ، تعداد بسیارى از یارانش نشان داد آنها نیز از آن فرزند معجزاتى مشاهده كردند كه موجب یقی

  .(718)كه از آن جمله مى توان به احمد بن اسحاق اشعرى اشاره نمود
 دى علیه السالم براى اثبات وجود خود در عصر غیبت صغرا چه تدابیرى اندیشید؟امام مه : 250

حضرت علیه السالم با قطع نظر از زمینه سازى هایى كه امامان قبل براى تثبیت مساءله والدت و امامت و غیبت 
دت و امامت خود او داشتند خود نیز به شخصه در این مساءله دخالت كرده و از راههاى مختلف در صدد اثبات وال

 .برآمدند
 : اینك به برخى از این راه ها اشاره مى كنیم

 .حضرت كارى كردند كه گروهى از بزرگان شیعه بتوانند به مالقاتش شرفیاب شوند -1
این معجزات بعضا توسط سفرا و در برخى موارد . در مواقع ضرورى اقدام به انجام كرامت و معجزه مى نمود -2

   .(719)رت انجام مى گرفتنیز توسط خود حض
و یقینشان نسبت به او بیشتر  آن حضرت شخصا در صدد پاسخ به سؤال هاى مختلف مردم بر مى آمد تا اعتقاد -3

 .گردد
خط خاص حضرت نیز از جمله قرائن و دالیلى بود كه مى توانست بر وجود امام عصر علیه السالم داللت كند؛  -4

زیرا این خط در زمان پدرش امام عسكرى علیه السالم بین مردم ماءنوس بوده است ، و لذا از جمله راه هایى بود 
 .ز ناحیه مقدسه شیعیان به وجود امام زمان خود یقین و اطمینان پیدا مى نمودندكه با رسیدن توقیعات ا

 امام زمان علیه السالم چه تدابیرى براى اختفاى خود از دشمنان داشته است ؟ : 251
از آنجا كه بعد از شهادت امام عسكرى علیه السالم حاكمان ظلم و جور نیز در صدد نابودى حضرت بودند ، لذا 

 : دابیرى براى اختفاى خود از آنها داشت اینك به برخى از آنها اشاره مى كنیمحضرت ت
 .حضرت خود را جز به كسانى كه مخلص و فدایى بودند ، نشان نمى داد -1
بعد از آنكه شخصى به حضور حضرت شرفیاب مى شد ، به او سفارش زیاد مى شد كه این امر را كتمان بدارد  -2

 .ان نهایت احتیاط را داشته باشدو در خبر دادن به شیعی
از این رو مشاهده مى كنیم كه در آن )). محمد((تحریم نام بردن از اسم مخصوص امام زمان علیه السالم یعنى -3

قائم ، غریم ، حجت ، ناحیه ، صاحب الزمان و دیگر : عصر در مورد امام علیه السالم از تعبیراتى همچون 
  .(720)تعبیرات مبهم استفاده مى شد

 .مخفى شدن از دستگاه خالفت و هر كس كه از موالیان آن حضرت به شمار نمى آمد -4
مكان و خانه حضرت از جایى به جایى دیگر به نحوى كه نظرها را به خود جلب نكند و نیز كسى به تغییر دادن  -5

آن حضرت مشكوك نشود و لذا روایاتى را كه در تعیین مكان و خانه حضرت اختالف دارند به همین معنا توجیه 
 . مى كنیم

 .آن اطالعى پیدا نمى كردكیفیت ارتباط وكیل یا سفیر به قدرى مخفیانه بود كه هیچ كس از  -6
حضرت وكالت یا سفارت خود را به كسانى واگذار مى كرد كه نهایت اخالص و فداكارى را به حضرت داشتند  -7

: لذا هنگامى كه به ابو سهل نوبختى گفتند. به حدى كه محال بود از مكان حضرت و خصوصیات او اطالع دهند
او كسى است كه اگر حجت در زیر :((... شما؟ در جواب گفت  چرا سفارت به حسین بن روح واگذار شد نه به

  .(((721)عبایش باشد و بدنش را قطعه قطعه كنند تا عبایش را از روى او بردارد هرگز چنین نخواهد كرد
 سفیران
 سفیر اول امام مهدى علیه السالم چه كسى بوده و چه موقعیتى داشته است ؟ : 252

او به جهت شناخته نشدن به شغل روغن . سفیر اول امام مهدى علیه السالم ابو عمرو عثمان بن سعید عمرى است 
در تاریخى سخن از سال والدت و و وفات او به میان نیامده است ، و تنها اسم او براى در مصا. فروشى روى آورد

 . اولین بار به عنوان وكیل خاص امام هادى علیه السالم برده شده است
آن حضرت نیز او را . او بعد از شهادت امام هادى علیه السالم وكیل خاص از طرف امام عسكرى علیه السالم شد



هذا ابو عمرو الثقة :از جمله آن كه در حق او فرمود. مختلف مورد مدح و ستایش خود قرار مى داد در مناسبت هاى
(722) االمین ، ثقة الماضى و ثقتى فى المحیى و الممات ، فما قاله لكم فعنى یقوله ، و ما ادى الیكم فعنى یودیه

این ابو عمرو ثقه و امین است ، مورد اطمینان گذشتگان و مورد اطمینان من در حیات و بعد از حیات من است ((؛
 ((.ساند از جانب من مى باشد، هر آن چه براى شما مى گوید از من است و آنچه به شما مى ر

در مجلسى كه او با چهل نفر از شیعیان امام عسكرى علیه السالم بودند ، حضرت فرزند خود مهدى را به او نشان 
مى گوید قبول ) بن سعید(هر آن چه عثمان :((داد و بر امامت و غیبت او تصریح نمود ، و درباره وكالت او فرمود

   .((...(723)كنید
هجرى ، در تغسیل حضرت حاضر بود و تمام امور ایشان را  260هنگام شهادت امام عسكرى علیه السالم در سال 

   .(724)ه داشتبه عهد
داده تا امر بر حاكمان ظلم ممكن است كه این عمل را این گونه توجیه نماییم كه او در ظاهر ، عمل تغسیل را انجام 

عثمان بن سعید بعد از . مشتبه گردد و گر نه مطابق برخى روایات امر تغسیل و تكفین امام بر عهده امام است 
شهادت امام عسكرى علیه السالم به تصریح آن حضرت و نص امام مهدى علیه السالم هنگام ورود قمى ها به 

. ن موقع به انجام وظایف خود پرداخت ، تا آنكه وقت وفاتش رسیدسامرا ، سفیر اول آن حضرت شد ، و از آ
  .(725)فرزندش ابو جعفر محمد بن عثمان متولى تجهیز او شد و در جانب غربى بغداد به خاك سپرده شد

محمد   بعد از وفات عثمان بن سعید از ناحیه مقدسه نامه اى صادر شد و حضرت در آن نامه با تسلیت به فرزندش 
  .(726)او را به سفارت خود منصوب گردانید

 آیا روایتى كه تصریح به سفارت عثمان بن سعید دارد ، ضعیف السند نیست ؟ : 253
مان بن سعید از روایتى كه نص صریح در اعالم امام عسكرى علیه السالم بر سفارت عث: احمد كاتب مى گوید

طرف امام مهدى علیه السالم است از حیث سند ضعیف مى باشد؛ زیرا در سند آن ، جعفر بن محمد بن مالك فرازى 
 .است كه نجاشى و ابن الغضائرى او را تكذیب نموده اند

 : پاسخ
تاب ابن الغضائرى و تضعیف او از ك. جعفر بن محمد بن مالك را شیخ طوسى رحمة اهللا علیه توثیق نموده است  -1

 . منشا شده كه این كتاب نزد مشهور علماى امامیه به اثبات نرسیده است
به سند اعالیى از بزرگان طایفه از احمد بن اسحاق قمى مساءله ))الغیبة((شیخ طوسى رحمة اهللا علیه در كتاب -2

   .(727)توكیل نایب دوم و پدرش را روایت كرده است
شیعه در مساءله امامت و سفارت دقت زیادى به كار برده و به مجرد ادعاى شخصى بر سفارت حرف او را  -3

 . ذا با مدعیان دروغین سفارت شدیدا به مقابله پرداخته استتصدیق نمى كرده است ، و ل
 آیا موضوع غیبت امام زمان علیه السالم ساخته عثمان بن سعید است ؟ : 254

نایب (برخى مى گویند موضوع غیبت امام زمان علیه السالم ساخته برخى از اصحاب خصوصا عثمان بن سعید 
 . است) اول امام زمان علیه السالم 

اول كسى كه به موضوع غیبت امام زمان علیه السالم اشاره كرد رسول گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله و :  پاسخ
آنان غیبت او را پیش بینى كرده و وقوع آن را به مردم . سپس امیر المومنین علیه السالم و سایر امامان بوده است 

 .گوشزد كرده اند
سوگند به خدایى كه مرا براى بشارت برانگیخت ، قائم فرزندان من بر :((ودپیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرم

خداوند به آل محمد نیازى : طبق عهدى كه به او مى رسد غایب مى شود ، به طورى كه بیشتر مردم خواهند گفت 
 ارى كندندارد و دیگران در اصل تولد او شك مى كنند ، پس هر كس زمان غیبت را درك كرد باید دینش را نگهد

(728)...)) 
آن جناب به طورى غایب مى شود  آگاه باشید كه:((اصبغ بن نباته از امیر المومنین علیه السالم نقل كرده كه فرمود

  .(((729)كه شخص نادان خواهد گفت خدا به آل محمد احتیاجى ندارد
  .(((730)اگر خبر غیبت امام خود را شنیدید انكار نكنید((صادق علیه السالم فرمودامام 

م زمان علیه السالم آن چنان بین شیعیان شایع و رایج بود كه شعرا در شعرهایشان و مولفان لذا موضوع غیبت اما
از جمله كسانى كه قبل از والدت امام زمان علیه السالم در مورد غیبت حضرت . در كتاب ها به آن پرداخته اند

 :مهدى علیه السالم تاءلیف داشته اند عبارتند از
   .(731)طاطرى از اصحاب موسى بن جعفر علیهماالسالم على بن حسن بن محمد طائى1- 
   .(732)علیه السالم على بن عمر اعرج كوفى از اصحاب موسى بن جعفر2- 
   .(733)ابراهیم بن صالح از اصحاب موسى بن جعفر علیه السالم3- 



   .(734)حسن بن على بن ابى حمزه معاصر امام رضا علیه السالم4- 
   .(735)عباس بن هشام ناشرى اسدى از اصحاب امام رضا علیه السالم5- 
   .(736)على بن حسن بن فضال از اصحاب امام هادى و عسكرى علیهماالسالم6- 
   .(737)فضل بن شاذان نیشابورى از اصحاب آن دو امام علیهماالسالم7- 

 سفیر دوم امام زمان علیه السالم چه كسى بوده و چه موقعیتى داشته است ؟ : 255
ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید َعْمرى بعد از وفات پدرش همان گونه كه امام عسكرى علیه السالم تصریح 

اشهدوا على اءن عثمان بن سعید وكیلى و :ا فرمودآن حضرت به جماعت قمى ه. نموده بود به مقام سفارت نایل شد
د بر من كه عثمان بن سعید وكیل من است و نیز فرزند او شهادت دهی((؛(738) اءن اءبنه محمد وكیل اءبنى مهدیكم
 .((محمد وكیل فرزندم مهدى شماست

  .(739)و نیز سفارت او با نص و تصریح پدرش به امضا رسید
و هیچ یك از امامیه در این مطلب شك . او نزد شیعیان عصر خود مورد وثوق و معروف به امانت دارى بود

العمرى و ابنه :چگونه شك كنند در حالى كه امام عسكرى علیه السالم در حق او و پدرش فرمود. نداشتند
  .((...عمرى و فرزندش مورد وثوقند((؛(740) ثقتان

تنا فى حیاة االب رضى اهللا لم یزل ثق:و نیز امام مهدى علیه السالم او را مورد تاءیید خود قرار داد و فرمود
  .((...تو در زمان حیات پدر دائما مورد وثوق ما بودى((؛(741) عنه

یا  305حدود پنجاه سال به نحو احسن وظایف خود را به خوبى انجام داد تا آنكه در جمادى االولى سال وى در 
   .(742)هجرى به رحمت ایزد پیوست 304

كتاب هایى در فقه تاءلیف كرده كه  . محمد بن عثمان بیشتر از دیگر سفیران در این پست و مقام به خدمت پرداخت
 از امام عسكرى و حضرت مهدى علیهم السالم و پدرش عثمان بن سعید و از امام هادى علیه السالم اخذ نموده است

او به ارشاد امام مهدى علیه السالم از زمان مرگش اطالع داشته است و لذا براى خود قبرى را آماده  .(743) 
 .بعد از وفات در كنار قبر پدرش به خاك سپرده شد .(744) نموده بود

 ده و چه موقعیتى داشته است ؟سفیر سوم امام زمان علیه السالم چه كسى بو : 256
او در ابتداى امر وكیل ابى جعفر محمد بن عثمان . سفیر سوم ، شیخ جلیل ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى است 

عمرى بود كه بر امالك او نظارت داشت ، تا آن كه وصیت با نص به او منتهى شد و هیچ كس در این امر شك 
  .(745)نداشت 

برخى از شیعیان مالى را براى ابوجعفر عمرى به مقدار چهار صد دینار فرستادند تا به امام زمان علیه السالم 
او هنگامى كه تردید و شك آن شخص را به جهت . فر دستور داد تا آن را به حسین بن روح بدهندبرساند ابو جع

ثابت نشدن سفارتش دید بار دیگر تاكید كرد كه این مبلغ را به حسین بن روح برساند زیرا این دستور امام زمان 
 . علیه السالم است

ى از بزرگان شیعه از آن جمله ابو على بن همام ، ابو بعد از آنكه وضع مزاجى ابو جعفر عمرى بحرانى شد جماعت
عبداهللا بن محمد كاتب ، ابو عبداهللا باقطانى ، ابو سهل اسماعیل بن على نوبختى ، ابو عبداهللا بن وجناء و دیگر 

كه اگر بر شما اتفاقى افتاد چه كسى جانشین شما خواهد بود؟ ابو جعفر : بزرگان بر او وارد شدند و عرض كردند
او وكیل . این ابوالقاسم حسین بن روح قائم مقام من و سفیر بین شما و صاحب امر علیه السالم است : عمرى فرمود

و ثقه و امین است پس در امورتان به او مراجعه نموده و در امور مهم بر او اعتماد نمایید ، زیرا من به این مطلب 
   .(746)امر شده ام تا بر شما ابالغ نمایم

 

 
 

ل هنگام وفات محمد بن عثمان عمرى من باالى سر او نشسته بودم و از او سؤ ا: ابوجعفر بن احمد متیل مى گوید
من امر : محمد بن عثمان روى به من نموده و فرمود. مى كردم و حسین بن روح نیز بر پایین پاى او قرار داشت 

من با شنیدن این خبر از جاى خود بلند شده ، حسین بن على روح را به . شدم تا بر ابى القاسم بن روح وصیت كنم 
   .(747)جاى خود بر باالى سر محمد بن عثمان قرار دادم

در بین  جهت این تاكیدات از ناحیه محمد بن عثمان بر وصایت حسین بن روح این بود كه او چندان جایگاه ویژه اى



شیعیان به جهت ارتباط با امامان علیه السالم نداشته است ، اگر چه اگر از نزدیكان خاص محمد بن عثمان بوده 
وى بعد از وفات ابو جعفر عمرى به  . و سر سفارت دادن به او به جهت اخالص و فداكارى او بوده است. است 
ا كه از حضرت دریافت كرد مشتمل بر درود فراوان از اولین نامه اى ر. سال سفارت را بر عهده داشت  21مدت 

  .(748)جانب آن حضرت بر او بود
و روش او التزام به تقیه شدید و مضاعف بود ، به حیثى كه اظهار اعتقاد به . فه خود مشغول شداز آن زمان به وظی

او در ایام سفارتش شدیدا با انحرافات و . مذهب اهل سنت مى نمود تا از این طریق بتواند به وظایف خود عمل كند
 .نمودهجرى رحلت  326ادعاهاى انحرافى سفارت مبارزه مى نمود تا آنكه در سال 

 سفیر چهارم امام زمان علیه السالم چه كسى بوده و چه موقعیتى داشته است ؟ : 257
تاریخ والدت او مشخص نیست ولى براى اولین بار . سفیر چهارم شیخ جلیل ابوالحسن على بن محمد َسَمرى است 

كه در بغداد با اشاره حسین بن روح (749) به عنوان یكى از اصحاب امام عسكرى علیه السالم شناخته شده است ، 
 .از طرف امام زمان علیه السالم متصدى امر سفارت شد

معینى نرسیده و تنها این مطلب را مى توان با تسالم و اتفاقى كه در بین شیعیان درباره در مورد سفارت او خبر 
سفارت او بوده كشف نمود ، و این موضوع را مى توان در نتیجه ، كاشف از ابالغى دانست كه از طرف امام 

وفات حسین بن روح  او وظایف خود را در امر سفارت از هنگام. زمان علیه السالم به حسین بن روح شده است 
وى گر چه همانند دیگران مورد وثوق و اطمینان بود ولى همانند آن سه سفیر فعالیت . به مدت سه سال ادامه داد
و این امر بعید به نظر نمى رسد زیرا در آن سال ها مملكت اسالمى پر از ظلم و جور و . گسترده اى نداشته است 

مورى كه با برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى منافات داشت و این خود به خونریزى ها و درگیرى ها بوده است ، ا
تنهایى مى تواند تاءثیرگذار در انقطاع سفارت بعد از وفات او و عزم امام علیه السالم بر انقطاع و شروع غیبت 

حضرت در آن خبر و لذا چند روز قبل از وفاتش توقیعى را از امام علیه السالم دریافت مى كند كه . كبرا نیز باشد
از انتهاى غیبت صغرا و عهد سفارت با مرگ او مى دهد و او را از وصیت كردن به سفارت براى بعد از خودش 

  .(750)منع مى نماید
راوى مى گوید بعد از شش روز از صدور این توقیع به خدمت على بن محمد رسیدیم در حالى كه در حال احتضار 

این را گفت و از )). براى خدا امرى است كه او رساننده آن است:((وصى تو كیست ؟ فرمود: به او عرض شد. بود
 .دار دنیا رحلت نمود

 نیابت چهار سفیر حضرت علیه السالم چگونه اثبات مى گردد؟ : 258
او مورد وثوق امام عسكرى علیه السالم بوده و امام مهدى علیه السالم نیز : در مورد عثمان بن سعید مى گوییم  -1

 . بر منصبش تصریح نموده است
ده و غیر از آنكه مورد وثوق او منصوب از طریق پدرش بو: در مورد فرزندش محمد بن عثمان نیز مى گوییم 

 . امام عسكرى بوده از طرف امام زمان علیه السالم نیز بر این امر نیابت خاصه داشته است
حسین بن روح نیز از طرف محمد بن عثمان به این سمت منصوب شد و او نیز على بن محمد سمرى را بر این 

 .مقام منصوب كرد
بزرگوار این است كه آنها خط امام را كه معروف بود به دیگران نشان داده راه دوم براى اثبات نیابت این چهار  -2

 .خط حضرت در زمان پدرش امام عسكرى علیه السالم نزد شیعیان معروف بود. ، بازگو مى كردند
. كرامات فراوانى كه به دست مبارك این بزرگواران انجام مى گرفت مى توانست اثبات كننده سفارت آنها باشد -3
كرامات در برخى موارد به دست آنها انجام مى گرفت و برخى دیگر نیز منسوب به امام زمان علیه السالم بود  این

   .(751)كه آنها به اطالع شیعیان مى رساندند ، همان گونه كه در قضیه معروف از ابو على بغدادى رسیده است
شیعه هرگز گفتار نواب را نمى پذیرفت مگر در صورتى كه معجزه اى از طرف امام :((سید عبداله شبر مى گوید

  .(((752)گفتار و صحت نیابت آنها داشت عصر علیه السالم بر دست آنها ظاهر مى گشت كه داللت بر صدق
 ارتباط نواب اربعه با شیعیان چگونه بوده است ؟ : 259
 :با نواب اربعه دو نوع ارتباط داشتند شیعیان

 ارتباط با واسطه و غیر مستقیم -1
ارتباط با واسطه یك اصل در سازمان سفارت بود چرا كه این سازمان به جهت ظلم عباسیان نمى توانست آشكارا و 

 . بنابراین باید در ارتباط با مردم از راه هاى استتارى بهره مى گرفت. آزادانه فعالیت كند
 ارتباط مستقیم و بى واسطه -2

این ارتباط در آغاز فعالیت نواب اربعه در دوره غیبت صغرا وجود نداشت ، زیرا بنا بود كه مساءله نیابت خاصه 
مخفى بماند تا حاكمان جور بازتاب و واكنشى از خود نشان ندهند ولى كم كم شیعیان به صورت پنهانى نام و نشانى 



این كار عمدتا از زمان سفارت دومین . رفتند و توانستند با آنان مستقیما تماس بگیرندسفیر را از وكال و خواص گ
عده اى از افراد مورد اعتماد نزد :((شیخ طوسى درباره این نوع ارتباط مى نویسد. سفیر شروع شد و ادامه یافت 

هاى خود پاسخ آن را از ناحیه  سفراى امام مهدى علیه السالم مى رفتند و با دادن نامه و یا بیان داشتن خواسته
  .(((753)مقدسه و توسط سفرا دریافت مى كردند

 اى نواب اربعه چه بوده است ؟وظایف و مسئولیت ه : 260
 : وظایف و محور كلى فعالیت هاى نواب اربعه بدین قرار است

 زدودن شك و حیرت مردم درباره وجود امام مهدى علیه السالم -1
مهم ترین وظیفه اى كه نواب اربعه به ویژه سفیر اول یعنى عثمان بن سعید عمرى بر عهده داشت این بود كه براى 

 .ند امام عسكرى علیه السالم فرزندى دارد كه اكنون امام است و او نایب خاص آن حضرت مى باشدشیعیان ثابت ك
 حفظ امام مهدى علیه السالم از راه پنهان داشتن نام و مكان آن حضرت -2

امام مهدى علیه السالم در توقیعى به محمد بن عثمان بن سعید عمرى بیان داشت كه از ذكر نام و نشان آن حضرت 
  .(754)وددارى كند و در جهت پنهان داشتن نام و مكان آن حضرت بكوشدخ

من نمى توانم مانند حسین بن :((كه چرا تو سفیر ناحیه مقدسه نشدى ؟ فرمود ابو سهل نوبختى در جواب این سوال
  .((755)(روح سر نگهدار باشم

 سازماندهى و سرپرستى سازمان وكالت -3
از طریق این سازمان شیعیان پرسش ها و شبهات دینى خود را با وكال در میان مى گذاشتند و آنان به واسطه سفیر 

از ناحیه مقدسه پاسخ را به شیعیان مى رساندند ، و نیز وجوه شرعى خود را به وكال مى دادند و وكال آن را به 
 .تحویل مى دادندمسئول سازمان 

 گویى به پرسش هاى فقهى و مشكالت عقیدتى پاسخ  -4
آنان گاهى پرسش هاى فقهى و مسائل مستحدثه شیعیان را به عرض امام مهدى علیه السالم مى رساندند و پاسخ آن 

  .(756)را دریافت و به شیعیان ابالغ مى كردند
 اخذ و توزیع اموال متعلق به امام مهدى علیه السالم -5

م خاك امام مهدى علیه السالم در روز بعد از رحلت امام عسكرى علیه السالم و یا در همان روز بعد از مراس
سپارى امام عسكرى علیه السالم به هیئت قمى ها دستور داد كه از این به بعد اموال متعلق به آن حضرت را به 

  .(757)تحویل دهند  (ابو عمرو ، عثمان بن سعید عمرى(وكیلش در بغداد 
 مبارزه با غالت و مدعیان دروغین نیابت و بابیت -6

در راستاى همین وظیفه در این دوره هفتاد ساله هر كسى كه به دروغ ادعاى بابیت و وكالت نمود ، مثل حالج ، 
بارزه برخاستند و از ناحیه مقدسه توقیعاتى به واسطه آنان صادر شد و با روشن شلمغانى و دیگران ، با آنان به م

شدن ماهیت آنان شیعیان امامیه از این نوع انحرافات مصون ماندند و به سفارت نواب اربعه و وكالت بیشتر اعتماد 
 .نمودند

 مبارزه با وكالى خائن -7
در این صورت مشكالتى را . خود عدول مى كردند گاهى برخى از وكال منحرف مى شدند و از وظایف اصلى

براى سازمان مخفى وكالت به وجود مى آوردند و گاهى وجوه شرعى را نزد خود نگه مى داشتند ، در این صورت 
 .نواب اربعه هر كدام به نوبه خود مسئولیت داشتند تا با آن وكیل خائن مبارزه كنند

 اآماده سازى مردم براى پذیرش غیبت كبر -8
این وظیفه بیش از همه بر دوش ابو الحسن على بن محمد على بن محمد سمرى آخرین سفیر امام مهدى علیه السالم 
سنگینى داشت ، از این رو امام مهدى علیه السالم از راه اعجاز به او كمك كرد و شش روز قبل از مرگش توقیعى 

جت بر همگان تمام شود و اذهان آماده پذیرش دوره صادر نمود و زمان دقیق وفات وى را بیان داشت تا اینكه ح
 .دیگرى از غیبت آن حضرت باشد

 مالك و معیار انتصاب نواب اربعه چه بوده است ؟ : 261
امامان معصوم علیه السالم بر اساس حكمت رفتار مى كردند و قطعا در نصب ها یك سرى معیارها و مالك هایى 

 : را مد نظر داشتند از قبیل
 و رازدارى در حد باال تقیه -1

سفیر اول حضرت ، عثمان بن سعید براى رعایت تقیه مى كوشید تا خود را از بازرسى هاى رژیم عباسى دور نگه 
  .(758)او بدین منظور در هیچ بحث و مجادله مذهبى یا سیاسى به صورت آشكار درگیر نمى شد. دارد

حسین بن روح نیز در راستاى رعایت و حفظ تقیه یكى از خدمتگزاران خود را تنها به این دلیل كه معاویه را لعن 



  .(759)نمود عزل و اخراج كرد
 صبر و استقامت بسیار عالى و ممتاز -2

امامان علیهم (آنان :((ب گفت چرا تو نایب خاص حضرت نشدى ؟ او در جوا: عده اى از ابو سهل نوبختى پرسیدند
 . بهتر از همه مى دانند كه چه كسى الیق این مقام است) السالم 

اگر آنچه را كه ابوالقاسم حسین بن روح . من آدمى هستم كه با دشمنان رفت و آمد دارم و با آنان مناظره مى كنم 
یم با دشمنان آن گاه كه جدال و لجات آنان را درباره امام مهدى علیه السالم مى داند من مى دانستم شاید در بحث ها

اما . مى دیدم مى كوشیدم تا دالیل بنیادى را بر وجود امام ارائه دهم و در نتیجه محل اقامت او را برمال مى ساختم 
م اگر ابوالقاسم حسین بن روح ، امام را زیر عباى خود پنهان داشته باشد و بدنش را با قیچى قطعه قطعه كنند تا اما

  .(((760)مهدى علیه السالم را نشان دهد هرگز قباى خود را كنار نمى زند و امام را نشان نمى دهد
 نسبت به دیگران فهمیده تر بودن -3

   .7)(61به فهم و درایت آنان اشاره كرده است))الغیبة((شیخ طوسى در كتاب
 حساس نبودن حكومت نسبت به آنان -4

امام مهدى علیه السالم در انتخاب نایبان خاص خود از افرادى استفاده مى كرد كه در دستگاه ظالمان عباسى نسبت 
و لذا هر یك از آنان داراى شغل . به آنها حساسیتى نباشد چون نیابت خاص كارى بود بسیار مخفى و مبهم و مهم 

 .ى كرده اند تا شناخته نشوندبوده ، كاسبى م
 چه عواملى باعث شد برخى ادعاى سفارت دروغین از طرف حضرت نمایند؟ : 262

. هنوز مدتى از عهد سفارت ناحیه مقدسه نگذشته بود كه این دستگاه مقدس مبتال به مصیبت مدعیان سفارت گشت 
 :رت بود ازآنان از این ادعاى دروغین خود اهدافى را دنبال مى نمودند كه عبا

 .از آنجا كه ایمان ضعیفى داشتند با این ادعا در صدد انحراف مردم و جامعه شیعى بودند -1
طمع به دست آوردن اموال مردم و حقوق شرعیه ، زیرا از آنجا كه امام زمان علیه السالم در غیبت به سر مى  -2

 .بردند اینها مى توانستند در اموال تصرف نمایند
ت خود در جامعه ، زیرا با این ادعا و انتساب خود به امام مهدى علیه السالم در صدد گسترش گسترش موقعی -3

 .شهرت خود بر مى آمدند
 مدعیان دروغین سفارت چه كسانى بوده اند؟ : 263

شروع تزویر در امر سفارت به عصر سفیر دوم محمد بن عثمان عمرى باز مى گردد؛ زیرا پدر او عثمان بن سعید 
 . ى معروف بود كه هیچ كس جراءت معارضه با او را نداشتبه قدر

(763) و بعد از او محمد بن نصیر نمیرى  .(762) اول كسى كه ادعاى سفارت دروغین نمود ابو محمد شریعى بود
و ابوبكر محمد بن احمد بن عثمان (765) و ابو طاهر محمد بن على بن بالل باللى (764) و احمد بن هالل كرخى 
 (767) .و مردى معروف به باقطانى (766) بغدادى و اسحاق احمر 

سفیر دوم با تمام . ز آنان در ابتدا از مردان صالح بودند ولى به جهات مختلف راه انحراف را پیشه نمودندبرخى ا
قدرت به مقابله با آنها پرداخت و نیز از ناحیه مقدسه توقیعات و بیانات شدید در لعن و تبرى از آنان صادر شد كه 

 . داللت بر دروغگویى و سوء باطن آنان داشت
در این زمینه بیشتر شد ، زیرا شخصى به نام محمد بن  - سوم مصیبت  -رت حسین بن روح سفیر در زمان سفا

او گر   .(768) على شلمغانى غزافرى ادعاى سفارت نمود و بیشترین تاءثیر را در انحراف جامعه به جاى گذاشت
. چه در ابتداى امر مردى مومن به نظر مى رسید و وكیل حسین بن روح بود ، ولى عاقبت به انحراف كشیده شد

 - د تا بعد از وفات سمرى آخرین كسى كه ادعاى دروغین سفارت داشت ابو دلف كاتب بود كه بر این ادعاى خو
 .باقى بود -سفیر چهارم 

 آیا امام زمان علیه السالم غیر از سفرا وكیل نیز داشته است ؟ : 264
از تاریخ به دست مى آید كه امام زمان علیه السالم به جز چهار سفیر معروف وكالیى نیز داشته است كه در 

ولى بین سفیران و وكیالن در فرق اساسى . ه بوده انداطراف ممالك و شهرهاى اسالمى مشغول به انجام وظیف
 : وجود داشته است

سفیر با امام زمان علیه السالم به طور مستقیم مواجهه داشته و او را به طور شخصى مى شناخته است ، در  -1
 . حالى كه وكال این چنین نبوده اند و ارتباطشان با حضرت از طریق سفیران انجام مى گرفت

 .بود  یت سفیر عمومى بود و شامل تمام شیعیان مى شد ولى مسئولیت وكیل در محدوده منطقه خودش مسئول -2
 چه مصلحتى در وجود وكالى ناحیه مقدسه بوده است ؟ : 265



 :در مورد سؤال فوق به دو مصلحت اساسى مى توان اشاره كرد
خصوصا با در نظر . ه سفیر قرار گرفته بودكار وكیل سهیم شدن در تسهیل كارهاى گسترده اى بوده كه بر عهد -1

 .گرفتن این مطلب كه قرار بر سرى بودن و كتمان كردن امور شیعیان در ارتباط با حضرت بود
 . عملكرد آنها در مخفى نمودن سفیر و كتمان اسم و شخص او تاءثیر بسزایى داشته است -2

 داشته است ؟ سازمان وكالت چه وظایف و مسئولیت هایى را بر عهده : 266
با بررسى شواهد تاریخى چنین به دست مى آید كه سازمان وكالت از آغاز تا پایان فعالیت آن ، كاركردهاى 

 :گوناگونى را دارا بوده است كه از جمله عبارت است از
 . دریافت ، تحول و توزیع وجوه شرعى -1
 . رسیدگى به اوقاف -2
 . مخالفان راهنمایى و ارشاد شیعیان و مناظره با -3
 . ایفاى نقش سیاسى سازمان وكالت -4
 . ایفاى نقش ارتباطى سازمان وكالت -5
 . كمك به نیازمندان و حل مشكالت شیعیان -6

 توقیعات
 توقیع به چه معناست ؟ : 267

توقیع در لسان روایات ، مطابق با مفهومى است كه عرف آن را به كار گرفته است و آن عبارت است از كلمات 
تاه كه بزرگان ذیل نامه هاى رسیده و عریضه ها مكتوب مى داشتند و با آن خواسته سائل را بر آورده مى كو

در نتیجه توقیعات حضرت مهدى علیه السالم همان مطالبى بود كه حضرت به خط مبارك خود در جواب . نمودند
 .به صاحبان نامه باز مى گرداندندسؤال ها و عریضه ها ذیل نامه ها مرقوم مى داشتند و توسط یكى از سفرا 

در معنا و مفهوم آن سؤال از مساءله اى نهفته است ولى در برخى ))توقیع((اگر چه به لحاظ معناى اصطالحى
نیز توقیع اطالق  -اگر چه از آن سؤال نشده بود  -موارد بر بیانات حضرت كه به صورت ابتدایى صادر مى شد 

 . شده است
 قیعات چه بوده است ؟نقش سفیر در تو : 268

اگر چه در صدور توقیعات حضرت مهدى علیه السالم جایگاه حضرت از اهمیت ویژه اى برخوردار است ، زیرا 
ولى نمى توان نقش سفیر را در پدید آمدن آن نادیده گرفت . اوست كه ذیل نامه را به خط مباركش تزیین كرده است 

و به دست امام رسانده و در مدت اندك یا طوالنى جواب آن را به سائل  این سفیر است كه نامه را از سائل گرفته. 
رسانده است ، بلكه به تعبیرى ، سفیر واسطه در ایجاد توقیع نیز بوده است ، زیرا اگر امام چنین سفیر امینى نمى 

 .داشت هرگز نامه رسیده را توقیع نمى فرمود
 مى شده است ؟در چه مدت زمانى توقیع از طرف حضرت صادر  : 269

از برخى روایات استفاده مى شود كه مدت زمان خروج توقیع در جواب سؤ ال معینى دو یا سه روز بوده است 
بعد از چند روز صاحب من گفت كه به سوى ابو جعفر باز گردم : همان گونه كه راوى در برخى روایات مى گوید

در روایتى دیگر آمده است آن گاه سفیر بعد از سه روز مرا از جواب   .(769) تا از جواب سؤال ها بپرسم
  .(770)حضرت خبر داد

مثل . در برخى موارد نیز جواب شفاهى بوده است كه سفیر از حضرت مى گرفته و براى سائل مى آورده است 
  .(((771)شما امر شدید كه به حائر روید:((اى مى گویداینكه حسین بن روح نوبختى به عده 

از باب نمونه در موردى سائل از امام . ت مصالحى داده نمى شدو در برخى از موارد نیز جواب سؤال كننده به جه
  .(772)خواست كه براى او دعا كند كه خدا به او فرزندى دهد ولى به جهت مصالحى جواب نیامد

و گاه كسى سوالى را براى حضرت فرستاد كه جواب نیامد ، و بعد از چند روزى مشاهده شد كه جزء قرامطه 
و   .(774) گر چه در برخى از موارد نیز جواب سؤال ها ظرف چند ساعت داده شده است  .(773) درآمده است

 .در برخى دیگر از روایات مى خوانیم كه جواب آمد در حالى كه هنوز مركب بر روى كاغذ خشك نشده بود
و نیز در برخى روایات مى خوانیم كه به مجرد خطور سؤ ال در ذهن شخص جواب بر روى كاغذ مكتوب (775) 

  .ولى این موارد زیاد نبوده است(776) بوده است ، 
 آیا توقیعات به خط خود حضرت مهدى علیه السالم بوده است ؟ : 270

از مجموعه روایات استفاده مى شود كه برخى توقیعات به خط خود حضرت بوده ، و برخى نیز به خط سفرا با 
 .علیه السالم بوده است دستور امام 

توسط محمد بن عثمان عمرى مسائل مشكلى را به ناحیه مقدسه فرستادم و جوابش را :((اسحاق بن یعقوب مى گوید



  .(((777)به دست خط مبارك امام زمان علیه السالم دریافت داشتم
  .(((778)از ناحیه مقدسه توقیعى صادر شد كه خطش را خوب مى شناختم:((محمد بن عثمان عمرى مى گوید

توقیعى كه به خط امام زمان علیه السالم براى پدرم صادر شد اكنون نزد :((شیخ صدوق رحمة اهللا علیه مى فرماید
  .(((779)من موجود است

ابن ابى غانم قزوینى با جماعتى از شیعیان در موضوعى اختالف و مشاجره :((شیخ ابو عمرو عامرى مى گوید
پس جواب نامه آنان به . وشته و جریان را به عرض رساندندنمودند و براى رفع نزاع ، نامه اى به ناحیه مقدسه ن

  .(((780)خط مبارك امام علیه السالم صادر شد
از این روایات معلوم مى شود كه توقیعات ، قرائن و شواهد صدق به همراه داشته و یا اصحاب حضرت ، دست 

لیكن در مقابل ، روایاتى وجود دارد كه برخى . خط او را مى شناختند ، و لذا مورد قبول آنان قرار مى گرفته است 
 . ت نوشته شده استتوقیعات به خط حضرت نبوده بلكه به خط سفیران و به امر حضر

توقیعات صاحب االمر علیه السالم به همان خطى كه در زمان امام حسن عسكرى علیه : ابو نصر هبة اهللا مى گوید
   .(781)السالم صادر مى شد به وسیله عثمان بن سعید و محمد بن عثمان براى شیعیان صادر مى گشت

 چه مقدار توقیع از ناحیه مقدسه صادر شده است ؟ : 271
 : حدود هفتاد توقیع یا بیشتر در مصادر مهدویت موجود است كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم

   .(782)یع به على بن محمد سمرىتوق1- 
   .(783)توقیع به ابى جعفر عمرى در سوگ پدرش2- 
   .(784)توقیع به سعد بن عبداهللا قمى3- 
   .(785)توقیع به اسحاق بن یعقوب4- 
   .(786)توقیع به محمد بن عبداهللا بن جعفر حمیرى در جواب مسائلش5- 
   .(787)توقیع دیگرى به حمیرى درباره زیارت حضرت6- 
   .(788)توقیع به احمد بن خضر بن ابى صالح خجندى7- 
   .(789)توقیع به حسن بن فضل یمانى8- 
  .(790)توقیع به ابو عمرو و فرزندش ابو جعفر محمد9- 
   .(791)توقیع به محمد بن ابراهیم مهزیارى10- 
   .(792)توقیع در رد جعفر كذاب11- 
   .(793)توقیع به احمد بن حسن مادرایى12- 
   .(794)توقیع درباره قصه احمد بن ابى روح13- 
  .(795)توقیع به حاجز وشا14- 
  .(796)توقیع به محمد بن جعفر15- 
   .(797)بعد از مرگ عبرتایىتوقیع به محمد بن صالح 16- 
   .(798)توقیع در جواب نامه سمرى17- 
   .(799)توقیع در جواب سؤال مردى از اهل فانیم18- 
   .(800)توقیع در جواب نامه محمد بن حسن مروزى19- 
   .(801)توقیع در جواب نامه محمد بن یوسف20- 
   .(802)واب سؤال هاى محمد بن جعفر اسدىتوقیع در ج21- 
   .(803)توقیع در رد غالت به محمد بن على بن هالل كرخى22- 
   .(804)توقیع به محمد بن شاذان23- 
   .(805)توقیع براى احمد بن حسن خازن24- 
   .(806)توقیع براى على بن محمد بن اسحاق اشعرى25- 
   .(807)توقیع در خبر دادن از ضمیر عبیداهللا بن سلیمان26- 
   .(808)قزوینىتوقیع در جواب نامه ابن ابى غانم 27- 
  .(809)توقیع در كیفیت تعلیم نماز28- 
  .(810)توقیع در جواب آنچه محمد بن شاذان براى حضرت فرستاد29- 
  .(811)توقیع در جواب نامه محمد بن یزداذ30- 
  .(812)توقیع در جواب خواست قاسم بن عال31- 
   .(813)امه مردى از اهل ربضتوقیع در جواب ن32- 



  .(814)توقیع در جواب سائلى كه از قم رسیده بود33- 
  .(815)توقیع به حسن بن عبدالحمید34- 
   .(816)توقیع در توثیق محمد بن جعفر عربى35- 
  .(817)توقیع در جواب سؤال ابوالحسن خضر بن محمد36- 
   .(818)ع اول به شیخ مفید رحمة اهللا علیهتوقی37- 
   .(819)توقیع دوم به شیخ مفید رحمة اهللا علیه38- 
   .(820)توقیع در جواب نامه على بن بابویه39- 
  .(821)توقیع در جواب نامه محمد بن كشمر40- 
   .82)(2توقیع در جواب نامه جعفر بن حمدان41- 
  .(823)توقیع در جواب نامه على بن زیاد42- 
  .(824)توقیع به حسن بن قاسم بن عالء43- 
   .(825)توقیع به ابى القاسم بن ابى حلیس44- 
   .(826)توقیع در جواب رقعه بلخى45- 
   .(827)توقیع بر احمد بن حسن46- 
   .(828)همام توقیع به محمد بن47- 

 . و دیگر توقیعات
 غیبت كبرا

 عصر غیبت كبرا چه خصوصیات ویژه اى دارد؟ : 272
انتهایى كه توسط اعالن امام زمان علیه . كبرا زمانى است كه با انتهاى غیبت صغرا شروع شده است عصر غیبت 

حضرت در نامه اى به على بن محمد سمرى از انتهاى سفارت و . هجرى صورت گرفت  329السالم در سال 
 .شروع غیبت كبرا خبر داد

 : ز آنها اشاره مى كنیمعصر غیبت كبرا داراى شرایط و خصوصیاتى است كه به برخى ا
مسلمانان در این عصر در ظاهر از رهبر و امام خود جدا شده اند ، و او را نمى بینند و یا اگر مى بینند او را  -1

نمى شناسند و این حكم كلى براى عموم شیعیان است ، گر چه ممكن است برخى به جهت مصالحى مشرف به لقاى 
 .حضرت شوند

روى زمین ، نیز از ویژگى هاى عصر غیبت كبرا است و با این ویژگى بین این زمان و  گسترش ظلم و ستم در -2
 .عصر حكومت اسالمى در زمان حیات پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله تمییز داده مى شود

تاكید الهى بر امتحان امت اسالمى در عصر غیبت كبرا زیرا در این عصر مردم با مشكالت بیشترى رو ه رو  -3
 : خواهند بود از قبیل

 . گسترش فساد و فحشا در جامعه اسالمى و جهان: الف 
 . انواع فشارهاى سیاسى و مشكالت كه در راه پذیرش حق و ایمان است: ب 
 . مواجهه انسان با انواع شبهات در وجود امام زمان علیه السالم: ج 

همان گونه كه از . انى بر این موضوع مهم داشته انددر نتیجه مشاهده مى كنیم كه امامان علیه السالم تاكید فراو
اذا فقد الخامس من ولد السابع ، فاهللا اهللا فى ادیانكم ال :حضرت موسى بن جعفر علیه السالم روایت شده كه فرمود

هى انه البد لصاحب هذا االمر من غیبة حتى یرجع عن هذا االمر من كان یقول به ، انا ! یزیلكم عنها احد ، یا بنى 
پس خدا را ، خدا هر گاه پنجمین از اوالد هفتمین مفقود شد ، ((؛ ...(829) محنة من اهللا عزوجل امتحن اهللا بها خلقه

به طور حتم براى صاحب این امر ! اى فرزندم . را در ادیانتان ، مواظب باشید كه معتقدات شما را زایل نكنند
غیبتى است به حدى كه معتقدان به آن از این امر رجوع مى كنند ، و این محنتى است كه خداوند به واسطه آن 

 .((... خلقش را امتحان مى كند
 رت مهدى علیه السالم به چه كیفیتى است ؟غیبت حض : 273

 : در رابطه با كیفیت غیبت حضرت دو نظریه است
دلیل این نظریه روایاتى است كه از . یعنى اینكه وجود حضرت از دید مردم مخفى است : نظریه خفاى شخص  -1

 . طرق اهل بیت علیه السالم رسیده است
  .((...جسم او دیده نمى شود((؛ ...(830) ال یرى جسمه:امام رضا علیه السالم فرمود

پنجمین از اوالد ((... ؛ ...(831) عنكم شخصهالخامس من ولد السابع یغیب :... امام صادق علیه السالم فرمود
 .((... هفتمین ، شخصش از شما غایب خواهد شد



به این معنا كه مردم او را مى بینند ولى هرگز به عنوان مهدى موعود به او آشنایى پیدا : اى عنوان نظریه خف -2
واهللا ان صاحب هذا االمر لیحضر :دلیل بر این نظریه نیز روایت محمد بن عثمان عمرى است كه فرمود .نمى كنند

همانا صاحب این امر در ! به خدا سوگند((؛(832) الموسم كل سنة فیرى الناس و یعرفهم و یرونه و ال یعرفونه
شناسد و نیز مردم او را مى بینند ولى نمى  موسم حج هر سال حاضر مى شود مردم را مى بیند و آنها را نیز مى

 ((.شناسند
 با توجه به فراگیرى ظلم و فساد در عالم ، چرا امام ظهور نمى كند؟ : 274

غالب احادیثى كه اشاره به عملكرد حضرت مهدى علیه السالم بعد از ظهور دارد به این نحو است كه خداوند به 
كند همان طورى كه زمین پر از ظلم شده باشد كه این در حقیقت تشبیه توسط حضرت عالم را از عدل و داد پر مى 

 .است نه شرطیت و علیت ، یعنى ظلم و فساد علت ظهور باشد
بر خالف آنچه برخى تصور مى كنند آنچه براى تسریع . فساد هدف نیست بلكه آمادگى ، هدف است : به تعبیر دیگر

اد در سراسر زمین نیست ، بلكه یك آمادگى و تشنگى الزم است ظهور مصلح جهانى الزم است ، وجود ظلم و فس
البته نمى توان انكار كرد كه افزایش ظلم و فساد یكى از علل آمادگى و تشنگى خواهد بود ، زیرا هنگامى كه مردم 

جهان ثمره تلخ و شوم تبعیض ها و بى عدالتى ها را بچشند ، ناراحت مى شوند و در جست و جوى یك طریق 
 .ح و یافتن یك مصلح جهانى گام بر مى دارنداصال

هسته اصلى زمینه براى ظهور ، آمادگى و آگاهى از عواقب وضع نابسامان امروز دنیا است : در نتیجه ، باید گفت 
 .، نه اینكه وجود ظلم و فساد هدف اصلى باشد

 سازد؟چرا امام زمان علیه السالم خود را براى مومنان مورد وثوق ظاهر نمى  : 275
آن حضرت براى هر كس كه بخواهد ظاهر شود ناگزیر مى بایست براى معرفى خود معجزه اى اظهار نماید : اوال 

در این میان عده اى حقه باز و ساحر پیدا مى شوند و براى فریب ردم از راه . تا در صحت ادعاهایش یقین كنند
 .انمود مى نمایندسحر و جادو چنین مى كنند و خود را به عنوان امام زمان و

افراد حیله گر از این موضوع استفاده كرده و ادعاى رویت مى كردند ، ولى به جهت سد این گونه انحرافات : ثانیا 
، مالقات در حد گسترده ممنوع شد ، گر چه خواصى از افراد در موقعیتهاى مناسب و بنابر مصالح كلى و جزئى 

 .به مالقات حضرت شرفیاب مى شوند
 مقصود از نیابت عامه در عصر غیبت كبرا چیست ؟ : 276

مقصود از نیابت عامه این است كه امام علیه السالم ضابطه اى كلى به دست مى دهد تا در هر عصر ، فرد 
شاخصى كه آن ضابطه از همه جهات و در همه ابعاد بر او صدق مى كند نایب امام شناخته شود و در جامعه ، 

 .نماینده او گردد
نامیده مى ))نایب خاص((این ، كسانى كه در دوره غیبت صغرا نیابت داشتند و با اسم و رسم معرفى شده بودندبنابر
 .شوند

بر اساس روایات وارده در این باب ، مقام نیابت عامه به وسیله خود امامان علیه السالم به ویژه حضرت حجت 
 :جمله مى توان به این دو روایت اشاره كرد علیه السالم به فقیه جامع شرایط تفویض شده است كه از آن

عمر بن حنظله از امام صادق علیه السالم سؤال مى كند كه اگر در مشكالت و منازعاتى كه معموال براى آنها  -1
به حاكم یا به قضات منصوب از طرف حاكم مراجعه مى كنند ، بین دو نفر شیعه رخ داد چه كنند؟ آیا مى توانند به 

 یا قضات منصوب از طرف آنان مراجعه نمایند و مشكلشان را حل نمایند؟حاكم وقت و 
مراجعه به آنها حرام است ، زیرا رجوع به آنها رجوع به طاغوت است و خداى سبحان : حضرت در پاسخ فرمود

 . مراجعه به طاغوت را نهى كرده است
 ضایع مى شود؟پس چه كنند ، زیرا در صورت عدم مراجعه حقشان : او دوباره سؤال كرد

من كان منكم ) الى(ینظران :حضرت با ذكر معیارهایى علماى واجد شرایط را براى آنها معرفى كرده ، مى فرماید
ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حاللنا و حرامنا و عرف احكامنا فلیرضوا به حكما فانى قد جعلته علیكم حاكما ، فاذا 

 بحكم اهللا و علینا رد ، و الرآد علینا الرآد على اهللا و هو على حد الشرك باهللاحكم بحكمنا فلم یقبله منه فانما استخف 
خودتان از فقهاى شیعه كسى را انتخاب كنید كه حدیث ما را روایت كرده و در حالل و حرام در بین ((؛...(833) 

ما نظر نموده و احكام ما را شناخته است و مشكل خود را از طریق او حل نمایید ، زیرا آنان از طرف من 
ن حكم ، طرفین دعوا حكم را اگر پس از مراجعه به آنان و بیا. منصوبند و من نیز آنها را بر شما حاكم قرار دادم 

نپذیرند ، ما را رد كرده اند و حكم خدا را سبك شمرده اند ، و رد بر ما در حقیقت رد بر خداست و چنین شخصى 
 ((.در حد مشرك به خدا خواهد بود

امام در . اسحاق بن یعقوب بعد از طرح مسائلى از حضرت مهدى علیه السالم جواب آنها را طلب مى كند -2



عى كه در ذیل آن نامه به وسیله نایب دوم خود محمد بن عثمان عمرى مى فرستد ، از جمله مسائلى كه در آن توقی
اما در ((؛ ...(834) اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیكم:... اشاره كرده اینكه 

 .((... حوادثى كه پیش مى آید به راویان حدیث ما مراجعه كنید زیرا آنان حجت من بر شمایند
 چه كنیم تا مردم به سوى امام زمان علیه السالم جذب شوند؟ : 277

زیرا هیچ كس به : ذب مردم و میل آنها به امام زمان علیه السالم متوقف بر معرفت آنها به آن حضرت است ج
و لذا بر ما الزم است كه امام زمان علیه السالم . چیزى كه برایش مجهول بوده و به آن علم ندارد توجه پیدا نمى كند

ت ؟ و انسان در زمان ظهور آن حضرت به چه را به عموم مردم بشناسانیم ، كه خصوصیات عصر ایشان چیس
بركاتى نایل خواهد شد؟ و چگونه ظلم و بى عدالتى در تمام سطوح جامعه با ظهور ایشان رخت خواهد بست و 

 .چگونه با ظهورش بشر از ظلمات به نور خواهد رسید
ى این كجا و آن كجا؟ اگر چه در عصر غیبت نیز مانند خورشید در پشت ابرها از آن حضرت بهره مى بریم ول

 .مردم با شنیدن این مسائل متوجه امام زمان علیه السالم شده و به حضرت میل پیدا مى كنند
 راه رسیدن به لقاى حضرت مهدى علیه السالم چیست ؟ : 278

 :انسان از دو طریق مى تواند به مالقات حضرت شرفیاب شود
ن راه رذایل اخالقى را از خود دور كرده ، با عمل به از راه تحصیل كماالت روحى ؛ زیرا انسان از ای -1

 .دستورات شرع به درجه اى مى رسد كه قابلیت شرفیاب شدن به محضر آن حضرت را پیدا مى كند
از آن جمله اینكه هر . از راه عمل به برخى از دستورات وارده كه در برخى روایات به آن اشاره شده است  -2

ه به مسجد سهله برود و با حضور قلب به حضرت توجه پیدا كرده از خداوند طلب كس چهل شب در طول چهل هفت
 .رویت ایشان را نماید به مالقات آن حضرت شرفیاب مى شود

 از جا بر مى خیزیم ؟))قائم((چرا با شنیدن نام : 279
ام صادق علیه روزى در مجلس ام: در خبرى از امام صادق علیه السالم نقل شده است : حاجى نورى مى نویسد

السالم نام مبارك حضرت مهدى علیه السالم برده شد ، امام صادق علیه السالم به جهت تعظیم و احترام از جاى 
   .(835)برخاست

و نیز در روایت آمده كه دعبل خزاعى بعد از آنكه ابیاتى راجع به حضرت مهدى علیه السالم نزد امام رضا علیه 
   ...(836) .السالم قرائت كرد ، حضرت از جاى برخاست

وقتى نام حضرت حجة بن الحسن علیه السالم در مجلس امام رضا علیه السالم برده شد آن : میرزاى نورى مى گوید
ل فرجه و سهل اللهم عج:حضرت از جاى برخاست و دو دست مباركش را روى سر گذاشت و فرمود

 (837) .مخرجه
السالم از جاى خود بر مى خیزیم ؟ چرا هنگام شنیدن نام امام زمان علیه : از امام صادق علیه السالم سؤال شد

و امام از شدت محبتى كه به دوستان خود دارد هر . چون غیبت حضرت مهدى طوالنى است : حضرت فرمود
زمانى كه شخصى او را یاد كند نگاهى به او مى نماید و سزاوار است كه یاد كننده به جهت احترام و تعظیم از جاى 

ش او را به نظر مهر و عطوفت نگاه مى كند ، پس از جاى خود برخیزد و از هنگامى كه موالى خوی. خود برخیزد
  .(838)خداى تبارك و تعالى تعجیل فرج ایشان را بخواهد

 منظور از مهدویت نوعى و شخصى چیست ؟ : 280
اهل سنت مهدویت نوعى را  :گاهى در تعبیرات از مهدویت شخصى و نوعى استفاده مى شود ، مثال گفته مى شود

 قبول دارند و شیعه امامى مهدویت شخصى را ، مقصود از این دو چیست ؟
یعنى معتقد است به اینكه مهدى موعود علیه السالم شخصى است معین كه شیعه قائل به مهدویت شخصى است ؛ 

متولد شده و تاكنون زنده است و در آینده ظهور خواهد كرد ، و او كسى جز فرزند امام حسن عسكرى علیه السالم 
 . نیست

یامبر اكرم ولى اهل سنت معتقد به مهدویت نوعى است ؛ یعنى معتقد است كه در آخرالزمان شخصى از ذریه پ
و اوست كسى كه زمین را پر از عدل و داد خواهد . صلى اهللا علیه و آله به نام مهدى متولد شده و ظهور خواهد كرد

 .نمود همان گونه كه پر از ظلم و جور شده باشد ، گر چه وجود خارجى ندارد
برخى از عرفاى اهل سنت . تعبیر مهدى نوعى و شخصى و كاربرد دیگرى نیز دارد كه نزد عرفا متداول است 

 .همچون مولوى معتقدند به اینكه در هر زمانى باید یك مهدى موجود باشد خواه از نسل على و خواه از نسل عمر
مقصود آنان از مهدى همان قطب عالم امكان است ، ولى شیعه قائل است كه در هر زمان باید امام معصوم موجود 

 .شدباشد زیرا بدون آن زمین مضطرب خواهد 
 آیا در عصر غیبت كبرا نیز نامه اى از ناحیه مقدسه صادر شده است ؟ : 281



دو نامه اى را كه از ناحیه مقدسه حضرت مهدى علیه السالم ))االحتجاج((شیخ طبرسى رحمة اهللا علیه در كتاب
مطالب صحیح و عالى در این دو نامه اشاره به برخى . براى شیخ مفید رحمة اهللا علیه فرستاده شده نقل كرده است 

   .(839)شده و نیز از برخى مسائل به طور رمز و اشاره خبر داده است
هجرى ، سه سال قبل از وفات شیخ مفید رحمة اهللا علیه به دست او رسیده  410واخر ماه صفر سال نامه اول در ا

و این در حقیقت . هجرى یعنى یك سال قبل از وفات شیخ به دست او رسیده است  412است و نامه دوم در سال 
انتهاى غیبت صغرا و  بعد از گذشت هشتاد سال از وفات شیخ على بن محمد سمرى سفیر چهارم است كه همان

 . هجرى است 329شروع غیبت كبرا در سال 
و از این كالم استفاده . این نامه را از منطقه اى كه متصل به حجاز است آورده است : فرستنده نامه اول مى گوید

شیخ مى شود كه امام در آن هنگام در نواحى حجاز ساكن بوده است ، و این نامه را به توسط برخى از خواص به 
 .مفید رحمة اهللا علیه فرستاده اند

ماه ذى  23از ناحیه مقدسه براى شیخ فرستاده شد و در روز پنجشنبه  412نامه دوم نیز در اول ماه شوال سال 
 . یعنى سه ماه و هفت روز كم در بین راه در دست قاصد بوده است. حجة همان سال به دست شیخ رسیده است 

مهدى علیه السالم و خط برخى از ثقات و معتمدین نزد امام زمان علیه السالم بوده هر دو خطاب به امالى حضرت 
و آخر هر دو نامه مزین به چند سطرى كم . همان گونه كه از ظاهر رساله اولى و نص رساله دوم استفاده مى شود

ید رحمة اهللا علیه امر امام در آن كلمات به شیخ مف. از خط خود امام است كه شهادت و گواهى بر صحت نامه است 
مى كند تا این رساله را از هر كس مخفى بدارد ولى نسخه اى از آن را بردارد تا موثقین از اصحابش بر آن مطلع 

  .(840)شده یا شفاهًا به اطالع آنها برساند

 

 

 سند دو توقیع صادر شده از امام مهدى علیه السالم بر شیخ مفید رحمة اهللا علیه چگونه قابل اثبات است ؟ : 282
ى اندیشید ، گر چه شیخ سند این دو توقیع را از جهاتى مى توان مورد توجه قرار داده و براى اعتبار آن چاره ا

 . طبرسى كه تنها ناقل این دو توقیع است آنها را مرسال و بدون سند نقل كرده است
طبرسى این دو روایت را از مسلمات به حساب آورده كه این به نوبه خود داللت بر اعتقاد به صحت سند نزد او  -1

سند آنها را حذف كرده است همان گونه كه  دارد و ممكن است كه طبرسى به جهت شهرت و وضوح این دو توقیع
 . سند بسیارى از روایات را حذف كرده است

مضامین عالى كه در این دو روایت است و نیز خبرهاى صادقى كه در آن دو به آنها اشاره شده نیز از جمله  -2
 . شواهد صدق این دو توقیع و انتساب به حضرت مهدى علیه السالم است

زدیاد و اطمینان به این دو توقیع است اینكه محدث بحرانى بعد از آنكه اشعار منسوب به امام و امرى كه موجب ا
این اشعار از امام :((زمان علیه السالم در رثاى شیخ مفید را نقل مى كند كه بر قبر او نوشته شده بود ، مى فرماید

د از آنكه توقیعاتى از ناحیه حضرت علیه السالم زمان علیه السالم نسبت به شیخ مفید رحمة اهللا علیه بعید نیست ، بع
شیخ :((آن گاه مى گوید...)). براى شیخ فرستاده شد ، توقیعاتى كه مشتمل بر تعظیم و اجالل فراوانى بوده است 

دو طریق در تزكیه شیخ ))سؤال اهل حلب((یحیى بن بطریق حلى در رساله نهج العلوم الى فى المعدوم معروف به
 : ده استمفید ذكر كر

صحت نقل او از ائمه طاهرین علیه السالم ، آن طورى كه در تصانیف او از مقنعه و دیگر كتب ذكر شده : الف 
 . است
صلوات اهللا و سالمه علیه  - آنچه را كه عموم شیعه روایت كرده و مورد قبول قرار داده است كه صاحب االمر : ب 

به سوى برادر سدید ((این نحو كه در هر سال یك نامه ، و عنوان نامهدو نامه به او نوشته است به  - و على آبائه 
 . است ، و این باالترین تعبیر در مدح و تزكیه و ثناى شیخ مفید در گفتار امام امت و جانشین ائمه است...))

ه احتجاج و نیز از كالم طبرسى در مقدم. گفتار ابن بطریق داللت دارد بر آنكه این دو توقیع مورد اجماع است 
استفاده مى شود كه این دو توقیع از قسم احادیثى است كه مورد اجماع علما بوده و لذا سند آن دو را ذكر نكرده 

 .است 



 صاحب الزمان علیه السالم او را شیخ مفید نامید:((در ترجمه شیخ مفید مى گوید))معالم العلماء((ابن شهر آشوب در
لالخ السدید :ظاهرا مراد او همان چیزى است كه در توقیع حضرت به شیخ مفید آمده است كه فرمود((...(841)  .

 .... و الولى الرشید الشیخ المفید
بیشتر روایاتى را كه نقل مى كنیم سند آنها را نمى آوریم یا به :((مى گوید))احتجاج((طبرسى در مقدمه كتاب -3

جهت وجود اجماع بر آن روایت است ، و یا به جهت موافقت آن با دلیل عقل و یا شهرت آن در سیره ها و كتاب ها 
   .((...(842)بین مخالف و موافق

 . این دو توقیع نیز از یكى از این سه احتمال خالى نیست
 . ر اوایل عصر غیبت كبرا داشته استمصلحت عمومى نیز اقتضاى صدور چنین نامه ها و توقیعاتى را د -4

 .یكى اینكه حضرت با این نامه ها به جماعت شیعیانش دستورات الزم را برساند
و دیگر اینكه با فرستادن این نامه ها به دست علماى صالح امثال شیخ مفید رحمة اهللا علیه ریاست و زعامت او را 

همان گونه كه در نامه خود به ابن بابویه . كبرا تشویق كند تثبیت كرده ، مردم را به اطاعت از او در عصر غیبت
 .یا اباالحسن! یا شیخى :خطاب به او فرمود

 آیا این گونه غیبت در بین انبیا هم سابقه داشته است ؟ : 283
غیبت و دورى حجت خدا از بین مردم امرى تازه و جدید نیست كه در این امت آن هم در آخرین وصى پیامبر خاتم 

اینك به . اهللا علیه و آله تحقق پیدا كرده باشد ، بلكه سنتى الهى بوده كه حتى در بین انبیا نیز پیدا شده است  صلى
 : اسامى برخى از آنها اشاره مى كنیم

 حضرت ادریس علیه السالم -1
ل از میان مطابق برخى روایات ادریس پیامبر به جهت مشاجره اى كه بین او و جباران زمانش ایجاد شد بیست سا

خداوند ملكى را موكل بر او نموده بود تا هنگام غروب آفتاب . امتش غایب شد و در كوه ها و غارها به سر مى برد
   ...(843)افطارى او را حاضر كند

 حضرت صالح علیه السالم -2
ان صالحا علیه السالم غاب عن :صدوق رحمة اهللا علیه به سندش از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود

همانا صالح علیه السالم ((؛ ...(844) فلما رجع الى قومه یعرفوه بصورته... قومه زمانا و كان یوم غاب عنهم كهال 
ت كسى او را به چهره نمى و وقتى كه به قومش بازگش... مدتى از قومش غایب شد هنگام غیبت پیرمردى بود 

 .((... شناخت
 حضرت ابراهیم علیه السالم -3

حضرت ابراهیم علیه السالم نیز بنابر نقل روایات مدتى از ابتداى والدت تا سالهاى زیادى مخفى بود و امر خود را 
  .(845)كتمان مى كرد تا آنكه خداوند او را مامور به ابالغ رسالتش نمود

 حضرت موسى علیه السالم -4
یادى نزد حضرت موسى علیه السالم از شهر مصر به مدین فرار كرده ، در آنجا مدت ز:((... صدوق نقل مى كند

  ((...(846)حضرت شعیب علیه السالم اقامت نمود
 حضرت شعیب علیه السالم -5

ان شعیبا النبى علیه السالم دعا قومه الى اهللا حتى كبر :امام على علیه السالم نقل كرده كه فرمودمجلسى به سندش از 
شعیب پیغمبر ، قومش را به سوى خدا ((؛(847) سنه ، ودق عظمه ، ثم غاب عنهم ما شاء اهللا ثم عاد الیهم شابا

دعوت كرد تا پیر شد استخوانهایش ضعیف شد ، آن گاه تا مدتى كه خواست خدا بود از میان مردم غایب شد و 
 .((... سپس در حالى كه جوان شده بود به سوى آنها بازگشت

 لیاس علیه السالمحضرت ا -6
قطب راوندى نقل مى كند كه حضرت الیاس علیه السالم از میان قومش هفت سال غایب شد در آن مدت در 

  .(848)صحراها و بیابان ها متوارى بود
 حضرت دانیال نبى علیه السالم -7

سال از میان قومش غایب و اسیر دست بخت النصر بود و  90دانیال نبى :((صدوق رحمة اهللا علیه مى گوید
 (((849)پیروانش همگى در این مدت انتظارش را مى كشیدند

 حضرت عیسى علیه السالم -8
سال در سرزمین هاى شام و مصر و  12یكى در مدت : حضرت عیسى علیه السالم دو نوع غیبت داشته است 

امى كه خواستند او را به دار آویزند ، تا هم اكنون كه بیش از دو هزار سال از عمر او مى گذرد و دیگر از هنگ



وى هنگام ظهور حضرت مهدى علیه السالم براى تشكیل حكومت عدل جهانى ایشان را مساعدت . هنوز زنده است 
 .خواهد نمود

 ظاهر مى بود؟ چه محذورى داشت اگر امام زمان علیه السالم در بین مردم : 284
برخى ممكن است بگویند چه اشكالى داشت اگر حضرت در بین مردم بود و از وجودش استفاده مى كردند و او نیز 

 .در موقع مناسب قیام مى نمود
پیامبر اكرم و ائمه اطهار علیه السالم كرارا به مردم گوشزد كرده بودند كه دستگاه ظلم و ستم به دست : پاسخ 

 : السالم برچیده خواهد شد از این جهت وجود حضرت مورد توجه دو دسته قرار گرفت حضرت مهدى علیه
آنان به قصد اظهار تظلم و امید حمایت به دور وجود امام . مظلومین و ستم دیدگان عالم كه تعدادشان زیاد بود: الف 

ف حضرت گروه كثیرى اجتماع مى كردند و از او تقاضاى نهضت و دفاع مى نمودند ، و لذا همیشه در اطرا
 . احاطه شده بود در حالى كه هنوز شرایط اساسى فراهم نشده است

زورگویان و ستمكاران خونخوارى كه بر ملت هاى مظلوم تسلط یافته و در راه رسیدن به منافع شخصى : ب 
نند در نتیجه خویش از هیچ عملى فرو گذار نمى كردند و حاضر بودند كه تمام مردم را فداى مطامع شخصى خود ك

 .این گروه چون وجود حضرت را مانع و سد راه خود مى دیدند در صدد نابودى حضرت بر مى آمدند
 آیا خداوند نمى توانست حضرت مهدى علیه السالم را بدون غیبت حفظ نماید؟ : 285

 : در پاسخ مى گوییم
اقتضا كند و در مورد حضرت اعجاز ، در نظام طبیعت و تكوین خالف اصل است مگر آنكه ضرورتى : اوال

 .مهدى علیه السالم اراده خداوند بر این تعلق گرفته كه محافظت حضرت از راه غیبت باشد
خداوند متعال براى امت اسالمى . مصالح و مفاسد و تقدیرات الهى به تبع واقعیت هاى الهى تغییر پیدا مى كند: ثانیا

لى یكى پس از دیگرى آنان را به شهادت رساندند و با این عملكرد یازده امام معصوم به جهت هدایتشان فرستاد ، و
بد و كارنامه سوئى كه از خود نشان دادند ، تقدیر خداوند بر این تعلق گرفت كه امام دوازدهم را تا مدتى در پشت 

 .پرده غیبت قرار دهد تا محرومیت غیبت امام را احساس كنند و با ظهور حضرتش قدر او را بدانند
امت اسالمى نیز . مطابق آیات و روایات یكى از سنت هاى حتمى خداوند متعال مساءله امتحان امت هاست : ثا ثال

امتحان امت اسالمى در این عصر و زمان به . از این قانون استثناپذیر نیست و هر امتى به نحوى امتحان خواهد شد
 ب استقامت دارند یا خیر؟غیبت امام زمان آنهاست ، كه آیا با این حالت بر دین و مذه

 آیا با حضور امام زمان علیه السالم در بین مردم ممكن نبود كه ستمگران تسلیم او گردند؟ : 286
مى دانیم كه همه افراد در مقابل حق و عدالت تسلیم نمى شوند ، بلكه از آغاز عالم تاكنون همیشه گروهى در بین 

ده و براى پایمال كردن آن با تمام قوا كوشیده اند ، و در راه نابود بشر وجود داشته اند كه دشمن حق و حقیقت بو
حضرت مهدى علیه السالم نیز اگر غایب نمى شد قطعا در صدد نابودى . كردن آن از هیچ عملى فروگذار نكرده اند

 . ایشان بر مى آمدند و آن غلبه حق بر باطل ، چون شرایطش فراهم نشده بود انجام نمى گرفت
 گر امام ظاهر بود و با ظالمان زمان خود مصالحه كرده و پیمان عدم تعرض مى بست چه مى شد؟ا : 287

. كسانى كه با مساءله مهدویت آشنایى دارند مى دانند كه برنامه حضرت با برنامه سایر امامان تفاوت اساسى دارد
ى مامور به جنگ نبودند و لذا یك نوع امامان دیگر مامور بودند كه در ترویج دین تا سر حد امكان كوشش كنند ، ول

ولى سیره . بیعت و متاركه جنگ ، و پیمان عدم تعرض و صلحى بین آنان با حاكمان عصر خود بسته بودند
قرار بر این است كه حضرت به مجرد . حضرت مهدى علیه السالم از ابتدا با روش دیگر امامان فرق مى كند

. ظلم و بى عدالتى را از جامعه بركند و به جاى آن عدل و قسط را بر پا نمایدظهور دست به مقابله با ظالمان زده و 
 . لذا باید بیعت هیچ كسى بر ذمه او نباشد ، زیرا هر لحظه احتمال ظهور است

صاحب هذا المر تغیب والدته عن هذا الخلق لئال یكون الحد فى عنقه بیعة اذا خرج ، :امام صادق علیه السالم فرمود
والدت صاحب االمر مخفى مى شود تا وقتى كه ظهور كند پیمان هیچ ((؛(850) هللا عزوجل امره فى لیلةو یصلح ا

 .((خداوند امرش را در یك شب اصالح مى كند. گردنش نباشدكس بر
عالوه بر این ستمكاران چون در هر لحظه احتمال قیامش را مى دادند لذا منافع خود را در خطر دیده به پیمان خود 

 .با حضرت مطمئن نمى شدند و چاره اى جز قتل و كشتن او نمى دیدند
 چیست ؟ فلسفه غیبت امام زمان علیه السالم : 288

یكى از سؤال هایى كه در طول تاریخ عصر غیبت مطرح بوده و هست این است كه چرا امام زمان علیه السالم 
 غایب شد ، و چرا ما با آن حضرت ارتباط نداریم ؟

 :سؤال مورد نظر را با بیان مقدماتى كه خود آنها ما را به نتیجه قطعى مى رساند جواب خواهیم داد: پاسخ 
متعال در قرآن كریمش و نیز پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله خبر از پیروزى و غلبه دین اسالم بر  خداوند -1



 . جمیع ادیان در پایان تاریخ بشریت داده است
(851) هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون:خداوند مى فرماید

اوست خدایى كه رسول خود را با دین حق به هدایت خلق فرستاد تا بر همه ادیان عالم تسلط و برترى دهد ، گر ((؛
 ((.داشته باشند چه مشركان كراهت

خداوند متعال امر تدبیر بندگان و مصلحت آنها را بر عهده . مصالح بندگان با اختالف حاالت آنها متغیر مى شود -2
عقلشان را كامل كرده و آنها را به انجام اعمال صالح وادار نموده است تا از این طریق به سعادت . گرفته است 

داوند تمسك كرده و انجام وظیفه كنند ، بر خداوند است كه آنها را یارى كند حال اگر مردم به دستورهاى خ .برسند
و با اضافه كردن عنایت هایش بر بندگان راه را بر آنها تسهیل و هموار نماید ، ولى در صورتى كه مخالف 

عیت نیز دستورهایش عمل كنند و مرتكب نافرمانى شوند مصلحت بندگان تغییر مى كند و در نتیجه موقعیت و وض
 .تغییر خواهد كرد ، خداوند توفیق را از آنان سلب خواهد نمود و در این هنگام مستحق مالمت و سرزنش مى شوند

خداوند متعال امامان را یكى پس از دیگرى به سوى مردم فرستاد ولى هنگامى كه آنان را نافرمانى كرده و به طور 
 .ت بر این تعلق گرفت كه امام مردم ، غایب و مستور گرددوسیع خونشان را ریختند ، قضیه برعكس شد و مصلح

لذا باید براى قیامى . احتیاج به آماده شدن شرایط مناسب دارد -بزرگ یا كوچك  -بى شك هر كار اجتماعى  -3
 .جهانى و فراگیر آمادگى خاصى صورت گیرد

قدرت : كه داراى شرایطى از قبیل بى تردید دین غالب در عصر ظهور احتیاج به رهبر و امامى غالب دارد  -4
 .فوق العاده ، علم جامع و عصمت باشد

مطابق روایات متواتر بین شیعه و سنى پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله امامان بعد از خود تا روز قیامت را  -5
  .(852)دوازده نفر برشمرده است كه بعد از او پیاپى خواهند آمد

از مجموعه روایات و ادله عقلى استفاده مى شود كه بقاى امام معصوم و حجت خدا بر روى زمین تا روز  -6
 . قیامت امرى ضرورى است

آیا زمین بدون : وم كلینى به سند صحیح از ابى حمزه نقل مى كند كه از امام صادق علیه السالم سؤ ال كردم مرح
اگر زمین بدون امام باقى بماند ((؛(853) لو بقیت االرض بغیر امام لساخت:امام باقى مى ماند؟ حضرت فرمود

 ((.دگرگون خواهد شد
یكى از اسباب گوشه نشین شدن انبیا و رسل خوف از قتل به جهت حفظ جان و به امید نشر شرایعشان بوده است  -7

اسباب عادى براى نصرت و یارى اش و خوف از كشته شدن ، به امر خداوند  امام مهدى علیه السالم نیز با نبود. 
 .مامور به غیبت و دورى از مردم شدند

(854) یخاف على نفسه الذبح: و لم ؟ قال : قلت . القائم غیبة قبل قیامه :امام صادق علیه السالم به زراره فرمود
زیرا : به چه جهت ؟ فرمود: كردم   به حضرت عرض : زراره مى گوید. براى قائم غیبتى است قبل از قیامش ((؛

 ((.از قتل بر خود مى ترسد
الحد فى عنقه   یقوم القائم علیه السالم و لیس :ام صادق علیه السالم نقل مى كند كه فرمودشیخ صدوق به سندش از ام

 ((.قائم علیه السالم قیام خواهد كرد در حالى كه بیعت كسى بر گردن او نخواهد بود((؛(855) بیعة
 : هدایت بر چند قسم است -

 . كه همان هدایت از راه فطرت است: هدایت فطرى : الف 
ناس ال فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت اهللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهللا ذلك الدین القیم ولكن اكثر ال

انها را بر این فطرتى است كه خداوند ، انس. پس روى خود را متوجه آیین خالص پروردگار كن (856) )):یعلمون
 ((.آن آفریده ، دگرگونى در آفرینش الهى نیست ، این است آیین استوار ، ولى اكثر مردم نمى دانند

 .كه متفرع بر حضور امام در میان جامعه است تا مردم را از نزدیك راهنمایى كند: هدایت تشریعى : ب 
 فیما اختلفوا فیه  عهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس كان الناس امة واحدة فبعث اهللا النبین مبشرین و منذرین و انزل م

به تدریج جوامع و طبقات . و تضادى در میان آنها وجود نداشت [یك دسته بودند ، ] در آغاز[مردم ((؛...(857) 
خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را ] پدید آمد و اختالفات و تضادهایى در میان آنها پیدا شد ، در این حال 

در آنچه بشارت و بیم دهند و كتاب آسمانى كه به سوى حق دعوت مى كرد ، با آنها نازل نمود تا در میان مردم 
 .((... اختالف داشتند داورى كند

 . كه همان تصرف و تدبیر در نظام آفرینش است: هدایت تكوینى : ج 
قال الذى عنده علم من الكتاب انا آتیك به قبل ان یرتد الیك طرفك فلما رءاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى 

پیش از آنكه چشم : "داشت گفت ] آسمانى [كسى كه دانشى از كتاب ] اما(([؛ ...(858) لیبلونى اءاءشكر اءم اكفر
: را نزد خود ثابت و پابر جا دید گفت ] تخت [آن ] سلیمان [ و هنگامى كه". برهم زنى آن را نزد تو خواهم آورد



 .((... "!این از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش كند كه آیا شكر او را بجا مى آورم یا كفران مى كنم ؟"
 . كه شعبه اى است از والیت تكوینى و به معناى ایصال به مطلوب است: هدایت باطنى : د

 و((؛(859) دون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصالة و ایتاء الزكاة و كانوا لنا عابدینو جعلناهم ائمة یه
و ] از انواع عبادات و خیرات [آنان را پیشواى مردم ساختیم تا خلق را به امر ما هدایت كنند و هر كار نیكو را 

 ((.خصوص اقامه نماز و اداى زكات را به آنها وحى كردیم و آنها هم به عبادت ما پرداختند
ازنین امام زمان علیه السالم به عنوان با نظر و تامل در مجموع مقدمات فوق به این نتیجه خواهیم رسید كه وجود ن

دوازدهمین امام ، باید براى روز موعود در پس پرده غیبت بوده تا در آن هنگام به اذن خداوند براى هدایت بشر 
 .ظهور كند

 درباره امام زمان علیه السالم چیست ؟))شیخیه((نظر فرقه : 289
است كه این بدن در ))بدن هورقلیایى((اعتقاد به))مد احسائىشیخ اح((یكى از مهمترین اندیشه هاى شیخیه به ریاست

او به گمان خود با این نظریه ، سه مسئله مهم و عمیق فلسفى را تحلیل نموده . قرار دارد))جابلقا و جابرسا((شهر
ا در است ؛ یعنى معراج جسمانى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و معاد جسمانى و حیات امام زمان علیه السالم ر

 . طول بیش از ده قرن
او معتقد است كه امام زمان علیه السالم با بدنى غیر عنصرى و تنها هورقلیایى در شهر جابلقا و جابرسا زندگى 

 .مى كند
  .(860)مى داند))هورقلیا((شیخ احمد احسائى ، امام زمان علیه السالم را زنده و در عالم

هورقلیا ملك آخر است كه داراى دو شهر جابرسا كه در مغرب قرار دارد و جابلقا كه در مشرق :((وى مى گوید
السالم در دنیا در عالم مثال نیست اما به گونه اى است كه به صورت پس حضرت قائم علیه . واقع است مى باشد

  ((.(861)هیكل عنصرى مى باشد با مثالش بو با روحش در ارواح است
اقالیم ((امام زمان علیه السالم در هنگام غیبت در عالم هورقلیا است و هر گاه بخواهد به:((او همچنین مى گوید

جسم و . تشریف بیاورد ، صورتى از صورت هاى اهل این اقالیم را مى پوشد و كسى او را نمى شناسد))سبعه
  ((.(862)الم اجسام بوده و از عالم مثال استزمان و مكان ایشان لطیف تر از ع

 چه شهرهایى است ؟))جابلقا و جابرسا)): 290
جابلص شهرى است به مغرب كه بعد از شان انسانى نیست ، و جابلق شهرى است :((فى پور مى گویدعبدالكریم ص

 ((.(863)به مشرق برادر جابلص 
و به اعتقاد محققان .))جابلقا و جابرسا دو شهرى است در عالم ُمُثل : در عالم مثال گفته اند:((خلف تبریزى مى گوید

جابلقا منزل اول سالك : و سپس مى گوید. ، منزل آخر سالك است در سعى وصول قید به اطالق و مركز به محیط
  .(864)باشد

نام دو شهر از شهرهاى ))جابرسا و جابلقا:((قطب الدین شیرازى ، تفاوت جابلقا و جابرسا را چنین مطرح مى كند
   .(865)است))لعناصر مث((عالم

ر اول كه سفر از خلق جابلقا و جابرسا در سف:((سید كاظم رشتى ، مهم ترین شاگرد شیخ احمد احسائى گفته است 
حظیره ((داراى محله هاى متعددى است كه محله نوزدهم آن) بلكه این شهر(این سفر . به حق است قرار دارد

جابرسا و جابلقا دو محله از این شهر مى باشند كه هر كدام از . و محل پرندگان سبز و صور مثالیه است ))القدس
هر دربى هفتاد هزار امت وجود دارد كه به هفتاد هزار زبان با  آنها داراى هفتاد هزار درب است و در كنار

  .(((866)یكدیگر صحبت مى كنند و هر زبانى با زبان دیگر هیچ مشابهتى ندارد
 چیست ؟))هورقلیایى((مقصود از بدن : 291

به معناى هواى گرم ، تنفس و ))هبل((ظاهرا از كلمه عبرى))هورقلیا:((آمده است ))برهان قاطع((در پاورقى كتاب
   .(867)و كلمه مركب به معناى تشعشع بخار است. به معناى درخشش و شعاع است ))قرنئیم((بخار و

   .(868)لغتى سریانى و از زبان صابئین گرفته شده است))هورقلیایى((شیخ احمد احسائى معتقد است كه
از ))یاهورقل((و))عناصر مثل((نام دو شهر از شهرهاى عالم))جابرسا((و))جابلقا:((قطب الدین شیرازى مى گوید

   .(869)پس هورقلیا باالتر است. است ))افالك مثل((جنس
است و چون عالم مثال بر ))عالم مثال((همان))هورقلیایى((مراد از عالمبا توجه به آنچه گذشت روشن مى شود كه 

عالم مثال ، یا خیال منفصل ، . جابلقا و جابرسا: این عالم داراى دو شهر است : اول و آخر ، گفته اند: دو قسم است 
معتقدند ولى فالسفه یا عالم برزخ بین عالم عقول و عالم ماده ، چیزى است كه عارفان و فیلسوفان اشراق به آن 

 .مشاء آن را نپذیرفته اند
 :اشراقیان عالم مثال را دو مرحله مى دانند



این عالم را برزخ قبل از دنیا مى دانند كه . مثال در قوس نزول ، كه بین غیب مطلق و شهادت مطلق قرار دارد -1
 .ندمى نام))جابلقا((این مثال را. به وسیله قاعده امكان اشرف اثبات مى كنند

مثال در قوس صعود ، كه بین دنیا و آخرت قرار دارد و پس از افول و غروب نفس ناطقه از این بدن ظلمانى  -2
 .مى نامند))جابرسا((این مثال را. وارد عالم برزخ شده و از آنجا به قیامت كبرا مى رود

كرده بود این چنین مى  ولى شیخ احمد احسائى در جواب مال محمد حسین انارى كه از لفظ هورقلیا سؤ ال
و . به معناى ملك دیگر است كه حد وسط بین عالم دنیا و ملكوت بوده و در اقلیم هشتم قرار دارد))هورقلیا:((گوید

  .(870)داراى افالك و كواكبى مخصوص به خود است كه به آنها جابرسا و جابلقا مى گویند
 چه اشكاالتى نسبت به اعتقاد شیخیه درباره كیفیت وجود امام زمان علیه السالم در عصر غیبت وجود دارد؟ : 292

سائى درباره كیفیت وجود امام زمان علیه السالم در عصر غیبت به سركردگى شیخ احمد اح))شیخیه((عقیده و نظر
 : اینك به برخى از آنها اشاره مى كنیم. و كیفیت بدن او و مكان او از اشكاالت بسیارى برخوردار است 

كار در واقع به معناى ان))هورقلیایى((تحلیل این بدن هورقلیایى و اعتقاد به حیات امام زمان علیه السالم با بدن -1
زیرا اگر مراد آن است كه حضرت مهدى علیه السالم در عالم مثال و . امام زمان علیه السالم در روى زمین است 

برزخ چه برزخ اول یا برزخ دوم زندگى مى كند یا آن چنان كه قبر را آنان از عالم هورقلیا مى دانند ، پس آن 
و این با احادیث . گان در عالم برزخ است حضرت حیات با بدن عنصرى ندارد و حیات و مثل حیات مرد

 .سازگارى ندارد))عدم خلو زمین از حجت((متواتر
 .این اعتقاد با ادله عقلى كه قبال اشاره شد بر ضرورت وجود امام زمان علیه السالم در این عالم مناسبت ندارد -2

مى كند و در حالى كه عالم ملكوت عالم هورقلیا را حد وسط بین دنیا و ملكوت معرفى ))شیخ احمد احسائى))-3
 . همان عالم مثال است

این سخن كه حضرت مهدى علیه السالم با بدن هورقلیایى زندگى مى كند صرفا یك ادعاى بدون دلیل است و  -4
 . هیچ دلیل عقلى و نقلى بر آن اقامه نشده است

فاظ مهمل ، بسیار رایج شد و حتى عوام در قرن سیزدهم ، گزاف گویى و به كار بردن واژه هاى نامانوس و ال -5
مردم اینها را نشانه علم و دانش مى پنداشتند و بعید نیست كه شیخ احمد احسائى و نیز سید كاظم رشتى به جهت 

 .خوشایند جاهالن و عوام به این واژه هاى و كلمات روى آورده باشند
سرانجام بى دینى به اسم آیین پاك به وسیله كسروى نتیجه سخنان شیخ احمد پیدایش مذاهب ضاله بابیت و بهائیت و 

بوده ، و این میدان عمل و نتایج اسفبار سخنان شیخیه ، خود محك و مالك خوبى بر ضعف و سستى این سخنان 
 . است

 اینكه حضرت زهرا سالم اهللا علیها الگوى حضرت مهدى علیه السالم است یعنى چه ؟ : 293
قیعى به خط مبارك خود ، بعد از دعا براى عافیت شیعیان از ضاللت و فتنه ها و امام زمان علیه السالم در تو

و فى ابنة رسول اهللا صلى اهللا علیه و :درخواست روح یقین و عاقبت به خیرى آنها و تذكر به امورى چند مى فرماید
  ((.فاطمه دختر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله براى من اسوه و الگویى نیكوست((؛(871) آله لى اسوة حسنة

قرار   ا را سرمشق خویش در اینكه حضرت مهدى علیه السالم كدام گفتار یا رفتار حضرت فاطمه سالم اهللا علیه
 : داده اند ، احتماالت فراوانى بیان شده است كه در این جا به سه مورد آن اشاره مى كنیم

حضرت مهدى علیه السالم هم بیعت هیچ سلطان . حضرت زهرا سالم اهللا علیها با هیچ حاكم ظالمى بیعت نكرد -1
 .ستمگرى را بر گردن ندارد

حضرت در جواب عملكرد آنها . است كه برخى از شیعیان امامت ایشان را نپذیرفتندشاءن صدور این نامه این  -2
اگر مى توانستم و مجاز بودم آن چنان مى كردم كه حق بر شما آشكار گردد به گونه اى كه هیچ شكى بر :((فرمود

ت از حضرت على ایشان با اینكه حق حكوم. شما باقى نماند ولى مقتداى من حضرت زهرا سالم اهللا علیها است 
من نیز از ایشان . علیه السالم سلب شد هیچ گاه براى باز گرداندن خالفت ، از اسباب غیر عادى استفاده نكرد

 ((. پیروى مى كنم و براى احقاق حقم در این دوران راه هاى غیر عادى را نمى پیمایم
و دستگیرى از شما نبود به سبب ظلم هایى  اگر عالقه و اشتیاق ما به هدایت:((حضرت در پاسخ نامه فرموده اند -3

امام ، با اشاره به حضرت زهرا سالم اهللا علیها مى خواهد ))كه دیده ایم از شما مردمان روى گردان مى شدیم
همان طورى كه دشمنان به حضرت زهرا سالم اهللا علیها آزار و اذیت روا داشتند و سكوتى كه مسلمانان : بفرماید

ام سبب نشد كه ایشان از دعا براى مسلمانان دست بكشند ، بلكه دیگران را بر خود مقدم مى پیشه كردند هیچ كد
براى شما چیزى فرو ... داشتند من نیز این ظلمها و انكارها را تحمل مى كنم و از دل سوزى و دعا و راهنمایى و 

 . نمى گذارم
 دعا براى تعجیل فرج چه تاءثیرى در فرج شیعیان دارد؟ : 294



اكثروا الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلك :ام زمان علیه السالم در جواب سؤال هاى اسحاق بن یعقوب مى نویسدام
  ((.براى شتاب در گشایش حقیقى و كامل ، بسیار دعا كنید؛ همانا فرج شما در آن است((؛(872) فرجكم

مى دانیم كه فرج و گشایش شیعیان از تمام گرفتارى ها و فتنه ها در سایه ظهور حضرت مهدى علیه السالم محقق 
و ظلم و تعدى حاكمان ظلم و جور  مى گردد ، و تا زمانى كه حضرت در غیبت به سر مى برد شیعه تحت فشار

 . است
واقع مى شود یعنى قابل ))بداء((از این حدیث استفاده مى شود كه زمان ظهور حضرت مهدى علیه السالم متعلق

تقدیم و تاءخیر است ، و یكى از عوامل تعجیل در فرج آن حضرت علیه السالم دعا است ، مى دانیم كه دعا بدون 
انسان باید با زبان و قلب بطلبد و در عمل هم . ازى براى تحقق آن موثر نخواهد بوددرخواست قلبى و زمینه س

 .زمینه ساز خواسته خود باشد
 وجود امام زمان علیه السالم در رفع بال چه تاءثیرى دارد؟ : 295

لمراعاتكم و انا غیر مهملین :امام زمان علیه السالم در توقیع اول خود به شیخ مفید رحمة اهللا علیه مى فرماید
سرپرستى شما كوتاهى ما در رسیدگى و ((؛(873) الناسین لذكركم و لوال ذلك لنزل بكم االواء و اصطلمكم االعداء

و اهمال نكرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم ، كه اگر جز این بود ، دشوارى ها و مصیبت ها بر شما فرود مى 
 ((.آمد و دشمنان شما را ریشه كن مى نمودند

ه كسى شیعه به جهت پیروى از حق و حقیقت دائما مورد تعرض حكام جور و معاندان و مخالفان بوده است ، لذا ب
حضرت در این توقیع به . نیاز دارد كه در سختى ها و گرفتارى ها او را یارى كند و از نابودى نجاتش دهد

شیعیانش این بشارت را مى دهد كه با وجود غیبتم ، شما را حمایت مى كنم و هرگز نمى گذارم نقشه هاى دشمنان 
 .حق و حقیقت به ثمر نشیند و مذهب شیعه نابود شود

(874) انا خاتم االوصیاء و بى یدفع اهللا عزوجل البالء عن اهلى و شیعتى:یث دیگر حضرت مى فرمایدو در حد
 ((.خداوند به سبب من بال را از اهل و شیعیانم دفع مى كند. خاتم اوصیایم  من((؛

 حكم كسى كه منكر امام زمان علیه السالم است چیست ؟ : 296
بین اهللا   لیس :امام زمان علیه السالم در بخشى از جواب هاى خود به پرسش هاى اسحاق بن یعقوب مى فرماید

بین خداوند عزوجل و هیچ كس ((؛(875) ى فلیس منى و سبیله سبیل ابن نوحعزوجل و بین احد قرابة و من انكرن
 ((. س مرا انكار كند از من نیست ، و راه او راه فرزند نوح استقرابت و خویشاوندى نیست ، هر ك

این حدیث را روایتى كه شیعه و سنى در كتب روایى خود آورده اند ، تاءیید مى كند؛ و آن اینكه پیامبر صلى اهللا 
سى كه مثل اهل بیت من ، مثل كشتى نوح است ، هر كس سوار بر آن شود نجات مى یابد و ك:((علیه و آله فرمود

 ((.(876)از آن تخلف كند غرق خواهد شد
 السالم چیست ؟ وظیفه كلى ما در عصر غیبت نسبت به امام زمان علیه : 297

فلیعمل كل امرء :امام زمان علیه السالم در بخشى از نامه اى كه به شیخ مفید رحمة اهللا علیه ارسال داشته نوشته اند
پس هر یك از شما باید كارى كند كه ((؛(877) منكم بما یقرب به من محبتنا و یتجنب ما یدنیه من كراهتنا و سخطنا

وى را به محبت و دوستى ما نزدیك سازد و از آنچه خوشایند ما نیست و باعث حشم و كراهت ما مى شود دورى 
 ((.كند

بیت علیه السالم جنبه شخصى و فردى ندارد ، بلكه به مالك خدایى است ؛ زیرا هر گاه روشن است كه محبت اهل 
اهل بیت علیه السالم مشاهده كنند كه شیعیان و منتسبان به آنان كارهایى را انجام مى دهند كه مورد رضایت الهى 

 .ه و به آنان مى بالنداست و نیز از كارهایى كه مورد سخط و غضب خداوند است اجتناب مى كنند خوشحال شد
در نتیجه بر ماست كه اگر به دنبال جلب محبت آقا امام زمان علیه السالم و دورى از سخط و غضب آن حضرت 
هستیم كارى نكنیم كه از ایشان دور شده و از عنایاتش محروم گردیم ، و از طرف دیگر سعى ما بر این باشد كه 

 .بیشتر ما را به ایشان نزدیك گردانداعمال و رفتارى را انجام دهیم كه هر چه 
 چه تناسبى بین خورشید پشت ابر و غیبت امام زمان علیه السالم وجود دارد؟ : 298

و اما وجه :... در روایتى از امام زمان علیه السالم در پاسخ به پرسش هاى اسحاق بن یعقوب چنین آمده است 
و اما كیفیت نفع بردن به وسیله ((؛(878) ا عن االبصار السحاباالنتفاع بى فى غیبتى فكاالنتفاع بالشمس اذا غیبه

واسطه خورشید است هنگامى كه ابرها او را از دیدگان مستور مى  من در زمان غیبتم به مانند نفع بردن به
 ((.نمایند

از این حدیث شریف وجوهى از شباهت ها بین خورشید در پشت ابر و امام زمان علیه السالم در عصر غیبت 
 : استفاده مى شود كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم

خوشید از پس ابرها را دارند تا تمام و كامل از وجود و  همان گونه كه مردم ، هر آن انتظار خارج شدن -1



  ظهورش استفاده ببرند ، در ایام غیبت آن حضرت نیز مردم منتظر ظهور و خروج اویند و از ظهورش مایوس 
 .نمى گردند

منكر وجود حضرت علیه السالم در عصر غیبت همانند منكر وجود خورشید است هنگامى كه در پشت ابرها  -2
 .یده ها پنهان گردداز د
همان گونه كه ابر كامال خورشید را نمى پوشاند و نور خورشید به زمین و زمینیان مى رسد غیبت هم مانع  -3

كامل و تمامى براى بهره دهى حضرت نیست ، مردم در زمان غیبت حضرت را نمى بینند اما از وجود او بهره 
 . امام است توسل یكى از راه هاى بهره بردن از آن .مى برند

همان گونه كه در مناطقى كه هوا غالبا ابرى است گاهى خورشید ابرها را مى شكافد و خود را از البالى آنها  -4
هر از چند گاهى نیز عده اى به محضر امام زمان علیه السالم . بیرون مى آورد و به عده اى از مردم نشان مى دهد

 .ند و از این راه وجود آن حضرت براى مردم به اثبات مى رسدشرفیاب مى شوند و از وجودش استفاده مى بر
همان گونه كه ابرها خورشید را نابود نمى كنند و تنها مانع رویت اویند غیبت امام زمان علیه السالم هم تنها  -5

 . مانع رؤ یت ایشان است
 آیا ما در عصر فترت قرار داریم ؟ : 299

ائل به توقف و انقطاع امامت و قول به فترت ، همانند فترت بین انبیا شده اند احمد كاتب مى گوید برخى از شیعیان ق
و در ادعاى خود به اخبارى تمسك كرده اند كه داللت بر امكان انقطاع امامت دارد خصوصا هنگامى كه خداوند بر 

 ((.(879)نزد ما االن همان وقت است :((آنان مى گویند. خلقش غضب كند
 : پاسخ
بعد از آنكه به گروه هاى مختلف بعد از امام حسن عسكرى ))الفصول المختاره((شیخ مفید رحمة اهللا علیه در : اوال
ولى در زمانى كه االن ما در آن قرار داریم به جز شیعه دوازده مامى همگى : یه السالم اشاره كرده مى فرمایدعل

  .(880)منقرض شده و یا به این دسته گرویده اند
در انكار والدت و وجود حضرت مهدى علیه السالم شده ))احمد الكاتب((با مراجعه به روایاتى كه مستمسك : ثانیا

پى مى بریم كه آن روایات نه تنها بر عدم والدت داللت ندارد بلكه بر وجود و والدت حضرت مهدى علیه السالم 
 : اینك نص روایت را مرور مى كنیم. تى صریح دارددالل

اءذا غضب اهللا تبارك و تعالى :امام ابو جعفر علیه السالم در نامه اى بر من چنین نوشت : محمد بن فرج مى گوید
غضب كند ما را از همجوارى آنها   هر گاه خداوند تبارك و تعالى بر خلقش ((؛(881) على خلقه نحانا عن جوارهم

 ((.دور خواهد كرد
آن این ست كه این روایت به طور صریح داللت بر والدت و وجود حضرت مهدى علیه السالم دارد ، لكن مستفاد 

 . در عین وجود از منظر شما غایب است
 . روایت از حیث سند ضعیف است همان گونه كه مرحوم مجلسى نیز به آن اشاره كرده است : ثالثا

 .این روایت مخالف روایات دیگرى است كه متواتر بوده و داللت بر خالى نبودن زمین از حجت دارد : رابعا
 م در عصر غیبت چه كارهایى را انجام مى دهند؟حضرت مهدى علیه السال : 300

در عصر غیبت كبرا كارها و مشاغل حضرت مهدى علیه السالم بسیار حساس و مهم است و اگر چه تصرف و 
 .بسط ید و حكومت ظاهرى بر اوضاع ندارند ولى مع ذلك ناظر بر اوضاع بوده و تصرفاتى مى نمایند

. امكان متصدى شده و وظایف خود را به نحو احسن انجام مى دهند شوؤن امامت و رهبرى و زعامت را در حد
تكالیف اجتماعى را آنچه مقتضى و مصلحت باشد انجام مى دهند؛ مانند . عمر ایشان در راه اطاعت خدا مى گذرد

هدایت اشخاص ، یارى دادن مؤ منین بر مخالفین ، حل مسائل مشكل ، نصیحت و موعظه افراد ، شفاى امراض ، 
 . ... ایت گمشدگان و رساندن آنها به مقصد ، تعلیم معارف ، كمك مالى به نیازمندان ، فریادرسى گرفتاران وهد

در نتیجه مى توان یكى از تصرفات اساسى حضرت را همین نظام دادن به جامعه شیعى و حوزه هاى آن در طول 
یبى حضرت حافظ آن بوده و آن را تحت تاریخ دانست كه با عدم سازماندهى ظاهرى مشاهده مى كنیم كه دست غ

 .كنترل خود دارد
 آیا موضوع غیبت با وظیفه هدایت گرى امام علیه السالم سازگارى دارد؟ : 301

 : با مراجعه به كتاب هاى كالمى و فلسفى و عرفانى به وجود دو تفسیر بر امامت پى مى بریم
 .عموم توسط یكى از اشخاص در امور دین و دنیا مطابق این تعریف امامت ریاستى است بر: تعرف كالمى  -1

(882) 
امت منصبى است الهى همانند نبوت ، و بین این دو امامت و مطبق این تعریف ، ام: عرفانى  -تعریف فلسفى  -2

امامت استمرار تمام وظایف نبوت جز تحمل وحى الهى است ، و نیز نوعى . نبوت هیچ فرقى جز وحى نیست 



 . تصرف است در باطن و نفوس افراد براى رساندن آنها به كمال مطلوب
از شوؤن امامت به این معناست و این همان معنایى است كه مطابق این تعریف ریاست در امور دین و دنیا شاءنى 

لذا امامت را به همین جهت جزء اصول دین به حساب آورده و آن را از . شیعه دوازده امامى به آن ملتزم است 
 .نبوت باالتر مى داند

و دنیا یا وصایت و  امامت حقیقتى وراى مقام اطاعت یا ریاست دین:((عالمه طباطبایى رحمة اهللا علیه مى فرماید
  .(((883)خالفت و جانشینى در روى زمین به معناى حكومت بین مردم است

مامت نزد ایشان به این است كه امامت ، هدایت باطنى بوده كه همان والیت بر مردم و كردار آنان عمق معناى ا
 . است و این هدایت باطنى جز ایصال به مطلوب نیست

 

 
 

قاعده لطف ، لزوم حفظ شریعت و : متكلمین بر ضرورت معنایى كه براى امامت ذكر كرده اند به ادله اى از قبیل 
 .استدالل كرده اند كه عمدتا با حضور امام در بین مردم تامین مى شود تبیین دین خداوند

 : ال اگر اشكال شود كه این لطف چگونه با غیبت حضرت سازگارى دارد در جواب باید بگوییم
 .امام زمان علیه السالم حافظ كلى شریعت است و از اتفاق بر باطل جلوگیرى مى كند : اوال
ت مختلفى دارد كه هنگام تزاحم آنچه كه لطف بیشترى دارد مقدم مى گردد و لذا اگر چه الطاف خداوند درجا : ثانیا

با حضور امام ، مردم به الطافى خواهند رسید و از حضور او بهره مند خواهند شد ، ولى لطف غیبت او مهم تر 
 . است ، همان گونه كه در بحث فلسفه غیبت به آن اشاره كردیم

ى امامت كه همان تفسیر عرفا است جاى هیچ نوع اشكالى در مورد غیبت امام نیست ، در مورد تفسیر دوم برا
انسان ها   زیرا بنا بر آن تعریف ، امامت حقیقتى است كه امام به جهت قابلیت هایى كه پیدا كرده مى تواند در نفوس 

 .تصرف كرده و آنها را به سر منزل مقصود برساند
ت او نیز سازگارى دارد و امام در عصر غیبت نیز این تصرفات را مى تواند انجام این معنا براى امامت ، با غیب

   .(884)دهد كه در طول عصر غیبت چنین هدایت هایى را فراوان داشته است
 با غیبت امام زمان علیه السالم چگونه مى توان امام زمان خود را شناخت ؟ : 302

من مات و لم یعرف امام زمانه :مطابق روایاتى كه در كتب فریقین آمده ، پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود
هر كس بمیرد در حالى كه امام زمان خود را نشناخته به مرگ جاهلیت از دنیا رفته ((؛(885) مات میتة جاهلیة

 ست كه با وجود غیبت امام زمان علیه السالم چگونه مى توان او را شناخت ؟جاى این سؤ ال باقى ا.))است 
مقصود از شناخت و معرفت حضرت شناخت جسم و شكل و شمایل او نیست بلكه مقصود ، : در جواب مى گوییم 

او  .معرفت به مقام و منزلت و جایگاهى است كه حضرت مهدى علیه السالم نزد خداوند متعال در این عالم دارد
او كسى است كه به اذن و . كسى است كه حافظ كلى شریعت است ، واسطه فیض تكوینى و تشریعى الهى است 

او كسى است كه جامع جمیع علوم . اراده الهى در نفوس قابل تصرف كرده و به حق و حقیقت رهنمون مى كند
 . ... اولین و آخرین است و او كسى است كه

ى علیه السالم كه امام زمان ما است بدون دیدن شكل و شمایل ایشان هم قابل این معرفت نسبت به حضرت مهد
 . تحصیل است

 به چه دلیل این زمان آخرالزمان است ؟ : 303
در روایات اسالمى براى دوره آخرالزمان عالیم و نشانه هایى ذكر شده كه با تحقق این عالیم و نشانه ها پى مى 

 : اینك به برخى از این عالیم و نشانه ها اشاره مى كنیم. زمان قرار داریم بریم كه هم اكنون در دوره آخرال
 گسترش ترس و ناامنى -1

حضرت قائم علیه السالم قیام نمى ((؛ ...(886) ال یقوم القائم اال على خوف شدید:امام باقر علیه السالم مى فرماید
 ((. كند مگر در دورانى پر از بیم و هراس

 ((.(887)مهدى علیه السالم هنگامى قیام مى كند كه زمام كارهاى جامعه در دست ستمكاران باشد:((و نیز فرمود
 تهى شدن مساجد از هدایت -2

ة و هى خراب من مساجدهم عامر:پیامبر صلى اهللا علیه و آله درباره وضعیت مساجد در آخرالزمان مى فرماید
  ((.مسجدهاى آن زمان آباد و زیباست ولى از هدایت و ارشاد در آن خبرى نیست((؛(888) الهوى



 سردى عواطف انسانى -3
فال الكبیر یرحم الصغیر و ال القوى یرحم الضعیف :رسول گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله در این باره مى فرماید

در آن روزگار بزرگترها به زیردستان و كوچكترها ترحم نمى كنند و قوى ((؛(889) و حینئذ یاءذن اهللا له بالخروج
 ((.اذن قیام و ظهور مى دهد] مهدى علیه السالم [در آن هنگام خداوند به او . بر ضعیف ترحم نمى نماید

 گسترش فساد اخالقى -4
قیامت برپا نمى شود تا آنكه زنى را در روز روشن و به طور آشكار :((سول خدا صلى اهللا علیه و آله مى فرمایدر

 ((.گرفته در وسط راه به او تعدى مى كنند و هیچ كس این كار را نكوهش نمى كند
شما چه وقت ظهور  اى فرزند رسول خدا ، قائم: به امام باقر علیه السالم عرض كردم : محمد بن مسلم مى گوید
و اكتفى الرجال بالرجال و النساء . اءذا تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال :خواهد كرد؟ امام فرمود

آن گاه كه مردان به مردان . هنگامى كه مردها خود را شبیه زنان و زنان خود را شبیه مردان كنند((؛(890) بالنساء
 ((.اكتفا كرده و زنان به زنان اكتفا كنند

 آرزوى كمى فرزند -5
ه كسى پنج فرزند دارد و آرزوى چهار رستاخیز بر پا نمى شود تا آنكه ك:((پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله فرمود

فرزند كند و آنكه چهار فرزند دارد مى گوید كاش سه فرزند داشتم و صاحب سه فرزند آرزوى دو فرزند دارد و 
 .((فرزندى نداشت  و كسى كه یك فرزند دارد آرزو كند كه كاش . آنكه دو فرزند دارد آرزوى یك فرزند بنماید

(891) 
 مرگ هاى ناگهانى -6

اى رسول  :گفتند. قیامت بر پا نمى گردد تا اینكه مرگ سفید ظاهر شود:((پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود
  .(((892)مرگ ناگهانى: خدا مرگ سفید چیست ؟ فرمود

 جنگ و كشتار -7
  .(((893)پیش از ظهور امام زمان كشتارهاى پیاپى و بى وقفه رخ خواهد داد:((مودامام رضا علیه السالم فر

 كه امام در میان ما باشد ولى او را نشناسیم ؟ چگونه ممكن است : 304
 : درباره كیفیت خفاى مهدى علیه السالم در عصر غیبت كبرا دو نظریه است

، به این معنا كه حضرت مهدى علیه السالم از ما دور بوده ) خفاى شخص (یكى اینكه شخص حضرت مخفى است 
 .اردو در مكانى زندگى مى كنند كه هیچ كس به آن دسترسى ند

دیگر اینكه شخص حضرت از ما مخفى نیست بلكه او در میان ما به سر مى برد ولى عنوان او براى ما مخفى است 
كه ما   ، به این معنا كه او را مى بینیم ولى به جا نمى آوریم و نمى توانیم تطبیق كنیم كه این شخص ) خفاى عنوان (

عال بحث در این جهت نداریم كه قول حق كدام است ولى بنابر ف. تاكنون او را دیده ایم همان امام زمان است 
ولى به جا  .ممكن است كه انسان اوصاف كسى را شنیده باشد و را مكرر مشاهده كرده باشد))خفاى عنوان((نظر

 . موضوع غیبت امام زمان علیه السالم نیز از همین قبیل است. نیاورده و تطبیق نكرده باشد
 انمان به وجود حضرت مهدى علیه السالم بیشتر شود؟چه كنیم كه ایم : 305

 :براى تقویت ایمان به وجود حضرت مهدى علیه السالم از راههایى مى توان استفاده نمود
 .بررسى ادله عقلى كه مى تواند عقل و فكر انسان را نسبت به وجود حضرت مهدى علیه السالم تقویت نماید -1
 .ه از آنها استفاده مى شود كه حضرت مهدى علیه السالم وجود داردبررسى آیات قرآنى و روایاتى ك -2
مطالعه احوال كسانى كه به محضر مقدس حضرت بقیة اهللا االعظم ارواحنا له الفداء مشرف شده اند ، كه این  -3

 .مى تواند نقش به سزایى در تقویت قلوب انسان نسبت به وجود حضرت علیه السالم داشته باشد
اهایى كه در آن خطاب به حضرت شده و با او نجوا دارد كه مى تواند تاءثیر به سزایى در اعتقاد قرائت دع -4

 .انسان به وجود حضرت علیه السالم داشته باشد
 امام زمان علیه السالم چگونه در عصر غیبت مردم را هدایت مى كند؟ : 306

مردم است ، این نوع هدایت غالبا با حضور امام كه به بیان احكام شرع و معارف الهى براى : هدایت تشریعى  -1
 .در میان مردم تحصیل مى گردد

این نوع هدایت از آن جهت . كه همان دستگیرى از راه باطن و هدایت انسان از راه درون است : هدایت باطنى  -2
نیز امكان پذیر كه نوعى تكوینى است احتیاج به حضور حضرت و مالقات مردم با او ندارد بلكه با غیبت حضرت 

است و تمام كسانى كه در آنها تحول و دگرگونى پیدا مى شود و از راه درون به حق و حقیقت رهنمون مى شوند با 
 .تصرفاتى است كه از ناحیه امام زمان علیه السالم و به اراده و مشیت خداوند انجام مى پذیرد



لسالم در حق شیعیانش انجام مى دهد كه متوقف بر برخى از انواع هدایت ها نیز هست كه حضرت مهدى علیه ا -3
 . ... حضور و مالقات هاى مقطعى است ، مثل هدایت گمشدگان و شفاى بیماران و

 جشن هاى میالد چه آثارى دارد؟ : 307
 : بر پایى مراسم و یادبود میالد حضرت مهدى علیه السالم آثار و بركاتى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم

هر ساله شیعیان در روزى خاص به یاد حضرت مهدى علیه السالم دور هم جمع شده با ابراز ارادتشان نسبت  -1
 .به حضرت یاد او را در دلها زنده مى كنند

برپایى جشن ها در روح و روان انسان اثر خاصى گذاشته و اعتقاد به وجود و ظهور حضرت را تثبیت خواهد  -2
 .كرد
برگزار مى گردد كماالت و فضایل آن حضرت تشریح و توضیح داده مى شود ، و در نتیجه  در جشن هایى كه -3

 .مردم با تاءسى به حضرت به خدا نزدیك تر مى شوند
در آن مجالس با اطعام و پخش شیرینى دل مردم را خشنود كرده و به ثواب اطعام مى رسند و گروهى از این  -4

 .ى برندضعفا از این مجالس بهره مادى نیز م
 . این مراسم فرصت مناسبى است كه مردم را به خدا و دستورات او دعوت نماییم -5

چگونه مى توان دیدار صالحان با امام مهدى علیه السالم را اثبات نمود؟ سؤال فوق در حقیقت از دو جزء  : 308
 : تشكیل شده است

 ت كرده ایم را به اثبات رساند؟چگونه مى توان ادعاى كسانى كه مى گویند ما حضرت را مالقا -1
 از كجا معلوم در مالقاتى كه با حضرت داشته اند خود ایشان را دیده اند؟ -2

هر كسى كه مدعى مالقات است ما حرف او را نمى پذیریم مگر آنكه براى ما : در مورد سؤال اول مى گوییم 
 .قرائن معتبر بر صدق قول او وجود داشته باشد

صدیق بوده و تاكنون هیچ گونه دروغ و عمل خالف شرع و بى عدالتى از او دیده یا شنیده نشده  یكى اینكه او فردى
 . است

 . خبرهایى كه مى دهد همگى مطابق با واقع بوده همراه با اخبار غیبى است: و دیگر اینكه 
ر كرده اند و معجزه مدعیان راستین مالقات با حضرت خود شواهد و قرائنى را ذك: در مورد سوال دوم مى گوییم 

و خبرهاى غیبى را شنیده اند كه همراه با ادعاى اثبات وجود حضرت بوده و لذا یقین به مالقات با حضرت پیدا 
 .كرده آن گاه خبر تشرف خود را براى ما نقل كرده اند

 چگونه مى توان عشق به امام زمان علیه السالم را در دل مردم زنده كرد؟ : 309
جوانان به امام زمان علیه السالم و زنده كرده عشق حضرت در دل آنها كه در اقتدا و پیروى  جذب مردم خصوصا

 :از او بسیار موثر است راه هایى دارد
آنهایى را كه مى خواهند دلشان ظرف محبت و عشق به ولى خدا شود ، از عقاید باطل پاك كنیم ، و نیز نفس  -1

دل پاك مى خواهد تا قابلیت و ظرفیت عشق و محبت به ولى اهللا اعظم را  آنها را از صفات رذیله بزداییم ، زیرا
 .داشته باشد

لذا بزرگان اخالق در بحث سلوك اخالقى گفته اند كه سالك در مرحله اول باید تخلیه نفس كند و سپس خود را به 
 .محاسن اخالقى متخلق سازد

ى آید و طرف مقابل طرفیت و كشش دارد مقامات و سعى كنیم تا حد امكان و آن قدرى كه از عهده ما بر م -2
براى او بگوییم كه حضرت چه جایگاهى در . كماالت و فضایل آقا امام زمان علیه السالم را براى او بازگو كنیم 

چگونه به . چگونه مظهر رحمانیَّت خداوند است . چگونه از حاالت مردم به اذن خدا مطلع است . عالم وجود دارد
 .ن خود مى باشدفكر شیعیا

از طرفى اگر در انسان این عشق  .انسان ذاتا و فطرتا كمال دوست است و گرایش ذاتى به كمال و انسان كامل دارد
نسبت به كسى پیدا شد مطیع او مى گردد و از آن جهت كه مام زمان علیه السالم مردم را به خدا دعوت مى كند ، 

 .ب مردم در حقیقت مردم به سوى خدا رهنمون مى شوندلذا با ایجاد عشق و محبت آن حضرت در قلو
مى توان گفت كه دعوت مردم به امام زمان علیه السالم و ایجاد عشق آن حضرت در قلوب آنها در حقیقت دعوت 

 . به سوى خدا و ایجاد عشق به خدا در قلوب مردم است
 آیا امام زمان علیه السالم به تمام نقاط جهان سر مى زنند؟ : 310

اصوال امام زمان علیه السالم از آن جهت كه مظهر علم غیب خداوند است از همه جا و همه چیز اطالع دارد و به 
عبارت دیگر امام زمان علیه السالم هر گاه كه بخواهد همه چیز نزد او حاضر است و به تمام موضوعات خارجى 

 .اطالع داشته و از آنها آگاهى دارد



السالم مطابق مصالح خاص و عامى كه هست گاهى از طرف خداوند متعال مامور از طرفى دیگر حضرت علیه 
گاهى احساس مى كنند كه باید به فالن مكان و نزد فالن شخص رفته . به مالقات و دستگیرى از گرفتاران مى شوند

د و گاهى و گرفتارى او را برطرف سازند ، و گاهى در فالن سرزمین حاضر شده تا از اهالى آن دفع بال گرد
 .لذا هر مكان و زمانى كه مصلحت ببیند خود را در آنجا حاضر مى كنند. شخص توجیه شده و هدایت گردد

 كه از القاب حضرت است چیست ؟))بقیة اهللا((معناى : 311
ده خدا یعنى باقى مان))بقیة اهللا((و. از بقاى ضد فنا و نیستى است و در لغت به معناى ثبات و دوام آمده است ))بقیه))

 . كه در روى زمین ثابت است
كجاست باقى مانده خدا كه از غیر عترت ((اءین بقیة اهللا التى ال تخلو من العترة الهادیة؛:در دعاى ندبه مى خوانیم 

 ((.طاهر نیست 
 : در مقصود از این كلمه دو احتمال است

در روى زمین است كه هرگز زمین از آن عنوان كلى بوده و اشاره به حجت خدا ))بقیة اهللا((اینكه مقصود از -1
و انطباق آن بر امام زمان علیه السالم از باب انطباق كلى . خالى نبوده و نخواهد بود و دائما باید در آن ثابت باشد

 . بر یك فرد آن در این زمان است
ه در روى زمین ثابت بوده و لقبى براى امام زمان علیه السالم باشد به اعتبار اینك))بقیة اهللا((اینكه مقصود از -2

 .دوام وجودى دارد
این جمله در جایى گفته مى شود كه انسان كسى را مراعات كرده و به انتظار او نشسته :((مى گوید))ابن سكیت))

از آن جهت كه تحت . مى گویند))بقیة اهللا((با در نظر گرفتن این معنا حضرت مهدى علیه السالم را .(((894) است
 .رعایت خداوند بوده و به او مقام و شاءنى داده كه مردم انتظار فرج او را در كارهاى خود داشته باشند

 وقتى عده اى امام زمان علیه السالم را مى بینند از ابتدا او را نمى شناسند؟چرا  : 312
 : ر پاسخ این سوال مى گوییم

این طور نیست كه تمام كسانى كه به مالقات حضرت مشرف شده اند در ابتدا حضرت را نشناخته اند ، چه  : اوال
 . ... شته اند همانند سید بحرالعلوم و مقدس ردبیلى وبسا افرادى كه از همان ابتدا حضرت را شناخته و با او انس دا

هدف حضرت از مالقات ها به طور عمده رفع گرفتارى از شیعیان است كه این هدف با مالقات ولو بدون : ثانیا 
 .شناخت ، حاصل مى شود

ه كه ضرت را شناخته نشدن حضرت علیه السالم به جهت عدم انس است و معموال در مالقات هاى اول بود : ثالثا
 .نمى شناختند ، زیرا قبال او را ندیده بودند

گاهى انسان به جهت شوق زیاد و یا بى توجهى و یا توجه زیاد به كار خود است كه از مخاطب خود غافل : رابعا 
 .مى شود و بعد از برآورده شدن حاجتش به فكر مى افتد كه این شخص چه كسى بود

صر غیبت كبرا طبق مقتضاى اصل اولى است ، زیرا غیبت حضرت كلى شناخته نشدن حضرت در ع : خامسا
 .است و قرار است كه به جهت مصالحى حضرت ناشناخته بمانند

 چرا براى امامان دیگر غیبت مقرر نگردیده است ؟ : 313
یط باعث این شرا. براى امام زمان علیه السالم شرایط خاصى پیدا شد كه هرگز براى امامان دیگر مقرر نشده بود

از جمله آن شرایط و رفیت ها عبارتند . شد كه تنها امام زمان علیه السالم از دید مردم غایب باشند نه دیگر امامان 
 :از

حضرت مهدى علیه السالم آخرین امام از دوازده امامى است كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله از آمدن آنان : الف 
 .ید زمین از وجودشان خالى باشدخبر داده است ، امامانى كه هرگز نبا

از آنجا كه حضرت علیه السالم هر لحظه ممكن است به اذن خداوند مامور به خروج و قیام شود ، لذا نمى : ب 
 .تواند ظاهر باشد و تحت بیعت یكى از حاكمان ظلم و جور قرار گیرد

كه تنها باقى مانده از حجت هاى الهى در صورت عدم غیبت امام زمان علیه السالم به طور حتم الزم مى آمد : ج 
 .تا روز قیامت از طرف دشمنان كشته شود

 .در نتیجه مصلحت الهى بر آن تعلق گرفت كه حضرت در پشت پرده غیبت تا زمان معینى باقى بمانند
 چرا ما نمى توانیم خدمت امام خود برسیم ؟ : 314

و زمان چیست و براى رسیدن به كمالى كه هدف از خلقت ما ما باید مالحظه كنیم كه وظیفه ما در این عصر : اوال 
 قرار گرفته چه باید بكنیم ؟

وظیفه ما جز عمل به دستورات و وظایفى كه از ناحیه امامان معصوم علیه السالم به ما ابالغ شده و سیده چیز 
 . اگر چه مجرد مالقات حضورى خود نیز شرفى خاص است. دیگرى نیست 



رومیت از مالقات حضرت علیه السالم و غیبت ایشان خود ما بوده ایم و خود ما نیز مى توانیم با منشاء مح: ثانیا 
 . رداشتن موانع ظهور در رفع این محرومیت ها سهیم باشیم

براى هر امتى در هر عصر و زمانى یك نوع امتحان است و مساءله غیبت امام زمان علیه السالم در این : ثالثا 
 .شیعى یك نوع امتحان بزرگ محسوب مى شودوره براى جامعه 

كسى نگفته ما نمى توانیم خدمت آقا امام زمان علیه السالم مشرف شویم ، این امر براى هر كس مقدور است : رابعا 
باید غبار و زنگار را از چشم و دل زدود تا قابلیت لقاى حضرت را پیدا كرد ، و . ولى مقدارى سنخیت الزم دارد

 .حتیاج به دویدن نیست بلكه اگر خود را اصالح كنیم آن حضرت خود به دیدارمان خواهد آمدبه طور كلى ا
 با چه شرایطى مى توان عاشق واقعى امام زمان علیه السالم بود؟ : 315

انسان كه عاشق كسى مى شود جهتى دارد ، و ما كه مى خواهیم عاشق حضرت مهدى علیه السالم باشیم به طور 
او مظهر عدالت . او را دوست داریم و به او عشق مى ورزیم ، زیرا او مظهر همه خوبى هاست  .حتم جهتى دارد

 . ... او مظهر عبودیت براى خداوند است و. است 
ما از آن جهت كه خوبى ها را دوست داریم و عمل به آنها را نیز مى پسندیم و امام مهدى علیه السالم را فردى 

پس عاشق واقعى امام زمان علیه السالم در حقیقت . بینیم لذا او را دوست داریم كامل در عمل به خوبى ها مى 
 . عاشق واقعى امام زمان علیه السالم در حقیقت عاشق عمل به خوبى هاست. عاشق واقعى تمام خوبى هاست 

به خوبى ها وا حال اگر در خودمان عشق به خوبى ها و عمل به آنها را مى بینیم و این عشق ما را به انجام عمل 
 . ... مى دارد در حقیقت ما عاشق امام زمان علیه السالم هستیم و گر نه

 علت تاءخیر فرج حضرت مهدى علیه السالم چیست ؟ : 316
علت تاءخیر فرج آقا و موالى ما امام زمان علیه السالم به خود انسان ها باز مى گردد ، زیرا تشكیل حكومت عدل 

 : مدتا احتیاج به شرایط و آمادگى هاى الزم از طرف خود مردم دارد ، از قبیل اینكهو توحیدى در سطح جهان ع
 .مردم مفهوم عدل را بدانند -1
 .به حدى برسند كه از جان و دل خواهان عدل باشند -2
. با عمل به دستورات شرع به حد باالى شعور فكرى و فرهنگى برسند ، گر چه در محدوده بخشى از مردم باشد -3

 .غیبت حضرت را از ناحیه خود مردم مى داند))شرح تجرید((لذا مرحوم خواجه نصیرالدین طوسى در و
 . پیشرفت بشر از ناحیه صنعت و تكنیك -4

 . و در مجموع فراهم نشدن مجموع شرایط الزم براى ظهور ، علت تاءخیر ظهور حضرت است
و فقهم  -ولو اءن اءشیاعنا :هللا علیه مى فرستد مى فرمایدامام زمان علیه السالم در توقیعى كه به شیخ مفید رحمة ا

على اجتماع من القلوب فى الوفآء بالعهد علیهم ، لما تاخر عنهم الیمن بلقآئنا ، و لتعجلت لهم السعادة  - اله لطاعته 
اگر ((؛(895) مبمشاهدتنا على حق المعرفة منهم بنا ، فما یحبسنا عنهم اال ما یتصل بنا مما نكرهه و ال نوثره منه

مدل مى شدند ، میمنت در راه ایفاى پیمانى كه بر دوش دارند ، ه -كه خداوند توفیق طاعتشان دهد  - شیعیان ما 
مالقات ما از ایشان به تاءخیر نمى افتاد ، و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنها مى گشت ، دیدارى بر مبناى 

علت مخفى شدن ما از آنها چیزى نیست جز آنچه كه از كردار آنها . شناختى راستین و صداقتى از آنان نسبت به ما
 ((. ها را از آنها نداریمبه ما میرسد و ما توقع انجام این كار

 دلیل برترى امام زمان علیه السالم بر سایر ائمه است ؟))لو ادركته لخدمته ایام حیاتى((آیا حدیث : 317
را  -مهدى علیه السالم  -اگر من زمان او :((... از امام صادق علیه السالم نقل است كه در ضمن سخنانى فرمود

 .((خدمت مى كردم درك مى كردم در طول زندگى ام به او
 آیا این جمله داللت بر برترى امام زمان علیه السالم بر دیگر امامان دارد؟

هرگز زیرا از آنجا كه در عصر ظهور ، رهبر بالفعل و فعال مایشاء امام مهدى علیه السالم : در پاسخ مى گوییم 
لذا امام صادق علیه السالم چنین است و همگى وظیفه دارند كه در راستاى اهداف آن حضرت او را یارى دهند 

 .تعبیرى را فرموده اند
 چرا اگر امام زمان خود را نشناسیم ، به مرگ جاهلى از دنیا رفته ایم ؟ : 318

شكى نیست كه معرفت تاءثیر به سزایى در عملكرد انسان دارد و هر چه معرفت انسان به كسى یا عقیده اى : اوال 
ر آن در ناحیه عمل بیشتر خواهد بود و به طور كلى انسان بدون معرفت نمى تواند تر باشد ، تاءثی بیشتر و راسخ 

لذا علماى كالم از همین طریق و به مالك لزوم شكر منعم قائل به وجوب . در ناحیه عمل حق مطلب را ادا كند
اطاعت او  امام زمان علیه السالم حجت خدا بر روى زمین است و مطابق نصوصات ،. معرفت خداوند شده اند

 . واجب است ، لذا باید به او در حد امكان معرفت حاصل كنیم و رنه با مرگ جاهلى از دنیا رفته ایم
ما وظیفه داریم امام زمان خود را بشناسیم تا دنباله رو هر كسى نباشیم ، چه كسى را الگوى خود قرار دهیم : ثانیا 



كسى كه متاعى از دین را عرضه كرد به سراغش رفته او را  و دین را از چه كسى اخذ كنیم ؟ آیا مى توان از هر
 الگو و امام خود قرار دهیم ؟

باید در مرحله اول خصوصیات امام را شناخته و مصداق آن را مشخص كنیم ، آن گاه به دنبال ایشان رفته و آن 
 . با جهالت خواهیم داشتقطعا باید چنین باشد و گرنه در هنگام مرگ مرگى ، . حضرت را رهبر خود قرار دهیم 

 وظیفه ما براى نزدیك شدن ظهور چیست ؟ : 319
ظهور امام زمان علیه السالم وابسته به شرایط و مصالح خاصى است ، ولى آنچه كه مربوط به شیعیان ضرت مى 

 شود این است كه ؛
 . خود را اصالح نموده و با شرایط حكومت و عصر ظهور حضرت وفق دهیم : اوال
در جامعه براى ظهور حضرت زمینه سازى كنیم و در صدد اصالح مردم در حد توان خود برآییم تا شرایط  : ثانیا

فراهم شود و به دست تواناى حضرت موانع كلى بر طرف شده و شرایط اساسى براى حكومت دل جهانى ایجاد 
 ((منتظران مصلح خود افرادى صالحند:((گردد ، لذا فرموده اند

ا و استغاثه به درگاه الهى را فراموش نكنیم كه در ظهور حضرت مطابق روایات تاءثیر به سزایى هرگز دع : ثالثا
 .دارد

 آیا گناهان شیعیان ، سبب تاءخیر در ظهور مى شود؟ : 320
از آن جهت كه حضرت علیه السالم در هنگام ظهورش احتیاج به افرادى پاك و خالص از هر جهت دارد تا بتواند 

حیدى خود را پیاده كند ، طبیعتا گناهان مى تواند سبب تاخیر در ظهور حضرت و فراهم نشدن یكى حكومت عدل تو
 .از شرایط اساسى ظهور باشد

و از طرفى دیگر حضرت مهدى علیه السالم در عصرى ظهور خواهد كرد كه در سطح كلى و نوعى ، مردم از 
كامل گردد و این هدف در سایه عمل به دستورات  مستواى عالى فرهنگى برخوردار باشند كه با ظهورش عقل ها

 .شرع تحقق مى یابد
 صدقه دادن به جهت سالمتى امام زمان علیه السالم چه حكمى دارد؟ : 321

اصل صدقه دادن داراى ارزش و ثواب بسیارى است و مى تواند بالها را از انسان دور كند و اگر انسان از طرف 
الت از آن حضرت علیه السالم صدقه دهد ، هم براى انسان موثر است و هم براى امام زمان علیه السالم و به وك

 . حضرت
 .براى انسان تاءثیر دارد؛ زیرا هدیه به مومن ، آن هم باالترین مومن روى زمین ثواب دارد

اید ، براى حضرت نیز تاءثیر دارد؛ زیرا موجب مى شود كه خداوند به او بركات بیشترى دهد و به عنایاتش بیفز
زیرا عنایات خداوند حد و حصرى ندارد و نیز موجب دفع بال از وجود حضرت مى گردد ، زیرا خداوند متعال 

 .حضرت را از راه هایى كه از آن جمله صدقه دادن است حفظ مى نماید
 .در مورد دعا براى سالمتى امام زمان علیه السالم نیز همین جواب را خواهیم داد

 فساد در جهان حضرت ظهور نمى كنند؟چرا با وجود  : 322
یكى از اهداف . وجود فساد و یا گسترش آن در سطح كل جامعه بشرى علت تامه براى ظهور حضرت نیست 

حضرت گسترش عدل و داد است ، ولى براى ظهور حضرت احتیاج به فراهم شدن شرایط و مقدماتى است كه در 
 :كه از آن جمله مى توان به این موارد شاره كردجاى خود به طور اجمال به آن اشاره كرده ایم 

 . باال رفتن سطح فكرى جامعه: الف 
 . گسترش وسایل و امكانات ارتباط جمعى و تكنیك: ب 
 . فراهم شدن افرادى خاص و انسان هایى كامل براى همكارى با حضرت در گسترش عدل و توحید در جامعه: ج 

 یح است ؟آیا از وقت ظهور اطالع دادن صح : 323
 :به جهاتى نباید خبر از وقت ظهور داد

 . در هیچ روایتى به وقت دقیق و حتى غیر دقیق ظهور اشاره نشده است -1
واقع شود و ما ))بداء((از آنجا كه زمان ظهور ممكن است به جهت شرایطى تغییر پیدا كند و به تعبیرى متعلق -2

ظهور خبر دهیم گر چه انسان ممكن است از راه هاى غیر عادى به از آن اطالعى نداشته باشیم لذا نباید از زمان 
 .یك پرده از قضایا علم حاصل نمایید

گاهى با برخى از خبرها نسبت به ظهور كه در خارج هم تحقق نیافته است مردم به اصل ظهور بدبین مى شوند  -3
 .و اصل واقعه از دید آنان بى اعتبار مى گردد

 .توقیت و معین كردن وقت ظهور نهى نموده اند برخى از روایات ، از -4
 آیا عریضه نویسى به امام زمان علیه السالم مدرك معتبرى دارد؟ : 324



 :در مورد جواز بلكه رجحان عریضه نویسى به امام زمان علیه السالم مى توان به ادله اى تمسك كرد
لیه السالم به شمار مى آید ، توسلى كه اصل آن عریضه نویسى از انواع توسالت و استغاثه هاى به امام عصر ع -1

 .از مستحبات مسلم در مصادر دینى به حساب مى آید
عریضه نویسى از كارهاى مسلمى است كه عمل و سیره بزرگان بر آن بوده و آثار و بركات شگفت انگیزى از  -2

  .(896)ین رابطه نقل مى كندقضایاى عجیبى را در ا))نجم الثاقب((محدث نورى در كتاب. آن برده شده است 
نقل كرده و این خود دلیل بر آن  كیفیت و چگونگى عریضه نویسى را))البلد االمین))و))المصباح((كفعمى در -3

   .(897)است كه عریضه نویسى را مشروعیت برخوردار است
هنگام انداختن عریضه چنین خیال كند كه نامه را به نایب خاص تسلیم مى :((یز فرموده است مرحوم مجلسى ن

  .(((898)كند
عریضه اى به سوى خداوند :((مى گوید))مصباح المتهجد((شیخ الطائفه ابو جعفر طوسى رحمة اهللا علیه در كتاب

متعال مى نویسى و آن را مى پیچى ، سپس عرضه دیگرى به محضر واالى حضرت بقیة اهللا اروحنا فداه مى 
 .، آن گاه كیفیت نوشتن هر یك از عریضه ها را بیان مى دارد ((...(899) نویسى
 آیا قیام قبل از ظهور حجت صحیح است ؟ : 325

الم و بى دین قبل از ظهور امام زمان علیه السالم حرام است ، برخى معتقدند كه قیام و انقالب بر ضد هر حاكم ظ
كل رایة ترفع قبل قیام القائم :آنان به روایاتى در این باره استناد مى كنند از قبیل آنكه امام صادق علیه السالم فرمود

هر پرچمى كه قبل از قیام قائم باال رود صاحب آن طاغوت ((؛(900) فصاحبها طاغوت یعید من دون اهللا عزوجل
 ((.بوده و غیر خداوند عزوجل را عبادت مى كند

 : در توجیه این روایات مى گوییم
ایات با اصول كلى شریعت و مبانى قطعى آن كه از جمله ادله امر به معروف و نهى از منكر و جهاد این رو -1

 . است منافات دارد ، زیرا این سه مراتبى دارد كه یكى از آنها قیام است
كه در جاى خود مورد بحث سندى و تضعیف . غالب روایات مشكل سندى از قبیل ارسال و ضعف راوى دارد -2

 . فته استقرار گر
این : از برخى روایات نیز استفاده مى شود كه امام در صدد خبر از غیب است به این معنا كه امام مى فرماید -3

گونه انقالب ها به پیروزى نهایى نمى رسد گر چه ممكن است آثار مثبتى بر آن مترتب شود ، نه آنكه امام در صدد 
 .قیام زید شهید و مختار فرمودندتخطئه اصل انقالب باشد آن گونه كه در مورد 

یكى دعوت به حق كه به هدف برپا داشتن حق و باز گرداندن : دعوت انقالبى و انقالب كننده بر دو گونه است  -4
كه البته چنین حكومتى مورد تاءیید امامان معصوم علیه . زمام امور حكومت به دست اهل بیت علیهم السالم است 

 . السالم است
بنابراین . گویا همین معنا است ))كل رایة((به باطل كه به جهت مطرح كردن خود است و مقصود از دیگرى دعوت

قیام هایى كه در صدد دفاع از حریم شریعت و امامت اهل بیت علیهم السالم است تخصصًا از این روایات خارج 
م زین العابدین علیه السالم سؤال شد مى باشد و لذا هنگامى كه درباره وظیفه شیعیان در مقابل قیام مختار از اما

هر گاه برده اى ((؛(901) مؤ ازرته  لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اهل البیت ، لوجب على الناس :حضرت فرمود
 ((. بر مردم كمك و یارى او واجب است -كنایه از اینكه قیام كرد  -زنگى براى یارى ما پیشانى بند به پیشانى بست 

قائم ((؛(902) یخرج القائم حتى یخرج اثنا عشر من بنى هاشم كلهم یدعو الى نفسه:امام صادق علیه السالم فرمود
خروج نخواهد كرد تا آنكه قبل از آن دوازده نفر از بنى هاشم خروج كنند و همه آنها مردم را به خود دعوت مى 

 ((.كنند
 سرداب مقدس

 آیا امام زمان علیه السالم در عصر غیبت در سرداب خانه خود مخفى و غایب شده است ؟ : 326
شیعه قائل است كه مهدى موعود بعد از تولدش در سردابى : اهل سنت به جهت استهزاى عقاید شیعه مى گویند

نیز از همان   اب به سر مى برد و ظهورش مخفى شد و غیبت خود را از آنجا شروع كرده و تاكنون نیز در آن سرد
مى نشینند و اشك   لذا شیعیان هر روز از صبح تا غروب در آن سرداب به انتظار ظهورش . سرداب خواهد بود

  .(903)ماتم مى ریزند
 : پاسخ
سرداب عبارت است از طبقه پایین ساختمان خانه كه در مناطق گرمسیر به جهت حفاظت از گرماى شدید  : اوال

. ده است مى سازند ، و این نوع ساختمان در غالب خانه هاى عراق مشاهده مى شود و سامرا نیز از آن مستثنى نبو
امام هادى علیه السالم در خانه خود به جهت آسایش اهل بیتش و محافظت از گرما چنین سردابى را ساخته بودند 



 .كه بعد از شهادتش به ارث منتقل به امام عسكرى علیه السالم شد
بعد از مطابق تاریخ ، حضرت مهدى علیه السالم از زمان والدت از دیدگان مردم خصوصا حكام مخفى بود و 

و از آنجا كه سكونت حضرت . شهادت پدرش بر جسد او نماز گزارد و رسما غیبت خود را از آن خانه آغاز نمود
این . و سایر اعضاى خانواده در آن سرداب بوده است لذا مكان غیبت را به آن سرداب مقدس نسبت مى دهند

ه شده است كه امام زمان و پدرش و جدش سرداب براى شیعیان اهل بیت علیهم السالم از آن جهت مقدس شمرد
علیه السالم در آن سرداب به سر برده و عبادت به جاى آورده اند و از همان مكان نیز حضرت مهدى علیه السالم 

نسبت غیبت حضرت به سرداب همانند نسبت غیبت به تمام خانه و هر مكانى است كه امام زمان . غایب شده است 
و این نهایت جهل و نادانى است كه كسى به شیعه نسبت دهد كه آنان معتقدند . كرده است  در آن دیده شده و زندگى

زیرا مطابق !! كه امام زمان علیه السالم در سرداب خانه خود غایب شده و تا هنگام خروج در آن باقى است 
شوند و در مناطق مختلف  روایات فراوان امام زمان علیه السالم در سرزمین هاى مختلف بر موالیان خود وارد مى

 .گردش مى كنند
حضرت در موسم هاى دینى همچون حج حاضر شده و اقامه شعائر دینى مى نمایند و گواه بر زنده ها و مرده ها 

لذا بهترین تعبیرى كه مى توان درباره سرداب مقدس و زیارت مردم از آنجا داشت این است كه . خواهند بود
شیعیان در محل هاى اختصاصى آن حضرت همچون مسجد سهله و مسجد حضرت مكان خاصى ندارند لذا 

و . دور هم جمع مى شوند و به یاد آن حضرت ندبه كرده و از او درخواست ظهورش را مى نمایند... جمكران و 
در حقیقت سرداب مقدس از آن جهت كه شروع غیبت آنجا بوده جنبه رمزى داشته ، در آنجا شیعیان گرد هم جمع 

 .ند و از خداوند طلب خروج او را مى نمایندمى شو
شیعه اعتقاد ندارد كه غیبت امام در سرداب است و خودشان او را در :((... عالمه امینى رحمة اهللا علیه مى فرماید

آن است  - كه با احادیث تاءیید شده  -سرداب مخفى كرده اند و از همان جا نیز ظهور خواهد كرد بلكه اعتقاد شیعه 
هرگز قائل نشده كه سرداب مقدس آن نور را در خود . از مكه معظمه مقابل خانه خدا ظهور خواهد كردكه او 

و این مساءله اى همگانى در خانه هاى عراق  .مخفى كرده است بلكه آن سرداب خانه امامان در سامرا بوده است 
جهت شرف پیدا نموده كه به سه این سرداب به طور خصوص از آن . است كه به جهت حفاظت از گرما مى سازند

نفر از امامان دین منسوب است ، خانه اى كه داوند متعال اذن داده كه ارتفاع معنوى یافته و در آن اسم و ذكر خدا 
  .(((904)برده شود

با مراجعه به كتاب . عقیده هر مذهب یا دینى را مى توان از البالى كتاب هاى علماى آن مذهب یا دین یافت  : ثانیا
رد كه هاى علماى شیعه قبل از والدت امام مهدى علیه السالم تا این زمان كه در دسترس همه است پى خواهیم ب

 .هیچ یك از آنان حتى نزد عوام از آنها چنین اعتقادى وجود ندارد كه دشمنان شیعه به آن نسبت مى دهند
 مكان حضرت مهدى علیه السالم در عصر غیبت كبرا كجا است ؟ : 327

یچ مكان از روایات بسیارى استفاده مى شود كه امام زمان علیه السالم نه تنها در سرداب مقدس مخفى نیست بلكه ه
 .معینى ندارد

پدرم مرا وصیت كرده كه در سرزمین هاى :((امام زمان علیه السالم در خطاب خود به ابراهیم بن مهزیار فرمود
مخفى و دور سكنى گزینم تا امرم از مردم مخفى بماند و محلم از كیدهاى اهل ضاللت و ارتداد و از حوادث امت 

  .(((905)، مرا به تپه هاى بلند كشانده است لذا این سفارش. هاى گمراه محفوظ بماند
رد كه تنها خواص از شیعیانش از آن اطالع آرى مطابق برخى از روایات مكان خاصى براى حضرت وجود دا

 .دارند
احداهما قصیرة و االخرى طویلة ،  :للقائم غیبتان :اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه فرمود

براى قائم ((؛(906) الغیبة االولى ال یعلم بمكانه فیها اال خاصة شیعته و االخرى ال یعلم بمكانه فیها اال خاصة موالیه
ان او اطالع یكى كوتاه و دیگرى طوالنى ، در غیبت كوتاه كسى غیر از خواص از شیعیانش از مك: دو غیبت است 

 ((.ندارند و در غیبت طوالنى نیز تنها خواص از دوستدارانش از مكان او آگاهند
 آیا امام زمان علیه السالم از سرداب مقدس ظهور خواهند كرد؟ : 328

از جمله نسبت هاى ناروایى كه به شیعه داده شده این است كه آنان معتقدند امام مهدى علیه السالم در آخرالزمان از 
ولى با مراجعه به كتاب هاى حدیثى و كالمى شیعه پى خواهیم برد كه این نسبت . رداب سامرا خروج خواهد كردس

بلكه شیعه معتقد است كه آن حضرت همانند جدش رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از مكه . كذب و دروغ است 
 .مكرمه ظهور خواهند نمود

یه السالم و او از امیر المومنین علیه السالم در حدیثى طوالنى نقل فضل بن شاذان به سند خود از امام صادق عل
او نهمین از فرزندان توست اى ((؛ ...(907) یظهر بین الركنین! هو التاسع من ولدك یا حسین :كرده كه فرمود



 ((.كه بین ركن و مقام ظهور خواهد كرد! حسین 
القائم منا منصور بالرعب ، موید :شیخ صدوق نیز به سند خود از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه فرمود

 د ظهره الى الكعبة و اجتمع الیه ثالثمائة و ثالثه عشر رجالفاذا خرج اسن. فعند ذلك خروج قائمنا... بالنصر 
در آن هنگام ... عب و ترس یارى شده ، و به نصرت تاءیید مى شود قائم از ما كسى است كه به ر((؛...(908) 

پس هنگامى كه خروج كند بر كعبه تكیه زند در آن هنگام سیصد و سیزده نفر دور او جمع مى  .است خروج قائم ما
 .((... شوند

 تكالیف عصر غیبت
 رند؟مومنین چه تكالیفى در عصر غیبت نسبت به امام زمان علیه السالم دا : 329

در مورد حضرت مهدى علیه السالم و موقعیت آن حضرت هر یك وظایف سنگینى بر عهده دارند اینك به برخى از 
 : آنها اشاره مى كنیم

 ایمان به حتمى بودن خروج مهدى علیه السالم -1

 

 
 

كفر بما انزل على  من انكر خروج المهدى فقد:در روایات اهل سنت مى خوانیم كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود
 ل شده كفر ورزیده استهر كس منكر خروج مهدى شود به آنچه بر محمد صلى اهللا علیه و آله ناز((؛(909) محمد

.)) 
 صبورى و تمسك به دین حق در فتنه ها -2

خوشا به ((؛(910) طوبى لمن تمسك باءمرنا فى غیبة قائمنا فلم یزغ قلبه بعد الهدایة:امام صادق علیه السالم فرمود
 ((.حال كسى كه در غیبت قائم ما متمسك به امر ما شده و قلب او بعد از هدایت منحرف نشود

 تمسك به والیت امام غایب -3
وبى لمن ادرك قائم اهل بیتى و هو ط:امام باقر علیه السالم از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود

ئم اهل بیت مرا درك كند و در غیبت او قبل از خوشا به حال كسى كه قا((؛ ...(911) یاءتم به فى غیبته قبل قیامه و
 .((... قیامش به او اقتدا كند و

 طلب معرفت امام زمان علیه السالم از خداوند متعال -4
هل عرفت امامك ؟ :كلینى رحمة اهللا علیه به سند خود از ابو بصیر نقل كرده كه امام باقر علیه السالم به من فرمود

آیا امامت را شناخته اى ؟ عرض كردم ((؛(912) حسبك اذا: ان اخرج من الكوفة ، فقال اى واهللا قبل : قلت : قال 
 ((. بس است تو را در این هنگام: قبل از آنكه از كوفه خارج شوم ، فرمودآرى به خدا سوگند 

 تجدید بیعت و ثبات بر اطاعت -5
اللهم انى اجدد له فى صبیحة یومى هذا و ما عشت فى ایامى :در دعاى عهد از امام صادق علیه السالم مى خوانیم 

 ا ، اللهم اجعلنى من انصاره و اعوانه و الذابین عنهعهدا و عقدا و بیعة له فى عنقى ال احول عنها و ال ازول ابد
در این روزم عهد و پیمان و بیعتى را در ] مهدى علیه السالم حضرت [بار خدایا همانا من براى او ((؛...(913) 

گردنم تجدید مى كنم بیعتى كه از آن بازنگشته و هرگز آن را زایل نمى سازم ، بار خدایا مرا از یاران و كمك 
 ((. كاران و مدافعین از آن حضرت قرار بده

 . در این دعا سخن از تجدید عهد با امام خود در هر روز است
 مقابله با شبهات و اشكاالت -6

ایاكم و الشك و االرتیاب انفوا عن نفوسكم الشكوك ، و قد حذرتم فاحذروا :امام صادق علیه السالم در حدیثى فرمود
خود را از شك و تردید دور كنید و از شك ها بپرهیزید شما بر حذر ((؛(914) و من اهللا اسئل توفیقكم و ارشادكم

 ((. داده شدید پس حذر كنید و من توفیق و ارشاد شما را از خداوند خواستارم
 كمك و یارى برادران مومن -7

م در حدیثى جملهو عملوا الصالحاتدر سوره العصر را بر مواسات و هم یارى برادران دینى امام صادق علیه السال
  .(915)منطبق ساخته اند

هر كس متكفل یتیمى براى ما شود كه محنت استتار ما او را :((در تفسیر امام عسكرى علیه السالم آمده است 
وامانده كرده و از علوم ما كه به دستش رسیده او را سرشار كند تا اینكه ارشاد شده و هدایت یابد خداوند متعال در 



انا اولى بالكرم منك ، اجعلوا له یا مالئكتى فى الجنان بعدد كل ! اسى یا ایها العبد الكریم المو:حق او مى فرماید
اى بنده كریم كه یارى كننده اى من از او در این كرم اولى ترم اى ((؛ ...91)(6 حرف علمه اءلف اءلف قصر

 ((.((... مالئكه من براى او در بهشت به هر حرفى كه تعلیم داده یك ملیون قصر دهید
 فریب نخوردن از مدعیان دروغین مهدویت -8

و به طور حتم ((... ؛(917) من اءىو لتعرفن اثنى عشر رایة مشتبهة ال یدرى اءى :امام صادق علیه السالم فرمود
 .((... نمى شود دوازده پرچم و دعوت مشتبه بر پا خواهد شد كه از همدیگر تشخیص داده

 زیاد دعا كردن براى تعجیل فرج -9
اكثروا :حضرت مهدى علیه السالم در توقیعى كه در جواب سؤال هاى اسحاق بن یعقوب فرستادند فرموده اند

  ((.زیاد براى تعجیل فرج دعا كنید زیرا فرج شما در آن است((؛(918) الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلك فرجكم
 اجتناب از جزع -10

عجالهم لهذا انما هلك الناس من است:كلینى رحمة اهللا علیه به سندش از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود
مردم به جهت عجله كردن در  همانا((؛ ...(919) االمر ان اهللا ال یعجل لعجلة العباد ان لهذا االمر غایة ینتهى الیها

 ((. این امر هالك شدند ، خداوند به خاطر عجله بندگان عجله نخواهد كرد زیرا براى این امر نهایتى است
 وقت معین نكردن براى ظهور -11

  ((.همانا ما اهل بیت وقت معین نمى كنیم((؛(920) انا اهل بیت ال نوقت:امام صادق فرمود
 دوست داشتن حضرت علیه السالم -12

یه السالم در روایات فراوانى به دوستى اهل بیت عصمت و طهارت علیه السالم و از آن جمله حضرت مهدى عل
سفارش شده است و این به نوبه خود مى تواند در جلب توجه مردم به حضرت علیه السالم و پیروى از دستورات 

 .او و دیگر امامان تاءثیر بسزایى داشته باشد
 حسب و نسب امام مهدى علیه السالم

 د؟مشخصات ظاهرى حضرت چیست و آیا كسى مى تواند خودش را به صورت حضرت درآور : 330
امام زمان علیه السالم بعد از شهادت پدرش هنگامى كه براى نماز بر جنازه او حاضر شد مردم او را مشاهده 

  .(921)كردند در حالى كه طفلى گندم گون بود با موهاى فرى و بین دندانهاى جلو او باز بود
شیخ طوسى رحمة اهللا علیه از برخى كسانى كه حضرت را در خالل غیبت صغرا مشاهده كردند نقل مى كند كه آن 

هنگامى كه سخن مى گفت ، كسى :((راوى مى گوید. حضرت جوانى زیبارو ، با بویى معطر ، و هیبتى عظیم بود
  .(((922)را بهتر از او در سخن گفتن ندیدم

حضرت جوانى گندم گون بود و هرگز كسى را به مانند او در زیبایى :((راوى گفت  در روایتى دیگر مى خوانیم كه
  .(((923)و اعتدال قامت ندیدم

سر مباركش گرد و . قد او نه طوالنى است و نه كوتاه ، بلكه معتدل القامه است :((و در روایتى دیگر آمده است 
  .(((924)بینى او كشیده و گونه هاى او صاف و بر گونه راستش خالى است. پیشانى اش پهن است 

در مورد ذیل سؤال كه آیا كسى مى تواند خودش را به شكل و شمایل حضرت علیه السالم درآورد یا خیر؟ مى 
در اوصافى كه ذكر شد درآورد ولى اگر چه به حسب ظاهرى كسى بتواند خودش را به مانند حضرت : گوییم 

عالئم ظهور كه در جاى خود ثابت شده و نیز با اعجازى كه حضرت از خود نشان مى دهند هرگز كسى در امامت 
و لطف بر او واجب است ، و لذا به طور حتم كارى خواهد . و این مقتضاى لطف خداوند است . او شك نخواهد كرد

 .ه كسى مشتبه نخواهد شدكرد كه وجود حضرت در عصر ظهور ب
 جایز است ؟) محمد(آیا نام بردن اسم حضرت  : 331

در مورد حكم نام بردن اسم شریف حضرت علیه السالم بیش از صد روایت وجود دارد كه مى توان آن ها را به 
 :چهار دسته تقسیم كرد

   .(925)ده استروایاتى كه به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطى از ذكر نام حضرت نهى كر1- 
   .(926)روایاتى كه از ذكر نام شریف آن حضرت تا زمان ظهور نهى كرده است2- 
   .(927)روایاتى كه علت نهى از ذكر نام شریف آن حضرت را خوف و تقیه و علل دیگر دانسته است3- 
   .(928)روایاتى كه در آنها به اسم شریف حضرت چه از سوى امام یا راوى تصریح شده است4- 

دسته اول و دوم بیانگر یك معناست برخى با استناد روایات به حرمت فتوا داده و ذكر نام شریف حضرت را تا 
اند ، از آن جمله مى توان از عالمه مجلسى ، شیخ صدوق ، شیخ مفید ، طبرسى ، میر  زمان ظهور حرام دانسته

نام  -رضوان اهللا علیهم  - داماد ، محدث جزایرى ، محدث نورى ، میرزاى شیرازى ، میرزا محمد تقى اصفهانى
 .برد



ه از آن جمله مى توان و برخى نیز حرمت ذكر نام شریف آن حضرت را مقید به صورت خوف و تقیه دانسته اند ك
 .نام برد - رضوان اهللا علیهم  -از اربلى ، شیخ حر عاملى ، خواجه نصیر الدین طوسى ، و فیض كاشانى و دیگران 

 .برخى نیز این حكم را به عصر غیبت صغرا اختصاص داده اند
 : لیلبه نظر مى رسد كه حق با قول دوم باشد؛ یعنى حرمت مختص به صورت خوف و تقیه است به د

تلقین كن به محتضر كلمات فرج و شهادتین و اسم هر یك از :((در باب تلقین محتضر در حدیثى چنین آمده است  -1
 .معلوم است كه هنگام تلقین به اسم حضرت تصریح مى شود .(((929) امامان را تا هنگام فوتش

در مورد تلقین میت نیز همین دستور آمده كه نام هر یك از امامان را بر او ببر و تلقین كن ، كه از آن جمله نام  -2
   .(930)امام زمان علیه السالم است

امام عسكرى علیه السالم براى كسى كه اسمش را برد به توسط من پولى : محمد بن ابراهیم كوفى مى گوید -3
این به جهت عقیقه براى فرزندم محمد علیه السالم : از طرف حضرت قربانى كند و فرمود فرستاد تا گوسفندى

  .(((931)است
كنیه معروف حضرت عسكرى علیه السالم ابو محمد است و در این كنید تصریح به اسم حضرت مهدى علیه  -4

 .السالم مى باشد
و بسیار :((... از امام رضا علیه السالم در مورد زیارت قبر امام حسین علیه السالم سؤ ال شد ، حضرت فرمود -5

 .((ا را مى برى و به سوى خدا از دشمنانشان پناه مى برىبر محمد و آل او درود مى فرستى و نام هر یك از آنه
(932) 

كه منع از ذكر نام شریف حضرت به جهت تقیه در دوران خوف و نظر من چنین است :((محق اربلى مى گوید
تحت تعقیب بودن و سوال از نام و محل ایشان بوده است ، ولى االن كه خوف و تقیه اى نیست منع و حرمتى از 

  .(((933)ذكر نام شریفش وجود ندارد
وارد بر فاطمه زهرا علیها السالم شدم تا در والدت :((جابر بن عبداهللا انصارى به امام باقر علیه السالم مى گوید -6

: در سفید در دست مباركش یافتم ، سؤ ال كردم  امام حسن علیه السالم به حضرتش تهنیت بگویم ، صحیفه اى از
در آن اسامى امامان از : اى بهترین زنان عالم این صحیفه كه در دستان شما مى بینم چیست ؟ حضرت فرمود

 .((...نگاه كردم و اسامى هر یك از امامان را در آن صحیفه مشاهده كردم : جابر مى گوید... فرزندانم هست 
(934) 

در احادیث زیادى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله وارد شده كه حضرت مهدى همنام رسول خداست ، و این  -7
 . نى به نام مبارك امام زمان علیه السالم استتصریح ضم

 آیا مهدى علیه السالم از اوالد و نسل عباس است ؟ : 332
عباسیان براى تثبیت موقعیت سیاسى خود دست به جعل احادیث زده و از احادیث متواتر مهدویت به نفع خود 

 : استفاده كرده اند اینك به نقد برخى از این احادیث مى پردازیم
هر گاه مشاهده نمودید كه پرچم :((احمد بن حنبل به سندش از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود -1

  .(((935)هاى سیاه از طرف خراسان مى آید به آنها ملحق شوید زیرا در میان آنها خلیفه خدا مهدى است
زیرا در سند آن على بن زید وجود  . تضعیف كرده است))المنار المنیف((این حدیث را ابن قیم جوزیه در كتاب خود

   .(936)ل احتجاج نیستدارد كه منفرداتش یعنى روایاتى كه تنها او نقل كرده قاب
ولى ابن قیم نیز آن را به خاطر وجود یزید بن   .(937) ابن ماجه در سننش همین مضمون را نیز نقل كرده است2- 

صحت نمى   یث و حدیث قبلى بر فرض این حد:((آن گاه مى گوید. ابى زیاد در سلسله سند آن تضعیف نموده است 
تواند دلیل بر این باشد كه متولى سلطنت و حكومت جهانى مهدى از اوالد عباس است كه در آخرالزمان خروج 

  ((...(938)خواهد نمود
خصوصا آنكه مهدى عباسى در آخرالزمان نبوده و با او بین ركن و مقام بیعت نشده است و دجال را نكشته و نیز 

حضرت عیسى علیه السالم براى مساعدت او از آسمان فرود نیامده است ، خصوصیاتى كه در روایات براى 
 . علیه السالم آمده استحضرت مهدى 

 . به تعبیر دیگر هیچ یك از عالیم و خصوصیات حضرت مهدى موعود علیه السالم بر او صادق نبوده است
مهدى از فرزندان عباس موى من :((عثمان به عفان از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود -3

  .(((939)است
آورده است ، كتابى كه ر آن ))الموضوعات((ابن الجوزى پى به وضع این حدیث برده و لذا آن را در كتاب : اوال

 . تاحادیث جعلى جمع آورى شده اس
سند . كعب االحبار ، عثمان بن عفان و عبداهللا بن عمر نقل شده است : این حدیث توسط سه نفر از صحابه  : ثانیا



حدیث كعب كه ابن حماد آن را نقل كرده منقطع بوده و حكم این نوع حدیث حكم حدیث مرسل است كه نزد شیعه و 
یث عثمان بن عفان را كه محب الدین طبرى نقل كرده سنى اعتبارى ندارد مگر مراسیل برخى از افراد خاص و حد

در سندش محمد بن ولید واقع است كه علماى رجال او را تضعیف نموده اند و سند روایت عبداهللا بن عمر نیز 
 . ضعیف است

 آیا مهدى همان عیسى بن مریم است ؟ : 333
الم در آخرالزمان حدیث ابن ماجه است كه از جمله ادله منكرین مهدویت و اعتقاد به ظهور حضرت مهدى علیه الس

و مهدى ((؛(940) و ال مهدى اال عیسى بن مریم:به سندش از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
 .((جز عیسى بن مریم نیست

 : پاسخ
بسیارى از صحابه كه احادیث مهدویت را از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده اند مهدى را از ذریه  -1

 .رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مى دانند
 . بوده و هیچ كسى به آن استناد نكرده است این حدیث مورد اعراض علماى حدیث و متكلمین -2

   .(941)خود ابن ماجه در سنن خود حدیثالمهدى حق و هو من ولد فاطمةرا نیز نقل كرده است3- 
  .(942) نقل كرده و به طور مبسوط آن را تضعیف نموده است))المنار المنیف((ابن قیم جوزیه این حدیث را در4- 

حاكم نیشابورى نیز كه این حدیث را نقل كرده از روى تعجب بوده نه آنكه به جهت مطابقتش با شروط شیخین آن 
  .(943)را نقل كرده باشد

 .خبرى است منكر كه ابن ماجه آن را نقل كرده است) و ال مهدى اال عیسى بن مریم (حدیث :((... ذهبى مى گوید
(944) 

: آن گاه مى گوید. معارض با احادیث این باب است  -و ال مهدى اال عیسى بن مریم  -حدیث :((قرطبى مى گوید
بوده و اصّح از این احادیثى كه نص بر خروج مهدى از عترت پیامبر و از اوالد فاطمه علیه السالم است ثابت 
  .(945)حدیث است ، پس حكم مطابقت احادیث خروج مهدى از اوالد فاطمه است نه احادیث دیگر

و ال مهدى اال عیسى بن (این حدیث را طبرانى نیز با سند خود از ابى امامه نقل كرده ولى در متن آن جمله  -5
   .(946)نیامده است) مریم 

روایات خروج مهدى از اوالد فاطمه علیه السالم متواتر است و همان گونه كه در جاى خود اشاره شد عده  -6
بر فرض صحت سند خبر واحد ) و ال مهدى اال عیسى بن مریم (ولى حدیث  .زیادى به تواتر آن تصریح كرده اند

و نیز مشهور بین مسلمین در طول تاریخ اسالم ظهور شخصى از . متواتر مقدم است  است و هنگام تعارض ، خبر
اهل بیت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و از اوالد فاطمه علیه السالم است این شهرت مى تواند مرجح احادیث 

 .مهدویت اسالمى باشد
   .(947)ال به آن پاسخ گفته استابوالفیض غمارى نیز در صدد پاسخ به حدیث فوق برآمده و با هشت اشك

 ((د؟اسمه اسمى و اسم ابیه اسم ابى چگونه پاسخ مى گویی:((به حدیث  : 334
غالب علماى اهل سنت معتقدند بر اینكه نام پدر حضرت مهدى علیه السالم عبداهللا است و این به جهت روایتى است 

اسمه اسمى و اسم ابیه :كه ابو داوود در سنن خود از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
و این با اعتقاد علماى امامیه سازگارى .))نام مهدى همنام من و نام پدرش همنام پدر من است ((؛(948) اسمى

 .فرزند امام عسكرى علیه السالم مى دانند ندارد زیرا آنان امام زمان حضرت مهدى علیه السالم را
 : پاسخ
این مضمون در صحیح ترمذى و سنن ابن ماجه و كتاب هاى ابو نعیم كه در مورد امام زمان علیه السالم  -1

در آنها وجود ) اسمه اسمى و اسم ابیه اسم ابى (تاءلیف شده و نیز در مسند احمد بن حنبل آمده ولى هرگز این ذیل 
 .نیز در روایات اهل بیت علیه السالم چنین تعبیرى وجود نداردو . ندارد

احتمال زیادى داده مى شود كه روایت فوق با ذیلش از مجعوالت و موضوعات عباسیان باشد ، زیرا شكى  -2
نیست كه دولت عباسى براى تاءیید سلطنت خود و تشویق مردم به بیعت با محمد بن عباس ملقب به مهدى عباسى 

لیفه دولت عباسى دست به هر كارى از جمله جعل حدیث و نسبت آن به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله سومین خ
 .زدند

منصور عباسى كه عبداهللا نام داشت فرزندش محمد را به عنوان خلیفه و جانشین خود تعیین نمود و مردم را تشویق 
فرزندش را مهدى گذاشت تا مردم به گمان اینكه او  او براى ترغیب بیشتر مردم به این كار لقب. به بیعت با او كرد

مهدى منتظر و موعود است با او بیعت كنند ولى از آنجا كه اسم خودش عبداهللا بود دستور داد تا حدیثى جعل كرده 
  .(949)و در آن اسم پدر مهدى امت را عبداهللا معرفى كنند



 ((المهدى من ولد الحسن چگونه پاسخ مى گویید؟:((به حدیث  : 335
م نظر كرده و ابو داوود در سنن خود از ابى اسحاق نقل مى كند كه على علیه السالم به فرزندش حسن علیه السال

همانا این فرزندم آقاست همانگونه كه پیامبر او را آقا نامید و زود است كه از صلب او مردى خروج كند :((فرمود
  .(((950)كه هم نام پیامبر شماست

 : پاسخ
در مقابل این حدیث ده ها روایت دیگر وجود دارد كه داللت دارد بر اینكه مهدى از اوالد و نسل امام حسین  -1

 . علیه السالم است
ر فاطمه دختر امام حسن مجتبى به یك معنا مهدى از ذریه امام حسن علیه السالم نیز هست ، زیرا مادر امام باق -2

و . علیه السالم است و لذا با جمع بین دو دسته روایات ، حضرت مهدى علیه السالم هم حسنى و هم حسینى است 
  .(((951)مهدى امت است - حسن و حسین -از این دو :((در حدیثى پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود

همین حدیث را نقل كرده ولى در آن آمده كه امام على علیه السالم به فرزندش حسین ))عقد الدرر((صاحب كتاب -3
خصوصا   .(952) صحیح ترمذى و سنن نسائى و سنن بیهقى این گونه آمده است و نیز در... علیه السالم نظر كرد 

 .یز داده مى شودكه احتمال تصحیف و جابجایى ن
این نكته قابل توجه است كه سادات حسنى به رهبرى محمد بن عبداهللا حسنى كه با او در منطقه ابواء بیعت شد  -4

و از آنجا كه سادات حسنى در صدد شورش و قیام بر علیه دولت . بى تاءثیر در پیدایش این گونه احادیث نبوده اند
معنوى داشتند ، لذا از روایاتى كه درباره ظهور مهدى منتظر وارد شده بهره  بنى امیه بوده اند احتیاج به پشتوانه

آنان با جعل روایتى و نسبت آن به پیامبر صلى اهللا . بردارى سیاسى كرده و آن را بر عبداهللا بن حسن منطبق كردند
  .(953)علیه و آله مهدى را از نسل امام حسن مجتبى علیه السالم معرفى كردند

 مالقات با امام مهدى علیه السالم در غیبت كبرا
 برا ممكن است ؟آیا تشرف به لقاى امام زمان علیه السالم در عصر غیبت ك : 336

 : رى زیرا مقتضى موجود و مانع در این زمینه مفقود است
اما وجود مقتضى رویت این است كه در عصر غیبت كبرا مصلحت بر آن است كه هر از چند مدتى حضرت : الف 

دا خودش را به برخى از مردم و بزرگانى كه سخنشان مورد قبول است نشان دهد تا مردم به وجود او اطمینان پی
خصوصا براى عوام مردم  - زیرا تنها دلیل و برهان . كرده و طوالنى شدن غیبت سبب انكار وجود حضرت نگردد

موجب اطمینان و یقین به وجود امام زمان علیه السالم نیست و لذا بزرگان دستور مى دهند كه قصه تشرف هاى  -
نید كه این به نوبه خود مردم را دلگرم كرده و به بزرگان به خدمت امام زمان علیه السالم را براى مردم بازگو ك

آنها روحیه و امید مى دهد ، و بر اعتقادشان نسبت به وجود حضرت مى افزاید ، زیرا قوى ترین دلیل بر امكان 
 . شى ء وقوع آن است

بعد به در مباحث . و نسبت به موانع ، هیچ مانع و محذور شرعى و عقلى در تشرف به مالقات حضرت نیست : ب 
 . برخى موانع مى پردازیم

 چه كسانى از علما قائلبه جواز و امكان تشرف بوده اند؟ : 337
عموم علماى شیعه از قدما و متاخرین قائل به امكان رویت و تشرف به لقاى حضرت مهدى علیه السالم در عصر 

 : اینك به برخى از كالمات آنها اشاره مى كنیم. غیبت كبرا بوده اند
 مرتضى رحمة اهللا علیه سید -1
ما قطع نداریم كه دست كسى به امام نمى رسد و بشر نمى تواند او را مالقات كند این امرى غیر معلوم است كه ))

اگر گفته شود كه علت استتار امام خوف از ظالمین و تقیه از :((آن گاه مى گوید .((راهى بر قطع به آن نیست
این علت در حق اولیا و شیعیانش نیست ، پس واجب است كه براى آنها ظاهر : معاندین است ، در جواب مى گوییم 

   .((...(954)گردد
 ى رحمة اهللا علیهشیخ طوس -2
  .(((955)ما تجویز مى كنیم كه بسیارى از اولیا و قائلین به امامت او به خدمتش رسیده و از او نفع ببرند))

 سیدبن طاووس رحمة اهللا علیه -3
اراده كرده تا  -جل شاءنه  - راه به سوى امامت باز است براى كسى كه خداوند:((وى خطاب به فرزندش مى گوید
  .(((956)به او عنایت و نهایت احسان كند

گر چه امام االن از جمیع شیعیان غایب است ولى ممتنع نیست كه جماعتى از آنان :((و نیز در جایى دیگر مى گوید
   .((...(957)نند و از دیگران كتمان نمایندبه مالقات حضرت مشرف شده ، از گفتار و كردار ایشان استفاده ك

 آخوند خراسانى رحمة اهللا علیه -4



گر چه احتمال تشرف برخى از افراد صالح و اوحدى به خدمتش داده مى شود :((... گویداو در مباحث اجماع مى 
  .(((958)و احیانا او را نیز مى شناسند

 محقق نائینى رحمة اهللا علیه -5
آرى ، گاهى در . و اما در زمان غیبت ، عادتا رؤ یت حضرت ممكن نیست :((او نیز در مبحث اجماع مى گوید

 .((زمان غیبت براى اوحدى و افراد صالح تشرف به خدمت حضرت و گرفتن حكم از ایشان امكان پذیر است
(959) 
 آیا رؤ یت و مالقات حضرت علیه السالم در عصر غیبت با حكمت غیبت منافات دارد؟ : 338

غیبت با حكمت غیبت و مقتضاى آنكه قطع رابطه به شكل عمومى است منافات مالقات در عصر : برخى مى گویند
 .غرض از غیبت این است كه حضرت از عموم مردم غایب باشد و كسى از او اطالع نداشته باشد. دارد

حكمت و مقتضى غیبت نسبت به كل افراد است یعنى قرار نیست كه همه بتوانند به خدمت حضرت شرفیاب : پاسخ 
 .این منافات ندارد با آنكه برخى به جهت مصالحى خاص بتوانند شرفیاب حضور شوند شوند و
 در صورت امكان رؤ یت در عصر غیبت كبرا چه فرقى بین این غیبت با غیبت صغرا است ؟ : 339

، و  در دوره غیبت صغرا امام زمان به كلى از دیده ها پنهان نبود ، بلكه با وكال و سفیران خاصش در تماس بوده
ولى در  .(960) گاهى سفیران آن حضرت مالقات برخى از افراد را با امام مهدى علیه السالم ترتیب مى دادند

عصر غیبت كبرا مالقات ها به این نحو سازماندهى نشده است بلكه در صورت ضرورت خود حضرت به دیدار 
 .برخى آمده و از وجود حضرت بهره مند مى شوند

مطابق توقیع امام زمان علیه السالم به على بن محمد سمرى آیا در عصر غیبت كبرا مالقات حضرت  : 340
 ممنوع است ؟

ستدالل بر عدم امكان تشرف به مالقات حضرت مهدى علیه السالم در عصر غیبت به توقیع حضرت به برخى در ا
اال فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفیانى :زیرا در ذیل آن چنین آمده است . على بن محمد سمرى تمسك كرده اند

آگاه باش پس هر كس قبل از خروج سفیانى و صیحه ، ادعاى مشاهده كند ((؛ ...(961) و الصیحة فهو كذاب مفتر
 .((پس او بسیار دروغگو و تهمت زننده است

 : پاسخ
ایت را قبول نكرده و لذا جماعت بسیارى از علما و صلحا قضیه تشرف خود را بر دیگران كسى اطالق این رو -1

 .نقل كرده اند
، در حالى كه مى دانیم (962) در توقیع ، ادعاى مشاهده تكذیب شده و مشاهده عبارت است از دیدن با شناخت 2- 

 . غالب دیدارها ، با شناخت در مرحله اول همراه نبوده است: 
ممكن است كه مقصود از ادعاى مشاهده خصوصا با وجود مدعیان دروغین نیابت و سفارت در عصر صدور  -3

، ادعاى مشاهده و رویت و مالقات با حضرت به عنوان نایب خاص باشد ، كه حضرت به طور اكید در  این روایت
 : عصر غیبت كبرا نیابت خاص را نفى مى كند خصوصا به قرینه آنكه در توقیع شریف آمده است

 .((... و زود است كه در میان شیعیانم كسانى پیدا شوند كه ادعاى مشاهده نمایند))
وسى رحمة اهللا علیه با آنكه این توقیع را نقل كرده ولى خودش به عموم آن عمل نكرده و قائل به امكان شیخ ط -4

 . رویت براى افراد صالح امت است
و در حقیقت حضرت در صدد آن است . ممكن است كه مراد از مشاهده دیدارى باشد كه بر آن آثار مترتب گردد -5

 .و سخن هایى كه در آنها بوده بر طرف نمایدكه ترتب اثر را از این مالقات ها 
خالف   اگر پنجاه نفر نزد تو قسم بر ضد كسى خوردند ولى آن شخص :((همان گونه كه در روایتى مى خوانیم  -6

 . این به معناى عدم ترتب اثر بر قسم پنجاه نفر است))آن را گفت او را تصدق كرده و آن پنجاه نفر را تكذیب كن
رض صحت سند ، مفید ظن است ، در حالى كه قضایاى تشرفات به حدى است كه انسان را به یقین روایت بر ف -6

 .مى رساند
ممكن است كه مقصود از مشاهده در توقیع شریف ادعاى مشاهده اختیارى باشد ، به این معنا كه رویت در  -7

 . ه شرف لقاى خود مفتخر مى سازیمعصر غیبت كبرا اختیارى نیست بلكه هر كس را كه ما صالح دانستیم او را ب
 .توقیع ، خبر مرسل است و لذا از حیث سند ضعیف مى باشد -8

 آیا قبول امكان مالقات در عصر غیبت سبب رواج مدعیان دروغین و عوام فریبى نمى شود؟ : 341
ى موارد پدید اگر بر امكان موضوعى در خارج ادله قطعى وجود دارد ، نمى تواند به جهت مشكالتى كه در برخ

مى آید آن را انكار كرد بلكه این وظیفه علما است كه مردم را ارشاد كرده از افراد شیاد و حیله گر و عوام فریب 
 آیا مى توان به مجرد اینكه عده اى ادعاى دروغین نبوت كرده اند اصل نبوت را انكار نمود؟. بر حذر دارند



 دعاى مالقات با حضرت را دروغ دانست ؟آیا مى توان طبق قاعده سد ذرایع ، ا : 342
اهل سنت معتقدند راه هایى كه به حرام منجر مى شود را باید به طور مطلق مسدود نمود و به تعبیر دیگر مقدمه 

 .حرام مطلقا و به طور كلى حرام است ، این را قاعده سد ذرایع مى گویند
ام نیست بلكه براى كسى حرام و در مواردى حرام ولى در جاى خود به اثبات رسیده كه مقدمه حرام همیشه حر

 .است كه به طور حتم و قطع امرى منجر به حرام گردد
در مورد ادعاى مالقات اگر در جایى این ادعا منجر به انحراف برخى گردد نقل آن حرام است ولى در عموم 

اگر چه ممكن است برخى سوء خبرها چنین نیست بلكه نقل آنها باعث تقویت ایمان مردم به حضرت خواهد شد 
استفاده كرده و هوس چنین ادعاهایى نمایند ، ولى وظیفه علما است كه در مقابل این گونه افراد ایستاده و مردم را 

 .از مقاصد شوم آنها مطلع سازند
مطابق برخى از روایات حضرت مهدى علیه السالم در عصر غیبت شناخته نمى شود ، پس آیا رویت ممكن  : 343
 نیست ؟

برخى براى استدالل بر عدم امكان رویت در عصر غیبت كبرا به روایات خاصى تمسك كرده اند از جمله آنكه در 
و نیز در روایتى آمده است )). ولكن حجت مردم را مى شناسد ولى آنان او را نمى شناسند:((روایت آمده است 

 .((او مردم را مى بیند ولى مردم او را نمى بینند:((
 : خپاس
نفى در این گونه روایات نسبت به عموم مردم است و لذا منافاتى با رویت و معرفت برخى از افراد ممتاز  -1

 .ندارد
 .روایت دوم در مورد حج است و لذا عمومیت ندارد -2
كه در روایت اول آمده ، نشناختن است ، خصوصا ))ال یعرفونه((مقصود از عدم رویت در روایت دوم به قرینه -3

آنكه در روایت حضرت مهدى علیه السالم به حضرت یوسف تشبیه شده است كه مردم او را مى دیدند ولى نمى 
 .شناختند
 آیا امتحان مردم در عصر غیبت با قول به مالقات منافاتى ندارد؟ : 344

اى مالقات در قرار است كه شیعیان در عصر غیبت با ندیدن امامشان امتحان شوند و این با ادع: برخى مى گویند
 .این عصر منافات دارد

امتحان شیعه به لحاظ عموم افراد جامعه شیعى است و لذا منافاتى با مالقات برخى از بزرگان و اهل تقوا به : پاسخ 
 .جهت مصالح خاص ندارد

 چه كسانى به مالقات حضرت در غیبت كبرا مشرف شده اند؟ : 345
ف شده اند را نمى توان شمارش كرد زیرا برخى از آنها ناشناخته كسانى كه در غیبت كبرا به لقاى حضرت مشر

مانده و كسانى هم كه شناخته شده اند چندان زیاد هستند كه شمارش آنها دشوار است ، ولى از باب نمونه به برخى 
 : از آنها اشاره مى كنیم

   .(963)سید بن طاووس رحمة اهللا علیه1- 
   .(964)عالمه حلى رحمة اهللا علیه2- 
   .(965)شیخ قطیفى3- 
   .(966)مقدس اردبیلى رحمة اهللا علیه4- 
   .(967)محمد تقى مجلسى رحمة اهللا علیه5- 
   .(968)سید مهدى بحرالعلوم رحمة اهللا علیه6- 
   .(969)شیخ مفید رحمة اهللا علیه7- 
   .(970)شیخ انصارى رحمة اهللا علیه8- 
   .(971) علیهمیرزاى شیرازى رحمة اهللا9- 
   .(972)شیخ حر عاملى رحمة اهللا علیه10- 
   .(973)اسماعیل هرقلى11- 

   .(974)و دیگران
 حضرت مهدى علیه السالم چگونه است ؟ كیفیت مالقات مردم با : 346

 :در مورد كیفیت مالقات حضرت مهدى علیه السالم با افراد در صورت ضرورت احتماالتى وجود دارد
كسى كه به مالقات حضرت شرفیاب شده است از حضرت دور نبوده بلكه در بین جامعه اى زندگى مى كرده  -1

 . معه بوده استاست كه امام زمان علیه السالم نیز در آن جا



مالقات به صورت اتفاقى بوده است ، به این صورت كه حضرت از محلى عبور مى كرده از قضا كسى گرفتار  -2
 . و حاجتمند بوده و با او مالقات داشته است

اینكه امام علیه السالم هر گاه مالحظه مى كرد كه شخصى گرفتار است و یا حاجتى دارد و رفع گرفتارى و  -3
و ضرورى به نظر مى رسید شخصا از مكان خود به طریق طبیعى حركت كرده و خود را به او رسانده تا حاجت ا

 .حاجت او را برآورده كند
احتمال دارد كه مالقات ها براى قضاى حاجت یا هدایت شخص یا گروه یا دفع ظلم و غیره از راه معجزه باشد ،  -4

 .ت كرده و سریع خود را به مقصد مى رساندبه اینكه حضرت با طى االرض از مكان خود حرك
 .همه این احتماالت متصور است به این معنا كه حضرت از همه راه ها براى برآوردن حاجات استفاده مى كند

 امام زمان علیه السالم چه اهداف كلى و عمومى در مالقات هاى خود دارد؟ : 347
 :اشاره نمود در مورد اهداف مالقات ها به چند هدف اساسى مى توان

 .نجات مسلمانان از ظلم برخى از حاكمان منحرف كه از آن جمله مى توان به نجات مردم بحرین اشاره كرد -1
(975) 

   .(976)نجات مسلمانان از دست دزدان و جنایتكاران2- 
م تحقق شرط ظهور و تاكید بر اینكه امت به شعور و قابلیتى نرسیده كه بتواند عهده دار توجه دادن مردم به عد -3

  .(977)حكومت عدل جهانى گردد
 امام زمان علیه السالم چه اهداف خاصى از مالقات با مردم داشته است ؟ : 348

 :اهداف خصوصى براى مالقات فراوان است ولى مى توان به برخى از این اهداف اشاره نمود
 . هدایت شخص وامانده در راه و ملحق كردن او به قافله -1
 . بر طریق حق بوده به جهت مصلحتى كه اقتضا كرده است یارى دادن یكى از دو طرف مباحثه كه -2
حل برخى از مسائل كه بر علما دشوار مى شود ، همان گونه كه مقدس اردبیلى براى حل مسائل دشوار خدمت  -3

 .حضرت مشرف مى شد
 . نخبر دادن از برخى مسائل سیاسى مهم زمان قبل از آنكه به وقوع بپیوندد به جهت حفظ مصالح شیعیا -4
 . باال بردن سطح علمى و معیشتى شیعیان -5
 .مساعدت مالى به شیعیان گرفتار -6
 .شفاى مریضانى كه زمین گیر شده و پزشكان آنها را جواب كرده اند -7
 . تعلیم ادعیه و اذكار به جماعتى از مردم ، همانند تعلیم دعاى فرج -8
 .تحریص بر تالوت ادعیه به جهت رفع گرفتارى ها -9

 . دیگر اهداف خاص و
 آیا ممكن است كسى در مالقاتش با حضرت مهدى علیه السالم او را بشناسد؟ : 349

مطابق قواعد عامه در مورد غیبت حضرت مهدى علیه السالم كه قرار است از دشمنان محفوظ باشد تا كسى او را 
كه از اولیاى آن حضرت به شمار مى آیند  به قتل نرساند ، باید بر كسى شناخته شده نباشد جز افراد ممتاز از مردم

 .همان گونه كه مطابق برخى از روایات سى نفر همیشه در ركاب حضرت بوده و با حضرت به سر مى برند
همچنین از برخى روایات استفاده مى شود كه حضرت علیه السالم یا دیده نمى شوند و یا در صورت دیده شدن 

 .كسى او را نمى شناسد
 ((.جسم او مشاهده نمى شود((؛(978) ال یرى جسمه:ز امام رضا علیه السالم مى خوانیم كه فرموددر روایتى ا

 ...(979) الخامس من ولد السابع یغیب عنكم شخصه:امام صادق علیه السالم روایت شده كه فرمود و نیز از
 ((.ن از اوالد هفتمین ام ، شخصش از شما غایب مى گرددپنجمی((؛

مردم امامشان را مفقود و ((؛(980) یفقد الناس امامهم فیشهد الموسم فیراهم و ال یرونه:و نیز روایت شده كه فرمود
 ((.حاضر مى شود و مردم را مى بیند ولى آنان او را مشاهده نمى كنند] حج [گم مى كنند پس او در موسم 

واهللا اءن صاحب هذا االمر لیحضر الموسم كل سنة :و نیز در خبر محمد بن عثمان عمرى مى خوانیم كه فرمود
]  حج[به خدا سوگند همانا صاحب این امر هر سال در موسم ((؛(981) الناس و یعرفهم و یرونه و ال یعرفونه یرى

حاضر مى شود مردم را مى بیند و آنان را مى شناسد و مردم نیز حضرت علیه السالم را مى بینند ولى او را نمى 
 ((.شناسند
 وظیفه ما نسبت به كسانى كه مدعى دائمى یا غالبى رؤ یتند چیست ؟ : 350

 : درباره سؤال فوق مى گوییم
سان باشد و هر گاه كه اراده مالقات كند براى او حاصل گردد مساءله رؤ یت این طور نیست كه به اختیار ان : اوال



بلكه وابسته به یك سرى شرایط و مصالح خاصى است كه اگر آماده شود حضرت مقدمات مالقات را راهم مى 
 .سازد
ر اگر كسى مدعى مالقات دائمى است و این گونه خود را وانمود مى كند كه دائما با حضرت ارتباط دارد و ه : ثانیا

گاه كه اراده كند مى تواند خدمت حضرت برسد و واسطه بین مردم و ایشان باشد ، او مطابق توقیعى كه ضرت به 
 .على بن محمد سمرى داشته اند كذاب است و لذا باید او را تكذیب كرد

ت آیا هدفش ریا و باید مدعى مالقات را امتحان و آزمایش كرد ، آیا از حیث عمل به موازین اسالمى پایبند اس: ثالثا 
؛ زیرا براى مالقات خوبان باید در ابتدا انسان خود با آنان سنخیت ... جذب مردم و انحراف در جامعه نیست ؟ و 

 .پیدا كند
 آیا اصرار و الحاح به جهت مالقات با حضرت مطلوب است ؟ : 351

كوشیم تا موانع ظهور حضرت را آنچه كه مطلوب است و وظیفه ما در عصر غیبت به حساب مى آید این است كه ب
و نیز وظیفه داریم كه به دستورات و وظایف خود عمل كنیم . بر طرف كرده زمینه ظهور حضرت را فراهم نماییم 

 . تا به قرب معنوى نسبت به حضرت نائل آییم
او   آرى اگر درخواست مالقات با حضرت در عصر غیبت به جهت بهره مندى از وجود او و مورد عنایت خاص 

قرار گرفتن است تا انسان به اطمینان قلبى رسیده و با تصرفى كه از جانب ایشان مى شود انسان به كماالت نزدیك 
شود ، این مالقات و اصرار بر آن مفید است ، و گرنه این عصر غیبت است و قرار است كه امام زمان علیه 

د كه در موردى ظهور كرده و كسى به مالقات حضرت السالم از دیدگان مردم غایب باشد تا چه مصلحتى اقتضا كن
لذا باید صبر كرد و در این موقع حساس كه عصر امتحان است به وظایف خود خوب عمل كنیم تا از . نایل شود

 . امتحان سرافراز بیرون آییم
مل بر آرى ، اگر چه از ظاهر برخى از ادعیه تقاضاى مالقات حضرت به دست مى آید ولى مى توان آن را ح

 .مالقات در عصر ظهور كرد
 مسجد مقدس جمكران

 مستند ساختمان مسجد جمكران چیست ؟ : 352
الكلمة ((و))جنة الماءوى((و))نجم الثقاقب((مستند مسجد جمكران قضیه اى است كه مرحوم حاجى نورى در كتاب

تاءلیف ))تاریخ قم((ان از كتابو دیگر))تاریخ داراالیمان((و نیز میرزاى محمد تقى ارباب قمى در كتاب))الطیبة
محمد بن بابویه معروف به شیخ صدوق نقل كرده ))الحزین  مونس ((حسن بن محمد بن حسن قمى ، به نقل از كتاب

 .اند
این نقل مشتمل بر قضیه اى از حسن بن مثله جمكرانى رحمة اهللا علیه است كه در آن اشاره به مالقاتى شده كه او 

در این دیدار حضرت به او دستور مى دهند . دارى با امام زمان علیه السالم داشته است هجرى در بی 293در سال 
كه با علم جلیل القدر سید ابى الحسن الرضا از علماى قم ارتباط پیدا كرده و با كمك او مسجدى را در این مكان 

   ...(982) .موجود بنا نماید
و او نیز از كتاب مونس الحزین از امیر المومنین ))تاریخ قم((از كتاب))انوار المشعشعین((قابل توجه اینكه كتاب

 . پرچم امام زمان علیه السالم از مسجد جمكران را نقل كرده است علیه السالم ، قضیه به اهتزاز در آمدن

 

 

 مدرك نماز خاص مستحبى در مسجد جمكران چیست ؟ : 353
در این مكان هفت روز :((... حضرت فرمود: در قضیه اى كه حسن بن مثله جمكرانى نقل مى كند ، آمده است 

از تحیت مسجد در هر ركعت یك بار سوره حمد و هفت اقامت كن و در آن چهار ركعت نماز گزار ، دو ركعت نم
و دو ركعت نیز نماز به نیَّت نماز صاحب . بار سوره اخالص و تسبیح ركوع و سجود را نیز هفت بار تكرار كن 

رسیدى این جمله را ))ایاك نعبد و ایاك نستعین((الزمان به جاى آور ، در ركعت اول سوره حمد و هنگامى كه به
ر كن و بعد از اكمال سوره حمد ، یك بار سوره اخالص را مى خوانى آن گاه ذكر ركوع و سجود را صد بار تكرا

 . هر كدام هفت بار مى گویى و در ركعت دوم نیز همین عمل را تكرار مى كنى
بار مى گویى و بعد از تسبیحات حضرت زهرا سالم اهللا علیها صد ))ال اله اال اهللا((بعد از امام نماز یك بار ذكر



بر تو باد به مواظبت بر این نماز و هر كس در آن مسجد حاضر شود : آن گاه فرمود. صلوات در سجده مى فرستى 
 .((نماز گزارده است) خانه خدا(و این نماز را به جاى آورد مثل آن است كه در بیت العتیق 

 آیا سند قضیه بناى مسجد جمكران معتبر است ؟ : 354
ران و خواندن نماز در آن احتیاج به بررسى سند این قضیه نیست ، زیرا مطابق احادیث در مورد بناى مسجد جمك

صحیح السند كه در مورد اعمال مستحب رسیده هر كس به گمان رسیدن به ثواب عمل مستحبى را انجام دهد به او 
 .ثواب داده مى شود گر چه آن حدیث واقعیت نداشته باشد

هر كس چیزى از ثواب بر عملى بشنود و آن :((ق علیه السالم نقل كرده كه فرمودكلینى به سند صحیح از امام صاد
 .((را انجام دهد ، به او پاداش داده خواهد شد گر چه مطابق آنچه به او رسیده نباشد

هر كس از پیامبر صلى اهللا علیه و آله چیزى از :((برقى به سند خود از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود
 .((ثواب به او برسد و مطابق آن عمل كند ، پاداش آن به او داده مى شود گر چه پیامبر آن را نفرموده باشد

 كه پنج باب دارد اثرى از قضیه جمكران نیست ؟))تاریخ قم((چرا در كتاب : 355
ه در كتاب آمده كه االن در دسترس محققین است یك چهارم اصل كتاب مى باشد؛ زیرا مطابق آنچ))تاریخ قم((كتاب

و لذا احتمال قوى است . این كتاب مشتمل بر بیست باب بوده كه تنها پنج باب آن به دست رسیده و چاپ شده است 
و مرحوم محدث نورى و مشایخ او بر . بوده كه مفقود شده است ))تاریخ قم((كه قضیه جمكران در آن بخشى از
قضیه را از سید نعمت اهللا جزایرى نقل كرده كه اصل  و لذا او این. اصل كتاب دسترسى پیدا نكرده اند

 . در دسترس او بوده است))تاریخ قم((نسخه
 كتاب معروفى از صدوق نیست لذا چگونه مى توان قضیه را ثابت نمود؟))مونس الحزین((از آنجا كه كتاب : 356

مونس ((لى این دلیل نمى شود كه كتابما نیز انتساب این كتاب را به شیخ صدوق رحمة اهللا علیه بعید مى دانیم ، و
 . وجود خارجى نداشته باشد بلكه براى شخص دیگر است))الحزین

فتال نیشابورى در كتاب  :این كتاب را به فتال نیشابورى نسبت مى دهد و مى گوید))المناقب((ابن شهر آشوب در
ه با این سند معجزه اى از معجزات ، آن گا... مونس الحزین به سندش از عیسى بن حسن از صادق علیه السالم 

  .(983)امام حسن مجتبى علیه السالم را نقل مى كند
نقل كرده و در انتساب این كتاب به فتال نیشابورى اعتراضى ))المناقب((این معجزه را از كتاب عالمه مجلسى نیز

   .(984)نكرده است
فتال ))مونس الحزین((از كتاب))تسلیة المجالس((قبل از مرحوم مجلسى ، سید محمد بن ابى طالب حسینى در كتاب

 . نیشابورى حدیث نقل كرده و در انتساب كتاب به او هیچ گونه تردیدى نكرده است
 چرا كتاب مونس الحزین به شیخ صدوق نسبت داده شده است ؟ : 357

این قضیه به جهت تناسب با تاریخ قم در حاشیه این كتاب نوشته شده و سپس به مرور زمان از  احتمال دارد كه
به شهادت رسیده و دو قرن بعد از  508و از آنجا كه فتال نیشابورى در سال . حاشیه داخل متن كتاب شده است 

 . دوق نسبت داده شده استنویسنده كتاب تاریخ قم بوده كه معاصر شیخ صدوق است ، لذا این كتاب به شیخ ص
از آن جمله . نمونه هایى از آن را نقل مى كند))قاموس الرجال((این كار بسیار زیاد اتفاق افتاده است كه صاحب

و هذه .((شیخ مفید رحمة اهللا علیه در مورد حدیث نماز استخاره ذات الرقاع آمده است ))مقنعه((اینكه در كتاب
  .(((985)الروایة شاذة

نزد من نسخه اى قدیمى از  :سید بن طاووس مى گوید:((مى گوید))مقنعه((ولى مرحوم مجلسى بعد از نقل كالم
وجود ))و هذه الروایة شاذه:((است كه تاریخ آن منطبق بر عصر شیخ مفید است و در آن این جمله ))مقنعه((كتاب
لذا ممكن است كه برخى از حاشیه نویسان آن را در حاشیه كتاب نوشته ولى به مرور زمان داخل در متن . ندارد

   .(986)كتاب شده است
مى كرده اند و افرادى ) رونویسى )مؤ ید این مطلب اینكه در زمان قدیم چاپ نبوده ، و از روى هر كتاب استنساخ 

 .ت هر چند خودشان عالم به مباحث آن كتاب نبوده اندبودند كه حرفه آنها رونویسى بوده اس
 مسجد جمكران از چه اهمیت ویژه اى برخوردار است ؟ : 358

 : این مسجد از اهمیت خاص برخوردار است
مسجد ، در مكانى بنا شده كه مطابق روایت حسن بن مثله جمكرانى از امام زمان علیه السالم ، از مكان هایى  -1

 . تعال از قبل مورد توجه قرار داده استاست كه خداوند م
مسجد به امر و دستور حضرت حجت علیه السالم بنا شده است ، و همین جهت در شرافت و قداست آن كافى  -2

 . است
هر كس آن دو نماز را در این :((ثواب خاصى كه براى نماز در آن مسجد ذكر شده است ، زیرا حضرت فرمود -3



 .((ن است كه در بیت العتیق نماز به جاى آورده استمكان بخواند به مانند آ
مسجد مقدس جمكران محل اجتماع عشاق و موالیان اهل بیت علیه السالم خصوصا امام زمان علیه السالم است  -4

چه بسا كسانى كه هر هفته از راه هاى دور به عشق حضرت مهدى علیه  .ولذا از جاذبه خاصى برخوردار مى باشد
طبق آمارى كه داده شده برخى از شب ها تا . ن مكان آمده و از فیوضات حضرت بهره مند مى شوندالسالم به ای

 .حدود یك میلیون نیز در این مكان مقدس از عشاق امام زمان جمع شده اند
این مكان از اماكن مقدس است كه بسیارى از گرفتاران و بیماران صعب العالج بلكه كسانى كه محال بوده از  -5
 .طبیعى عالج شوند در این مكان مقدس شفا یافته اند راه
این مكان مقدس از جمله مكان هایى است كه بسیارى از عشاق و موالیان حضرت به لقاى ایشان شرفیاب شده  -6
 .اند

این مكان از چنان قداست و احترامى برخوردار است كه بزرگان علما در طول تاریخ آن با پاى پیاده یا سواره  -7
 .ى توسل به حضرت و نماز گزاردن در آن از راه هاى دور و نزدیك مشرف شده اندبرا

 آیا چهل بار رفتن به جمكران براى قضاى حاجت مدركى دارد؟ : 359
 :در مورد سؤال فوق دلیل خاصى وجود ندارد بلكه از سه طریق مى توان مشروعیت آن را به اثبات رسانید

اتقیا بر مداومت رفتن چهل بار به مسجد جمكران است همان گونه كه این  سیره متشرعه از علما و صلحا و -1
 .عمل در مسجد سهله نیز انجام مى شود

در روایات بسیارى به این مطلب اشاره شده كه هر كس چهل روز خود را براى خدا خالص كند چشمه هاى  -2
  .(987)حكمت از قلبش بر زبانش جارى مى گردد

از مجموعه روایت استفاده مى شود كه عدد چهل در شكوفایى قابلیت هاى مادى و معنوى تاءثیر بسزایى دارد ،  -3
 : از آن جمله

 . تاءثیر عدد چهل در رشد فرزند در رحم -
 .تاءثیر شراب خوردن در عدم قبولى تا چهل روز -
 .قبول توبه بهلول نباش بعد از چهل روز -
كناره گیرى پیامبر صلى اهللا علیه و آله از خدیجه به جهت انعقاد نطفه حضرت زهرا علیه السالم به مدت چهل  -

 .روز
 .باعث مى شود كه انسان از یاران امام زمان علیه السالم باشد چهل روز دعاى عهد را خواندن -
 .امام زمان علیه السالم هم چهل روز تحت تربیت مالئكه بود -
 .طینت حضرت آدم علیه السالم در چهل روز خمیر شد -
 . حضرت موسى علیه السالم تا چهل روز با خداوند در كوه طور مالقات داشت -
 .علیه و آله بعد از چهل سالگى به نبوت مبعوث شد پیامبر اكرم صلى اهللا -
 . عقل انسان تا چهل سال قابل رشد است -
 .شهادت چهل مومن بر میت موجب مغفرت او از جانب خداوند مى شود -
 .حفظ چهل حدیث انسان را در قیامت ، فقیه محشور مى كند -
 . حد همسایه تا چهل خانه است -
 . تحریم مسجد تا چهل خانه اس -

 . و سایر موارد
از این احادیث و موارد دیگر استفاده مى شود كه عدد چهل در قابلیت بخشیدن و رساندن انسان به كماالت و شكوفا 
شدن او تاءثیر بسزایى دارد ، و لذا مى توانیم از این موارد الغاى خصوصیت كرده ، عدد چهل و چله گیرى را در 

 . تمام موارد كارهاى خیر تعمیم دهیم
ما بالعیان مشاهده كرده ایم و به بیان دانسته ایم كه براى این رقم از عدد چهل خاصیت و :((سید بحر العلوم مى گوید

  .(((988)تاءثیر مخصوصى در ظهور استعدادها و تكمیل ملكات انسانى در طى منازل و پیمودن مراحل است
 آیا شب چهارشنبه به مسجد جمكران رفتن مدركى دارد؟ : 360

. مطابق روایت حسن بن مثله جمكرانى ، كه خدمت حضرت مشرف شد مالقات در شب سه شنبه بوده است 
ه او دستور مى دهد كه در میان گله جعفر كاشانى بزى است ، بر تو است كه آن را خریده و در این حضرت ب

 ... ذبح كنى و گوشت آن را در روز چهارشنبه توزیع نمایى))شب چهارشنبه((موضع ببرى و آن را در شب آینده
. (989) 

  شب چهارشنبه بز را ذبح كن استفاده شده كه این شب از ارزش : از تعبیر و دستور امام علیه السالم كه فرمود



هم جمع مى شوند و با استمداد از خداوند خاصى برخوردار است و لذا مخلصین حضرت در این شب مبارك دور 
متعال و توسل به آن حضرت در صدد ذبح نفس اماره خویش برآمده و حاجات خود را از آن حضرت طلب مى 

 .كنند
 آیا اگر كسى چهل شب چهارشنبه به جمكران مشرف شود به زیارت آقانایل مى گردد؟ : 361

كسى چهل شب چهارشنبه به مسجد جمكران برود به زیارت  در مورد مسجد جمكران دلیل خاصى نداریم كه اگر
ولى این مطلب را مى توان از راه دیگرى به اثبات رسانید ، و آن . حضرت مهدى علیه السالم مشرف مى شود

حال اگر . اینكه مطابق برخى از روایات عدد چهل اثرى تكوینى در بروز استعدادها و به فعلیت رسیدن آنها دارد
شرفیاب شود و جدا از خدا   ت تشرف به محضر مبارك حضرت بقیة اهللا االعظم به این مكان مقدس كسى به نیَّ

و از طرف دیگر خود را براى مالقات با آن انسان كامل آماده كند و قابلیت مالقات را نیز با . مالقات را بخواهد
، همان گونه كه افراد بسیارى به  اعمال صالحه تحصیل نماید امید است كه به مالقات آن حضرت شرفیاب گردد

 .این نتیجه رسیده اند
 اگر امام زمان علیه السالم به هما جا احاطه دارد ، پس چرا به جمكران مى رویم ؟ : 362

آرى ما معتقدیم كه امام زمان علیه السالم احاطه علمى دارد و هر كجا كه مصلحت ببیند مى رود ، ولى سجد 
 : وردار استجمكران از ویژگى خاصى برخ

مطابق روایت حسن بن مثله جمكرانى ، این مكان مقدس به امر مبارك امام زمان علیه السالم ساخته شده و  : اوال
 .حضرت از مردم خواسته اند تا در این مكان حاضر شده و چهار ركعت نماز با طرز مخصوص آن خوانند

دلسوختگان حضرت است كه از اطراف و بالد  این مكان مقدس در طول قرن ها محل اجتماع عشاق و : ثانیا
مختلف به آن مكان مى آیند ، و لذا ما نیز مى توانیم از بركات آن مكان مقدس بهره مند شده و از نفوس یگران نیز 

 . و لذا گفته اند كه دست خدا با جماعت است. استفاده نماییم 
از یك طرف باعث . او آثار و بركات عجیبى دارد نفس حركت به سوى محبوب از راه دور براى رسیدن به : ثالثا

 .توجه بیشتر او به انسان شده واز طرف دیگر انسان را در توجه بیشتر به آن حضرت ترغیب مى نماید
 مسجد سهله چه ارتباطى با حضرت مهدى علیه السالم دارد؟ : 363

 .در دوران ظهور خواهد بود -حنا فداه اروا - مطابق برخى از روایات این مسجد اقامتگاه شخص حضرت بقیة اهللا 
اما انه منزل صاحبنا اذا :روزى نزد امام صادق علیه السالم سخن از مسجد سهله به میان آمد ، حضرت فرمود -1

 ((.همانا آن مكان اقامتگاه صاحب ما است هنگامى كه با اهلش قیام كند! آگاه باشید((؛(990) قام باءهله
كاءنى ارى نزول القائم علیه ! یا ابا محمد:و نیز از حضرت علیه السالم نقل شده كه خطاب كه ابو بصیر فرمود -2

گویا فرود آمدن قائم علیه السالم را با اهل و عیالش ! اى ابا محمد((؛(991) لسهلة باهله و عیالهالسالم فى مسجد ا
 ((. سجد سهله با چشم خود مى بینیمدر م

 در مورد حضور در مسجد سهله چه سفارشى شده است ؟ : 364
 : مطابق برخى از روایات ، حضور در این مسجد و نماز به جاى آوردن در آن سفارش بسیار شده است

مسجد ((ا آن رادر نزدیكى شما مسجدى هست كه شم:((امام صادق علیه السالم خطاب به عالء بن رزین فرمود -1
آرى جانم : آیا در آن مسجد نماز به جاى مى آورى ؟ عالء گفت  .مى نامیم ))مسجد شرى((نامیده و ما آن را))سهله

او  - ائته فانه لم یاءته مكروب اال فرج اهللا كربته :آن گاه حضرت فرمود. به فدایت ، من در آن جا نماز مى خوانم 
آن جا برو زیرا هرگز اندوهناكى به آن جا نمى رود جز این كه خداوند اندوهش ((؛ ...(992) قضى اهللا حاجته: قال 

 .((... حاجتش را برآورده مى كند: یا فرمود - .را مى زداید
ما من مكروب یاءتى مسجد السهلة فیصلى فیه ركعتین :و نیز از حضرت صادق علیه السالم نقل شده كه فرمود -2

هیچ غم زده اى نیست كه به مسجد سهله برود و در آن ((؛(993) بین العشائین و یدعو اهللا تعالى اال فرج اهللا كربه
 ((.دو ركعت نماز بین مغرب و عشاء به جاى آورد و خدا را بخواند جز آن كه خداوند غم هایش را زایل مى گرداند

هر گاه ((؛(994) اذا دخلت الكوفه فاءت مسجد السهلة فصل فیه و اءساءل اهللا حاجتك لدینك و دنیاك:و نیز فرمود3- 
كوفه شدى به مسجد سهله برو و در آن جا نماز بگذار آن گاه حاجت هاى مادى و معنوى خود را از خداوند وارد 

 ((. طلب كن
 آیا در مورد حضور در مسجد سهله در شب چهارشنبه مدركى وجود دارد؟ : 365

ما نرسیده است در مورد حضور در مسجد سهله در شب چهارشنبه مدركى از ناحیه اهل بیت علیه السالم به دست 
اگر خواستى به مسجد سهله بروى آن را در میان مغرب و عشاى شب :((جز این كه سید بن طاووس فرمود

  .(((995)چهارشنبه قرار بده كه این وقت از دیگر وقت ها برتر است



  .(((996)اما مستند چهل شب همان عمومات است:((محدث نورى در این مورد مى گوید
 . مقصود ایشان از عمومات روایاتى است كه بر عدد چهل و عمل چله گیرى آثار مترتب كرده است

 ازدواج امام مهدى علیه السالم
 آیا طبق قاعده ، امام زمان علیه السالم ازدواج كرده است ؟ : 366

زم به عدم ازدواج شد؛ زیرا طبق این نظریه او از همه افراد مخفى است و باید ملت))خفاى شخص((مطابق نظریه
ازدواج احتیاج به ارتباط با مردم دارد و این به نوبه خود با حكمت و فلسفه غیبت سازگارى ندارد و مطابق 

نچه آ. مى توان ملتزم به ازدواج حضرت شد ، خصوصا آنكه مطابق با سنت اسالمى است ))خفاى عنوان((نظریه
 : به نظر مى رسد ترجیح قول اول است ، به جهت

   .(997)روایات بسیار بر خفاى شخص1- 
اما (998) روایت عمرى اشاره شده كه مردم حضرت را در موسم حج مى بینند ولى نمى شناسند ، گر چه در 2- 

 .ز امام نقل نشده و نیز اختصاص به موسم حج دارداین روایت ا
 .قرار است كه حضرت در غیبت تام به سر برد -3
 .اگر ازدواج صورت گرفته بود باید در یك مورد هم كه شده سفرا و وكالى ناحیه مقدسه به آن اشاره مى كردند -4
براى ما روایت شده كه : عرض كردیم مسعودى از على بن ابى حمزه نقل كرده ما به امام رضا علیه السالم  -5

آیا در خصوص این حدیث براى :((امام از دنیا نمى رود تا نسل خود را ببیند؟ امام رضا علیه السالم به او فرمود
 ((.(999)اال القائم؛ به جز قائم :شما روایت نشده 

 آیا قول به عدم ازدواج حضرت با سنت محمدى صلى اهللا علیه و آله منافات دارد؟ : 367
ه است ولى در مورد سؤال فوق گر چه مطابق روایات نبوى نكاح از سنت پیامبر صلى اهللا علیه و آله شمرده شد

گاهى مصلحت اءهم كه همان غیبت و استتار تام حضرت از عموم مردم است اقتضا دارد كه امر ازدواج تحقق پیدا 
خصوصا آنكه روایاتى . مى دانیم كه در مورد تزاحم مالكات ، همیشه مالك اهم بر مالك مهم پیشى مى گیرد. نكند

 .در صورت امكان عزوبت و زن نگرفتن ترجیح داردوجود دارد كه مفاد آن این است كه در آخر الزمان 
 در صورت قول به عدم ازدواج ، به روایت مفضل بن عمر چگونه پاسخ مى دهید؟ : 368

او از امام صادق علیه السالم روایت . كسانى كه قائل به ازدواج حضرتند به روایت مفضل بن عمر تمسك كرده اند
ك از اوالد و غیر اوالدش اطالع نمى یابد مگر موالیى كه متولى امر از مكان او هیچ ی:((... كرده كه فرمود

  .(((1000)اوست
 : پاسخ
آورده ))ولى((كلمه))ولد((نقل كرده ولى به جاى كلمه))الغیبة((ایت را به همین مضمون نعمانى در كتاباین رو -1

و بر موضع او كسى از ولى و غیر ((؛(1001) و ال یطلع على موضعه احد من ولى و ال غیره:است ، به این شكل 
 ((.ولى اطالع نمى یابد

در روایت نیامده كه االن امام زمان داراى همسر و فرزند است ، و لذا از این جهت اجمال دارد ممكن است كه  -2
 .ور یا بعد از آن به دنیا مى آیندمراد فرزندانى باشند كه در آستانه ظه

ممكن است كه این گونه تعبیر از باب مبالغه در خفاى شخص باشد ، یعنى حتى در صورتى كه حضرت فرزند  -3
 . مى داشت كسى از جایگاه او اطالع نداشت

 آیا روایت احمد بن محمد بن یحیى انبارى بر ازدواج امام زمان علیه السالم داللت دارد؟ : 369
رخى براى اثبات ازدواج و اوالد حضرت و مكان دائمى او به روایت احمد بن محمد بن یحیى انبارى استدالل ب

در این روایت كه مفصل است اشاره به پنج شهر شده كه محل اقامت فرزندان و نسل امام زمان علیه . كرده اند
   .(1002)السالم است

روایت انبارى را عده زیادى تضعیف نموده و به صورت جزم رد كرده اند ، از آن جمله مى توان به این : پاسخ 
 :افراد اشاره كرد

  . (1003)آقا بزرگ تهرانى1- 
   .(1004)سید نعمت اهللا جزایرى2- 
   .(1005)شیخ محمد تقى شوشترى3- 

این حكایت تنها از طریق وجادت به دست ما رسیده و ما حكایت كننده قصه را :((شیخ آقا بزرگ تهرانى مى گوید
سند و متن آن مشتمل بر تناقضات و امور عجیب و . نمى شناسیم جز آنكه او مرد محترمى در آن مجلس بوده است 

گرفتن به یاد حبیب و   و غرض علما در نقل این حكایات مجرد انس ... مى توان آنها را انكار نمود  غریب است كه
  .((...(1006)ذكر دیار و شنیدن آثار اوست 



 آیا قصه جزیره خضرا داللت بر ازدواج حضرت دارد؟ : 370
مرحوم مجلسى در بحاراالنوار از على بن فاضل روایتى مفصل نقل كرده و در آن اشاره به جزیره اى دارد كه 

 .نسل حضرت در آن زندگى مى كنند
 : پاسخ
چون در كتاب :((او مى گوید. د كه روایت اعتبار چندانى نزد او نداشته است از عبارت مجلسى استفاده مى شو -1

  .(((1007)هاى معتبر به این حدیث دست نیافتم آن را در فصلى جداگانه آوردم
   .(1008)شیخ اقا بزرگ تهرانى نیز این داستان را تخیلى برشمرده است2- 

 .در متن تناقضاتى وجود دارد -3
 .سخنان بى اساس در آن مشاهده مى شود -4

  .(1009)در سند آن افرادى ناشناخته وجود دارد5- 
 در برخى از روایات بر اهل و عیال حضرت اشاره شده ، آیا این داللت بر ازدواج دارد؟ : 371

گویا نزول قائم در مسجد سهله را با :((محمد بن مشهدى در مزار از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود
 .(( (1010)اهل و عیالش مشاهده مى كنم

 : پاسخ
 . دعاها و روایات قابل جمع با اوالد حضرت هنگام ظهور یا بعد از آن است -1

چه بسا مراد ، اوالد حضرت بعد از ظهور باشد آن گونه كه از سیاق كالم در :((مرتضى عاملى مى گوید سید جعفر
  .(1011)اكثر روایات استفاده مى شود

تعبیر به آل بیت امام زمان علیه السالم كه در برخى از ادعیه وارد شده با آباء و اجداد آن حضرت نیز  -2
 .سازگارى دارد

 داللت بر ازدواج حضرت دارد؟))اباصالح((آیا كنیه : 372
استدالل كنند ))اباصالح((لیه السالم به كنیهبرخى ممكن است براى اثبات ازدواج و اوالددار بودن حضرت مهدى ع

 .یعنى پدر صالح ، كه این داللت بر وجود فرزندى به نام صالح براى حضرت ارد
 : پاسخ
ممكن است كه تكنى حضرت به این كنیه به جهت آن باشد كه امام زمان علیه السالم پدر و مجرى اصالح : اوال 

. و اراده الهى جامعه بشرى را در سطح كره زمین اصالح خواهد كردجامعه است ، او تنها كسى است كه به اذن 
من و على :((همان گونه كه در روایتى پیامبر صلى اهللا علیه و آله درباره خود على بن الى طالب علیه لسالم فرمود

 .((دو پدر این امتیم
یعنى ))اباصالح. ((نیز آمده است در لغت عرب تنها به معناى پدر نیست بلكه به معناى صاحب ))اب((كلمه: ثانیا 

 .كسى كه صلحایى در اختیار دارد
(1012) ممكن است كه این كنیه از آیهو لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان االرض یرثها عبادى الصالحون: ثالثا 

 .گرفته شده باشد
 دعاى ندبه

 آیا دعاى ندبه نزد علما معتبر است ؟ : 373
. روش عرف و عقال در مسائل تاریخى قبول هر خبرى است كه در كتب تاریخى معتبر یا مشهور نقل شده باشد

ل اخبار و روایاتى كه مربوط به احكام شرع و معارف دینى است به این مقدار اكتفا نمى ولى علماى اسالم در قبو
كنند ، بلكه در صدد بحث و تحقیق برآمده و در سند احادیث و عدالت و وثاقت راویان حدیث بررسى كامل مى كنند 

 .، و مادامى كه اطمینان كامل و وثوق به احادیث پیدا نكنند به آن عمل نمى نمایند
این دقت و تحقیق به جهت حصول اطمینان به صدور حدیث از معصوم در مورد تكالیف الزامى ، اعم از وجوب و 

مورد ادعیه از این . حرمت دو چندان مى شود ، ولى در مورد مستحبات احتیاج مبرم به این گونه بررسى نیست 
سندى ندارد ، بلكه قرائت آن به رجا و امید  قسم است ، زیرا به جهت استحباب قرائت آن احتیاج مبرمى به بررسى

مطلوبیت كافى است و مى توان از قوت متن و الفاظ و مضامین دعا پى به اعتبار آن برد؛ زیرا این مضامین در 
كه داللت بر تسامح در ادله سنن ))من بلغ((خصوصا آنكه مطابق اخبار. آیات و روایات معتبر نیز وارد شده است 

 . ، احتیاج چندانى به بررسى سند ادعیه مستحبه نیست و مستحبات دارد
 راه تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح چیست ؟ : 374

از آنجا كه برخى از كذابین از زمان پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله در صدد جعل و وضع حدیث و نسبت آن به 
نى را براى تمییز بین حدیث صحیح از غیر صحیح به پیامبر و اهل بیت علیه السالم بوده اند ، لذا جا دارد كه میزا



 :در این باره به چند میزان مى توان اشاره نمود. دست دهیم 
 موافقت با قرآن -1

ان على كل حق حقیقة و على كل :امام صادق علیه السالم از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
همانا بر هر حقى حقیقتى و بر هر ((؛(1013) ما خالف كتاب اهللا فدعوه صواب نورا فما وافق كتاب اهللا فخذوه و

 ((.ق كتاب خداست اخذ كرده و آنچه مخالف كتاب خداست رها كنیدصوابى نورى است ، پس آنچه مواف
 موافقت با سایر كلمات معصومین علیهم السالم -2

از جانب شما احادیث مختلف به ما مى رسد؟ : به اما رضا علیه السالم عرض كردم : حسن بن جهم مى گوید
ن كان یشبههما فهو منا و ان لم یكن یشبههما ما جاءك عنا فقس على كتاب اهللا عزوجل و احادیثنا فا:حضرت فرمود

ب خداوند عزوجل و احادیث ما مقایسه كنید ، اگر شبیه آنچه از جانب ما به شما رسید بر كتا((؛(1014) فلیس منا
 ((. آن دو است از ما مى باشد و گرنه از ما نیست

 موافقت با عقل و عدم مخالفت با حكم آن -3
هر گاه از من حدیثى به شما رسید آن را بر :((در حدیثى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل است كه فرمود

 .((ان عرضه بدارید ، اگر موافق این دو بود قبول كرده و گرنه آن را بر دیوار زنیدكتاب خدا و حجت عقولت
(1015) 
 بزرگان علما درباره دعاى ندبه چیست ؟ نظر : 375

المومنون عند ((در بخش خیارات در ذیل حدیث))المكاسب((شیخ مرتضى انصارى رحمة اهللا علیه در كتاب
بر التزامات ابتدائى صادق نیست بلكه متبادر عرفى ))شرط((بعید نیست كه بگوییم عنوان:((مى گوید))شروطهم

است ، همان گونه كه از موارد استعمال این كلمه در مثل قول امام در دعاى همان التزامات تابع عقد ))شرط((از
 .بعد اءن شرطت علیهم الزهد فى درجات هذه الدنیا الدنیة:ندبه استفاده مى شود ، آنچه كه در ابتداى دعا فرمود

(1016) 
شیخ انصارى رحمة اهللا علیه گویا این دعا را امر مفروغ عنه از حیث صحت گرفته و لذا به آن در مجال احكام 

 . شرعیه استدالل كرده است
 .نكرده و سند آن را نیز مورد مناقشه قرار نداده اندمحّشین مكاسب شیخ بر او در این نكته هیچ اعتراضى 
وجه داللت این جمله از دعا بر مقصود این است كه كالم :((شیخ عبداهللا مامقانى در حاشیه خود بر مكاسب مى گوید

هر كس در این دنیا زهد پیشه كند من به او : امام به این بر مى گردد كه خداوند عزوجل به بندگان خود فرمود
   .((...(1017)ت مقیم عطا خواهم كردنعم

" ... جزیل ما عنده "این است كه در ضمن الزام اما اطالق شرط در دعاى ندبه به اعتبار :((ایروانى نیز مى گوید
   .((...(1018)آمده است

 نقل كرده اند؟ چه كسانى دعاى ندبه را : 376
 : دعاى ندبه را عده اى از علما و محدثین نقل كرده اند از آن جمله

از محمد بن ابى قره و او از كتاب ابى جعفر محمد بن الحسین بن سفیان بزوفرى نقل ))المزار((شیخ مشهدى در -1
   .(1019)كرده و آن را به امام زمان علیه السالم نسبت داده است

از بعض اصحاب ما از محمد بن على بن ابى قره به ))اقبال االعمال((و))مصباح الزائر((سید بن طاووس در -2
 . حمد بن حسین بن سفیان بزوفرى نقل كرده و آن را به امام زمان علیه السالم نسبت داده استنقل از كتاب م

(1020) 
و اما دعاى ندبه كه مشتمل بر عقاید حقه و :((مى گوید))زاد المعاد((عالمه مجلسى رحمة اهللا علیه در كتاب -3

   .((...(1021)تاءسف بر غیبت قائم علیه السالم است به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السالم نقل شده است
قبل از این بزرگان این دعا را شیخ جلیل ثقه ابوالفرج محمد بن على بن یعقوب بن اسحاق بن ابى قره قنانى كه  -4

كسى كه شیخ محمد بن مشهدى در . نقل كرده است  معاصر شیخ نجاشى و از اعالم قرن پنجم بوده ،
 .از او زیاد نقل مى كند))المزار((كتاب

او كه از . نقل كرده است ))الدعاء((و نیز شیخ جلیل ثقه ابو جعفر محمد بن حسین بن سفیان بزوفرى در كتاب -5
خاتمة ((حاجى نورى در. است  مشایخ شیخ مفید رحمة اهللا علیه به حساب مى آید مورد تاءیید خاص او قرار گرفته

 . او را از مشایخ شیخ مفید بر شمرده و به وثاقت و جاللت قدر او شهادت داده است))المستدرك
یكى از راه هاى شناخت رجال ، شناخت شخصیت شاگردان آنان است و :((مرحوم آیت اهللا بروجردى مى فرمود

 علیه از شخص معینى زیاد روایت نقل مى كند و هر گاه مشاهده شد كه اشخاصى همچون شیخ مفید رحمة اهللا
 .((هرگز مذمتى در حق او ندارد این به نوبه خود نشانه این است كه آن شخص مورد وثوق و اطمینان است



 راوى دعاى ندبه كه معاصر امام نبوده چگونه دعا را نقل مى كند؟ : 377
و آیا الزم است هر كسى كه روایتى . م نقل كرده است كسى ادعا نكرده كه بزوفرى این دعا را بدون واسطه از اما

 را از امام نقل مى كند معاصر با امام باشد؟
ما اطمینان داریم كه این دعا یا با سند در كتاب بزوفرى روایت شده ولى دیگران كه از آن كتاب نقل كرده اند از 

كه دعا را معروف و مشهور دیده احتیاجى به  باب مسامحه آن سند را حذف كرده اند ، و یا اینكه بزوفرى از آنجا
ذكر سند ندیده است ؛ زیرا همان گونه كه در این زمان معروف و مشهور است در عصرهاى گذشته نیز چنین بوده 

 .خصوصا آنكه متن آن با آیات قرآن و روایات دیگر سازگارى تمام دارد. است 
 یست ؟راوى با واسطه دعاى ندبه ك))محمد بن مشهدى)): 378

از كلمات آیت اهللا خوئى رحمة اهللا علیه به نقل از شیخ حر عاملى به دست مى آید كه مراد از محمد بن مشهدى ، 
   .(1022)محمد بن على بن جعفر است
مراد از محمد بن مشهدى ، محمد بن جعفر :((در این باره مى گوید))خاتمه مستدرك((ولى مرحوم حاجى نورى در

ایشان یكى از راویان ابى الفضل . نیز یاد شده است ))حائرى((بن على بن جعفر مشهدى است كه از وى به عنوان
  .(((1023)او همچنین با دو واسطه از شیخ مفید روایت نقل مى كند. یل قمى است شاذان بن جبرئ

اشد شخصى قابل اعتماد و مورد وثوق و جلیل القدر است كه توصیف و مدح وى در كتب به هر حال او هر كه ب
 . رجال آمده است

 راوى دیگر دعاى ندبه كیست ؟))محمد بن على بن ابى قره)): 379
او ثقه بوده و روایات :((... نجاشى درباره وى مى گوید. او از جمله راویان صاحب كتاب و مورد اعتماد است 

وى كسى بود كه كتاب ها را ورق به ورق براى اصحاب . شنیده و كتابهاى بسیارى تاءلیف كرده است فراوانى 
  .(((1024)امامیه مى خواند و همواره در مجالس با ما بود

از آنجا كه نجاشى اجازه نقل كتاب هاى ابن ابى قره را از وى داشته است لذا مى توان او را از مشایخ اجازه 
 . مرحوم نجاشى دانست

 ابن مشهدى دعاى ندبه را چگونه از محمد بن ابى قره نقل كرده است ؟ : 380
 :جعفر مشهدى معاصر محمد بن ابى قره نبوده است لذا مى توان آن را این گونه توجیه كرداز آنجا كه محمد بن 

 . شیخ مشهدى معمر بوده و لذا محمد بن ابى قره را درك كرده است -1
 . اگر چه خبر ارسال دارد ولى ابن مشهدى به نقلش از محمد بن ابى قره یقین داشته است -2
زار ابن ابى قره نقل كرده است ، زیرا مطابق نقل صاحب ریاض ابن ابى قره ابن مشهدى دعا را از كتاب م -3

 . كتابى به نام مزار داشته است
 آیا درباره محمد بن حسین بن سفیان بزوفرى معروف به ابن مشهدى توثیقى رسیده است ؟ : 381

آنجا كه شیخ مفید از او روایت  و از. او از شاگردان احمد بن ادریس به شمار آمده و از او روایت نقل كرده است 
 . نقل كرده مى توان او را از مشایخ شیخ مفید دانست

درباره وثاقت وى باید گفت هر چند پیرامون بزوفرى در كتب رجال توثیق خاصى وارد نشده است ولى از آنجا كه 
كرده است مى توان  از مشایخ روایى شیخ مفید بوده و در موارد زیادى براى وى رضا و رحمت خداوند را طلب

 .قواعد توثیق عام شامل حال وى مى گردد: بدون تردید گفت 
 دعاى ندبه از كدامین امام است ؟ : 382

ظاهر این است كه این دعا از جانب امام صادق علیه السالم انشا شده است همان گونه كه مرحوم مجلسى به آن 
ن گونه آمده است كه این دعا براى صاحب الزمان است و اما اینكه در برخى از مصادر ای. حضرت نسبت مى دهد

ممكن است این گونه توجیه كنیم كه این دعا دعایى است كه براى وجود مقدس امام زمان علیه السالم انشا شده است 
 .نه اینكه این دعا از طرف آن حضرت انشا شده باشد

ى از مضامین دعا با صدور آن از جانب امام هر چند برخى خواسته اند احتمال اول را به خاطر ناسازگارى برخ
صادق علیه السالم مردود سازند ولى براى اهل تحقیق روشن است كه این اشكاالت قابل توجیه است ، زیرا نظیر 

   .(1025)چنین مضامینى در موارد دیگر از امام صادق علیه السالم و دیگر ائمه علیهم السالم نیز نقل شده است
و نیز احتمال دارد كه بزوفرى از پدرش حسین بن على بن سفیان كه از علما و راویان بزرگ قرن چهارم كه هم 

غیبت صغرا بوده نقل كرده و او هم به وسیله نواب اربعه از راه مكاتبه و توقیع با امام زمان علیه عصر و زمان 
 . السالم در ارتباط بوده و این دعا را در كتاب خود آورده و سپس به دست فرزندش ابو جعفر بزوفرى رسیده است

 آیا دعاى ندبه انشاى برخى از علماى شیعه است ؟ : 383



ى اشكال كنند كه این دعا انشاى برخى از علماى شیعه بوده است ولى این احتمال از جهاتى باطل ممكن است برخ
 : است
ظاهر این كلمه مى . و یستحب اءن یدعى به فى االعیاد االربعة:بزوفرى در ادامه روایت این چنین آورده است  -1

ر یك از افعال و اذكار به هر یك از احكام رساند كه این دعا از جانب معصوم صادر شده است زیرا محكوم كردن ه
از امور توفیقى است كه فقط باید از جانب اولیاى معصوم ) وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه (خمسه 

 .خداوند صورت پذیرد
ذكر شده خود دلیل بر آن است كه از جانب معصوم ) اعیاد اربعه (اینكه براى قرائت این دعا زمان خاص  -2

 .ر شده است ؛ زیرا در غیر این صورت نمى تواند از چنین ویژگى خاصى برخوردار باشدصاد
رسم علما چنین بوده كه هر گاه دعا یا زیارتى را خود انشا مى كردند متذكر مى شدند تا بر مردم مشتبه گردد ،  -3

 : از باب نمونه
زهرا سالم اهللا علیها كه از انشاهاى خود  زیارتى را براى فاطمه))من ال یحضره الفقیه((شیخ صدوق در: الف 

. من آن را در سفر حج در مدینه در كنار قبر فاطمه زهرا سالم اهللا علیها قرائت كردم : اوست نقل كرده و مى گوید
  .((...(1026)ولى آن را به این صورت در اخبار نیافتم 

فصلى است درباره آنچه آن را ذكر مى كنیم از دعایى كه آن را انشا :((مى گوید))االقبال((سید بن طاووس در: ب 
  .(((1027)كردیم ، آن را هنگام تناول طعام ذكر مى كنیم

در ))رعمل الشع((و اما آنچه هنگام رویت هالل شوال گفته مى شود ما آن را در كتاب:((و نیز مى فرماید: ج 
   .((...(1028)ضمن دعایى كه انشا كردیم آوردیم ، و این دعا صالحیت براى تمام ماه ها را دارد

   .(1029)و در موارد دیگر نیز در مورد ادعیه اى كه خود انشا كرده چنین تعبیراتى آورده است
من در این كتاب خود از فنون زیارات ، اخبارى را جمع كردم كه به واسطه : مى گوید))المزار((مشهدى در ابن -4

  .(((1030)راویان ثقه و مورد اعتماد به سادات متصل شده اند
را به معناى انشا از امام زمان علیه السالم بدانیم مى توانیم آن ))انه الدعاء لصاحب االمر((در صورتى كه جمله -5

 . را از توقیعات حضرت به بزوفرى بدانیم
 ى و ذى طوى است ؟چه ارتباطى بین امام زمان علیه السالم با كوه رضو : 384

امام زمان علیه السالم در عصر غیبت كبرا مكان خاصى ندارد ، نه در كوه رضوى مخفى است و نه در ذى طوى 
آرى برخى از فرقه هاى كیسانیه كه منقرض شده اند معتقد بودند كه محمد بن حنفیه در . و نه در سرداب مقدس 

كوه و امام زمان علیه السالم وجود دارد كه در دعاى ندبه به پس چه ارتباطى با این دو . كوه رضوى مخفى است 
 آن اشاره شده است ؟

 قبل از پاسخ اشكال باید بدانیم كه رضوى و ذى طوى چه مكانى است ؛: پاسخ 
 . ذى طوى اسم مكانى است داخل حرم كه حدود یك فرسخ تا مكه فاصله دارد و از آنجا خانه هاى مكه پیداست

(1031) 
. و رضوى كوهى از كوه هاى مدینه منوره است در نزدیكى ینبع ، كه فاصله بین آن كوه تا مدینه چهل میل است 

 . مدح و فضیلت آن كوه روایاتى وارد شده استدر 
آرى ما معتقدیم كه حضرت مكان معین در عصر غیبت ندارد و روایات و ادعیه : در جواب سؤال فوق مى گوییم 

این مطلب را تاءیید مى كند ، ولى این جمله به معناى آن نیست كه حضرت در كوه رضوى یا در منطقه ذى طوى 
ى كنایى دارد به این معنا كه براى حضرت هیچ مكان معینى نیست ، و لذا این جمله هیچ مخفى است ، بلكه معنای

 .ارتباطى با عقیده كیسانیه ندارد
و اما اینكه چرا این دو مكان به طور خصوص در این دعا ذكر شده ، به جهت تقدس و تبرك این دو مكان است ، و 

 .یاد تردد داشته اندثابت شده كه حضرت علیه السالم در این دو مكان ز
و ممكن است كه در ذكر این منطقه اشاره به این نكته باشد كه حتى این دو موضع كه مورد اهتمام كیسانیه است 

و یا اینكه مقصود از ذى طوى مكه مكرمه و . تحت تصرف امام مهدى علیه السالم و محل تردد آن حضرت است 
 . اشاره شده است))اخبار مكه((برضوى مدینه منوره باشد ، آن گونه كه در كتا

 چرا اسامى تمام امامان در این دعا ذكر نشده است ؟ : 385
 گاهى گفته مى شود چرا اسامى تمام امامان در این دعا ذكر نشده است ؟

 : پاسخ
 در عین حال گر چه تصریح به نام هر یك از. تصریح نشدن به اسامى و عدد دوازده امام از قوت متن آن نمى كاهد

آنها نشده ولى به طور كلى و اجمالى به مصائبى كه آنها در راه هدایت خلق متحمل شده اند اشاره كرده است ، آنجا 



فقتل من :یا آنجا كه مى فرماید...لم یمتثل امر الرسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فى الهادین بعد الهادین :كه مى گوید
 .قتل و سبى من سبى و اقصى من اقصى

 .ارات اشاره به مصائبى دارد كه هر یك از امامان در راه هدایت خلق متحمل شده انداین عب
 .... اءین الحسن اءین الحسین ، اءین اءبناء الحسین:و نیز در جایى دیگر مى فرماید

 

 

 مخالف با معراج جسمانى است ؟))و عرجت بروحه((آیا جمله : 386
كه در دعاى ندبه آمده مخالف با اجماع و آیات و روایاتى است جملهو عرجت بروحه الى سمائك: برخى مى گویند

كه داللت بر معراج جسمانى دارد لذا از این جهت در صدد برآمده اند تا در انتساب این دعا به امام خدشه وارد 
 .كنند

 : پاسخ
این مطلب چند  عرجت به الى سمائكاست نهبروحهو لذا داللت بر معراج روحانى ندارد شاهد:صحیح در این جمله 

 : قرینه است
در نسخه اى كه من از مزار محمد بن مشهدى : مى گوید))تحیة الزائر((محدث نورى رحمة اهللا علیه در كتاب -1

   .(1032)عرجت به الى سمائكثبت شده است:دارم 
عبارت استاد خود حاجى نورى را نقل كرده و آن را ))هدیة الزائر((شیخ عباس قمى رحمة اهللا علیه نیز در كتاب -2

 . تاءیید نموده است
جود است كه در آنو عرجت بهثبت شده االن نیز نسخه اى خطى و نفیس از كتاب مزار محمد بن مشهدى مو -3

 . است
و اءوطاءته مشارقك و مغاربكوسخرت له :جمله هاى دیگر در دعا نیز مؤ ید معراج جسمانى است از قبیل  -4

 .البراق
بر فرض صحت نسخهو عرجت بروحهاین جمله داللت بر معاد روحانى فقط ندارد ، از باب استهدام لفظ  -5

روحى لك :از قبیل اینكه گفته مى شود. كل ، مقصود معراج جسمانى و روحانى است موضوع براى جزء و اراده 
گاهى كلمه روح را در معناى جسم با روح به كار مى برند :((مرحوم حاج میرزا ابوالفضل تهرانى مى گوید. الفدآء

   .((...(1033)به جهت ارتباط بین حال و محل یا عالقه مالبست كه بین آن دو است
 چه تاءلیفاتى درباره دعاى ندبه نوشته شده است ؟ : 387

اینك به . د قرار داده و بر آن شروح و حواشى نوشته انددانشمندان و محققان این دعاى شریف را مورد توجه خو
 : برخى از آنها اشاره مى كنیم

 . از صدر الدین محمد حسنى مدرس یزدى))شرح دعاى ندبه))-1
 . از میرزا عبدالرحیم تبریزى))عقد الجمان لندبة صاحب الزمان))-2
 . از شیخ على خوئى))وسیلة القربة فى شرح دعاء الندبة))-3
 . از مال حسن تربتى سبزوارى))شرح دعاى ندبه))-4
 . از سید محمود مرعشى))النخبة فى شرح دعاء الندبة))-5
 . از سردار كابلى))شرح یا ترجمه دعاى ندبه))-6
 . از محدث ارموى))معالم القربة فى شرح دعاء الندبة))-7
 . از ادیب اصفهانى))وظائف الشیعة فى شرح دعاء الندبة))-8
 . از محدث ارموى))لكربةكشف ا))-9

 . از موسوى خرم آبادى))نوید بامداد پیروزى))-10
 . از محب االسالم))شرح و ترجمه دعاى ندبه))-11
 . از عبدالرضا خان ابراهیمى))نصرة المسلمین))-12
 . از آیت اهللا صافى))فروغ الوالیة))-13
 . از عطائى اصفهانى))الكلمات النخبة))-14
 . از محمد تقى تسترى))اء الندبةرسالة حول دع))-15



 . از میرجهانى اصفهانى))رسالة حول دعاء الندبة))-16
 . از سید یاسین الموسوى))سند دعاء الندبة))-17
 . از علوى طالقانى))شرحى بر دعاى ندبه))-18

 . و دیگر شروح و رساله ها در رابطه با دعاى ندبه
 یه السالم درباره حضرت مستحب است ؟چه دعاهایى در عصر غیبت امام زمان عل : 388

 :ادعیه درباره امام زمان علیه السالم بسیار است ، كه مى توان به برخى از آنها فهرست وار اشاره نمود
   .(1034)دعایى از امام صادق علیه السالم1- 
   .)(1035دعاى غریق2- 

 . دعاى بعد از هر فریضه در ماه رمضان -3
  .(1036)دعاى عهد صغیر4- 
  .(1037)دعا عهد5- 
  .(1038)دعا بعد از نماز ظهر6- 
  .(1039)دعا بعد از نماز عصر7- 
   .(1040)دعاى شب نیمه شعبان8- 

 براى امام زمان علیه السالم شده است ؟ در چه مكان هایى سفارش دعا : 389
مطابق روایات در برخى از مكان هاى مقدس سفارش خاص به جهت دعا براى امام زمان علیه السالم شده است از 

 : آن جمله
   .(1041)مسجد الحرام1- 

 . سرداب مقدس -2
 . مقامات منسوب به حضرت از قبیل مسجد كوفه ، مسجد سهله ، مسجد صعصعه و مسجد جمكران -3

   .(1042)حرم امام حسین علیه السالم4- 
   .(1043)حرم امام رضا علیه السالم5- 
  .(1044)حرم عسكریین علیهما السالم در سامرا6- 
   .(1045)حرم هر یك از امامان به طور عموم7- 
   .(1046)عرفات در محل وقوف8- 

 فلسفه توسل به امام زمان علیه السالم چیست ؟ : 390
گاهى از امور مادى : وسیله بر دو نوع است . است توسل ، وسیله و واسطه قرار دادن چیزى بین خود و مطلوب 
و زمانى نیز از امور معنوى است ، مثل گناه كارى . است ، مثل آب و غذا كه وسیله رفع تشنگى و گرسنگى است 

در هر دو صورت . كه خدا را به مقام و جاه یا حقیقت پیامبر صلى اهللا علیه و آله قسم مى دهد تا از گناهش بگذرد
الذى :زم است ؛ زیرا خداوند متعال جهان آفرینش را به بهترین صورت آفریده است آنجا كه مى فرمایدوسیله ال

 ((.آن خدایى كه همه چیز را به بهترین صورت آفرید((؛(1047) احسن كل شى ء خلقه
جهان بر اساس نظم علت و معلول و اسباب و مسببات براى هدایت و رشد و تكامل انسان ها آفریده شده است و 

هدایت ،  فیوضات معنوى خداوند همچون. نیازمندى هاى طبیعى بشر با عوامل و اسباب عادى برآورده مى گردد
مغفرت و آمرزش نیز بر اساس نظامى خاص بر انسانها نازل مى شود و اراده حكیمانه خداوند بر این تعلق گرفته 

 .كه امور از طریق اسباب خاص و علل معین به انسانها برسد
ى كرده و خود چرا خداوند متعال زمین را با خورشید نوران: بنابراین ، همان گونه كه در عالم ماده نمى توان پرسید

بى واسطه به چنین كارى دست نزده است ؟ در عالم معنا نیز نمى توان گفت چرا خداوند مغفرت خویش را به 
 .واسطه اولیاى الهى شامل حال بندگان مى كند

اگر كسى بخواهد به نظام آفرینش اعتنا . فعل خداوند داراى نظام است :((شهید مطهرى رحمة اهللا علیه مى فرماید
به همین جهت است كه خداى متعال گناه كاران را ارشاد فرموده است كه در خانه رسول . ته باشد گمراه است نداش

اكرم صلى اهللا علیه و آله بروند و عالوه بر اینكه خود طلب مغفرت كنند ، از آن بزرگوار بخواهند كه براى ایشان 
اءنفسهم جآووك فاستغفروا اهللا و استغفر لهم الرسول و لو انهم اذ ظلموا :قران كریم مى فرماید. طلب مغفرت كند

به خود ستم كردند ، نزد تو مى آمدند و ] با ارتكاب گناه [گامى كه اگر ایشان هن((؛(1048) لوجودا اهللا توابا رحیما
از خدا آمرزش مى خواستند و پیامبر هم براى ایشان طلب مغفرت مى كرد ، خدا را توبه پذیر مهربان مى 

 ((.(1049)یافتند
یا :خداوند متعال مى فرماید. از همین رو مى بینیم كه در قرآن و سنت تاكید فراوانى بر وسیله و توسل شده است 



تقوا پیشه كنید و براى رسیدن به او وسیله ! اى مومنین ((؛(1050) ایها الذین امنوا اتقوا اهللا و ابتغوا الیه الوسیله
 ((.طلب نمایید

خصوصا ذوات مقدسه اهل بیت علیهما السالم است اینكه مردم به اثر و فایده دیگرى كه در توسل به اولیاى الهى 
جهت دریافت فیوضات الهى به واسطه آنان نه تنها به مقام شامخ آنها از نبوت یا امامت یقین حاصل مى كنند ، بلكه 

 .دفرمان بردار دستورات آنها كه همان دستورات خداوند است مى شون))االنسان عبید االحسان((از باب اینكه
 آیا دعا براى ظهور حضرت مهدى علیه السالم با نهى از عجله در ظهور منافات دارد؟ : 391

در روایات فراوان به مساءله دعا براى تعجیل فرج حضرت مهدى علیه السالم اشاره شده است و در برخى 
سانى كه عجله كردند ك))((هلك المستعجلون:((از جمله . روایات دیگر از عجله كردن و استعجال نهى شده است 

 :خیر؛ زیرا: آیا بین این دو دسته روایات اختالف و تنافى وجود دارد؟ در واب مى گوییم .))هالك شدند
استعجال در ظهور ، اصرار زیاد بر فرج حضرت بدون تمهید مقدمات و شرایط و زمینه هاست ، ولى دعا  : اوال

 . راى ظهور حضرت با تمهید مقدمات و شروط است
نفس دعا براى تعجیل فرج در ظهور حضرت تاءثیر به سزایى دارد ، به این معنا كه خود دعا مى تواند به : یا ثان

 .منزله جزء علت تامه در تسریع ظهور تاءثیر به سزایى داشته باشد
ى آیا اگر كسى چهل روز دعاى عهد بخواند از یاران امام مهدى علیه السالم خواهد شد گر چه انسان بد : 392

 باشد؟
هر كس چهل صبح دعاى عهد را بخواند از :((مطابق روایتى كه از امام صادق علیه السالم نقل شده آمده است كه 

ما باشد ، و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد خداوند او را از قبر بیرون آورد تا در خدمت آن ))قائم((یاوران
   .((...(1051)حضرت باشد

 : ر مورد سوال فوق مى گوییم
باشد ، زیرا  این آثار ممكن است مقید باشد به اینكه اعمال و رفتار دیگر نیز درست و مطابق موازین شرع: اوال 

 .نسان باید با حقیقت این دعا انس داشته باشد تا بتواند با خداى خود عهد كند
ممكن است كه خواندن دعاى عهد گر چه از شخصى باشد كه انسان بدى است ولى خداوند متعال به بركت : ثانیا 

ا حضرت مهدى علیه السالم چنان این دعا او را متحول مى گرداند و با خواندن این دعا در چهل روز و عهد قلبى ب
 .تحولى اساسى در وجود او ایجاد شود كه به این قابلیت برسد كه بتواند از اصحاب حضرت شود

 طول عمر
 آیا مساءله طول عمر امام زمان علیه السالم مورد اعتراض اهل سنت واقع شده است ؟ : 393

این . هجرى تاكنون است  255ان علیه السالم از سال شیعه امامیه به تبع ادله قطعى ، معتقد به امامت امام زم
این الزمه براى برخى از . اعتقاد مستلزم آن است كه امكان داشته باشد شخصى بیش از هزار سال عمر كرده باشد

اینان در حقیقت از آن جهت  .چگونه ممكن است شخصى این مقدار عمر كند: مى گویند. اهل سنت گران آمده است 
قاد به امامت و مهدویت شیعه را قبول ندارند مساءله طول عمر را بهانه قرار داده اند تا اصل عقیده به كه اصل اعت

 .مهدویت شیعه را زیر سؤال ببرند
اهل سنت نظریه بقا و زنده ماندن مهدى علیه السالم بیش از هزار سال تا هر :((سائح على حسین مغربى مى گوید
عمرى به این مقدار هرگز در بین بشر مرسوم  :تقاد قرار داده اند ، و مى گویندزمان كه خدا بخواهد را مورد ان

  .(((1052)نبوده و دلیلى نیز از شرع بر آن وجود ندارد
همان گونه كه دكتر احمد محمود صبحى اعتقاد به طول عمر امام زمان علیه السالم را از قوى ترین اعتراض ها 

زنده ماندن مهدى بیش :((متوجه بر عقیده به حضرت مهدى علیه السالم نزد شیعه امامى قرار داده است او مى گوید
  .(((1053)رد و این خود موجب سست كردن عقیده به مهدویت از ریشه و اساس استاز هزار سال جاى تردید دا

 اند عمر كسى را به این حد طوالنى كند؟آیا خداوند مى تو : 394
هر امرى . در علم كالم به اثبات رسیده كه خداوند قادر بر هر امرى است همان گونه كه عالم به هر چیزى است 

لذا  . كه قابلیت تعلق قدرت الهى را داشته باشد و محال ذاتى و وقوعى نباشد ، گر چه بر خالف عادت عمومى است
طبیعت . ند به جهت مصالحى عمر شخصى را طوالنى كرده و از آفات مرگ او را نگه داردمحال نیست كه خداو

و این همان اعجازى است . آتش ، سوزاندن است ولى خداوند براى حضرت ابراهیم چگونه سرد و سالمت گردانید
شده از رسول اعظم و كسى كه روایات وارد :((عالمه طباطبایى مى فرماید. كه در علم كالم به آن اشاره شده است 

امامان اهل بیت علیه السالم در خصوص امام غایب را مطالعه كرده باشد به این نتیجه مى رسد كه نوع حیات آن 
و نمى توان خرق عادت . حضرت با معجزه و خرق عادت است و طبیعى است كه خرق عادت امرى محال نیست 

ابى كه در عالم تاءثیر گذارند هرگز منحصر در حدود دید ما عوامل و اسب .را از طریق علم به طور مطلق نفى كرد



لذا ممكن است كه ... ما نمى توانیم عوامل دیگر را از ماوراء طبیعت نفى كنیم . و شناخت ظاهرى ما نیست 
اه عواملى در فرد یا افرادى از بشر وجود داشته باشد كه بتواند انسان را بهره مند از عمر طوالنى كند به حدى كه گ

  .(()(1054بنابراین علم طب هرگز از كشف راز طول عمر انسان مطلع نشده است. به هزار یا هزاران سال برسد
نتیجه ... ما فرض مى كنیم كه عمر طوالنى از حیث علمى ممكن نیست :((... شهید صدر رحمة اهللا علیه مى گوید

چیست ؟ مقصود شما این است كه بگویید طوالنى شدن عمر انسان تا چند قرن بر خالف قوانین طبیعى است كه علم 
به این نتیجه مى رسیم كه این حالت معجزه بوده كه قانون  تازه. با وسایل تجربى و پیشرفته به اثبات رسانده است 

 . ... طبیعى را در حالتى معین به جهاتى خاص معطل گذاشته و خرق كرده است
این معجزه براى كسى كه از نصوصات قرآن و سنت استمداد جسته و استفاده مى كند ، چیز تازه یا غریبى نیست ، 

حرارت از جسم پر حرارت به جسم كم حرارت نیست ، كه در مورد  و نیز عجیب تر از نقض قانون انتقال
قلنا یا نار كونى بردا :حضرت ابراهیم علیه السالم نقض شده است تا جان او محفوظ بماند خداوند متعال مى فرماید

  .(1055)و سالما على ابراهیم
آن گاه نمونه هایى از معجزات و خوارق عادات به جهت مصالحى اهم را مثال مى زند كه اگر از مساءله طول 

   .((...(1056)عمر در حد اعجاز مهم تر نباشد در اهمیت كمتر نیست
لى یوم للبث فى بطنه ا* فلوال اءنه كان من المسبحین:مى فرماید) ذوالنون (لذا خداوند متعال درباره حضرت یونس 

 ((.مانداگر او از تسبیح گویان نبود به طور حتم در شكم ماهى تا روز قیامت باقى مى ((؛(1057) یبعثون
 .پس ممكن است كسى عمر طوالنى تا روز قیامت به طریق اعجاز داشته باشد

 آیا طول عمر به این حد ، از حیث علمى امكان دارد؟ : 395
مقصود از امكان علمى آن است كه ادعا كنیم برخى از امور كه امكان علمى نداشته و نمى توان با وسایل مدرن و 

خت به لحاظ قوانین علمى هیچ گونه قاعده و قانونى كه مانع وقوع و تحقق آن باشد پیشرفته امروز آن را عملى سا
 . در مورد طول عمر انسان نیز چنین است. وجود ندارد

از اصول علمى ثابت نزد تمام علماى بیولوژى آن است كه عمر انسان ممكن نیست كه براى :((برنارد شو مى گوید
  .(((1058)اى است كه حد نمى پذیرد او حد ثابتى باشد ، طول عمر مساءله

وانین طبیعى نیست زیرا ما در عالم طبیعت ، هیچ تالزمى بین مرگ و ق:((وایزمن دانشمند معروف آلمانى مى گوید
   .((...(1059)عمرى مى بینیم كه بین یك لحظه تا خلود على الدوام پایین و باال مى رود

 .((سال است 600حد طبیعى عمر انسان :((فلوكر فیزیكدان معروف مى گوید
   .(1060)سال رسانده است 1000روجر پیكن دانشمند انگلیسى آنرا به 
علم طب مى تواند قیدها و حدودى را كه مانع از طول عمر انسان است با :((دكتر كیلور دهاوز آمریكایى مى گوید

مرى دست ما امروز امیدواریم كه بر خالف عمر پدران و اجدادمان به چنین طول ع. كمك دانش تغذیه از بین ببرد
  .(((1061)یابیم

ورد ، در آینده اى نه چندان دور نسل جدید همان گونه كه به سفرهاى فضایى ایمان آ:((پروفسور اتینگر مى گوید
ایمان خواهد آورد كه خلود انسان در حیات دنیوى امر بعیدى نیست زیرا با پیشرفت تكنولوژى كه امروز مشاهده 

  .(((1062)مى كنیم مى توان عمر انسان را در قرن آینده به هزاران سال رساند
تمام اجزاى اصلى انسان بدون استثنا با امتحان به اثبات :((دیمند وبرل از اساتید دانشگاه جونس هبكنس مى گوید

   .((...(1063)ى طوالنى تر از این مقدار استرسیده كه قابل خلود است ، و یا حداقل قابل عمر
 آیا طول عمر امكان عملى داشته است ؟ : 396

در مورد طول عمر همین . قوى ترین دلیل بر امكان شى ء وقوع آن در خارج است : تكلمین مى گویندفالسفه و م
چه بسیار افرادى كه در طول تاریخ . بهترین دلیل بر امكان آن رجوع به تاریخ گذشته است . قانون جارى است 

 . ى از آنها استعمرهاى بسیار طوالنى داشته اند كه طول عمر حضرت مهدى علیه السالم نیز یك
و لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنة اال خمسین :خداوند متعال درباره حضرت نوح علیه السالم مى فرماید

نه [ و هر آینه ما نوح را به سوى قومش فرستادیم پس او در میان آنها هزار سال به جز پنجاه سال ((؛(1064) عاما
 ((.درنگ كرد] صد و پنجاه سال 

رود مطابق نظر مسلمانان و مسیحیان ، حضرت مسیح علیه السالم تاكنون زنده بوده و در آخرالزمان از آسمان ف
 .و مطابق نظر اسالمى پشت سر امام زمان علیه السالم نماز به جاى خواهد آورد. خواهد آمد

 آیا در روایات اهل سنت به طول عمر اشخاص اشاره شده است ؟ : 397
عجب است كه اهل سنت اعتقاد به والدت و وجود امام مهدى علیه السالم را به جهت طول عمر آن حضرت قبول 

الى كه در صحیح ترین مصادر حدیثى خود روایاتى را آورده اند كه در آن به قضایا و اشخاصى نمى كنند در ح



است كه ))جساسه((از آن جمله حدیث معروف به حدیث. اشاره شده كه عمرهاى بسیار طوالنى داشته و دارند
 . به طور تفصیل از آن یاد شده است))صحیح مسلم((در

شده كه با عمرى بسیار طوالنى غایب از ))دجال((ه وجود شخصى به نامدر آن حدیث به طور تفصیل اشاره ب
 .دیدگان مردم و در جزیره اى از دریا زندگى مى كند و در برهه اى از زمان به نهضتى باطل دست خواهد زد

(1065) 
 آیا كسانى در امت هاى پیشین عمر طوالنى داشته اند؟ : 398

 : آرى ، با مراجعه به تاریخ پى مى بریم كه كسانى عمرهاى بسیار طوالنى داشته اند از قبیل
  .و هنوز زنده است(1066) خضر نبى كه هزاران سال عمر كرده 1- 
   .(1067)سال عمر داشته است 3500لقمان بن عاد كه 2- 

 . سال یا بنابر نقلى دیگر ، هزار سال 4000لقمان حكیم با  -3
 . سال 2500نوح پیامبر با  -4

   .(1068)سال 912شیث فرزند آدم با 5- 
   .(1069)سال 930حضرت آدم علیه السالم با 6- 
   .(1070)سال 862ادریس نبى با 7- 
   .(1071)سال 712سلیمان نبى با 8- 
   .(1072)سال 600ر نوح با سام پس9- 

 . و دیگران
 آیا طول عمر امكان فلسفى و منطقى دارد؟ : 399

ن فلسفى یا منطقى آن است كه با مراجعه به عقل هیچ گونه مشكل عقلى و فلسفى كه مخالف با مقصود از امكا
 .نظریه طول عمر باشد وجود نداشته باشد

شكى نیست كه طوالنى شدن عمر انسان به هزاران سال از جنبه عقلى و منطقى ممكن است و هیچ گونه اشكال 
 . د زیرا در مفهوم حیات و زندگى ، مرگ سریع نهفته نشده استعقلى ندارد و هیچ گاه مستلزم تناقض نخواهد ش

، مى  ...(1073) فخر رازى در توجیه طول عمر انسان در ذیل آیه شریفهفلبث فیهم الف سنة اال خمسین عاما
سال نمى شود ، ولى آیه بر خالف آن داللت داشته و عقل نیز  120عمر انسان بیش از : برخى از اطبا گویند:((گوید

دوام . ماندبیش از این را تاءیید مى كند؛ زیرا بقا بر تركیبى كه در انسان است ذاتا ممكن است و گرنه باقى نمى 
تاءثیر موثر در او ممكن است ؛ زیرا موثر در وجود انسان اگر واجب الوجود است كه دوام دارد و اگر غیر واجب 

لذا ممكن است كه تاثیر . الوجود باشد براى او موثرى است و باالخره به واجب الوجود باز مى گردد كه دوام دارد
ا ممكن مى گردد و چنانچه بقا نداشته باشد به جهت امر عارض است و واجب الوجود دائمى شود كه در نتیجه بقا ذات

و اگر وجود عارض مانع واجب بود به همین مقدار عمر هم نمى توانست باقى بماند . عارض هم ممكن العدم است 
 .((سال فراتر نمى رود باطل است 120نتیجه اینكه حرف برخى از اطبا كه گفته اند عمر انسان از 

ى قزوینى خراسانى در استدالل عقلى و فلسفى بر ضرورت وجود شخص طویل العمر در خارج مى شیخ مجتب
طبق قواعد فلسفى و حكمى ، هر طبیعتى كه قابل زیاده و نقصان در عالم وجود است باید فرد كامل آن :((گوید

عده تعدادى از مسائل طبیعت در خارج موجود گردد؛ زیرا هر طبیعتى طالب كمال نهایى خود است مطابق این قا
و مطابق این . فلسفى پایه گذارى شده است كه از جمله آنها وجود فرد كامل در بین بشر به اسم نبى یا حكیم است 

 1000عمر . قانون كه با برهان به اثبات رسیده قابلیت زندگى و عمر بیشتر داراى مراتب متعددى در خارج است 
مرتبه امكان زندگى به طور یقین دانست بلكه ممكن است كه بیش از این  سال را نمى توان نهایت 2000سال یا 

  ((...(1074)مقدار نیز باشد
 یم ظهورعال

 چه آثارى در نقل عالئم ظهور است ؟ : 400
. با تاملى در روایات عالیم ظهور و بررسى همه جانبه آن پى به آثار و فواید نشر آنها در میان جامعه خواهیم برد

 :اینك به برخى از آنها اشاره خواهیم كرد
 . آگاهى امت از پرچم ها و دعوت هاى ضالل و گمراه كننده -1
 .به ظهور دعوت هاى حق و قیام هایى كه در آن مردم را به حق دعوت مى نمایند بشارت -2
اخبار غیبى از آن جهت كه خرق عادت است از اهم دالیل نبوت و امامت به شمار مى آید و لذا نشر و تحقق آنها  -3

 .سبب زیاد شده یقین در قلوب مسلمانان خواهد شد
م به دنبال دلیل و برهان و معجزه اند این گونه اخبار بعد از تحقق قطعى از آن جهت كه كفار براى پذیرش اسال -4



 .آنها حجتى براى آنها خواهد بود
 .بعد از تحقق هر یك از عالیم ظهور اطمینان مردم به اصل ظهور بیشتر خواهد شد -5
مسلمین بر كفار  تحقق یكایك عالیم ظهور در خارج منعكس كننده عزم جدى خداوند متعال در نصرت اسالم و -6

 . در سطح كل كره زمین است
مسلمانان را براى آمده شدن و زمینه سازى ظهور تحریك كرده و به آنها آمادگى روحى ، سیاسى و جهادى  -7

 .براى شركت در حكومت آن حضرت را خواهد داد
واقعى و اسالمى جلوى  از آنجا كه انسان غریزه و میل به شنیدن اخبار غیبى دارد با طرح این گونه اخبار -8

 .انحرافات فكرى از ناحیه كاهنان و منجمان از این طریق گرفته مى شود
بخش مهمى از عالیم ظهور از امور سیاسى اسالم به حساب مى آید كه باید مسئولین رده باال در بررسى مسائل  -9

 .ساس آنها پى ریزى كننداستراتژیك خود به آنها توجه نموده و برنامه هاى خود را در سطح كالن بر ا
بحث از عالیم ظهور موضوعى نیست كه اختصاص به شیعه یا مسلمانان داشته باشد بلكه در هر دین و آیین  -10

 . كم و بیش به عالیم ظهور منجى بشریت به هر اسم و نامى پرداخته شده است
ان ایمان داریم كه تاریخ بشریت در ما مسیحی: مى گوید))خبر و سیاست((در كتاب خود))هالسیل((نویسنده آلمانى

معركه اى كه در آن مسیح بازگشته . به پایان خواهد رسید))هرمجدون((آینده اى نه چندان دور در معركه اى به نام
  .(((1075)و بر تمام زنده ها و مردگان حكومت خواهد كرد

 چه فرقى بین عالیم ظهور و شرایط ظهور است ؟ : 401
عالیم ظهور گر چه با شرایط ظهور وجه اشتراكى دارند كه همان تحقق هر یك قبل از ظهور امام مهدى علیه 

 : اینك به برخى از اختالفات اشاره مى كنیم. ز جهاتى نیز با یكدیگر اختالف دارندالسالم است ، ولى ا
منوط شدن ظهور به شرایط و تعلیق بر آنها واقعى است ، به آن معنا كه اگر شرایط مهیا نباشد ، مشروط كه  -1

ق بر آنها كه واقعى همان ظهور است در خارج تحقق نخواهد یافت ، بر خالف منوط شدن ظهور به عالمات و تعلی
 .نیست ، زیرا عالمات نسبت به ظهور جنبه كاشفیت دارد

عالمات ، حوادثى پراكنده اند كه در طول عصر غیبت به صورت پراكنده انجام خواهد گرفت بر خالف شرایط  -2
 .كه تا وقت ظهور به صورت متصل و مستمر خواهد بود

 .الف عالیم ظهورانسان نسبت به شرایط ظهور تكلیف دارد بر خ -3
 آیا عالیم ظهور با احادیث نفى توقیت منافات دارد؟ : 402

ممكن است كه به ذهن كسى چنین خطور كند كه نشر شرایط و عالمات ، در جامعه با احادیث نهى از توقیت و 
 معین كردن وقت ظهور منافات داشته ، پس چرا از آنها سخن به میان مى آید؟

قت ظهور كه در روایات از آن نهى شده شامل نقل عالیم و شرایط ظهور نیست ؛ زیرا توقیت و تعیین و: پاسخ 
مقصود از توقیت آن است كه به طور دقیق وقت خاصى را براى ظهور معین كنیم كه روایات از آن نهى كرده 

 .است 
 :اشدوقت معین كردن براى ظهور غیر از آنكه مشتمل بر نهى است داراى اشكاالت دیگرى نیز مى ب

 . ادعایى بدون دلیل است -1
اگر تاریخ ظهور معلوم باشد دشمنان در صدد مقابله و جلوگیرى از آن برخواهند آمد و لذا در روایات مى  -2

 .خوانیم كه ظهور حضرت علیه السالم به طور ناگهانى خواهد بود
ر هر لحظه احتمال داده مى شود كه با وقت معین نكردن روحیه امید و حیات در جامعه دمیده خواهد شد زیرا د -3

 .ظهور حضرت فرا رسد
 آیا اعالن عالیم و شرایط ظهور سبب اطالع دشمنان از اسرار سیاسى است ؟ : 403

برخى مى گویند از آنجا كه عالیم ظهور و شرایط آن از اسرار سیاسى اسالم به حساب مى آید نشر آنها در بین 
 .به صالح اسالم و مسلمین نخواهد بودمردم به جهت اطالع دشمنان بر آنها 

اگر خبر غیبى از ناحیه معصوم همچون پیامبر یا امامان علیه السالم صورت گیرد ، چون هرگز اشتباه و : پاسخ 
سهو و خطا ندارند ، معلوم مى شود كه اراده حتمى الهى بر تحقق آن صورت گرفته است در این صورت ، مقابله 

 . راى جلوگیرى از تحقق آن نخواهد داشتجبهه كفر هرگز تاءثیرى ب
 آیا عالیم ظهور متعلق بدا واقع مى شود؟ : 404

برخى حتمى اند كه مورد بدا و تجدید نظر : از برخى روایات استفاده مى شود كه عالیم ظهور بر دو قسم هستند
است كه خداوند متعال در  واقع نمى شوند ، و برخى دیگر متعلق بدا واقع مى گردند ، ولى اصل ظهور امرى حتمى

 .آن جواب فطرت و خواسته درونى بشر را داده و وعده به تحقق آن داده است و خداوند هرگز خلف وعده نمى كند



ما نزد ابى جعفر محمد بن على الرضا علیه السالم بودیم كه سخن از خروج سفیانى :((داوود بن ابى القاسم مى گوید
آیا بدا در امر ، : به ابو جعفر علیه السالم عرض كردم . آمده كه امر او حتمى است به میان آمد و اینكه در روایت 

: فرمود. ما مى ترسیم كه در امر قائم نیز بدا حاصل شود: عرض كردم . آرى : حتمى خواهد شد؟ حضرت فرمود
  .(((1076)امر قائم از امورى است كه وعده داده شده و خداوند در وعده خود تخلف نخواهد كرد

 : عالیم حتمى كه مورد بدا واقع نمى شود نشانه هایى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم
 . تصریح به حتمى بودن آن در روایات -1
 . تاكید به قسم -2
 .((البد((تاكید به -3
 .((الم((تاكید به -4
 .((ان((تاكید به -5
 .تاكید به تكرار -6
 .((سین و سوف((تاكید به -7

 چه راه صحیحى در بررسى عالیم ظهور پیشنهاد مى كنید؟ : 405
 :كه باید هر كدام مورد بررسى دقیق قرار گیرددر مورد عالیم ظهور سه مشكل اساسى وجود دارد 

 .اثبات عالمت به دلیل معتبر -1
 . خارج كردن عالمت از قالب غموض و ابهام -2
 . كشف قواعد یقین براى اثبات یا نفى تحقق عالمت در خارج -3

اطمینان به صدور  براى اثبات صحت روایات عالیم ظهور و تمییز آنها از روایات جعلى ، اعتماد بر افراد ثقه و
روایات از معصوم كافى است ، زیرا روایات عالیم ظهور برخى متواتر یا مستفیض یا صحیح و معتبرند ، و 

برخى دیگر گر چه ضعیف السند است ولى مؤ یدات و شواهدى بر صحت در روایات دیگر دارد كه با سند صحیح 
 . وارد شده است

 : كان پذیر استراه روشن شدن عالمت ظهور به دو نوع ام
 .اصول علمى ، كه در مورد روایات فقهى نیز مورد استفاده واقع مى گردد: الف 
تاریخ جغرافیا ، علم حساب و : مقدمات علمى ، كه مربوط به خصوص عالیم ظهور است و مهم ترین آنها: ب 

 . جمل و اصطالحات مربوط به عالیم ظهور است
 :خارج مى توان قواعدى را بیان داشت تا با اعمال آنها به حقیقت امر پى بردو براى كشف اثبات یا نفى عالمتى در 

 .اوصاف آن عالمت را به صورت دقیق در نظر گرفته و بر خارج تطبیق نمود -1
 . با دلیل ثابت شود كه آن عالمت زمان سابق در خارج تحقق نیافته است -2
 .احتمال تحقق آن را در زمان آینده نفى كند -3

 آیا روایات عالیم ظهور اشكال سندى و متنى دارد؟ : 406
برخى مى گویند بحث از عالیم ظهور بى فایده است ؛ زیرا غالب روایاتش از ناحیه سند ضعیف بوده و از جهت 

 .مضمون نیز معقول نیست خصوصا آنكه امورى كه اتفاق مى افتد تشابه زیادى با یكدیگر دارد
 : پاسخ
مضافا اینكه تعداد بى شمارى از آنها . یم ظهور صحیح السند بلكه مستفیض یا متواتر است بسیارى از اخبار عال -1

 . مضمونى واضح و روشن دارند به درجه اى كه در حكم نص صریح در موضوع خود است
وجود روایات ضعیف در تمام موضوعات دینى و خبرهاى مختلف وجود دارد ، این مساءله باعث نمى شود كه  -2

محقق دست از بحث و بررسى آن بردارد بلكه وظیفه دارد كه با روشى صحیح به بررسى سندى آنها  انسان
 .بپردازد

گر چه در تطبیق عالیم ظهور اشتباهاتى صورت گرفته ، ولى این امر باعث نمى شود كه دست از بحث و  -3
به طریقى صحیح و معتبر براى تطبیق تحقیق برداریم بلكه وظیفه داریم تا با به كار گرفتن روشى علمى و معتبر 

 . صحیح عالیم در خارج دست یابیم
 كه قبل از ظهور كشته خواهد شد كیست ؟))نفس زكیه((مقصود از : 407

اشاره شده است ))قتل نفس زكیه((در روایات شیعه به عالمتى قبل از ظهور حضرت مهدى علیه السالم به عنوان
 .واهند كردكه بعد از این جنایت ، حضرت ظهور خ

لیس بین قائم آل محمد و بین قتل النفس الزكیه اال خمسة عشر :از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمود
  ((.بین قیام قائم علیه السالم و كشته شدن نفس زكیه بیش از پانزده شبانه روز فاصله نیست((؛(1077) لیلة



از جمله عالیم ظهور ، كشته شدن نفس زكیه در پشت كوفه با هفتاد نفر از : شیخ مفید رحمة اهللا علیه مى گوید
  .(((1078)صالحین است

از برخى روایات ، نفس زكیه دیگرى نیز استفاده مى شود كه ماءمور تبلیغ از طرف امام زمان علیه السالم است 
  .(1079)قام به شهادت خواهد رسیدكه بین ركن و م

آن اشاره شده همان محمد بن عبداهللا بن برخى ممكن است گمان كنند كه نفس زكیه كه در این روایات به شهادت 
حسن بن على بن ابى طالب است كه در زمان منصور عباسى قیام كرد تا حق اهل بیت علیه السالم را از ظالمان 

 :ولى شواهد و قرائن موجود بر خالف این احتمال را داللت دارد. بستاند
مقام دارد كه محمد بن عبداهللا بن الحسن در آن در برخى روایات اشاره به كشته شدن نفس زكیه بین ركن و  -1

 . نقطه به شهادت نرسیده است
 . مطابق برخى روایات بین ظهور حضرت و كشته شدن نفس زكیه پانزده شب فاصله است -2
كشته شدن محمد بن عبداهللا بن الحسن قبل از والدت حضرت مهدى علیه السالم بوده است و لذا نمى توان آن را  -3

 . یم ظهور دانستاز عال
ادعاى مهدویت نمود ))مقاتل الطالبین((محمد بن عبداهللا نیَّت خالص از عملكرد خود نداشته است ، و لذا بنابر نقل -4

 .و پدرش نیز او را بعد از زوال دولت بنى امیه و قبل از تاسیس دولت بنى عباس به عنوان مهدى معرفى كرد
(1080) 

بعد از كشته شدن نفس زكیه صاحب امر ظهور :((در روایتى از امام صادق علیه السالم مى خوانیم كه فرمود -5
 .كه در بعدیت نزدیك ظهور دارد .(((1081) خواهد كرد

 مسیح دجال كیست ؟ : 408
علیه السالم اطالق مى شود بر دجال نیز اطالق مى گردد ، لقب مسیح همان گونه كه بر پیامبر خدا حضرت عیسى 

در ظاهر ، مسیح . ولى وقتى به صورت مطلق و بدون قید آورده شود همان حضرت عیسى علیه السالم مراد است 
 : ولى در وجه تسمیه دجال به مسیح احتماالتى داده شده است. دجال همان دجال معروف است 

 .ر خواهد كردچون با پرچم مسیحیت ظهو -1
 .قیام او همه زمین را فرا مى گیرد و گویا آن را مسح مى كند -2
 . از آنجا كه حضرت مسیح با او به مقابله مى پردازد به او نیز مسیح اطالق شده است -3

 سفیانى كیست ؟ : 409
ضرت مهدى علیه در روایات اهل بیت علیه السالم سخن از خروج سفیانى به عنوان یكى از عالیم حتمى ظهور ح

 : السالم به میان آمده است
خروج سفیانى از عالیم :((شیخ طوسى رحمة اهللا علیه به سندش از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود

  .(((1082)حتمى ظهور است
از مجموعه روایات شیعه و اهل سنت به دست مى آید كه سفیانى ، شخصى از معاندین است كه به قصد مقابله با 

ن فرو خواهند امام زمان علیه السالم بر مى خیزد و در سرزمینى به نام بیدا به امر خداوند با لشكریانش به زمی
 . رفت

شخصى به خانه خدا پناه مى برد ، آن گاه :((مسلم به سند خود از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
  .(((1083)رسیدند به زمین فرو خواهند رفت))بیدا((لشكرى به سوى او فرستاده مى شود ، هنگامى كه به

براى قائم پنج عالمت است ، از آن جمله :((نعمانى نیز به سند خود از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود
  .(((1084)خسف بیدا را بر مى شمارد

  .(1085)نعمانى در جایى دیگر از جمله عالیم ظهور را خروج سفیانى و خسف بیدا مى داند
 معركه هرمجدون چیست ؟ : 410

جنگى در منطقه اى به نام برخى از دانشمندان ، یكى از عالیم ظهور حضرت مهدى علیه السالم را وقوع معركه 
 . این قضیه حتى در كتب اهل كتاب نیز به آن اشاره شده است. هرمجدون و به تعبیر روایات قرقیسیا مى دانند

(1086) 
اهل كتاب از یهود و نصارا این معركه جنگى را بس عظیم و خطرناك مى دانند كه در پایان تاریخ بشر اتفاق 

 .خواهد افتاد
كه اسم وادى یا كوه كوچكى در شمال ))مجدو((به معناى كوه ، و))هر((كلمه اى است مشتق از))هرمجدون))

در شمال فلسطین ))مجدو((كتاب را گمان بر این است كه مساحت معركه این جنگ از منطقهاهل . فلسطین است 
   .(1087)در جنوب امتداد دارد كه حدود دویست میل است))ایدوم((تا



لشكرى كه از عراق   .(1088) ملیون نفر شركت خواهند داشت 400آنان معتقدند كه در این جنگ لشكرى با حدود 
   .(1089)، ایران ، لیبى ، سودان و قفقاز در جنوب روسیه تشكیل شده است

این حادثه همان حادثه بزرگى است كه قبل از ظهور امام مهدى علیه السالم :((... دكتر عبدالكریم زبیدى مى گوید
در آن واقعه میلیون ها لشكر از آمریكا . یاد شده است ))قرقیسیا((تحقق خواهد یافت ، و در روایات از آن به معركه

، مصر و دولت هاى مغرب عربى ، و لشكریانى از شهرهاى شام یعنى سوریه ، اردن ،  ، اروپا ، روسیه ، تركیه
همگى در منطقه اى به نام قرقیسیا از بالد شام با هم مواجه . لبنان ، فلسطین و اسرائیل شركت خواهند داشت 

   .((...(1090)خواهند داشت و سفیانى در این هنگام خروج خواهد كرد
چه مقدار بین شما و قرقیسیا ! اى میسر: كلینى به سند خود از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه به میسر فرمود

اءما اءنه سیكون بها وقعة لم یكن مثلها منذ :حضرت فرمود. نزدیك شاطى ءالفرات است : ست ؟ عرض كردفاصله ا
ماءدبة للطیر تشبع منها . خلق اهللا تبارك و تعالى السموات و االرض و ال یكون مثلها ما دامت السموات و االرض 

آگاه باش كه در آن مكان واقعه اى اتفاق خواهد افتاد كه نظیر آن از ((؛ ...(1091) سباع االرض و طیور االسماء
آنجا محل پذیرایى . الى اتفاق نیفتاده است و نخواهد افتادزمان خلقت آسمان ها و زمین از جانب خداوند تبارك و تع

 ((.درندگان زمین و پرندگان آسمان از آن سیر خواهند شد. پرندگان خواهد بود
از مجموعه روایات در این باب به خوبى استفاده مى شود كه در این جنگ فرمانده عملیاتى این جنگ از جانب 

او كسى است كه به كمك مراكز جاسوسى یهود و آمریكا در میان . است  دشمنان اسالم ، شخصى به نام سفیانى
مردم تفرقه انداخته و مردم را بر ضد شیعیان اهل بیت تحریك خواهد كرد ، و نیز بعد از پناه بردن امام زمان علیه 

ش در منطقه اى به السالم به كعبه با عده اى از یاران خود در صدد مقابله با حضرت برآمده كه خود او با لشكریان
 . نام بیدا به زمین فرو خواهند رفت

 .در همین جنگ است كه بنیه یهود از هم پاشیده شده و بسیارى از آنها نابود خواهند شد
قیامت بر پا نمى شود تا آنكه شما با یهود :((بخارى به سندش از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود

اى : به حدى از آنان كشته خواهد شد كه حتى سنگى كه یك یهودى در آن پناه گرفته مى گویدبجنگید در آن هنگام 
  .(((1092)این یهودى است كه در كنار من پناه گرفته او را به قتل برسان! مسلمان 
 مقصود از مسیحیت صهیونیستى چیست ؟ : 411

جریانى است سیاسى ، اقتصادى ، فرهنگى و نظامى كه امروزه با تمام قدرت و با تكیه ))مسیحیت صهیونیستى))
 .تكیه زده اند) ى كشورهاى غربى در آمریكا و برخ(بر پیشگویى هاى آخرالزمان بر اریكه قدرت 

این گروه با ادبیاتى كینه توزانه و خصومتى آشكار با فرهنگ شیعى و مهدوى و با اعالم قریب الوقوع بودن ظهور 
حضرت مسیح علیه السالم در اورشلیم سعى در بسیج تمامى قوا علیه كشورهاى اسالمى دارد تا به زعم خود همه 

 .مقدس را فراهم سازد و موانع بین راه را پیشاپیش از میان برداردزمینه هاى الزم براى ظهور 

 

 
 
با مراجعه به منابع توراتى و ایمان به پیشگویى هاى كتب محرف یهودیان ، ظهور ))مسیحیت صهیونیستى))

حضرت عیسى علیه السالم را مشروط به وقوع جنگى بزرگ ، عالم گیر و هسته اى مى شناسند ، و مركز این 
و حسب همین پیشگویى ها . واقع در فلسطین اشغالى اعالم مى كنند))منطقه آرماگدون((انمان سوز راهمجنگ خ

وقوع جنگ آرمگدون را هم مشروط به تشكیل اسرائیل بزرگ و تسلط یهودیان بر كل سرزمین فلسطین و حتى 
 .فراتر از آن یعنى سوریه و عراق معرفى مى كند

ه هاى این زنجیر را به هم متصل كرده اند و آخرین حلقه را هم رفع موانع فرا پر واضح است كه آنان تمامى حلق
روى اسرائیل یعنى انهدام سرزمین هاى اسالمى و سركوب هر گونه حركت عدالت خواهانه مسلمین و شیعیان و به 

ه ، عربستان و چنان كه حسب همین فرضیه وارد عراق شده و اندیشه سلطه بر سوری. ویژه ایران اسالمى مى دانند
 .ایران را در سر مى پرورانند ، و با تقویت تمام عیار اسرائیل مقدمات به اصطالح جنگ مقدس را فراهم آورده اند

 مقصود از خسوف و كسوف كه از عالیم ظهور است چیست ؟ : 412
ماه بر خالف در روایات عالیم ظهور آمده كه یكى از نشانه هاى ظهور كسوف در اواسط ماه و خسوف در اول 

   .(1093)عادت است
همانا براى مهدى ما دو نشانه است كه از :((دار قطنى به سندش از امام محمد باقر علیه السالم نقل كرده كه فرمود



زمان خلقت آسمان ها و زمین این گونه نبوده است یكى خسوف ماه در اول شب رمضان و دیگرى كسوف خورشید 
  .(((1094)در نیمه ماه رمضان

 : در كیفیت حدوث این دو واقعه غیر عادى چند احتمال است
حدوث این دو به توسط جرمى باشد كه در فضا به طور ناگهانى پیدا مى شود ، اجرامى كه امروزه از آنها به  -1

گاه بین ماه و خورشید فاصله مى شود و با آنها خسوف و كسوف ایجاد مى  اجرام سرگردان در هوا یاد مى شود كه
 .گردد
تحقق خسوف و كسوف به توسط جرمى باشد كه از زمین جدا مى شود زیرا ممكن است كه بشر با پیشرفت  -2

د و در نتیجه علمى و تكنیكى كه دارد بتواند تكه هایى عظیم از كره زمین را جدا ساخته و آن را در هوا معلق گردان
 .باعث خسوف و كسوف گردد

 .تحقق این دو به نحو اعجاز و خرق قانون طبیعت باشد -3
 مقصود از صیحه و فزع آسمانى در عالیم ظهور چیست ؟ : 413

از امام باقر علیه . این دو عالمت در روایات به عنوان عالیم ظهور حضرت مهدى علیه السالم معرفى شده است 
و همانا از ((؛(1095) صیحة من السماء فى شهر رمضان... و ان من عالئم خروجه :نقل شده  السالم در حدیثى

 ((. هدى حدوث صیحه اى در ماه رمضان استعالیم خروج م
هى آیة تخرج الفتاة من خدرها ، و ... و الفزعة فى شهر رمضان :... از امام صادق علیه السالم در حدیثى نقل شده 

و فزعى در ماه رمضان حادث خواهد شد كه زنان جوان را سراسیمه از ((؛(1096) توقظ النائم و تفزع الیقظان
 ((.پشت پرده ها بیرون مى آورد و انسان خواب را بیدار و بیدار را به فزع وا مى دارد

آگاه باش هر كس قبل از خروج سفیانى و :((... خود به على بن محمد سمرى فرمود امام زمان علیه السالم در توقیع
  .(((1097)صیحه ادعاى مشاهده كند او دروغگو و افترا زننده است

 :در این روایات دو احتمال وجود دارد
 .اینكه مقصود از صیحه و فزع همان ندایى باشد كه از جبرئیل بلند مى شود و همه را به فزع مى اندازد -1
شر قبل از احتمال دیگر این است كه مقصود از آن دو عذاب دنیوى و جنگ هاى جهانى باشد كه به توسط ب -2

ظهور حضرت مهدى علیه السالم تحقق مى یابد ، مانند انفجارهاى اتمى در سرتاسر عالم در یك زمان به این نحو 
كه حاصل این گونه انفجارها در اروپا و آمریكا و روسیه و چین تحقق مى یابد به نحوى كه همه را به جزع و فزع 

 .ها صدایش به گوش آنان مى رسدوا مى دارد ، ولى مسلمین از آن در امانند و تن
 مقصود از نداى آسمانى در عالیم ظهور چیست ؟ : 414

 :در این مورد سه دسته روایت وجود دارد
روایاتى كه داللت بر وجود ندا به صورت اجمال دارد و اینكه این ندا را عالیم حتمى ظهور حضرت مهدى  -1

   .(1098)علیه السالم است
یكى نداى به حق كه در ابتدا پدید مى آید و دیگرى نداى : دسته دوم روایاتى است كه داللت بر دو گونه ندا دارد -2

   .(1099)ه بعد از آن استبه باطل ك
   .(1100)در برخى از روایات نیز اشاره شده كه ندا به اسم قائم است3- 

ره پى مى بریم كه تمام آنها به یك معناى مشترك اشا))صیحه و فزع و نداى آسمانى((با نظرى به مجموع احادیث
 :دارند ، گر چه با تعبیرهاى مختلف آمده اند و بر این ادعا مى توان شواهدى اقامه نمود

 . صیحه و ندا هر دو به جبرئیل نسبت داده شده است: الف 
 . وقت هر دو در یك زمان یعنى شب جمعه ، بیست و سوم ماه رمضان معین شده است: ب 
 . آثار این دو یكسان بیان شده است: ج 

 مقصود از خروج دجال كه از عالیم ظهور به حساب آمده چیست ؟ : 415
روایات بسیارى در مصادر حدیثى اهل سنت درباره خروج دجال در آخرالزمان و قبل از برپایى حكومت امام 

 . مهدى علیه السالم وارد شده است
وج خواهد كرد تا اینكه در دجال خر:((بخارى به سندش از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود

ناحیه اى از مدینه فرود مى آید ، و سه بار اعالن آماده باش جنگ مى دهد ، آن گاه به سوى او هر كافر و منافقى 
  .(((1101)حركت مى كند

 : در مصادر اهل سنت براى دجال صفاتى ذكر شده است از قبیل
  .(1102)ادعاى ربوبیت مى كند1- 
  .(1103)عمر طوالنى دارد2- 



   .(1104)تش استهمراه او آب و آ3- 
  .(1105)كور را بینا كرده و برص را شفا مى دهد4- 
  .(1106)مرده را زنده مى كند5- 
  .(1107)كسى را مى كشد آن گاه او را زنده مى كند6- 
   .(1108)با او بهشت و آتش است7- 
   .(1109)تش استبا او نهرى از آب سفید و نهرى از آ8- 
  .(1110)خواسته او برآورده مى شود9- 

 :درباره دجال با این اوصاف احتماالتى وجود دارد
 .دجال شخصى حقیقى است كه كارهاى خارق العاده اى را در قالب سحر و جادو انجام مى دهد: الف 
 . است) شیطان (مقصود به دجال همان ابلیس  :ب 
احتمال مى رود كه دجال همان سفیانى است كه در روایات شیعه به خروج او در آخرالزمان تاكید فراوان ده : ج 

 . است
 . مقصود از دجال همان اسرائیل است: د 

د كه در احادیث اهل سنت وارد شده در ابتدا این احتمال به نظر مى رسد كه احادیث دجال از جمله اسرائیلیاتى باش
 :است زیرا

 .اثرى از این احادیث در روایات اهل بیت علیه السالم به چشم نمى خورد : اوال
كسى كه تمام افعال و اقوالش مشكوك ه . غالب احادیث دجال از كعب االحبار یهودى االصل رسیده است : ثانیا 

 .نظر مى رسد
 .ظر خروج مى كند و دجال را به قتل مى رساند در عقاید یهود مشاهده مى شوداین اعتقاد كه مسیح منت: ثالثا 

در هر حال بر فرض صحت این روایات احتمال تاءویل این روایات و رمزى بودن و جنبه سمبلیك داشتن آنها زیاد 
 . است

با اسالم و مبانى آن دجال رمزى است از اوج تمدن و تكنیك غرب كه :((سید محمد صدر رحمة اهللا علیه مى فرماید
تمدنى كه در صدد به سلطه كشیدن هر انسانى است ما به طور وضوح مشاهده مى كنیم كه چگونه تمدن . ستیز دارد

  ((...(1111)و تكنیك غرب مادى گرا در این عصر بر تمام جوامع حتى مسلمانان تسلط پیدا كرده است
نهایة ((و نویسنده مصرى شیخ محمد فهیم ابو عبیه در تعلیقه خود بر كتاب(1112) از بیانات استاد محمد طّى 

 .نیز همین احتمال به دست مى آید(((1113) البدایة و النهایة
 قرآن و ظهور موعود جهانى

 چگونه بر ظهور موعود جهانى داللت دارد؟))وعد((آیه : 416
ف الذین من وعد اهللا الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى االرض كما استخل:خداوند متعال مى فرماید

قبلهم و لیمكنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم اءمنا یعبدوننى الیشركون بى شیئا و من كفر بعد 
خداوند به كسانى از شما كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام داده اند وعده ((؛(1114) ذلك فاولئك هم الفاسقون

مى دهد كه قطعا آنان را حكمران روى زمین خواهد كرد همان گونه كه به پیشینیان آنها خالفت روى زمین را 
راى آنان پسندیده پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش بخشید و دین و آیینى را كه ب

مبدل مى كند آنچنان كه تنها مرا مى پرستند و چیزى را شریك من نخواهند ساخت و كسانى كه پس از آن كافر 
 ((. شوند آنها فاسقانند

و شواهد و . جهانى توحیدى است آیه فوق مربوط به زمان ظهور حضرت مهدى علیه السالم و عصر حكومت 
 :قرائن آن عبارت است از

 .با آیات دیگر كه ظهور در غلبه دین اسالم در آخرالزمان بر سایر ادیان دارد سازگارى و مناسبت دارد -1
كه با الف و الم جنس آمده ، بدون قرینه اى بر انصراف آن به سرزمین خاص و معین ، حمل ))االرض((كلمه -2

  .(1115)ى زمین مى شودبر تمام رو
سترده مومنین بر روى زمین انجام تبدیل خوف به امنیت كامل تاكنون انجام نگرفته است و این تنها با حكومت گ -3

 .مى گیرد
 .با مراجعه به روایاتى كه در ذیل آیه فوق رسیده این معنا تاءیید مى گردد -4

در آن روز بر روى زمین خانه اى :((قرطبى در ذیل آیه از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
  .(((1116)خواهد ساخت نیست جز آنكه خداوند كلمه اسالم را در آن وارد

   .(1117)ل شده استسدّى از ابن عباس نقل كرده كه آیه در مورد آل محمد صلى اهللا علیه و آله ناز



  .(((1118)م استآیه در شاءن حضرت قائم علیه السال:((از امام سجاد علیه السالم نقل شده كه فرمود
 ( .((1119)آیه درباره قائم و اصحاب اوست:((از امام صادق علیه السالم نیز نقل شده كه فرمود

دشمن قدرتمند در زمان خالفت خلفاى اربعه نیز امنیت كامل در سرتاسر جهان پدید نیامد خصوصا آنكه دو  -5
 . ایران و روم اسالم را تهدید مى كردند و لذا در طول سى سال جنگ هاى زیادى به وقوع پیوست

این نواصب گمان مى كنند كه آیه در شاءن ابوبكر و : به امام صادق علیه السالم عرض كردم :((... فضل مى گوید
خداوند قلوب ناصبه را هدایت نمى كند ، چه  :حضرت فرمود. عمر و عثمان و على علیه السالم نازل شده است 

زمانى دین مرضى خدا و رسول تثبیت شده است و امر آن انتشار یافته و خوف و شك از قلوب و سینه هاى مردم 
چه فتنه هایى كه در ایام . در عهد یكى از آن سه خلیفه و در عهد على علیه السالم با ارتداد مردم بیرون رفته است 

  .(((1120)خته شد ، و چه جنگ هایى به آنها نسبت داده شده است كه بین آنان و كفار واقع شدآنها برانگی
 چگونه بر ظهور امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))ارسال رسول((هآی : 417

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله و لو كره :خداوند متعال مى فرماید
او كسى است كه رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه آیین ها غالب ((؛(1121) المشركون

مقصود از هدایت در آیه ، هدایت الهى است كه رسول خود را بر آن .))گرداند هر چند مشركان كراهت داشته باشند
به دین اسالم بر مى گردد نه ))لیظهره((و ضمیر در. نیز همان دین اسالم است ))دین حق((بعوث كرده و مراد ازم

و نیز تناسب بین غالب كه دین اسالم . رسول خدا صلى اهللا علیه و آله زیرا مرجعى نزدیك تر از كلمه رسول است 
 .است با مغلوب كه ادیان دیگر است برقرار مى شود

  .(((1122)در زمان حضرت عیسى و حضرت مهدى علیه السالم محقق مى شود:((مى گوید فخر رازى
مان نزول حضرت عیسى علیه السالم تمام ادیان باطل و نابود شده و تنها دین اسالم بر همه در ز:((طبرى مى گوید

  .(((1123)ادیان غالب خواهد شد
از سعید بن جبیر روایت شده كه آیه مربوط به مهدى علیه السالم از اوالد فاطمه علیها السالم است كه خداوند او را 

  .(1124)بر همه ادیان غالب خواهد كرد
به خدا سوگند تاویل آیه هنوز :((ابو بصیر از امام صادق علیه السالم در تفسیر آیه فوق روایت كرده كه فرمود

در روى زمین  و هنگامى كه خروج كرد كافر به خداى عظیم. تحقق نیافته و نخواهد یافت تا آنكه قائم خروج كند
  .(((1125)باقى نمى ماند

 لت دارد؟چگونه بر ظهور امام زمان علیه السالم دال))وراثت((آیه : 418
ما در ((؛(1126) و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان االرض یرثها عبادى الصالحون:خداوند متعال مى فرماید

 ((.زبور بعد از ذكر نوشتیم كه بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد
زیرا كه شریران :((در زبور مى خوانیم . تورات است ))ذكر((در آیه ، زبور داوود و مراد از))زبور((مقصود از

ه شریر نیست مى شود ، هر منقطع مى شوند ولى متوكالن به خداوند وارث زمین خواهند شد ، و حال اندك است ك
چند مكانش را استفسار نمایى ناپدید خواهد شد ، اما متواضعان وارث زمین شده و از كثرت سالمتى متلذذ خواهند 

  .(((1127)شد
صالحان وارث زمین خواهند شد و در آن تا ابد سكونت خواهند :((از مزمور داوود آمده است  29و در آیه 

 .((داشت
آن به زمین دنیا   است ؛ زیرا تخصیص ))بهشت((در آیه فوق مطلق زمین دنیا و آخرت))االرض((مقصود از كلمه
   .(1128)بدون وجه است

، و مصداق  معناى عامى است كه شامل هر زمان و مكان و هر قومى خواهد شد))عبادى الصالحون((و مقصود از
اكمل و اتم آن مطابق روایات زمانى است كه حضرت مهدى علیه السالم ظهور كرده و زمین را پر از عدل و داد 

 . در آن زمان است كه تمام كره زمین در اختیار بندگان صالح خداوند قرار خواهد گرفت. خواهد كرد
دگان صالح خود كه در دنیا و آخرت آنان را خداوند در آیه شریفه بشارت مى دهد بر بن:((ابن كثیر مى گوید

  .((112)(9سعادتمند كرده و آنان را وارث زمین و بهشت گرداند
اگر بگوییم كه این آیه مربوط به عصر مهدى و نزول عیسى است به اقوال دیگر احتیاجى :((آلوسى مى گوید

  .(((1130)نیست
 .و لذا در ذیل آیه روایاتى نقل شده كه داللت بر انطباق آیه بر عصر ظهور حضرت مهدى علیه السالم دارد

پس من مشرق . خداوند براى من زمین را جمع نمود:((ثوبان از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
  .(((1131)زود است كه به آن خواهند رسید ها ومغرب هاى آن را مشاهده كردم و امت من



 .((اصحاب مهدى علیه السالم در آخرالزمان است))عبادى الصالحون((مقصود از:((امام باقر علیه السالم فرمود
(1132) 
 ى علیه السالم داللت دارد؟چگونه بر ظهور حضرت مهد))استضعاف((آیه : 419

(1133) و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین:خداوند متعال مى فرماید
روى زمین [اراده ما بر این قرار گرفته كه بر مستضعفین زمین منت بگذاریم و آنها را پیشوایان و وارثین ((؛

 ((. دهیم] قرار
(1134) مطابق سیاق آیه فوق مفسران اهل سنت و شیعه شاءن نزول آیه را مربوط به قوم بنى اسرائیل مى دانند ، 

لت آنان بودند كه روى زمین به استضعاف كشیده و خداوند آنها را بر فرعونیان پیروز گرداند ، ولى ظاهر آیه دال
بر قانون كلى و اراده و مشیت همیشگى خداوند نسبت به مستضعفین تا روز قیامت دارد خداوند اراده كرده كه به 
حسب شرایط خاص مستضعفین را بر مستكبرین عالم پیروز گرداند ، كه نمونه اى از آن تحقق مشیت الهى نسبت 

كامل تر آن حكومت پیامبر اسالم بعد از ظهور نمونه . به پیروزى بنى اسرائیل و زوال حكومت فرعونیان بود
و مطابق روایات اسالمى مصداق كامل تر از همه حكومت ها ، حكومت حضرت مهدى علیه السالم . اسالم است 

در عصر ظهور است كه خداوند حكومت او را كه همان حكومت مستضعفین است در سرتاسر گیتى گسترش 
 :و داد خواهد كرد این معنا را مى توان از قرائنى به دست آوردخواهد داد و كره زمین را پر از عدل 

 .آمده كه داللت بر استمرار دارد))نرید((اراده خداوند در آیه به صیغه مضارع -1
 .وارد شده و مستضعفین بنى اسرائیل خصوصیت ندارند))مستضعفین((اراده حتمى الهى بر عنوان -2
 :یل آیه وارد شده داللت بر عمومیت این سنت الهى داردروایاتى كه از طرق شیعه و سنى در ذ -3

همانا آیه مخصوص به صاحب امرى است كه در آخرالزمان ظهور كرده و :((امام صادق علیه السالم فرمود
جباران و فرعونیان را نابود خواهد كرد ، او شرق و غرب زمین را مالك مى شود پس زمین را پر از عدل مى كند 

  .(((1135)ر از ظلم شده باشدهمان گونه كه پ
ر بد خلق چموشى و سركشى كرد به دنیا بعد از آنكه در برابر ما همچون شت:((حضرت على علیه السالم فرمود

   .((...(1136)و نرید ان نمن:((آن گاه این آیه را تالوت نمود. سوى ما روى مى آورد و در برابر ما رام مى شود
 چگونه بر ظهور امام زمان علیه السالم داللت دارد؟))ارتداد((آیه : 420

یا ایها الذین امنوا من یرتد منكم عن دینه فسوف یاتى اهللا بقوم یحبهم و یحبونه اذلة على :خداوند متعال مى فرماید
ل اهللا و ال یخافون لومة الئم ذلك فضل اهللا یوتیه من یشاء واهللا واسع المومنین اعزة على الكافرین یجاهدون فى سبی

، ] به خدا زیانى نمى رساند[یمان آورده اید هر كس از شما از آیین خود باز گردد اى كسانى كه ا((؛(1137) علیم
در برابر مومنان متواضع و . او را دوست دارند] نیز[خداوند جمعیتى را مى آورد كه آنها را دوست دارد و آنان 

 .مالمتگرى نمى هراسنددر برابر كافران سرسخت و نیرومند ، آنها در راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هیچ 
 ((. خدا وسیع است و خداوند داناست] فضل [مى دهد و ] و شایسته ببیند[این فضل خداست كه به هر كس بخواهد 

آیه فوق اشاره به قانون استبدال دارد یعنى تبدیل جامعه اى به جامعه اى دیگر به جهت آنكه جامعه قبل به وظایف 
دا را طرد كرده و در جهاد كوتاهى نموده است و نیز در تطبیق دین خدا در خلیفه رسول خ. خود عمل نكرده است 

 . جامعه سهل انگارى نموده است
با مراجعه به روایات پى مى بریم كه اهل بیت علیهم السالم آیه را بر اصحاب امام زمان علیه السالم تاویل نموده 

همانا صاحب امر :((دق علیه السالم شنیدم كه فرموداز امام صا: اند ، از جمله سلیمان بن هارون عجلى مى گوید
آنها هستند كه خداوند . محفوظ است اگر تمام مردم از بین بروند خداوند متعال اصحاب او را گرد او جمع مى كند

  ((....(1138)یا ایها الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینه:در موردشان فرمود
 چگونه بر ظهور حضرت مهدى علیه السالم داللت دارد؟))قتال((آیه : 421

با آنان پیكار كنید تا فتنه ((؛ ...(1139) ه هللاو قاتلوهم حتى ال تكون فتنه و یكون الدین كل:خداوند متعال مى فرماید
 ((.برچیده شود و دین همه اش مخصوص خدا باشد

ق داللت دارد بر اینكه باید شرك و كفر ریشه كن شود و دین همه اش مخصوص خدا باشد و هیچ مشركى در آیه فو
این هدف هنوز تحقق نیافته است در حالى كه باید . روى زمین نماند جز آنكه كشته شده یا داخل در دین اسالم شود

 .رددتحقق یابد و فتنه از روى زمین برچیده شود و دین خالص براى خدا گ
 33مطابق روایات این هدف در عصر ظهور حضرت مهدى علیه السالم تحقق خواهد یافت همان گونه كه در آیه 

 .از سوره توبه به آن اشاره شد
مقصود آن است كه همه ادیان باطل از بین برود یعنى یا اهل ادیان از بین رفته و :((آلوسى در ذیل آیه فوق مى گوید

  .(((1140)و جهات دیگر به دین اسالم بازگردندهالك شوند و یا از ترس 



نشده است و در هنگام ظهور حضرت مهدى علیه السالم  گفته شده كه تاویل آیه تاكنون محقق:((آن گاه مى گوید
  .(((1141)تاویل آن خواهد آمد و در آن عصر هیچ مشركى بر روى زمین باقى نخواهد ماند

لم یجى ء تاویل هده االیة ولو قد قام قائمنا :از امام صادق علیه السالم در مورد آیه فوق سؤال شد ، حضرت فرمود
بعد سیرى من یدركه ما یكون من تاویل هذه االیة و لیبلغن دین محمد صلى اهللا علیه و آله ما بلغ اللیل حتى ال یكون 

هنوز تاویل آیه نیامده است و اگر قائم ما قیام كند زود است كسانى كه او ((؛ ...(1142) ظهر االرضمشرك على 
البته دین محمد به تمام نقاطى كه شب پوشش آرام بخش خود را بر آن مى . درك مى كنند تاویل این آیه را ببینند را

 ((.افكند خواهد رسید تا اینكه در سراسر زمین شرك و بت پرستى باقى نماند
 ابتداى ظهور

 از كجا كه مهدى موعود ظهور نكرده باشد؟ : 422
شاره شد ما به مهدى علیه السالم فرزند امام حسن عسكرى علیه السالم با مطابق مباحثى كه قبال به آن ا

خصوصیات ظاهرى و باطنى اعتقاد داریم و لذا هیچ گاه در تطبیق آن اشتباه نخواهیم كرد خصوصا آنكه معجزه 
 .نموده اندو امامان از اهل بیت علیه السالم نیز هر كدام خصوصیات او را ذكر . نیز موید و مثبت وجود او است 

البته ما منكر سوء استفاده از مفهوم عالى مهدویت نیستیم چنان كه از مقام منیع ربوبیت و مقام نبوت نیز سوء 
وظیفه ما است كه امام زمان علیه السالم را با تمام اوصاف مشخص شده از طرف پیامبر . استفاده هایى شده است 

 . ان دروغین مهدویت را نخوریمو امامان علیهم السالم بشناسیم تا فریب مدعی
 امام زمان علیه السالم چگونه از زمان مناسب ظهور خود آگاهى مى یابیم ؟ : 423

در ورتى . این سؤال گاه از دیدگاه شخص غیر شیعى مطرح گشته و گاه نیز از شخص شیعه امامى مطرح مى گردد
 :پاسخ داد كه سؤ ال از شخص غیر امامى مطرح گردد دو گونه مى توان به او

اینكه این موضوع را باید همانند سایر مسائل اجتماعى بررسى كرد به این معنا كه هر گاه مصلحت اسالم و : الف 
 .بشریت اقتضاى ظهور حضرت را داشته باشد به طور حتم امام زمان علیه السالم ظهور خواهد كرد

ل مورد تاءیید است دستور ظهورش را مستقیما از اینكه امام علیه السالم از آنجا كه از جانب خداوند متعا: ب 
 . جانب او خواهد گرفت

 : و در صورتى كه سؤال از شخصى امامى است در جواب سؤال او چند طرح و نظر داده شده است
این احتمال در . اینكه آن حضرت به زمان ظهور خود به جهت روایاتى كه از آباء و اجدادش رسیده آگاهى دارد -1

 . ى به آن اشاره نشده استادله نقل
اینكه امام علیه السالم به طور اعجاز از زمان ظهورش آگاهى دارد به این نحو كه خداوند هنگام رسیدن وقت  -2

در . ظهورش معجزه اى ایجاد خواهد كرد و با آن حضرت به وظیفه اش كه همان ظهور است التفات پیدا مى كند
 : روایات اشاره به این احتمال شده است

اذا حان :رواندى مرسًال از امام كاظم علیه السالم در حدیثى راجع به حضرت مهدى علیه السالم نقل كرده كه فرمود
اخرج یا ولى اهللا فاقتل اعداء اهللا ، وله سیف : وقت خروجه انتثر ذلك العلم من نفسه ، و انطقه اهللا عزوجل فناداه 

فال ! اخرج یا ولى اهللا : غمده و انطقه اهللا عزوجل فناداه السیف  مغمد اذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك السیف من
هر گاه وقت خروج حضرت رسید علم به خروج در نفس او منتشر ((؛ ...(1143) یحل لك ان تقعد عن اعداء اهللا

اى ولى خدا خروج كن و دشمنان خدا را به قتل برسان و براى او شمشیرى : خواهد شد آن علم او را ندا داده كه 
لى خدا اى و: بیرون مى آید و حضرت را ندا داده مى گوید  است هنگامى كه وقت خروج او فرا رسد از غالفش 

 ((. ... خروج كن كه براى تو حالل نیست كه از دشمنان خدا صرف نظر كنى
صدوق نیز از مفضل بن عمر نقل كرده كه از امام صادق علیه السالم درباره تفسیر جابر سؤ ال كردم ؟ حضرت 

(1144) امر اهللا عزوجلان منا اماما مستترا فاذا اراد اهللا عزوجل اظهار اءمده نكت فى قلبه نكتة و اءمر ب:..فرمود
غیبت به در آورد در قلب او عالمتى  همانا از ما امامى است پنهان ، هر گاه خداوند اراده كند تا او را از پرده((؛

 ((.مى نهد ، آن گاه به امر خدا سفارش خواهد كرد
ماض و غابر و حادث ، اءما : علمنا على ثالثة اءوجه :در حدیثى از امام زمان علیه السالم رسیده كه فرمود

 ...(1145) و هو افضل علمناالماضى فتفسیر و اما الغابر فموقوف و ام الحادث فقذف فى القلوب و نقر فى االسماع 
گذشته تفسیر است عالم آینده موقوف علم به گذشته و آینده و حادث ، علم : علم ما اهل بیت بر سه نوع است ((؛

 ((. است و علم حادث انداختن در قلوب و زمزمه در گوش هاست این بخش بهترین علم ماست
احتمال دوم مطابق  .اینكه حضرت مهدى علیه السالم با آن ذكاوت و ُخبَرویتى كه دارد وقت ظهور را دریابد -3

 . روایات و عقل است
 ظهور حضرت چیست ؟ حكمت معین نبودن وقت : 424



گاهى این سؤال در ذهن انسان خطور مى كند كه چرا وقت ظهور در منابع اسالمى معین نشده است ؟ در جواب 
 : این سؤ ال مى گوییم

كسى كه منتظر شخص دوست داشتنى است و وقت آمدن او را نمى داند همیشه در حال انتظار است ، همیشه  -1
كردن دستورات او در خود و اجتماع است ولى در صورتى كه زمان رسیدن او را  آماده است همیشه در صدد پیاده

 .بداند خصوصا آنكه بداند كه بسیار دور است ماءیوس شده و هرگز خود را به این زودى آماده نمى كند
ى معین نبودن وقت ظهور ، یك نوع امتحان است براى مردم تا معلوم گردد آیا مردم با این همه سختى ها -2

 مختلف روحیه خود را از دست مى دهند یا خیر؟
و لذا . گاه مصلحت در تقدیم و تاءخیر زمان غیبت است كه این معنا با معین بودن زمان ظهور سازگارى ندارد -3

در قصه حضرت موسى علیه السالم به جهت ادامه مالقات او با خداوند از سى روز تا چهل روز عده اى به 
 .انحراف كشیده شدند

در صورت معین بودن ظهور ، دشمنان حضرت علیه السالم در صدد تدارك بر آمده و با حضرت در همان  -4
به عنوان عنصر ))ناگهانى بودن ظهور((لذا در روایات اسالمى از عنصر. زمان به مقابله بر خواهند خواست 

 . اساسى در پیروزى حضرت یاد شده است
اى پسر نعمان به راستى عالم نمى توان به هر چه اطالع دارد تو را :((مان فرمودامام صادق علیه السالم به ابن النع

نزدیك شد ولى به جهت آنكه شما آن را  -امر فرج  -سه بار این امر ! پس عجله نكنید به خدا سوگند... آگاه سازد 
ه دشمنان شما به آن از شما به خدا سوگند نزد شما سرى نیست مگر آنك. فاش كردید خداوند آن را به تاخیر انداخت 

 .((آگاه ترند
در صورت عدم تعیین وقت ظهور حالت انقطاع و توجه و تضرع خاصى بر انسان ها حاكم خواهد شد كه چه  -5

باشد   ولى اگر وقت ظهور به طور قطع مشخص . بسا این امر سبب تعجیل در فرج امام زمان علیه السالم گردد
 . نیستدیگر از این اثر معنوى خبرى 

واقع مى شود لذا نباید به طور دقیق وقت ظهور ))بدا((از آنجا كه وقت ظهور همانند عالیم ظهور متعلق -6
 . مشخص باشد تا مردم به كارهایى تشویق شوند كه موثر در ظهور امام زمان علیه السالم است

نباشند و با   ست تا مردم مایوس از آنجا كه ممكن است ظهور حضرت به طول انجامد لذا وقت آن معین نشده ا -7
 .احتمال ظهور حضرت در هر لحظه حالت انتظار مثبت را از دست ندهند

 آیا تعیین وقت ظهور صحیح است ؟ : 425
 : تعیین تاریخ ظهور امام زمان علیه السالم به چند نحو متصور است

كه در فالن سال و فالن ماه و فالن اینكه تاریخ و وقت ظهور حضرت را به طور دقیق و تفصیلى معین كنیم  -1
این احتمال باطل است ، زیرا در هیچ روایتى به این اشاره نشده است و مضافا به اینكه در برخى . روز خواهد بود

 . از احادیث تعیین كننده وقت ظهور مورد لعن قرار گرفته است
هر گاه خداوند اراده كند آن حضرت ظهور : اینكه موعد ظهور به نحو اجمال تعیین گردد ، به اینكه بگوییم  -2

 . این احتمال به طور حتم اشكالى نداشته و صحیح است. خواهد كرد
اینكه از طریق قواعد حساب و جفر به طور اجمال یا تفصیل به زمان ظهور حضرت علم پیدا كرده و از آن  -3

. ولى از سند معتبرى برخوردار نیست (1146) این احتمال گر چه در برخى روایات به آن اشاره شده . خبر دهیم 
 .خصوصا آنكه تاریخ ظهور ممكن است مورد بدا واقع شود

 :ه مطابق برخى از روایات به طور كلى و اجمال به زمان ظهور آن حضرت اشاره گردداینك -4
ال یخرج القائم اال فى وتر من السنین ، سنة احدى او ثالث او :طبرسى از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه 

  ((.ظهور خواهد كرد ، سال یك یا سه یا پنج یا هفت یا نه] فرد[قائم در سال وتر ((؛(1147) خمس او سبع او تسع
القائم فى لیلة ثالث و عشرین من شهر  ینادى باسم:و نیز به سند خود از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود

به اسم قائم در شب ((؛ ...(1148) رمضان و یقوم فى عاشوراء ، و هو الذى قتل فیه الحسین بن على علیه السالم
بیست و سوم ماه رمضان ندا داده خواهد شد و در روز عاشورا قیام خواهد كرد و آن روزى است كه حسین بن 

 ((.على در آن روز به شهادت رسید
 با صالح بودن مردم منافات دارد؟))كما ملئت ظلما و جورا((آیا جمله : 426

 : ى گوییمدر مورد سوال فوق م
به كار رفته نهبعد ما ملئتو این جمله در حقیقت تشبیه حكومت پر از عدل ...در بیشتر روایات جملهكما ملئت : اوال 

است به حكومتى پر از ظلم ، یعنى چگونه حكومتى پر از ظلم مى شود همانگونه كه حكومت ضرت پر از عدل 
 .خواهد بود



نحو سببیت براى ظهور در این روایات ذكر نشده است بلكه به عنوان رط گسترش ظلم و تعدى و تجاوز به : ثانیا 
 . مقارن ظهور است

در این روایات خبر از واقعیتى خارجى هنگام ظهور مى دهد نه اینكه مردم را تشویق به ظلم كند تا با : ثالثا 
چیزى باشیم كه حضرت به  آن حضرت ظهور كند ، بلكه ما وظیفه داریم گسترش دهنده عدالت یعنى همان  گسترش 

 . جهت آن ظهور مى كند و در این امر بزرگ سهیم شویم
 معناى ظهور امام زمان علیه السالم چیست ؟ : 427

 : در اینكه معنا ظهور امام زمان علیه السالم چیست سه احتمال داده شده كه قابل جمع است
این معنا مختص فهم شیعى است  .و استتار باشداینكه مقصود از ظهور بروز و انكشاف بعد از محجوب بودن  -1

 . كه معتقد به غیبت براى امام زمان علیه السالم است
اینكه مقصود اعالن انقالب و قیام به جهت پیاده كردن اسالم ناب و در سایه حكومت عدل باشد ، این مفهوم با  -2

 .دیدگاه امامى و دیگران نیز سازگارى دارد
این معنا بعد از آن حاصل مى شود كه حضرت از پرده . زى و سیطره بر عالم است مقصود از ظهور پیرو -3

 .غیبت به در آمده و امور او مرتب گردد
 مراد از ظهور اصغر و اكبر چیست ؟ : 428

همان گونه كه براى تثبیت و جا افتادن غیبت كبرا خداوند متعال براى امام زمان علیه السالم غیبت صغرا را مقدر 
ا زمینه براى غیبت كبرا فراهم گردد در مورد ظهور حضرت نیز گفته شده كه قبل از ظهور اكبر خداوند كرد ت

 . براى ایجاد آمادگى براى آن ظهور اصغرى را پیش بینى كرده است
به این معنا كه خداوند مدتى قبل از ظهور اكبر ، سطح علمى مردم را در طبقات مختلف جامعه باال مى برد تا براى 

 :این آمادگى از دو طریق حاصل مى شود. درك عصر حضرت مهدى علیه السالم قابلیت الزم را پیدا نمایند
 . باال بردن شعور و آگاهى مردم نسبت به احتیاج داشتن حكومت جهانى توحیدى -1
 . باال بردن سطح علمى مردم براى پذیرش چنین حكومتى -2

 هانى است ؟چه عواملى زمینه ساز حكومت واحد ج : 429
ممكن است گفته شود با توجه به تشتت آرا و اختالف مذاهب و تنوع حكومت ها و ناسازگارى آن ها نسبت به 
یكدیگر تشكیل حكومت واحد جهانى ممكن به نظر نمى رسد؛ چگونه مى توان همه میلت ها را تحت حكومت 

 .واحدى جمع كرد
است بلكه امرى حتمى و الزم به نظر مى رسد و علل و  نه تنها تشكیل حكومت جهانى ممكن و میسور: پاسخ 

 :عوامل زیادى در زمینه سازى آن دخیل مى باشند
خطر جنگ و خونریزى كه همواره مانند كابوس وحشتناكى بر سر جوامع انسانى سایه افكنده ، تنها با وحدت  -1

 .حكومت در سطح جهان و یكپارچگى همه امت ها بر طرف مى شود
ریشه اصلى و اولى برخوردهاى خونین و پیكارهاى سهمگین حكومت ها با ))تضاد منافع((ح دانشمندانبه تصری -2

حال اگر بدانیم كه شعار حكومت حضرت ، عدل و انصاف براى كل جامعه بشرى است همگى به  . یكدیگر است
 .سوى حكومت عدل جهانى سوق داده مى شوند

تكامل عقول و ادراكات بشر است كه به نوبه خود مى تواند زمینه  یكى دیگر از عوامل تشكیل حكومت جهانى -3
ساز حكومت جهانى گردد؛ زیرا بشر هم از ناحیه خود در راه حركت به سوى كمال و ترقى و تكامل عقالنى است 

 و هم در هنگام ظهور حضرت مهدى علیه السالم به كمال نهایى خود نایل مى گردد ، و لذا مى توانند با یكدیگر
تاءلف كرده و به حكومت جهانى تن دهند ، زیرا همه تعارض و تزاحم ها از ناحیه كم عقلى و جهل و كم خردى 

 . است
 ظرفیت كلى براى ظهور حضرت مهدى علیه السالم چیست ؟ : 430

شكى نیست كه هر كار اجتماعى به آماده كردن ظرفیت هاى مناسب دارد در مورد ظهور منجى كل بشرى كه پدیده 
 اجتماعى عظیمى است احتیاج به تحقق مقدمات و شرایط خاصى است ؛

 .پیشرفت دینى در میان امت اسالمى و لو در طبقه خاصى از آنها -1
 . گسترش انحراف عمومى در بین مردم -2
 . گسترش ظلم و فساد در سطح عموم و در نتیجه دور شدن مردم از دین و متابعت از هواى نفس -3
 . در صنعت و تكولوژىپیشرفت بشر  -3
 .آماده شدن یاران خاص حضرت براى نصرت و یارى او -5

 امام زمان علیه السالم در ظاهر با چه سنى ظهور مى كنند؟ : 431



مطابق روایات شیعه و سنى امام زمان علیه السالم در حالى كه ظاهر او جوان و به سن چهل سالگى است ظهور 
 : ایات اشاره مى كنیماینك به برخى از رو. خواهند كرد

مهدى از اوالد :((ابن صباغ مالكى به سندش از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه در حدیثى فرمود -1
  ((...(1149) .من با سن چهل سال است

: به امام رضا علیه السالم عرض كردم : شیخ صدوق رحمة اهللا علیه از اباصلت هروى نقل مى كند كه گفت  -2
 عالمت او این است كه او از حیث سن پیر است ولى در:((قائم شما هنگام خروج چه عالمتى دارد؟ حضرت فرمود

ظاهر جوان نشان داده مى شود به حدى كه هر گاه كسى به او نظر مى افكند گمان مى كند كه او سى ساله یا كمتر 
 (((1150) .است و از جمله عالمات او آن است كه به مرور ایام و شب ها پیر نمى شوند تا آنكه مرگ او فرا رسد

اگر قائم قیام كند مردم او را انكار خواهند كرد :((نعمانى به سندش از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود
  ((...(1151) .ا باز مى گرددزیرا در حالى كه جوان رشیدى است به سوى آنه

د و جسم او در حد كمال است ؛ زیرا ممكن است روایاتى كه اشاره به سن چهل سالگى دارد مقصود آن باشد كه جس
سالگى اشاره  51سالگى و  18گر چه برخى روایات نیز به سن . بدن تا چهل سالگى به كمال رشد خود مى رسد

 . كرده است ولى روایت اول از محمد بن حمیر نقل شده نه از یكى از معصومین علیهم السالم
له نقل شده ولى از صحت سند برخوردار نیست خصوصا آنكه هر و روایت دوم گر چه از پیامبر صلى اهللا علیه و آ

 . دو روایت با روایات مستفیضى كه داللت بر ظاهر چهل سالگى دارد مخالف است
 خصوصیات جسمى امام زمان علیه السالم هنگام ظهور چگونه است ؟ : 432

راى صفات و خصوصیات سمى مطابق برخى از روایات سنى و شیعى امام زمان علیه السالم هنگام ظهور دا
 : خاص است از قبیل

 : اءجلى الجبهة -1
   .(1152)یعنى پیشانى وسیع و عریض

 : اقنى االنف -2
   .(1153)وسط بینى او برآمده ولى دو سوراخ آن تنگ است

 : كان وجهه كوكب درى -3
   .(1154)صورت او همانند ستاره اى درخشان استگویا 
 : اللون لون عربى -4

   .(1155)با چهره اى گندم گون
 :افرق الثنایا -5

   .(1156)مابین دندان هاى او باز است
 : اكحل العینین -6

   .(1157)مژه هاى او سیاه است
 :براق الثنایا -7

  .(1158)با دندان هاى سفید
 : اءزج الحاجبین -8

   .(1159)با ابروانى كشیده و باریك
 : مربوع القامة -9

  .(1160)امتش متوسطق
 : الجسم جسم اسرائیلى -10

   .(1161)جسم او تنومند است
 :على خده االیمن خال اسود -11

   .(1162)برگونه راست او خالى سیاه است
 آیا عالیم قریب براى ظهور ، با اینكه حضرت به طور ناگهانى ظهور مى كند منافات دارد؟ : 433

به طور ناگهانى خواهد بود و این از عنایات مطابق برخى از روایات ، ظهور و قیام حضرت مهدى علیه السالم 
خداوند در حق آن حضرت است تا دشمنان را غافلگیر كرده و جلو تدابیر آنها را گرفته و هر گونه اقدامى را بر 

 .ضد حضرت از آنها سلب كند
هركس :((است  طبرسى توقیعى را از ناحیه مقدسه به شیخ مفید رحمة اهللا علیه نقل كرده كه در آخر آن چنین آمده

. باید كارى كند كه محبت ما را به خود جذب كرده و از كارى كه كراهت و سخط ما را بر مى انگیزد دورى كند



  .(((1163)پس همانا امر ما یك دفعه و به طور ناگهانى اتفاق خواهد افتاد
 : در توجیه اشكال فوق مى گوییم

 

 
 

عالیم قریب براى ظهور حضرت مهدى علیه السالم همانند نداى آسمانى و فرو رفتن زمین بیدا با اهلش و دیگر 
تا از قرب ظهور آگاهى داشته باشند ، و لذا ظهور براى آنها ناگهانى عالیم ، براى آگاهى مخلصین و مومنان است 

آرى عنصر اتفاق و ظهور ناگهانى براى دشمنان حضرت مهدى علیه السالم است تا از این غفلتى كه . نخواهد بود
داد  خداوند در آنها قرار مى دهد حضرت بتواند به مقاصد عالى خود كه همان سلطه بر ظالمان و گسترش عدل و

 .است برسد
 خداوند متعال چه عنایتى به جهت پیروزى حضرت مهدى علیه السالم هنگام ظهور انجام خواهد داد؟ : 434

مطابق روایات خداوند متعال هنگام ظهور امام زمان علیه السالم امدادهاى غیبى را به كمك آن حضرت خواهد 
 : فرستاد كه از آن جمله است

 شمنانعنصر ناگهانى و غفلت د -1
مطابق روایات حضرت هنگامى ظهور مى كنند كه دشمنان همه از ظهور او غافلند و در دانش نظامى این مطلب 

 .به خوبى روشن است كه چقدر عنصر غفلت و ناگهانى هجوم در پیروزى بر دشمن تاءثیر دارد
پس همانا امر ما به طور ناگهانى :((امام زمان علیه السالم در توقیعى كه به شیخ مفید رحمة اهللا علیه فرستاد فرمود

  ((...(1164) .است
 ایجاد رعب و وحشت -2

وذ بر دشمن كه در علم نظامى از آن بهره گیرى فراوان مى شود ایجاد ترس و خوف و یكى دیگر از راه هاى نف
 .رعب در قلوب دشمن است تا از این راه تسلیم گردند

اهللا [امر اهللا عزوجل ان ال تستعجل به حتى یؤ یده :نعمانى به سند خود از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود
خداوند عزوجل امر نمود تا به آن عجله نكنى تا اینكه ((؛(1165) كة و المومنین ، و الرعبالمالئ] اجناد[ثالثة ] ب 
 ((. مالئكه ، مومنین و وحشت: را به سه لشكر تاءیید نماید -لیه السالم مهدى ع -او 
 جذب تمام مسلمین -3

یكى دیگر از تاءییدات الهى در حق حضرت آن است كه به عنایت الهى از راهى قیام خود را شروع خواهد رد كه 
 : مورد اتفاق تمام مسلمانان است از جمله آنكه

 . لحرام شروع خواهد كرد كه مورد اتفاق تمام مسلمانان استظهور خود را از مسجد ا: الف 
 .خطابه اى كه در مسجد الحرام هنگام ظهورش مى خواند به امور مشترك و اتفاقى بین مسلمانان اشاره دارد: ب 
 .قیام خود را با همان شعارهاى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شروع مى كند: ج 
 .ه السالم مى كندمطالبه خون امام حسین علی: د

 تاءیید از جانب مالئكه -4
از جمله تاءییدات الهى نسبت به حضرت مهدى علیه السالم كمك فرستادن مالئكه براى یارى حضرت و قتال به 

 . همراه حضرت بر ضد ظالمان است
م نقل كرده كه گنجى شافعى به سند خود از على بن ابى طالب علیه السالم در حدیثى در رابطه با مهدى علیه السال

  ((...(1166)خداوند او را به سه هزار از مالئكه یارى خواهد كرد:((فرمود
صبان نقل كرده كه در روایات فراوان آمده است كه هنگام ظهور ))اسعاف الراغبین((ى از كتابقندوزى حنف

و همانا خداوند ... این خلیفه خداست او را متابعت و پیروى كنید :((حضرت بر باالى سر او فرشته اى ندا مى دهد
  ((...(1167) .متعال او را با سه هزار فرشته یارى خواهد كرد

 را با -مهدى علیه السالم  -خداوند متعال او :((نعمانى به سند خود از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود
  ((...(1168) .با مالئكه: سه لشكر یارى خواهد كرد

قش به سزایى دارد زیرا هنگامى كه مخالفان مشاهده كنند كه این تاءیید به نوبه خود در توجه مردم به حضرت ن
حضرت مشمول نصرت فرشتگان خداوند است ترس سراسر وجود آنها را فرا گرفته و پى به الهى بودن این قیام 

  .(1169)خواهند برد و در نتیجه طوعًا و یا كرهًا خود را تسلیم حضرت مى كنند
 اولین مكانى كه حضرت در آنجا ظهور مى كند كجاست ؟ : 435



 . كن و مقام استمطابق روایات شیعه و اهل سنت اولین مكانى كه حضرت در آنجا ظهور مى كند بین ر
مهدى از مدینه به سوى مكه خروج مى :((سیوطى به سندش از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود

كند ، مردم از او مى خواهند كه از میانشان خروج كند آن گاه با او بین ركن و مقام بیعت مى كنند در حالى كه 
   .((...(1170)كراهت دارد

گویا قائم را در روز عاشورا روز شنبه :((شیخ طوسى به سندش از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه فرمود
   .((...(1171)ن ركن و مقام مشاهده مى كنمایستاده بی

 . استاین اخبار به جهت كثرت و تظافر آنها قابل اثبات تاریخى 
 حضرت مهدى علیه السالم بعد از ظهور چه عملى انجام مى دهند؟ : 436

 :مطابق روایات بعد از ظهور بین ركن و مقام خطبه اى خوانده ، آن گاه مردم را به بیعت با خود دعوت مى نماید
و قائم در :((نى فرمودنعمانى به سندش از جابر بن یزید جعفى از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه در حدیثى طوال

 ! یا ایها الناس:آن گاه ندا مى دهد. آن روز در مكه است ، تكیه بر بیت الحرام داده و به آن پناه مى برد
(1172)....)) 

به سوى مسجد  -امام زمان علیه السالم  - همانا او:((مجلسى به سندش از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه فرمود
الحرام به حركت در مى آید و در آنجا كنار مقام ابراهیم چهار ركعت نماز مى گزارد و با تكیه بر حجر االسود حمد 

آن گاه سخنى را آغاز خواهد . ثناى او را به جاى آورده و یادى نیز از پیامبر كرده و بر او درود مى فرستد خدا و
   .((...(1173)كرد كه هرگز كسى چنین سخن نگفته است

گویا بر او نظر مى كنیم در حالى كه بین :((نعمانى به سندش از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه در حدیثى فرمود
   .((...(1174)ركن و مقام مردم با او بیعت مى كنند

 اول كسى كه با حضرت مهدى علیه السالم بیعت مى كند چه كسى است ؟ : 437
 . مطابق روایات اول كسى كه با حضرت مهدى علیه السالم بیعت مى كند جبرئیل است

همانا اول كسى كه با قائم علیه السالم بیعت مى كند :((ابان بن تغلب از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود
 .((... جبرئیل است

پس خداوند عزوجل جبرئیل را مى فرستد تا :((... طبرسى از ابى عبداهللا علیه السالم نقل كرده كه در حدیثى فرمود
 .به چه چیزى دعوت مى كنى ؟ قائم او را از ماهیت دعوت خبر مى دهد: به او مى گویدنزد او آمده و سؤال كند ، 

آن گاه مى گوید كف دستت را بده و آن را بر . جبرئیل مى گوید پس من اول كسى هستم كه با تو بیعت مى كنم 
   .((...(1175)دست خود مسح مى كند

 :در اینكه بیعت جبرئیل به چه معنا است دو احتمال وجود دارد
رگترین نماینده به این معنا كه مقصود از آن تاءیید الهى براى حضرت است ، زیرا جبرئیل بز: معناى رمزى  -1

ولى این معنا در صورتى صحیح است كه حمل بر معناى صریح و ظاهر آن ممكن نباشد در حالى كه . الهى است 
 . چنین نیست

به این معنا كه مقصود به بیعت همان معناى رایج آن است كه مردم با خلیفه و دیگران انجام مى : معناى رایج  -2
 : و فایده آن دو چیز است. دهند

 . توجه مردم به لزوم بیعت با حضرت: لف ا
 . تاءیید حركت و قیام امام زمان علیه السالم: ب 

 آیا جبرئیل بعد از وفات رسول خدا صلى اهللا علیه و آله عهد كرده كه برزمین نازل نشود؟ : 438
دا صلى اهللا علیه و جبرئیل نزد رسول خ:((از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود))كشف الغمه((اربلى در

 .((سالم بر تو اى محمد این آخرین روزى است كه به سوى دنیا فرود مى آیم: آله به جهت عیادت آمد و عرض كرد
(1176) 

... هنگامى كه وفات رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نزدیك شد :((و نیز از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه فرمود
   .((...(1177)اى محمد این آخرین نزول من به دنیا بود: در آن هنگام جبرئیل گفت 

 : پاسخ
 .همه این روایات مقید به قیدى است و آن اینكه تا مادامى كه مصلحتى در بین نباشد: اوال 
وحى دیگر بعد از وفات پیامبر نازل نمى شود ، زیرا شریعت با  مقصود جبرئیل آن بود كه به جهت نزول: ثانیا 

 .حلت ایشان كامل خواهد شد
بر فرض تعارض ، روایات نزول حضرت جبرئیل و بیعت با امام زمان علیه السالم از حیث تعداد بیشتر : ثالثا 

 . بوده و از حیث سند صحیح تر است



 الم در یك شب چیست ؟مقصود از اصالح امر حضرت مهدى علیه الس : 439
 .مطابق روایات شیعه و سنى خداوند متعال امر حضرت مهدى علیه السالم را در یك شب اصالح خواهد كرد

خداوند عزوجل امر او را در یك شب اصالح خواهد :((ابو بصیر از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود
 .((نمود

خداوند متعال امر او را در ] كسى است كه [قائم ما اهل بیت :((كه فرمود و نیز از امام حسین علیه السالم نقل است
 .((یك شب اصالح و آماده خواهد نمود

مهدى از ما اهل بیت است :((ابن ماجه از امام على علیه السالم نقل كرده كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود
  .(((1178)نمودكه خداوند امر او را در یك شب اصالح و آماده خواهد 

در یك شب  مقصود به اصالح امر حضرت در یك شب آن است كه مقدمات نصر و پیروزى را در اسرع وقت و
فراهم كرده و او را مامور به ظهور خواهد نمود و اولین اقدامى كه براى او خواهد نمود اجتماع اصحاب خاص آن 

 . حضرت است
ولى چیزى كه باقى مى ماند اینكه چگونه امر حضرت در یك شب اصالح و آماده مى شود در حالى كه طابق 

 . گران به مبارزه با او خواهد پرداختروایات گروهى همانند جیش سفیانى و دجال و دی
 : پاسخ
 .ممكن است مقصود از یك شب كه در روایات آمده كنایه از سرعت اصالح امر امام زمان علیه السالم اشد: اوال 
 .ممكن است مقصود از اصالح امر حضرت علیه السالم پیروزى در یك شب باشد: ثانیا 
رت تنها مقدمه سازى براى اعالن ظهور باشد گر چه پیروزى هایى ممكن است مقصود از اصالح امر حض: ثالثا 

 .به طول انجامد
 . از آنجا كه معارضه با مخالفان به سرعت و با اعجاز انجام مى گیرد ، لذا تعبیر به یك شب شده است: رابعا 

 غلبه بر جهان با یاران اندك چگونه ممكن است ؟ : 440
نفر اشاره شده است ولى پیروزى آنان بر مستكبران به  313حضرت یعنى اگر چه در روایات به یاران محدود 

 :رهبرى حضرت مهدى علیه السالم از جهاتى دور از انتظار نیست زیرا
در روایات به یاران دیگرى در حدود ده هزار نفر نیز اشاره شده كه بدون تحقق آنها حضرت مهدى علیه السالم  -1

 .ظهور نخواهد كرد
بر جهان ممكن است از طریق اعجاز باشد زیرا خداوند متعال ضمانت كرده تا گروه اندك را در  غلبه حضرت -2

  .(1179)صورت استقامت بر گروه زیاد پیروز گرداند
از طریق علل و اسباب عادى و ظاهرى نیز حصول چنین فتح و پیروزى امرى دور از انتظار نخواهد بود ،  -3

. زیرا حضرت در موقعى ظهور خواهند كرد كه اوضاع و احوال اجتماعى ، اخالقى و سیاسى كامال مساعد باشد
خوردگى از نظام هاى مختلف و قتل و غارت ها به تنگ آمده اند و لذا در انتظار در آن موقع همه ملل به جهت سر

و مردم به مجرد شنیدن خبر ظهور به آن حضرت و حكومتش روى خوش نشان مى . چنین حكومتى به سر مى برند
 .دهند و ایشان تنها با گروه خاصى درگیر خواهند شد

درآمده و هر چه از عمر آن بگذرد این ارتباط تنگ تر خواهد شد ، از آنجا كه جهان به مانند دهكده اى كوچك  -4
 . لذا با به دست گرفتن نقطه هاى كلیدى و با استعانت از خداوند متعال حكومت جهانى حضرت تحقق خواهد یافت

 آیا پیروزى حضرت مهدى علیه السالم بر مخالفان و گسترش حكومتش همراه با اعجاز است ؟ : 441
 :ل فوق سه احتمال وجود دارددر مورد سؤا

لى این . اینكه نصرت حضرت و پیاده كردن حكومت جهانى تماما با اعجاز و قدرت خارق العاده الهى باشد -1
 : احتمال از جهاتى قابل مناقشه است

اگر اعجاز راه صحیحى براى دعوت الهى بود حضرت مى توانست در خالل غیبت صغرا از آن براى : الف 
 .الم استفاده كندسیطره بر ع

 . با اعجاز احتیاج به تعداد زیادى از اصحاب نیست: ب 
مطابق برخى روایات بین حضرت و مخالفینش جنگ و خونریزى شدیدى در خواهد گرفت و در صورت : ج 

 .اعجاز تام ، احتیاج به این كارها نیست 
رت عادى بر دشمنان خود غالب شده و اینكه خداوند متعال اراده كرده كه حضرت مهدى علیه السالم به صو -2

 .حكومت عدل جهانى را گسترش دهد بدون آنكه كوچك ترین كمكى از راه اعجاز در پیشبرد اهداف او بشود
این احتمال نیز خالى از اشكال نیست زیرا مطابق روایات حضرت مهدى علیه السالم مورد عنایت و تاءیید خاص 

 .الهى در جهت ظهورش خواهد بود



ا رد دو احتمال پیشین به این نتیجه مى رسیم كه نصرت حضرت به طور طبیعى و عادى خواهد بود گر چه ب -3
این نصرت همراه با تاءییدات جزئى و خاصى از جانب خداوند است ، زیرا همان گونه كه مى دانیم بشر در عصر 

عموم بشر به باالترین سطح خود  ظهور مورد ظلم و ستم فراوان است و از طرفى از حیث فرهنگى و رشد عقالنى
هرگز ابرقدرتها با  .رسیده است و لذا به دنبال چنین رهبرى الهى مى گردد كه با لبیك به دعوتش از او پیروى نماید

اگر مردم همگى یكپارچه و یك صدا فریاد . همه امكاناتى كه دارند نمى توانند در مقابل اراده ملت ها بایستند
مگر نبود كه در صدر اسالم چگونه مردم فوج فوج داخل اسالم شده و . ه زانو در خواهند آمدبرآورند دشمنانشان ب

دعوت پیامبر را پذیرفتند؟ در عصر ظهور نیز هنگامى كه مردم دنیا از وسایل ارتباط جمعى خبر قیام مصلحى 
ورت اقبال مردم با اراده آنها جهانى را بشنوند به او گرویده و از او حمایت خواهند كرد ، و كسى نمى تواند در ص

 .مقابله كند گر چه هر كجا كه مانعى خاص پیدا شده خداوند متعال به كمك او آمده واز حضرت حمایت خواهد نمود
و لذا در روایات آمده است كه امام زمان علیه السالم با نصرت و ترسى كه در دل دشمنان مى افتد حمایت خواهد 

رت عادى باشد؛ زیرا با نصرت مرم كه به عنایت خداوند و اقبال مردم است چنان این ممكن است كه به صو. شد
 .رعبى در دل دشمنان خواهد افتاد كه همه امكانات خود را گذارده فرار خواهند نمود

بر   هنگامى كه حضرت مهدى علیه السالم ظهور مى كند نام مباركش :((امیر مومنان على علیه السالم مى فرماید
ها خواهد بود و وجود مردم سرشار از عشق به مهدى است به گونه اى كه جز نام او هیچ نامى در یاد و سر زبان

  .(((1180)زبان آنان نیست و با دوستى او روح خود را سیراب مى كنند
 آیا حضرت مهدى علیه السالم با شمشیر قیام خواهد كرد؟ : 442

برخى سؤال مى كنند كه مطابق برخى روایات امام زمان علیه السالم با شمشیر قیام خواهد كرد و با آن به مقابله با 
این مساءله قابل پذیرش نیست ، زیرا چگونه ممكن است یك نفر . هد پرداخت مخالفان حق و حقیقت و ظالمان خوا

با شمشیر در مقابل تسلیحات كشتار جمعى جدید و مخرب كه مى تواند كل كره زمین را چندین بار نابود كند ایستاده 
 و مقابله كند؟

:... قر علیه السالم نقل كرده كه فرمودمحمد بن مسلم از امام با. اصل این مساءله در روایات به آن اشاره شده است 
و اما شبهه من جده المصطفى صلى اهللا علیه و آله فخروجه بالسیف و قتله اعداء اهللا و اعداء رسوله صلى اهللا علیه 

و اما شباهت مهدى به جدش ((... ؛ ...(1181) و آله و الجبارین و الطواغیت و اءنه ینصر بالسیف و الرعب
مصطفى صلى اهللا علیه و آله به خروج با شمشیر و كشتن دشمنان خدا و دشمنان رسولش و جباران و طاغوت ها 

 .((... و به توسط شمشیر و ترس نصرت و یارى خواهد شدو همانا ا. است 
ولى بحث در آن است كه مقصود از شمشیر چیست ؟ آیا شمشیر موضوعیت و خصوصیت دارد یا اشاره به چیزى 

 دیگر است ؟
 : پاسخ
 چه اشكالى دارد كه شخصى با شمشیر ولى همراه با اعجاز الهى كه حضرت را مساعدت مى كند با شمنان: اوال 

 خود به مقابله پردازد؟
به احتمال زیاد مقصود از شمشیر ، قوت و اسلحه است ؛ زیرا مسلمانان در آن عصر یعنى قبل از هزار سال : ثانیا 

به ))اسلحه((اسلحه اى به جز شمشیر نداشته و هرگز به ذهن آنها چنین تسلیحاتى خطور نمى كرده است ، لذا از
 . شمشیر تعبیر شده است

 :ت دو احتمال وجود داردر این صور
اینكه امام زمان علیه السالم نیز به قدرت و اعجاز الهى و یا از راه تسلط بر تسلیحات موجود بر ضد مخالفان : الف 

 .و ظالمان استفاده مى كند
احتمال دیگر آن است كه امام زمان علیه السالم با تسلط بر مراكز تصمیم گیرى و از كار انداختن وسایل : ب 
 .گى آنها كه با هسته هاى مركزى ارتباط دارد تمام آنها را از راه اعجاز یا طریق عادى از كار مى اندازدجن

  مطابق برخى روایات شمشیرهاى اصحاب حضرت از آهن است ولى نه مثل این آهن هایى كه در دسترس : ثالثا 
و بنابر . خود بر كوه زند آن را دو نیم مى كندما قرار دارد ، بلكه به گونه اى است كه اگر یكى از آنان با شمشیر 

   .(1182)تعبیر دیگر وسیله دفاعى آنان به گونه اى است كه اسلحه دشمن هرگز بر آنها كارگر نیست
لذا ممكن است اسلحه اى را كه حضرت و یاورانش به كار مى برند از وسایلى باشد كه بتواند همه دستگاه هاى 
دشمنان را از كار بیندازد ولى در مقابل هیچ دستگاهى بر آن كارگر نباشد ، همان گونه كه در ین زمان بشقاب 

 . ورانى شناخته نشده را مشاهده مى كنیمپرنده ها و اشیاى ن
پیروزى عمده امام زمان علیه السالم و سیطره آن حضرت بر جهان از راه اقبال مردمى به سوى ایشان : رابعا 

است و دیگر از راه ترس و رعبى است كه خداوند در قلوب مخالفان و ظالمان قرار مى دهد تا تمام تسلیحات خود 



ار كرده یا تسلیم مى شوند ، خصوصا آنكه در ابتداى ظهور وقتى مقدارى از معجزات را بر زمین گذارده فر
حضرت را مشاهده كردند مى فهمند كه امر او الهى است و نمى توان با مرد الهى مقابله كرد بدین جهت تسلیم 

 .حضرت مى شوند و گروه اندكى نیز كه به مخالفت و مقابله مى پردازند نابود ى شوند
از كجا كه در زمان ظهور حضرت مهدى علیه السالم این اسلحه خطرناك در اختیار بشر باقى مانده باشد : خامسا 

زیرا ممكن است كه در اثر حوادث و آشوب ها و جنگ هاى جهانى كه پیش از ظهور آن حضرت اتفاق ى افتد این 
 .اسحله ها نابود شود

حال اگر در عصر ظهور  . و ضاللت و بى خردى بشر استجنگ ها و كشتارهاى بى رحمانه نتیجه جهل : سادسا 
عقل مردم كامل شود بر فرض كه سالح هاى خطرناك در اختیار داشته باشند آن را بر ضد یكدیگر به كار نمى 

گیرند و نیروهایى كه آن سالح ها را در اختیار دارند پى به حقانیَّت حضرت برده و یا با ایجاد رعب و وحشت كه 
 .قرار مى گیرد از به كار بردن آن بر ضد حضرت خوددارى مى كننددر دلشان 

 كشتارى كه در روایات مهدویت به آن اشاره شده به چه وقتى اشاره دارد؟ : 443
 : خبارى كه در آنها كشتار در حجم وسیعى را مطرح كرده اند بر دو قسم است

ست و هیچ گونه ارتباطى به دوران ظهور ندارد و قسمتى از آنها مربوط به مالحم و فتنه هاى قبل ظهور ا: الف 
 . بیشتر این روایات از روایات مرسه اهل سنت است. تنها ناظر به اوضاع نابسامان جهان پیش از ظهور است 

این نوع روایات . دسته اى دیگر از روایات مربوط به هنگامه ظهور و حكومت امام زمان علیه السالم است : ب 
 :ندنیز بر دو گونه ا

روایاتى كه از طریق عامه و از نبویات است و بیشتر آنها مشكل سندى دارد ، به طورى كه بعضى از آنها  -1
مرسل و برخى دیگر به پیامبر صلى اهللا علیه و آله منتهى نمى شود ، بلكه از افرادى مانند كعب االحبار نقل شده كه 

 . در زمان پیامبر مسلمان نبوده است
عالمى از اهل سنت . ت از اسرائیلیات است كه با اغراض مختلفى وارد كتاب هاى روایى شده اندعمده این روایا

خدا ما را از این همه اخبار دروغى :((مانند ابن كثیر هنگامى كه به روایات امثال كعب االحبار مى رسد مى گوید
   .((...(1183)كه وارد تفسیرها و كتاب هاى روایى شده بى نیاز كند

ها در این كتاب . روایاتى كه از طریق اهل بیت علیهم السالم نقل شده و یا در كتاب هاى شیعه ذكر شده است  -2
 .اخبار منقولى از اهل بیت علیهم السالم و برخى دیگر كه نقل شده به آن حضرت منتهى نمى شود

 حجم كشتارها و خونریزى ها در هنگام قیام حضرت مهدى علیه السالم چه مقدار است ؟ : 444
دهد ، زیرا مسلما این  نمى توانیم ادعا كنیم كه هنگام قیام امام زمان علیه السالم هیچ گونه قتل و كشتارى رخ نمى

 .واقعه عظیم بدون برطرف كردن خارها و دشمنان سر راه آن حضرت میسر نخواهد شد
و لذا در روایات مشاهده مى كنیم كه اهل بیت علیهم السالم بر اصل قتل و خونریزى هنگام ظهور و قیام حضرت 

 .اشاره كرده اند
دینه وارد شدم به طرف منزل ابو جعفر امام باقر علیه السالم هنگامى كه به م: بشیر بن ابى اراكه نبال مى گوید

هنگامى كه قیام قائم روى دهد همه كارها براى او هموار خواهد شد و به  :مرجئه مى گویند: عرض كردم ... رفتم 
كال والذى نفسى بیده حتى نمسح و انتم العرق و :... حضرت فرمود. اندازه یك ظرف حجامت هم خون نمى ریزد

و شما هرگز چنین نیست سوگند به آن كه جانم به دست اوست كار به اینجا مى انجامد كه ما ((؛ ...(1184) لعلقا
 ((.عرق و خود بسته شده را پاك خواهیم كرد

ولى از طرفى دیگر تاریخ گواهى مى دهد كه پیامبر اسالم صلى . به این مضمون روایات دیگرى نیز رسیده است 
اهللا علیه و آله و امامان اهل بیت علیهم السالم سعى داشته اند امور را به طور عادى و از مسیر طبیعى آن انجام 

حتى االمكان دست به شمشیر نبرند ، زیرا هدف آنان ارشاد و هدایت مردم است جز آنكه گسترش عدل در دهند و 
جامعه اقتضاى كشت و كشتارى گر چه در حد محدود را دارد و قرار نیست كه تمام امور از طریق معجزه حل 

عقالیى و نقلى بر گستردگى  شود ، ولى اندیشه افراطى نیز در این مساءله صحیح نیست و هرگز دلیلى عقلى و
كشتارها در حدى وسیع وجود ندارد خصوصا آنكه مطابق ادعاى برخى ، از هر نه نفر هفت هفت نفر یا از هر 

 !.هفت نفر پنج نفر كشته مى شوند
 مطابق روایات شیعه قتل ها در چه وقتى خواهد بود؟ : 445

د كه جهان اندكى قبل از ظهور شاهد جنگ هاى خونین با توجه به احادیث اهل بیت علیهم السالم پى خواهیم بر
خواهد بود و لذا مى توان گفت كه مردم با مشاهده و مواجهه با این جنگ ها به استقبال مصلحى عالمى خواهد رفت 

، و حضرت نیز از این موقعیت استفاده كرده و با كمترین استقامتى از طرف مخالفین خود و ظالمین عالم را فتح 
 .كردخواهد 



فما یبقى ؟   اءذا ذهب ثلث الناس : فقیل له  . ال یكون هذا االمر حتى یذهب ثلث الناس:امام صادق علیه السالم فرمود
واقع نمى  - قیام امام زمان علیه السالم  - این امر ((؛(1185) اءما ترضون ان تكونوا الثلث الباقى: فقال علیه السالم 

اگر دو سوم مردم از بین : به حضرت عرض كردم : راوى مى گوید. شود تا اینكه دو سوم مردم از بین بروند
آیا راضى و خرسند نمى شوید كه شما از یك سوم باقى مانده : فرمود بروند چه كسى باقى مى ماند؟ حضرت

 ((.باشید
اى واهللا حتى یسمعه :آیا نداى آسمانى حقیقت دارد فرمود: به امام صادق علیه السالم عرض كردم : زراره مى گوید

آرى به خدا سوگند ((؛(1186) كل فقوم بلسانهم و فقال علیه السالم ال یكون هذا االمر حتى یذهب تسعة اعشار الناس
امر محقق نمى شود تا اینكه نه این :((آن حضرت فرمود. چنان است كه هر قومى با زبان خودشان آن را مى شنوند

 ((.((مردم از میان بروند) 10/9(دهم 
موت احمر و موت : قدم القائم موتتان :از امام صادق علیه السالم شنیدم كه مى فرمود: سلیمان بن خالد مى گوید

قبل از ((؛(1187) الموت االحمر ، السیف ، و الموت االبیض ، الطاعون: اءبیض حتى یذهب من كل سبعة خمسة 
بین برود ،  قیام قائم دو نوع مرگ رخ مى دهد ، مرگ سرخ و مرگ سپید ، تا اینكه از هر هفت نفر پنج نفر از

 ((. مرگ سرخ با شمشیر و مرگ سپید با طاعون است
با مالحظه این احادیث و احادیث دیگر پى خواهیم برد كه حجم وسیعى از كشتارها و خونریزى ها مربوط به 

 . دوران پیش از قیام حضرت مهدى علیه السالم و قبل از نداى آسمانى است
اسرائیلیات بوده و با اهداف و انگیزه هاى خاصى مانند خدشه دار  گر چه برخى از روایات نیز از مجعوالت و

وارد كتاب ... كردن چهره نهضت جهانى و حكومت حضرت مهدى علیه السالم و یا توجیه كشتارها در فتوحات و 
 . هاى روایى شده و كشتارهاى زیادى را به امام زمان علیه السالم نسبت داده است

ل و مرفوعه است و مشكل سندى دارد ، همانند روایتى را كه فضل بن شاذان مرفوعًا و نیز یك سرى از آنها مرس
فیقول به رجل . یقتل القائم علیه السالم حتى یبلغ السوق :از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه حضرت فرمود

حضرت قائم علیه السالم آن قدر از انسان ها را مى كشد كه تا ساق پا را خون فرا مى ((؛...(1188) من ولد ابیه 
 .((... گیرد تا آنكه شخصى از فرزندان پدرش به او اعتراض شدید مى كند

بته همچنان كه اشاره شد این حدیث مرفوعه بوده و مشكل سندى دارد و از طرفى محتوا و داللتش ناتمام است ، ال
باشد خصوصا ))سوق االهواز((زیرا ممكن است كه سوق كه در روایت آمده مقصود از آن نام شهر یا محلى همانند

به نظر مى رسد كه سوق محل و مكان  لذا چنین. آنكه در حدیث مذكور سخن از خون به میان نیامده است 
 .مخصوص باشد

در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده كه : و نیز برخى از روایات به جهات دیگرى ضعف سند دارد
و به حدى از ظالمان را خواهد كشت كه جاهالن مى گویند اگر این مرد از ذریه محمد بود ترحم مى :((... فرمود

 .((كرد
 .وایت از حیث سند مورد اشكال است ؛ زیرا در سند آن احمد بن عثمان آدمى است كه مجهول مى باشدولى این ر

(1189) 
خداوند به واسطه مردى از ما فتنه ها و آشوب :((از على علیه السالم شنیدم كه مى فرمود: زر بن حبیش مى گوید

شمشیر  .ها را برطرف مى سازد و آنان فتنه گران را خوار و ذلیل مى گرداند و بر آنان جز شمشیر وارد نمى كند
به خدا سوگند این از فرزندان فاطمه نیست ، : مى گویند بر دوش نهاده و هشت ماه به شدت مبارزه مى كند تا اینكه

 .((اگر از فرزندان فاطمه بود به ما رحم مى كرد
آیا شما صاحب این امر هستید؟ : و از عیسى بن خشاب نقل شده كه به امام حسین بن على علیه السالم عرض كردم 

(1190) بعمه یضع سیفه على عاتقه ثمانیة اشهر ال ولكن صاحب االمر الطرید الشرید الموتور بابیه المكنى:فرمود
شمشیرش را . واه پدرش و داراى كنیه عمویش مى باشدخیر ولى صاحب امر ، رانده شده ، دور افتاده ، خونخ((؛

 ((.هشت ماه بر دوش خود مى نهد
یضع السیف على عاتقه ثمانیة اشهر :شنیدم كه امام باقر علیه السالم مى فرمود: و از ابو بصیر نقل شده كه فرمود

شمشیر را ((؛ ...(1191) الرحمةفكیف یعلم رضى اهللا ؟ قال یلقى اهللا فى قلبه : فقلت . هرجا هرجا حتى یرضى اهللا 
چگونه : عرض كردم . راضى شودهشت ماه بر دوش خود مى نهد و به شدت مبارزه مى كند تا اینكه خداوند 

 ((.خداوند در دل ایشان رحمت قرار مى دهد: رضایت خدا را مى داند؟ فرمود
این روایات از حیث سند ضعیف هستند زیرا در سند اول و دوم عمر بن قیس و عیسى بن خشاب وجود دارند كه 

 .هر دو مجعولند
 . ورد تضعیف قرار گرفته استو در سند روایت سوم ابن ابى حمزه واقع شده كه او هم م



از طرفى دیگر ممكن است كه مقصود از این احادیث ، مدت عملیات تهاجمى لشكریان حضرت باشد كه در طول 
 .هشت ماه ادامه مى یابد

این نكته نیز قابل توجه است كه كارى بس عظیم كه حضرت انجام مى دهد یعنى همان گسترش حكومت عدل 
ین اقتضاى چنین قتل و كشتارى گر چه در حدى محدود را دارد ، زیرا با قیام جهانى در سطح كره روى زم

حضرت هرگز ستمگران ساكت نخواهند بود ولى این كشتارها را در مقابل قیام ها و نهضت هاى دیگر كه مالحظه 
 . مى كنیم چندان قابل توجه نیست

، چرا امام زمان علیه السالم از شمشیر استفاده  با امكان هدایت بشر از راه دعوت اخالقى و تربیت انسانى : 446
 مى كند؟

در مساءله جنگ . از كارهاى حتمى امام موعود علیه السالم جنگى تمام عیار با تمام انسان هاى خون آشام است 
ممكن است چنین انگاشته شود كه هدایت انسان و ساختن جامعه بشرى با دعوت اخالقى و تربیت درست امكان 

 و نیاز به خونریزى و جنگ نیست ؟ پذیر است
مطالعه تاریخ بشرى از روزى كه تاریخى بر جاى مانده است به خوبى این واقعیت را آشكار مى سازد كه : پاسخ 

موانع راه رشد و تكامل انسان جز با قدرت و خونریزى از سر راه برداشته نمى شود و تعالیم اخالقى و اصول 
و گسترده داشته است لیكن این تاءثیرها در برخى از افراد نجیب انسانى بوده است  تربیتى هر چند تاءثیرهاى ژرف

، و در طبقه سلطه طلب و دنیادار و استثمارگر كه منابع اقتصادى سیاسى و نظامى جامعه ها را در دست داشته و 
براى تربیت و هدایت آنان باید . دارند یا هیچ تاءثیرى نداشته و یا تاءثیر آن تحول آفرین و دگرگون ساز نبوده است 

عامل دیگرى به كار مى رفته است تا سد راه انسان ها نگردند و راه رشد را بر توده ها نبندند ، تا همگان بتوانند 
از این رو مساءله جنگ و كاربرد نیرو به عنوان یك ضرورت . بى هیچ گونه مانعى به راه رشد خویش ادامه دهند

اسالم ، با توجه به همین واقعیت ها جنگ را نه به عنوان . ى انسانى مطرح مى گرددبراى دستیابى به هدف ها
 . هدف و آرمان بلكه به عنوان راه و وسیله براى تحقق توحید و عدل پذیرفته است

با آنان نبرد كنید تا دیگر ((؛ ...(1192) و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة و یكون الدین كله هللا:در قرآن كریم آمده است 
 .((... فتنه اى نباشد و دین همه اش براى خدا گردد
الخیر كله فى السیف و تحت ظل السیف و ال یقیم الناس اال :ت فرموداز این رو پیامبر اسالم كه رحمة للعالمین اس

تمام نیكى و خیر در شمشیر است و در زیر سایه شمشیر و ((؛(1193) السیف و السیوف مقالید الجنة و النار
 ((.مردمان را جز شمشیر راست نمى كند و شمشیرها كلیدهاى بهشت و دوزخند

و اما شبهه من جده المصطفى ... ان فى القائم من آل محمد شبهًا من خمسة من الرسل :امام باقر علیه السالم فرمود
...(1194) اعداء اهللا و اعداء رسوله و الجبارین و الطواغیت و انه ینصر بالسیف و الرعب  فخروجه بالسیف و قتله

اما شباهت او به جد خود رسول ... محمد صلى اهللا علیه و آله شباهت هایى با پنج تن از پیامبران دارد  قائم آل((؛
اكرم صلى اهللا علیه و آله قیام با شمشیر است و كشتن دشمنان خدا و پیامبرش و جباران و سركشان او با شمشیر و 

 ((.مدد مى گردد] كه در دل جباران افكنده مى شود[ترس 
 شیوه و رفتار امام زمان علیه السالم با ظالمان و دشمنان چگونه خواهد بود؟ : 447

مطابق برخى از روایات كسانى مورد غضب امام عصر علیه السالم قرار مى گیرند كه حجت بر آنان تمام شده 
 .ولى عناد و سركشى كرده و حجت خدا را نمى پذیرند

گام قائم علیه السالم ظهور مى كند و سبب نقمت خدا و خشم و غضب در این هن:((... امام صادق علیه السالم فرمود
 .((او بر بندگان مى گردد زیرا خداوند از بندگانش انتقام نمى گیرد مگر بعد از آنكه حجتش را انكار كنند

 آیا بیشتر قتل ها كه توسط حضرت انجام مى گیرد از مسلمانان است ؟ : 448
ت آن است كه بیشتر قتل ها در محدوده بالد اسالمى و بین مسلمانان اتفاق خواهد مستفاد از روایا: برخى مى گویند

افتاد ، سؤ ال این است چگونه چنین خواهد شد با آنكه مى دانیم مشرك و كافر از حق دورترند تا مسلمان و لذا آنها 
 . به كشته شدن سزاوارترند تا مسلمان

 : پاسخ
كشتارها و قتل ها فقط در محدوده مسلمانان است و حضرت كسى از كفار را به  روایات داللت ندارد بر اینكه: اوال 

قتل نمى رساند ، بلكه ظاهر برخى از روایات عموم است كه شامل هر معاندى كه در صدد ایجاد مانع ز برپایى 
 .حكومت حضرت است ، مى شود

قتل مى رسند در روایات ذكر شده است گر چه اسامى برخى از جماعاتى كه توسط حضرت و اصحابشان به : ثانیا 
ولى این داللت ندارد كه قتل و كشتار در دسته ها و جماعات دیگر اتفاق نمى افتد و حضرت از كفار مشركان كسى 

 .را به قتل نمى رساند



بر فرض كه روایت ظهور در اختصاص كثرت قتل ها در مسلمین داشته باشد ، این امرى غیر منتظره نیست : ثالثا 
لكه مطابق با قواعد كلى است ؛ زیرا مطابق برخى از روایات بسیارى از بالد كفر تسلیم حضرت خواهند شد و ب

در میان امت اسالمى حجت در تمام . كثرت قتل در بین مسلمین به جهت پاك سازى آنان از عناصر نامطلوب است 
 .ودجوانب براى مردم تمام شده است لذا از هیچ كس عذرى پذیرفته نمى ش

توضیح این مطلب اینكه یكى از مشكالتى كه امام مهدى علیه السالم با آن روبه رو مى شود مشكل انحراف ها و 
برداشت ها و تفسیرهاى نادرستى است كه در راه و روش هاى دین خدا و اصول و فروع احكام الهى پدید آمده و 

وضوع مانعى عظیم بر سر راه امام مهدى علیه این م. قرن ها در ذهن جامعه اسالمى نفوذ و رسوخ كرده است 
كفر به سالحى مجهز نیست و . مانع كفر و بى دینى و بى اعتقادى در برابر این مانع امرى ساده است . السالم است 

انسان بى اعتقاد حقى را به نام اسالم واژگون نیاموخته است و براى او اصل یا اصولى را نادرست تفسیر نكرده 
را به شكل انحرافى و نادرست به نام دین خدا در ذهن جاى نداده است ، و آیه یا حدیثى را به دلخواه  است و چیزى

خویش معنى نكرده است ولى با مسلمان و مدعى خداشناسى كه تعالیم دین یا بخش هایى از آن را به گونه اى 
یده است و به اصول و مبانى و راه و انحرافى آموخته و معناى بسیارى از احادیث و آیات قرانى را واژگون فهم

روش هایى پاى بند و معتقد است كه در حقیقت ضد دین خدا و راه و روش پیامبران است چگونه مى توان روبه رو 
شد؟ بخشى از برنامه هاى كشتار گسترده و فراگیر امام مهدى علیه السالم در جامعه هاى اسالمى شاید به این علت 

حربه اسالم انحرافى كه در حقیقت ضد اسالم است به جنگ با امام بر مى خیزند و امام ناگزیر باشد كه مسلمانان با 
با قاطعیت با آنان روبه رو مى شود و كار آنان را یكسره مى كند ، البته در صورتى كه از افكار و اندیشه هاى 

 .نادرست خویش دست برندارند
(1195) یخرجون علیه فیتاءولون علیه كتاب اهللا و یقاتلونه علیه و ان القائم:... امام صادق علیه السالم فرمود

با مردمى رو به رو مى شود كه رو در روى او مى ایستند و آیه هاى ] ش در هنگام رستاخیز خوی[لیكن قائم ((؛
 ((.كتاب خدا را در برابر او به نظر خود تاویل مى كنند و در همین راستا با او به نبرد بر مى خیزند

 آیا امام زمان علیه السالم بعد ظهور با اعراب به جنگ برمى خیزد؟ : 449
ما بقى بیننا و بین العرب اال الذبح و او ما بیده :علیه السالم نقل كرده كه فرمود مجلسى به سند خود از امام صادق

بین ما و بین عرب چیزى به جز ذبح باقى نمى ماند آن گاه حضرت به دست مبارك خود به ((؛(1196) الى حلقه
 ((.حلقشان اشاره نمودند

 : پاسخ
 .ظاهر حدیث این است كه عرب هر یك از ائمه اهل بیت علیهم السالم را به قتل خواهد رساند -1
و قتل و ذبحى است كه منصور عباسى در عصر آن احتمال دیگر اینكه امام صادق علیه السالم اشاره به جنایات  -2

حضرت نسبت به بنى هاشم و ذریه پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله داشته است و مطابق تاریخ تعداد زیادى از آنها 
 .را به قتل رسانید

 اینكه امام زمان علیه السالم هنگام ظهور بر عرب شدید است به چه معنا است ؟ : 450
تى كه در آن سخن از سنت جدید ، قضاوت جدید ، امر جدید و كتاب جدید به میان آمده این تعبیر به در غالب روایا
 على العرب شدید، معناى این جمله چیست ؟:چشم مى خورد

حضرت مهدى علیه السالم قیام خود را از مكه كه : اینكه  -و العلم عند اهللا تعالى  -آنچه به ذهن مى آید : پاسخ 
حضرت با برنامه اى اصالحى و توسعه همه جانبه مقصد و مرام خویش . است شروع خواهد كردسرزمین عرب 

طبیعى است كه پیاده كردن این برنامه ها با مشكالت فراوانى همراه است ، درگیرى با . را به پیش خواهد برد
خاست در همین منطقه سفیانى ها و دجال ها و دیگر منحرفان كه با برنامه هاى حضرت به مقابله بر خواهند 

لذا عرب سختى . طبیعى است كه با چنین شرایطى برنامه حضرت در عصر سختى پیاده خواهد شد. خواهد بود
. هاى فراوانى از آن خواهد كشید گر چه امام زمان علیه السالم از امكانات اعجازى نیز استفاده و بهره خواهند برد

ویل للعرب من شر قد :یل جملهعلى العرب شدیدچنین آمده است شاهد این معنا اینكه در برخى از روایات ذ
و این ممكن است كه به جهت اظهار ترحم . ر او نزدیك شده است یعنى واى بر عرب از شرى كه ب(1197) اقترب

 .بر آنها باشد
 آیا امام زمان علیه السالم در مقابله خود با منحرفان ، از منحرفان شیعه شروع مى كند؟ : 451

یان اگر قائم ما قیام كند از دروغ گو:((از امام صادق علیه السالم شنیدم كه مى فرمود: مفضل بن عمر مى گوید
 ((.(1198)شیعه شروع كرده آنها را به قتل خواهد رساند

 : در توجیه این حدیث مى گوییم
 :اوال



 

 
 

فرقه امامیه ، اسماعیلیه ، زیدیه و دیگر فرقه ))شیعه((عد از چشم پوشى از ضعف سند حدیث مى دانیم كه كلمهب
هاى شیعى را شامل مى شود همان گونه كه بر كسى كه خود رابه تشیع نسبت داده ولى بعد از مدتى از خط اهل 

احمد بن هالل عبرتایى ، ابن ابى العزاقر و  ابوالخطاب ، مغیرة بن سعید ،. بیت منحرف شده است اطالق مى گردد
لذا . دیگر منحرفین كه ادعاى تشیع داشتند در حالى كه اهل بیت علیهم السالم از آنها بیزار بودند از این دسته اند

معروف به ابو الخطاب كه فرقه خطابیه به او ))ما روى فى محمد بن ابى زینب((كّشى خبر فوق را تحت عنوان
او كسى بود كه احادیث زیادى از طرف امام در مورد لعن و نفرین او صادر . ى شود نقل كرده است نسبت داده م

  .(1199)شد و از خداوند طلب نمود كه حرارت شمشیر را به او بچشاند
در نتیجه مقصود از كذابین شیعه همین افراد و یا فرقه هاى دیگر شیعه غیر از امامیه اند كه با نسبت هاى ناروا و 

ز نها تبرى دروغ ، گروهى را منحرف كرده اند و لذا امامان شیعه آنها را لعن كرده و حكم به كفر آنها نموده و ا
 .و هنگام ظهور نیز امام زمان علیه السالم در ابتدا آنها را نابود خواهد كرد. جسته اند

از آن جهت كه حضرت مهدى علیه السالم مردم را دعوت به اسالم ناب محمدى كه در تشیع اصیل متبلور : ثانیا 
بین برده تا بتواند دیگران را به این راه است دعوت مى كند باید در مرتبه اول منحرفین از این راه اصیل را از 

 . كسانى كه مقابله با آنها به مراتب سخت تر و دشوارتر از كفار و صاحبان ادیان و ذاهب دیگر است. وارد كند
حدیث فوق هرگز ربطى به راویان حدیث اهل بیت علیهم السالم ندارد ، آنهایى كه علوم اهل بیت را اخذ : در نتیجه 

آنان كسانى بودند كه از طریق امامان شیعه مورد مدح و ستایش قرار . قت تمام به دست آیندگان رساندندكرده و با د
 .گرفتند كه مى توان در راس آنها از زراره ، محمد بن مسلم ، برید عجلى ، ابوبصیر نام برد

 وظایف حضرت عیسى علیه السالم بعد از نزول از آسمان چیست ؟ : 452
او از آسمان فرود مى آید با :((... یثى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل مى كند كه فرمودابو هریره در حد

. مردم به جهت دعوت به اسالم جنگ خواهد كرد صلیب را خرد كرده و خوك را مى كشد و جزیه وضع مى كند
در . یز به هالكت مى رساندخداوند در عصر او همه ملت ها به جز اسالم را نابود مى گرداند و مسیح دجال را ن
  .(((1200)روى زمین چهل سال درنگ مى كند و بعد از وفات مسلمانان بر او نماز مى گزارند

ممكن است كه مقصود از كشتن خوك كنایه از تحریم خوردن آن بر مسیحیان آن عصر باشد و مقصود از وضع 
   .(1201)جزیه كنایه از ابطال جمیع ادیان است

 حضرت عیسى علیه السالم بعد از نزول به چه شریعتى عمل مى كند؟ : 453
از برخى روایات استفاده مى شود كه حضرت عیسى علیه السالم بعد از فرود آمدن از آسمان به شریعت اسالم 

 .عمل مى كند نه به شریعت خود
عیسى بن مریم در حالى كه تصدیق كننده به محمد :((ل خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمودسمره از رسو

   .((...(1202)صلى اهللا علیه و آله و بر ملت او است نزول مى كند آن گاه دجال را به قتل مى رساند
از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شنیدم كه مى : ابن حبان در صحیح خود از ابو هریره نقل كرده كه گفت 

  . .((..(1203)و هنگامى كه سر از ركوع بر مى داردسمع اهللا لمن حمدهمى گوید:((... فرمود
 منجى و رهبر در حكومت عدل توحیدى جهانى كیست ؟ : 454

 :د دارددر مورد سوال فوق سه احتمال وجو
 . منجى و رهبر جهانى همان عیسى بن مریم است و منظور از مهدى نیز اوست -1
 . منجى و رهبر مهدى موعود اسالمى است كه از او به مسیح نیز تعبیر شده است -2
 .منجى و رهبر حضرت مهدى است كه حضرت عیسى نیز از جانب خداوند به مساعدت او مى شتابد -3

 ادله احتمال اول
 . فظ مسیح كه مقصود از آن نجات بخش و منجى است لقب حضرت عیسى علیه السالم مى باشدل -1

   .(1204)در برخى از اناجیل و روایات اسالمى به طول عمر حضرت مسیح در آخرالزمان اشاره شده است2- 
 ((. و مهدى به جز عیسى بن مریم نیست((و ال مهدى اال عیسى بن مریم؛:در برخى از روایات آمده  -3

 : پاسخ
جهانى داللت ندارد ،  نامگذارى حضرت عیسى علیه السالم به مسیح بر استقالل او در برپایى حكومت عدل: اوال 

را برخى از كاتبان اناجیل بر حضرت مسیح اطالق نمودند و قرآن نیز به جهت شهرت آن بر آن ))مسیح((زیرا نام
و دیگر اینكه كافى است در لقب دادن حضرت عیسى به سیح به جهت آنكه در تاسیس . حضرت اطالق كرده است 



 .حكومت عدل جهانى مشاركت دارد
اسالم و مسیحیت در بازگشت حضرت عیسى علیه السالم در آخرالزمان و طول عمر او داللت بر  توافق: ثانیا 

 .ستقالل ایشان در تشكیل حكومت و رهبرى ندارد
 :در مورد حدیثو ال مهدى اال عیسى بن مریمكه ابن ماجه آن را در سنن خود نقل كرده اشكاالتى وجود دارد: ثالثا 
ایات متواترى است كه مهدى را از ذریه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله معرفى این حدیث معارض با رو: الف 

 . كرده است
این روایت از منفردات محمد بن خالد جندى است و تنها اوست كه آن را نقل كرده است در حالى كه او كسى : ب 

 . است كه به تعبیر آبرى ، نزد اهل سنت معروف نیست
لذا قرطبى مى   .(1205) هول بوده و نقل حدیثش به جهت تعجب استو به تعبیر حاكم نیشابورى مج

مهدى علیه السالم از عترت پیامبر صلى اهللا علیه و آله و از اوالد فاطمه  احادیث نبوى كه داللت بر خروج:((گوید
  .(((1206)علیه السالم دارد اصّح از این حدیث است و حكم ، مطابق آن احادیث است

  .(1207)ابو نعیم اصفهانى نیز حدیث را غریب مى داند
 دلیل احتمال دوم

مسیح در لغت گر چه به معناى مسح شده است ولى این كلمه لقب كسى قرار گرفته كه از جانب خداوند مسح شده و 
 . قابلیت براى نجات عالم را دارد و مطابق روایات این قابلیت تنها براى حضرت مهدى علیه السالم است

 : پاسخ
لسالم به مسیح به معنایى كه ذكر شده گر چه امر معقولى است ولى در وایات لقب دادن حضرت مهدى علیه ا: اوال 

 . به آن اشاره نشده است
از مجموعه احادیث استفاده مى شود كه حضرت مسیح با تشریك مساعى با حضرت مهدى علیه السالم امر : ثانیا 

 .حكومت جهانى را به پیش خواهند برد
 ادله احتمال سوم

ادله به دست مى آید كه حكومت جهانى با رهبرى حضرت مهدى علیه السالم و تشریك مساعى  از مجموعه قرائن و
 :حضرت عیسى علیه السالم بر پا خواهد شد زیرا

 امام مهدى علیه السالم وارث طرح كامل حكومت عدل جهانى توحیدى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله است -1
. 

حضرت عیسى از امامت جماعت بر مسلمین امتناع كرده و امام مهدى علیه در روایات اسالمى آمده است كه  -2
 .السالم را به عنوان امامت معرفى مى كند

 .حكمت اقتضا مى كند كه رهبر حكومت جهانى از امت اسالم باشد -3
و با  از آسمان فرود آمده))فرزند انسان((در عبارات اناجیل آمده است كه حضرت عیسى به كمك شخصى به نام -4

 . مساعدت او این حكومت بر پا خواهد شد
 زندگانى حضرت عیسى علیه السالم بعد از نزول چه مقدار است ؟ : 455

از برخى روایات استفاده مى شود حضرت عیسى بعد از نزول به زمین چهل سال عمر مى كند و در این مدت 
 :ازدواج كرده ، بعد از رحلت مسلمانان بر او نماز مى گزارند

چهل سال در روى  - مسیح -او :((.. ابو هریره در حدیثى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود -1
  .(((1208)زمین مكث خواهد كرد و بعد از وفاتش مسلمانان بر او نماز مى گزارند
عیسى بن مریم به زمین فرود مى آید و :((عبد اهللا بن عمر از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود

  .(((1209)ازدواج مى كند و فرزنددار مى شود
 اصحاب امام مهدى علیه السالم

 عدد اصحاب خاص امام زمان علیه السالم بعد از ظهور چند نفر است ؟ : 456
تواتر عدد اصحاب امام زمان علیه السالم به تعداد لشكر پیامبر اكرم صلى اهللا علیه مطابق روایات مستفیض بلكه م

 . نفر است 313و آله در غزوه بدر 
قندوزى در تفسیر آیهو لئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودةاز امام باقر و امام صادق علیهما السالم نقل كرده كه 

اصحاب مهدى در آخرالزمان است همانند عدد اهل بدر كه در یك ساعت نفر از  313همانا امت معدوده :((فرمودند
   .((...(1210)اجتماع مى كنند

پس اول كسى كه از طرف خدا با او بیعت مى كند :((بن مسلم از امام باقر علیه السالم روایت كرده كه فرمود محمد
 ((.نفر با او بیعت خواهند كرد 313جبرئیل است ، و نیز از مردم 



. خواهد شدقائم از ما با ترس یارى شده و با نصرت تاءیید :((و نیز از امام باقر علیه السالم روایت كرده كه فرمود
   .((...(1211)نفر به دور او گرد آیند 313پس هنگامى كه خروج مى كند بر كعبه تكیه مى دهد و : تا آنكه فرمود

 نفر اصحاب دیگرى نیز دارند؟ 313آیا امام زمان علیه السالم غیر از  : 457
 . از روایات استفاده مى شود كه اصحاب امام زمان علیه السالم بعد از ظهور از ده هزار نفر كمتر نیست

ده  - او حضرت مهدى علیه السالم هر گاه براى :((محمد بن مسلم از امام باقر علیه السالم نقل مى كند كه فرمود
   .((...(1212)هزار مرد جمع شد پس در روى زمین معبودى به جز خدا باقى نمى ماند

 : نفر معین كرده چیست چند احتمال است 313در اینكه مقصود از این روایات و روایاتى كه اصحاب حضرت را 
نفر از  313دو دسته كردن اصحاب حضرت به جهت اختالف در درجات اخالص آن ها است ، به این نحو كه  -1

 .هزار نفر دیگر در مرتبه اى پایین ترند آنها در كمال درجه اخالص اند و بقیه تا ده هزار نفر یا ده
اختالف دو دسته در سرعت ملحق شدن آنها و رسیدن آنان به حضرت مهدى علیه السالم است ، به این نحو كه  -2

 .نفر از دیگران زودتر به حضرت ملحق مى شوند 313
 . اختالف در سرعت ایمان و بیعت نمودن با حضرت است -3
نفر اولین دسته اى است كه حضرت را یارى  313ن از حضرت باشد به این معنا كه اختالف در دفاع نمود -4

 .خواهند نمود
اختالف به لحاظ وظایف و كارهایى است كه به جهت اختالف درجات اصحاب به آنها محول خواهد شد ، مثال  -5

 .نفر از فرماندهان و رئیسانند ، برخالف بقیه افراد 313
 علیه السالم چگونه وارد مكه مى شوند؟اصحاب حضرت مهدى  : 458

 :در مورد سوال فوق چند احتمال وجود دارد
این احتمال مطابق ظاهر برخى روایات و . اینكه این جماعت به طور اعجاز و با سرعت وارد مكه مى شوند -1

یجتمعون :كننددر برخى روایات آمده كه آنها در یك ساعت در جایى اجتماع مى . صریح برخى روایات دیگر است 
  .ولى در برخى روایات تصریح به اعجازى بودن آن شده است(1213)  .و اهللا فى ساعة واحدة

پس انصار ((فیصیر الیه انصاره من اطراف االرض تطوى لهم طیا حتى یبایعوه؛:در روایت ابن صباغ آمده است 
 ((.او از اطراف زمین به خدمت او مى رسند در حالى كه زمین براى آنها مى چرخد تا آنكه با او بیعت كنند

پس شیعیان از ((طیا حتى یبایعوه؛ فتصیر شیعته من اءطراف االرض تطوى لهم:و در خبر طبرسى آمده است 
 ((.اطراف زمین خدمت او مى رسند در حالى كه زمین براى آنها مى چرخد ، تا آنكه با او بیعت كنند

 :احتمال دیگر اینكه مردم چند دسته شوند -
 .برخى از راه طبیعى خدمت امام رحمة اهللا علیه مشرف مى شوند: الف 
 .خواب خود آرمیده اند ناگهان خود را در مكه مى یابندبرخى نیز شب هنگام كه در رخت: ب 
 .برخى نیز بر ابر سوار در روز به خدمت حضرت مى شوند: ج 

احتمال سوم آن است كه همگى با سفر عادى به خدمت حضرت مشرف مى شوند؛ زیرا همان گونه كه در  -3
شوند و ظهور حضرت نیز در دهم محرم است  روایات اشاره شده به اسم مهدى علیه السالم در ماه رمضان ندا داده

 .در فاصله این مدت مخلصین خود را به حضرت مى رسانند
از میان این احتماالت احتمال سوم ترجیح دارد؛ زیرا اگر چه مطابق زمان صدور این روایات حركت سریع به 

كت ها به حدى سریع شده سوى مقصدى دور تنها با اعجاز متصور بوده ، ولى در این عصر بلكه عصر ظهور حر
و لذا ممكن است كه مقصود از سیر در . كه اجتماع افرادى را از اطراف عالم در یك ساعت ممكن ساخته است 

 .سحاب و ابرها سفر با هواپیما و پیچیده شدن زمین سفر با ماشین و قطار سریع السیر باشد
 اصحاب امام زمان علیه السالم از چه كشورهایى هستند؟ : 459

مطابق روایات اصحاب امام زمان علیه السالم از كشورها و شهرهاى مختلف هستند كه خدمت حضرت مشرف مى 
 :شوند

بین ركن و مقام سیصد و چند :((شیخ طوسى رحمة اهللا علیه به سندش از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه فرمود
آنها نجیبانى از اهل مصر ، و شخصیت هایى از اهل شام ،  نفر به تعداد اهل بدر با قائم بیعت خواهد كرد ، در میان

   .((...(1214)اخیارى از اهل عراق است
درود بر طالقان ، پس همانا براى خداوند در آن گنج هایى :((ز از امام على علیه السالم نقل كرده كه فرمودو نی

است كه از طال و نقره نیست ، ولكن در آن مردانى است كه خداوند شناخت تمام به آنها دارد ، و آنان یاوران مهدى 
   .((.(1215)آخرالزمان اند



اسامى بسیارى از اصحاب امام را را شهرهاى آنان نقل (((1216) المالحم و الفتن((و نیز ابن طاووس در كتاب
 . كرده است

 آیا در میان اصحاب امام زمان علیه السالم عرب وجود ندارد؟ : 460
اتق العرب فان لهم خبر سوء ، اءما انه :سالم نقل كرده كه فرمودمرحوم مجلسى به سند خود از امام صادق علیه ال

آگاه باش كه هیچ . از عرب بپرهیز ، زیرا براى آنها خبر ناگوارى است ((؛(1217) لم یخرج مع القائم منهم واحد
 ((.كس از عرب با قائم خروج نخواهد كرد

 : پاسخ
ولى سند آن به جهت وجود موسى اآلبار و . شیخ طوسى نقل كرده است ))الغیبة((مجلسى این روایت را از كتاب -1

 . ندارند ضعیف استاسباط بن سالم كه مجهول الحالند و هیچ توثیقى 
با اغماض از سند این روایت ، معارض با احادیث دیگرى است كه داللت دارد بر اینكه برخى از انصار و  -2

 . اصحاب امام زمان علیه السالم از عرب است
یع یبا:از جمله آن روایات اینكه شیخ طوسى به سندش از جابر جعفرى از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه فرمود

القائم بین الركن و المقام ثالثمائه و نیف عدة اهل بدر ، فیهم النجبآء من اهل مصر و االبدال من اهل الشام و االخیار 
بین ركن و مقام سیصد و اندى به عدد اهل بدر با قائم بیعت ((؛(1218) من اهل العراق فیقیم ما شاء اهللا ان یقیم

خواهند كرد ، در میان آنها نجیبانى از اهل مصر و ابدالى از اهل شام و اخیارى از اهل عراق وجود دارد ، آن گاه 
 ((. بخواهد بر پا خواهد داشت دین را تا مقدارى كه خداوند

 آیا در میان اصحاب امام زمان علیه السالم زن نیز وجود دارد؟ : 461
 :از برخى روایات استفاده مى شود كه در میان اصحاب حضرت مهدى علیه السالم تعدادى زن نیز وجود دارد

و اندى خواهند آمد و پنجاه نفر زن در  به خدا سوگند سیصد:((نعمانى از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه فرمود
  .(((1219)میان آنان است

: كردم   عرض . همراه حضرت قائم سیزده زن هستند:((یه السالم فرمودامام صادق عل: مفضل بن عمر مى گوید
زخمى ها را مداوا مى كنند و از بیماران پرستارى : آنان چه مى كنند و چه نقشى خواهند داشت ؟ حضرت فرمود

   .((...(1220)مى نمایند ، همچنان كه همراه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بودند
 نفرند؟ 313آیا یاران زن حضرت از جمله  : 462

نفر از یاران  313ستند از میان مطابق برخى از روایات پنجاه نفرى كه از زنان در ركاب مهدى علیه السالم ه
 :خاص حضرتند

جابر بن یزید جعفرى ضمن حدیث مفصلى از امام باقر علیه السالم در بیان برخى نشانه هاى ظهور نقل كرده كه 
به خدا ((؛ ...(1221) و یجى ء و اهللا ثالثمائه و بضعة عشر رجاال فیهم خمسون امراءة یجتمعون بمكة:فرمود
سیصد و باالتر از ده نفر مى آیند كه پنجاه نفر از این عده زن هستند و در مكه كنار یكدیگر جمع خواهند ! سوگند

 .((... شد
به ))رجال((و تعبیر به. نفرند 313كه در روایات آمده استفاده مى شود كه این پنجاه زن از جمله ))فیهم((از كلمه

كه براى جمع مخاطب مذكر است به كار رفته و به ))كم((همان گونه كه در آیه تطهیر ضمیر. جهت تغلیب است 
اگر مقصود امام علیه السالم از وجود آن پنجاه زن  طور حتم حضرت زهرا سالم اهللا علیها نیز مشمول آیه است و

 ((فیهم((استفاده مى كرد نه))معهم((نفر بود باید از تعبیر 313همراهى آنان با آن 
با مراجعه : نفر نیامده است ؟ در جواب گوییم  313پس چرا اسامى این پنجاه نفر در بین نام : و اگر اشكال شود كه 

نفر نیامده است و لذا  313خاص حضرت را ذكر كرده اند پى مى بریم كه نام همه  به روایاتى كه اسامى یاران
 . ممكن است بقیه آنان از زنان باشند كه به جهت خاصى نام آنان برده نشده است

 اگر اسامى اصحاب حضرت از ابدا مشخص شده چگونه ما مى توانیم خود را از اصحاب او قرار دهیم ؟ : 463
كه اگر مطابق روایات اسامى اصحاب خاص حضرت و شهرهاى آنان مشخص شده است  گاهى سؤال مى شود

 .مى گردد  انسان از اینكه بتواند جهاد نفسانى كند تا به این درجه برسد كه از اصحاب خاص حضرت شود ماءیوس 
 : پاسخ
ى و شهرهاى روایاتى كه تعداد اصحاب حضرت را مشخص كرده گر چه مستفیض است ولى روایتى كه اسام -1

 . آنها را نقل كرده ضعیف السند است و لذا قابل اثبات نیست
و لذا . نفر از آنها را نام برده است  240نفر نیامده است بلكه حدود  313مطابق روایت ابن طاووس اسامى همه  -2

 .احتمال داده مى شود كه انسان در بین نفرات دیگر باشد
 م از روى اكراه بیعت مى شود؟آیا با امام زمان علیه السال : 464



در برخى روایات فریقین اشاره شده كه حضرت با اكراه با مردم بیعت مى كند و یا اینكه مردم با اكراه با او بیعت 
 .مى كنند

مهدى از مدینه به سوى مكه خروج مى كند ، مردم از :((قتاده از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود
 .((... هند كه از بینشان خروج كند ، پس با او بین ركن و مقام در حالى كه كراهت دارد بیعت مى كننداو مى خوا

1222)( 
به اسم قائم ندا داده مى شود پس او مى آید و پشت مقام :((زراره از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود

به تحقیق به اسم تو ندا داده مى شود ، منتظر چه چیزى هستى ؟ دست او گرفته : به او گفته مى شود. قرار مى گیرد
مى (هللا ، ما مى شنیدیم كه قائم علیه السالم با كراهت بیعت مى كند الحمد: شده با او بیعت مى شود زراره مى گوید

  .(((1223)و وجه استكراه او را نمى دانستیم ، ولى دانسیتم این استكراهى است كه گناهى در آن نیست) شود
ممكن است مقصود به استكراهى كه حضرت نسبت به بیعت مردم دارند این باشد كه از آنجا كه مظلومان از آن 

 .حضرت تقاضاى رفع ظلم مى كنند لذا حضرت از روى تواضع در ابتدا استكراهى از خود نشان مى دهند
 .صا آنكه این كار باید به اذن و اراده و مشیت خداوند صورت پذیردخصو

 چه كسانى با حضرت مهدى علیه السالم بیعت خواهند كرد؟ : 465
 :كسانى كه با حضرت بیعت خواهند كرد به ترتیب عبارت اند از

 . جبرئیل امین علیه السالم -1
 . اصحاب خاص حضرت -2
 . اصحاب عام حضرت -3
 .در مكه حاضر بوده و به او و دعوتش اعتماد و اطمینان پیدا مى كنندكسانى كه  -4

 امام زمان علیه السالم با اصحاب خود بر سر چه اصولى پیمان مى بندد؟ : 466
پیمان و بیعت در جامعه . از برنامه ها و روش هاى امام مهدى علیه السالم پیمان گیرى از یاران خویش است 

كمیت اسالم رسم شده و پایه گذارى نخستین مركزیت و حكومت اسالمى به دست مبارك اسالمى از آغاز تشكیل حا
 .پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله با آیین بیعت و پیمان گرفتن از یكایك مردم همراه بود

مام بر سر پیمان ا. امام مهدى علیه السالم نیز چون نیاكان خویش از یارانش بیعت مى گیرد و با آنان پیمان مى بندد
 .اصولى است كه راه و رسم و شیوه و روش امام را در حكومت تبیین مى كند

مسلمانى را : همانا قائم با یارانش پیمان مى بندد و از آنان بیعت مى گیرد كه :((امام على علیه السالم مى فرماید
احق نزنند ، طال و نقره گنج نكنند ، حریمى را هتك نكنند ، به خانه اى هجوم نبرند ، كسى را به ن... دشنام ندهند 

در  ... كمر بند زرین نبندند. لباس خز و حریر نپوشند... مال یتیمان را نخورند  .همچنین گندم و جو اندوخته نسازند
و در راه خدا به جهادى ... لباس درشت بپوشند و صورت بر خاك بگذارند ... امور معاش به اندك بسنده كنند 

 .دشایسته دست یازن
نیز متعهد مى شد كه از همان راهى كه آنان مى روند برود ، و چون آنان لباس بپوشد و بر مركوبى ) امام (خود 

به اندك بسنده كند ، و زمین را با یارى خداى دادگرى . مانند مركوب آنان سوار شود و چنان باشد كه آنان هستند
  .(((1224)دربانى نگماردو صاحب و ... پركند پس از آنكه از ستم پر شده باشد 

 اصحاب امام زمان علیه السالم در شجاعت چگونه اند؟ : 467
ما نزد على علیه السالم بودیم كه شخصى از او : سندش از محمد بن حنفیه نقل مى كند كه گفت  حاكم نیشابورى به

یخرج فى آخر الزمان اذا قال الرجل اهللا اهللا قتل ، :... درباره حضرت مهدى علیه السالم سؤال كرد؟ حضرت فرمود
یستوحشون الى احد و ال یفرحون باءحد یدخل فیجمع اهللا تعالى له قوما قزع كقزع السحاب ، یولف اهللا بین قلوبهم ال 

كشته ! خدا را خدا را: مى كه شخصى اعالن كنداو در آخر الزمان خروج خواهد كرد هنگا((؛ ...(1225) فیهم
در آن هنگام خداوند براى او گروهى را جمع مى كند كه همانند ابرهاى پراكنده متفرق اند قلب هاى آنها را . شود

 .((... از كسى احساس وحشت نكرده و به كسى كه داخل در جماعت آنها شود شاد نمى گردد. هماهنگ مى نماید
 حضرت مهدى علیه السالم از منطقه خاصى هستند؟ آیا اصحاب : 468

مطابق برخى از روایات اصحاب حضرت از منطقه خاصى نیستند بلكه در سرتاسر دنیا به سر مى برند و خداوند 
 .متعال در وقتى بسیار اندك آنها را كنار بیت اهللا الحرام جمع خواهد كرد

رباره اصحاب امام زمان علیه السالم نقل مى كند كه سید بن طاووس در حدیثى از امام على علیه السالم د
نفرند به عدد اصحاب بدر خداوند آنها را از شرق و غرب عالم در كنار بیت اهللا الحرام جمع  313آنها :((فرمود

   .((...(1226)خواهند كرد
 اصحاب حضرت مهدى علیه السالم چه ویژگى هایى دارند؟ : 469



 : مطابق برخى از روایات حضرت علیه السالم از صفات و ویژگى هایى برخوردارند از قبیل
 اخالص -1

و هنگامى كه براى او این :((... به عبدالعظیم حسنى علیه السالم فرموددر روایتى امام جواد علیه السالم 
   .((...(1227)از اهل اخالص جمع شد خداوند امر او را ظاهر خواهد كرد))نفر 313((تعداد
 یقین و استقامت -2

گویا قلب هاى آنها به مانند تكه هاى آهن است ، شكى :((... از امام صادق علیه السالم در حدیثى نقل شده كه فرمود
   .((...(1228)محكم تر از سنگ است. در قلوب آنها راجع به خدا وجود ندارد

 خداشناسى واقعى -3
مومن خواهند آمد كه و لكن در طالقان مردمانى :((... از امام على علیه السالم در ضمن حدیثى نقل است كه فرمود

  .((1229)(به خداوند معرفت واقعى دارند و آنان انصار مهدى در آخرالزمان مى باشند
 شیروان روز و زاهدان شب -4

گویا من نظر مى كنم :((از امام صادق علیه السالم در حدیثى راجع به اصحاب قائم علیه السالم نقل است كه فرمود
سجده ها به پیشانى هاى آنها اثر گذارده است ، شیران در روز و راهبان در  ... به قائم و اصحاب او در نجف كوفه

   .((...(1230)شب اند
 برخوردارى از تاءیید الهى -5

نكه خداوند مردى را در آخرالزمان بر مى تا ای:((طبرسى در روایتى از امام على علیه السالم نقل كرده كه فرمود
  .(((1231)او را به مالئكه اش تاءیید كرده و انصارش را حفظ خواهد نمود... انگیزاند 
 نفر دنیا را تسخیر كرد؟ 313چگونه مى توان با  : 470

 : در مورد سؤال فوق مى گوییم
نفرند و  313یكى یاران خاص الخاص كه : مطابق برخى از روایات حضرت دو نوع یار و یاور دارند: اوال 

 .دیگرى یاران خاص كه ده هزار نفر مى باشند
عادى به حساب نمى آیند ، بلكه كسانى هستند كه قلب هایشان در راستاى اهداف ضرت مهدى  این افراد انسان هاى

 .علیه السالم محكم بوده ، راسخ قدم مى باشند
غلبه حضرت با یارانش و بر پایى حكومت عدل جهانى تنها از طریق امور عادى نیست تا بعید به نظر برسد : ثانیا 

شد با تاءییداتى از جانب خداوند ، از قبیل ایجاد رعب در قلوب شمنان حضرت  ، بلكه همان گونه كه قبال اشاره
 .علیه السالم و تاءییداتى از مالئكه خواهد بود

 .اراده حتمى خداوند بر پیروزى حضرت تعلق گرفته است و اراده او به هر نحو ممكن محقق خواهد شد: ثالثا 
چه بسیارند گروه اندكى كه به اذن ((؛(1232) غلبت فئة كثیرة باذن اهللا كم من فئة قلیلة:لذا در قرآن كریم مى خوانیم 

 .مى یابند خداوند ، ر گروه بسیار چیرگى
از لحاظ اسباب و علل ظاهرى هم اگر موضوع را بررسى كنیم حصول چنین فتح و غلبه و تشكیل حكومت : رابعا 

الهى ممكن و عملى خواهد بود ، زیرا حضرت در موقعى ظهور خواهد كرد كه اوضاع و احوال اجتماعى و 
م در قرن اول است زیرا در آن عصر ، فساد نظیر رشد و توسعه سریع اسال. اخالقى و سیاسى كامال مساعد باشد

این وضعیت . اوضاع اجتماعى و ادارى كشورها به حدى بود كه مردم آمادگى پذیرش حكومت اسالمى را داشتند
 .در عصر ظهور حضرت نیز وجود دارد

 وزیران دولت حضرت مهدى علیه السالم غالبا از چه قشرى هستند؟ : 471
ن دولت حضرت مهدى علیه السالم از قشر جوان هستند ، گر چه تعداد قلیلى از مطابق برخى از روایات وزیرا

 .پیرمردان نیز در میان آنها وجود دارد
ان اصحاب القائم شباب ال كهول فیهم اال :از على علیه السالم شنیدم كه مى فرمود: ابو یحیى حكیم بن سعید مى گوید

همانا اصحاب قائم جوان اند هرگز در میان ((؛(1233) ل الزا الملحكالكحل فى العین ، اءو كالملح فى الزاد و اءق
 ((. ند سرمه در چشم ، یا همانند نمك در توشه و كمترین توشه نمك استآنها پیرمرد وجود ندارد مگر به مان

 بیشتر یاران حضرت از شرق هستند ، چگونه با عقب ماندگى شرق مى توان بر غرب پیروز شد؟ : 472
از طرفى یاران حضرت باید از افراد مسلمان باشند و از طرف دیگر عمده ممالك و زیست گاه امت سالمى : اوال 

 .ق است لذا بیشتر یاران حضرت از شرق هستنددر شر
حضرت مهدى علیه السالم از همه نوع پیشرفتى براى رفاه و تكامل انسان ها استفاده خواهد كرد ولى نه به : ثانیا 

 . دید استقاللى ، بلكه از دنیا براى رسیدن به تعالى روحى بهره خواهد گرفت
غرب چیست ؟ اگر در تكنیك و مسائل دنیوى است كه هدف اصلى  مقصود از عقب افتادگى شرق نسبت به: ثالثا 



و اگر مقصود عقب افتادگى شرق در ناحیه عقل و فكر و شعور و پیشرفت . حضرت تنها تكامل مادى نیست 
چه كسى گفته است كه غرب به لحاظ اخالقى و فرهنگى بر شرق . فرهنگى است كه این مطلب را ما قبول نداریم 

 . تپیشى گرفته اس
 كارگزاران دولت حضرت مهدى علیه السالم چه كسانى هستند؟ : 473

در حكومتى كه رهبرى آن به عهده حضرت مهدى علیه السالم است ، كارگزاران و مسوؤالن حكومت او نیز باید 
ن ، از این رو در روایات ، تركیب دولت حضرت مهدى علیه السالم را از پیامبرا. از بزرگان و نیكان امت باشند

 .جانشینان آنان ، تقوا پیشگان و صالحان روزگار معرفى مى كند
همانا من به عنوان :((در روایتى مى خوانیم كه حضرت عیسى علیه السالم به حضرت مهدى علیه السالم مى گوید

  .(((1234)وزیر فرستاده شده ام نه امیر و فرمانروا
همچنین در روایتى آمده است كه حضرت عیسى علیه السالم وزیر حضرت قائم علیه السالم و پرده دار و جانشین 

   .(1235)آن حضرت است
آن گاه عیسى فرود مى آید و مسئول دریافت اموال حضرت قائم مى شود و :((... و نیز در روایتى دیگر آمده است 

  .(((1236)ر پشت سر او خواهند بوداصحاب كهف نیز د
مهدى علیه السالم قرار مى گیرند و قبیله سپاهیان در پیشاپیش حضرت :((... حضرت على علیه السالم مى فرماید

  .(((1237)همدان وزیران او خواهند بود
مردان الهى با مهدى علیه السالم همراه هستند ، مردانى كه به دعوت او پاسخ گفته :((خوانیم  و نیز در روایتى مى

آنان وزیران و دولت مردان اویند كه بار سنگین مسئولیت هاى حكومت را بر دوش . اند و او را یارى مى كنند
  .(((1238)دارند

 نفر یار براى حضرت وجود ندارد؟ 313آیا در میان این همه مسلمان و شیعه  : 474
 : در پاسخ این سوال مى گوییم

ضرت مهدى علیه السالم صفات و خصوصیات یژه اى در روایات مختلف براى یاران و اصحاب خاص ح: اوال 
 . نفر موجود باشد ، و ما به برخى از آن صفات قبال اشاره كردیم 313ذكر شده كه باید در 

همان گونه كه در جاى خود اشاره كرده ایم ، از مجموعه احادیث استفاده مى شود كه حضرت دو دسته یار و : ثانیا 
نفرند و دسته دیگر یاوران عام كه ده هزار نفرند و باید این  313ى یاوران خاص كه یك: یاور بعد از ظهور دارند 

 .اعداد جمعیت نیز آماده شود
نفر از یاران خاص حضرت علت تامه براى ظهور حضرت نیست ، بلكه یكى از شرایط  313فراهم شدن : ثالثا 

جهانى را پیاده خواهد كرد اما اینكه آیا تحقق ظهور است ، حضرت با كمك این تعداد افراد حكومت عدل گستر 
فراهم شدن این تعداد نفر علت تامه ظهور است ؟ خیر ، بلكه علل و عوامل و شرایط دیگرى از جمله فراهم شدن 

 . زمینه الزم و مساعد براى حكومت حضرت نیز الزم است
 تاریخ بعد از ظهور

 اشت ؟آیا در عصر ظهور همه یك عقیده و مرام خواهند د : 475
 . براى تشكیل جامعه واحد و امت واحده ، یك موضوع ضرورى است و آن جهان بینى واحد و اعتقاد واحد است

در دوران ظهور و روزگار دولت عدل بنیاد مهدوى علیه السالم جهان بینى واحدى بر جهان حاكم مى گردد و راه 
ر عقیده و مرام پدید مى آید ، و مردمان همه و روش و برنامه ها یكى است ، و یك پارچگى و یگانگى واقعى د

 .یكدل و یك زبان به سوى سعادت و صالح حركت مى كنند
امام مهدى علیه السالم كه مصلحى حقیقى است و راه و روش او بر پایه قانون جاویدان حق و عدل استقرار دارد و 

اساس اصول توحید و ایدئولوژى  با فطرت و سرشت انسان ها هماهنگ و سازگار است ، وحدتى واقعى را بر
 .اسالمى پى مى ریزد و همه انسان ها را در زیر شعار یگانه و دین واحد گرد مى آورد

در این زمان قائم ما قیام كند و همه را بر یك مرام و عقیده گرد :((... امام على علیه السالم به مالك بن حمزه فرمود
  .(((1239)آورد

(1240) لیرفع عن الملل و االدیان االختالف و یكون الدین كله هللا! فواهللا یا مفضل :امام صادق علیه السالم فرمود
از میان ملت ها و آیین ها اختالف را بر مى دارد و یك دین بر همه ] امام قائم ! [به خدا سوگند اى مفضل ((... ؛
 ((.اكم مى گرددح

 امام مهدى علیه السالم با كدام دین بر عالم حكومت مى كند؟ : 476
دینى كه خود امام مهدى علیه السالم به آن متدین است و بعد از ظهور با آن بر مردم حكومت مى كند دین اسالم 

 :این مدعا را با چند دلیل مى توان به اثبات رساند. است 



علیه السالم خاتم اوصیاى پیامبر اسالم است و قرار است به طور حتم او بر عالم از آنجا كه حضرت مهدى  -1
 . حكومت كند ، لذا به طور حتم دین حاكم در آن زمان دین اسالم است

از آنجا كه حكومت حضرت مهدى علیه السالم مطابق روایات متواتره و صحیحه ، حكومت عدل در تمام زمینه  -2
منحصر در اسالم است ، نتیجه مى گیریم نظامى را كه حضرت مهدى علیه السالم با آن هاست ، و عدل كامل نیز 

 .حكومت خواهد كرد ، نظام اسالم خواهد بود
مطابق برخى از اخبار حضرت مهدى علیه السالم بر امت اسالمى حكومت خواهد كرد ، این روایات به نوبه  -3

 .اجرایى او اسالمى خواهد بود خود داللت دارد كه حكم او اسالمى بوده و احكام
همانا در میان :((ترمذى به سند حسن از ابى سعید خدرى از پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمود

   .((...(1241)امت من مهدى است كه خروج خواهد كرد
برخى از روایات نیز به طور صریح داللت دارد بر اینكه حضرت مهدى علیه السالم احكام اسالم و سنت  -4

و نیز ابو ))المعجم االوسط((طبرانى در: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را بعد از ظهور به اجرا خواهد گذاشت 
از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شنیدم كه مى : نعیم اصفهانى از ابى سعید خدرى نقل كرده اند كه گفت 

   .((...(1242)مردى از اهل بیتم خروج مى كند كه به سنت من قیام مى نماید:((فرمود
روایاتى كه به طور متواتر از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السالم وارد شده كه امام  -5

و عدل كامل تنها در دین خاتم و كامل متجلى است كه . د كردمهدى علیه السالم زمین را پر از عدل و داد خواه
 .نتیجه اینكه دینى كه حاكم در عصر ظهور است همان دین اسالم مى باشد. همان دین اسالم است 

 آیا در دولت حضرت مهدى علیه السالم جز مسلمان روى زمین باقى نمى ماند؟ : 477
ولت حضرت مهدى علیه السالم جز مسلمان احدى روى زمین از برخى روایات استفاده مى شود كه در عصر د

 .باقى نمى ماند
از حضرت ابوالحسن علیه السالم تفسیر آیه شریفهو له اسلم من فى السموات و االرض طوعا و : ابن بكیر مى گوید

صارى و الصابئین انزلت فى القائم علیه السالم اذا خرج فى الیهود و الن:كرها و الیه یرجعونرا سؤال كردم ، فرمود
و الزنادقه و اهل الردة و الكفار فى شرق االرض و غربها ، فعرض علیهم االسالم ، فمن اسلم طوعا امره بالصلوة 

و الزكوة و ما یؤ مر به المسلم و یجب هللا علیه ، و من لم یسلم ضرب عنقه حتى ال یبقى فى المشارق و المغارب 
آیه مذكور در شاءن قائم نازل شده است ، وقتى آن جناب ظاهر شود دین اسالم را بر ((؛(1243) اءحد اال وحد اهللا

ار شرق و غرب عرضه مى دارد ، پس هر كس با میل و اختیار اسالم بیاورد او را یهود و نصارا و صابئین و كف
به نماز و زكات و سایر واجبات امر مى كند ، و هر كس از قبول اسالم سرباز زند ، گردنش را مى زند ، تا آنكه 

 .((... در شرق و غرب زمین جز موحد و خداپرست كسى باقى نمى ماند
 :ات دیگر پى خواهیم برد كه یهود و نصارا تا روز قیامت باقى خواهند ماندولى با مراجعه به روای

به امام صادق علیه السالم عرض كردم كه صاحب االمر با اهل ذمه ، یهود و نصارا چه : ابو بصیر مى گوید
 هم صاغرونیسالمهم كما سالمهم رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و یؤ دون الجزیة عن یدو:... خواهد كرد؟ فرمود

ا كمال تواضع و خوارى مانند پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله با آنان مصالحه مى كند ، آنها هم ب((؛...(1244) 
 ((.جزیه مى دهند

صاحب امر ، مهدى نامیده شده به جهت آنكه تورات و سایر كتاب هاى آسمانى را از :((امام باقر علیه السالم فرمود
غارى كه در انطاكیه واقع شده خارج مى كند و بین اهل تورات به تورات و اهل انجیل به انجیل و اهل زبور به 

  .(((1245)به قرآن حكم خواهد كرد زبور و اهل قرآن
وز قیامت دارد با ظاهر آیات قرآن مطابق است ، از آنجا كه این دسته روایات كه داللت بر بقاى یهود و نصارا تا ر

 . لذا آن را بر طایفه اول از روایات مقدم مى داریم
و من الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاءغرینا بینهم العداوة و :خداوند متعال مى فرماید
و ما از كسانى كه ادعاى نصرانیت داشتند پیمان گرفتیم ، پس قسمتى از پندهاى ((؛(1246) البغضاء الى یوم القیامة

 ((. ا تا قیامت در بینشان انداختیمما را فراموش نمودند ما هم دشمنى و كینه ر
اذ قال اهللا یا عیسى انى متوفیك و رافتعك الى و مطهرك من الذین كفروا و جاعل الذین اتبعوك فوق :و نیز مى فرماید

همانا من تو را گرفته و به ! اى عیسى : یادآور زمانى را كه خداوند فرمود((؛(1247) الذین كفروا الى یوم القیامة
 ((. سوى خویش برآورم و از كفار دورت نمایم و پیروانت را تا قیامت باال دست و مسلط بر كفار گردانم



ات و آیات دیگر استفاده مى شود كه یهود و نصارا تا روز قیامت باقى خواهند ماند ، هر چند ممكن است از این آی
در اقلیت باشند و بدون آنكه صاحب اختیار و اقتدار گردند ، در پناه دولت اسالمى جان و مال و آبرو و ناموس آنها 

 .محفوظ باشد
 : در آیه اخیر دو نكته قابل توجه است

توفى در آیه اخذ به قوت و تمام است نه مرگ آن گونه كه عالمه طباطبایى رحمة اهللا علیه از ((مقصود به اینكه -1
 . اهل لغت نقل كرده است

مقصود از متابعین حضرت عیسى علیه السالم كه بر كفار تفوق داده شده اند كسانى هستند كه در زمان آن  -2
عد از ظهور اسالم از پیامبر آن یعنى حضرت محمد صلى اهللا علیه حضرت و بعد از ایشان در خط توحید بوده و ب

 .و آله پیروى كرده اند

 

 

 در عصر ظهور كدامین مذهب حاكم است ؟ : 478
لذا خداوند متعال پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و . شكى نیست كه اسالم آخرین دین بشر از جانب خداوند متعال است 

توصیف كرده ، آن حضرت نیز تصریح به این نموده كه بعد از خود پیامبرى دیگر ))نخاتم النبیی((آله را به عنوان
 لكن سؤ ال این است كه از بین مذاهب موجود كدامین مذهب از مذاهب اسالمى به اجرا در خواهد آمد؟. نخواهد بود

، ولى با ضمیمه كردن (1248) مطابق آیات و روایات فراوان دین حاكم در عصر ظهور دین اسالم است : پاسخ 
 . این آیات به آیه اكمال پى مى بریم كه مذهب رایج در عصر ظهور همان مذهب تشیع است

امروز ((؛1249)( الیوم اكلملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم االسالم دینا:خداوند متعال مى فرماید
 ((. شما پذیرفتم] جاودان [دین شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان آیین 

در آن روز چه اتفاق افتاده است كه خداوند به سبب آن دین خود را بر مردم كامل كرده و نعمت را بر آنان تمام 
ته است ؟ كلید فهم این سؤال ها بررسى شان نزول آیه و روشن شدن نموده است و اسالم را همراه با آن پذیرف

 . در آیه شریفه است))الیوم((مصدق كلمه
با مراجعه به روایات و بیان مفسرین در ذیل آیه فوق پى مى بریم كه شان نزول آیه قضیه اى است كه در غدیر خم 

م صلى اهللا علیه و آله دست حضرت على علیه در آن روز پیامبر اكر . روز هیجدهم ذى حجه اتفاق افتاده است
پس دین مرضى . السالم را بلند كرده و او را به عنوان امام و خلیفه و جانشین بعد از خود معرفى كرده است 

خداوند در عصر ظهور كه بر همه ادیان غالب خواهد شد همان دینى است كه در مذاهب تشیع یعنى پیروى از امام 
 . یازده امام معصوم از فرزندان او متبلور شده استعلى علیه السالم و 

و دینى را كه ((؛ ...(1250) و لیمكنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم:... لذا خداوند متعال در سوره نور مى فرماید
 ((.براى آنها پسندیده است پیاده خواهد نمود

 . این دین پسندیده همان دینى است كه در روز غدیر خم با خط والیت مستدام است
 حضرت مهدى علیه السالم بعد از ظهور با انحرافات فكرى چگونه برخوردار خواهد كرد؟ : 479

كى از مشكالتى كه امام مهدى علیه السالم با آن روبه رو مى شود مشكل انحراف ها و برداشتها و تفسیرهاى ی
نادرستى است كه در راه و روش هاى دین خدا و اصول و فروع احكام الهى پدید آمده و قرن ها در ذهن جامعه 

امام مهدى علیه السالم است ؛ زیرا كفر  این موضوع ، مانع عظیمى بر سر راه. اسالمى نفوذ و رسوخ كرده است 
و كافر به سالحى مجهز نیست و انسان بى اعتقاد ، حقى را به نام اسالم واژگون نیاموخته است و براى او اصل یا 

اصولى را نادرست تفسیر نكرده و چیزى را به شكل انحرافى و نادرست به نام دین خدا در ذهن مردم جاى نداده 
این كار آسانى است ، لیكن با مسلمان و ... ثى را به راءى و دلخواه خویش معنى نكرده است است و آیه یا حدی

مدعى خداشناسى كه تعالیم دین یا بخش هایى از آن را به گونه اى انحرافى آموخته و معناى بسیارى از احادیث و 
ن مى توان به این طبقه فهماند كه چگونه مى توان روبه رو شد؟ و چه سا... آیات قرآنى را برعكس فهمیده است و 

این افكار و اندیشه ها و تفسیر و تاویل ها كه آنان و جامعه و پیشوایان و مبلغان مذهبى ایشان به نام دین آموزش 
داده اند و سال ها بلكه قرن ها گفته و تكرار كرده اند دین خدا نیست ؟ در این جا مشكالتى روى مى دهند كه در 

ى اعتقادان وجود ندارد؟ این جریان یكى از موانع بزرگ بر سر راه امام مهدى علیه السالم است ، مورد كافران و ب
زیرا در این جریان امام تنها با توده هاى ناآگاه رو در رو نیست ، بلكه عاملین اصلى توجیه ها و تاویل ها و 



عامالن . افكار و فتنه گرى مشغول اند انحراف ها و تحریف ها نیز پشت سر آنان قرار دارند و همواره به تحریك
 :اصلى بر عكس تفسیر كردن قرآن و حدیث از سه جریان تشكیل مى شوند

 . روحانیان دنیادار و وابسته -1
 . سرمایه داران و اشراف -2
 . حكومت هاى به ظاهر اسالمى -3

جامعه هاى اسالمى در این ارتباط شاید بخشى از برنامه هاى كشتار گسترده و فراگیر امام مهدى علیه السالم در 
باشد و به این علت باشد كه مسلمانان به حربه اسالم انحرافى كه در حقیقت ضد اسالم است به جنگ با امام بر مى 

خیزند و امام ناگزیر با قاطعیت با آنان روبه رو مى شود ، البته در صورتى كه از افكار و اندیشه هاى نادرست 
 .خویش دست بر ندارند

. ان قائمنا اذا قام استقبل من جهلة الناس اشد مما استقبله رسول اهللا من جهال الجاهلیة :امام صادق علیه السالم فرمود
و كیف ذلك ؟ قال اءن رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اءتى الناس و هم یعبدون الحجارة والصخور و العیدان و : قلت 

آزارى كه ((؛ ...(1251) ى الناس وكلهم یتاول علیه كتاب اهللا و یحتج علیه بهالخشب المنحوتة و ان قائمنا اذا قام ات
خویش از جاهالن آخرالزمان بیند بسى سخت تر است از آن همه آزار كه پیامبر صلى اهللا قائم به هنگام رستاخیز 

پیامبر به میان مردم آمد در : گفتم این چگونه مى شود؟ امام فرمود :راوى مى گوید. علیه و آله از مردم جاهلیت دید
م ما كه قیام كند مردمان همه از حالى كه ایشان سنگ و صخره و چوب و تخته هاى تراشیده را مى پرستیدند و قائ

 ((.كتاب خدا براى وى دلیل مى آورند و آیه هاى قرآن را تاویل و توجیه مى كنند
مشكل امام زمان علیه السالم مشكل توده هاى جاهل و نادانى است كه در دوران عمر خود گرفتار بدآموزى هاى 

زویرگران عالم نما از سر جهل رو در روى امام و منجى گسترده در تعالیم دین بوده اند و به رهبرى و راهنمایى ت
خویش مى ایستند و با تحریك مدعیان دروغین علم دین با امام بر حق به ستیز بر مى خیزند ، و درگیرى با حربه 

 .تاویل قرآن خواهد بود
و مرزهاى  كوشش امام و رسالت او تطبیق دست و دقیق تعالیم قرآن بر مسائل حیات بشرى و مشخص كردن حد

 . تعالیم واقعى احكام است
 آیا حكومت امام مهدى علیه السالم نژادى است ؟ : 480

گر چه برخى ادیان منحرف و آیین هاى شبه دینى ، معتقد به برترى برخى عناصر و انسان ها بر برخى دیگرند ، 
علیه السالم نژادپرستى لكن مطابق ادله اى كه به آنها اشاره خواهیم كرد در حكومت و دولت حضرت مهدى 

 :جایگاهى ندارد
دعوت حضرت بر اساس احكام اسالمى است ، و مى دانیم كه اسالم به طور صریح نژاد پرستى را نفى مى كند  -1

یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا اءن اكرمكم عند اهللا :، آنجاكه مى فرماید
دیگر اى مردم ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را از تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یك((؛(1252) اتقیكم

 .((گرامى ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست] ولى [را بشناسید 
و ما :اسالم دین عموم مردم در عصر ظهور است و اختصاص به قوم و دسته خاصى ندارد ، خداوند مى فرماید

ما تو را جز براى همه مردم ((؛(1253) اءرسلناك اال كافة للناس بشیرا و نذیرا ولكن اكثر الناس ال یعلمون
 .((نفرستادیم تا بشارت دهى و بترسانى ولى بیشتر مردم نمى دانند

 :اى برترى جویى قرار داده است كه هیچ ارتباطى با نژادپرستى و عنصریت دارداسالم مالك هاى جدیدى را بر
بگو آیا كسانى كه مى ((؛(1254) قل هل یستوى الذین یعلمون و الذین ال یعلمون انما یتذكر اولوا االلباب:علم : الف 

 ((.دانند با كسانى كه نمى دانند یكسانند؟ تنها خردمندان متذكر مى شوند
  ((.همانا گرامى ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست((؛(1255) ان اكرمكم عند اهللا اتقیكم:تقوا : ب 
ضل اهللا ال یستوى القاعدون من المومنین غیر اولى الضرر و المجاهدین فى سبیل اهللا باموالهم و انفسهم ف:جهاد: ج 

دون بیمارى و ناراحتى افراد با ایمانى كه ب] هرگز(([؛ ...(1256) المجاهدین باموالهم و انفسهم على القاعدین درجة
از جهاد بازنشستند با مجاهدانى كه در راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند یكسان نیستند خداوند مجاهدانى را كه 

 .((...برترى مهمى بخشیده ] ترك كنندگان جهاد[با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان 
 .است و این نوع دعوت با نژادپرستى سازگارى ندارد دعوت حضرت مهدى علیه السالم و دولت او جهانى -2
 . مطابق برخى از روایات دولت حضرت مهدى علیه السالم دولتى متعادل و مخالف با نژادپرستى است -3

و اگر قرار بر حكومت   .(1257) روایاتى كه داللت دارد بر اینكه حكم حضرت بر عرب شدید است: الف 
 .نژادپرستى باشد این روایات متضافره بى معنا خواهد بود

 .و از كشورهاى مختلف هستند روایاتى كه داللت دارد بر اینكه اصحاب خالص حضرت از نژادهاى مختلف: ب 



سیصد :((شیخ طوسى از ابى بصیر از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه درباره اصحاب قائم علیه السالم فرمود
  .(((1258)و سیزده نفر مرد به عدد اهل بدر از مكان هاى مختلف به سوى او مى آیند

و مى دانیم كه سیره . مطابق برخى از روایات حضرت به سیره رسول خدا صلى اهللا علیه و آله عمل خواهند نمود
 . رستى بوده استرسول خدا صلى اهللا علیه و آله نفى هر گونه نژادپ

 آیا نوع حكومت حضرت مهدى علیه السالم همانند سایر حكومت ها است ؟ : 481
مى توان به طور جزم ادعا كرد كه نوع حكومت حضرت مهدى علیه السالم شبیه هیچ یك از كومت هاى موجود 

 :در دنیا نیست زیرا
به تمام معنا به عنوان برنامه حكومتى  حضرت مهدى علیه السالم قرار است در عصر ظهورش اسالم را: اوال 

عادل پیاده كند ، و مى دانیم كه برنامه هاى اسالمى با هیچ یك از نظام هاى حكومتى جهان مطابقت و شابهت كامل 
 .ندارد
  اساس و بنیاد حكومت هاى رایج در دنیا بر ظلم و تعدى استوار است حتى حكومت دموكراسى كه بر اساس : ثانیا 

یت استوار است در آن ظلم به اقلیتى است كه حاكم و حكومت او را نپذیرفته است ، در حالى كه امام راى اكثر
زمان علیه السالم یكى از اهداف اصلى حكومتش برچیدن ظلم و بى عدالتى و گسترش دل و داد در سطح كل جامعه 

 . است
نصر الهى در امور استوار است خواه به همه نظام ها و قوانین موجود در جهان بر مادیت و اسقاط ع: ثالثا 

صراحت تصریح كرده باشند همانند ماركسیست ها یا ضمنا همانند هر حكومتى دیگر ، در حالى كه نظام حكومتى 
لذا تمام قوانین . حضرت مهدى علیه السالم بر پایه معنویت و ربط انسان به خدا و تربیت جسم و روح استوار ست 

 .ى خواهد بودحكومت حضرت قوانین اله
حكومت امام زمان علیه السالم نوع حكومتى است كه تمام خواسته هاى مادى و معنوى بشر را كه در دوره : رابعا 

هاى قبل و حكومت هاى پیشین برآورده نشده است تامین خواهد كرد و مردم را از یاءس و ناامیدى كه از ناكامى 
همانا دولت ما آخرین دولت است و :((لذا در روایات آمده است  و. حكومت هاى پیشین پدید آمده برطرف مى سازد

براى هیچ اهل بیتى دولتى نیست جز آنكه قبل از ما مالك حكومت خواهند شد تا اینكه وقتى كه سیره ما را دیدند 
قبة و العا:و آن است گفتار خداوند متعال . اگر ما مالك شده بودیم به مثل همین روش عمل مى كردیم  :نگویند
  .(1259)للمتقین
 چگونه رفتارى دارند؟ امام زمان علیه السالم در مقابله با ستمگران و اجراى حدود و احكام الهى : 482

امام مهدى علیه السالم در راه و روش خویش سازش ناپذیر است و در اجراى حدود و احكام الهى و مبارزه با 
از مالمت مالمت گران نمى . چشم پوشى و مسامحه اى در راه و روش او نیست . ستمگران قاطعیتى خدایى دارد

 .ن هیچ گونه مالحظه اى تبهكاران را كیفر مى دهدهراسد ، از هیچ مقام و قدرتى نمى ترسد و بدو
قاطعیت ، خصلت همه رهبران راستین الهى است و در امام مهدى علیه السالم این خلصت در حد اوج و كمال است 

 . و معیار پاك سازى اجتماعات بشرى همین است
و راه و روش او شمشیر بوده و در راه  بر اعراب سختگیر است... قائم قیام مى كند :((امام باقر علیه السالم فرمود

  .((1)(260اجراى برنامه هاى الهى از مالمت مالمت گران بیم نمى كند
خداوند براى دوازدهمین امام از خاندان ما هر دشوارى را آسان مى گرداند و به :((امام كاظم علیه السالم فرمود

  .(((1261)دست او هر جبار سرسختى نابود مى شود و هر شیطان سركشى هالك مى گردد
 آیا در عصر ظهور ، زندگى بشر سامان مى یابد؟ : 483

در زیارت نامه ها و روایاتى كه درباره حضرت مهدى علیه السالم و عصر ظهور رسیده به زندگى اصیل و 
 . اودانه تعالیم امام مهدى علیه السالم اشاره رفته استدرست انسان در پرتو فروغ ج

 ...(1262) السالم على ربیع االنام و نضرة االیام:... در زیارتى درباره حضرت مهدى علیه السالم مى خوانیم 
 .((... سالم بر بهاران زندگى مردمان و طراوت روزگاران((... ؛

و آخرهم التاسع من ولدى و هو القائم بالحق یحیى اهللا به ... امام حسین علیه السالم فرمود؛منا اثنى عشر مهدیا 
آخر آنان نهمین فرزند من است كه به حق قیام ... در خاندان ما دوازده مهدى است ((؛ ...(1263) االرض بعد موتها

 .((... ده را با به دست او زنده كندكند و خداوند ، زمین مر
یعنى خداوند زمین را با عدل : فرمود...امام صادق علیه السالم در تفسیر آیهاعلموا ان اهللا یحیى االرض بعد موتها 

  ((...(1264)قائم در رستاخیز ظهور او زنده مى گرداند پس از آنكه از ستم فرمانروایان ضاللت مرده باشد
 سرلوحه برنامه هاى حضرت مهدى علیه السالم چیست ؟ : 484



ى علیه السالم قرار دارد و از هدف هاى گسترش عدالت در سراسر گیتى در راس آرمان هاى انقالب امام مهد
اساسى آن تحول عظیم جهانى است ، چنان كه این اصل از نخستین هدف ها و اصلى ترین برنامه هاى همه 

پیامبران بوده است ، كه در گذشته تاریخ ، اجتماعات و مردمان را بدان فرا خوانده اند و در راه تحقق آن فداكارى 
 . ... ى توان گفت بیشترین درگیرى و مبارزه پیامبران بر سر اجراى عدالت بوده استم. هاى فراوان كرده اند

امام زمان علیه السالم در برابر طبقات آگاه و عالمان و روشنفكرانى كه بخواهند به گونه اى در برابر اجراى 
آن كریم ، قصد تضعیف مبانى عدالت بایستند مقاومت مى كند ، و با كسانى كه با توجیه كالم خدا و تاءویل آیات قر

 .انقالب او را دارند درگیر مى شود و آنان را از جلو راه انقالب بر مى دارد
به معناى رعایت دقیق حق و حقوق مردم و برابرى همه آنها در برخوردارى از حقوق و منافع مشروع و ))عدل))

عدالت ، . است   و نابرابرى و تبعیض زیر پا نهادن حق و حقوق دیگران ))ظلم((معقول خویش است ، چنان كه
زمینه حیات اجتماعى تنها در بخش ویژه اى از جامعه نیست بلكه در همه ابعاد حیات فردى و اجتماعى عامل 

عدل حیات زندگى است و زندگى بى عدالت مرگى است . اصلى حیات و زندگى انسان ، اصل عدالت و عدل است 
 .كه حیات پنداشته مى شود

لو لم یبق من الدنیا اال یوم واحد لطول اهللا عزوجل ذلك الیوم حتى یخرج رجل من :ن علیه السالم فرمودامام حسی
اگر از عمر دنیا تنها ((؛(1265) كذلك سمعت رسول اهللا یقول. ولدى فیمالها عدال و قسطا كما ملئت جورا و ظلما

یك روز باقى مانده باشد خداوند آن روز را دراز گرداند تا مردى از فرزندان من قیام كند و زمین را از عدل و داد 
 ((. ین چنین از پیامبر صلى اهللا علیه و آله شنیدما. بیا كند آن گونه كه از ستم و بیداد آكنده باشد

اللهم انجز لى ما وعدتنى و اتمم لى :... امام زمان در لحظات نخستین پس از تولد دهان به سخن گشود و عرض كرد
به آنچه بر من وعده دادى وفا كن و امر ! خداوندا((؛(1266) امرى و ثبت و طاءتى و امال االرض بى عدال و قسطا

 ((.مرا به كمال برسان و گام هاى مرا استوار بدار و زمین را به دست من آكنده از عدل و داد ساز
لینزعن عنك قضاة السوء و :... علیه السالم درباره عصر ظهور حضرت مهدى علیه السالم مى فرماید امام على

امام مهدى ((... ؛(1267) لیقبضن عنكم المراضین و لیعزلن عنكم امراء الجور و لیطهرن االرض من كل غاش
علیه السالم قاضیان زشت كار را كنار مى گذارد و دست سازشكاران را از سرتان كوتاه مى كند و حكمرانان ستم 

 ((.پیشه را عزل مى نماید و زمین را از هر نادرست و خائنى پاك مى سازد
 چه عواملى در موفقیت حضرت مهدى علیه السالم در گسترش عدل تاءثیرگذار است ؟ : 485

اگر بخواهیم راز و رمز موفقت آن حضرت را در پیاده كردن حكومت عدل در پهنه زندگى بشر ترسیم كنیم مى 
در نظام امامت كه توان گفت كه در آن روز هم فاعلیت فاعل تام است و هم قابلیت محل تكمیل شده است ؛ زیرا 

عهده دار اجراى حق و عدالت است ، شخص امام كه در راءس آن قرار دارد نمونه و الگوى اعال و نمایش عملى 
در این نظام ، هم . و تجسم ظهور تمام برنامه هاى اسالمى و تعلیمات آن و نسخه سعادت بخش جامعه بشرى است 

توازن و تعادل نظر دارد و هم حاكم و نظام حكومت و قوه  قوانینى كه اساس عمل است به عدل حق و برقرارى
 .مجریه اى كه اجراى این قوانین را بر عهده دارد از طریق عدل منحرف نمى شود

عامل دیگر براى موفقیت حضرت مهدى علیه السالم در گسترش عدل در جامعه تكامل عقول بشر در آن عصر 
ان كامل نیست و وقتى مردم از لحاظ عقل ضعیف باشند زیر بار كسانى با عدل و داد درگیرند كه عقلش. است 

 . حكومت عدل نمى روند؛ زیرا طبق احادیث عدل از جنود عقل به شمار مى آید و جور از جنود و لشكریان جهل
(1268) 

اذا قام قائمنا وضع اهللا یده على روؤس العباد فجمع بها عقولهم و :لذا در روایتى از امام باقر علیه السالم مى خوانیم 
هنگامى كه قائم ما قیام كند خداوند دستش را بر سر بندگانش مى گذارد و بدین وسیله ((؛(1269) كملت بها احالمهم

 ((.عقول آنها كامل و افكارشان را پرورش مى دهد
ى علیه السالم به جهت تكامل عقولشان و نیز عظمت نظام امامت به سرعت تمام بنابراین ، عصر حضرت مهد

 .پذیراى حكومت آن حضرت خواهند بود
 سیره عملى و روش شخصى حضرت مهدى علیه السالم بعد از ظهور چگونه است ؟ : 486

ه زیست است لباس هاى امام مهدى علیه السالم مانند همه پیامبران و رهبران راستین و شایسته الهى بسیار ساد
؛ زیرا رهبرى جامعه انسانى چنین سیره و ... درشت و كم بها مى پوشد خوراك خشك و ناگوار مى خورد ، و 

 . روشى را نیز الزم دارد و در فكر آسایش خلق بودن و لحظه اى براى آنان نیاسودن ، شرط اصلى آن است
(1270) لقائم فواهللا ما لباسه اال الغلیظ و ال طعامه اال الجشبما تستعجلون بخروج ا:امام صادق علیه السالم فرمود

او جامه اى درشت مى پوشد و خوراك خشك و ! دارید؟ به خدا سوگند به چه جهت درباره خروج قائم عجله((؛
 .((... ناگوار مى خورد



 وضعیت امنیت اجتماعى در عصر ظهور چگونه است ؟ : 487
یعنى امنیت در بخش هاى  .امنیت اجتماعى ، امنیت در بخش هاى گوناگون زندگى اجتماعى را شامل مى شود

امنیت اجتماعى زمینه همه فعالیت هاى درست و مفید اجتماعى و  . ى و غیرهاقتصادى ، سیاسى ، دفاعى ، فرهنگ
 . شرط الزم رشد و تكامل فرد و جامعه است

امام مهدى علیه السالم پدیدآورنده امنیت اجتماعى است ، امنیتى كه بشریت در تمام دوران تاریخ خود مانند آن را 
 . ندیده است

یهوعد اهللا الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى االرض كما امام صادق علیه السالم در تفسیر آ
این : ، فرمود ...(1271) استخلف الذین من قبلهم و لیمكنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا

 . آیه درباره قائم و یارانش نازل شده است
 در عصر ظهور ، رشد عقلى و تكامل علمى انسان چگونه است ؟ : 488

ن از شاخه هاى دانایى و نقش اصلى دعوت پیامبران در گسترش دانایى و آموزش و تجربه و تعلیم است و ایما
 .پیامبران به انسان ها راه و رسم زندگى هدف و نتیجه آن را مى آموختند. شناخت به شمار مى رود

از سوى دیگر چون هدف از خلقت انسان رشد و تكامل معرفت و شناخت اوست باید روزى این هدف تحقق یابد و 
از این رو در دوران ظهور كه روزگار تحقق . ا رسدروزگار دانش هاى راستین و پیروزى خرد بر مجهوالت فر

همه آرمان هاى انسانى و الهى است ، شناخت انسان به تكامل نهایى مى رسد و در ابعاد گوناگون دانایى ، از جهان 
 .شناسى ، انسان شناسى و خداشناسى ، عروج الزم را مى یابد

  ف اصلى و مرز نهایى مى رسد ، و بشریت در تالش در دوران امام زمان علیه السالم همه مسائل بشرى به هد
اعصار و قرون به محضر استاد و معلمى راه مى یابد كه نكته اى از دید ژرف نگر و حقیقت بین او پوشیده نیست 

و هدف او پرده بردارى از حقایق و مجهوالت است و تا سرحد امكان و توان انسان ها ، آنان را به اوج تكامل 
این موضوع از مهم ترین برنامه ها و اقدام هاى حضرت مهدى علیه السالم است و از این . ندعلمى مى رسا

 .رهگذر دو محور اساسى تحقق مى پذیرد
 .با گسترش شناخت و كشف اسرار كائنات پایه هاى خداشناسى استوار مى گردد -1
 .ن مى سازدگسترش شناخت و دانایى ، تشكیل جامعه انسانى و بسامان و مرفه را ممك -2

تاسعهم قائمهم الذى یمال اهللا عزوجل به االرض نورا بعد ظلمتها و عدال :... پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود
زندگى [ نهمین از آنان قائم است كه خداوند به دست او سرزمین تاریك ((؛ ...(1272) بعد جورها و علما بعد جهلها

ظلم و علم و دانایى را فراگیر مى سازد پس ] دوران  ] را نورانى و روشن مى كند و از عدل مى آكند ، پس از] 
 .((... جهل و نادانى [ دوران[ از 

(1273) اذا قام قائمنا وضع یده على روؤس العباد فجمع به عقولهم و اكمل به احالمهم:امام باقر علیه السالم فرمود
قائم ما به هنگام رستاخیز خویش نیروهاى عقالنى توده ها را تمركز دهد و خردها و دریافت هاى خلق را به ((؛

 ((.كمال رساند
 عصر ظهور حضرت مهدى علیه السالم از حیث رشد تربیتى چگونه است ؟ : 489

حضرت برنامه خود . ام امام مهدى علیه السالم است تكامل تربیت و بلوغ روحى انسان از جمله برنامه هاى مهم قی
را از این نقطه زیربنایى آغاز مى كند تا برنامه هاى دیگر او به شایستگى انجام یابد و زمینه ها و شرایط و عوامل 
اصلى صالح ، شایستگى ، بسامانى ، رفاه ، عدالت ، دادگرى ، قانون شناسى ، تعهدپذیرى ، مهرورزى ، محبت ، 

 .ار و فداكارى در سطح جامعه ها پدیدار گرددایث
چون قائم ما قیام كند ((؛ ...(1274) و لو قد قام قائمنا لذهبت الشحنآء من قلوب العباد:... امام على علیه السالم فرمود
 ((.كینه ها از دل ها بیرون رود
هنگامى كه ((؛(1275) و اكمل به اخالقهم... اذا قام قائمنا وضع یده على روؤس العباد :امام باقر علیه السالم فرمود

 ((.و اخالق آنان را تكامل بخشد... قائم ما رستاخیز كند دستش را بر سر مردم مى گذارد 
 حضرت مهدى علیه السالم در تقسیم اموال چگونه رفتار خواهد كرد؟ : 490

این اصل در آیات قرآن و احادیث . جمله برنامه هاى حضرت مهدى علیه السالم اجراى اصل مساوات است از 
پیامبر اكرم و امامان معصوم علیهم السالم فراوان مورد تاكید قرار گرفته و ابعاد و جوانب آن شكافته شده و تبیین 

 . گشته است
درى و برابرى در سراسر اجتماعات احادیثى رسیده درباره دوران ظهور و تحقق اصل مساوات و گسترش برا

است كه از بیان و محتواى آنها مى توان كشف كرد كه در دوران امام زمان علیه السالم مساوات اجتماعى در 
با  -سطحى بسیار عالى عینیت مى یابد كه شاید چگونگى آن و فراگیرى و عمق نفوذ آن در این روزگاران براى ما



 .پذیرفتنى نباشد - د ذهنیت هاى موجو
یرضى عنه ساكن السماء و ساكن االرض ... ابشركم بالمهدى یبعث فى امتى :پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود

به مهدى بشارتتان مى دهم او ((؛(1276) التسویة بین الناس: و ما صحاحا؟ قال : فقال له رجال . یقسم المال صحاحا
او مال را درست تقسیم . ساكنان آسمان و زمین از او خشنود خواهند بود... از میان امت من برانگیخته مى شود 

 ((. میان همه به طور مساوى: درست چیست ؟ فرمودمردى پرسیدن . مى كند
 وضعیت مردم در عصر ظهور از حیث رفاه اقتصادى چگونه است ؟ : 491

بخش . از برنامه ها و اقدام هاى امام مهدى علیه السالم پدید آوردن رفاه اقتصادى در سطح كل جامعه بشرى است 
د مواد غذایى به دو عامل بستگى دارد كه با یكدیگر عظیم و مهمى از مسائل عقب ماندگى و وابستگى و كمبو

 :ارتباط دارند
 . نظام اقتصادى استعمارگر حاكم بر جهان -1
 .نظام سیاسى حاكم بر جامعه كه همواره به زیان ملت هاى خود گام بر مى دارند -2

شود و عوامل سلطه بر در رستاخیز ظهور حضرت مهدى علیه السالم این بندها و دام ها از سر راه برداشته مى 
 .فكر و فرهنگ و اقتصاد و سیاست جهانى و كشورها نابود مى گردد

احادیث درباره رفاه اقتصادى دوران ظهور بسیار است و شاید از جمله مسائلى باشد كه بیشترین تاكید بر آن شده 
و این دو با . مى آید است ، و شاید پس از اصل عدالت دومین موضوعى باشد كه در آن دوران در جامعه پدید

یكدیگر پیوندى ناگسستنى دارند؛ زیرا كه اجراى عدالت براى از میان بردن روابط ظالمانه و غاصبانه آكل و 
بنابراین ، رفاه اقتصادى براى همه با اجراى . ماكول است تا اقویا حق ضعیفان را نخورند و آنان را محروم نسازند

قرآنى امكان پذیر است ، بلكه رفاه و بى نیازى از میوه هاى درخت تناور اصل عدالت اجتماعى و بر پایى قسط 
عدل است و امام با تحقق بخشیدن به اصول دادگرى و عدالت اجتماعى همگان را به زندگى درست و سازمان یافته 

 .مى رساند
یطلب الرجل منكم من یصله و ... ان قائمنا اذا قام اشرقت االرض بنور ربها ، :امام صادق علیه السالم مى فرماید

هنگام ((؛(1277) استغنى الناس بما رزقهم اهللا من فضله. بماله و یاخذ من زكاته ال یوجد احد یقبل منه ذلك 
رستاخیز قائم ما ، زمین با نور خدایى بدرخشد و شما به جست و جوى اشخاصى بر مى آیید كه مال یا زكات 

 ((.بگیرند ، و كسى را نمى یابید كه از شما قبول كند و مردمان همه به فضل الهى بى نیاز مى گردند
امت من در زمان مهدى علیه السالم به نعمت هایى دست یابند كه پیش از (:(پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود

در آن روزگار آسمان باران فراوان دهد و زمین روییدنى را در دل خود . آن و در هیچ دوره اى دست نیافته بودند
  .(((1278)نگاه ندارد

خداوند براى قائم علیه السالم گنج ها و معادن زمین را :((... در حدیثى دیگر پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود
   .((...(1279)آشكار مى سازد

زمین ((... ؛ ...(1280) فال یبقى فى االرض خراب اال قد عمر... تطوى له االرض :... امام باقر علیه السالم فرمود
 .((... در زمین جاى ناآبادى باقى نمى ماند... براى قائم ما در هم پیچیده مى شود و 

  .((...براى قائم ما گنج ها آشكار مى گردد((... ؛ ...(1281) و تظهر له الكنوز:الم فرمودهمچنین امام باقر علیه الس
 ت اموال در عصر ظهور از چه راهى حاصل مى شود؟كثر : 492

 :در مورد سوال فوق چند احتمال وجود دارد
این . اینكه كثرت اموال در دست مردم از راه معجزه و به بركت وجود امام زمان علیه السالم در میان مردم اشد -1

 : احتمال از جهاتى قابل مناقشه است
سعادت . است ، زیرا قرار نیست كه همه كارها با معجزه صورت پذیرداین نظریه خالف قانون معجزات : اوال 

 .نسان كه عصر ظهور زمینه ساز آن است در این است كه از راه طبیعى به كمال خود برسد
سیاق روایات در این باب به تشكیل نظامى اقتصادى عادل اشاره دارد كه بشر مى تواند در پرتو آن درآمد : ثانیا 

 .و این معنا با اعجاز سازگارى ندارد. اشته باشدكافى و وافر د
اینكه وفور مال و نعمت ها به جهت گسترش زراعت و كشاورزى و تجارت است ، گر چه الطاف خداوند متعال  -2

 . نیز در توفیر این گونه نعمت ها موثر است
به جهت آن كه بیشتر اموالى كه اینكه توفیر مال به جهت دسترسى و سیطره بر بانك هاى بزرگ در عالم باشد ،  -3

در آنها نهفته اند غصبى و حرام و نامشروع است ، لذا حكومت عدل جهانى آنها را به طور مساوات بین مردم 
 .تقسیم مى كند

 در عصر ظهور وضع مساجد چگونه خواهد بود؟ : 493



مذهبى در راه سعادت  در دوران ظهور دین و مذهب به سوى هدف اصلى هدایت مى شود و جهت گیرى و حركت
كه كار مذاهب  -و رفاه و تعالى انسان قرار مى گیرد ، و از قشرى گرى و سطحى نگرى و تجمل گرایى زاید 

از این رو امام مهدى علیه السالم در آغاز رستاخیز خویش به پیرایش و . دور مى گردد - باطل یا منحرف است
امام . ها به ویژه در سازمان ها و موسسات مذهبى مى پردازد آبادى ها از مظاهر تجمل گرایى ها و مصرف زدگى

همه امكانات و نیروها را صرف هدف هاى اصلى مذهب مى كند؛ یعنى برپایى عدالت و رفاه عمومى و نجات 
انسان ها از چنگال اهریمنى ظلم و محرومیت براى تحقق این آرمان ها به ضرورت تزیین معابد و مساجد و 

ى محتوا و تشكیالت عریض و طویل به نام مذهب و دین ممنوع مى گردد و همه مظاهر این ظاهرسازى هاى ب
 .گونه معابد ویران مى شود و معابد به صورت ساده و بى آرایش و دور از هر گونه تزیین و تجمل در مى آید

آیینه كارى ، (ر دارد نماز گزاردن در مساجدى كه نقش و نگا: عمر بن جمیع از امام باقر علیه السالم سؤال كرد
اكره ذلك و لكن ال یضركم الیوم و لو قد قام العدل لرایتم :چگونه است ؟ امام فرمود (كاشى كارى و تزیینات دارد

این كار را خوش ندارم و در این روزگار این موضوع ضررى براى شما ندارد ، ((؛(1282) كیف یصنع فى ذلك
 ((.لیكن اگر عدالت حاكم گردد خواهید دید كه در این امور چگونه عمل مى كند

 جد النبى را تغییر خواهد داد؟آیا حضرت مهدى علیه السالم بعد از ظهور مسجد الحرام و مس : 494
ان القائم علیه السالم :كلینى و مفید با سند خود از ابو بصیر و او نیز از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود

هنگامى كه قائم قیام كند مسجد االحرام ((؛ ...(1283) اذا قام رد البیت الحرام الى اساسه و مسجد الرسول الى اساسه
 .((... خود باز مى گرداند  را به اساس خود باز مى گرداند و نیز مسجد نبوى را به اساس 

 : پاسخ
احمد بن :ین روایت را مرسال از ابى بصیر نقل كرده و كلینى نیز با این سند آن را نقل نموده است شیخ مفید ا -1

؛ و معلوم است كه سند ارسال ...محمد ، عمن حدثه ، عن محمد بن الحسین عن وهیب بن حفص عن ابى بصیر 
 . دارد زیرا راوى از محمد بن حسین مشخص نیست

حدیث فوق را نقل كرده ولى در سند آن على بن ابى (((1284) الغیبة((ر كتابشیخ طوسى رحمة اهللا علیه نیز د
نتیجه اینكه . مداران واقفى ها و از دشمنان امام رضا علیه السالم به حساب مى آیدحمزه بطائنى است كه از سرد

 .این روایت هیچ سند معتبرى ندارد كه قابل احتجاج باشد
حضرت مهدى علیه السالم كسى است كه مورد اعتماد شیعه و اهل سنت است و شیعه عالوه بر اعتماد ، او را  -2

زمین را پر   كه مطابق روایات فریقین سیره اى پسندیده دارد و بعد از ظهورش  او كسى است. معصوم نیز مى داند
كسى كه چنین اوصافى دارد هرگز شك و تریدى در عملكرد او نخواهد شد ، در . از عدل و داد خواهد كرد

 .صورتى كه مسجد الحرام و مسجد النبى را براى مصالحى خراب كرده و به اساس آن باز گرداند
از آنجا كه برخى از نواحى این دو مسجد به توسط : رض صحت روایت ممكن است كه توجیه آن این باشدبر ف -3

سالطین جور به جهت ریا و دیگر اهداف و یا با مال حرام و غصبى ساخته شده است ، براى آنكه آثار ظالمین باقى 
 .نماند آنها را خراب مى كند به جاى اصلى آن باز مى گرداند

روایت صحیح مسلم پیامبر صلى اهللا علیه و آله قصد داشت كه كعبه را خراب كرده و از نو بنا كند ، مطابق  -4
 .ولى به جهت آنكه مردم تازه مسلمان بودند از این كار صرف نظر كرد

وال یا عائشة ل:مسلم در صحیح خود از عبداهللا بن زبیر از عایشه نقل كرده كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود
بابا شرقیا و بابا غربیا وزدت فیها : ان قومك حدیثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فالزقتها باالرض و جعلت لها بابین 

حدیث دیگرى نیز مسلم در همین باب نقل  .(1285) ستة اذرع من الحجر فان قریشا اقتصرتها حیث بنت الكعبة
  .(1286)كرده است كه برخى از سالطین كعبه را خراب كرده و دوباره بازسازى كردند

 آیا امام زمان علیه السالم بعد از ظهور از ابوبكر و عمر انتقام خواهد گرفت ؟ : 495
ا یبده له القائم علیه هل تدرى اول م:مجلسى به سندش از بشیر نبال از امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود

میدانى كه اولین كاى كه قائم انجام آیا ((؛ ...(1287) یخرج هذین رطبین غضین فیحرقهما: قال . ال: السالم ؟ قلت 
آن دو نفر را در حالى كه تر و تازه هستند خارج كرده و هر : حضرت فرمود. خیر: مى دهد چیست ؟ بشیر گفت 

 ((.دو را آتش خواهد زد
 : پاسخ
 ولى. مجلسى رحمة اهللا علیه این حدیث را از كتاب فضل بن شاذان به سندش از بشیر نبال نقل كرده است  -1

 . توثیقى در كتب رجال براى بشیر نبال نرسیده و لذا روایت از این جهت ضعیف السند بوده و قابل احتجاج نیست
بر فرض صحت سند روایت ، همان گونه كه اشاره شد مهم ترین كار امام مهدى علیه السالم اقامه حق و عدل  -2

 .است و این عمل مصداق بارز آن به حساب مى آید



تصریح نشده كه مقصود از آن دو نفر كیست لذا ممكن است كه مقصود برخى از خلفاى بنى امیه یا در روایت  -3
 .بنى عباس باشند

در صورت صحت حدیث از آنجا كه امام مهدى علیه السالم معصوم بوده و عمل او عین عدل و حق است باید  -4
 .به آنان نظر كننداهل سنت نسبت به این دو خلیفه تجدید نظر كرده و با دید دیگرى 

مكانى كه این دو نفر در آن دفن شده اند حجره پیامبر صلى اهللا علیه و آله به حساب مى آید و هرگز حقى نداشتند  -5
 .كه در آن دفن شوند ، و از آنجا كه كار حضرت اقامه عدل است لذا جسد آن دو را از آن مكان بیرون مى آورد

 بعد از ظهور به حكم داوود عمل مى كند؟چرا امام زمان علیه السالم  : 496
یا ابا عبیده اذا قام قائم آل محمد :... كلینى به سندش از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه خطاب به ابا عبیده فرمود

اى ابا عبیده هر گاه كه قائم آل محمد ((... ؛(1288) صلى اهللا علیه و آله حكم بحكم داوود و سلیمان ال یسال البینه
 ((.ى كندصلى اهللا علیه و آله قیام كن به حكم داوود و سلیمان حكم خواهد كرد و لذا از دلیل و شاهد سؤال نم

من با جعفر بن محمد صلى اهللا علیه و آله در مسجد كوفه بودیم كه او : نعمانى از ابان بن تغلب نقل كرده كه گفت 
اى ابان زود است كه خداوند سیصد و سیزده مرد را در این مسجد شما حاضر كند  :دست مرا گرفته بود و فرمود

ین مهدى است كه به حكم داوود و سلیمان قضاوت خواهد نمود كه در ا: آن گاه به منادى امر مى كند كه ندا دهد ...
   .((...(1289)قضاوتش از بینه سؤال نمى كند

 : پاسخ
ظاهر روایات آن است كه امام زمان علیه السالم بعد از ظهور به علم خود در هر واقعه اى حكم مى كند نه به  -1

شیخ مفید رحمة اهللا علیه در كتاب المسائل مى . بینه ، بر خالف آنچه كه امامان سابق بر او انجام مى دادند
خود حكم كند همان طورى كه به ظاهر شهادت ها نیز مى تواند چنین كند  امام علیه السالم مى تواند به علم:((گوید

   .((...(1290)و هر گاه شهادت را باطل ببیند بر علم خود حكم خواهد كرد
و این اختالف در سیره اهل بیت علیهم السالم از قبیل :((مى فرماید))مرآة العقول((عالمه مجلسى رحمة اهللا علیه در

نسخ نیست تا كسى اشكال كند كه بعد از پیامبر نسخى نیست ، بلكه با به اعتبار تقیه در برخى موارد است و یا به 
   .((...(1291)الف اوضاع و احوال در زمان ها استجهت اخت

ز ظهور پر كردن زمین از عدل و داد است لذا طبیعى است كه به از آنجا كه وظیفه امام زمان علیه السالم بعد ا -2
واقع حكم نماید تا اینكه حقوق به صاحبان اصلى اش باز گردد ، و مقتضاى آن این است كه حضرت به علم خود كه 

 . از جانب خدا به او الهام شده حكم نماید و این همان حكم داوود است
ینه و قسم ، نه تنها مورد اتفاق علماى شیعه است بلكه برخى از علماى اهل حكم حاكم به علمش بدون اتكا بر ب -3

 .سنت نیز آن را جایز شمرده اند
از احمد بنا بر نقلى شنیده شده كه حكم حاكم به علمش جایز است و این قول ابو یوسف و :((... ابن قدامه مى گوید

بر صلى اهللا علیه و آله در موردى كه ذكر مى كند بدون ابو ثور و راى دوم شافعى و اختیار مزنى است ، زیرا پیام
 .بینه و اقرار و تنها با علم به گفتار مدعى حكم صادر كرد

آن گاه مى گوید حاكم كه به قول دو گواه حكم مى كند به حهت غلبه بر ظن اوست پس در مورد علم و قطع اولى به 
 . جواز حكم است

ل و جرح شهود به علم خود عمل كند ، پس در ثبوت حق به طریق ولى مى و دیگر اینكه حاكم مى تواند در تعدی
  .((1)(292تواند به علم خود حكم نماید

 : نتیجه اینكه
هیچ استبعادى ندارد كه حضرت مهدى علیه السالم در قضایا به علمى كه از جانب خداوند به او الهام شده حكم 

 .نماید

 

 



 یعنى چه ؟))یاتى بدین جدید((امام زمان علیه السالم : 497
سالم هنگام ظهور دین در بین برخى از مردم این مطلب زیاد مطرح مى شود كه حضرت مهدى علیه ال: پاسخ 

جدیدى را عرضه مى كند در حالى كه ما مى دانیم مطابق نص قرآن پیامبر اسالم خاتم انبیا و دین او نیز خاتم ادیان 
 . است

با مراجعه به مصادر حدیثى پى خواهیم برد كه چنین تعبیرى در مجامع حدیثى وجود ندارد و تنها تعبیراتى مى بینیم 
مجموعه آنها چنین استنباط كند كه حضرت علیه السالم دین جدیدى را مى آورد لكن در كه ممكن است كسى از 

 .جاى خود هر یك از این تعبیرات را مورد بررسى قرار خواهیم داد
طبیعت هر نهضت و قیام و انقالبى گر چه تجدید نظر كردن در برنامه هاى گذشته بود و در صدد پیاده كردن 

آورى از اركان هر نهضت به شمار مى آید ولى این بدان معنى نیست كه از اصول اولى امرى جدید است ، زیرا نو
شریعت دست برداشته شود؛ زیرا حضرت ، محیى الشریعه است و در صدد احیاى همان شریعت جد خود مى باشد 

 .، گر چه ممكن است آن را با اسلوب جدیدى پیاده نماید
 :ه به نكات زیر توجه شوداین مطالب هنگامى بیشتر روشن مى شود ك

مطابق برخى روایات بخشى از احكام به جهت نبود شرایط و مقتضیات در عصر معصومین بیان نشده و تنها  -1
 .علمش نزد اهل بیت علیهم السالم باقى مانده است و در عصر ظهور آن احكام بیان خواهد شد

شده و به دست ما نرسیده است كه قطعا نزد امام بخشى از احكام به جهت ضایع شدن كتاب ها و احادیث تلف  -2
 . زمان علیه السالم موجود است و در عصر ظهور آنها را بیان كرده و به اجرا خواهد گذاشت

در عصر غیبت به جهت دورى از امام معصوم ، علما و فقها مامور به اخذ وظیفه از ادله اى هستند كه غالب  -3
ى كه استخراج مى شود احكام ظاهرى است نه واقعى ، گر چه در عصر غیبت آن ها ظنى است و در نتیجه احكام

 .مامور به عمل به آنها هستیم ولى در عصر ظهور توسط امام زمان علیه السالم احكام واقعى عرضه مى شود
گرفتن  در طول تاریخ اسالم برخى از احكام كمتر به آنها عمل شده و یا اصال در جامعه بیان نشده است همانند -4

جزیه با خفت و خوارى از اهل ذمه در ممالك اسالمى ، كه به طور حتم این گونه احكام در عصر ظهور به اجرا 
 .در خواهد آمد

تا عصر ظهور دیدگاه و سطح فكر و تعقل مردم بسیار باال رفته و آمادگى و قابلیت هایى فوق العاده در فهم  -5
 . گویى با انحاى مختلف به این خواسته ها است تیاج به پاسخ معارف دینى خواهد یافت كه در نتیجه اح

 یعنى چه ؟))یاتى بسلطان جدید((امام زمان علیه السالم : 498
به خدا سوگند گویا نظر مى كنم به مهدى بین ركن و مقام كه با مردم :((از امام باقر علیه السالم وارد شده كه فرمود

  .(((1293)كند سلطان جدید از آسمان بیعت مى... به 
 :در این عنوان احتماالتى وجود دارد: پاسخ 

روش جدید در اداره حكومت و شوون اجتماع باشد كه بشریت نظیر آن  اینكه مقصود از سلطان جدید ، اسلوب و -1
را در هیچ نوع از حكومت ها و دولتها ندیده است ؛ حكومتى در سطح كل جامعه بشرى به تمام معنا اسالمى و 

 . مطابق با تمدن و پیشرفت بشرى
د جدید است ولى تجدیدكننده اینكه مقصود سلطنتى است كه نسبت به سلطنت ها و حكومت هاى سابق بر خو -2

 .حكومت و سلطنت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در عصر خالفتشان مى باشد
 قیام مى كند یعنى چه ؟))امر جدید((امام زمان علیه السالم به : 499

  .(((1294)قیام خواهد نمود... هر گاه كه مهدى خروج كند به امر جدید و :((... امام باقر در روایتى مى فرماید
 :درباره این عنوان چند احتمال وجود دارد

على و طلب ترك مى شود ، یعنى مجموعه اى از احكام طلب جدید است كه شامل طلب ف))امر جدید((مقصود از -1
 . جدید یعنى از آنجا كه حضرت به واقع حكم مى كند لذا در حقیقت به امر جدید قیام كرده است

روش و برنامه فكرى و عقیدتى جدید با روش هاى نوین است كه در برخى از روایات ))امر جدید((مقصود از -2
 . به آن اشاره شده است

به آن اشاره شده است ))اولى االمر((امارت ، خالفت و امامت باشد همان گونه كه در آیه))امر جدید((صود ازمق -3
و از آنجا كه امارت و خالفت حضرت علیه السالم با سایر خالفت ها متفاوت است لذا نسبت به آنها جدید به . 

 .حساب مى آید
 یعنى چه ؟))یاتى بقضاء جدید((امام زمان علیه السالم : 500

هر گاه قائم آل محمد خروج كند به سنت جدید و قضاوت جدید :((... در روایتى از امام باقر روایت شده كه فرمود
  .(((1295)قیام خواهد نمود



 :در اینكه مقصود حضرت از قضاوت جدید در عصر ظهور به توسط حضرت چیست دو احتمال وجود دارد
 . مقصود خطوط جدید با برنامه هاى بسیار متنوع و پیشرفته براى بشر در عصر ظهور است -1
ت بین مردم است همان گونه كه در روایات به آن اشاره مقصود داشتن اسلوب جدید در قضاوت و فصل خصوم -2

 .شده كه حضرت به حكم داوود عمل خواهد نمود و درخواست بینه و دو شاهد عادل نمى كند
 یعنى چه ؟))یاتى بسنة جدیدة((امام زمان علیه السالم : 501

ج كند به امر جدید و كتاب جدید و هر گاه مهدى خرو:((در روایتى از امام باقر علیه السالم مى خوانیم كه فرمود
  .(((1296)سنت جدید قیام خواهد كرد

 .((سنت مهدى همانند سنت من است:((امبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمودبا آنكه مطابق برخى روایات پی
(1297) 

چون حضرت از طرفى به واقع حكم مى كند و نیز حكومت او در سطح گسترده : توان گفت  در پاسخ این سؤال مى
و عالمى است و بشر نیز در عصر ظهور به مستواى عالى فكرى و پیشرفت عقالنى رسیده است لذا روش 

حكومتى و اسلوب خاص او در حكومت دارى با دیگر روش ها فرق مى كند ، گر چه نسبت به اصول و چهار 
 .وب احكام اسالمى با سنت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرقى نداردچ

همچنین ممكن است مقصود آن باشد كه سنت و روش حكومتى حضرت نسبت به روش هاى مردم كه قبل از 
 .حكومت حضرت بوده اند جدید به حساب مى آید

 آیا امام مهدى علیه السالم قیام كننده به كتاب جدید است ؟ : 502
واهللا لكاءنى انظر الیه بین الركن و المقام یبایع الناس :... بصیر از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه فرمود ابو

به خدا سوگند گویا نظر مى كنم به مهدى در بین ركن و مقام كه به مردم بر كتاب ((؛ ...(1298) على كتاب جدید
 .((. ... جدید بیعت مى كند

 :در این تعبیر احتماالتى وجود دارد
دارند بر آنكه در قرآن مقصود آوردن قرآن جدید باشد كه قطعا این احتمال باطل است زیرا امت اسالمى اتفاق  -1

 .نقصانى و زیادتى ایجاد نشده و نخواهد شد
مقصود این باشد كه حضرت علیه السالم قرآن را آن گونه كه در عصر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بوده مى  -2

ول خدا صلى اهللا این احتمال با قول به اینكه قرآن به امر رس. یعنى آن را با تقدیم و تاءخیر در آیات مى آورد. آورد
 .علیه و آله تدوین شده سازگارى ندارد

ممكن است كه مراد همان قرآنى باشد كه على بن ابیطالب علیه السالم تدوین كرده است ، قرآنى كه متنش همین  -3
قرآن موجود است ولى با بیان شان نزول ، تفسیر برخى آیات ، ذكر ناسخ و منسوخ ، عام و خاص ، مطلق و مقید 

 . این احتمال به واقع نزدیك تر است. رخى خصوصیات دیگرو ب
اذا قام قائم آل محمد ضرب فساطیط و یعلم الناس القرآن على ما انزل اهللا عزوجل :امام باقر علیه السالم فرمود

هنگامى كه قائم آل محمد قیام كند خیمه ((؛(1299) فاصعب ما یكون على من حفظه الیوم النه یخالف فیه التاءلیف
كسانى كه  هایى برپا مى شود و مردم قرآن را آن گونه كه خداوند عزوجل نازل كرده فرا مى گیرند و این امر براى

قرآن را امروز حفظ كرده اند بسیار دشوار خواهد بود زیرا با آنچه كه الفت داشته و از قرآن مانوس بوده اند 
 .((مخالفت و مغایرت دارد

معارف و مفاهیم بلند و واالیى است كه امام از آیات برداشت كرده و به ))كتاب جدید((ممكن است كه مقصود از -4
 . معانى اى كه براى آنان تازگى دارد و گویا كتابى با مفاهیمى جدید آورده استمردم عرضه مى كند ، 

 حكمت مشاركت حضرت مسیح در حكومت عدل جهانى چیست ؟ : 503
 : در مورد سؤال فوق حكمت هایى را مى توان بیان داشت

در جهان تشكیل مى از آنجا كه مسیحیان به حضرت مسیح اعتقاد دارند و از طرفى دیگر جمعیت زیادى را  -1
دهند لذا با مشاهده حضرت مسیح و یقین پیدا كردن پاپ و كشیش ها به او تسلیم او شده و با تسلیم حضرت مسیح 

 .نسبت به حضرت مهدى علیه السالم عموم آنان نیز تسلیم حضرت خواهند شد
و هیچ یك از اهل كتاب نیست مگر اینكه ((؛(1300) و لذا مفسران آیهو ان من اهل الكتاب اال لیومنن به قبل موته

نزول حضرت مسیح از آسمان در را مربوط به عصر .))ایمان مى آورد - حضرت مسیح  - پیش از مرگش به او 
 .آخرالزمان مى دانند

و این از آثار . به جهت آنكه زمینه پیروزى حضرت مهدى علیه السالم بر جهان و تسریع در آن فراهم گردد -2
 . حكمت اول است



حضرت مسیح علیه السالم به نوبه خود مى تواند متكفل مسئولیتى در حكومت جهانى حضرت مهدى علیه  -3
 .م گرددالسال

با وجودى كه حضرت عیسى علیه السالم پیامبر است چرا ریاست حكومت جهانى براى حضرت مهدى  : 504
 علیه السالم است ؟

 :در پاسخ سؤال فوق مى توان چند جواب را ذكر كرد
حضرت مهدى علیه السالم وارث شرعى طرح كاملى است كه پیامبر اسالم در این امت بر جاى گذارده است و  -1

 . او آخرین وصى از اوصیاى پیامبر آخرالزمان صلى اهللا علیه و آله است
امتى كه دینش نسخ شده و وظیفه مردم تا روز . حضرت مسیح پیامبر امتى دیگر غیر از امت اسالمى است  -2

 . قیامت متابعت از دین اسالم و پیامبر جدید و اوصیاى اوست
 صارا چگونه رفتار خواهد كرد؟حضرت مهدى علیه السالم با یهود و ن : 505

مطابق برخى از روایات حضرت مهدى علیه السالم بین اهل تورات به توراتشان و بین اهل انجیل به انجیلشان و 
 .بین اهل زبور به زبورشان حكم خواهد كرد

نخواهد حال سؤال این است كه اگر همه اهل عالم مسلمان هستند چرا حكم بین تمام مردم در عصر ظهور یكسان 
 بود؟

كسانى كه از اهل كتاب معاند نبوده و در صدد ستیز و جنگ و مقابله با حضرت و : در پاسخ سؤال اول مى گوییم 
 .حكومت او برنیایند مى توانند در ذمه اسالم و مسلمین بوده و با اعطاى جزیه به زندگى خود ادامه دهند

 :و در مورد سؤال دوم چند احتمال وجود دارد
امورى كه . د تطبیق این كتب در آن قسمتى است كه فرمان به دخول در اسالم و ایمان به پیامبر داده است مقصو -1

در نسخه هایى از انجیل كه حضرت مهدى علیه السالم یا حضرت عیسى علیه السالم به آنها نشان مى دهند موجود 
 . است
ان به آنها كه اسالم نیاورده اند ولى تحت ذمه اینكه مقصود آن است كه حضرت احكام این كتب را بر معتقد -2

 . اسالمند به اجرا خواهد گذاشت
 بین ظهور امام زمان علیه السالم و برپایى قیامت چه مقدار فاصله است ؟ : 506

بعد از دولت قائم علیه السالم براى هیچ كس دولتى نخواهد بود مگر آنچه در :((شیخ مفید رحمة اهللا علیه مى فرماید
یات اشاره شده كه اوالد حضرت جانشین ایشان خواهند شد ، ولى دلیل قطعى و ثابتى بر آن نیست و اكثر روا

روایات بر این داللت دارند كه مهدى علیه السالم این امت از دنیا رحلت نمى كند مگر چهل روز قبل از قیامت كه 
   .((...(1301)حساب و جزا استدر آن مدت هرج و مرج خواهد شد و عالمت خروج اموات و قیام ساعت 
شاید چهل روز ایام :(( علیه مى نویسدشیخ حر عاملى رحمة اهللا علیه در شرح و توضیح كالم شیخ مفید رحمة اهللا

رجعت باشد و این عدد اشاره به كمى دوران حضرتش باشد چون مقدار زیاد را به هفتاد و مقدار كم را با عدد كمتر 
 .و یا اینكه هر روز از آن چهل روز برابر هزار سال باشد. معرفى مى كنند

یك روز نزد پروردگار مثل هزار ((؛(1302) نة مما تعدونو ان یوما عند ربك كالف س:چنان كه خداوند مى فرماید
 ((.سالى است كه شما مى شمارید

قیامت قیامت صغرا باشد و البته اطالق قیامت بر رجعت مانعى ندارد زیرا قیامت بر هر دو اطالق  و شاید مراد از
  .(((1303)مى شود
 اگر حكومت حضرت حكومت عدل جهانى است پس چرا به شهادت مى رسد؟ : 507

 : در مورد سؤال فوق مى گوییم
آرى كسانى كه قائل به هادت . دلیل قطعى یا متواترى بر شهادت حضرت مهدى علیه السالم در دست نیست 

 :حضرت شده اند به دو دلیل تمسك كرده اند
 . داللت دارد بر این كه تمام امامان به مرگ غیر طبیعى از دنیا خواهند رفتروایات عام كه : الف 

هیچ یك از ما امامان نیست جز ((؛(1304) ما منا اال مسموم او مقتول:از امام حسن علیه السالم نقل شده كه فرمود
 ((.نكه مسموم یا شهید مى شود

روایات خاص كه مربوط به شهادت امام زمان علیه السالم است كه مطابق روایتى زنى به نام سعیده از طایفه : ب 
كه از باالى بام به هنگامى كه حضرت در حال عبور است  بنى تمیم ایشان را به شهادت مى رساند به این نحو

  .(1305)سنگى به سوى ایشان پرتاب مى كند و با آن حضرت را به شهادت مى رساند
 : ولى در پاسخ مى گوییم

مساءله شهادت حضرت مهدى علیه السالم با روایاتى كه داللت بر اصالح عموم مردم در عصر ظهور ارد : اوال 



 .سازگارى ندارد
رد امام هدى روایت عام را كه داللت بر مرگ غیر طبیعى عموم اهل بیت علیهم السالم دارد مى توان به مو: ثانیا 

 .علیه السالم تخصیص زد
 . روایت شهادت حضرت مهدى علیه السالم به دست زن تمیمى از حیث سند تمام نیست: ثالثا 

 .روایاتى وجود دارد كه حضرت مهدى علیه السالم به مرگ طبیعى از دنیا رحلت مى كنند: رابعا 
چون معرفت و ایمان به :((... قل كرده كه فرمودكلینى رحمة اهللا علیه به سندش از امام صادق علیه السالم ن

پس امام حسین علیه السالم . حضرتش در دلهاى مردم استقرار یافت مرگ حضرت حجت علیه السالم فرا مى رسد
  .(((1306)متولى غسل و كفن و حنوط و دفن ایشان خواهد شد

حضرت مهدى علیه السالم چهارده سال زندگى مى كند سپس به مرگ طبیعى از دنیا رحلت مى :((زهرى مى گوید
  .(((1307)كند

به من خبر رسیده است كه حضرت مهدى علیه السالم چهل سال زدگى مى كند سپس به مرگ :((ارطاه مى گوید
  .(((1308)طبیعى در بستر خود مى میرد

 آیا در حكومت حضرت مهدى علیه السالم تمام مردم اصالح خواهند شد؟ : 508
ه السالم فراگیر بوده و شامل همه افراد روى زمین خواهد مطابق برخى از روایت اصالحات حضرت مهدى علی

 .شد
خداوند در آخرالزمان مردى را بر مى انگیزاند كه كسى از :((از امام حسن مجتبى علیه السالم نقل شده كه فرمود

  .(((1309)منحرفان و فاسدان نمى ماند مگر اینكه اصالح گردد
هنگامى كه حضرت قائم ما قیام كند دستش را بر سر بندگان خدا مى گذارد و :((امام باقر علیه السالم مى فرماید

  .(((1310)اخالقشان را كامل مى كند) بخشد و رشد مى دهدتمركز مى )خردهایشان را جمع كرده 
حسن و حسین (خداوند از نسل این دو :((ه علیها السالم مى فرمایدرسول خدا صلى اهللا علیه و آله به حضرت فاطم

شخصى را بر مى انگیزد كه دژهاى گمراهى را مى گشاید و دل هاى سیاه قفل خورده را تسخیر مى ) علیهم السالم 
  .(((1311)نماید

 مقر حكومت امام مهدى علیه السالم بعد از ظهور كجاست ؟ : 509
از برخى روایات استفاده مى شود كه مقر حكومت و به تعبیر دیگر پایتخت حكومت حضرت مهدى علیه السالم 

 .كوفه خواهد بود
در   گویا مى بینم كه قائم آل محمد با خانواده اش ! اى ابا محمد:((امام صادق علیه السالم فرمود: یر مى گویدابو بص

   .((...(1312)آرى: آیا خانه او مسجد سهله است ؟ فرمود: گفتم . مسجد سهله فرود آمده است 
است ) حضرت مهدى علیه السالم )آن خانه صاحب ما :((امام صادق علیه السالم از مسجد سهله یاد كرد و فرمود

  .(((1313)زمانى كه با خاندانش در آنجا سكونت گزیند
مهدى علیه السالم قیام مى كند و به سوى كوفه مى رود و منزلش را آنجا قرار :((امام باقر علیه السالم مى فرماید

یست هنگامى كه قائم ما قیام كند و به كوفه برود هیچ مومنى ن:((و نیز آن حضرت مى فرماید .(((1314) دهد مى
  .(((1315)مگر آنكه در آن شهر در كنار مهدى علیه السالم سكونت مى گزیند یا به آن شهر مى آید

نمازگاه و مصالى ) مسجد كوفه (روزگارى فرا رسد كه این جا :((ضرت على علیه السالم در این باره مى فرمایدح
  .(((1316)مهدى علیه السالم گردد

 اگر در عصر ظهور عقل ها كامل مى گردد دیگر چه احتیاجى به امام مى باشد؟ : 510
اگر هنگام ظهور عقل ها كامل مى گردد این طور نیست كه از روى جبر و تكوینا باشد بلكه به لحاظ اسباب طبیعى 

میان مردم است ؛ یعنى با وجود حضرت است كه مردم  آن است كه همان وجود امام عصر و حضور حضرت در
 .از بركاتش استفاده كرده و به كمال عقلى خواهند رسید و گرنه با نبود ایشان مردم به جاهلیت بازگشت خواهند كرد

 آثار و بركات ظهور حضرت چیست ؟ : 511
 : امتیازات ظهور حضرت مهدى علیه السالم بر چند نوع است

اگر ما در عصر . ز مانند امتیاز وجود پیامبر و بودن انسان در عصر ایشان و دیگر امامان است یك نوع امتیا -1
آن حضرات بودیم چه آثار و بركاتى بر ما مترتب مى شد كه االن نیست ، آن آثار و بركات بر انسان در عصر 

 .ظهور نیز مترتب مى گردد
عصر ظهور  .ضرت مهدى علیه السالم است یك سرى امتیازات دیگرى است كه مخصوص عصر ظهور ح -2

حضرت عصرى است كه بهشت واقعى براى مردم در روى زمین تحقق یافته و عصر طالیى به حساب مى آید ، 
عصرى كه حتى براى پیامبر صلى اهللا علیه و آله نیز فراهم نشد ، از همه جهت شرایط براى یك زندگى ایده آل 



و این امتیاز و اثر بسیار عالى است ... ز نقاط عالم ظلم و تعدى نخواهد بود فراهم است ، عصرى كه در هیچ یك ا
 .كه انسان مى تواند كسب كند

 آیا امام زمان علیه السالم بعد از ظهور تكنولوژى كنونى را گسترش مى دهد؟ : 512
 : قبل از پاسخ به این سؤال باید دو نكته را در نظر بگیریم

ابق برخى از آیات عبودیت در تمام سطوح است تنها و به طور كامل در عصر هدف غایى از خلقت كه مط -1
 .ظهور حضرت تحقق مى یابد

اسالم به هر دو جنبه انسان یعنى مادى و روحى او توجه دارد ، ولى اصالت را با روح او قرار داده و اگر به  -2
 . امكانات و رفاهیات او توجه مى كند به دید اصالتى نیست

به این دو مقدمه به این نتیجه مى رسیم كه امام زمان علیه السالم هم از تكنیك روز استفاده مى كند و هم در با توجه 
گسترش آن مى كوشد ولى به مقدار ضرورت و در راستاى اهداف خلقت بشر كه همان پیاده شدن عبودیت مطلقه 

 . در تمام زندگى بشر است
 اق خواهد افتاد؟چه عالماتى در عصر ظهور حضرت اتف : 513

این تقسیم به لحاظ . دانشمندان اسالمى به تبع روایات ، عالمات ظهور را بر دو قسم بعید و قریب تقسیم كرده اند
عالمات بعید و دور عالماتى هستند كه قبل از ظهور . فاصله زمانى بین وقوع عالمت و تحقق روز موعود است 

ولى . نوع عالمات بسیارند و اكثر آنها در خارج تحقق پیدا كرده است  این. در فاصله زمانى طوالنى تحقق مى یابد
عالمت هاى قریب و نزدیك هر عالمتى است كه متصل به عصر ظهور بوده و داللت بر قرب ظهور دارد ، این 

 . مى شناسیم))عالمات عصر ظهور((نوع عالمت ها را به
وندند مى توان به فرو رفتن عده اى در سرزمین بیدا ، از عالمات قریب كه در عصر و سال ظهور به وقوع مى پی

 .اشاره كرد... صیحه آسمانى ، قتل نفس زكیه و 
 چگونه یك فرد مى تواند عهده دار یك تحول بسیار بزرگ گردد؟ : 514

لود پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله كه سرآغاز تمدن جدید قرار گرفت خود مو: در پاسخ به این پرسش باید گفت 
هنگامى كه رابطه . تمدن گذشته نبوده است ، بنابراین انسان ها همیشه مولود شرایط تاریخى و مادى نمى باشند

پیوسته و تنگاتنگ انسان را با عالم غیب در نظر بگیریم این رابطه عمیق مى تواند جهت دهنده انسان به سوى آینده 
 . ى پیرامون خود تلقى نكنیماى جدید باشد و انسان ها را انعكاسى از واقعیت ها

امام منتظران نیز تجربه اى همسان با تجربه گرانقدر پیامبر عظیم الشان اسالم صلى اهللا علیه و آله خواهد داشت ، 
بدین ترتیب نقش عظیم یك شخصیت الهى در تغییر . و یك فتح بزرگ جهانى و تمدنى جدید را آغاز خواهد كرد

 .مسیر تاریخ آشكار خواهد شد
 اگر باید امام را امام دیگر غسل دهد حضرت را چه كسى غسل خواهد داد؟ : 515

ان االمام ال :آرى مطابق برخى از روایات امام را تنها امام باید غسل دهد ، از جمله امام رضا علیه السالم فرمود
 ((.امام را جز امام غسل نمى دهد((؛(1317) یغسله اال االمام

. بنابراین قدر مسلم آن است كه یكى از امامان معصوم باید حضرت مهدى علیه السالم را بعد از رحلت غسل دهد
 بزرگواران مراسم تغسیل و خاك سپارى را انجام مى دهند؟اما كدام یك از آن 

 .از روایات استفاده مى شود كه امام حسین علیه السالم بعد از رجعت ، عهده دار این امر خواهد شد
جاء الحجة الموت فیكون الذى یلى غسله و كفنه و حنوطه و ایالجه :... از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمود

مرگ حجت فرا مى رسد پس متولى غسل و كفن و حنوط ((... ؛(1318) لحسین و ال یلى الوصى اال الوصىحفرته ا
 ((.او امام حسین علیه السالم است و كسى به جز وصى متولى امور وصى نمى شود و دفن

فاذا استقرت المعرفة فى قلوب المومنین انه الحسین علیه السالم جاء الحجة الموت :و نیز مطابق روایتى دیگر فرمود
ال یلى الوصى اال فیكون الذى یغسله و یكفنه و یحنطه و یلحده فى حفرته الحسین بن على علیه السالم و 

قرار یافت مرگ حضرت چون معرفت و ایمان به امام حسین علیه السالم در دلهاى مومنین است((؛(1319) الولى
حجت فرا مى رسد پس امام حسین علیه السالم متولى غسل و كفن و حنوط و دفن ایشان خواهد شد و هرگز غیر از 

 .((وصى ، وصى را تجهیز و آماده براى خاك سپارى نمى كند
 مدت حكومت عدل جهانى توحیدى

 مام زمان علیه السالم چیست ؟مقتضاى قاعده عمومى در رابطه با مدت حكومت عدل توحیدى ا : 516
مطابق قواعد عمومى ، حد زمان الزم براى حكومت عدل جهانى توحیدى امام زمان علیه السالم باید وقت وسیعى 

این مطلب را با مقدماتى كوتاه . باشد كه بتواند اهداف عالى خلقت بشر در این دنیا در آن مدت زمان تحقق یابد
 : تقریر مى كنیم



خلقت ایجاد عبودتى خالص در سطح كل جامعه است ، عبودیت در سطح وسیعش به نحو استغراقى  هدف از: الف 
من جن و انس را نیافریدم جز ((؛(1320) و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون:خداوند متعال مى فرماید. نه بدلى 

 ((.براى اینكه عبادتم كنند
 .حضرت مهدى علیه السالم با برپایى حكومت جهانى اش در پیاده نمودن این هدف سهم عظیمى دارد: ب 
 . دارد ، زیرا اصل بر عدم معجزه استپیاده كردن این هدف عظیم احتیاج به زمان كافى : ج 

 : نتیجه
بقاى امام و حكومت او در مدت كافى براى تطبیق هدف عالى خلقت انسان ضرورى است ، زیرا هدف خلقت بشر 

 : در دو نوع است
 .براى مجموعه بشر كه در نهایت باید به نحو عام استغراقى ، تمام بشر به كمال برسند: هدف كلى  -1
كه براغى بشر در هر برهه از زمانى متصور است و آن به نحو عام بدلى براى برخى از افراد : ى هدف مقطع -2

 . بشر تحقق یافته است
 مفاد روایات در مورد مدت حكومت حضرت مهدى علیه السالم چیست ؟ : 517

 :وایات در این زمینه بر دو دسته اند
این قول مشهور بین . كومت حضرت ده سال یا كمتر است روایاتى كه داللت دارند بر اینكه مدت بقاى ح: الف 

 .علما بوده ، غالب روایاتش در مصادر اهل سنت یافت مى شود
 . برخى روایات دیگر داللت دارد بر اینكه مدت حكومت حضرت بیش از ده سال است: ب 

 روایاتى از نوع اول
مهدى از من :(( علیه و آله نقل كرده كه فرمودابو داوود به سندش از ابو سعید خدرى از رسول خدا صلى اهللا -1

  .(((1321)و هفت سال حكومت خواهد كرد... است 
همانا در میان :((ذى به سند خود از ابو سعید خدرى از پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله نقل كرده كه فرمودترم -2

  .(((1322)امتم مهدى است كه خروج خواهد كرد و در مدت پنج یا هقت سال یا نه سال حكومت خواهد نمود
 روایاتى از نوع دوم

مهدى مردى از اوالد من :((قندوزى حنفى از حذیفة بن یمان نقل كرده كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود -1
 (( .(1323)بیست سال حكومت خواهد نمود... است 

ل ، متولى امر مهدى در مدت سى یا چهل سا:((سیوطى به سندش از امام على علیه السالم نقل كرده كه فرمود -2
  .(((1324)مردم خواهد شد

چه : حدیثى نقل مى كند كه به حضرت عرض كردم شیخ طوسى به سندش از جابر از امام باقر علیه السالم در  -3
  .(((1325)نوزده سال:((مدت قیام حضرت در جهان طول خواهد كشید؟ حضرت فرمود

حكومت قائم از ما نوزده سال و :((و نیز به سندش از ابن ابى یعفور نقل كرده كه امام صادق علیه السالم فرمود -4
  .(((1326)چند ماه خواهد بود

مدت حكومت قائم علیه : و نیز از عبد الكریم خثعمى نقل مى كند كه به امام صادق علیه السالم عرض كردم  -5
هفت سال ، خداوند روزها و شب ها را طوالنى خواهد كرد به حدى كه :((السالم چه مقدار است ؟ حضرت فرمود

لذا مدت حكومت آن حضرت هفتاد سال از سال . سال از سال هاى او به مقدار ده سال از سال هاى شما است یك 
  .(((1327)هاى شما خواهد بود

همان قائم سیصد و نه سال حكومت :((و نیز به سندش از ابى الجارود از امام باقر علیه السالم نقل كرده كه فرمود
خواهد نمود همان گونه كه اهل كهف در غارشان درنگ كردند ، زمین را پر از عدل و داد خواهد كرد آن گونه كه 

  .(((1328)پر از ظلم و جور شده باشد
 روایات مختلف در مورد مدت حكومت حضرت مهدى علیه السالم را چگونه توجیه مى كنید؟ : 518

 :با توجه به روایات موجود درباره مدت حكومت حضرت مهدى علیه السالم سه قول وجود دارد
 ترجیح روایات هفت سال در مدت حكومت حضرت -1

 :این قول شواهد و مویداتى نیز دارد
 . چون از شهرت در عمل برخوردار است: الف 
   .(1329)تاین روایات بنابر قول ابوالحسین آبرى مستفیض یا متواتر اس: ب 
 . قیام و حكومت حضرت مهدى علیه السالم در مدت هفت سال فضیلتى براى آن حضرت است: ج 
روایات هفت سال به روایاتى تقیید مى خورد كه هر سال از آن هفت سال را برابر ده سال مى داند كه مجموع : د

 . آن هفتاد سال مى شود كه در نتیجه مدت معقولى براى برپایى حكومت عدل جهانى است



را عدد هفتاد و نیز ممكن است كه روایت فوق را حمل بر مبالغه در طوالنى بودن مدت حكومت حضرت نمود زی
 .به جهت مبالغه به كار مى رود

 حمل روایات به مرحله حیات و حكومت -2
 : احتمال دوم آن است كه روایات مختلف را بر دو مرحله حمل كنیم

 . مرحله حیات امام زمان علیه السالم بعد از ظهور؛ كه كمتر از ده سال است: الف 
خصوصا آنكه با رجعت هر . ده سال به طول خواهد انجامید مرحله حكومت عدل جهانى توحیدى كه بیش از: ب 

 . یك از امامان قبل از برپایى قیامت و بعد از ظهور حضرت حكومت عدل جهانى توحیدى ادامه خواهد یافت
 حمل بر مراحل شدت و ضعف -3

 . ممكن است اختالف مدت در حكومت حضرت را به مراحل قوت و ضعف حمل نمود
بر فرض صحت تمام روایات مى توان همه را این گونه حمل كرد كه حكومت حضرت از (:(سفارینى مى گوید

حیث ظهور و قوت متفاوت است ، مدت بیشتر را حمل بر تمام مدت حكومت از اول زمان بیعت تا آخر حكومت 
مى و مدت زمان كمتر را بر حداقل ظهور مدت حد وسط را نیز بر حد وسط ظهور و قوت حمل . حمل مى كنیم 

  .(((1330)كنیم
 :ندخالصه كالم سفارینى این است كه ایشان مراحل حكومت حضرت را به سه بخش تقسیم مى ك

 .(حداقل. (مرحله ظهور و قوت كه در آن زمان ، امور رتق و فتق مى شود: الف 
 .(حد وسط. (مرحله تثبیت و آرامش : ب 
 .(حداكثر. (مرحله نهایى و نهایت حكومت حضرت : ج 

 وسعت حكومت حضرت مهدى علیه السالم چه مقدار است ؟ : 519
 :م بر كل كره زمین است زیرامطابق برخى ادله ، حكومت حضرت مهدى علیه السال

 . هدف از خلقت ، مطابق برخى از آیات ، و رسیدن كل بشر به عبودیت كامل در تمام زمینه هاست -1
 . در برخى از آیات آمده است كه حكومت حضرت تمام كره زمین را فرا خواهد گرفت -2
تمام زمین را پر از عدل و داد خواهد مطابق برخى روایات كه به حد تواتر رسیده حضرت مهدى علیه السالم  -3
 .كرد
 . در برخى از روایات حكومت مهدى علیه السالم تشبیه به حكومت ذوالقرنین در گستردگى آن شده است -4
 .همچنین در برخى روایات آمده است حضرت تمام مناطق روى زمین را فتح خواهد كرد -5

قائم  -خداوند براى او :((... ز امام باقر علیه السالم شنیدم فرمودنعمانى به سندش از ابى حمزه ثمالى نقل كرده كه ا
 را فتح خواهد كرد... روم و چین و ترك و دیلم و سند و هند و كابل شاه و خزر  -آل محمد صلى اهللا علیه و آله 

(1331)...)).  
  .(1332)مطابق برخى روایات همه مردم روى زمین موحد شده و زمین آباد خواهد شد6- 

 مطابق قواعد مدت حیات بشریت بعد از ظهور چه مقدارى باید باشد؟ : 520
از آنجا كه هدف خلقت انسان رسیدن به تكاملى است كه الیق آن است و عصر ظهور زمینه مساعدى براى رشد 

ست ، لذا بشریت بعد از اجتماع شرایط تكامل در عصر ظهور استحقاق درجه اى انسان براى رسیدن به كمال ا
جدید و عالى به جهت تطبیق عدل كامل در روى زمین را پیدا مى كند ، جز آنكه این شرایط و قابلیت ها هنگامى به 

سایه حكومت  بار مى نشیند و اثر مطلوب خود را مى گذارد كه بشر در عصر ظهور مدت كافى زندگى كند تا در
عدل گستر الهى به نهایت كمال انسانى برسد ، و با عمرى كوتاه هرگز به طور طبیعى نمى تواند كمال خود را به 

 : بار بنشاند دلیل این مطلب این است كه
هدف از خلقت بشر تنها تحقق و تشكیل حكومت عالمى نیست تا با وجود آن ولو در بره اى از زمان مقصود : اوال 

شده باشد ، بلكه هدف مهم و اعلى از تشكیل این نوع حكومت پیاده شدن عبودیت به معناى وسیع و گسترده حاصل 
 .آن در تمام شوونات جامعه است كه این به نوبه خود اقتضاى عمرى طوالنى براى شر در عصر ظهور را دارد

مى دانیم كه چه زمان هاى . ات آن باشدبعید به نظر مى رسد كه زمان نتیجه گیرى كوتاه تر از زمان مقدم: ثانیا 
طوالنى بشر خود را آماده روز موعود كرده و به انتظار آن به سر مى برد ، مدت زمانى كه مى توان به درازاى 
عمر بشریت به حساب آورد و چه فداكارى ها كه براى تحقق این هدف به كار رفته است ، حال مى توان طى این 

 جهت رسیدن به مدتى كوتاه در نتیجه گیرى دانست ؟ همه مقدمات طوالنى را به
 رجعت
 رجعت به چه معنا است ؟ : 521



شیعه امامیه معتقد است كه پس از ظهور حضرت مهدى علیه السالم و تشكیل حكومت عدل الهى در سرتاسر جهان 
وحى كه از دنیا رفته  گروهى از اولیاى الهى و دوست داران خاندان رسالت و برخى از معاندان و دشمنان خاندان

و . اولیاى الهى و صالحان با دیدن حاكمیت حق و عدل و گسترده گیتى شادمان مى شوند. اند به دنیا باز مى گرداند
معاندان و دشمنان اهل بیت علیهم . نیز پرتویى از ثمرات ایمان و اعمال صالح خود را در دنیا مشاهده مى نمایند

 .ل ناشایست خود را در این دنیا مشاهده كرده و به كیفر آن خواهند رسیدالسالم نیز بخشى از جزاى اعما
 سابقه اعتقاد به رجعت از چه زمانى است ؟ : 522

. اعتقاد به رجعت از مباحث ریشه دارى است كه اعتقاد به آن از خصوصیات مكتب اهل بیت علیهم السالم است 
دیث رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نیز به آن اشاره شده گر چه اصل این عقیده سرچشمه قرآنى داشته و در احا

در بین . لذا با مراجعه به كتاب هاى تراجم اهل سنت مشاهده مى نماییم كه از امامیه با این اعتقاد یاد مى كنند. است 
ن جمله به اصحاب امامان نیز مشاهده شده كه با مخالفان خود بر سر این عقیده مباحثات زیادى داشته اند كه از آ

 .مباحثات مومن الطاق با ابو حنیفه مى توان اشاره كرد
به همین جهت در طول تاریخ اسالم ، علماى شیعه سعى زیادى در راه تثبیت این عقیده داشته اند به حدى كه برخى 

 .در این باره كتاب تاءلیف كرده اند
در میان امت هاى پیشین بود است ، و  قول صحیح آن است كه رجعت:((شیخ صدوق رحمة اهللا علیه مى فرماید

هر آنچه در بین امت هاى پیشین اتفاق افتاده در این امت نیز اتفاق خواهد افتاد ، : پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود
  .(((1333)پس واجب است كه در این امت نیز رجعت باشد

خداوند متعال گروهى از امت محمد صلى اهللا علیه و آله را بعد از وفاتشان و :((شیخ مفید رحمة اهللا علیه مى فرماید
ختص به آل محمد صلى اهللا علیه و آله است و قرآن نیز بر آن قبل از روز قیامت محشور خواهد نمود و این عقیده م

  .(((1334)شاهد مى باشد
از اعتقادات شیعه آن است كه خداوند متعال هنگام ظهور امام مهدى علیه السالم گروهى :((مایدسید مرتضى مى فر

از شیعیان را كه از دنیا رفته اند باز مى گرداند تا به ثواب یارى و نصرت آن حضرت نایل شده و دولت او را 
  .(((1335)ز آنان بستاندهمچنین گروهى از دشمنان را باز مى گرداند تا انتقامش را ا. مشاهده نمایند

 آیا رجعت از ضروریات تشیع است ؟ : 523
 ى از علماى امامیه از ضروریات مذهب به حساب مى آید؛اصل اعتقاد به رجعت مطابق راى گروه

همانا ثبوت رجعت نزد همه علماى معروف و مصنفین مشهور از ضروریات مذهب :((شیخ حر عاملى مى فرماید
  .(((1336)امامیه به حساب مى آید و حتى عامه نیز از این موضوع باخبرند

همانا اعتقاد به رجعت در همه عصرها مورد اجماع شیعه بوده و این مساءله مانند :((مرحوم مجلسى مى فرماید
  .(((1337)خورشید در وسط روز معلوم است

به ما روایات رجعت از طریق اهل بیت علیهم السالم به تواتر معنوى :((عالمه طباطبایى رحمة اهللا علیه مى فرماید
  .(((1338)رسیده است

دولت گرفته اند ، اما در اصل  بین علما اختالف شده و برخى آن را به معناى رجعت))رجعت((گر چه در معناى
عقیده به رجعت اتفاق است ، بلكه معناى معهود آن كه همان بازگشت به این دنیا در عصر ظهور است معناى 

 . مشهور نزد علماى شیعه است
 چرا متكلمین بحث از رجعت را در علم كالم مطرح مى كنند؟ : 524

 : ارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنیمعوامل مختلفى در بحث از رجعت در علم كالم وجود د
 . رجعت از امور اعتقادى است كه در روایات بسیارى به آن اشاره شده است -1
رجعت با مساءله امامت ارتباط دارد ، زیرا به این نكته اشاره دارد كه امامان شیعه مورد ظلم و تعدى قرار  -2

 .لسالم بازگشته و حكومت خواهند كردگرفته اند و لذا در عصر حكومت حضرت مهدى علیه ا
 .رجعت از آنجا كه از عالیم قیامت و مربوط به معاد است لذا در عقاید بحث مى شود -3
رجعت زمینه ساز اعتقاد به معاد است ، زیرا همان گونه كه غیبت صغرا زمینه ساز غیبت كبرا و همواركننده  -4

 .واركننده قیامت كبرا خواهد بودآن بود ، قیامت صغرا نیز كه همان رجعت است هم
رجعت با مساءله ثواب و عقاب نیز ارتباط دارد زیرا در آن نشانه هایى است از عقاب و ثواب براى كسانى كه  -5

 .در كمال كفر و یا ایمان به سر برده اند
 درباره رجعت چه دیدگاه هایى وجود دارد؟ : 525

 :دارد در مورد رجعت در این دنیا دیدگاه هایى وجود
رجعت همانند تمثالتى است براى ارواح مومنین و ائمه اهل بیت علیهم السالم كه از دنیا رفته اند و دوباره روح  -1



 .آنان ظهور كرده تصرفاتى در این عالم خواهند نمود
ادله  شاه آبادى و رفیعى قزوینى نسبت داده شده ولى با ظواهر: این تفسیر گر چه به برخى از فالسفه از قبیل 

 .سازگارى ندارد
اصل . مقصود از رجعت ظهور امام زمان علیه السالم و رجوع او به مردم به جهت اقامه توحید و عدل است  -2

 . این معنا گر چه صحیح است ولى اطالق رجعت بر آن خالف ظاهر ادله است
صر حكومت حضرت مقصود از رجعت رجوع عده اى از اموات به این دنیا به جهت مصالحى خاص در ع -3

 .این قول راى مشهور و موافق ظواهر ادله مى باشد. مهدى علیه السالم است 
 آیا دلیل عقلى بر ضرورت رجعت وجود دارد؟ : 526

 : اینك به برخى از آنها اشاره مى كنیم. برخى از بزرگان براى اثبات ضرورت رجعت به ادله عقلى تمسك كرده اند
 رى محال استقسر دائم یا اكث: دلیل اول 

 : تقریر دلیل
روح و نفس ناطقه عالقه تام به بدن عنصرى دارد و لذا هر گاه بعد از مرگ توجه آن به بدن طبیعى به نحو : الف 

 . كامل حاصل شود زندگى جدید ممكن است
تا روز  هر حقیقت خاصیت و اثرى دارد لذا پیامبر و امام داراى قوه تكمیل و تعلیم نسبت به جمیع بشر است: ب 

 . قیامت

 

 
 
در حكمت به اثبات رسیده كه قسر دائمى یا اكثرى محال است ، یعنى هر طبیعت و حقیقتى محال است كه در : ج 

 .هیچ وقت یا در اكثر اوقات از خاصیتش محروم گردد
علیم عموم بشر به اینكه رجوع پیامبر و امامان علیهم السالم به دنیا از آنجا كه در زمان حیاتشان نسبت به ت: نتیجه 

 . فعلیت نرسیده ، ضرورى است
 ضرورت تداوم راه مصلحان: دلیل دوم 

 : تقریر دلیل
هر شخص انقالبى كه در صدد برپایى نهضتى بزرگ در سطح جامعه است احتیاج به جانشینانى دارد كه : الف 

صلى اهللا علیه و آله دوازده امام علیه  و لذا بعد از پیامبر. اصول ترسیم شده از ناحیه او را تبیین و تطبیق نمایند
 .السالم منصوب شدند

 .مطابق روایات شیعه و سنى امامان بعد از پیامبر صلى اهللا علیه و آله تا روز قیامت دوازده نفرند: ب 
امام دوازدهم حضرت مهدى علیه السالم بزرگ ترین قیام كننده جهانى است كه با هدف برپایى حكومت عدل : ج 

 .در سطح جهان قیام خواهد نمود توحیدى
این گونه قیام نیاز به آمدن اشخاصى بعد از او دارد كه ادامه دهنده راه او در زمینه تبیین و تطبیق منویات و : د 

 .اصول نهضت او باشند كه همانند او از مقام عصمت برخوردارند
 . ضرورت رجعت اهل بیت علیهم السالم: نتیجه 

 رجعت فطرى بودن: دلیل سوم 
 : تقریر دلیل

 . ضرورت حكومت عدل عالمى ، فطرى بشر است: الف 
 . عمر حضرت بعد از ظهور عادى خواهد بود ، زیرا اصل در عدم اعجاز است: ب 
 .مطابق قاعده و روایات مدت حكومت عدل توحیدى طوالنى خواهد بود: ج 
 .تندباید كسانى باشند مثل خود حضرت كه ادامه دهنده راه او هس: د 

 . ضرورت رجعت: نتیجه 
 :غیر از این ادله عقلى جهات دیگرى وجود دارد كه اعتقاد به رجعت را ضرورى مى سازد

 . وجود روایات فراوان در موضوع رجعت -1
 .رجعت ، با مساءله امامت گره خورده و اشاره به مظلومیت اهل بیت علیهم السالم دارد -2
 .است و اعتقاد مردم را به قیامت كبرا هموار مى سازد رجعت زمینه ساز اعتقاد به معاد -3



عقیده به رجعت اثر ترتیبى در جامعه دارد ، زیرا از آنجا كه عصر ظهور به مانند بهشت روى زمین است كه  -4
در آن انسان هاى بسیار خوب و بسیار بد رجعت مى كنند ، لذا این عقیده مشوق انسان بر كار خوب است تا به این 

 .ت یعنى زندگى در بهشت زمین در عصر ظهور با رجعت نایل آیدفضیل
 آیا قرآن به رجعت كسانى به این دنیا اشاره نموده است ؟ : 527

اینك به برخى از نمونه . در قرآن به رجعت به معناى رجوع كسى به این دنیا در موارد زیادى اشاره شده است 
 : هاى آن اشاره مى كنیم

الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم و هم الوفا حذر الموت فقال لهم اهللا موتوا ثم :فرمایدخداوند متعال مى  -1
آیا ندیدید كسانى را كه از ترس مرگ از دیار خود بیرون رفتند كه هزاران تن بودند ، خداوند ((؛1339)( احیاهم
 ((.بمیرید ، همه مردند ، سپس آنان را زنده كرد: فرمود

  .(1340)آیه اشاره به زنده شدن هفتاد هزار خانوار دارد كه بر اثر طاعون از دنیا رفته بودند
پس ((؛(1341) فقلنا اضربوه ببعضها كذلك یحیى اهللا الموتى و یریكم آیاته لعلكم تعقلون:خداوند مى فرماید2- 

دستور دادیم كه پاره اى از اعضاى آن گاو را بر بدن كشته بزنید تا ببینید كه خداوند این گونه مردگان را زنده 
 .((مود و قدرت كامل خویش را آشكار خواهد ساخت شاید شما به خرد درآییدخواهد ن

  .(1342)آیه مربوط به كشته بنى اسرائیل است كه به قدرت خداوند زنده شد
ثم * و اذ قلتم یا موسى لن نؤ من لك حتى نرى اهللا جهرة فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون :خداوند مى فرماید -3

اى موسى ما به تو ایمان نمى : و به بیاد آرید وقتى را كه گفتید((؛(1343) بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
. آوریم مگر آنكه خدا را آشكارا ببینیم پس صاعقه سوزان بر شما فرود آمد و آن را به چشم خود مشاهده كردید

 .((شما را بعد از مرگ برانگیختیم باشد كه خدا را شكر گزارید سپس
آیه مربوط به برخى از قوم حضرت موسى علیه السالم است كه تقاضاى رویت خدا را به چشم را كردند كه این 

  .(1344)خواسته سبب نزول عذاب و مرگ آنان شد ولى خداوند بار دیگر آنها را زنده كرد
او كالذى مر على قریة و هى خاویة على عروش ها قال انى یحیى هذه اهللا بعد موتها فاماته اهللا :و نیز مى فرماید -4

 به: یا به مانند آن كسى كه به دهكده اى گذر كرد كه خراب و ویران شده بود ، گفت ((؛(1345) ثم بعثه مائة عام
خداوند او را صد سال میراند و سپس زنده   پس . حیرتم كه خداوند چگونه این مردگان را دوباره زنده خواهد كرد

 .((اش كرد
  .(1346)آیه مربوط به یكى از انبیاى الهى است كه پس از صد سال دوباره زنده شد

من مرده را به اذن خدا ((؛(1347) و احیى الموتى باذن اهللا::خداوند از حضرت عیسى حكایت كرده كه فرمود5- 
 .((زنده مى كنم

مطابق روایات نبوى  .(((1348) حضرت عیسى علیه السالم مردگان را به دعایش زنده مى كرد:((طبرى مى گوید
كه هر آنچه در امت هاى پیشین اتفاق افتاده در این امت نیز واقع خواهد شد مساءله رجوع به دنیا بعد از مرگ در 

 . این امت نیز امرى واقع شدنى است
 چه آثارى بر اعتقاد به رجعت مترتب است ؟ : 528

 : در اعتقاد به رجعت آثار و فواید بسیارى مترتب است از آن جمله
از آن جهت كه عصر ظهور به مانند بهشت روى زمین است و از طرفى دیگر مفاد روایات رجعت مخصوص  -1

انسان را تشویق مى كند تا بكوشد و مصداق  انسان هاى بسیار خوب و بسیار بد به این دنیا است ، لذا این اعتقاد
 .انسان خوب گردد تا بتواند در عصر ظهور و حكومت حضرت مهدى علیه السالم به این فضیلت نایل آید

از آنجا كه انسان قبل از ظهور باید زمینه ساز ظهور مهدى علیه السالم باشد لذا بحث از رجعت اثر ترتیبى و  -2
 .جنبه عملى دارد

 یا رجعت با عقل و فلسفه سازگارى دارد؟آ : 529
 :برخى معتقدند كه رجعت با عقل و فلسفه ناسازگارى دارد

 اشكال عقلى -1
 : رجوع معصیت كاران به جهاتى است: ولى اهللا دهلوى مى گوید

 به جهت عذاب ، كه این ظلم است ، زیرا عذاب آنها در آخرت است و تكرار آن در دنیا ظلم به حساب مى: الف 
 .آید
 . به جهت اذیت و آزار اوست ، كه در قبر تحقق یافته و لذا دوباره با رجعت عبث و بیهوده است: ب 
به جهت اظهار خیانت آنها به مردم است كه این جهت در زمان و عصر آنها سزاوارتر است تا مردم آن عصر : ج 

 .عبرت بگیرند



  .(1349)دن اذیت شوندبا رجعت نیكان الزم مى آید كه به جهت دو بار مر: د
 : پاسخ
حساب مى آید كه مصلحت اقتضا كرده  عذاب كافران و گناه كاران بعد از رجعت از جمله عقوبات آنها به: اوال 

 . پس محظور عقلى در بین نیست. خشى از آن در این دنیا صورت پذیرد
اظهار خیانت گناهگاران نسبت به مردمى كه در عصر آنها نبوده اند نیز موثر است و اگر در عصر آنها این : ثانیا 

 .لجاء نیفتندجعت و عذاب صورت نگرفت به این جهت است كه مردم به اجبار و ا
  مطابق روایات مرگ و نزع روح نسبت به اولیاى الهى خصوصا انبیا و اوصیا همانند استشمام بوى خوش : ثالثا 

 . بهشت است
 اشكال فلسفى -2

مرگ بدون استكمال حیات و خروج از قوه به فعل حاصل نمى شود و رجوع به دنیا بعد از مرگ در : مى گویند
 . از فعلیت است كه در فلسفه بطالن آن به اثبات رسیده استحقیقت رجوع به قوه بعد 

این اشكال در مرگ هاى طبیعى صادق است نه مرگ هاى اخترامى از قبیل قتل و مرض كه حیات آنها در : پاسخ 
 . این موارد به فعلیت تامه نرسیده است

 آیا اعتقاد به رجعت برگرفته از یهود است ؟ : 530
  .(((1350)یهود در قول و اعتقاد به رجعت در تشیع نیز تاءثیر داشته است:((داحمد امین مصرى مى گوی

 : پاسخ
ت كه اسالم با یهودیت در همه امور مخالف باشد ، و لذا پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله در این گونه نیس -1

این قرآن تصدیق كننده چیزى است كه با ((؛(1351) مصدقا لما معكم:توصیف قرآن خطاب به آنان مى فرماید
 .((شماست

روزه بر شما مكتوب شد آن ((؛ ...(1352) كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم:و نیز قرآن مى فرماید
 .((گونه كه بر امت هاى پیشین نوشته و فرض شده است

اعتقاد به رجعت به تبع روایاتى است كه از طرق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم رسیده است ،  -2
 . فوق حد تواتر استروایاتى كه 

 آیا تمام احادیث رجعت از طرق شیعه وارد شده است ؟ : 531
 .برخى از اهل سنت اشكال مى كنند كه احادیث تنها از طریق شیعه رسیده و لذا اعتبارى ندارد

 : پاسخ
 روایات شیعه در باب رجعت از طریق اهل بیت عصمت و طهارت است كه به نص قرآن و حدیث كالمشان از -1

 . عصمت برخوردار است و لذا اعتقاد به آن حتى بر اهل سنت نیز واجب است
سر عدم طرح این مسئله در كتب اهل سنت شاید به این جهت باشد كه رجعت تجلى امامت امامان شیعه است و  -2

جاع داده و به در حقیقت اشاره به این نكته دارد كه چون حق آنها غصب شده لذا خداوند دوباره آنها را به دنیا ار
 .والیت كامل خواهد رسانید

 آیا قول به رجعت مستلزم تناسخ باطل است ؟ : 532
رجعت همان تناسخى است كه در علم كالم به اتفاق آراء بطالن آن به اثبات رسیده است ، زیرا با : برخى مى گویند

 .رجعت روح انسان به بدن باز مى گردد
تناسخ به معناى انتقال روح است در  . شت و عدم فهم دقیق معناى تناسخ استاین اشكال ناشى از سوء بردا: پاسخ 

در حالى كه . این دنیا از بدنى به بدن دیگر كه مباین با بدن اول است و این عمل تا پایان عمر دنیا ادامه پیدا كند
ر آن وقت روح مورد رجعت در عصر و زمان خاصى است كه در مورد برخى از اموات اتفاق خواهد افتاد و د

 .آنها به جسمشان منتقل خواهد شد آن گونه كه در قیامت خواهد بود
 آیا قرآن مخالف قول به رجعت است ؟ : 533

مطابق برخى از آیات رجعت انسان به این دنیا امكان پذیر نیست زیرا خداوند متعال درخواست : دهلوى مى گوید
لعلى اعمل * قال رب ارجعون :رد كرده است آنجا كه مى فرماید كسانى را كه تقاضاى رجوع به دنیا را نموده اند

پروردگار من : مى گوید((؛(1353) صالحا فیما تركت كال اءنها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزح الى یوم یبعثون
] ولى به او مى گویند. [عمل صالحى انجام دهم  [ و كوتاهى كردم[شاید در آنچه ترك كردم . مرا باز گردانید! 

شت سر ، و پ [ و اگر باز گردد كارش همچون گذشته است[چنین نیست این سخنى است كه او به زمان مى گوید 
 .((آنان برزخى است تا روزى كه برانگیخته شوند

 : پاسخ



مورد بحث رجعت گروهى خاص از مومنین و فاسقین است در حالى كه آیه عموم و اطالق دارد ، لذا مى توان  -1
 .اطالق آن را به اخبار متواتر رجعت برخى از افراد تقیید زد

و هنگام دیدن ملك الموت است نه بعد از مرگ ، و مورد  ظهور آیه در تقاضاى رجوع به دنیا قبل از مرگ -2
 . رجعت بعد از مرگ است

آیه ظهور در عدم تحقق رجعت در این دنیا با طلب كافر دارد و منافات ندارد كه با امت هاى پیشین چنین اتفاقى  -3
 . افتاده است

آیه مورد نظر در عدم رجوع باید  آیات بسیارى نص در تحقق رجعت در این دنیا دارد و لذا بر فرض ظهور -4
 . ظهور آن را تاویل نمود ، زیرا نص مقدم بر ظاهر است

آیه اخص از مدعى است ، زیرا مربوط به درخواست رجعت از طرف كفار است ، در حالى كه مورد بحث اعم  -5
 . است

 آیا رجعت عمومى و همگانى است ؟ : 534
 : وایات اهل بیت علیهم السالم استفاده مى شود این است كهدر پاسخ به این پرسش باید گفت آنچه از ر

رجعت همانند معاد عمومى و همگانى نیست ، بلكه مخصوص كسانى است كه ایمان محض و خالص یا كفر  -1
 .محض و خالص دارند

محض  ان الرجعة لیست بعامة و هى خاصة ال یرجع اال من محض االیمان محضا او:امام صادق علیه السالم فرمود
ان رجعت عمومى نیست بلكه جنبه خصوصى دارد تنها گروهى بازگشت مى كنند كه ایم((؛(1354) الشرك محضا

 ((.خالص یا شرك خالص دارند
 .روایاتى كه اشاره به بازگشت افراد به طور خصوصى دارد -2

نخستین كسى كه زمین براى او شكافته مى شود و به زمین باز مى :((از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمود
  .(((1355)گردد حسین بن على علیه السالم است
نخستین كسى كه به دنیا رجعت مى كند حسین بن على علیه السالم است ، او :((و نیز از حضرت نقل شده كه فرمود

  .(((1356)مى ریزد  كه از كثرت سن ابروهایش روى دیدگانش به قدرى حكومت مى كند 
 ى كنند؟آیا در عصر ظهور بانوان نیز رجعت م : 535

در عصر ظهور یك گروه از یاوران حكومت مهدى علیه السالم زنانى هستند كه خداوند به بركت ظهور امام زمان 
علیه السالم آنها را زنده خواهد كرد و بار دیگر به دنیا رجعت نموده و در ركاب حضرت مهدى علیه السالم قرار 

خبر داده شده و برخى دیگر فقط از آمدنشان سخن به میان برخى از نام و نشان از زنده شدنشان . خواهند گرفت 
 . آمده است

در منابع معتبر اسالمى نام سیزده زن یاد مى شود كه به هنگام ظهور قائم آل محمد علیه السالم زنده خواهند شد و 
   .(1357)در لشكر امام زمان علیه السالم به مداواى مجروحان جنگى و سرپرستى بیماران خواهند پرداخت

 

 
 
 .170 آیه ، بقره سوره -1
 .35 و 34 ص ، صفر شماره ، مطهر فصلنامه -2
 .69 آیه ، عنكبوت سوره -3
 .18 و 17 آیه ، زمر سوره -4
 .18 آیه ، زمر سوره -5
 .109 ح ، 269 ص ، 75 ج ، بحار ؛356 ص ، العقول تحف ؛29 ح ، 27 ص ، 1 ج ، كافى -6
 ص ، العقول تحف ؛27 ح ، 74 ص ، توحید -9 ح ، 400 ص ، صدوق شیخ ، امالى ؛4 ح ، 23 ص ، 8 ج كافى -7
 .1 ح ، 287 ص ، 74 ج ، بحار - 98
 .214 ص ، محش محمود عداب دكتر ، المنتظر المهدى -8
 .57 ص ، علیه اهللا رحمة مطهرى شهید ، تاریخ فلسفه دیدگاه از مهدى انقالب و قیام -9

 .57 ص ، علیه اهللا رحمة مطهرى شهید ، تاریخ فلسفه دیدگاه از مهدى انقالب و قیام -10



 .239 ص ، 5 ج ، مقاصد شرح -11
 .8 و 7 ص ، السالم علیه دىالمه حول بحث -12
 .8 - 1 آیه ، بروج سوره -13
 .167 و 166 ص ، 3 ج ، الذهب مروج -14
 . دعوت بخش ، فلسفه لذات -15
 .2 ص ، نو امیدهاى -16
 .7 -  5 ص ، السالم علیه مهدى انقالب و قیام -17
 .38 آیه ، توبه سوره -18
 .54 ص ، السالم علیه مهدى راه -19
 .58 ح ، 332 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛472 ص ، وسىط ، الغیبة -20
 . دعوت بخش ، فلسفه لذات -21
 . تجارت جهانى سازمان و توسعه حال در كشورهاى -22
 .123 ص ، 25 شماره ، سنجش و پژوهشى فصلنامه -23
 .معاصر سیاسى شناسى جامعه -24
 .105 آیه ، انبیاء ، سوره -25
 .55 آیه ، نور ى سوره -26
 .9 آیه ، صف سوره -27
 .336 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -28
 .21 ح الجهل و العقل كتاب 1 ج ، كافى اصول و. 47 ح ، 328 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -29
 .83 ح ، 338 ص 52 ج ، بحاراالنوار ؛482 ص ، االثار منتخب -30
 .342 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -31
 .138 خطبه ، البالغه نهج -32
 .17 ص ، آزادى یندهآ -33
 .55 آیه ، نور ى سوره -34
 .اشپنگلر اسوالد ، غرب تمدن انحطاط:  ك.ر -35
 .182 ص ، خارجى سیاست در نظرى هاى كاوش -36
 .271 ص ، خارجى سیاست در نظرى هاى كاوش -37
 .216 آیه ، بقره سوره -38
 97- 96 ص ، تافلر هایدى و آلوین ، جدید تمدن سوى به -39
 . تلخیص با ، 23 و 22 ص ، تمدنها خوردبر -40
 .329 ص ، 4 ج ، تمدن تاریخ -41
 .141 ص ، 1 ج ، غرب و اسالم تمدن -42
 .68 ص ، اسالم در آزادى و چندگونگى -43
 .210 ص ، عقل و اسالم -44
 .210 ص ، عقل و اسالم -45
 . تلخیص با ، 21 - 18 ص ، تاریخ ى فلسفه دیدگاه از السالم علیه مهدى انقالب و قیام -46
 .83 ص ، الموعود الیوم -47
 .210 ص ، عقل و اسالم -48
 .125 و 124 ص ، عقاد محمود عباس ، شو برنارد -49
 9 ح ، 178 ص ، 53 ج ، االنوار بحار ؛278 ص ، 2 ج ، احتجاج ؛245 ح ، 285 ص ، طوسى ، الغیبة -50
 .3 ح ، 644 ص ، الدین كمال -51
 .77 ح ، 208 ص ، 75 ج ، بحاراالنوار -52



 .146 ح ، 366 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -53
 .29 ح ، 131 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -54
 .425 ص ، 2 ج ، المكارم مكیال -55
 .200 آیه ، عمران آل سوره -56
 .129 ص ، 1 ج ، ابراهیم بن على تفسیر -57
 .199 ص ، نعمانى ، الغیبة -58
 .23 ح ، 129 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -59
 .داوود مزامیر سفر ، مقدس كتاب -60
 .3/2 ، مّتى -61
 .65 ص ، یهود آیین در مسیحا انتظار -62
 .25 و 37/24 ، حزقیال ؛9/30 ، ارمیا ؛5/3 ، هوشع -63
 3/9 ، صفنیا ؛11/10 ، اشعیا -64
 .4- 2/2 ، صفنیا -65
 .65 ص ، یهود آیین در مسیحا انتظار -66
 .6 ح ، 287 ص ، الدین كمال ؛11 ح ، 125 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -67
 .6509 ح ، كنزالعمال ؛2717 ح ، 416 ص ، 1 ج ، الصغیر جامع ؛3 ح ، 122 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -68
 .2 ح ، 122 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -69
 93 آیه ، هود سوره -70
 .71 آیه ، اعراف سوره -71
 .5 ح ، 645 ص ، الدین كمال -72
 .54 ح ، 122 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -73
 .3642 ح ، 225 ص ، 5 ج ، ترمذى سنن -74
 .54 ح ، 357 ص ، الدین كمال -75
 .16 آیه ، حدید سوره -76
 .220 و 219 ص ، المحجة ؛24 ص ، نعمانى ، الغیبة -77
 .193 ص ، هشتاد خرداد ، اندیشه بازتاب مجله -78
 .50 و 49 ص ، بینمار اثر ، اسالم سیاست -79
 . پتروشفسكى اثر ، خراسان سربداران نهضت -80
 .50 ح ، 140 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -81
 .6 ح ، 123 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -82
 .11 ص ، المهدیه و المهدى حدیث فى امین احمد الدكتور مع -83
 .192   ص ، االسالم ىف الشریعه و العقیده ؛271 و 270 ص ، القیامة قیام و االمامة -84
 .105 آیه ، انبیاء ى سوره -85
 .5 ى آیه ، قصص سوره -86
 9 آیه ، صف ى سوره -87
 .24 آیه ، مائده سوره -88
 .112 آیه ، مائده سوره -89
 .321 ص ، ماللهند -90
 .17 ص ، الظهور بشارة ؛242 ص ، العهدین بشارت -91
 .18 ص ، الظهور بشارة ؛272 ص ، العهدین بشارت -92
 .18 ص ، الظهور بشارة -93
 .737 ص ، اوپانیشاد -94



 .34 ص ، الظهور بشارة ؛238 و 237 ص ، العهدین بشارت -95
 .244 و 243 ص ، العهدین بشارت -96
 .20 ص ، الظهور بشارة ؛273 ص ، العهدین بشارت -97
 .25 ص ، نامه جاماسب -98
 .19 ص ، یسن بهمن زند -99

 .150 ص ، نیس بهمن زند -100
 .105 آیه ، انبیاء ، سوره -101
 .17-1 رقم ، 1212 -  1210 ص ، 72 مزمور ، قدیم عهد ، مقدس كتاب -102
 .222 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛129 ح ، 172 ص ، طوسى ، الغیبة ؛53 ح ، 357 ص ، الدین كمال -103
 .30-28 رقم ، 339 ص ، یوحنا انجیل ، جدید عهد ، مقدس كتاب -104
 .46 آیه ، عمران آل ، سوره -105
 .159 آیه ، نساء سوره -106
 . ... و ؛241 ص ، 2 ج ، درالمنثور ؛143 ص ، 4 ج ، بخارى صحیح:  ك.ر -107
 .61 آیه ، زخرف سوره -108
 .386 ص9 ج ، البحرالمحیط ؛115 ص ، 25 ج ، البیان جامع -109
 .143 ص ، 4 ج ، بخارى صحیح -110
 .16 ح ، 331 ص ، نالدی كمال -111
 .217 ص ، 1 ج ، الكبیر المعجم -112
 .172 ص ، المالحم و الفتن -113
 .43 رقم ، 205 ص ، جدید عهد ، مقدس كتاب -114
 .9/62/35 ، متى انجیل -115
 .28-13 رقم ، 84- 82 ص ، متى انجیل ، جدید عهد ، مقدس كتاب -116
 .27 رقم ، 104 ص ، متى انجیل ، جدید عهد ، مقدس كتاب -117
 24/105/44 ، متى انجیل ، جدید عهد ، مقدس كتاب -118
 .50 رقم ، 317 ص ، یوحنا انجیل ، جدید عهد ، مقدس كتاب -119
 .6 رقم ، 102 ص ، متى انجیل ، جدید عهد ، مقدس كتاب -120
 .24/103/13 ، متى انجیل ، جدید عهد ، مقدس كتاب -121
 .178 ص ، طوسى ، الغیبة -122
 .13/242/29 ، لوقا انجیل -123
 .13/166/10 ، مرقس انجیل -124
 .16 ح ، 330 ص ، الدین كمال -125
 .4324 ح ، 319 ص ، 2 ج ، داوود ابى سنن -126
 .15 رقم ، 157 ص ، مرقس انجیل ، جدید عهد ، مقدس كتاب -127
 .7/56/21 ، متى انجیل ، جدید عهد ، مقدس كتاب -128
 .21 و 20 رقم ، 210 ص ، لوقا انجیل ، جدید هدع ، مقدس كتاب -129
 .3 رقم ، 102 ص ، 24 اصحاح ، متى انجیل ، جدید عهد ، مقدس كتاب -130
 .24/102/6 ، متى انجیل -131
 .34- 31 رقم ، 107 ص ، 25 اصحاح ، متى انجیل ، جدید عهد ، مقدس كتاب -132
 .17/252/20 ، لوقا انجیل -133
 .11- 21/265/9 ، لوقا انجیل -134
 .208 و 207 ص ، الساباطیة البراهین -135
 .256 ص ، 33 ج ، بحاراالنوار -136



 .((شوند نمى برانگیخته هرگز كه اند پنداشته كافران((، 7 آیه ، تغابن سوره -137
 .257 ص ، 33 ج ، بحاراالنوار -138
 . است نآ توثیق بر مقدم راوى یك تضعیف كه است این قاعده این از مقصود -139
 .322-311 ص ، 1 ج ، خلدون ابن تاریخ -140
 .239 ، السالم علیه الصادق االمام -141
 .69 ص ، االسالم فى المهدیة -142
 .481 ص ، 10 ج ، عشرین قرن المعارف دائرة -143
 .108 ص ، المهدویة و المهدى -144
 .480 و 479 ص ، الظالم تبدید -145
 .187 ص ، النقد موازین و تراثنا -146
 . الصحیحة االحادیث فى المنتظر المهدى -147
 .128 ص ، المنتظر المهدى فى االثر و السنة اهل عقیدة -148
 .128 ص ، المنتظر المهدى فى االثر و السنة اهل عقیدة -149
 .365 و 364 ص ، الصحیحة االحادیث فى المنتظر المهدى -150
 .277 ص ، 3 ج ، سالماال ضحى ، 41 ص ، المهدویة و المهدى -151
 .239 و 238 ص ، السالم علیه الصادق االمام -152
 .69 ص ، االسالم فى المهدیة -153
 .187- 185 ص ، النقد موازین و تراثنا -154
 .499 ص9 ج ، المنار تفسیر -155
 .6 ص ، الرسول بعد ینتظر مهدى ال -156
 . الصحیحة االحادیث فى المنتظر المهدى -157
 .22 و 21 ص ، الصالح ابن همقدم -158
 .22 و 21 ص ، الصالح ابن مقدمه -159
 .2 ص ، 1 ج ، حاكم مستدرك -160
 .المعاد زاد -161
 .او از نقل به ، 445 ص ، 2 ج ، السنة اهل عند المهدى االمام -162
 ج ، نووى شرح با مسلم صحیح ؛ اسرائیل بنى عن ذكر ما باب ، االنبیاء كتاب ، 143 ص ، 4 ج ، بخارى صحیص -163

 .85 و 58 ص ، 18
 .125 ص -9 ج ، التهذیب تهذیب -164
 .143 ص ، 4 ج ، بخارى صحیح -165
 94 ص ، 1 ج ، مسلم صحیح -166
 .185 ص ، 8 ج ، مسلم صحیح -167
 .678 ص ، 8 ج ، شیبه ابى ابن ، المصنف -168
 .167 ص ، 8 ج ، مسلم صحیح -169
 .520 ص ، 4 ج ، حاكم مستدرك -170
 .187 ص ، النقد موازین و تراثنا ؛501 - 499 ص - 9 ج ، المنار تفسیر -171
 .380 ص ، الصحیحة االحادیث فى المنتظر المهدى -172
 .380 ص ، الصحیحة االحادیث فى المنتظر المهدى -173
 .244 ص ، 3 ج ، االسالم ضحى -174
 .132 ص ، العربیه السیادة -175
 .231 ص ، الشیعه عقیدة -176
 .241 ص ، 3 ج ، االسالم ضحى -177



 .86 ص ، االمامیه للشیعة المعاصرة السیاسیة النظریة -178
 .107 ص ، العربیه السیادة -179
 .56 ص ، اجتماع بر علم تاثیر -180
 .35 ص ، نسبیت مفهوم -181
 .218 ص ، الشریعه و العقیده -182
 184 ص ، النقد موازین و تراثنا -183
 .77 و 76 ص ، 2 ج ، االسالمیین مذاهب -184
 .222 ص ، جلى محمد احمد ، المسلمین تاریخ فى الفرق عن دراسة -185
 .17 و 16 ص ، المهدى حول بحث -186
 .110 ص ، المهدویة و المهدى -187
 .141- 135 ص ، الضعیف و الصحیح فى المنیف المنار -188
 .128 ، 2 ج ، للفتاوى الحاوى -189
 .128 ص ، 2 ج ، فتاوىلل الحاوى -190
 9245 ح ، 362 ص ، 6 ج ، القدیر فیض -191
 .362 ص ، 5 ج ، البارى فتح -192
 . شوكانى التوضیح رساله از نقل به ، 4 ص ، المكنون الوهم ابراز -193
 .211 ص ، 2 ج ، المحرقة الصواعق -194
 .62 ص ، 2 ج ، مقاصد شرح -195
 .463 ص ، 1 ج ، االول آثار و الدول اخبار -196
 .2331 حدیث ذیل ، االحوذى تحفة -197
 .433 ص ، خلدون ابن كالم من المكنون الوهم ابراز -198
 .146 ص ، االذاعة -199
 .125 ص ، االذاعة -200
 .243 ص ، 11 ج ، المعبود عون -201
 .225 ص ، المتواتر الحدیث من المتناثر نظم -202
 .139 ص ، الساعة الشراط االشاعة -203
 .36 و 35 شماره ، 16 ج ، االسالمى التمدن مجله -204
 .116 ص ، البینات -205
 .300 و 299 ص ، االسالمیة الفتوحات -206
 .341 ص ، 5 ج ، لالصول الجامع التاج -207
 .643 ص ، 22 شماره ، االسالمى التمدن مجله -208
 .6 ص ، 1 ج ، الجماعة اتحاف -209
 .7 ص ، 1 ج ، الجماعة اتحاف -210
 .24 و 23 ص ، الساعة اشراط فقه و المهدى -211
 .343 ص ، 3 ج ، ترمذى سنن -212
 .380 ص ، 4 ج ، الكبیر الضعفاء -213
 . السنه شرح -214
 . الشافعى مناقب -215
 .465 ص ، 4 ج ، المستدرك -216
 .130 ص ، المنیف المنار نقل به -217
 .493 ص ، 3 ج ، السنة مصابیح -218
 .220 ص 5 ج ، لنهایةا -219



 .299 ص ، 2 ج ، التذكرة -220
 .354 ص ، 25 ج ، العرب لسان -221
 .211 ص ، 4 ج ، السنة المنهاج -222
 .150 ص ، 25 ج ، الكمال تهذیب -223
 .463 ص ، 4 ج ، المستدرك تلخیص -224
 .135 -  130 ص ، المنیف المنار -225
 .53 -  45 ص ، المالحم و الفتن فى النهایة -226
 .312 ص ، 5 ج ، مقاصد شرح -227
 .314 ص ، 7 ج ، الزوائد مجمع -228
 .129 ص ، المطالب اسنى -229
 .263 ص ، 3 ج ، الزجاجه مصباح -230
 .125 ص ، 9 ج ، التهذیب تهذیب -231
 .553 و 522 ص ، 2 ج ، الصغیر الجامع -232
 .561 ص ، 2 ج ، الجواهر و الیواقیت -233
 .26 ص ، المختصر القول ؛163 ص ، لمحرقةا الصواع -234
 . آخرالزمان مهدى عالمات فى البرهان -235
 .68 - 60 ص ، الفكر فوائد فرائد -236
 .139 ص ، الساعة الشراط االشاعة -237
 . اللدینة المواهب شرح -238
 . البیت آل فضائل فى المیت احیاء شرح -239
 . اللوامع -240
 .332 ص ، 2 ج ، العروس تاج -241
 .161 - 145 ص ، الراغبین اسعاف -242
 .78 ص ، الذهب سبائك -243
 .126 ص ، االذاعة در قنوجى از نقل به -244
 .185 ص ، االبصار نور -245
 .290 ص ، 2 ج ، االسالمیة الفتوحات -246
 .68 ص ، الشهدى القطر -247
 . الساعه عالمات -248
 .45 ص ، الوردى العطر -249
 .225 ص ، المتناثر نظم -250
 .393 ص ، 6 ج ، االحوذى تحفة -251
 .341 ص ، 5 ج ، لالصول الجامع التاج -252
 . االسالمى التمدن مجله -253
 .116 ص ، البینات -254
 . االسالمى التمدن مجله -255
 .المنتظر المهدى فى االثر و السنة اهل عقیدة -256
 .70 ص ، المهدى انكر من على باالثر االحتجاج -257
 .او از نقل به ، 324 ص ، 2 ج ، السنة اهل عند المهدى االمام -258
 .433 ص ، المكنون الوهم ابزار -259
 .146 ص ، االذاعة -260
 .643 ص ، 22 شماره ، االسالمى التمدن مجله -261



 .3 شماره ، االسالمیة الجماعة مجله -262
 .178 ص ، البرهان -263
 .5 ص ، المنتظر المهدى -264
 .275 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع -265
 .77 ح ، 202 ص ، 46 ج ، بحاراالنوار -266
 .3 ح ، 143 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -267
 9 ح ، 239 ص ، 49 ج ، بحاراالنوار ؛591 ح ، 337 ص ، 2 ج ، السمطین فرائد -268
 .275 ص ، 50 ج ، بحاراالنوار -269
 .275 ص ، 50 ج ، بحاراالنوار -270
 .416 ص ، المودة ینابیع -271
 .152 ص ، السوؤل مطالب -272
 95 ص ، الناصب الزام ؛340 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع -273
 .337 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع -274
 .80 و 79 ص ، الثمینة الدرر و المنتظمة الاللى -275
 .118 ص ، عشر االثنى االئمة -276
 .697 ص ، 1 ج ، العربى االدب تاریخ -277
 .172 ص ، 4 ج ، االعیان وفیات -278
 .162 ص 5 ج ، سعد ابن طبقات -279
 .31 ص ، الشیعه فرق -280
 .225 ص ، 9 ج ، النهایة و البدایة -281
 .36 ص ، 4 ج ، الِفَصل -282
 .36 ص ، 4 ج ، الِفَصل -283
 .1 ح ، 23 ص ، 5 ج ، كافى -284
 .158 ص ، الطالبین مقاتل -285
 .162 ص ، الطالبین مقاتل -286
 .243 ص ، 3 ج ، االسالم ضحى -287
 .64-58 ص 1 ج ، االنوار لوامع -288
 .58 ص ، 1 ج ، االنوار لوامع -289
 .58 ص ، 1 ج ، االنوار لوامع -290
 .58 ص ، 1 ج ، االنوار لوامع -291
 .78 ص ، 1 ج ، الشافى كتاب -292
 .79 ص 1 ج ، الشافى كتاب -293
 .185 ص ، االمال مطمح -294
 .104 و 103 ص ، المهدى حول بحث -295
 .77 ص ، االمامیه عقائد -296
 . ه 1371 سال ، االسالمى التمدن مجله ، البانى ، السالم علیه المهدى حول -297
 .3 شماره ، اسالمیة جامعة مجله ، المنتظر المهدى فى االثر و السنة اهل عقیده -298
 .3 شماره ، اسالمیة جامعة مجله ، المنتظر المهدى فى االثر و نةالس اهل عقیدة -299
 .19 ص ، 1 ج ، الدین كمال -300
 . دمشق چاپ ، اسالمى تمدن مجله -301
 .حجاز چاپ ، السالمیه الجماعة مجله -302
 .55 آیه ، نور سوره -303



 .28 ص ، 3 ج ، احمد مسند -304
 .212 ح ، 390 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -305
 .557 ص ، 4 ج ، حاكم مستدرك -306
 .81 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -307
 .4086 ح ، 1368 ص 2 ج ، ماجه ابن سنن -308
 .36 ص ، 3 ج ، احمد مسند -309
 .32 ح ، 43 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -310
 .143 ص ، 4 ج ، بخارى صحیح -311
 .24 ح ، 191 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -312
 .84 ص ، 1 ج ، احمد مسند -313
 .1 ح ، 317 ص ، 1 ج ، الدین كمال -314
 .36 ص ، 3 ج ، احمد مسند -315
 .42 ص ، طوسى ، الغیبة -316
 .176 ص ، 4 ج ، االعیان وفیات -317
 .336 ص ، 3 ج ، بالوفیات الوافى -318
 .454 ص ، 4 ج ، التاریخ فى الكامل -319
 .59 ص ، 3 ج ، الصفا روضة -320
 .112 ص ، 4 ج ، الذهب مروج -321
 .439 ص ، 6 ج ، المعارف دائرة -322
 .361 ص ، 1 ج ، البشر اخبار فى المختصر -323
 .118 ص ، ابلیس تلبیس -324
 .152 ص ، 2 ج ، الرسول آل مناقب فى السوؤل مطالب -325
 .117 ص ، الذهبیه الشذرات -326
 .104 ص ، النجاه مفتاح -327
 .208 ص ، المحرقه صواعق -328
 .312 ص ، الطالب كفایة -329
 .127 ص ، 2 ج ، الجواهر و الیواقیت -330
 .366 باب ، مكیه فتوحات -331
 .341 ص ، نوراالبصار -332
 .306 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع -333
 .154 ص ، االبصار نور حاشیه در الراغبین اسعاف -334
 .685 ص ، 2 ج ، االطالع مراصد -335
 .319 ص ، 1 ج ، البشر اخبار فى المختصر تتمة -336
 .118 ص ، االرب نهایة -337
 .173 ص ، 3 ج ، البلدان معجم -338
 .78 ص ، الذهب سبائك -339
 .361 ص ، 3 ج ، خلدون ابن تاریح -340
 .198 ص ، 1 ج ، نحل و ملل -341
 .273 ص ، المهمة الفصول -342
 .404 ص ، النبوة شواهد -343
 .336 ص ، 10 ج ، المشكاة شرح فى المرقاة -344
 .370 ص ، 2 ج ، الصدق دالئل -345



 . الوصول معارج -346
 .210 ص ، 3 ج ، االسالم ضحى -347
 .132 ص ، 2 ج ، السمطین فرائد -348
 .350 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع از نقل به -349
 .350 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع از نقل به -350
 .350 ص ، 3 ج ، المودة بیعینا از نقل به -351
 .288 ص ، 2 ج ، الخمیس تاریخ -352
 .353 ص ، 1 ج ، االول آثار و الدول اخبار -353
 .381 ص ، 1 ج ، غبر من خبر فى العبر -354
 .79 و 78 ص ، الطالبیه انساب فى المباركة الشجرة -355
 .179 ص ، االشراف بحب االتحاف -356
 .265 ص ، 3 ج ، ذهب من اخبار فى الذهب شذرات -357
 .149 ص ، الساعة الشراط االشاعة -358
 .78 ، 1 ج ، الواعظ غالیة -359
 .312 ص ، الطالب كفایة -360
 .127 ص ، 2 ج ، الجواهر و الیواقیت -361
 .404 ص ، النبوه شواهد -362
 .246 ص ، آله و علیه اهللا صلى محمد آل تاریخ فى المحاكمة -363
 .132 ص ، 2 ج ، مینالسط فرائد -364
 .351 و 350 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع -365
 .351 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع -366
 .353 ص ، 1 ج ، االول آثار و الدول اخبار -367
 .209 ص ، السیاسى الفكر تطور -368
 .230 ص ، نجاشى رجال -369
 .198 و 197 ص ، 30 ج ، الشیعه وسائل -370
 .61 و 60 ص ، مادمیردا ، الرواشح -371
 .208 ص ، السیاسى الفكر تطور -372
 .358 ص ، 4 ج ، البانى الدین ناصر ، الصحیحه االحادیث سلسلة -373
 . ... و 433 -  430 و 426 -  424 و 408 -  407 ص ، الدین كمال -374
 .22 و 17 و 15 و 4 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -375
 .298 و 271 و 266 و 263 و 255 و 253 ص ، الغیبة ؛475 ص ، الدین كمال -376
 .435 ص ، الدین كمال -377
 . تلخیص با ، 330 و 329 ص ، 1 ج ، كافى -378
 .441 ص ، الدین كمال -379
 .1 ح ، 178 ص ، 1 ج ، كافى -380
 .2 ح ، 178 ص 1 ج ، كافى -381
 .13 ح ، 179 ص ، 1 ج ، كافى -382
 .2 ح ، 328 ص ، 1 ج ، كافى -383
 .1 ح ، 328 ص ، 1 ج ، كافى -384
 .5 ح ، 337 ص ، 1 ج ، كافى -385
 .13 ح ، 328 ص ، 1 ج ، كافى ؛5 ح ، 381 ص ، الدین كمال -386
 24 ح ، 17 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -387



 .4 ح ، 4 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -388
 .2 ح ، 328 ص ، 1 ج ، كافى -389
 .5 ح ، 430 ص ، الدین كمال -390
 .245 ص ، طوسى ، الغیبة -391
 .247 ص ، طوسى ، الغیبة -392
 .348 ص ، 2 ج ، االرشاد -393
 .422 ص ، 3 ج ، الهداة اثبات -394
 .435 ص ، الدین كمال -395
 .257 ص ، الدین كمال -396
 .289 ص ، الدین كمال ؛7 ح ، 338 ص ، 1 ج كافى -397
 .1 ح ، 383 ص ، 36 ج ، بحاراالنوار -398
 .133 و 132 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛ 317 ص ، الدین كمال -399
 .133 و 132 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛ 317 ص ، الدین كمال -400
 .133 و 132 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛ 317 ص ، الدین كمال -401
 .3 ح ، 388 ص ، 36 ج ، بحاراالنوار -402
 .11 ح ، 395 ص ، 36 ج ، بحاراالنوار ؛ 283 ص ، الوصیة اثبات -403
 .8 ح ، 79 ص ، 42 ج ، بحاراالنوار ؛ 33 ص ، الدین كمال -404
 .1 ح ، 333 ص ، الدین كمال -405
 .14 ح ، 146 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛ 31 ح ، 345 ص ، الدین كمال -406
 .433 ص ، الورى اعالم -407
 .1 ح ، 359 ص ، الدین كمال -408
 .29 ح ، 321 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -409
 .237 ص ، 49 ج ، بحاراالنوار ؛1 ح ، 309 ص ، 3 ج ، الموده ینابیع -410
 .1 ح ، 156 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛1 ح ، 377 ص ، الدین كمال -411
 .5 ح ، 157 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛436 ص ، الورى اعالم -412
 .3 ح ، 239 ص ، 50 ج ، بحاراالنوار -413
 .406 ص ، 2 ج ، الغمة كشف -414
 .6 ح ، 160 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -415
 .7 ح ، 160 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -416
 9 ح ، 161 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛7 ح ، 48 ص ، الدین كمال -417
 .6 ح ، 238 ص ، 50 ج ، بحاراالنوار -418
 .269 ص ، 50 ج ، بحاراالنوار -419
 .304 ص ، 50 ج ، بحاراالنوار -420
 .289 ص ، 50 ج ، بحاراالنوار -421
 .462 ص ، 2 ج ، الرواة جامع -422
 . تلخیص با ، 248 ص ، طوسى ، الغیبة -423
 .51 ج ، بحاراالنوار -424
 .427 و 426 ص ، الدین كمال -425
 .325 ص ، المختاره الفصول:  ك.ر -426
 .31 ح ، 343 ص ، 1 ج ، كافى -427
 . المختاره الفصول -428
 .23 ص ، 37 ج ، بحاراالنوار ؛321 ص ، المختار الفصول -429



 .3 ح ، 159 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار. 360 ص ، الدین كمال -430
 9 ص ، التبصرة و االمامة -431
 .21 رقم ، 19 ص ، نجاشى رجال -432
 .13 رقم ، 15 ص ، نجاشى رجال -433
 .113 رقم ، 60 ص ، العلماء معالم -434
 .240 رقم ، 97 ص ، نجاشى رجال -435
 .206 رقم ، 85 ص ، نجاشى رجال -436
 .375 رقم ، 75 ص ، 16 ج ، الذریعه -437
 .150 رقم ، 64 ص ، نجاشى رجال -438
 .149 رقم ، 64 ص ، نجاشى رجال -439
 .380 رقم ، 147 ص ، نجاشى رجال -440
 .511 رقم ، 192 ص ، نجاشى رجال -441
 .741 رقم ، 380 ص ، نجاشى رجال -442
 .573 رقم ، 219 ص ، نجاشى رجال -443
 .652 رقم ، 247 ص ، نجاشى رجال -444
 .708 رقم ، 271 و 270 ص ، نجاشى رجال -445
 .679 رقم ، 260 و 259 ص ، نجاشى رجال -446
 .1043 رقم ، 383 ص ، نجاشى رجال -447
 .1047 رقم ، 385 ص ، نجاشى رجال -448
 .1050 رقم ، 393 ص ، نجاشى جالر -449
 .699 رقم ، 159 ص ، طوسى فهرست -450
 .80 و 79 ص ، 16 ج ، الذریعه -451
 .1035 رقم ، 381 ص ، نجاشى رجال ؛292 رقم ، 92 ص ، 3 ج ، الذریعه -452
 .944 رقم ، 353 -  350 ص ، نجاشى رجال -453
 .406 رقم ، 82 ص ، 16 ج ، الذریعه -454
 .70 - 69 ص ، العشرة لالمسائ -455
 .321 ص ، المختاره الفصول -456
 .514 ص ، 1 ج ، كافى -457
 .340 و 339 ص ، 2 ج ، االرشاد -458
 .445 ص ، 2 ج ، الغمه كشف -459
 .842 ص ، المتهجد مصباح -460
 .187 ص ، االمین الولد -461
 .418 ص ، الورى اعالم -462
 .2 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -463
 .21 و 20 ص ، المقاصد توضیح -464
 .424 ص ، الدین كمال -465
 .242 - 240 ص ، طوسى ، الغیبة -466
 .430 ص ، الدین كمال -467
 .431 ص ، الدین كمال -468
 .19 ح ، 25 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار. 435 ص ، الدین كمال -469
 .18 ح ، 25 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار. 434 ص ، الدین كمال -470
 .17 ح ، 25 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار. 436 ص ، الدین كمال -471



 .332 ص 1 ج ، كافى ؛353 ص ، 2 ج ، االرشاد -472
 .351 ص ، 2 ج ، االرشاد -473
 .351 ص ، 2 ج ، االرشاد -474
 .354 ص ، 2 ج ، االرشاد -475
 .16 ص ، 52 ج ، النواربحارا. 273 - 271 ص ، طوسى ، الغیبة -477. 352 ص ، 2 ج ، االرشاد -476
 .441 ص ، الدین كمال -478
 .5 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار. 431 ص ، الدین كمال -479
 .6 ح ، 329 ص ، 1 ج ، كافى -480
 .1 ح ، 329 ص ، 1 ج ، كافى -481
 .6 ح ، 331 ص ، 1 ج ، كافى -482
 .36 ح ، 52 ج ، بحاراالنوار. 250 - 248 ص ، طوسى ، الغیبة -483
 .246 ص ، طوسى ، الغیبة -484
 .23 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار. 384 ص ، الدین كمال -485
 .440 ص ، الدین كمال -486
 .441 ص ، الدین كمال -487
 .444 ص ، الدین كمال -488
 324 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع -489
 229 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع -490
 .335 ص 3 ج ، المودة ینابیع -491
 .351 ص ، 2 ج ، رشاداال -492
 .77 - 1 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -493
 .40 و 39 ص ، العلویة السلسلة سر -494
 .130 ص ، الطالبین انساب فى المجدى -495
 .79 و 78 ص ، الطالبیة انساب فى المباركة الشجرة -496
 .8 ص ، الطالبین انساب فى الفخرى -497
 .199 ص ، البط ابى آل انساب فى الطالب عمدة -498
 .105 ص ، االنساب لمعرفة االلباب روضة -499
 .78 ص ، الذهب سبائك -500
 .73 ص ، االویسیة و الحیدریة االنساب فى الدررالبهیة -501
 . ریاض چاپ ، 55 و 54 ص ، طالب ابى و عبداهللا الى ینتسب من بمعرفة المطالب تحفة -502
 . ریاض چاپ ، 55 ص ، طالب ابى و عبداهللا الى ینتسب من بمعرفة المطالب تحفة -503
 . ریاض چاپ ، 39 ص ، بحراالنساب -504
 .100- 97 ص ، البتول البضعة ذریة فى االصول -505
 .21 ح ، 195 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار ؛290 - 288 ص طوسى ، الغیبة -506
 .475 ص ، 2 ج ، الدین كمال -507
 .379 ص ، 2 ج ، الدین كمال -508
 .505 ص ، 1 ج ، افىك -509
 .10 ح ، 180 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -510
 92 ص ، الدین كمال -511
 .102 ص ، الفرق و المقاالت -512
 .110 ص ، الشیعه فرق -513
 .1 ح ، 285 ص ، 1 ج ، كافى -514



 .4 ح ، 286 ص ، 1 ج ، كافى -515
 .3 ح ، 286 ص ، 1 ج ، كافى -516
 .53 ح ، 67 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ، 476 و 475 ص ، الدین كمال -517
 .53 ح ، 67 ص ، 52 ج ، ؛بحاراالنوار476 و 475 ص ، الدین كمال -518
 .53 ح ، 67 ص ، 52 ج ، ؛بحاراالنوار476 و 475 ص ، الدین كمال -519
 .166 ص ، المحرقة صواعق -520
 .102 ص ، السیاسى الفكر تطور -521
 .12 آیه ، مریم سوره -522
 .192 ص ، 11 ج ، رازى فخر تفسیر -523
 .30 و 29 آیه ، مریم سوره -524
 .454 ص ، المودة ینابیع -525
 .1 ح ، 382 ص ، 1 ج ، كافى -526
 .41 و 40 ص ، 2 ج ، اثیر ابن كامل ؛63 و 62 ص ، 2 ج ، طبرى تاریخ ، رك -527
 .316 ص ، المختاره الفصول -528
 .12 آیه ، مریم سوره -529
 .22 آیه ، یوسف سوره -530
 .10 ح ، 258 ص ، الدرجات بصائر -531
 .389 و 388 ص ، المراد كشف -532
 .2 ح ، 383 ص ، 1 ج ، كافى -533
 .8 ح ، 384 ص ، 1 ج ، كافى -534
 .5 ح ، 320 ص ، 1 ج ، كافى -535
 .1 ح ، 328 ص ، 1 ج ، كافى -536
 .3 ح ، 328 ص ، 1 ج ، كافى -537
 .4 ح ، 328 ص ، 1 ج ، كافى -538
 یافتید كاردانى آنان در اگر آنگاه ، كنند پیدا زناشویى قابلیت كه هنگامى تا بیازمایید را یتیمان و.((6 آیه ، نساء سوره -539

 .((برگردانید آنان به را اموالشان
 .150 و 149 ص ، المختاره الفصول:  رك -540
 .19796 ح ، 662 ص ، 5 ج ، احمد مسند -541
 .118 ص ، المحرقه صواعق -542
 .17 ص ، 4 ج ، اسدالغابه -543
 .400 ص ، 1 ج ، االسالمیه االمم تاریخ -544
 .260 ص ، 3 ج ، الحدید ابى ابن شرح -545
 .41 و 40 ص ، 2 ج ، اثیر ابن كامل ، 63 و 62 ص ، 2 ج ، طبرى تاریخ -546
 .34 ح ، 269 ص ، 50 ج ، بحاراالنوار -547
 .80 ح ، 304 ص ، 50 ج ، اربحاراالنو -548
 .15 ح ، 38   ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ، 184 ص ، نعمانى ، الغیبة ، 6 باب ، 188 ص -الدرر عقد -549
 .6 ح ، 160 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -550
 9 ح ، 161 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛408 ص ، الدین كمال -551
 .431 ص ، الدین كمال -552
 .1 ح ، 385 و 384 ص ، نالدی كمال -553
 .8 ح ، 431 ص ، الدین كمال -554
 .2 ح ، 435 ص ، الدین كمال -555



 .5 ح ، 437 و 436 ص ، الدین كمال -556
 .24 ح ، 503 و 502 ص ، 2 ج ، الدین كمال -557
 . ولى ماده ، المنیر مصباح -558
 . ولى ماده ، الموارد اقرب -559
 .523 ص ، راغب مفردات -560
 .12 ص ، 6 ج ، المیزان -561
 .368 ص ، 5 ج ، المیزان -562
 .1 ح ، الشریعه مصباح -563
 .45 آیه ، عنكبوت سوره -564
 .29 آیه ، انفال سوره -565
 .370 ص ، 3 ج ، اشارات -566
 .40 آیه ، نمل سوره -567
 43 آیه ، رعد سوره -568
 .79 آیه ، واقعه سوره -569
 .33 آیه ، احزاب سوره -570
 .44 آیه ، نحل سوره -571
 . المناقب كتاب ، 656 ص ، 5 ج ، ترمذى صحیح ؛130 ص ، 7 ج ، مسلم صحیح -572
 .6 ح ، 229 ص ، 1 ج ، كافى -573
 .64 آیه ، مائده سوره -574
 ((آیه ، شورى سوره -575
 .31 آیه ، شورى سوره -576
 .55 آیه ، مائده سوره -577
 .4 آیه ، تحریم سوره -578
 .216 آیه ، بقره سوره -579
 .19 آیه ، نساء سوره -580
 .3 ح ، 10 باب ، 485 ص ، الدرجات بصائر -581
 .148 ص ، القناع كشف -582
 .166 ص ، سهروردى ، اللمحات -583
 .516 ص ، 2 ج ، المشرقیة المباحث -584
 .111 ص ، 7 ج ، المتعالیة الحكمة -585
 .38 آیه ، دخان سوره -586
 .51 ح ، 65 ص ، 61 ج ، راالنواربحا -587
 .10 ح ، 179 ص ، 1 ج ، كافى -588
 .320 و 319 ص ، الحكمة نهایة -589
 .4 ح ، 177 ص ، 1 ج ، كافى -590
 .1 ح ، 179 ص ، 1 ج ، كافى -591
 .555 - 548   ص ، آملى جوادى اهللا آیت ، القواعد تمهید تحریر ، 172 ص ، القواعد تمهید -592
 .31 آیه ، الرحمن سوره -593
 .15 ص ، علیه اهللا رحمة طباطبایى عالمه ، الشیعة -594
 .89 ص ، فارابى ، الفاضلة المدینة اهل آراء:  رك -596. 438 ص ، اسالم جهان در فلسفه تاریخ -595
 .110 و 109 ص ، السالم علیه المهدى حول بحث -597
 .8 و 7 ص ، الوالیه نهج -598



 .134 و 133 ص ، اللباب لب رساله -599
 .127 ص ، 2 ج ، الجواهر و الیواقیت -600
 . مكیه فتوحات -601
 .404 ص ، النبوة شواهد -602
 .351 و 350 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع:  ك.ر -603
 .351 و 350 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع:  ك.ر -604
 . والیةال و النبوة و الوحید فى رسالة ، 12 فصل ، قیصرى مقدمه:  ك.ر -605
 .3 خطبه ، البالغه نهج -606
 .5 -  1 آیه ، قدر سوره -607
 .4 - 1 آیه ، دخان سوره -608
 .249 ص ، 1 ج ، كافى -609
 9 ح ، 253 و 252 ص ، 1 ج ، كافى -610
 .2 ح ، 248 و 247 ص ، 1 ج ، كافى -611
 .3 ح ، 281 و 280 ص ، 1 ج ، الدین كمال -612
 .71 آیه ، اسراء سوره -613
 .19 ص ، 2 ج ، كافى -614
 .194 ص ، 4 ج ، درالمنثور -615
 .194 ص ، 4 ج ، درالمنثور -616
 .215 ص ، 1 ج ، كافى -617
 .569 ص ، 5 ج ، كنزالدقائق تفسیر ؛313 ص ، 44 ج ، بحاراالنوار -618
 .7 آیه ، رعد سوره -619
 .142 ص ، 13 ج ، البیان جامع -620
 .129 ص ، 3 ج ، حاكم مستدرك -621
 .191 ص ، 1 ج ، كافى -622
 .192 ص ، 1 ج ، كافى -623
 .41 آیه ، نساء سوره -624
 .84 آیه ، نحل سوره -625
 .89 آیه ، نحل سوره -626
 .75 آیه ، قصص سوره -627
 .13 و 12 ص ، 25 ج ، رازى فخر تفسیر -628
 .84 آیه ، نحل سوره -629
 در( دادیم قرار اى میانه امت ، نیز را شما)  است میانه قبله یك ، شما قبله كه( همانگونه((، 143 آیه ، بقره سوره -630

 .((است گواه شما بر هم پیامبر و باشید گواه مردم بر تا) تفریط و افراط میان ، اعتدال حد
 .43 آیه ، رعد سوره -631
 .388 ص ، 11 ج ، المیزان -632
 .24 آیه ، فاطر سوره -633
 .249 ص ، 1 ج ، كافى -634
 .209 ص ، 2 ج ، قمى ابراهیم بن على تفسیر -635
 .118 آیه ، اعراف سوره -636
 .72 ص ، 15 ج ، رازى فخر تفسیر -637
 .657 ص ، 3 ج ، الدقائق كنز تفسیر -638
 .414 ص ، 1 ج ، كافى -639



 .119 آیه ، توبه سوره -640
 .220 ص ، 16 ج ، رازى فخر تفسیر -641
 .208 ص ، 1 ج ، كافى -642
 .208 ص ، 1 ج ، كافى -643
 .345 ص ، 1 ج ، التنزیل شواهد -644
 .16 ص ، الخواص تذكرة -645
 .59 آیه ، نساء سوره -646
 .7 آیه ، رعد سوره -647
 .278 ص ، 3 ج ، المحیط البحر -648
 .208 ص ، 5 ج ، طبرى البیان جامع حاشیه -649
 .56 ص ، المرتضوى المناقب -650
 .134 ص ، المودة یعیناب -651
 .314 ص ، 1 ج ، السمطین فرائد -652
 .1200 ص ، 3 ج ، التنزیل شواهد -653
 . ... و ؛220 ص ، 1 ج ، الدین كمال ؛...  و 4 و 2 و 1 ح ، 177 ص ، 1 ج ، كافى -654
 .2 ح ، 197 ص ، 1 ج ، كافى -655
 .3 و 2 و 1 ح ، 192 و 191 ص ، 1 ج ، كافى -656
 .6 ح ، 193 ص ، كافى -657
 .2 ح ، 203 ص ، كافى -658
 . ... و ؛480 ص ، 2 ج ، الدین كمال ؛18 و 15 و 10 و 8 و 4 ح ، 336 ص ، 1 ج ، كافى -659
 . غیب ماده ، اللغه مقاییس معجم -660
 . غیب ماده ، المنیر مصباح -661
 .181 ص ، 5 ج ، احمد مسند -662
 90 ص ، المحرقه صواعق -663
 . العقدین جواهر -664
 .15 ص ، 3 ج ، القدیر فیض -665
 .239 ص ، 5 ج ، المقاصد شرح -666
 .150 ص ، المحرقه صواعق -667
 .78 ص ، الصادى رشقة -668
 .234 ص ، المحرقه صواعق -669
 .29 ص ، 2 ج ، احمد مسند ؛1452 ص ، 3 ج ، مسلم صحیح ؛78 ص ، 9 ج ، بخارى صحیح -670
 .59 آیه ، نساء سوره -671
 .401 - 384 ص ، 4 ج ، المیزان تفسیر ؛144 ص ، 10 ح ، رازى فخر تفسیر -672
 .385 ص ، 6 ج ، البارى فتح -673
 .3 ص ، 6 ج ، مسلم صحیح -674
 .173 ص ، المقارن للفقه العامة االصول -675
 ((3 ص ، 5 ج ، احمد مسند -676
 ((9 ص ، 5 ج ، احمد مسند -677
 .12 ح ، 7 ص ، 1 ج ، الكبیر المعجم -678
 .281 ص ، 3 ج ، المودة ینابیع ؛431 ح ، 133 ص ، 2 ج ، السمطین فرائد -679
 . است فرستاده جمكران سایت بر كه ایمیلى از برگرفته -680
 .66 و 65 ص ، السالم علیه المهدى حول بحث -681



 . كافى اصول:  ك.ر -682
 .220 ص ، 5 ج ، احمد مسند -683
 .223 ص ، 2 ج ، السنة منهاج -684
 .13 ، 4 ج ، التهذیب تهذیب -685
 .332 ص ، 50 ج ، بحاراالنوار ؛476 -  474 ص ، الدین كمال -686
 .3 ح ، 227 ص ، 36 ج ، بحاراالنوار ؛256 ص ، الدین كمال -687
 .380 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -688
 .141 آیه ، عمران آل سوره -689
 .287 ص ، الدین كمال ؛18 ح ، 73 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -690
 .1 ح ، 109 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛426 ص ، الورى اعالم ؛303 ص ، الدین كمال -691
 .1 ح ، 132 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛315 ص ، الدین كمال -692
 .2 ح ، 133 و 132 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛316 ص ، الدین كمال -693
 .3 ح ، 133 و 132 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛317 ص ، الدین كمال -694
 .4 ح ، 133 و 132 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -695
 .386 ص ، 36 ج ، بحاراالنوار ؛319 ص ، الدین كمال -696
 .66 ح ، 145 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛330 ص ، الدین كمال -697
 .4 ح ، 143 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛338 ص ، الدین كمال -698
 .12 ح ، 145 ص ، بحاراالنوار ؛341 ص ، الدین كمال -699
 .13 ح ، 145 ص ، بحاراالنوار -700
 .70 ح ، 146 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛342 ص ، الدین كمال -701
 .2 ح ، 336 ص ، 1 ج ، كافى ؛360 و 359 ص ، الدین كمال -702
 .6 ح ، 151 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛361 ص ، الدین كمال -703
 .20 آیه ، لقمان سوره -704
 .2 ح ، 151 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛368 ص ، الدین كمال -705
 .29 ح ، 321 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛371 ص ، الدین كمال -706
 .4 ح ، 154 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛372 ص ، الدین كمال -707
 .1 ح ، 156 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛377 ص ، الدین كمال -708
 .4 ح ، 30 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛378 ص ، الدین كمال -709
 .438 و 437 ص ، الورى اعالم ؛380 و 379 ص ، الدین كمال -710
 .16 ح ، 24 و 23 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛384 ص ، الدین كمال -711
 .6 ح ، 160 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛409 ص ، الدین كمال -712
 .286 ص ، الوصیة اثبات -713
 .67 ح ، 293 ص و 63 ح ، 290 ص ، 50 ج ، بحاراالنوار -714
 .1 ح ، 344 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -715
 9 ح ، 310 و 309 ص ، 50 ج ، بحاراالنوار -716
 .9 ح ، 5 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛430 ص ، الدین كمال -717
 .16 ح ، 24 و 23 ص ، 52 ج ، اربحاراالنو ؛384 ص ، الدین كمال -718
 .44 ح ، 325 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -719
 .3 ح ، 351 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛364 ص ، طوسى ، الغیبة -720
 .6 ح ، 358 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛391 ص ، طوسى ، الغیبة -721
 .344 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛354 ص ، طوسى ، الغیبة -722
 .1 ح ، 346 ص ، 51 ج ، حاراالنوارب -723



 .356 ص ، طوسى ، الغیبة -724
 .3 ح ، 350 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -725
 .348 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛510 ص ، الدین كمال ؛361 ص ، طوسى ، الغیبة -726
 .360 و 359 ص ، طوسى ، الغیبة -727
 .386 ص ، 6 ج ، الهدایة اثباة -728
 .393 ص ، 6 ج ، لهدایةا اثباة -729
 .350 ص ، 6 ج ، الهدایة اثباة -730
 .193 ص ، نجاشى رجال -731
 .194 ص ، نجاشى رجال -732
 .28 ص ، نجاشى رجال -733
 .28 ص ، نجاشى رجال -734
 .215 ص ، نجاشى رجال -735
 .195 ص ، نجاشى رجال -736
 . ص ، نجاشى رجال -737
 .355 ص ، طوسى ، الغیبة -738
 .359 ص ، طوسى ، الغیبة -739
 .329 ص ، 1 ج ، كافى ؛360 ص ، طوسى ، الغیبة -740
 .349 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -741
 .366 ص ، طوسى ، الغیبة -742
 .363 ص ، طوسى ، الغیبة -743
 .365 ص ، طوسى ، الغیبة -744
 .372 ص ، طوسى ، الغیبة -745
 .371 ص ، طوسى ، الغیبة -746
 .370 ص ، طوسى ، بةالغی -747
 .372 ص ، طوسى ، الغیبة -748
 .400 ص ، طوسى شیخ رجال -749
 .445 ص ، الورى اعالم ؛516 ص ، الدین كمال -750

 
 .518 و 502 ص ، الدین كمال -751
 .242 ص ، الیقین حق -752
 .257 ص ، طوسى ، الغیبة -753
 .222 ص ، طوسى ، الغیبة -754
 .240 ص ، طوسى ، الغیبة -755
 .452 ص ، الورى اعالم -756
 .478 ص ، الدین كمال -757
 .149 ص ، حسین جاسم دكتر ، دوازدهم امام غیبت سیاسى تاریخ -758
 .237 ص ، طوسى ، الغیبة -759
 .359 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛240 ص ، طوسى ، الغیبة -760
 .236 ص ، طوسى ، الغیبة -761
 .367 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -762
 .367 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -763



 .368 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -764
 .369 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -765
 .301 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -766
 .301 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -767
 .303 ص ، طوسى ، الغیبة -768
 .42 ح ، 321 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -769
 .320 ص ، ىطوس ، الغیبة -770
 .309 ص ، طوسى ، الغیبة -771
 .320 ص ، طوسى ، الغیبة -772
 .359 ص ، 2 ج ، مفید ارشاد -773
 .316 ص ، طوسى ، الغیبة -774
 .410 ص ، طوسى ، الغیبة -775
 .183 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -776
 .349 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -777
 .33 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -778
 .24 ص ، 3 ج ، النعمانیه انوار -779
 .178 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -780
 .346 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -781
 .516 ص ، الدین كمال -782
 .510 ص ، الدین كمال -783
 .463 -  459 ص ، الدین كمال -784
 .438 ص ، الدین كمال -785
 .170 - 151 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -786
 .1 ح ، 81 ص ، 99 ج ، اربحاراالنو -787
 .509 ص ، الدین كمال -788
 .520 ص ، 1 ج ، كافى -789
 .510 ص ، الدین كمال -790
 .486 ص ، الدین كمال -791
 .287 ص ، طوسى ، الغیبة -792
 .19 ح ، 303 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -793
 295 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -794
 .493 ص ، الدین كمال -795
 .524 ص ، 1 ج ، فىكا -796
 .328 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -797
 .286 ص ، االمامة دالئل -798
 .699 ص ، 3 ج ، الهداة اثبات -799
 .415 ص ، طوسى ، الغیبة -800
 .519 ص ، 1 ج ، كافى -801
 .520 ص ، الدین كمال -802
 .266 ص ، 25 ج ، بحاراالنوار -803
 .509 ص ، الدین كمال -804
 .523 ص ، 1 ج ، ىكاف -805



 .497 ص ، الدین كمال -806
 .525 ص ، 1 ج ، كافى -807
 .285 ص ، طوسى ، الغیبة -808
 .22 - 20 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -809
 .63 ص ، 2 ج ، الرواة جامع -810
 .493 ص ، الدین كمال -811
 .519 ص ، 1 ج ، كافى -812
 .494 ص ، الدین كمال -813
 .373 ص ، طوسى ، الغیبة -814
 .521 ص ، 1 ج ، كافى -815
 .415 ص ، طوسى ، الغیبة -816
 .197 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -817
 .497 ص ، 2 ج ، احتجاج -818
 .498 ص ، 2 ج ، احتجاج -819
 94 ص ، 2 ج ، عالمه رجال -820
 .495 ص ، الدین كمال -821
 .186 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -822
 .524 ص ، 1 ج ، كافى -823
 .315 ص ، طوسى ، الغیبة -824
 .493 ص ، الدین كمال -825
 .488 ص ، الدین كمال -826
 .303 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -827
 .184 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -828
 .2 ح ، 336 ص ، 1 ج ، كافى -829
 .370 ص ، الدین كمال -830
 .32 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -831
 .440 ص ، الدین كمال -832
 .10 ح ، 67 ص ، 1 ج ، كافى اصول -833
 .177 ص ، طوسى ، الغیبة ؛484 ص ، الدین كمال -834
 .444 ص ، الثاقب نجم -835
 .505 ص ، االءثر منتخب -836
 .505 ص ، االءثر منتخب -837
 .505 ص ، االءثر منتخب -838
 .602 - 597 ص ، 2 ج ، احتجاج -839
 .141 و 140 ص ، الكبرى الغیبة تاریخ -840
 .765 رقم ، 113 ص ، العلماء معالم -841
 .14 ، احتجاج مقدمه -842
 .125 ص ، السعود سعد ؛1 ح ، 130 ص ، 1 ج ، الدین كمال -843
 ؛137 و136 ص ، الدین كمال -844
 .138 ص ، 1 ج ، الدین كمال -845
 .145 ص ، 1 ج ، الدین كمال -846
 .10 ح ، 385 ص ، 12 ج ، بحاراالنوار -847



 .248 ص ، راوندى قصص -848
 .10 ح ، 385 ص ، 1 ج ، الدین كمال -849
 96 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -850
 9 آیه ، صف سوره ؛33 آیه ، توبه ، سوره -851
 .127 ص ، 8 ج ، بخارى صحیح -852
 .10 ح ، 179 ص ، 1 ج ، كافى -853
 .10 ح ، 481 ص ، 2 ج ، الدین كمال -854
 .480 ص ، الدین كمال -855
 .30 آیه ، روم سوره -856
 .213 آیه ، بقره سوره -857
 .40 آیه ، نمل سوره -858
 .73 آیه ، انبیا سوره -859
 .151 ص ، 2 ج ، العوام ارشاد -860
 . دوم قسمت ، دمشقیه رساله ، الكلم جوامع -861
 .100 ص ، سوم قسمت ، رشتیه رساله ، الكلم جوامع -862
 .156 ص ، 1 ج ، االرب منتهى -863
 .552 ص ، 2 ج ، قاطع برهان -864
 .556 و 517 ص ، االشراق حكمت شرح -865
 .5 ص ، قصیده شرح -866
 .2391 ص ، 4 ج ، قاطع برهان -867
 .1 ص ، نه رساله ، سوم قسمت ، الكلم جوامع -868
 .556 و 517 ص ، االشراق حكمت شرح -869
 .1 ص ، نه رساله ، الكلم جوامع -870
 .245 ح ، 286 ص ، طوسى ، الغیبة -871
 .4 ح ، 485 ص ، 2 ج ، الدین كمال -872
 .323 ص ، 2 ج ، احتجاج -873
 .12 ح ، 441 ص ، 2 ج ، الدین كمال -874
 .3 ح ، 484 ص ، الدین كمال -875
 .4 ح ، 317 ص ، الدرجات بصائر ؛151 ص ، 3 ج ، حاكم مستدرك -876
 .324 و 323 ص ، 2 ج ، احتجاج -877
 .10 ح ، 180 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -878
 .123 ص ، السیاسى الفكر تطور -879
 .259 ص ، المختاره الفصول -880
 .32 ح ، 343 ص ، 1 ج ، كافى -881
 .62 ص ، المسترشدین نهج -882
 .271 ص ، 1 ج ، المیزان -883
 .302 ص ، 14 ج ، المیزان:  ك.ر -884
 .275 ص ، 2 ج ، مقاصد شرح -885
 .235 ص ، نعمانى ، الغیبة -886
 .77 ص ، طاووس ابن ، مالحم -887
 .190 ص ، 2 ج ، بحاراالنوار -888
 .380 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -889



 .331 ص ، 1 ج ، الدین كمال -890
 .227 ص ، 5 ج ، االخبار فردوس -891
 141 ض ، 1 ج ، الفائق -892
 .271 ص ، نعمانى ، الغیبة -893
 .128 ص ، اللغه مقاییس معجم -894
 .315 ص ، 2 ج ، احتجاج -895
 .264 ص ، 2 ج ، دارالسالم ؛248 ص ، الماوى جنة ؛421 ص ، الثاقب نجم -896
 .227 ص ، االمین البلد ؛531 ص ، المصباح -897
 .30 ص ، 94 ج ، بحاراالنوار -898
 .27 ص ، 94 ج ، بحاراالنوار -899
 .425 ح ، 295 ص ، 8 ج ، كافى -900
 .365 ص ، 45 ج ، بحاراالنوار -901
 .437 ص ، طوسى ، الغیبة -902
 ص ، االسالم فى المهدیة ؛27 فصل ، 199 ص ، 1 ج ، خلدون ابن تاریخ ؛119 ص ، 13 ج ، النبالء اعالم سیر -903
 .42 ص ، الوثنیة و االسالم بین الصراع ؛130 و 129

 .309 و 308 ص ، 3 ج ، الغدیر -904
 .108 ص ، 99 ج ، بحاراالنوار -905
 .19 ح ، 340 ص ، 1 ج ، كافى -906
 .578 ح ، 23 ص ، 3 ج ، السالم علیه المهدى ااالمام االحادیث معجم -907
 .292 ص ، 2 ج ، الورى اعالم ؛16 ح ، 331 ص ، الدین كمال -908
 . ... و 585 ح ، 334 ص ، 2 ج ، السمطین فرائد -909
 .358 ص ، الدین كمال -910
 .14 ح ، 72 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛286 ص ، الدین كمال -911
 .12 ح ، 185 ص ، 1 ج ، كافى -912
 .235 ص ، الزائر مصباح ؛111 ص ، 102 ج ، بحاراالنوار -913
 .17 ح ، 146 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -914
 .1 ح ، 214 ص ، 24 ج ، بحاراالنوار ؛656 ص ، الدین كمال -915
 .5 ح ، 4 ص ، 2 ج ، بحاراالنوار ؛342 ص ، السالم علیه عسكرى امام به منسوب تفسیر -916
 9 ح ، 281 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛347 ص ، الدین كمال -917
 .10 ح ، 180 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار ؛483 ص ، الدین كمال -918
 .7 ح ، 369 ص ، 1 ج ، كافى -919
 .48 ح ، 119 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -920
 .540 ص ، الصغرى الغیبة تاریخ -921
 .152 ص ، طوسى ، الغیبة -922
 .153 ص ، طوسى ، الغیبة -923
 .156 ص ، الغیبة -924
 .332 ص ، 1 ج ، كافى -925
 .214 ص ، الدین كمال -926
 .31 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -927
 .500 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -928
 .134 ص ، 3 ج ، كافى -929
 .174 ص ، 3 ج ، الشیعه وسائل -930



 .448 ص ، 21 ج ، الشیعه وسائل -931
 .549 ص ، 14 ج ، الشیعه وسائل -932
 .310 ص ، 3 ج ، الغمه كشف -933
 .307 ص ، الدین كمال -934
 .277 ص ، 5 ج ، احمد مسند -935
 .338 حدیث ذیل ، 137 ص ، المنیف المنار -936
 .4082 حدیث ، 1366 ص ، 2 ج ، ماجه ناب سنن -937
 .138 و 137 ص ، المنیف المنار -938
 .38663 ح ، 264 ص ، 14 ج ، العمال كنز -939
 .4039 ح ، 1340 ص 2 ج ، ماجه ابن سنن -940
 .4086 ح ، 1368 ص ، 2 ج ، ماجه ابن سنن -941
 .325 ح ، 130 ص ، المنیف المنار -942
 .441 ص ، 4 ج ، حاكم مستدرك -943
 . جندى خالد بن محمد ترجمه ، 202 رقم ، 125 ص ، 9 ج ، التهذیب تهذیب -944
 .701 ص ، 2 ج ، قرطبى ، التذكرة -945
 .7757 ح ، 214 ص ، 8 ج ، الكبیر المعجم -946
 .538 ص ، المكنون الوهم ابراز -947
 .4282 ح ، 309 ص ، 2 ج ، داوود ابى سنن -948
 .81 ص ، 12 ج ، االغانى ؛174 و 173 ص ، 18 ج ، علیه اهللا رحمة مطهرى شهید ، آثار مجموعه:  ك.ر -949
 .4290 ح ، 311 ص ، 2 ج ، داوود ابن سنن -950
 . 165 ص ، 9 ج ، الزوائد مجمع -951
 .1 باب ، 45 ص ، الدرر عقد -952
 .173 ص ، 18 ج ، علیه اهللا رحمة مطهرى شهید ، آثار مجموعه:  ك.ر -953
 .184 -  182 ص ، االنبیا زیهتن -954
 .533 ص ، المحققین كلمات -955
 .154 و 143 ص ، المحجة كشف -956
 .185 ص ، الطرائف -957
 .291 ص ، 2 ج ، االصول كفایة -958
 . اجماع مبحث ، 2 ج ، االصول فرائد -959
 .216 ص ، طوسى ، الغیبة -960
 .151 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -961
 .267 ص ، غبرا مفردات -962
 .296 ص ، الدعوات مهج -963
 .359 ص ، العلما قصص ؛252 ص ، 53 ج ، بحار با مطبوع الماوى جنة ؛573 ص ، 1 ج ، المومنین مجالس -964
 .55 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار ؛61 ص ، 3 ج ، االلقاب و والكنى ؛18 ص ، 1 ج ، العلما ریاض -965
 .303 ص ، 2 ج ، النعمانیة االنوار -966
 .420 و 419 ص ، 14 ج ؛450 ص ، 5 ج ، المتقین روضة -967
 .234 و 236 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -968
 .399 ص ، العلما قصص ؛302 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -969
 .106 ص ، انصارى شیخ شخصیت و حیات ؛ دارالسالم -970
 .30 ص ، حائرى اهللا آیت مذاكرات -971
 .33 باب ، 710 ص ، 3 ج ، الهداة اثبات -972



 .234 ص ، الولى تبصرة ؛493 ص ، 2 ج ، الغمه كشف -973
 . كتب دیگر و نورى حاجى از))الثاقب نجم((و))الماوى جنة:(( ك.ر -974
 .367 ص ، الثاقب نجم -975
 .370 ص ، الثاقب نجم -976
 .136 و 135 ص ، الكبرى الغیبة تاریخ -977
 .370 ص ، الدین كمال -978
 .32 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -979
 .151 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -980
 .440 ص ، الدین كمال -981
 230 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -982
 8 ص ، 4 ج ، المناقب -983
 .327 ص ، 33 ج ، بحاراالنوار -984
 .219 ص ، المقنعة -985
 .288 ص ، 88 ج ، بحاراالنوار -986
 .258 ص ، السالم علیه الرضا الخبار عیون ؛16 ص ، 2 ج ، كافى -987
 .23 ص ، سلوك و سیر رساله -988
 .232 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -989
 .495 ص ، 3 ج ، كافى -990
 .436 ص ، 100 ج ، بحاراالنوار -991
 .437 ص ، 100 ج ، بحاراالنوار -992
 .266 ص ، 5 ج ، الشیعه وسائل -993
 .434 ص ، 100 ج ، بحاراالنوار -994
 .105 ص ، الزائر مصباح -995
 .845 ص ، الثاقب النجم -996
 .32 ص ، 51 ج و 151 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛370 ص ، الدین كمال -997
 .440 ص ، الدین كمال -998
 .201 ص ، الوصیة اثبات -999

 .102 ص ، طوسى ، الغیبة -1000
 .17 ص ، نعمانى ، الغیبة -1001
 .221 -  213 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -1002
 . حاشیه در 108 و 107 ص ، 5 ج ، الذریعة -1003
 .65 و 64 ص ، 2 ج ، النعمانیه االنوار -1004
 .152 -  146 ص ، 1 ج ، الدخلیة االخبار -1005
 .108 ص ، 5 ج ، الذریعة -1006
 .159 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1007
 .108 ص ، 5 ج ، الذریعة -1008
 . عاملى مرتضى جعفر ، الظهور عالمات فى دراسة : ك.ر -1009
 .225 ص ، الثاقب نجم -1010
 .232 ص ، الظهور عالئم فى دراسة -1011
 .105 آیه ، انبیاء سوره -1012
 .1 ح ، 69 ص ، 1 ج ، كافى -1013
 .33373 ح ، 121 ص ، 27 ج ، الشیعه وسائل -1014



 .392   ص ، 3 ج ، رازى ابوالفتوح سیرتف ؛1 ح ، 343 ص ، 2 ج ، كافى اصول شرح -1015
 .21 ص ، 5 ج ، المكاسب -1016
 .12 ص ، خیارات قسم ، مكاسب بر مامقانى حاشیه -1017
 .5 ص ، 2 ج ، مكاسب بر ایروانى حاشیه -1018
 .107 دعاى ، 573 ص ، المزار -1019
 .299 -  295 ص ، االعمال اقبال ؛446 ص ، الزائر مصباح -1020
 .488 ص ، المعاد زاد -1021
 .259 ص ، 17 ج ، الحدیث رجال معجم -1022
 .368 ص ، 3 ج ، الوسائل مستدرك -1023
 .283 ص ، نجاشى رجال -1024
 .140 ص ، االثر منتخب -1025
 .13 ح ، 196 ص ، 97 ج ، بحاراالنوار ؛574 -  572 ص ، 2 ج ، الفقیه یحضره ال من -1026
 .115 ص ، االعمال اقبال -1027
 .305 ص ، االعمال اقبال -1028
 .17 ص ، االءخطار امان ؛348 و 336 و 302 ص ، الدعوات مهج -1029
 .16 ص ، المزار -1030
 . البحرین مجمع -1031
 .260 ص ، الزائر تحیه -1032
 .108 ص ، العاشور زیارة شرح فى الصدور شفاء -1033
 .70 ح ، 146 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛342 ص ، الدین كمال -1034
 23 ح ، 148 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1035
 .61 ص ، 86 ج ، بحاراالنوار -1036
 .82 ص ، االمین البلد -1037
 .13 ص ، االمین البلد -1038
 .18 ح ، 187 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -1039
 .166 ص ، الجنان مفاتیح -1040
 .440 ص ، الدین كمال -1041
 .17 ح ، 230 ص ، الزیارات كامل -1042
 .331 ص ، الزیارات كامل -1043
 .313 ص ، الزیارات كامل -1044
 .315 ص ، الزیارات كامل -1045
 .المعاد زاد -1046
 .7 آیه ، سجده سوره -1047
 .64 آیه ، نساء سوره -1048
 .264 ص ، 1 ج ، آثار مجموعه -1049
 .35 آیه ، مائده سوره -1050
 . الجنان مفاتیح -1051
 .203 ص ، النقد موازین و تراثنا -1052
 .411 ص ، عشریة االثنى الشیعة االمامة نظریة -1053
 .198 ص ، اسالم در شیعه -1054
 .69 آیه ، انبیاء سوره -1055
 .80 -  77 ص ، السالم علیه المهدى حول بحث -1056



 .144 و 143 ص ، صافات سوره -1057
 .6 ص ، االدیان و العلم بین المهدى عمر -1058
 .6 ص ، االءدیان و العلم بین المهدى عمر -1059
 .43 ص ، 1 شماره ، 6 سال ، دانشمند مجله -1060
 .14 ص ، نو حیات سوى به راهى -1061
 .6 شماره ، ششم سال ، دانشمند مجله -1062
 .59 سال از سوم جزء ، المقتطف مجله -1063
 .14 آیه ، عنكبوت سوره -1064
 . الدجال فى باب ، 205 - 203 ص ، 8 ج ، مسلم صحیح -1065
 .33 ص ، 2 ج ، المستطرف -1066
 . الدول اخبار -1067
 .19 ص ، 1 ج ، اثیر ابن كامل -1068
 .19 ص ، 1 ج ، اثیر ابن كامل -1069
 .21 ص ، 1 ج ، اثیر ابن كامل -1070
 .33 ص ، 2 ج ، المستدرك -1071
 .54 ص ، 1 ج ، اثیر ابن كامل -1072
 .14 آیه ، عنكبوت رهسو -1073
 .12 و 11 ص ، 5 ج ، القرآن بیان -1074
 .63 ص ، االسالم اءمة عمر -1075
 .251 و 250 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛303 ص ، نعمانى ، الغیبة -1076
 .649 ص ، الدین كمال -1077
 .368 ص ، 2 ج ، ارشاد -1078
 .81 ح ، 307 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1079
 .171 ص ، الطالبین تلمقا -1080
 .225 ص ، 8 ج ، كافى -1081
 .435 ص ، طوسى ، الغیبة -1082
 .167 ص ، 8 ج ، مسلم صحیح -1083
 .252 ص ، نعمانى ، الغیبة -1084
 .252 ص ، نعمانى ، الغیبة -1085
 .843 ص ، مقدس كتاب ؛5 -  14/1 ، زكریا سفر ؛16 -  16/13 ، یوحنا یاى رؤ -1086
 .4 ص ، لوماتمع شبكه -1087
 .2 ص ، معلومات شبله -1088
 .16 و 15 شماره ، الجدید الفكر مجله -1089
 .16 و 15 شماره ، الجدید الفكر مجله -1090
 .451 ح ، 245 ص ، 8 ج ، كافى -1091
 .232 ص ، 3 ج ، بخارى صحیح -1092
 .285 ص ، 2 ج ، الورى اعالم ؛368 ص ، مفید ارشاد -1093
 .51 ص ، 2 ج ، ىدارقطن سنن -1094
 .7 ح ، 328 ص ، الدین كمال -1095
 .252 ص ، نعمانى ، الغیبة -1096
 .297 ص ، 2 ج ، طبرسى احتجاج -1097
 .649 ص ، الدین كمال -1098



 .254 ص ، نعمانى ، الغیبة -1099
 .7 ح ، 328 ص ، الدین كمال -1100
 .102 ص ، 8 ج ، بخارى صحیح -1101
 .1360 ص ، 2 ج ، ماجه ابن سنن -1102
 .205 ص ، 8 ج ، مسلم صحیح -1103
 .103 ص ، 8 ج ، بخارى صحیح -1104
 .13 ص ، 5 ج ، احمد مسند -1105
 .13 ص ، 5 ج ، احمد مسند -1106
 .537 ص ، 4 ج ، حاكم مستدرك -1107
 .435 ص ، 5 ج ، احمد مسند -1108
 .56 ص ، 2 ج ، الكبیر معجم -1109
 .197 ص ، 8 ج ، مسلم صحیح -1110
 .142 و 141 ص ، الظهور بعد ما تاریخ -1111
 .177 ص ، البشرى الفكر و الدین بین المنتظر المهدى -1112
 .118 ص ، 1 ج ، النهایة و البدایة نهایة -1113
 .55 آیه ، نور سوره -1114
 . آیه دیل ، البیان جامع ؛614 ص ، 2 ج ، كثیر ابن تفسیر -1115
 . آیه ذیل ، درالمنثور ؛429 ص ، 7 ج ، قرطبى تفسیر -1116
 .413 ص ، 1 ج ، التنزیل شواهد -1117
 .444 ص ، 3 ج ، صافى تفسیر -1118
 .126 ص ، نعمانى ، الغیبة -1119
 .335 ص ، 9 ج ، كنزالدقائق تفسیر -1120
 .33 آیه ، توبه سوره -1121
 .104 ص ، 12 ج ، رازى فخر تفسیر -1122
 .109 ص ، 13 ج ، البیان جامع -1123
 .300 ص ، المهمه الفصول -1124
 .407 ص ، 3 ج ، برهان تفسیر -1125
 .105 آیه ، انبیاء سوره -1126
 .11- 37/9 ، مزمور -1127
 .493 ص ، 14 ج ، المیزان -1128
 .524 ص ، 2 ج ، كثیر ابن تفسیر -1129
 95 ص ، 17 ج ، المعانى روح -1130
 .95 ص ، 17 ج ، المعانى روح -1131
 .66 ص ، 7 ج ، البیان مجمع -1132
 .5 آیه ، قصص سوره -1133
 .392 ص ، 6 ج ، درالمنثور ؛375 ص ، 8 -  7 ج ، البیان مجمع -1134
 .58 ص ، 6 ج ، برهان تفسیر -1135
 .437 ص ، المودة ینابیع ؛59 ح ، 438 ص ، 1 ج ، التنزیل شواهد -1136
 .54 آیه ، مائده سوره -1137
 .473 ص ، 2 ج ، نبرها تفسیر -1138
 .39 آیه ، انفال سوره -1139
 .174 ص ، 9 ج ، المعانى روح -1140



 .174 ص ، 9 ج ، المعانى روح -1141
 .303 ص ، 20 ج ، صافى تفسیر -1142
 .4 ح ، 311 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛155 ص ، الدین كمال ؛64 ح ، 1167 ص ، 3 ج ، چرائح و خرائج -1143
 .30 ح ، 343   ص ، 1 ج ، كافى ؛49 ح ، 57 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛42 ح ، 349 ص ، الدین كمال -1144
 .495 ح ، 524 ص ، االمامه دالئل -1145
 .13 ح ، 106 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1146
 .36 ح ، 291 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛286 ص ، 2 ج ، الورى اعالم -1147
 .36 ح ، 291 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛286 ص ، 2 ج ، الورى اعالم -1148
 .217 ص ، المهمة الفصول -1149
 .12 ح ، 652 ص ، الدین كمال -1150
 .188 ص ، نعمانى ، الغیبة -1151
 .422 ص ، 2 ج ، داوود ابى سنن -1152
 .422 ص ، 2 ج ، داوود ابى سنن -1153
 .317 ص ، المهمة الفصول -1154
 .94 ص ، البیان -1155
 .96 ص ، البیان -1156
 .96 ص ، البیان -1157
 .96 ص ، البیان -1158
 .147 ص ، 2 ج ، للفتاوى الحاوى -1159
 .342 ص ، مفید ارشاد ؛281 ص ، نعمانى ، الغیبة -1160
 .94 ص ، البیان -1161
 .317 ص ، المهمة الفصول -1162
 .324 ص ، 2 ج ، احتجاج -1163
 .324 ص ، 2 ج ، احتجاج -1164
 .198 ص ، نعمانى ، الغیبة -1165
 ((6 ص ، البیان -1166
 .563 ص ، الموده ینابیع -1167
 .128 ص ، نعمانى ، الغیبة -1168
 .128 ص ، نعمانى ، الغیبة -1169
 .152 ص ، 2 ج ، للفتاوى الحاوى -1170
 .102 ص ، 2 ج ، للفتاوى الحاوى -1171
 .150 ص ، نعمانى ، الغیبة -1172
 .180 ص ، 13 ج ، اربحاراالنو -1173
 .139 ص ، نعمانى ، الغیبة -1174
 .431 ص ، احتجاج -1175
 .19 و 18 ص ، 1 ج ، الغمه كشف -1176
 .19 و 18 ص ، 1 ج ، الغمه كشف -1177
 .1376 ص ، 2 ج ، ماجه ابن سنن -1178
 .249 آیه ، بقره سوره -1179
 .68 ص ، 2 ج ، للفتاوى الحاوى -1180
 .218 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -1181
 .141 ص ، الدرجات بصائر -1182



 .17 ص ، 4 ج ، كثیر ابن تفسیر -1183
 .356 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛283 ص ، نعمانى ، الغیبة -1184
 .29 ح ، 57 باب ، 656 و 655 ص ، 2 ج ، الدین كمال -1185
 .54 ح ، 14 باب ، 274 ص ، نعمانى ، الغیبة -1186
 .27 ح ، 57 باب ، 655 ص ، 2 ج ، نالدی كمال -1187
 .203 ح ، 27 باب ، 387 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1188
 .365 ص ، 1 ج ، الحدیث رجال علم مستدرك -1189
 .5 ح ، 30 باب ، 318 ص ، 1 ج ، الدین كمال -1190
 .164 ص ، نعمانى ، الغیبة -1191
 .193 آیه ، بقره سوره -1192
 .5 ص ، 11 ج ، الشیعه وسائل -1193
 .7 ص ، 1 ج ، الدین كمال -1194
 .297 ص ، نعمانى ، الغیبة -1195
 .349 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1196
 .42 ح ، 294 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1197
 .589 ص ، 2 ج ، الرجال معركة اختیار -1198
 .591 ص ، 2 ج ، الرجال معركة اختیار -1199
 .38843 ح ، 333 ص ، 14 ج ، العمال كنز ؛4324 ح ، 319 ص ، 2 ج ، داوود ابى سنن -1200
 .240 ص ، العالم نهایة و المنتظر المسیح -1201
 .221 ص ، 7 ج ، الكبیر المعجم ؛13 ص ، 5 ج ، احمد مسند -1202
 .223 ص ، 5 ج ، حبان ابن صحیح -1203
 .20- 28/19 ، متى انجیل -1204
 .129 ص ، المنیف المنار -1205
 .299 ص ، 2 ج ، لتذكرةا -1206
 .161 ص ، 9 ج ، االولیاء حلیة -1207
 .319 ص ، 2 ج ، داوود ابى سنن ؛406 ص ، 2 ج ، احمد مسند -1208
 .39 ص ، 2 ج ، المنتظم -1209
 . نجف چاپ ، 509 ص ، الموده ینابیع -1210
 .433 ص ، الورى اعالم -1211
 .433 ص ، الورى اعالم -1212
 .26 باب ، 288 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1213
 .284 ص ، طوسى ، الغیبة -1214
 .589 ص ، المودة ینابیع ؛69 ، شافعى گنجى ، البیان ؛161 ص ، طوسى ، الغیبة -1215
 .119 ص ، الفتن و المالحم -1216
 .333 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1217
 .334 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار ؛284 ص ، طوسى ، الغیبة -1218
 .279 ص ، نعمانى ، الغیبة -1219
 .75 ص ، 3 ج ، الهداة اثباب ؛259 ص ، االمامه دالئل -1220
 .500   ص ، 1 ج ، السالم علیه مهدى االمام معجع ؛315 ص ، 7 ج ، الزوائد مجمع -1221
 .152 ص ، 2 ج ، للفتاوى الحاوى -1222
 .140 ص ، نعمانى ، الغیبة -1223
 .469 ص ، االثر منتخب -1224



 .554 ص ، 4 ج ، حاكم ، مستدرك -1225
 .294 - 288 ص ، بالمنن التشریف -1226
 .378 و 377 ص ، 2 ج ، الدین كمال -1227
 .82 ح ، 307 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1228
 .83 ج ، 87 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -1229
 .386 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1230
 .6 ح ، 280 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1231
 .249 آیه ، بقره سوره -1232
 .315 ص ، نعمانى ، الغیبة ؛284 ص ، طوسى ، الغیبة -1233
 .160 ص ، حماد ابن ، الفتن ؛83 ص ، طاووس ابن ، مالحم -1234
 .620 ص ، 2 ج ، االبرار حلیة ؛697 ص ، المرام غایة -1235
 .620 ص ، 2 ج ، االبرار حلیة ؛697 ص ، المرام غایة -1236
 97 ص ، علیه اهللا الدرحمة عقد -1237
 .187 ص ، االبصار نور ؛ مكیه فتوحات از نقل به ، 114 ص ، 2 ج ، وافى -1238
 .206 ص ، نعمانى ، الغیبة -1239
 .4 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -1240
 .126 ص ، 2 ج ، للفتاوى الحاو -1241
 .131 ص ، 2 ج ، للفتاوى الحاوى -1242
 .340 ص ، 52 ج ، االنواربحار -1243
 .381 و 376 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1244
 .125 ص ، نعمانى ، الغیبة -1245
 .14 آیه ، مائده سوره -1246
 .55 آیه ، عمران آل سوره -1247
 .33 آیه ، توبه سوره -1248
 .3 آیه ، مائده سوره -1249
 .55 آیه ، نور سوره -1250
 .297 ص ، نعمانى ، الغیبة -1251
 .13/  حجرات -1252
 .28 آیه ، سبآ سوره -1253
 .9 آیه ، زمر سوره -1254
 .13 آیه ، حجرات سوره -1255
 .96 و 95 آیات ، نساء سوره -1256
 .60 ص ، 9 ج ، بخارى صحیح -1257
 .284 ص ، طوسى ، الغیبة -1258
 .432 ص ، الورى اعالم -1259
 .233 ص ، نعمانى ، الغیبة -1260
 .369 ص ، 2 ج ، الدین الكم -1261
 .531 ص ، الجنان مفاتیح -1262
 .317 ص ، 1 ج ، الدین كمال -1263
 .25 ص ، نعمانى ، الغیبة -1264
 .318 ص ، 1 ج ، الدین كمال -1265
 .13 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار ؛428 ص ، 2 ج ، الدین كمال -1266



 .120 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -1267
 .14 ح ، جهل و عقل كتاب ، 1 ج ، كافى -1268
 .21 ح ، الجهل و العقل كتاب/  1 ج ، كافى اصول و. 328 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1269
 .233 ص ، نعمانى ، الغیبة -1270
 .55 آیه ، نور سوره -1271
 .260 ص ، 1 ج ، الدین كمال -1272
 .336 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1273
 .474 ص ، االثر منتخب -1274
 .336 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1275
 .81 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -1276
 .337 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1277
 .82 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -1278
 .413 ص ، الورى اعالم -1279
 .331 ص 1 ج ، الدین كمال -1280
 .331 ص ، 1 ج ، الدین كمال -1281
 .374 ص ، 52 ج ، نواربحاراال ؛368 ص ، 3 ج ، كافى -1282
 .364 ص ، االرشاد ؛543 ص ، 4 ج ، كافى -1283
 .282 ص ، الغیبة -1284
 98 ص ، 4 ج ، مسلم صحیح -1285
 98 ص ، 4 ج ، مسلم صحیح -1286
 .386 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1287
 .397 ص ، 1 ج ، كافى -1288
 .169 ص ، نعمانى ، الغیبة -1289
 .177 ص ، 26 ج ، بحاراالنوار -1290
 .301 ص ، 4 ج ، العقول مرآت -1291
 .401 ص ، 11 ج ، المغنى -1292
 96 ح ، 230 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1293
 96 ح ، 230 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1294
 99 ح ، 348 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1295
 96 ح ، 230 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1296
 .19 ح ، 73 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -1297
 .42 ح ، 294 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1298
 .344 ص ، مفید ارشاد -1299
 .159 آیه ، نساء سوره -1300
 .387 ص ، 2 ج ، مفید ارشاد -1301
 .47 آیه ، حج سوره -1302
 .371 - 365 ص ، الهجعة من االیقاظ -1303
 .217 ص ، 27 ج ، بحاراالنوار -1304
 .190 ص ، ناصبال الزام -1305
 .206 ص ، 8 ج ، كافى -1306
 .104 ص ، حماد ابن ، الفتن ؛163 ص ، هندى متقى ، البرهان -1307
 .147   ص ، عقدالدرر ؛99 ص ، حماد ابن ، الفتن ؛157 ص ، هندى متقى ، البرهان -1308



 .524 ص ، 3 ج ، الهداة اثبات -1309
 .25 ص ، 1 ج ، كافى -1310
 .448 ص ، 3 ج ، الهداة اثبات ؛152 ص ، الدرر عقد -1311
 .30 ص ، الزیارات كامل ؛495 ص ، 1 ج ، كافى -1312
 .252 ص ، 3 ج ، التهذیب ؛495 ص ، 3 ج ، كافى -1313
 .225 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1314
 .385 ص ، 52 ج ، بحاراالنوار -1315
 .452 ص ، 3 ج ، الهداة اثبات -1316
 .384 ص ، 1 ج ، كافى -1317
 .46 ح ، 56 ص ، 51 ج ، بحاراالنوار -1318
 .103 ح ، 94 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار ؛206 ص ، 8 ج ، كافى -1319
 .56 آیه ، ذاریات سوره -1320
 .422 ص ، 2 ج ، داوود ابى سنن -1321
 .343 ص ، 3 ج ، ترمذى صحیح -1322
 .537 ص ، المودة ینابیع -1323
 .155 ص ، للفتاوى الحاوى -1324
 .286 ص ، طوسى ، الغیبة -1325
 .181 ص ، طوسى ، الغیبة -1326
 .432 ص ، طوسى ، الغیبة -1327
 .283 ص ، طوسى ، الغیبة -1328
 .162 ص ، المحرقه صواعق -1329
 .79 ص ، 2 ج ، االنوار لوائح -1330
 .123 و 122 ص ، نعمانى ، الغیبة -1331
 .508 ص ، الموده ینابیع -1332
 .42 و 41 ص ، صدوق اعتقادات -1333
 .136 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار ؛32 ص ، السرویة المسائل -1334
 .25 ص ، 1 ج ، المرتضى الشریف رسائل -1335
 .60 ص ، الهجعة من االیقاظ -1336
 .123 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -1337
 .107 ص ، 2 ج ، المیزان -1338
 .243 آیه ، بقره سوره -1339
 .797 ص ، 2 ج ، البیان جامع ؛311 ص ، 1 ج ، المنثوردر -1340
 .73 آیه ، بقره سوره -1341
 .509 ص ، 1 ج ، البیان جامع ؛79 ص ، 1 ج ، درالمنثور -1342
 .56 و 55 آیات ، بقره سوره -1343
 .27 ص ، 1 ج ، كشاف ؛70 ص ، 1 ج ، درالمنثور -1344
 .259 آیه ، بقره سوره -1345
 .40 ص ، 3 ج ، البیان جامع ؛331 ص ، 1 ج ، درالمنثور ؛295 ص ، 1 ج ، كشاف -1346
 .49 آیه ، عمران آل سوره -1347
 .375 ص ، 3 ج ، البیان جامع -1348
 .484 ص ، عشریه اثنى تحفه -1349
 .33 ص ، االسالم فجر -1350



 .41 آیه ، بقره سوره -1351
 .183 آیه ، بقره سوره -1352
 .100 و 99 یاتآ ، مومنون سوره -1353
 .39 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -1354
 .360 ص ، 2 ج ، الناصب الزام -1355
 .45 ص ، 53 ج ، بحاراالنوار -1356
 .314دالئل االمامة ، طبرى ، ص  -1357


