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 دختر قیصر در دودمان پیمبر  ·

 

 ملیكه در مكتب حكیمه  ·

 

 چند نكته  ·

 

 میالد نور  ·

 

 :و اينك متن گزارش تولد نور·  

 

  :ديگر شاھدان عینى·  

 

 نشمندان عامهاعتراف دا  ·

 

  (علیه السالم(ضرورت شناخت امام زمان ·  

 

 او خواھد آمد  ·

 

 مھدى موعود در زبور داود  ·

 

  (تورات و ملحقات آن(مھدى موعود در عھد عتیق ·  

 

  (اناجیل و ملحقات آن(مھدى موعود در عھد جديد·  



 

 نمھدى موعود در كتب مقدسه ھنديا  ·

 

 مھدى موعود در منابع زرتشتیان  ·

 

 ملل جھان در انتظار مصلح موعود جھانى  ·

 

 مھدى موعود از ديدگاه وسیعتر  ·

 

 مھدى موعود از ديدگاه اسالم  ·

 

 مھدى موعود در منابع اھل تسنن  ·

 

 سیرى در مسئله غیبت  ·

 

 مدعیان مھدويت  ·

 

 نقش امام زمان در جھان ھستى  ·

 

 

 او خواھد آمد: نام كتاب 
 على اكبر مھدى پور: نام نویسنده 

 : قدمھم
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 : بھ نام او كھ
 بى نام او جھان صفا ندارد
 بى یاد او جانھا بھا ندارد

 بى عشق او دلھا نوا ندارد



 بى لطف او عالم بقا ندارد
 بى جلوه او ارض و سماء جال ندارد
 بى نور او خورشید و ماه ضیا ندارد

 بى جود او درد ما شفا ندارد
 وا نداردبى مھر او مشكلھا د

 بى مھر او اعمال ما امضا ندارد
 بى ظھور او غم ھجران انتھا ندارد

 اى ھمھ غمھا را تو پایان
 اى ھمھ دردھا را تو درمان

 اى ھمھ آشفتگیھا را تو سامان
 اى نور یزدان ، اى مھر تابان

 اى فروغ بى پایان ،اى خورشید ھمیشھ فروزان
 .دد، ورنھ اى مھر تابان ، بى تو ھر لحظھ تیره تر گرددتو بیا تا ز پرتو رویت ، شب تاریك سحر گر

 . من در این غار خستھ و دلتنگ ، انتظار تو را ستاره كنم ، در این شب تار وحشت زا، لحظھ ھاى تو را شماره كنم
 .گر بیائى ستاره ھاى سحر، در نگاه تو رنگ مى بازند، گر بیائى كبوتران امید، النھ ھارا دوباره مى سازند

نیائى كھ در آن زندگى مى كنیم دردآلود و درد زاست ، سراسر درد و اندوه است و آینده اى كھ در برابر دیدگانمان ترسیم د
 . تاریك ، ابھام آمیز و یاءس آور است: مى شود

، انسانى را با خود بھ گور مى برند، لكن روزى دیگر ((فرداى بھتر)) : انسانھا مى آیند و مى روند و التھاب سوزان این
 .دیگر، این امید بى پایان را از نو آغاز مى كند

 . حدیث نفس انسانھا و خواست مشترك توده ھاست ((فردائى نكوتر))امید بھ بھروزى و انتظار 
این انتظار و امید بھ نوار خاصى از مكان و مقطع خاصى از زمان محدود نمى شود، بلكھ ھمھ انسانھا، در ھمھ اعصار و 

تب و تاب این انتظار مى سوزند و مى گدازند، تا روزى دست نیرومند الھى از آستین غیبت بیرون آید و امصار، در 
مدینھ ))آرزوى دیرینھ جامعھ بشرى را برآورده سازد و رؤ یاھاى طالئى افالطون را تحقق بخشد و جامعھ اى برتر از 

 .براساس عدالت وآزادى بنیاد نھد ((فاضلھ 
ست روزگار دور ھم نشینند و تابلوئى بھ پھناى جھان ھستى ترسیم نمایند، ھرگز نتوانند كھ فرازھاى اگر نقاشھاى چیره د

برجستھ جھان پر فروغ عصر ظھور را منعكس سازند، كھ فروغ بى پایان آن جمال الھى ھرگز در آیینھ بشرى منعكس 
 .نشود

جھان بعد از ظھور را در این نوشتار منعكس نماییم ،  بدیھى است كھ ما نیز در این سطور در پى آن نیستیم كھ دور نماى
گامى ھر چند ناچیز در ارائھ سیماى تابناك ) علیھ السالم (بلكھ مى خواھیم با اقتباس از سخنان نغز و پر مغز معصومین 
 : جھان بعد از ظھور برداریم و با منتظران ظھورش زمزمھ كنیم

 :اگر او بیاید
 .(1)آرایش منور گردد جھان با فروغ جمال عالم1- 
 .(2)راھھا امن شود2- 
 .(3)ثروت بھ طور مساوى تقسیم گردد3- 
 .(4)ھمھ گنجھا را استخراج نماید4- 
 .(5)جھان در آسایش و آرامش بى نظیر قرار گیرد5- 
 .(6)ھمگان از حكومت حضرتش خشنود باشند6- 
 .(7)زمین بركاتش را خارج سازد7- 
 .(8)پرچم اسالم بر فراز گیتى بھ اھتزاز درآید8- 
 .(9)ه اى پیداكندامت اسالمى مجد و عظمت فوق العاد9- 
 .(10)حكومتھاى جابرانھ ریشھ كن شوند10- 
 .(11)تسخیر آن حضرت درآیدشرق و غرب جان بھ 11- 
 .(12)نداى اسالم در تمام اقطار و اكناف جھان طنین انداز شود12- 



 .(13)فرھنگ بشرى بھ واالترین حد خود برسد13- 
 .(14)جھان در ثروت و آبادانى غوطھ ور شود14- 
 .(15)انسانھا از رشد عقالنى برخوردار شوند15- 
 .(16)ھمھ بدعتھاى جاھلى ریشكن شود16- 
 .(17)حسد و حیلھ از بین برود17- 
 .(18)كینھ توزى و دغلبازى رخت بربندد18- 
 .(19)تبھكاران نادم شوند و خود را مالمت كنند19- 
 .(20)معیارھاى اخالقى در جھان حكمفرما شوند20- 
 .(21)امتیازھاى طبقاتى از بین برود21- 
 .(22)روابط انسانھا بر اساس صفاو وفا استوارگردد22- 
 .(23)ھمھ بى نیاز شوند واز پذیرش پول امتناع كنند23- 
 .(24)نیاز ھمگان برطرف شوند و كسى حاضر بھ پذیرش زكات نباشد24- 
 .(25)ھمگان در دل خود احساس بى نیازى كنند25- 
 .(26)وى زمین باقى نماندنشانى از شرك و كفر در ر26- 
 .(27)ھمھ گردنكشان در برابر آن حضرت تسلیم شوند27- 
 .(28)ھمھ شیعیان جھان از اقطار و اكناف جھان در اطراف شمع وجودش گرد آیند28- 

ین انداز طن) صلى هللا علیھ و آلھ (در ھر نقطھ اى بانگ و حدانیت پروردگار و شھادت بھ رسالت رسول اكرم  -29
 .(29)شود

 .(30)و برائت از آن حضرت فراخواند) علیھ السالم (مردم را بھ والیت امیرمؤ منان 30- 
 .(31)پاك شود) علیھ السالم (روى زمین از لوث دشمنان اھلبیت 31- 
 .(32)قلب مؤ من از فوالد استوارتر شود32- 
 .(33)مردم آرزو كنند كھ اى كاش نیاكانشان زنده بودند و آن روز فرخنده را مى دیدند33- 
 .(34)ھر حقى بھ صاحب حق برمى گردد34- 
 .(35)شمش ھاى طال را با خود حمل كنند تا در راه خدا خرج كنند ولى ھیچكس نمى پذیرد35- 
 .(36)فرزند ذكور از نسل خود را درك كند 1000عمرھا بھ قدرى طوالنى شود ھركس 36- 
 .(37)ھمھ حقوق حق تعالى ، و ھمھ حقوق خاندان عصمت و طحارت استیفاء شود37- 
 .(38)عدالت در ھمھ جا گسترده شود، احدى مورد ستم قرار نگیرد38- 
 .(39)ور از شیر دلیر تر و از شمشیر برنده تر شوندشیعیان در عصر ظھ39- 
 .(40)در روى زمین ویرانھ اى نمى ماند، جز این كھ آباد گردد40- 

 سرگذشت كتاب 
در یكى از مجالس یاد ) قدس سره (مرحوم آیھ هللا حاج سید محسن حكیم : در ایام ارتحال مرجع فقید شیعھ   ھ1390بھ سال 

علیھ (ان بود ایشان ، بھ ھنگام بحث از موقیعیت مراجع تقلید و نیابت عامھ آنان از قطب عالم امكان ، حضرت صاحب الزم
بر زبان جارى شد  ((ھستھ مركزى جھان آفرینش )):بھ مناسبت بحث از نقش امام زمان در بقاى جھان ھستى ، تعبیر) السالم 

وجود اقدس حضرت ) علیھ السالم (و یك مرتبھ بھ نظر قاصر رسید كھ شاید بھ ھمین جھت است كھ در احادیث معصومین 
بھ خورشید نھان در پشت ابر تشبیھ شده است ، این مطلب پى گیرى شد و بھ صورت  بقیھ هللا ارواحنا فداه در عصر غیبت

 . در تیتراژ وسیعى انتشار یافت ((نقش امام زمان در جھان ھستى )) : نوشتارى در آمد و تحت عنوان
تقدیم  ((خواھد آمد او)) : مسابقھ مقالھ نویسى پیشنھاد شد و نوشتارى تحت عنوان ((نسل جوان ))یكسال بعد،از طرف مجلھ 

 .(41)چاپ گردید(( سالنامھ جوانان ))گردید، پس از بررسى مقاالت ، مقالھ یاد شده ممتاز شناختھ شد و در 
پیشنھاد نمودند كھ این دو مقالھ ، بھ پیوست دو مقالھ دیگر  ((الھامى داود ))دوست دانشمندم نویسنده و محقق گرانقدر آقاى 

در ) قدس سره (ازایشان بھ صورت كتابى منتشر شود، پیشنھاد ایشان عملى گردید وبا مقدمھ اى از مرحوم عالمھ طباطبائى 
 .منتشر شد  ھ 1392صفحھ جیبى در آستانھ نیمھ شعبان  128

 . ز ھفت بار تجدید چاپ شده در تیراژى بالغ بر یكصد ھزار نسخھ انتشار یافتسال بیش ا 10این كتاب در مدت 



 20000صفحھ رقعى در  176ویرایش مختصرى بھ عمل آمده چاپ ھشتم آن با تجدید نظر و اضافات در   ه 1403بھ سال 
 .نسخھ چاپ و منتشر شد

نسخھ در جھان مطبوعات بھ  120000ژى بالغ بر دست اندركاران طبع و نشر كتاب مى دانند كھ انتشار یك كتاب در تیرا
 .ندرت اتفاق مى افتد

این استقبال پرشور شیفتگان حضرت بقیھ هللا ارواحنا فداه ایجاب مى كرد كھ ویرایش جدیدى از این كتاب بھ عمل آمده ، بھ 
 .صورت جامعتر و جالبترى بھ راھیان نور و منتظران ظھور تقدیم گردد

ى الھامى مقاالت خود را گسترش دادند و عناوین فراوانى را بھ آنھا افزوده ، كتاب ارزشمندى را تحت در این میان حاج آقا
 .انتشار دارند ((آخرین امید)) : عنوان

این كمترین نیز دو مقالھ یاد شده را یكبار دیگر ویراستارى نموده ، عناوینى را بھ آنھا افزوده ، در آستانھ یكھزار و یكصد و 
مین سالروز میالد مسعود بنیانگذار حكومت واحد جھانى بر اساس عدالت و آزادى ، بھ صورتى كھ مالحظھ شصت و سو

 .مى فرمایید بھ شیفتگان كوى و منتظران ظھورش تقدیم نمود
 : واینك اشاره اى كوتاه بھ عناوین كتاب

 مطلع نور، پیش در آمدى بر میالد نور -1
 رپیوند نور، اسامى شریفھ وعاء نو -2
گزارش نور، گزارش دقیق و مستند حوادث شگفت انگیز در امپراطورى روم ، نسبت واالى ملكھ اسالم حضرت نرجس  -3

بررسى جنگھاى واقع شده در میان مسلمانان و قیصر روم ، آمار و ارقام اسراى جنگى ، تاریخ دقیق ) علیھ السالم (خاتون 
 . س خاتون از دربار قیصر روم بھ دودمان امامت و نبوتمبادلھ اسیران و كیفیت انتقال یافتن حضرت نرج

 20تن از دانشمندان شیعھ و 20میالد نور، گزارش دقیق تولد نور، شاھدان نور، باریافتگان بھ حضور نور و تصریح  -4
 . ھجرى 255تن از علماى عامھ بھ والدت نور در نیمھ شعبان 

و  من مات و لم یعرف امام زمانھ ، مات میتھ جاھلیھى دقیق و مستند حدیث شریف ،بررس)علیھ السالم (ضرورت شناخت امام زمان  -5
 . متن از دھھا منبع مورد اعتماد و استناد شیعھ و سنى 30نقل 
او خواھد آمد، بررسى نویدھاى موعود كعبھ ، در كتب یھود، نصارى ، مجوس و دیگر كتب مقدسھ ، گزارش بیش از  -6

 . جلد كتاب مستقل پیرامون آن حضرت از علماى عامھ 140و كتابنامھ ) علیھ السالم )مین حدیث صادره از معصو 6000
كھكشان (تا بزرگترین آنھا ) اتم (نقش امام زمان در جھان ھستى ، بررسى رمز بقاى نظام ھستى از ریزترین موجودات  -7

 :لوال الحجھ لساخت االرض باھلھا : دیث شریف، جھت تشبیھ امام غائب از نظر بھ خورشید پنھان در پشت ابر، و بررسى ح)
 .((اگر یك لحظھ حجت خدا در روى زمین نباشد، زمین ساكنانش را در كام خود فروبرد))

بھ امید روزى كھ خورشید فروزان جھان ھستى از پشت ابرھاى غیبت طالع گشتھ ، جھان ھستى را با فروغ رویش منور 
 .و ریختھ ، شالوده حكومت واحد جھانى را بر اساس عدالت و آزادى بنیاد نھدساختھ ، كاخ ستمگران را بر سرشان فر

 حوزه علمیھ قم
 على اكبر مھدى پور

 مطلع نور
ماه پانزده شبھ دامن خود را جمع كرده ، میدان آسمان را ترك مى گفت ، و ھالھ آن با نماى اندوھبارى ھمچون اشك از چشم 

 .آسمان مى غلطید
نقاب سیاه ظلمت  ((سامرا))خود را بھ ماوراء افق ھا مى كشید و لحظھ اى بعد در و دیوار شھر تاریخى  تاریكى اندام سنگین

نسیم صبحگاھى بوسھ بر لب . را كنار زده ، سپیده دم پیشانى خود را بھ ریگزارھاى تفتیده صحرا و گردنھ تپھ ھا مى سائید
 .واست جالل و شكوه خاصى بھ خود بگیرددجلھ و صورت نخلھاى پیر و جوان مى زد، گوئى دنیا مى خ

اولین اشعھ طالئى روز، چون تیرى خون آلود سینھ سیاه افق را شكافت ، صداى مؤ ذن اوج گرفت و در ھمھ جا طنین 
 : انداخت

 هللا اكبر، هللا اكبر
عظمت خدا گوش  ھنوز نداى. دروازه سحر باز شد، صبحى خجستھ ، روزى مبارك ، روزى كھ با تمام روزھا متفاوت بود

طفلى بھ دنیا آمد، كھ او ھم بالفاصلھ سرود عظمت  ((سامرا))جان را نوازش مى داد كھ در یكى از خانھ ھاى شھر تاریخى 
 : خدا را بر لب راند، انگشت سبابھ خود را بھ سوى آسمان بلند كرد وگفت

 (42). الحمد � رب العالمین ، و صلى هللا على محمد و آلھ



شادى سرور بر ھمھ جا دامن كشید و برق شعف از دیدگان مادر بیرون مى زد، پدر در حالى كھ موج نشاط از جام 
 : چشمانش فرو مى ریخت چنین گفت

لف من بعدى ، اشبھ الناس بر سول هللا خلقا و خلقا، یحفظھ هللا تبارك و تعالى فى غیبتھ ، و یظھره ، فیمال االرض الحمد� الذى لم یخرجنى من الدنیا حتى ارانى الخ

 :قسطا و عدال، كما ملئت جورا و ظلما
سپاس و ستایش خداوندى را كھ مرازنده نگھ داشت ، تا جانشینم را كھ از منست و در سیرت و صورت شبیھ ترین مردم ))

خدایش او را در پشت پرده نگھ مى دارد و سپس ظاھر . است ، با چشم خود ببینم ) صلى هللا علیھ و آلھ (كرم بھ رسول ا
 ((.(43)مى شود و زمین را پر از عدل و داد مى كند آن چنانكھ پر از ظلم و ستم شده است 

خشكیده بود، و حیرت و ) علیھ السالم (عمھ امام حسن عسكرى ) ((حكیمھ ))آب در گلوى . سخنان پدر بدینسان پایان یافت 
تعجب بر چھره ھا نقش شگفت زده بود، نفس ھا از سینھ ھابیرون نمى آمد، و اشكى از شوق و تعجب در چشمھا گردش مى 

 .كرد
اى سنگین بر سر مولود بال گسترده بود، و در سیمایش موجى از لبخند در دریاى اشك شنا فضیلت و شرف ھمچون سایھ 

 .مى كرد
مرا مى شناسى ؟ من خاتم اوصیاء ھستم ، خداوند بھ )) :فرمود ((ابو نصر خادم ))او ھنوز در آغوش گھواره آرامیده بود، بھ 

(44).وسیلھ من ، بالھا را از اھل و شیعھ ام دفع مى كند
)) 

غریو عظیم و روح بخشى كھ از دھانھ گلویش بلند مى شد، عظیم تر و شكوھمندتر از ھر صدایى در جھان ، امواج فریادش 
 .را پراكنده ساخت تا دنیا را زیر موج خویش نھان سازد

 .نمى كرد بھ نوزاد نزدیك شود،او دنیایى از عظمت را با خود آورده بود كسى جراءت
 .او پیش از آفتاب چشم بھ این جھان گشود، تا ھمیشھ آفتاب را پشت سر قرار دھد

 .(45)ھجرى اتفاق افتاد 255شعبان  15واین لحظھ پر شكوه در . بدین ترتیب تولد شگفت انگیزترین انسان تحقق یافت 
نیرومند در آستین غیبت  آغاز كرد و دستى.(46)نامیده مى شود(( غیبت صغرى ))سالھ خود راكھ  74او چند لحظھ بعد، غیبت 

 . فرو رفت
عثمان بن سعید، محمد بن عثمان ، حسین : در دوران غیبت صغرى شیعیان مى توانستند بھ توسط نواب خاص آن حضرت 

بن روح نوبختى و على بن محمد سمرى پرسشھا و مشكالت خود را بھ ناحیھ مقدسھ برسانند و پاسخھاى الزم را دریافت 
گذشت چھارمین نائب خاص در نیابت خاصھ بستھ شده و شیعیان بھ دستور آن حضرت موظف شدند كھ ولى با در . نمایند

یعنى مراجع تقلید مراجعھ كرده ، در رویدادھا و مسائل اجتماعى بھ فتواى آنھا عمل  ((نواب عام ))در مسائل شرعى بھ 
 .(47)كنند

وبدین ترتیب حجت در پشت پرده غیبت پنھان گردید، تا روزى پس از سپرى شدن غیبت كبرى ظھور كند و بھ جنایت و 
 .خیانت انسانھا خاتمھ دھد و پرچم توحید را بر فراز كره خاكى بھ اھتزاز درآورد

 پیوند نور
ھ در نیمھ قرن سوم ھجرى در شرق و غرب جھان در سرا پرده عفت و پاكى جاى در میان میلیونھا بانوى پرده نشین ك

داشتند، آفریدگار جھان تنھا در یكى از آنان این لیاقت و شایستگى را بھ ودیعت نھاده بود كھ وعاء نور یزدان قرار بگیرد، 
 .طالع گرددبھ سرا پرده خاندان عصمت و طھارت راه یابد، و خورشید فروزان امامت از برج او 

جالبتر این كھ بانوى بى ھمتا، ملكھ دو سرا، مادر یوسف زھرا، و وعاء نور خدا، دخت یشوعا و از تبار حواریون حضرت 
 . انتخاب شده است - على نبینا و آلھ و علیھ السالم  - عیسى 

عجل هللا تعالى فرجھ  - ىخداوند حكیم از روى حكمت بالغھ اش مادر فرمانرواى جھان ھستى حضرت حجھ ابن الحسن المھد
 . را از كاخ امپراطورى قیصر روم و پایتخت بیزانس برگزیده است - الشریف 

 :آنجا كھ كسرى و قیصر در ھم مى آمیزد
جلوگیرى كند ولى خدا خواست كھ حضرت ) علیھ السالم (فرعون دھھا ھزار كودك را سر برید تا از تولد حضرت موسى 

 .ند و پرورش یابد و سرانجام طومار عمر فرعون بھ دست او در ھم پیچدموسى در خانھ فرعون زندگى ك
كسرى و قیصر نیز قرنھا با مسلمانان جنگیدند تا از گسترش اسالم در بالد پارس و بیزانس جلوگیرى كنند ولى خدا خواست 

 :ھ فرمائیدكھ در ھم كوبنده اكاسره و قیاصره از تبار كسرى و قیصر باشد، و اینك بھ دو حدیث زیر توج
اى ایوان خداحافظ، من )) : در برابر ایوان مدائن ایستاده و گفت -پس از جنگ قادسیھ  -یزدگرد بھ ھنگام فرار از مدائن  -1

 .((رفتم ولى بھ سوى تو باز مى گردم ، خودم و یا یكى از فرزندانم كھ ھنوز ھنگام ظھورش نرسیده است 



در گفتار یزدگرد  ((یا یكى از فرزندانم ))تعبیر : عرض كردم ) علیھ السالم (صادق بھ خدمت امام )) :سلیمان دیلمى مى گوید
 : السادس من ولدى ، قد ولده یزدجرد فھو ولده - عزوجل  -ذلك صاحبكم القائم بامر هللا :چیست ؟ فرمود

و ششمین فرزند من و از است كھ بھ فرمان خدا قیام خواھد كرد، ا) علیھ السالم (مقصود از آن صاحب شما حضرت قائم ))
 ((.(48)تبار یزدگرد است 
از  -ارواحنا فداه  - حضرت بقیھ هللا (49) است ) علیھ السالم (دختر یزدگرد مادر امام سجاد (( شھر بانو))با توجھ بھ این كھ 

 .مى باشد) ھجرى  31متوفاى (آخرین پادشاه ساسانى ،  ((یزدگرد))تبار 
 ((قائم آل محمد چھ كسى است ؟)) :پرسیدند) علیھ السالم (ھنگامى كھ از امام رضا  -2

 :فرمود
 :بن سیده االءماءالرابع من ولدى ، ا

 ((.(50)او چھارمین فرزند از تبار منست ، او فرزند بانوى كنیزان است ))
صیر، ھو الخامس من ولد ابنى موسى ، ذلك ابن یاباب:فرمود ((قائم آل محمد كیست ؟)) :پرسیدند) علیھ السالم (و ھنگامى كھ امام صادق 

 :((سیده االءماء
 ((.(51)است ، او پسر بانوى كنیزان است ) بن جعفر(اى ابا بصیر، او پنجمین فرزند از تبار پسرم موسى ))

سخن مى گفتند، حضرت  -ارواحنا فداه  - از مادر حضرت بقیھ هللا) علیھ السالم (مام صادق و امام رضا ھنگامى كھ ا
 .نیز دیده بھ جھان نگشوده بود ((یشوعا))نرجس خاتون ھنوز بھ دنیا نیامده بود، و شاید پدرش 

 نام نامى و القاب گرامى نرجس خاتون
 :نھ اسم نوشتھ اند) علیھ السالم (تاى امام عسكرى مورخان براى آن ملكھ دو سرا، و ھمسرى بى ھم

  .(52)ملیكھ ، حكیمھ ، سبیكھ ، نرجس ، سوسن ، مریم ، ریحانھ ، خمط و صقیل
بھ ھنگام شمارش ) علیھ السالم (نام است ، چنانكھ امام صادق تعدد اسامى معموال بھ جھت شخصیت فوق العاده صاحب 

 : براى حضرت فاطمھ در نزد خداوند متعال نھ اسم است: مى فرماید (علیھ السالم (مناقب حضرت زھرا 
 .(53)فاطمھ ، صدیقھ ، مباركھ ، طاھره ، زكیھ ، رضیھ ، مرضیھ ، محدثھ و زھرا

خود ولى آنھا غافل بودند كھ چھ اسمى با مسمى براى فرزند (54) نام نھادند(( ملیكھ ))بھ ھنگام والدت ، پدر و مادرش او را 
 . برگزیده اند، و او روزى ملكھ دو سرا خواھد بود، او بھ حق شایستھ این نام است

او آگاه نشود، و شاھزاده  تا احدى از اسرار(55) معرفى نمود(( نرجس ))ھنگامى كھ او بھ اسارت مسلمانان در آمد خود را 
 .بودنش آفتابى نگردد

چون بھ خاندان عصمت و طھارت راه یافت او را با نامھاى مختلفى صدا زدند تا جاسوسان خلیفھ عباسى بر شرافت نسبت 
 .او واقف نشوند و متوجھ نشوند كھ او ھمان صدف سیمین آفرینش است كھ یكتا گوھر جھان خلقت از او خواھد بود

 : نگاھى گذرابر اسامى گرامى آن حضرت و اینك
نام گلى از رده تك لپھ ییھا، و سردستھ گیاھان تیره نرگسى مى باشد، كھ گلھایش منفرد و در انتھاى ساقھ  :((نرجس )) -1

  .(56)قرار دارد و بھ جھت زیبائى فوق العاده اش چشم معشوق را بھ آن تشبیھ مى كنن
گل حضرت نرجس خاتون نیز در جھان خلقت منفرد است و در انتھاى این جھان قرار دارد و ھمھ عاشقان در آرزوى 

 .گوشھ چشمى از آن محبوب گمگشتھ بھ سر مى برند، بھ یادش زنده اند و در فراقش جان مى سپارند
اصل این گل از اروپا و ژاپن و  . نیز گلى فصلى و داراى گلھاى زیبا و درشت بھ رنگھاى مختلف است :((سوسن )) -2

  .(57)آمریكاى شمالى و ھیمالیاست
ذشت زمان و موسم خزان ھرگز از طراوت او نكاھد، و اصل او از جھان اما گل جناب سوسن ، گل ھمیشھ بھار است كھ گ

 :تعبیر مى فرماید) صلى هللا علیھ و آلھ (علوى است و نور مقدسش از اشعھ انوار قدسى است ، چنانكھ پیامبر اكرم 
 :بابى و امى سمیى ، و شبیھى و شبیھ موسى بن عمران ، علیھ جیوب النور یتوقد من شعاع القدس 

پدر و مادرم بھ فداى او باد كھ ھمنام منست و شبیھ من و شبیھ حضرت موسى بن عمران است ھالھ اى از نور گرداگرد او ))
 ((.(58)را فراگرفتھ ، اشعھ انوار قدسى از او ساطع است 

 .و از طرف پدر بھ شرق و از طرف مادر بھ غرب منتھى مى گرددنسبت ا
طالى ناب و نقره خالص را گویند كھ پس از گداختھ شدن ، ناخالصى ھاى آن جدا گردد و طالى ناب و نقره  ((سبیكھ )) -3

 .(59)خالص بھ صورت شمش در قالبھا ریختھ شود



گداختھ شده و ھمھ ناخالصى ھاى امپراطورى روم بھ دست ) علیھ السالم (او در پایتخت بیزانس در عشق امام عسكرى 
 .از او جدا شد و طالى ناب جھان خلقت ازاو پدید آمد) علیھ السالم (كیمیا اثر حضرت زھرا 

و او بانوى فرزانھ اى است كھ علم و حكمت را نخست در . فیلسوف و فرزانھ را گویند بانوى دانشمند، :((حكیمھ )) -4
(( حكیمھ ))یشگاه سپس فرائض دینى و سنن اسالمى را از پ(60) پایتخت بیزانس از معلم خصوصى و عرب زبان فراگرفتھ ،

  .(61)آموختھ است  (علیھ السالم(دخت گرامى امام جواد 
ین پیشانى بھ معناى ملكھ و شھبانوست ، و او مادر فرمانرواى جھان ھستى است ، كھ ھمھ سالطین روى زم ((ملیكھ )) -5

 .ادب بر آستانش مى سایند
است ، و او مادر منجى جھان بشریت است ، كھ حضرت عیسى ) علیھ السالم (نام مادر گرامى حضرت عیسى  ((مریم )) -6

 .(62)بھ اتفاق علماى شیعھ و سنى بھ او اقتدا كرده در پشت سرش بھ نماز خواھد ایستاد) علیھ السالم (
ھر گیاه خشبو و معطر، دستھ ریحان ، دستھ شاھسپرغم ، صعتر ھندى ، روزى ، رحمت و نورى را گویند  ((ریحانھ )) -7

 .(63)كھ در اثر ریاضت در انسان حاصل شود
وه چھ نامى مناسب با مادر ریحانھ وجود، كھ ھمھ جھان معطر از عطر او، ھر غمى زدوده با یك نگاه او، ھر دردى 

شفایافتھ از صعترى كوى او، جملھ خالئق بر سر سفره عام او، جھان ھستى بھ طفیل عنایت او، و مھر و ماه منور از فروغ 
 .روى او

و ھمھ .(64) نام درختى است كھ میوه خوردنى دارد، و بھ ھر چیز تازه و خوشبو و بھ دریاى خروشان گفتھ میشود(( خمط8- ))
 .این تعبیرات با آن بانوى بى ھمتا تناسب دارد

پس از آنكھ )) :شیخ طوسى و شیخ صدوق مى فرماید. ھر شى ء نورانى ، صیقلى و جال داده شده را مى گویند :((صقیل )) -9
 ((.(65)حاملھ شد او را صقیل نام نھادند -ارواحنا فداه  - حضرت نرجس خاتون بھ ولى عصر 

نرجس خاتون پس از آنكھ بھ آن وجود نورانى حاملھ شد، )) :عالمھ مجلسى پس از نقل فراز باال از شیخ صدوق ، مى فرماید
 ((.(66)ھالھ اى از نور و ضیاء او رافراگرفت ، آنگاه بھ جھت این نورانیت فوق العاده او را صقیل نام نھادند

ھویدا باشد، نور یوسف زھرا چرا ) علیھ السالم (در پیشانى حضرت خدیجھ ) علیھ السالم (اگر بنا باشد نور فاطمھ زھرا 
بھ ھنگام تولد نورى از او  در پیشانى حضرت نرجس خاتون ساطع نباشد؟ در حالى كھ او نور یزدان و مھر فروزان است و

  !!(67)ساطع شده كھ ھمھ اطراف و اكناف جھان را تا آفاق آسمان روشن نموده است
ین ھمھ راه دور و دراز را از ھفت تپھ قسطنطنیھ تا و ا! واینك در پى آنیم كھ ببینیم ریحانھ قیصر چگونھ ریحانھ پیمبر شد؟

 !كرانھ ھاى سامرا چگونھ پیموده ؟ وسرانجام تعلقات خود را از خاندان قیصر چگونھ گسست و بھ دودمان پیامبر پیوست ؟
 گزارش نور

ھ ھاى دریاى گزارش دقیق و مستند از حوادث شگفت در امپراطورى روم ، و مسافرت پرماجراى ملكھ دو سرا، از كران
شیخ صدوق در : مرمره تا ساحل سامرا را در ضمن حدیثى مورد اعتماد و استناد، از زبان آن خاتون دو جھان مى شنویم 

كمال الدین ، شیخ طوسى در غیبت ، طبرى در دالئل االمامھ ، ابن شھر آشوب در مناقب ، نیلى در منتخب ، ابن فتال 
ر اثبات الھداه ، سید ھاشم بحرانى در حلیھ االءبرار و عالمھ مجلسى در بحار، نیشابورى در روضھ ، شیخ حر عاملى د

روایت كرده اند، كھ ما متن كامل گزارش ) علیھ السالم (مشروح این گزارش را از بشر بن سلیمان ، از اصحاب امام ھادى 
 :را از دو سند نخستین ، كمال الدین و غیبت ، ترجمھ و نقل مى كنیم 

) علیھ السالم (كھ از اصحاب و اراد تمندان امام ھادى و امام عسكرى  ((ابوایوب انصارى ))مان نخاس ، از نسل بشر بن سلی
 :بود و بھ خرید و فروش غالم و كنیز اشتغال داشت ، مى گوید

، من نیز ، احكام مربوط بھ خرید و فروش بردگان را بھ من آموختھ بود)علیھ السالم (سرور من ابوالحسن ، حضرت ھادى 
كم كم دراین زمینھ شناخت من . معموال بدون اجازه ایشان خرید و فروش نمى كردم ، و از موارد شبیھ اجتناب مى كردم 

 . كامل شد و موارد حالل را از موارد شبھھ ناك شناختم

 

ودم ، پاسى از شب گذشتھ قرار داشت ، نشستھ ب) علیھ السالم (شبى در سامرا در خانھ ام ، كھ در نزدیكى منزل امام ھادى 
علیھ (خادم و فرستاده امام ھادى  ((كافور))شتابان بھ سوى در خانھ رفتم و در را گشودم ، . بود كھ در خانھ ام كوبیده شد

 .بود كھ مرا بھ حضور ایشان فراخواند) السالم 



علیھ (وارش امام حسن عسكرى لباس پوشیده بھ خدمت آن حضرت شتافتم ، چون وارد خانھ شدم دیدم كھ با فرزند بزرگ
 . مشغول گفتگو است ، و خواھرش حكیمھ پشت پرده قرار داشت ( السالم

اى بشر تو از اعقاب انصارھستى ، محبت و دوستى ما ھمواره در دلھاى شما پایدار بود، و ھر )) :ھمین كھ نشستم فرمود
و اینك من مى خواھم رازى را با تو در میان بگذارم  .نسلى از شما محبت و مودت ما را از نسل پیشین بھ ارث برده است 

و ترا دنبال كارى بفرستم ، و از این طریق با فضیلت ویژه اى ترا گرامى بدارم ، كھ در این فضیلت گوى سبقت را از ھمھ 
 .((شیعیان ببرى 

تھ زردى را بیرون آورد سپس چن. آنگاه نامھ ظریفى را بھ زبان رومى و بھ خط رومى نوشت و مھر خویش را بر آن زد
 :نامھ و چنتھ را بھ من داد و فرمود. دینار بود 220كھ در آن 

  .(68)حضور پیدا كن(( فرات ))اینھا را بگیر و بھ سوى بغداد عزیمت كن و پیش از ظھر فالن روز در گذرگاه 
ھنگامى كھ قایقھاى حامل بردگان رسید كنیزان پیاده شدند، گروه بسیارى از خریداران را مشاھده مى كنى كھ از طرف 

فرماندھان عباسى دور آنھا را گرفتھ اند، در آن میان تعداد اندكى نیز از جوانان عرب را مى بینى كھ بھ قصد خرید حضور 
 .یافتھ اند

(69) عمر و بن یزید))دور مواظب برده فروشى بھ نام تو در آن روز از 
باش ، تا ھنگامى كھ كنیزى را با این خصوصیات ، ((

 .عرضھ كند در حالى كھ دو جامھ حریر تازه ، خوشرنگ و درشت بافت بر تن دارد، براى فروش
خواھى دید آن كنیز اجازه نمى دھد كھ ھیچ خریدارى نقاب از چھره اش بازگیرد، یا جامھ از تنش كنار زند، و یا اندامش را 

 .كند  لمس 
معناى . در آن ھنگام برده فروش در صدد آزار او بر مى آید و او سخنى بھ زبان رومى مى گوید وفریاد بر مى آورد

 .ز حال خود شكوه مى كند و از كشف حجابش بر حذر مى داردسخنان او اینست كھ ا
من این كنیز رابھ سیصد دینار مى خرم ، زیرا عفت و پاكدامنى او موجب )) : در این ھنگام یكى از خریداران خواھد گفت

 .((رغبت شدید من شده است 
بر فراز تخت شاھى ظاھر شوى ، من اگر در جامعھ حضرت سلیمان و )) : و آن كنیز بھ زبان عربى بھ او خواھد گفت

 .((رغبتى بھ تو نخواھم داشت ، و لذا مالت را بیھوده خرج نكن 
اینھمھ شتاب )) :كنیز در پاسخ مى گوید .((چاره چیست ؟ ناگزیر ترا باید فروخت )) : برده فروش بھ آن كنیز خواھد گفت

 .((كند و صداقت و امانت او اعتماد كنم  براى چیست ؟ باید خریدارى باشد كھ دل من بھ سوى او كشش پیدا
من نامھ دلگرم كننده اى را از یكى از اشراف )) :در این ھنگام تو برخیز و پیش عمروبن یزید برده فروش برو، و بھ او بگو

 ھمراه دارم ، كھ آن را بھ زبان رومى و بھ خط رومى نوشتھ ، و در آن كرم و وفا و خرد و سخاى خود را منعكس نموده
است ، این نامھ را بھ او بده تا آن را مطالعھ كند و اخالق و رفتار نویسنده اش را در البالى سطور آن جستجو نماید، اگر بھ 

 .((نویسنده آن تمایل پیدا كرده و تو نیز مایل بودى ، من از طرف نویسنده نامھ وكالت دارم كھ او را از تو ابتیاع كنم 
را بھ طور كامل انجام دادم ، ھمین كھ آن ) علیھ السالم (ھ دستورات سرور خودم امام ھادى بشربن سلیمان مى گوید، من ھم

 : گفت ((عمر و بن یزید))كنیز در نامھ نگریست بھ شدت گریست و بھ 
ض و سوگند یاد كرد كھ اگر از فروختن او بھ صاحب نامھ خود دارى كند در معر .((باید مرا بھ نویسنده این نامھ بفروشى ))

 . تلف قرار خواھد گرفت
آنگاه من در مورد قیمت كنیز با برده فروش وارد مذاكره شدم و سرانجام بھ ھمان مبلغى كھ موالیم در چنتھ ھمراه من 

آنگاه آن بانو را در حالى كھ شاداب و خندان بود از او تحویل گرفتم و بھ خانھ اى كھ در  . فرستاده بود بھ توافق رسیدیم
 . م بردمبغداد مى رفت

را بیرون آورد، آن را مى بوسید و بر صورت خود ) علیھ السالم (آن بانو از شدت خوشحالى آرام نداشت ، نامھ امام ھادى 
 .مى نھاد و دست بر آن مى كشید

 .((!!نامھ اى را مى بوسى كھ صاحبش را نمى شناسى ؟)) : با شگفتى بھ او گفتم
ز شناخت مقام اوالد پیامبران ، خوب گوش كن و بھ گفتارم دل بسپار تا بھ حقیقت راه اى عاجز و ناتوان ا: آن بانو پاسخ داد

 : یابى
 سرگذشت حیرت انگیز نرجس خاتون

 ((شمعون ))پسر قیصر رومم ، و مادرم از تبار حواریون است و نسبت من از طرف مادر بھ  ((یشوعا))دختر  ((ملیكھ ))من 
 .مى رسد -) علیھ السالم ( -وصى حضرت مسیح 



 : من اكنون ترا از یك حادثھ ى وحشت انگیز و شگفت آور آگاه مى سازم
 .ھنگامى كھ سیزده بھار از عمر من گذشت ، پدر بزرگم قیصر تصمیم گرفت كھ مرا بھ عقد برادر زاده خود در آورد

یشان كھ از موقعیت سیصد تن از اعقاب حواریون كھ ھمگى كشیش و راھب بودند گرد آورد، و ھفتصد تن از دیگر كش
ویژه اى برخوردار بودند فراخواند، آنگاه چھار ھزار نفر از فرماندھان سپاه و امیران لشكرھا و سرپرستان عشایر دعوت 

كرد و از مال ویژه خود تختى مرصع و مزین بھ انواع جواھرات بیاراست و آن را در حیات كاخ و بر فراز چھل پایھ قرار 
 .داد

 اجتماعى نافرجام
چون برادر زاده اش بر فراز آن تخت قرار گرفت و صلیبھا را در گرداگدر او بگردانیدند، و اسقفھا بھ حال تعظیم بر 

خاستند و اوراق اناجیل را بگشودند، و مھیا شدند، كھ مراسم ازدواج را بھ جاى آورند، ناگھان ھمھ صلیبھا سرنگون شدند، 
 .، آن جوان كھ بر فراز تخت قرار داشت مدھوش بر زمین افتادپایھ ھاى تخت بھ لرزه در آمد و فرو ریخت 

 : رنگ كشیشان پرید و لرزه براندامشان افتاد، و اسقف اعظمشان بھ پدر بزرگم گفت
ما را در مورد این حوادث نافرجام و نحوست بار كھ پیش در آمد نابودى آئین مسیحیت و شیوه امپراطورى است : پادشاھا))

 .((معذور بدار
 : ر بزرگم كھ شدیدا از این پیشامد ناگوار افسرده بود و آن را بھ فال بد زده بود، بھ كشیشان گفتپد
این پایھ را استوار سازید و این صلیبھا را یكبار دیگر بر پا دارید، آنگاه دیگر برادر این داماد نگون بخت را فرا خوانید، ))

 .((وست با فرخندگى او بر طرف شودتا این دختر را بھ ازدواج او درآورم ، تا این نح
بار دیگر كھ مجلس بیاراستند و فرمان او را بھ كار بستند نظیر ھمان حوادث وحشتناك بھ وقوع پیوست ، ھمھ وحشت زده 

 . پراكنده شدند، و پدر بزرگم افسرده و دل مرده برخاست و بھ حرمسرا رفت و پرده ھارا بیاویخت
 رویائى سرنوشت ساز

 :ابى شگفت دیدم كھ سرنوشت مرا تغییر داددر آن شب خو
در خواب دیدم كھ حضرت مسیح و شمعون و گروھى از حواریون در كاخ پدر بزرگم گرد آمده اند و منبرى از نور در آن 

 .نصب شده است كھ در شكوه و عظمت سر بر آسمان مى ساید
 .ر آنجا قرار داده بوداین منبر را درست در نقطھ اى گذاشتھ بودند كھ پدربزرگم تختش را د

و گروھى از فرزندانش وارد  -امیرمؤ منان  - با وصى و داماد خود ) صلى هللا علیھ و آلھ (در آن ھنگام حضرت محمد 
 .شدند

 .را در آغوش كشید) صلى هللا علیھ و آلھ (حضرت مسیح پیش رفت و حضرت محمد 
را  ((ملیكھ ))دخترش  ((شمعون ))ن آمده ام كھ از وصى تو م! اى روح هللا )) :آنگاه رسول اكرم بھ حضرت مسیح فرمود

 .پسر نویسنده این نامھ اشاره فرمود ((ابو محمد)) : و با دست خود بھ سوى. خوستگارى كنم 
اى شمعون ، شرف و فضیلت بھ سوى تو روى آورده )) :بھ سوى شمعون نگریست و فرمود) علیھ السالم (حضرت عیس 

 .((اطاعت مى كنم )) : شمعون گفت.((با خاندان آل محمد پیوند برن است ، خاندان خود را 
بر فراز منبر تشریف بردند، خطبھ اى ایراد فرمودند و مرا بھ ھمسرى ) صلى هللا علیھ و آلھ (در آن ھنگام رسول اكرم 
 .فرزند خویش در آوردند

 .حضرت عیسى ، حواریون و فرزندان رسولخداگواھان عقد بودند
از این رؤ یاى طالئى بیدار شدم ، ترسیدم كھ اگر خواب را با پدر و پدربزرگم در میان بگذارم مرا بكشند، و لذا  ھنگامى كھ

آكنده شد كھ دیگر میل خوراك را از  ((ابو محمد))ولى سینھ ام چنان از محبت . آن را پوشیده داشتم و براى آنان بازگو نكردم 
 . و رنجور شدمدست دادم ، و بھ ھمین سبب سخت بیمار 

 . در شھرھاى روم ھیچ پزشكى باقى نماند جز اینكھ پدربزرگم براى معالجھ من فرا خواند ولى نتیجھ نداشت
اى نور دیده ام ، آیا خواھش و آرزوئى در دل )) : چون پدربزرگم از معالجھ من ماءیوس شد، از روى شفقت بھ من گفت

 .((دارى ؟ كھ در این دنیا براى تو فراھم كنم ؟
درھاى گشایش را بھ روى خود بستھ مى بینم ، ولى اگر فرمان دھى كھ از دست و پاى اسیران مسلمان ! پدر جان )) : گفتم

كھ در زندان تو ھستند بند و زنجیر بردارند و از شكنجھ آنان دست نگھدارند و بر آنان منت نھاده فرمان آزادى آنھا را 
 .((مادرش حضرت مریم سالمتى را بھ من ارزانى دارند صادر كنى ، امیدوارم كھ حضرت مسیح و

چون پدربزرگم خواستھ ام را برآورد تالش كردم كھ خود را سالم تر نشان دھم ، و اندكى خوراك تناول كردم ، پدربزرگم 



 . خوشحال شد و محبت بیشترى در مورد اسیران مبذول داشت
 دومین رؤ یا

) علیھ السالم (، در عالم رؤ یا دیدم كھ سرور زنان دو جھان حضرت فاطمھ  پس از گذشت چھارده شب از خواب نخستین
 .در حالى كھ حضرت مریم و ھزار تن از خدمتكاران بھشتى ایشان را ھمراھى مى كردند، بھ دیدار من تشریف فرما شدند

 .((این بانوى دو جھان ، و مادر شوھرت ابو محمد است )) :حضرت مریم بھ من فرمود
 . آویختم و گریستم ، و از این كھ ابو محمد بھ دیدار من نمى آید شكوه كردم) علیھ السالم (امن حضرت فاطمھ من بھ د

تا ھنگامى كھ تو مشرك ھستى پسرم ابو محمد بھ دیدار تو نخواھد آمد، این خواھرم )) :فرمود) علیھ السالم (حضرت فاطمھ 
اكنون اگر خواھان خشنودى خدا و . رت احدیت بیزارى مى جویدمریم دخت عمران است كھ از آئین تو بھ پیشگاه حض

 :مسیح و مریم ھستى ، و اشتیاق دیدار ابو محمد را دارى ، بگو
 . اشھد ان ال الھ االهللا ، و اشھد ان محمدا رسول هللا

ادلشاد ساخت و مرا بھ سینھ خود چسبانید و مر) علیھ السالم (چون این دو گواھى را بر زبان راندم ، حضرت فاطمھ 
 .((از حاال انتظار دیدار ابو محمد را داشتھ باش ، من او را بھ نزد تو خواھم فرستاد)) :فرمود

وه چقدر اشتیاق دیدار ابو محمد را دارم )) : بیدار شدم و در انتظار دیدار ابو محمد ثانیھ شمارى مى كردم و با خود مى گفتم
(70).)) 

اى حبیب من ، پس از آنكھ در دلم جاى گرفتى و دلم آكنده از )) : شب بعد او را در خواب دیدم و بھ محضرشان عرض كردم
 .((ن نیامدى مھر تو شد و در این راه جانم در معرض تلف قرار گرفت ، بر من جفا كردى و این مدت بھ دیدار م

تاءخیر من در دیدار تو بھ سبب شرك تو بود و اكنون كھ بھ راستى اسالم آوردى ، ھمھ شب بھ دیدار تو خواھم )) :فرمود
 ((آمد، تا روزى كھ خداوند در بیدارى ما را بھ یكدیگر برساند

 . از آن شب تا كنون ھیچ شبى مرا از دیدار خود محروم نساختھ است
 ! شاھزاده و اسارت

 : گفت!پس چگونھ اسیر شدى ؟: بھ او گفتم : بشر مى گوید
پدربزرگت لشكرى بھ جنگ مسلمانان  - فالن روز  -در ھمین ایام )) :در خواب بھ من فرمود ((ابو محمد))در یكى از شبھا 

دیگر زنھا از  گسیل مى دارد، خود نیز از پى لشكریان روان مى شود، تو ھم بھ طور ناشناس و در لباس خدمتكاران ھمراه
 .((فالن راه بھ آنھا بپیوند

من فرمان او را اطاعت كردم ، ناگاه پیشتازان مسلمان بر ما تاختند، من ھم اسیر شدم ، بدون اینكھ كسى تا كنون متوجھ شده 
 . جز تو، كھ اكنون خودم برایت بازگو كردم. باشد كھ من نوه قیصر امپراطور روم ھستم 

آرى : ، گفت ((نرگس )) : رار گرفتم ، چون از نام من پرسید، نام خود را از او مكتوم داشتم و گفتمكسى كھ من در سھم او ق
 . از نامھاى كنیزان است

 !عجب است كھ شما رومى ھستید و این چنین بھ لھجھ عربى سخن مى گوئید: بھ او گفتم : بشر مى گوید
تربیت من داشت ، و مایل بود كھ آداب ملل و اقوام را یاد بگیرم ، آرى پدربزرگم از شدت عالقھ اى كھ بھ تعلیم و )) : گفت

و . بھ یكى از بانوانى كھ مترجم او بود دستور داد كھ ھر روز بامدان و شامگاھان بھ پیش من بیاید و بھ من عربى بیاموزد
 .((بدین گونھ زبان عربى را فراگرفتم و زبانم بھ آن گویا شد

 دختر قیصر در دودمان پیمبر
 :بردم ، آن حضرت بھ او فرمود) علیھ السالم (چون او را بھ سامرا و حضور موالیم ابوالحسن امام ھادى : بشر مى گوید

اى پسر رسولخدا، )) :عرض كرد ((عزت اسالم ، ذلت مسیحیت ، و شرف خاندان عصمت و طھارت را چگونھ یافتى ؟))
 .((اى شما وصف كنم ؟چیزى را كھ شما از من بھ آن آگاھتر ھستید چگونھ بر

مى خواھم بھ تو پاداشى بدھم ، آیا ده ھزار دینار طال براى تو خوشتر است یا مژده اى )) :فرمود) علیھ السالم (امام ھادى 
 .((كھ در آن شرف جاودانھ است ؟

 .((مژده فرزند براى من )) : عرضھ داشت
 :رض قسطا و عدال، كما ملئت ظلما و جوراابشرى بولد یملك الدنیا شرقا و غربا، و یمالء االء :فرمود

مژده باد تورا بھ فرزندى كھ خاور و باختر گیتى را بھ ملك خویش در آورد و جھان را از عدل و داد آكنده سازد، پس از ))
 ((.(71)آنكھ از ظلم و ستم آكنده باشد



 .((پدر این مولود فرخنده كیست ؟)) :نرجس خاتون پرسید
ترا براى او  -رومى  -در فالن شب از فالن ماه از فالن سال ) صلى هللا علیھ و آلھ (ھمان كھ پیامبر اكرم )) :فرمود

 .((خواستگارى كرد
 از حضرت مسیح و وصى او؟: پرسید
 ترا بھ عقد چھ كسى درآورند؟ آرى ، حضرت مسیح و وصى او: فرمود

 .(((علیھ السالم (فرزند گرامى شما ابو محمد ))عرضھ داشت 
 او را مى شناسى ؟: فرمود
بھ شرف اسالم )) علیھ السالم (حضرت زھرا (چگونھ نشناسم در حالى كھ از شبى كھ بھ دست بانوى بانوان جھان )) : گفت

 .((امده باشدمشرف شده ام ، شبى نگذشتھ كھ بھ دیدار من نی
 ملیكھ در مكتب حكیمھ

 .((خواھرم حكیمھ را فراخوان )) :فرمودند ((كافور))بھ خدمتكار خود ) علیھ السالم (در آن ھنگام حضرت ھادى 
این ھمان بانوى معھود ))یعنى  :((ھاھیھ )) :شرفیاب شد بھ او فرمود) علیھ السالم (ھنگامى كھ حكیمھ بھ محضر امام ھادى 

 .((است 
 .شادمانى فرمود. یمھ خاتون مدتى بس طوالنى او را در آغوش كشید و ابزارحك

اى دخنر رسولخدا، او را بھ خانھ خود ببر، فرائض دینى و سنن اسالمى را بھ او )) :فرمود) علیھ السالم (آنگاه امام ھادى 
(72)مى باشد - عجل هللا تعالى فرجھ الشریف  - بیاموز، كھ او ھمسر ابو محمد، و مادر حضرت قائم 

)) 
 چند نكتھ

بشر ))گزارشگر این گزارش شگفت انگیز  - 1: در پایان بخش گزارش نور یادآورى چند نكتھ را در این زمینھ الزم مى دانم 
و مورد وثوق و اعتماد آن دو امام ھمام مى ) علیھ السالم (امام ھادى و امام عسكرى  از شیعیان خالص ((بن سلیمان نخاس 

 . او را براى چنین ماءموریت حساسى بر گزیده است) علیھ السالم )باشد، كھ امام ھادى 
  .(73)عالمھ ممقانى در رجال خود او را ستوده ، و بر و ثاقتش تاءكید نموده است

 .(74)شیخ طوسى و شیخ صدوق بر این روایت اعتماد نموده ، در كتابھاى خود آن را نقل كرده اند
 .(75)رخان بعدى نیز بھ استناد روایت شیخ طوسى و شیخ صدوق ، این روایت را در كتابھاى خود آورده اندمحدثان و مو

عالوه بر حدیث فوق حدیث دیگرى از در مورد نسب نرجس خاتون و اینكھ او دختر یشوعا پسر امپراطور روم است ،  -2
با یك واسطھ از  -ارواحنا فداه  -داریم ، كھ آن را فضل بن شاذان قبل از تولد حضرت بقیھ هللا ) علیھ السالم (امام عسكرى 

 : روایت كرده اند، و اینك متن حدیث) علیھ السالم (امام حسن عسكرى 
) علیھ السالم (بھ محضر سرورم امام حسن عسكرى : ند كھ گفت فضل بن شاذان از محمد بن عبد الجبار روایت مى ك

اى پسر رسول خدا، جانم بھ فدایت باد، من دوست دارم بدانم بعد از شما امام و حجت خدا بر بندگان كیست ؟ : عرض كردم 
 :فرمود

 : خلفائھ ان االمام و حجھ هللا من بعدى ابنى ، سمى رسول هللا و كنیھ الذى ھو خاتم حجج هللا و آخر
امام و حجت خدا بعد از من فرزند منست ، كھ ھمنام رسول خدا و ھم كنیھ آن حضرت است ، او پایان بخش حجج الھى و ))

 .((آخرین خلیفھ از خلفاى پروردگار است 
 :مادرش چھ كسى خواھد بود، اى پسر رسول خدا؟ فرمود: پرسیدم 

 :یغیب عن الناس غیبھ طویلھ ثم یظھر من ابنھ ابن قیصر ملك الروم ، اال انھ سیولد، و
از دختر پسر قیصر، نوه امپراطور روم ، آگاه باش كھ او در آینده اى نزدیك متولد مى شود، مدتى بس طوالنى در پشت ))

 ((.(76)پرده غیبت از مردم عزلت مى گزیند، سپس ظاھر مى شود
صادر شده و شخصیت مورد ) علیھ السالم (از امام حسن عسكرى  -ارواحنا فداه  - این حدیث قبل از تولد حضرت بقیھ هللا 

درج كرده ، و میان فضل بن شاذان و امام  ((اثبات الرجعھ ))اعتماد و استنادى چون فضل بن شاذان آن را در كتاب گرانقدر 
  .(77)عسكرى ، فقط یك واسطھ است ، و او محمد بن عبدالجبار است ، كھ شیخ طوسى بر وثاقتش تاءكید نموده است حسن

بیفزاید و آن را بیش از پیش مورد  ((سلیمان  بشر بن))این حدیث در حد اعالى صحت است و مى تواند بر استحكام حدیث 
 .اعتماد و استناد قرار دھد

 .روى این بیان ھیچ تردیدى نیست كھ حضرت نرجس خاتون دخت یشوعا، فرزند قیصر، و نوه امپراطور روم ھستند



  .(78)بت كرده استث(( یشوعا))ذكر شده ، ولى طبرى آن را (( یشوعا  :))نام پدر نرجس خاتون در اكثر منابع حدیثى3- 
در عبرى بھ معناى نجات دھنده است و در انجیل پنجاه مرتبھ یسوع بھ كار رفتھ و منظور از آن حضرت عیسى  ((یسوع ))
فرقى نیست و ھر سھ بھ یك معنا مى  ((یوشع ))و  ((یشوع ))و  ((یسوع ))است ، و در زبان عبرانى بین ) علیھ السالم (

 .(79)باشند
 .مى باشد ((شع یو))بھ معناى نجات دھنده و معادل  ((یشوع ))یك نام مسیحى ، بر گرفتھ از  ((یشوعا))بنابر این 

 .(80)تقوى ، فقر و اطاعت از پاپ معتقدند: فرقھ اى از مسیحان ھستند كھ بھ سھ اصل (( یسوعان ))اما 
 كیست ؟اكنون نوبت آن رسیده ببینم قیصرى كھ پدر یشوعا مى باشد،  -4

 و نام او چیست ؟
میخائیل بن ))با نگاھى گذرا بھ تاریخ امپراطورى روم جاى ھیچ تردیدى باقى نمى ماند كھ امپراطور روم در آن روزگار 

 .بود ((میخائیل سوم )) : مشھور بھ ((تئوفیل 
ھجرى بر سرزمین  253 تا 227میالدى برابر  867تا  842میخائیل سوم ، سى و ششمین امپراطور روم است كھ از سال 

 .پھناور روم حكومت مى كرد
 .قلمرو بیزانس در زمان میخائیل سوم شبھ جزیره بالكان ، ایتالیا، آسیاى صغیر و قسمتھائى از سوریھ و مصر و لیبى بود

ى آنھا باقى بعد كھ با عربھا درگیر شدند سوریھ و مصر و لیبى را از آنھا پس گرفتند، آسیاى صغیر و شبھ جزیره بالكان برا
 .(81)ماند

  در روم در گذشت ، و تاج و تخت بیزانس بھ پسرش ((تئوفیل ))در ھمان سالى كھ الواثق باr عباسى بھ خالفت رسید، 
 .(82)رسید(( میخائیل ))

سالھ اش با پنج  25سال بر سرزمین روم و جھان پھناور بیزانس سلطنت كرد، و در دوران امپراطورى  25میخائیل سوم 
 .واثق ، متوكل ، منتصر، مستعین و معتز :خلیفھ عباسى معاصر بود

ه كشور تمایل نداشت ، او ھمواره سعى مى كرد كھ اداره مملكت را بھ دیگرى واگذار كند و خود فقط میخائیل بھ ادار
 .سلطنت نماید

از دنیا رفت ، حكومت . م  856سپرد، ھنگامى كھ مادرش بھ سال  ((تئودوره ))از این رو نخست اداره كشور را بھ مادرش 
 .واگذار نمود ((بارداس )) : را بھ دائى اش

او اگر چھ . سرپرستى اسب میخائیل را بھ عھده داشت  ((باسیلیوس ))ھد بارداس ، برزگرزاده اى از اھل مقدونیھ بھ نام در ع
كم كم در صدد اشغال امپراطورى . بیسواد محض بود ولى در اثر كاردانى از مھترى بھ ریاست تشریفات دربار ارتقا یافت 

 .بر آمد
خفھ . م  866براى خلع كردن میخائیل توطئھ مى كند، سپس او را در سال  ((بارداس ))كھ او نخست میخائیل را متقاعد نمود 

 .كرد
میخائیل كھ سالیان درازى عادت كرده بود سلطنت كند نھ حكومت ، اینك با سیلیوس را در امپراطورى خود شریك نمود، و 

 .تمامى امور مملكت را بھ دست او سپرد
 .یل را نیز طرح كرد، و با كشتن میخائیل وارث تاج و تخت وى شدباسیل ، كم كم نقشھ قتل میخائ
بھ دست با سیلیوس بھ قتل ) علیھ السالم (میالدى ، اندكى پیش از شھادت حضرت ھادى  867و بدین گونھ میخائیل بھ سال 

 .(83)رسید
در عھد امپراطورى میخائیل در میان سپاھیان اسالم و روم جنگھاى شدیدى روى داد و اسیران بیشمارى از طرفین بھ  -5

 .دست یكدیگر افتاد
 .اسیران جنگى میان مسلمانان و رومیان مبادلھ شد)میالدى  845برابر با سپتامبر (  ه 231در عاشوراى 

 .(84)نفر نوشتھ اند 4460ر آن روز باز خرید كردند تعداد اسیران مسلمان را كھ د
 .(85)بھ دست مسلمانان فتح شد(( آدانا))و در این زمان بود كھ نواحى 

بود، كھ امپراطور در آن زمان   ه 231مسعودى بھ ھنگام بررسى مبادلھ و بازخرید اسیران در خالفت الواثق باr در محرم 
 4362در این تاریخ . بود - غالم ترك خلیفھ  -بود، و سرپرست این بازخرید از طرف خلیفھ ، خاقان  ((میخائیل بن تئوفیل ))

 .(86)نفر اسیر مسلمان در ظرف ده روز بازخرید شدند
 ((میخائیل بن تئوفیل ))بود، و امپراطور روم   ه 241چھارمین بازخرید اسیران در زمان متوكل ، در شوال : سپس مى نویسد



 .(87)نفر اسیر بازخرید شدند 2200در این تاریخ . بود(( شنیف ))و سرپرست این بازخرید از طرف خلیفھ  بود
ان در عھد متوكل در تاریخ ارزشمند خود نیز گزارش كوتاھى از مبادلھ و بازخرید اسیر - مقدم مورخان اسالمى  -یعقوبى 

  .(88)آورده است
 ((جرجیس بن فرنافس ))تئودوره ، مادر میخائیل و امپراطور روم ، شخصى را بھ نام : مى نویسد  ه 241طبرى در حوادث 

 .نفر بودند 20000تعداد اسیران رومى در دست مسلمانان در حدود . ازخرید اسیران رومى بھ نزد متوكل فرستادبراى ب
و تعداد . انجام پذیرفت   ه 241شوال  12این مبادلھ و بازخرید اسیران در روز : پس از شرح مبسوطى ادامھ مى دھد

 .(89)كیل مى دادندنفر آنان را زنان تش 125نفر بود، كھ  758اسیران مسلمان 
  .(90)نفرشان بھ اسارت رفت 30000نفر كشتھ دادند و  30000رومیان (( عموریھ ))بھ ھنگام فتح 

ھنگامى مطلع شد . قیصر روم تا انطاكیھ آمده بود كھ جنگ را از نزدیك رھبرى كند ((یرموك ))در واقعھ : یاقوت مى نویسد
 .كھ رومیان شكست خورده اند، انطاكیھ را بھ قصد قسطنطنیھ ترك كرد

خداحافظ، دیگر امید ندارم كھ بھ سوى تو ! اى سوریھ )) : قیصر بھ ھنگام ترك انطاكیھ خطاب بھ تپھ ھاى سوریھ گفت
 ((.(91)بازگردم 

ریا با سپاه اسالم بھ فرماندھى عباس بن فضل از راه د  ه 244بھ سال . شكیب ارسالن در گزارش ارزشمند خود مى نویسد
رومیان .پیكار سختى در گرفت . رومیان جنگیدند، چھل كشتى جنگى رومیان براى مقابلھ با سپاه اسالم وارد معركھ شد

 .شكست خوردند و مسلمانان ده كشتى را با سرنشینان آنھا از آنان بھ غنیمت بردند
. اى از حصار شھر را بھ عباس نشان داداو نقطھ . رفت ، در آنجا مردى را اسیر كرد ((قصریانھ ))سپس عباس بھ جنگ 

مردم شھر درھاى شھر را گشودند و تسلیم سپاه اسالمى شدند و . عباس از ھمان نقطھ بھ شھر رخنھ كرد و وارد نبرد شد
 .غنائم فراوانى نصیب مسلمانان گردید

رسیدند،  ((سرقسوسھ ))ین كھ بھ متعاقب آن پادشاه قسطنطنیھ سیصد كشتى جنگى پر از سرباز بھ جنگ مسلمانان فرستاد، ھم
  .(92)عباس با سپاھیانش بھ جنگ آنھا رفت و رومیان را شكست داد، و یكصد كشتى را از آنھا بھ غنیمت گرفت

اى سپاه روم مطمئن باشید كھ مسلمانان  : ا مشاھده كرد خطاب بھ رومیان گفتھنگامى كھ ھر قل پیشرفت سریع مسلمانان ر
بھ شھرھائى كھ فتح كرده اند بسنده نمى كنند، تا آخرین شھر شما را فتح كنند، زنان و كودكان شما را اسیر بگیرند و 

 .(93)بیائید از حریم خود و امپراطور خویش دفاع كنید. شاھزادگان شما را برده خود سازند
از شاھزادگان پیشین از اھل  ((ابن بقراط))شخصى بھ نام )) :مى نویسد ((میخائیل بن تئوفیل ))مسعودى در ضمن شرح حال  -6

پرداخت ، میخائیل در برابر او صف آرائى كرد و ھمھ زندانیھاى در امپراطورى میخائیل با وى بھ منازعھ  ((عموریھ ))
بدین . مسلمان را براى نبرد با او از زندان آزاد كرد با ساز و برگ نظامى آنھا رامجھز كرده بھ نبرد ابن بقراط فرستاد

 .(94)وسیلھ بر او پیروز شد

 

وقد اءخرج من فى )) : در اینجا اگر چھ موضوع آزادى زندانیان بھ عنوان نبرد با دشمن امپراطورى مطرح شد، ولى جملھ
حائز اھمیت است ، زیرا در متن گزارش آمده بود كھ قیصر ھمھ زندانیان مسلمان را بھ خواھش  ((سجونھ من المسلمین 

 .د كرد و با آنھا خوشرفتارى نمودنرجس خاتون آزا
پس از نقل گزارش نرجس خاتون بھ نكات ارزشمندى از )  ھ 1395متوفاى (مرجع فقید شیعھ ، مرحوم آیت هللا میالدى  -7

 :متن گزارش اشاره نموده ، مى فرماید
 - ارواحنا فداه  -حضرت بقیھ هللا در ایام والدت : برخى از دشمنان اھلبیت در این مسائل ابراز تردید مى كنند و مى گویند))

 .((در میان مسلمانان و مشركان جنگى روى نداده است 
 :سپس سبب تشكیك و تردید آنان را دو چیز بیان مى فرماید

 بى خبرى آنان از تاریخ -1
  .(95)دشمنى آنان با حق و حقیقت2- 

ھجرى جنگ سختى بین  251آنگاه فرازى از تاریخ كامل ابن اثیر را یادآور مى شود كھ بر اساس آن گزارش ، در سال 
سپاه اسالم و اردوى شرك در بالد بیزانس در گرفتھ و مشركان كشتھ ھاى فراوانى بر جاى گذاشتھ اند، و تعداد زیادى از 

 .ھ اندآنھا بھ اسارت رفت



علیھ (بر طبق گزارش بشر بن سلیمان حضرت نرجس خاتون دختر یشوعا در عھد امام ھادى : سپس نتیجھ مى گیرد كھ 
بھ شھادت رسیده اند، پس میان گزارش   ه 254بھ سال ) علیھ السالم (اسیر شده ، و مى دانیم كھ حضرت ھادى ) السالم 

ابن اثیر این گزارش را در ضمن . ل شد دقیقا ھماھنگى زمانى موجود است بشر بن سلیمان و حادثھ اى كھ از ابن اثیر نق
  .(96)ھجرى آورده است 251حوادث 

و از جھت شامل بودن این گزارش بھ چند برخى از خوانندگان گرامى ممكن است بھ مسئلھ خواب حساسیت داشتھ باشند  -8
رؤ یا، سؤ االتى برایشان مطرح باشد، كھ در اینجا نمى توانیم وارد این بحث بشویم ، عالقمندان را بھ مطالعھ كتاب 

توصیھ مى كنیم كھ مرحوم محدث نورى آن را در این رابطھ تاءلیف كرده ، و در ضمن چھار مجلد  ((دارالسالم )) :ارزشمند
 . ابعاد مسئلھ را بررسى نموده است تمام

و در قرآن . در اینجا فقط یادآور مى شویم كھ رؤ یاھاى نرجس خاتون یقینا رؤ یاى صادقھ ، بلكھ در حد مكاشفھ مى باشد
رؤ یاى حضرت یوسف ، رؤ یاى عزیز مصر، رؤ یاى دو زندانى دیگر  .(97) كریم رؤ یاى حضرت ابراھیم خلیل الرحمان

 .(98)كھ با حضرت یوسف در زندان بودند، آمده است 
است ، چنانكھ در احادیث فراوانى ) علیھ السالم (وصى حضرت عیسى  ((شمعون ))جد مادرى نرجس خاتون ، جناب  -9

را بھ آسمانھا ببرد، بھ او فرمان داد كھ نور و ) علیھ السالم (آمده است ھنگامى كھ خداوند متعال خواست حضرت عیسى 
 .(99)یمان قرار دھدتعلیم كند، و او را جانشین خود در میان اھل ا(( شمعون بن حمون صفا))حكمت و علم كتاب را بھ 

  .(100)بیان شده است 14آیھ (( یس ))بھ انطاكیھ است كھ در سوره ) علیھ السالم (شمعون صفا سومین سفیر حضرت عیسى 
: و نامھاى دوازده رسول اینست )) : معروف است ، چنانكھ در متن انجیل آمده است ((پطرس ))شمعون در میان مسیحیان بھ 

یماران را شفا ب: ... این دوازده را عیسى فرستاده ، بھ ایشان وصیت كرده گفت  ... ((پطرس )) : اول شمعون ، معروف بھ
(101).دھید، ابرصان را طاھر سازید، مردگان را زنده كنید

)) 
 .(102)مى باشد(( شمعون ))مفسران انجیل نیز اتفاق نظر دارند كھ اسم پطرس 

آمده است كھ یكى از آنھا  ((شمعون ))شنونده است و در انجیل ده نفر بھ عنوان : در زبان عبرى بھ معناى  ((شمعون ))
 .(103)مى باشد) علیھ السالم (وصى حضرت عیسى (( پطرس ))

 .(104)مى باشد) علیھ السالم (طبق روایات ، شمعون پسر عمھ حضرت مریم 
 : بھ این نتیجھ رسیدیم كھ ((رگزارش نو))از نكات یاد شده در ذیل  -10

 . حضرت نرجس خاتون اھل قسطنطنیھ ، پایتخت بیزانس ، استانبول كنونى است -1
معرفى كرده ، و بھ نامھاى مختلف در خانھ ا مام  ((نرجس ))است و بھ ھنگام اسارت خود را  ((ملیكھ )) : نام شریفش - 2

 . خوانده شده است) علیھ السالم (حسن عسكرى 
 . پسر قیصر روم است ((یشوعا)) : پدرش - 3
 .قیصرى كھ در آن روزگار بر اریكھ امپراطورى تكیھ كرده بود میخائیل سوم بود - 4
 .ھجرى در این مسند بود 253تا  277میخائیل سوم از سال  - 5
باشد كھ  ((تئوفیل ))وى پسر  است ، ولى احتمال آن نیز مى رود كھ ((میخائیل بن تئوفیل ))پسر  ((یشوعا))بھ احتمال قوى  - 6

 . قبل از میخائیل دوازده سال بر سمند امپراطورى تكیھ داشت
در عھد میخائیل برخوردھاى نظامى بین قواى مسلمین و رومى ھا مكرر بھ وقوع پیوستھ ، و در این درگیریھا ھزاران  - 7

 .نفر از طرفین بھ اسارت رفتھ اند
 . سلمان را آزاد كرده استیكبار میخائیل ھمھ زندانیان م - 8
 .روایت بشر بن سلیمان مورد اعتماد و استناد بزرگان علما در طول یازده قرن مى باشد - 9

 - روایت شده كھ مادر حضرت بقیھ هللا  ( علیھ السالم(عالوه بر روایت بشر، بھ طریق صحیح از امام حسن عسكرى  - 10
 .دختر پسر قیصر روم مى باشد - ارواحنا فداه 

 .و در نتیجھ از پذیرش گزارش بشر بن سلیمان ھیچ مانعى وجود ندارد
 میالد نور

علیھ سالم ( - گزارش دقیق میالد نور یزدان ، مھرتابان ، فروغ جاودان ، خورشید فروزان ، حضرت مھدى صاحب الزمان 
ان ، آمده است كھ در راءس ھمھ آنھا در منابع حدیثى شیعیان ، از شاھدان عینى بھ دور از حدس و گم -) هللا الملك المنان 

 .گزارش لحظھ بھ لحظھ حكیمھ خاتون مى باشد



مى باشد كھ بھ دو فضیلت بس واال ) علیھ السالم (حكیمھ دختر امام جواد، خواھر امام ھادى ، و عمھ امام حسن عسكرى 
 : اختصاص یافتھ است

 .، كھ شرح آن در گزارش نور بیان شد)علیھ السالم (شرف تعلیم و تربیت حضرت نرجس خاتون بھ امر امام ھادى  - 1
 . ، كھ اكنون در صدد بیان آن ھستیم)علیھ السالم (افتخار حضور در مجلس تولد نور یزدان بھ امر امام حسن عسكرى  -2

روایت  از طریق ایشان (((علیھ السالم (حرز امام جواد ))از دیگر فضائل این بانوى مجللھ این است كھ دعاى معروف بھ 
  .(105)شده است

 :و اینك متن گزارش تولد نور
 :شیخ صدوق با سلسلھ اسناد خود از حكیمھ خاتون روایت مى كند كھ فرمود

 :و پیغام فرستاد كسى را نزد من فرستاد) علیھ السالم (امام حسن عسكرى 
 : ھ فى ارضھیا عمھ اجعلى افطارك ھذه اللیلھ عندنا، فانھا لیلھ النصف من شعبان ، فان هللا تبارك و تعالى سیظھر فى ھذه اللیلھ الحجھ ، و ھو حجت

الى عمھ جان امشب براى افطار بھ نزد ما بیا، زیرا امشب شب نیمھ شعبان است ، و آن شبى است كھ خداى تبارك و تع))
 .((حجتش را كھ حجت خدا در روى زمین است ، در آن پدید خواھد آورد

 مادرش كیست ؟: پرسیدم : حكیمھ مى گوید
 .((نرجس )) :فرمود

 . جانم بھ فدایت ، ھیچ اثر حمل در او نمى بینم: عرضھ داشتم 
 . آرى ، ولى حقیقت ھمان است كھ بھ تو گفتم: فرمود

 . تون وارد شدم سالم كردم نشستمچون بر نرجس خا: حكیمھ مى گوید
 . بھ من عصر بھ خیر گفت ((اى سرور من )) : نرجس خاتون در برابرم نشست كھ كفشھایم را در آورد، بھ عنوان

 .((بلكھ شما سرور من و سرور خاندان من ھستید)) : گفتم
 .((!این چھ حرفى است عمھ جان ؟)) : نرجس خاتون سخنم را قطع كرد و گفت

 .((دخترم خداوند امشب بھ تو فرزندى عطا خواھد كرد كھ آقاى دو جھان و سرور دو سراى مى باشد)) : گفتم
 .نرجس خاتون اظھار شرمسارى كرد

چون از نماز عشا پرداختم افطار كردم و خوابیدم ، در نیمھ ھاى شب برخاستم و نماز شب را بھ جاى آوردم ، او ھنوز 
ھنگامى كھ از تعقیبات فارغ شدم باز ھم خوابیدم ، یكبار دیگر بیدار شدم ، دیدم او . ت خواب بود و ھیچگونھ ناراحتى نداش

 . ھنوز خواب است
 .بعدا او نیز برخاست ، نماز شب را ادا كرد و مشغول استراحت شد

، ولى  من بھ صحن خانھ رفتم تا از فرا رسیدن اذان صبح آگاه شوم ، دیدم سپیده نخستین ھمچون دم گرگ پدیدار گشتھ
 .نرجس خاتون ھمچنین خفتھ بود

 :، از ھمانجا كھ نشستھ بود بھ من بانگ زد)علیھ السالم (اینجا بود كھ دچار شك و تردید شدم ، كھ ناگاه امام حسن عسكرى 
 :ال تعجلى یا عمھ فھاك االءمر قد قرب 

 .((عمھ شتاب نكن ، آگاه باش كھ وعده الھى نزدیك است ))
 . الوت سوره ھاى الم سجده و یس شدم پس ناگھان نرجس خاتون مضطرب و ھراسان برخاستمن نشستم و مشغول ت

 .((در امان خدا و در پناه نام خدا باشى )) : پس بھ سویش دویدم و گفتم
 .((آرى ، عمھ جان )) : گفت ((آیا چیزى حس مى كنى ؟)) : سپس پرسیدم

 .((كن ، كھ این ھمان وعده الھى است كھ بھ تو نوید داده بودم  بر اعصاب خود مسلط باش و آرامش خود راحفظ)) : گفتم
یك لحظھ من و نرجس را حالت رخوت و بى خبرى فرا گرفت ، ناگھان متوجھ شدم كھ نور یزدان قدم در : حكیمھ مى گوید

 . عرصھ گیتى نھاده است
 . بندگى بر آستان معبود گذاشتھ استجامھ را كنار زدم دیدم كھ حجت خدا اعضاى سجده را بر زمین نھاده ، پیشانى 

 . او را در آغوش كشیدم و دیدم بسیار پاك و پاكیزه است
من   عمھ جان پسرم را پیش )) : ھلمى الى ابنى یا عمھ :در ھمان لحظھ صداى امام عسكرى را شنیدم كھ خطاب بھ من مى فرمود

 .((بیاور
دست دیگر را زیر تھیگاه كودك قرار داد و پاھاى نو رسیده را حجت خدا را پیش پدر بردم ، یك دست خود را پشت و یك 



 .بر روى سینھ اش چسبانید
پسرم )) :سپس فرمود. زبان مباركش را در دھان نوزاد قرار داد، دست مباركش را بر چشمھا، گوشھا و مفاصل او كشید

 .((سخن بگو
گواھى داد، آنگاه بر یكایك امامان ، از امیرمؤ  ( و آلھصلى هللا علیھ (حجت خدا بر یكتائى خداوند و رسالت پیامبر اكرم 
 .منان تا پدر بزرگوارش درود فرستاد، و ساكت شد

 .((عمھ جان او را ببر كھ بھ مادرش سالم كند، بعدا بھ نزد من بیاور)) :فرمود) علیھ السالم (امام حسن عسكرى 
 . برگردانیدم و در كنارش نھادم) علیھ السالم (خدمت امام  او را بھ نزد نرجس خاتون بردم ، بر او سالم كرد، آنگاه بھ

 .((عمھ جان روز ھفتم بھ نزد ما بیا)) :فرمود
رفتھ بودم ، جامھ را از ) علیھ السالم )فرداى آن روز كھ براى تقدیم سالم بھ حضور امام حسن عسكرى : حكیمھ مى گوید

یا  :فرمود ((فدایت شوم ، سرورم كجاست ؟)) : عرض كردم. ا ندیدم روى گھواره كنار زدم كھ موالیم را زیارت كنم ، او ر

 : عمھ استود عناه الذى استودعتھ ام موسى موسى
 .((عمھ جان او را بھ كسى سپردیم كھ مادر موسى فرزندش را بھ او سپرد))

 .((یاورپسرم را بھ پیش من ب)) :رفتم و سالم كردم ، فرمود) علیھ السالم (روز ھفتم بھ خدمت امام 
 . رفتم و سرورم را در پارچھ اى كھ پیچیده شده بود بھ خدمتش آوردم

 ::سپس فرمود. گوئى شیر یا عسل بھ او مى داد. ھمانند دفعھ پیشین زبان در دھان او نھاد) علیھ السالم (امام حسن عسكرى 
 .((پسرم سخن بگو))

گواھى داد، و بر پیامبر و ا ) صلى هللا علیھ و آلھ (امبر اكرم لبان نازكتر از گلش باز شد و بر یكتائى خداوند و رسالت پی
 :درود فرستاد، تا بھ پدر بزرگوارش رسید، آنگاه این آیھ را تالوت نمود (علیھ السالم (ئمھ 

لھم فى االءرض ، و نرى فرعون و ھامان و و نمكن . بسم هللا الرحمن الرحیم ، و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى االءرض و نجعلھم اءئمھ و نجعلھم الوارثین 

 : جنودھما منھم ما كانوا یحذرون
بھ نام خداى بخشایشگر مھربان ، ما اراده كرده ایم بھ كسانى كھ در روى زمین بھ ضعف و زبونى كشیده شده اند منت ))

ت و سیطره دھیم ، بھ فرعون و در روى زمین بھ آنھا قدر. بگذاریم ، آنان را پیشوایان خلق و وارثان زمین قرار دھیم 
(106)ھامان و لشكریانش ، آنچھ را كھ از آن بیمناك بودند بنمائیم 

)) 
حكیمھ گفتھ ، ھمھ راست و درست است آنچھ )) : نیز پرسیدم ، گفت ((عقبھ خادم ))از : مى گوید - راوى حدیث  - موسى 

(107).)) 
 .(108)این حدیث را با اندك تفاوتى شیخ طوسى ، طبرى ، خواند میر و قندوزى با اسناد جداگانھ روایت كرده اند

 : دیگر شاھدان عینى
عالوه بر حكیمھ شھادت گروه دیگرى از خدمتگزاران دودمان امامت بر والدت آن نور یزدان در كتب حدیثى بھ تناسبھاى 

 : مختلف بیان شده است كھ بھ برخى از آنھا در اینجا اشاره مى كنیم
 . عقبھ خادم ، كھ در قسمت پایانى گزارش فوق بھ آن اشاره كردیم و مداركش را برشمردیم - 1

  .)(109عقید خادم ، كھ براى ابواالءدیان و دیگران ، والدت آن حضرت را شرح داده است 2- 
ماریھ ، كھ در آن خانھ خدمت مى كرد، و در روز والدت ، آن حضرت را دیده است كھ با انگشت سبابھ بھ سوى  - 3

 :آسمان اشاره كرده مى فرماید
  .(110)الحمد� رب العالمین ، و صلى هللا على محمد و آلھ

نسیم خادم ، كھ آن نیز روز والدت آن مھر تابان ، حضرتش را در حال سجده مشاھده كرده ، كھ انگشت سبابھ اش را  - 4
  .(111)الحمد� رب العالمین ، و صلى هللا على محمد و آلھ :بھ سوى آسمان باالبرده مى فرماید

 : سپس فرموده ((یرحمك هللا )) : در روز دھم والدتش نیز بھ محضر آن مھر فروزان رسیده ، عطسھ كرده ، حضرت فرموده
  .(112)آیا در مورد عطسھ تو را نوید دھم ؟ آن تا سھ رزو امان از مرگ است))

اھدا كرده بود، كھ بعد از شھادت امام حسن عسكرى ) علیھ السالم (ابو على خیزرانى ، كنیزى را بھ امام حسن عسكرى  - 5
بى از والدت آن كعبھ خوبان را بھ ابوعلى بھ ھنگام ھجوم ماءموران بھ خانھ امام ، او بھ خانھ ابوعلى پناه برده ، شرح جال

  .(113)بیان كرده است
كھ بھ  بشارت ، بشارت ، دیشب در دودمان امامت مولودى بھ دنیا آمد،)) : حمزه بن ابوالفتح ، كھ بھ حسن بن منذر گفت - 6



 .(114)فرمان اما این راز باید مكتوم بماند
مى ) علیھ السالم (، كھ بھ محضر امام حسن عسكرى )علیھ السالم (حسن بن حسین ، از نواده ھاى امام حسن مجتبى  - 7

 .(115)د مسعود آن خورشید فروزان را تبریك مى گویدشتابد و میال
بلى شما سرور )) :مى گوید .((مرا مى شناسى ؟)) :ابو نصر خادم ، كھ در كنار گھواره اش حضور مى یابد، مى فرماید - 8

انا خاتم االءوصیاء، و بى یدفع هللا عزوجل ، البالء عن اھلى و  :مى فرماید این را نپرسیدم ، سپس مى فرماید ((زند سرور من ھستیدمن و فر

 .((.(116)من خاتم اوصیا ھستم ، خداوند بھ وسیلھ من بال را از خاندان و شیعیانم دفع مى كند :)) شیعتى
براى مصالحى او را در شب والدت آن مھر تابان دعوت ) علیھ السالم (قابلھ اى از اھل سنت ، كھ امام حسن عسكرى  - 9

  .(117)كرده ، و او با نقل این واقعھ موجب ھدایت برخى از دشمنان این خاندان شده است
، در سومین روز والدت آن قبلھ موعود و كعبھ مقصود، )علیھ السالم (گروھى از شیعیان ، كھ امام حسن عسكرى  - 10

 :و فرمودعده اى ازشیعیان مورد اعتماد را گرد آورد و آن مھر فروزان را برآنھا نشان داد 
 :الءھا قسطا و عدالھذا صاحبكم من بعدى ، و خلیفتى علیكم ، و ھو القائم الذى تمتد الیھ االءعناق باالنتظار، فاذا المتالءت االءرض جورا و ظلما، خرج فم

رش است كھ در انتظا -) علیھ السالم ( -او ھمان قائم . این جانشین من در میان شما، و صاحب شما بعد از من است ))
 .(118)گردنھا كشیده مى شود، ھنگامى كھ زمین پر از ظلم و ستم شد او ظاھر مى شود و آن را پر از عدل و داد نماید

بھ محضر آن نور  -دت تا شھادت پدر بزرگوارش بعد از وال -بھ عالوه صدھا خوشبخت دیگرى كھ در طول پنج سال 
  .(119)سرمدى تشرف یافتھ اند، كھ فھرست چھل نمونھ از آنھا را در مقدمھ جزیره خضرا آورده ایم

 :آن مھر فروزان حضور داشت مى گویدیكى از كنیزانى كھ بھ ھنگام والدت 
 . ھنگامى كھ موالى ما دیده بھ جھان گشود، نورى از او ساطع گردید كھ ھمھ اقطار جھان را روشن ساخت

در آن ھنگام پرندگان نقره فامى دستھ دستھ از آسمان فرود آمدند و بالھاى خود را بر سرو صورت و پیرك نوزاد سائیدند، و 
 .ر گشودندسپس بھ سوى آسمان پ

 :عرض كردم ، تبسمى كردند و فرمودند) علیھ السالم (چون مشاھدات خود را بھ امام حسن عسكرى 
 : تلك مالئكھ السماء، نزلت لتتبرك بھذا المولود، و ھى انصار اذا خرج باءمر هللا عزوجل

و چون بھ امر پروردگار ظھور كند،  اینھا فرشتگان آسمانند، كھ براى تبرك جستن از این مولود فرخنده فرود آمده اند،))
 .(120)خواھند بود  اینھا یاورانش 

بھشت با  خازن ((رضوان ))او پاك و پاكیزه بھ دنیا آمده بود، ولى براى اینكھ فرشتگان از آن جسم طاھر متبرك شوند، 
 .(121)گروھى از فرشتگان مقرب فرود آمدند و با آب سلسبیل و كوثر، آن جسم اطھر را شستشو دادند

 . بدین ترتیب تولد شگفت انگیزترین انسان تحقق یافت
 .ھجرى اتفاق افتاد 255شعبان  15در و این لحظھ پرشكوه 

 اعتراف دانشمندان عامھ
 15مشھور در میان مورخان و محدثان این است كھ والدت با سعادت آن كعبھ مقصود و قبلھ موعود در پگاه روز جمعھ 

 .(122)ھجرى واقع شده كھ اینك یك ھزار و یك صد و شصت و سھ سال از آن روز پر شكوه مى گذرد 255شعبان 
از ضروریات مذھب و از مسلمات تاریخ است و گذشتھ از  -عجل هللا تعالى فرجھ الشریف  - اصل والدت حضرت مھدى 

حدثان اھل سنت نیز بھ آن اعتراف كرده ، در امامان معصوم ، عالمان ، مورخان و محدثان شعیھ ، بسیارى از مورخان و م
 : كتابھاى پرارج خود بھ آن تصریح كرده اند كھ گفتار تعدادى از آنھا را بھ عنوان نمونھ در اینجا مى آوریم

این گروه از علماى اھل سنت انصاف بھ خرج داده ، تاریخ تولد حضرت ولى عصر روحى فداه را دقیقا ھمانند علماى شعیھ 
ھجرى نوشتھ اند كھ در این فرصت كوتاه بھ تعدادى از آنھا دست یافتیم و اینك اسامى بیست تن از آنھا  255عبان ش 15در 

 : بھ ترتیب تقدم زمانى
(123).شعب االیمان ))در كتاب . ه  458ابوبكر احمد بن حسین بن على بیھقى شافعى ، متوفاى  1- 

)) 
 (124). ه 681شمس الدین احمد بن محمد، ابن خلكان ، متوفاى  2- 
 (125). ه 750حدود  حمد هللا بن ابى بكر بن احمد بن نصر مستوفى ، متوفاى 3- 
 (126). ه 815ابوالولید محمد ابن شحنھ حنفى ، متوفاى  4- 
 ((.(127)فصل الخطاب ))در كتاب   ه 822حافظ محمد بن محمد بن محمود نجار، معروف بھ خواجھ پارسا، متوفاى  5- 
 .(128) ه 855على بن محمد بن احمد، معروف بھ ابن صباغ ، متوفاى  6- 



 .(129) ه 942غیاث الدین بن ھمام الدین ، معروف بھ خواند میر، متوفاى  7- 
 .(130) ه 953شمس الدین ، محمد ابن طولون دمشقى حنفى ، متوفاى  8- 
 .(131) ه 973عبدالوھاب شعرانى شافعى ، متوفاى  9- 
 .(132) ه 974احمد ابن حجر ھیثمى مكى ، متوفاى  10- 
 .(133) ه 1000متوفاى (( ب روضھ االءحبا))سید جمال الدین عطاءهللا بن سید غیاث الدین محدث صاحب كتاب  11- 
 .)(134 ه 1019احمد بن یوسف دمشقى قرمانى ، متوفاى  12- 
 .(135) ه 1154عبدهللا بن محمد بن عامر شبراوى شافعى ، متوفاى بعد از  13- 
 .(136) ه 1188محمد بن احمد سفارینى نابلسى حنبلى ، متوفاى  14- 
 .(137) ه 1290مؤ من بن حسن بن مؤ من شبلنجى ، متوفاى بعد از  15- 
 .(138) ه 1294، متوفاى سلیمان بن ابراھیم قندوزى حنفى  16- 
 .13)(9 ه 1303حسن عدوى حمزاوى مالكى مصرى ، متوفاى  17- 
 .(140) ه 1308شھاب الدین احمد بن احمد حلوانى ، متوفاى  18- 
 .(141) ه 1350قاضى بھلول بھجت افندى ، متوفاى  19- 
 .(142) ه 1396خیرالدین زركلى ، متوفاى  20- 

كھ والدت حضرت ولى  نامبردگان كھ ھمگى از مشاھیر علماى اھل سنت ھستند، در آثار گرانقدر خود تصریح كرده اند
 . ھجرى واقع شده است 255شعبان  15در شب جمعھ  - عجل هللا تعالى فرجھ الشریف  - عصر

) علیھ السالم (برخى دیگر از علماى اھل سنت روز و ماه آن را تعیین نكرده اند، ولى تصریح كرده اند كھ حضرت مھدى 
 : ، كھ از آن جملھ استھجرى جھان را با نور خود منور فرموده است  255در سال 

 .(143) ه 732عمادالدین اسماعیل ابوالفداء، متوفاى  1- 
 .(144) ه 749زین الدین عمر بن منفطر، ابن وردى ، متوفاى  2- 

ثبت   ه 255برخى از آنان ھمھ مشخصات را دقیقا ھمانند شیعیان نوشتھ اند، جز اینكھ بھ جاى نیمھ شعبان ، نیمھ رمضان 
 (145).تباه فى سالسل اولیاءهللا االنعبدالرحمن صوفى از مشایخ شاه ولى هللا دھلوى ، در كتاب  :كرده اند، كھ از آن جملھ است 

 : نوشتھ اند كھ از آن جملھ است 259و  258و برخى از آنھا میالد مسعود آن مھر تابان را در سالھاى 
  ه 258ربیع االول  19والدت آن حضرت را در  ((تاریخ میافارقین ))كتاب  كھ در  ه 590ابن ارزق فارقى ، متوفاى  - 1

  .(146)نوشتھ است
  .(147)نوشتھ است  ه 258ان رمض 23كھ والدت آن حضرت را در   ه 652كمال الدین محمد ابن طلحھ شافعى ، متوفاى  2- 
  .(148)را قید كرده است  ه 258رمضان  23كھ او نیز   ه 966حسین بن محمد بن حسن مالكى دیاربكرى ، متوفاى  3- 
  .(149)نوشتھ است  ه 259كھ والدت آن كعبھ مقصود را در سال   ه 1322شمس الدین سامى افندى ، متوفاى  4- 

روحى و ارواح العالمین لتراب مقدمھ (علماى اھل سنت در كتابھاى خود بھ تناسبھاى مختلف از حضرت بقیھ هللا گروھى از 
اینھا اگرچھ از . مى باشد) علیھ السالم (گفتگو كرده اند و تصریح نموده اند كھ او فرزند بالفصل امام حسن عسكرى ) الفدا

بحث نكرده اند، ولى نظر بھ این كھ در مورد وفات  -لى فرجھ الشریف عجل هللا تعا - تاریخ دقیق تولد حضرت ولى عصر
 260ھیچ اختالف نیست و ھمھ مورخان شیعھ و سنى وفات آن حضرت را بھ سال ) علیھ السالم (امام حسن عسكرى 

ست ، ھجرى نوشتھ اند، لذا محدثان و مورخانى كھ تصریح مى كنند كھ حضرت مھدى فرزند بالفصل امام حسن عسكرى ا
 . پیش از آن تاریخ دیده بھ جھان گشوده است) علیھ السالم (در واقع اعتراف مى كنند كھ حضرت مھدى 

 !ساز مى كنند ((مھدى نوعى ))این اعترافھا مشت محكمى است بر دھان یاوه گویانى كھ نغمھ 
تصریح كرده اند حضرت مھدى  بھ دلیل اھمیت این معنى ، فھرست اعترافات تعدادى از بزرگان علماى اھل سنت را كھ

 : فرزند بالفصل امام حسن عسكرى است بھ ترتیب تقدم زمانى در اینجا مى آوریم
كھ قسمت اعظم عمر خود را در غیبت صغرى سپرى كرده و ده سال ھم از   ه 339حافظ ابو محمد بالذرى ، متوفاى  - 1

 . ف یافتھ ، بھ استماع حدیثى از آن بزرگوار مفتخر شده استغیبت كبرى را درك نموده است ، بھ پیشگاه آن مھر تابان تشر
از  ((نزھھ ))كھ از دشمنان سرسخت عالم تشیع است ، در كتاب   ه 1239متن این حدیث را عبدالعزیز دھلوى ، متوفاى 

، از بالذرى نقل كرده با سلسلھ سندش از ابن عقلھ  ((مسلسالت ))شاه ولى هللا دھلوى نقل مى كند، كھ او نیز در كتاب   پدرش 
  .(150)است



كھ قسمتى از غیبت صغرى را درك نموده ، بھ ھنگام بحث از امام حسن   ه 346على بن حسین مسعودى ، متوفاى  - 2
  .(151)او پدر مھدى منتظر، امام دوازدھم شیعیان است :))مى نویسد) علیھ السالم (عسكرى 

بھ عنوان فرزند ) علیھ السالم (از حضرت مھدى   ه 383ابوعبدهللا محمد بن احمد بن یوسف خوارزمى ، متوفاى  - 3
برشمرده ) علیھ السالم (نام برده و سلسلھ نسب آن حضرت را تا امیرمؤ منان ) علیھ السالم (حسن عسكرى  بالفصل امام

  .(152)است
امام معصوم را بھ نظم  12یھ خود، اسامى مقدس در قصیده دال  ه 553یحیى بن سالمھ خصكفى شافعى ، متوفاى  - 4

و غیبت آن حضرت بحث كرده ) علیھ السالم (از حضرت ولى عصر ) علیھ السالم )درآورده و بعد از امام حسن عسكرى 
  .(153)است

  .(154)او را قندورزى نقل كرده است متن قصیده
تصریح مى كند كھ خلف صالح از  ((تاریخ موالید))در كتاب   ه 567ابو محمد عبدهللا بن احمد ابن خشاب ، متوفاى  - 5

  .(155)است و نام مادرش نرجس و یا سوسن استفرزندان امام حسن عسكرى 
صلى هللا (با سلسلھ اسناد خود از رسول اكرم  ((اخطب خوارزم )) : و مشھور بھ  ه 568موفق بن احمد مكى ، متوفاى  - 6

وایت مى كند كھ در شب معراج انوار تابناك امامان معصوم را در سمت راست عرش مشاھده كرده ، اسامى ر) علیھ و آلھ 
اى )) :مھدى در میان آنھا چون ستاره اى فروزان مى درخشید، خداوند فرمود: فرد فرد آنھا را بیان نموده ، سپس مى فرماید

او حجت واجبھ بر دوستان من : بھ عزت و جالل خود سوگند اینھا حجتھاى من ھستند و او منتقم عترت تست ، كھ! محمد
 ((.(156)است ، و انتقام گیرنده از دشمنان من است 

فرزند ) علیھ السالم (خلف صالح مھدى منتظر تصریح كرده كھ   ه 650كمال الدین محمد ابن طلحھ شافعى ، متوفاى  - 7
 . است) علیھ السالم (بالفصل امام حسن عسكرى 

  .(157)برشمرده است) علیھ السالم (آنگاه نسب او را تا حضرت على 

 

تصریح كرده كھ آن كعبھ   ه 654بن قزاغلى حنفى ، معروف بھ سبط این جوزى ، و متوفاى  شمس الدین یوسف - 8
علیھ (است و سلسلھ نسب آن حضرت را تا حضرت على ) علیھ السالم (مقصود فرزند بالفصل امام حسن عسكرى 

  .(158)برشمرده است) السالم 
بحث ) علیھ السالم (ھنگامى كھ از زندگانى امام حسن عسكرى   ه 658محمد بن یوسف گنجى شافعى ، متوفاى  - 9

  .(159)از او فقط یك پسر باقى ماند و او امام منتظر صلوات هللا علیھ است: مى كند مى نویسد
بابى را بھ پاسخ شبھات اختصاص داده ، با دالیل قطعى  ((البیان فى اخبار صاحب الزمان ))نامبرده در كتاب پرارج 

از روزى كھ غائب شده تا بھ امروز زنده است ، و چنین عمر ) علیھ السالم (اثبات كرده كھ حضرت مھدى 
 .(160)طوالنى از نظر عقل و شرع ھیچ مانعى ندارد

علیھ (بھ ھنگام بحث از امام حسن عسكرى  ((كامل ))در تاریخ پر ارج   ه 630عزالدین على ابن اثیر متوفاى  - 10
  .(161)ى كند كھ او پدر مھدى منتظر استتصریح م) السالم 
 :مى گوید 366در فتوحات مكیھ باب   ه 637محى الدین ابن عربى ، متوفاى  - 11

 . تاو از فرزندان حضرت فاطمھ اس. مھدى از عترت رسول خداست ))
پدر او امام حسن عسكرى ، پسر امام على النقى ، پسر امام محمد تقى ، پسر امام . جدش حسین بن على است 

رضا، پسر امام كاظم ، پسر امام صادق ، پسر امام باقر، پسر امام زین العابدین ، پسر امام حسین ، پسر امام على 
 .((رضى عنھ هللا است 

 . نسخھ ھاى چاپى فتوحات تحریف شده استاین فراز از گفتار ابن عربى در 
ولى نسخھ ھاى تحریف نشده آن در اختیار بزرگان اھل سنت بوده ، و در كتابھایشان منعكس است ، كھ بھ دو نمونھ 

 . آن دست یافتھ ایم
  .(162)فتوحات مكیھ را آورده 366متن كامل باب   ه 973امام عبدالوھاب شعرانى ، متوفاى  1- 
  .(163)نیز قسمت عمده این باب را بدون كم و كاست آورده است  ه 1303شیخ حسن عدوى حمزاوى ، متوفاى 2- 

دسترسى این دو دانشمند بھ متن تحریف نشده فتوحات درقرنھاى دھم و سیزدھم نشانھ آن است كھ در طول قرنھا 
 .نسخھ ھاى آن سالم بوده ، بعد از پیدایش چاپ بھ تحریف آن دست یازیده اند

اسالم را زیر سؤ ال مى  تحریف آثار گذشتگان جنایت بسیار بزرگى است كھ قدر و اعتبار میراث گرانبھاى جھان



 (164)!برد كھ با كمال تاءسف در چند كشور از جملھ مصر رائج مى باشد
بر اینكھ امام بعد از امام  حدیثى را روایت مى كند كھ تصریح دارد  ه 703ابراھیم بن محمد جوینى ، متوفاى  - 12

است ، كھ بھ ھنگام  -عجل هللا تعالى فرجھ الشریف  - ، فرزند برومندش قائم منتظر ( علیھ السالم(حسن عسكرى 
 .(165)ظھور بر سراسر جھان ھستى فرمانروائى خواھد داشت 

روایت مى كند كھ در شب معراج انوار طیبھ على و فاطمھ و ) صلى هللا علیھ و آلھ (وى ھمچنین از رسول اكرم 
دیگر امامان معصوم را در طرف راست عرش مشاھده نموده ، كھ ھمگى صف كشیده بھ عبادت حق تعالى 

 .(166)مى كندپرداختھ اند و مھدى در میان آنھا چون ستاره درخشانى تجلى 
تصریح مى كند كھ مھدى موعود دوازدھمین  ((شرح دائره ))در كتاب   ه 746صالح الدین صفوى ، متوفاى  - 13

  .(167)حضرت مھدى استامام معصوم است كھ ا ول آنھا على بن ابى طالب و آخر آنھا 
در پیرامون امام حسن عسكرى   ھ 768ابوعبدهللا عفیف الدین اسعد بن على بن سلیمان یافعى شافعى ، متوفاى  - 14

  .(168)او پدر امام منتظر و صاحب سرداب است: ویسدبحث مى كند و در پایان مى ن) علیھ السالم (
تصریح مى كند كھ او پسر امام حسن عسكرى  ((الریاض الزاھره ))عبدهللا بن محمد مطیرى شافعى ، در كتاب  - 15

  .(169)صاحب شمشیر و قائم منتظر است و براى او دو غیبت است، )علیھ السالم (
تصریح كرده كھ حضرت بقیھ هللا روحى   ه 804شمس الدین ابوعبدهللا محمد بن احمد ذھبى شافعى ، متوفاى  - 16

است و ھنوز زنده است ، تا خداوند فرمان ظھور دھد و زمین را پر ) علیھ السالم )ند امام حسن عسكرى فداه فرز
 .(170)از عدل فرماید

صالح االخبار فى نسب ))در كتاب   ه 885ى ، متوفاى ابوالمعالى محمد بن عبدهللا بن مبارك رفاعى مخزوم - 17
فرزند بالفصل امام حسن ) علیھ السالم (تصریح مى كند كھ ولى هللا اعظم امام زمان  ((الساده الفاطمیھ االطھار

  .(171)است) علیھ السالم (عسكرى 
شواھد النبوه ))در كتاب پرارج   ه 898عبدالرحمن بن احمد بن قوام الدین شافعى ، معروف بھ جامى ، متوفاى  - 18

نام ) علیھ السالم (داستان والدت آن حضرت را مشروحا نوشتھ ، واز عده اى از اصحاب امام حسن عسكرى  ((
آنگاه سخنان خود را با . بھ دیدار آن جمال الھى نائل گشتھ اند) سالم علیھ ال(برده كھ در عھد امام حسن عسكرى 

 : اشعار نغزى حسن ختام داده كھ مطلعش این است
 كھ بگذشت از حد غم انتظار   بیا اى امام ھدایت شعار 

 (172) عیان ساز رخسار چون آفتاب   ز روى ھمایون برافكن نقاب 

كھ آن را بھ عنوان رد بر شیعیان  ((الصواعق المحرقھ ))در كتاب   ه 974احمد بن حجر ھیثمى مكى ، متوفاى  - 19
لیھ ع(آورده ، در پایان شرح حال امام حسن عسكرى ) علیھ السالم (نوشتھ ، شرح حال كوتاھى از امامان معصوم 

 :مى نویسد) السالم 
سالگى در سامرا درگذشت و در كنار پدرش بھ خاك سپرده شد، گفتھ مى شود او نیز بھ وسیلھ سم از  28بھ سن ))

 .((دنیا رفتھ است 
جز فرزندش ابوالقاسم محمد حجت جانشینى بر جاى نگذاشت ، كھ بھ ھنگام وفات پدرش پنجسالھ )) :سپس مى افزاید

 .(173)سن و سال خداوند حكمت بھ او عطا فرموده بودبود، ولكى در آن 
نیز تصریح كرده كھ آن مھر تابان فرزند بالفصل امام   ه 1206محمد بن على صبان مصرى شافعى ، متوفاى  - 20

نوشتھ ، قسمتى از مناقب آن ) علیھ السالم (است و سلسلھ نسب او را تا امیرمؤ منان ) سالم علیھ ال(حسن عسكرى 
 .(174)حضرت را برشمرده است 

بھ كلى گوئى ) علیھ السالم )در مورد حضرت مھدى  اینھا گروھى از بزرگان اھل سنت ھستند كھ در كتابھاى خود
 . است) علیھ السالم (اكتفا نكرده اند، بلكھ بھ صراحت گفتھ اند كھ مھدى موعود فرزند بالفصل امام حسن عسكرى 

در . اما در مورد اصل مھدویت حتى یك نفر ھم یافت نمى شود كھ منكر ظھور مصلح جھانى در آخر الزمان باشد
در كتب اھل سنت نقل شده كھ ھر كس حضرت مھدى ) صلى هللا علیھ و آلھ (روایتى نیز از رسول اكرم این زمینھ 

 : متن حدیث این است. را انكار كند كافر است ، و گروھى از علماى اھل سنت بر طبق آن فتوى داده اند
یت كرده اند از جابر بن عبدهللا روا ((شرح السیره ))و ابوالقاسم سھیلى در  ((فوائد االخبار))ابوبكر اسكاف در 

 :من كذب بالمھدى فقد كفر :فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (انصارى كھ رسول اكرم 
 ((.(175)ھر كس حضرت مھدى را انكار كند كافر است ))

ت حضرت بقیھ هللا روحى و ارواح العالمین لھ الفدا در احادیث شیعھ با شرح و تفصیالت بیشترى داستان والد



 . منعكس شده است
از فضل بن شاذان  ((غیبت ))قدیمى ترین كتابى كھ مشروح داستان والدت آن حضرت را نوشتھ ، كتاب پر ارج 

 . است
، عمر طوالنى و با بركتى داشت ، كھ ھمھ آن را در )علیھ السالم (فضل بن شاذان ازدى ، از اصحاب امام رضا 

 260جلد كتاب پر ارج از خود بھ یادگار گذاشت و سرانجام درسال  180دفاع از حریم تشیع سپرى كرد و بیش از 
  .(176)دیده از جھان فروبست  ھ

 :چنین نقل مى كند) علیھ السالم (وى در كتاب غیبت خود والدت آن مھر تابان را از امام حسن عسكرى 
بھ ھنگام طلوع فجر، بھ صورت  255شعبان بھ سال  15ولى خدا، حجت خدا و خلیفھ او بعد از من ، در شب ))

 .((ختنھ شده متولد گردید
خازن بھشت بود كھ با جمعى از فرشتگان مقرب او را با آب  ((رضوان ))نخستین كسى كھ او را شستشو داد، ))

 ((.(177)او را شستشو داد(( حكیمھ ))كوثر و سلسبیل شستشو داد و سپس عمھ ام 
از یك زن صالحھ اى كھ شیعھ نبود بھ ) علیھ السالم (در شب والدت امام زمان  )علیھ السالم (امام حسن عسكرى 

عنوان قابلھ دعوت فرمود تا در آن لحظات حساس حضور داشتھ باشد و در میان قوم خود حجت باشد، چنانكھ 
 .(178)خداوند گروھى از بستگانش را بھ دست او ھدایت نمود

دودمان امامت را یك طرف تالش مى كرد كھ خبر والدت آن مھر تابان را مكتوم بدارد تا بھ گوش جاسوسان رژیم 
نرسد، و از یك طرف سعى مى كرد كھ این خبر مسرت بخش بھ ھمھ خانھ ھاى شیعیان برسد، از این رھگذر نامھ 

 - تھ بھ شھرھا فرستادند، گوسفندھا خریده بھ خانھ ھاى شیعیان فرستادند تا بھ عنوان عقیقھ حضرت مھدى ھا نوش
 .(179)ذبح كرده ، اطعام كنند -عجل هللا تعالى فرجھ الشریف 

در فرصتھاى متناسب ، مولود مسعود را بھ اصحاب خود عرضھ مى كرد، تا آن ) علیھ السالم (ى امام حسن عسكر
 .كعبھ موعود را با دیدگان خود ببیند و از تولدش آگاه شوند و در كشاكش روزگار دچار شك و تردید نشوند

دیگر در این زمینھ بھ تفصیل آورده ایم ، امیدواریم در فرصتى  ((جزیره خضرا))فھرست این دیدارھا را در مقدمھ 
 . سخن بگوئیم

 ( علیھ السالم(ضرورت شناخت امام زمان 
از دالیل عقلى و نقلى فراوانى استفاده مى شود كھ باید ھمھ انسانھا در ھمھ اعصار و امصار، امام زمان خود را 

 . ھلیت خواھند پیوستبشناسند، وگرنھ رشتھ اتصال آنان از آئین مقدس اسالم گسستھ ، بھ عھد بربریت و جا
در این گفتار ما در صدد بر شمردن دالیل عقلى و نقلى این حقیقت نیستیم ، بلكھ تنھا از اسناد و مدارك حدیث 

سخن خواھیم گفت و تعبیرھاى مختلف این حدیث شریف را بھ  : من مات و لم یعرف امام زمانھ ، مات میتھ جاھلیھ : معروف
 .برخواھیم شمردمقدارى كھ در یك مقال بگنجد 

با توجھ بھ این كھ این حدیث با تعبیرھاى مختلفى در منابع اھل تشیع و تسنن آمده ، متون وارده را با دقت كامل 
 : بررسى كرده ، در سھ بخش بھ خوانندگان گرامى تقدیم مى نماییم

 . در منابع شیعھ و سنى آمده است -بدون ھیچ كم و زیاد  -متونى كھ عینا  -1
 . نى كھ فقط بھ منابع اھل سنت آمده استمتو -2
 . متونى كھ فقط در منابع شیعھ وارد شده است -3

 : بخش اول
 : متونى كھ در منابع شیعھ و سنى بدون ھیچ كم و كاست آمده

 : من مات و لم یعرف امام زمانھ ، مات میتھ جاھلیھ -1
 .((ت ھر كس بمیرد و امام زمانش را نشناسد بھ مرگ جاھلى مرده اس))

این متن مشھورترین متن این حدیث شریف است كھ جمع كثیرى از علماى شیعھ و سنى آن را با سلسلھ اسناد خود، 
 .روایت كرده اند)صلى هللا علیھ و آلھ (در كتابھاى حدیثى ، تفسیرى و كالمى از رسول گرامى اسالم 

 : و این راویان این حدیث با این تعبیر از علماى شیعھ



 (180) ه 436رتضى علم الھدى ، متوفاى سید م1- 
 (181) ه 548امین االسالم ، ابوعلى ، فضل بن حسن طبرسى ، متوفاى 2- 
 (182) ه 693على بن عیسى اربلى ، متوفاى 3- 
 (183) ه 940متوفاى (( محقق كركى ))على بن حسین بن عبدالعالى ، مشھور بھ 4- 
 (184) ه 1030متوفاى (( شیخ بھائى ))شیخ بھاءالدین محمد عاملى ، مشھور بھ 5- 
 (185) ه 1091، متوفاى مال محسن فیض كاشانى 6- 
 (186) ه 1104متوفاى (( شیخ حر عاملى ))محمد بن حسن ، مشھور بھ 7- 
 (187) ه 1110مولى محمد باقر مجلسى ، متوفاى 8- 

 : و اما روایان این حدیث شریف بھ ھمین تعبیر از اھل سنت
 (188) ه 261مسلم بن حجاج نیشابورى ، متوفاى 1- 
 (189) ه 415قاضى عبدالجبار معتزلى ، متوفاى 2- 
 (190) ھ 488محمد بن فتوح حمیدى ، متوفاى 3- 
 (191) ه 791متوفاى (( سعد الدین تفتازانى ))مسعود بن عمر بن عبدهللا ، مشھور بھ 4- 
(192)مال على قارى ))على بن سلطان ، مشھور بھ 5- 

)) 
 (193) ه 1205مولى حیدر على فیض آبادى ھندى ، متوفاى 6- 
 (194) ه 1294حافظ سلیمان بن ابراھیم قندوزى ، متوفاى 7- 

 : من مات و لم یعرف امام زمانھ فقد مات میتھ جاھلیھ -2
 .بر متن نخستین افزوده شده و مفھوم حدیث را با تاءكید بیشترى بیان مى كند ((فقد))قط كلمھ در این متن ف

و از (195) روایت كرده   ه 588ابو جعفر محمد بن على بن شھرآشوب ، متوفاى : این متن ر از علماى بزرگ شیعھ 
 : علماى اھل سنت گروھى آن را نقل كرده اند كھ از آن جملھ است

 (196) ه 1168شیخ ابوسعید خادمى حنفى ، متوفاى 1- 
 (197) ه 1350متوفاى (( قاضى زنگنھ زورى )) قاضى بھلول بھجت افندى ، مشھور بھ2- 

 : من مات بغیر امام مات میتھ جاھلیھ -3
 .((ھر كس بدون امام از دنیا برود بھ مرگ جاھلى از دنیا رفتھ است ))

 : علماى شیعھراویان حدیث شریف از 
 (198) ه 413متوفاى (( شیخ مفید))محمد بن محد بن نعمان ، مشھور بھ 1- 
  .(199)محمد بن مسعود بن عیاش سلمى ، از بزرگان قرن سوم ھجرى2- 
  .(200)شیخ محمد مشھدى ، از علماى قرن دوازدھم ھجرى3- 

 : و اما روایان آن از علماى بزرگ اھل سنت
 (201) ه 204بو داوود سلیمان بن داوود طیالسى ، متوفاى ا1- 
 (202) ه 241احمد حنبل پیشواى حنابلھ ، متوفاى 2- 
 (203) ه 360ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانى ، متوفاى 3- 
 (204) ه 656عبدالحمید، ابن ابى الحدید معتزلى ، متوفاى 4- 
 (205) ه 807نور الدین على بن ابى بكر ھیثمى ، متوفاى 5- 
 (206) ه 975متوفاى (( متقى ھندى ))على بن حسام الدین ، مشھور بھ 6- 
 (207) ه 1094محمد بن سلیمان مغربى ، متوفاى 7- 

 : مات ال یعرف امامھ مات میتھ جاھلیھمن  -4
 :((ھر كس بمیرد و امامش را نشناسد با مرگ جاھلى مرده است ))

ینابیع ))از بزرگان اھل سنت در كتاب ارزشمند   ه 1294این متن را حافظ سلیمان بن ابراھیم قندوزى ، متوفاى 
و جمع كثیرى از علماى بزرگ شیعھ آن را در منابع حدیثى خود آورده اند كھ از آن (208) روایت كرده (( الموده 



 : جملھ است
 (209) ه 274ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقى ، متوفاى 1- 
 (210)  ه 329متوفاى  -پدر شیخ صدوق  -على بن حسین بن موسى بن بابویھ 2- 
 (211) ه 329محمد بن یعقوب كلینى ، متوفاى 3- 
  .(212)محمد بن ابراھیم نعمانى ، از بزرگان شیعھ در قرن چھارم ھجرى4- 
 (213) ه 381متوفاى (( شیخ صدوق ))بویھ ، مشھور بھ محمد بن على بن با5- 
 (214) ه 460ابو جعفر محمد بن حسن طوسى ، متوفاى 6- 
 (215) ه 1109سید ھاشم بحرانى ، متوفاى 7- 
 (216) ه 1110مولى محمد باقر مجلسى ، متوفاى 8- 

 : من مات لیس علیھ امام فمیتتھ جاھلیھ -5
 .((ھر كس بمیرد و امامى بر او نباشد، مرگش بر عھد جاھلیت است ))

و از بزرگان شیعھ فضل بن شاذان (217) در معجم كبیر  ه 360متوفاى (( طبرانى ))این متن را از بزرگان اھل سنت 
روایت كرده  ((االیضاح ))در كتاب گرانسنگ ) علیھ السالم (از اصحاب امام رضا   ه 260نیشابورى ، متوفاى 

 (218)اند
 : من مات لیس علیھ امام فمیتتھ میتھ جاھلیھ -6

 .((ھر كس بمیرد و امامى بر او نباشد، مرگش ھمانند مرگ دوران جاھلیت است ))
و (219) در كافى شریف روایت نموده ،  ه 329این متن را پیشواى محدثان شیعھ ، محمد بن یعقوب كلینى ، متوفاى 

 : گروھى از علماى اھل تسنن در كتابھاى حدیثى خود آورده اند كھ از آن جملھ است
 .(220)در زوائد  ه 320احمد بن عمر بزار، متوفاى 1- 
 .(221)در مجمع و كشف االستار  ه 807نور الدین على بن ابى بكر ھیثمى ، متوفاى 2- 

 من مات لیس لھ امام مات میتھ جاھلیھ -7
 .((بمیرد كھ امامى بر او نباشد بھ مرگ جاھلى از دنیا رفتھ است  ھر كس در حالى))

 و از(222) روایت كرده   ه 739این متن را از بزرگان اھل سنت ، عالء الدین على بن بلبان فارسى حنفى ، متوفاى 
 : محدثان بزرگ شیعھ جمع كثیرى روایت نموده اند كھ از آن جملھ است

 (223) ه 329ابوجعفر محمد بن یعقوب كلینى ، متوفاى 1- 
 (224) ه 329متوفاى  -پدر شیخ صدوق  - على بن حسین بن بابویھ 2- 
 225)( ه 381محمد بن على ابن بابویھ ، مشھور بھ شیخ صدوق متوفاى 3- 
 (226) ه 1110عالمھ بزرگوار مولى محمد باقر مجلسى ، متوفاى 4- 

 : بخش دوم
كوتاه ، بھ آن  متوفى كھ فقط در منابع اھل سنت آمده و عین آن تعبیر در منابع شیعھ نیامده ، و یا ما در این فرصت

 : دست نیافتھ ایم
 : من لم یعرف امام زمانھ مات میتھ جاھلیھ -1

 .((ھر كس امام زمانش را نشناسد با مرگ جاھلى از دنیا رفتھ است ))
در صحیح خود آورده   ه 261، مسلم بن حجاج نیشابورى ، متوفاى ((احقاق الحق ))این متن را مطابق نقل مؤ لفین 

  .(227)است
 : من مات بغیر امام فقد مات میتھ جاھلیھ -2

 .((ھر كس بدون امام از دنیا برود، بھ راستى بھ مرگ جاھلى از دنیا رفتھ است ))
 ((ابو نعیم ))این متن را حافظ احمد بن عبدهللا اصفھانى ، مشھور بھ 

  .(228)در حلیھ روایت كرده است  ه 430متوفاى 
 : من مات و ال امام لھ مات میتھ جاھلیھ -3



 .((ھ است ھر كس در حالى بمیرد كھ امامى بر او نیست ، بھ مرگ جاھلى از دنیا رفت))
(229) المعیار و الموازنھ ))در كتاب ارزشمند   ه 240ابو جعفر محمد بن عبدهللا اسكافى معتزلى ، متوفاى 1- 

و ((
 ((.(230)كتاب العثمانیھ   نقض ))
 (231) ه 656عبد الحمید، ابن ابى الحدید معتزلى ، متوفاى 2- 

 : جاھلیھمن مات و ال بیعھ علیھ مات میتھ  -4
 .((ھر كس بمیرد و بیعتى بر عھده او نباشد بھ مرگ جاھلى مرده است ))

 : این متن را گروھى از بزرگان اھل سنت روایت كرده اند كھ از آن جملھ است
  .(232)در كتاب طبقات  ه 230محمد بن سعد، كاتب واقدى ، متوفاى 1- 
 (233) ه 975متوفاى (( متقى ھندى ))عالء الدین على بن حسام الدین ، مشھور بھ 2- 

 : من مات و لیس فى عنقھ بیعھ مات میتھ جاھلیھ -5
 ((. ھر كس بمیرد و در گردنش بیعتى نباشد بھ مرگ جاھلى از دنیا رفتھ است))

  .(234)در صحیح خود آورده است  ه 261این متن را مسلم ، متوفاى 
 : یتھ جاھلیھمن مات و لیس علیھ طاعھ مات م -6

 ((. بر او نباشد بھ مرگ جاھلى از دنیا رفتھ است) اطاعت امامى (ھر كس بمیرد و اطاعتى ))
  .(235)این متن را ھیثمى در مجمع الزوائد نقل كرده است

 : طاعھ علیھ مات میتھ جاھلیھمن مات و ال  -7
 : این متن را با این تعبیر جمعى از علماى اھل سنت روایت كرده اند كھ از آن جملھ است

 ((المصنف ))در كتاب   ه 235عبدهللا بن محمد بن ابى شیبھ ، متوفاى  -1
(236) 

 (237) ه 852شھاب الدین احمد بن على ، ابن حجر عسقالنى ، متوفاى 2- 
 : من مات و لیس علیھ طاعھ مات میتھ جاھلیھ -8

 .((ھ گردنش نباشد بھ مرگ جاھلى مرده است ب) اطاعت امامى (ھر كس بمیرد و اطاعتى ))
 : این متن را گروھى از علماى اھل سنت در منابع حدیثى خود آورده اند كھ از آن جملھ است

 .(238)در مسند خود  ه 241احمد حنبل پیشواى حنابلھ ، متوفاى 1- 
 .(239)در تاریخ خود  ه 256محمد بن اسماعیل بخارى ، متوفاى 2- 
 .(240)در مسند خود  ه 230ابوالحسن على بن جعد جوھرى ، متوفاى 3- 
(241)االموال ))در كتاب   ه 251حمید بن رنجویھ ، متوفاى 4- 

)) 
 (((242)كنز))در كتاب   ه 975متقى ھندى ، متوفاى 5- 

 : من مات و لیس فى عنقھ المام المسلمین بیعھ ، فمیتتھ میتھ جاھلیھ -9
 ((. ھر كس بمیرد و در گردنش براى امام مسلمانان بیعتى نباشد، مرده اش مرده جاھلى است))
  .(243)روایت كرده است(( ربیع االبرار))در   ه 538ین متن را محمود بن عمر زمخشرى ، متوفاى ا

 :من مات و لم یعرف امام زمانھ ، فلیمت ان شاء یھودیا و ان شاء نصرانیا -10
كس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، اگر بخواھد یھودى از دنیا مى رود و اگر بخواھد نصرانى از دنیا مى ھر ))

 .((رود
(( فخر رازى ))بن عمر تیمى ، مشھور بھ  محمد(244) این متن را مطابق نقل آیت هللا حاج شیخ لطف هللا صافى 

  .(245)روایت كرده است(( المسائل الخمسون ))در رسالھ   ه 606متوفاى 
 : بخش سوم

ن فرصت كوتاه در منابع حدیثى اھل تسنن بھ آنھا راه نیافتھ متونى كھ فقط در روایات علماى شیعھ آمده ، و یا در ای
 : ایم

 : من مات ال یعرف امام زمانھ مات میتھ جاھلیھ -1



 .((ھر كس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، با مرگ جاھلى از دنیا رفتھ است ))
  .(246)این متن را مرحوم عالمھ مجلسى در بحار آورده است

 : من مات و ھو ال یعرف امام زمانھ مات میتھ جاھلیھ -2
 . ھر كس در حالى بمیرد كھ امام زمانش را نمى شناسد بھ مرگ جاھلى مرده است))

 : ملھ استاین متن را جمعى از بزرگان عالم تشیع روایت كرده اند كھ از آن ج
 (247) ه 413متوفاى (( شیخ مفید))محمد بن محمد بن نعمان ، 1- 
 (248) ه 449ابوالفتح محمد بن على كراجكى ، متوفاى 2- 
 (249) ه 1110غواص بحار معارف آل محمد، عالمھ مجلسى متوفاى 3- 
 (250) ه 1359خاتمھ المحدثین ، حاج شیخ عباس قمى ، متوفاى 4- 

 : من مات لیس لھ امام مات میتھ جاھلیھ -3
 .((ھر كس بمیرد و امامى بر او نباشد بھ مرگ جاھلى مرده است ))

  .(251)است روایت كرده  ه 274این متن را ابو جعفر احمد بن محمد برقى ، متوفاى 
 : من مات و لیس لھ امام فمیتتھ میتھ جاھلیھ -4

 .((ھر كس در حالى بمیرد كھ امامى بر او نباشد مرده اش مرده جاھلى است ))
  .(252)ینى در كافى شریف روایت نموده استاین متن را پیشواى محدثان شیعھ مرحوم كل

 : من بات لیلھ ال تعرف فیھا امامھ مات میتھ جاھلیھ -5
 .((ھر كس شبى را سحر كند كھ در آن امامش را نشناسد بھ مرگ جاھلى مرده است ))

  .(253)روایت كرده است  ه 442این متن را ابو عبدهللا محمد بن ابراھیم نعمانى ، متوفاى بعد از 
 : من مات و لم یعرف امامھ مات میتھ جاھلیھ -6

 .((سد بھ مرگ جاھى از دنیا رفتھ است ھر كس بمیرد و امامش را نشنا))
  .(254)در كافى شریف  ه 329محمد بن یعقوب كلینى ، متوفاى 1- 
  .(255)در تفسیرش -قرن سوم  - محمد بن مسعود بن عیاش سلمى 2- 
  .(256)در اختیار رجال كشى  ه 460ابو جعفر محمد بن حسن طوسى ، متوفاى 3- 
 .(257)در بحار  ه 1110ار مولى محمد باقر مجلسى ، متوفاى عالمھ بزرگو4- 

 : من مات و ھو ال یعرف امامھ مات میتھ جاھلیھ -7
 .((ھر كس در حالى بمیرد كھ امامش را نشناسد بھ مرگ جاھلى مرده است ))

  .(258)در محاسن آورده است  ه 274این متن را ابو جعفر احمد بن محمد برقى ، متوفاى 
 : من مات و لیس علیھ امام مات میتھ جاھلیھ -8

 .((نباشد بھ مرگ جاھلى مرده است ھر كس در حالى بمیرد كھ امامى بر او ))
  .(259)این متن را مرحوم كلینى در كافى شریف روایت كرده است

 : من مات و لیس علیھ امام فمات میتھ جاھلیھ -9
 .((اشد، پس بھ مرگ جاھلى مرده است ھر كس بمیرد و امامى بر او نب))

این متن را محمد بن جریر طبرى ، از بزرگان جھان تشیع در قرن چھارم ، معاصر و ھمنام طبرى معروف ، در 
  .(260)روایت كرده است(( المسترشد))كتاب بسیار ارزشمند 

 : من مات و لیس لھ امام یسمع لھ و یطیع مات میتھ جاھلیھ -10
ھر كس در حالى بمیرد كھ امامى بر او نباشد كھ بھ فرمانش گوش دھد و از اوامرش اطاعت كند، بھ مرگ جاھلى ))

 ((. مرده است
  .(261)آورده است(( االختصاص ))این متن را شیخ مفید قدس سره در كتاب 

 : من مات و لیس علیھ امام حى ظاھر، مات میتھ جاھلیھ -11
 ((. ھر كس بمیرد و امام زنده و روشنى نداشتھ باشد، بھ مرگ جاھلى مرده است))



  .(262)كرده است این متن را نیز شیخ مفید قدس سره روایت
 : من مات و لیس علیھ امام من ولدى مات میتھ جاھلیھ -12

تم ، از از امام ھش ((عیون ))در كتاب  ((شیخ صدوق ))این متن را ابو جعفر محمد بن على بن بابویھ ، مشھور بن 
  :كھ ترجمھ اش این است(263) روایت كرده است )صلى هللا علیھ و آلھ (پدران بزرگوارش ، از رسول اكرم 

 ((. دنیا رفتھ استھر كس بمیرد و امامى از فرزندانم برایش نباشد با مرگ جاھلى از ))
 :من مات و لیس فى عنقھ بیعھ امام مات میتھ جاھلیھ  -13

 .((ھر كس بمیرد و بیعت امامى در گردنش نباشد بھ مرگ جاھلى از دنیا رفتھ است ))
  :(264)روایت كرده است(( الفصول المختاره ))در كتاب   ه 436این متن را سید مرتضى علم الھدى ، متوفاى 

 13متن از آنھا اختصاص بھ اھل سنت داشت و  10متن بود كھ از نظر خوانندگان گرامى گذشت كھ  30اینھا جمعا 
اد و استناد شیعھ و سنى آمده متن از آنا عینا در منابع مورد اعتم 7متن از آنھا بھ احادیث شیعھ اختصاص داشت و 

 . است

بود، كھ با اندك تاءمیلى  من مات و لم یعرف امام زمانھ مات میتھ جاھلیھ : ھدف ما از ارائھ این متون اثبات تواتر معنوى حدیث شریف
 .در متون یاد شده ھر شخص با انصافى بھ این نتیجھ مى رسد

بر تواتر آن تصریح كرده اند كھ عین تعبیرشان را در اینجا مى آوریم برخى از بزرگان شیعھ و برخى از علماى اھل تسنن 
 : ، سپس نكاتى را یادآور مى شویم

 :مى فرماید ((االفصاح ))در كتاب پر ارزش   ه 413شیخ مفید، متوفاى  -1
یعرف امام زمانھ مات میتھ  من مات و ھوال :روایت شده كھ فرمود)صلى هللا علیھ و آلھ (از پیامبر  ((متواتر))این حدیث بھ صورت 

 .(265) جاھلیھ
 :وى ھمچنین رسالھ مستقلى در این رابطھ تاءلیف كرده و در آغاز آن مى فرماید

و صریح (266) روایت صحیحھ است ، و اجماع اھل آثار بر آن گواھى مى دھد من مات و ھو ال یعرف امام زمانھ مات میتھ جاھلیھ  :حدیث
 .معناى آن را تقویت مى كند(267)  یوم ندعو كل اناس بامامھم  :آیھ قرآن

 :در این رابطھ مى فرماید  ه 1030شیخ بھائى ، متوفاى  -2
 من مات و لم یعرف امام زمانھ مات میتھ جاھلیھ :فرمود)صلى هللا علیھ و آلھ (در میان شیعھ و سنى مورد اتفاق است كھ رسول اكرم 

(268) 
 :در این زمینھ مى فرماید  ه 1110عالمھ مجلسى ، متوفاى  -3

 (269) من مات و لم یعرف امام زمانھ مات میتھ جاھلیھ  :روایت كرده اند كھ(( متواتر))شیعھ و سنى بھ صورت 
 :مى فرماید  ه 1294سلیمان بن ابراھیم قندوزى حنفى ، متوفاى  -4

 (270) من مات ولم یعرف امام زمانھ مات میتھ جاھلیھ  :این در میان شیعھ و سنى متفق علیھ است كھ
 :مى نویسد  ه 1350قاضى بھلول بھجت افندى زنگنھ زورى ، متوفاى  -5

 .(271)منفق علیھ علماى عامھ و خاصھ مى باشد من مات و لم یعرف امام زمانھ مات میتھ جاھلیھحدیث 
ال یدخل الجنھ اال من عرفھم و  :كھ مى فرماید) علیھ السالم (ابن ابى الحدید معتزلى در شرح این فراز از كالم امیر مؤ منان  -6

 : عرفوه
(272) وارد بھشت نمى شود جز كسى كھ امامان را بشناسد و امام نیز او را بشناسند))

یوم ندعو : پس از استناد بھ آیھ شریفھ .((
 یعرف امام زمانھ مات میتھ جاھلیھ من مات و لم  :و حدیث(273)  كل اناس بامامھم

 :مى گوید
(274).اصحاب ما ھمگى بر درستى این مطلب معتقد كھ ھركس امامان را نشناسد وارد بھشت نمى شود))

)) 
روایت كرده اند ) صلى هللا علیھ وآلھ (از رسول اكرم .(275) یوم ندعو كل اناس با مامھم   :ھسیوطى و آلوسى در ذیل آیھ شریف7- 

 : یدعى كل قوم بامام زمانھم :كھ فرمود
 ((.(276)وانده مى شوندروز قیامت ھر گروھى با امام زمانشان فراخ))
  .(277)آمده است) صلى هللا علیھ وآلھ (عین ھمین تعبیر در منابع شیعھ نیز از رسول 8- 
  .(278)روایت كرده است یدعى كل اناس بامام زمانھم :مرحوم طبرسى آن را بھ تعبیر9- 



سخن مى گفت ، یكى از  ((شناخت خدا))در پیرامون ) م علیھ السال(در منابع حدیثى آمده است كھ حضرت امام حسین  -10
معرفھ اھل كل زمان امامھم  :ساالر شھیدان در پاسخ فرمود ((پدر و مادر بھ فدایت ، معناى شناخت خدا چیست ؟)) :اصحاب پرسید

 :الذى یجب علیھم طاعتھ 
(279)ھا واجب است شناخت خدا عبارت است از شناخت اھل ھر زمانى امامى را كھ اطاعتش بر آن))

)) 
 :فرمود(280) فطره هللا التى فطر الناس علیھادر تفسیر آیھ شریفھ ) علیھ السالم (امام سجاد 11- 

 ((. اللھ االهللا ، محمد رسول هللا و على ولى هللا: فطرت انسان عبارت است از))
 :سپس فرمود

 :الى ھیھنا التوحید
 ((.)(281توحید تا اینجاست ))

از این دو حدیث بھ روشنى معلوم مى شود كھ شناخت امام از شناخت خداوند متعال جدا نیست ، بلكھ یكى از ابعاد آن است 
 :، چنانكھ دعاى معرفت كھ از ناحیھ مقدسھ صادر شده ، اشاره لطیفى بھ آن دارد، آنجا كھ مى فرماید

اللھم عرفنى حجتك ، فانك ان لم تعرفنى : اللھم عرفنى نفسك ، فانك ان لم تعرفنى نفسك لم اعرف نبیك ، اللھم عرفنى نبیك ، فانك ان لم تعرفنى نبیك لم اعرف حجتك 
 . حجتك ضللت عن دینى

و امر شده كھ درون غیبت  این دعا توسط نخستینن نائب خاص حضرت بقیھ هللا ارواحنا فداه ، از ناحیھ مقدسھ صادر شده ،
 .(282)آن كعبھ مقصود شیعیان منتظر و چشم بھ راه بر خواندان آن مداومت كنند

آقاى حاج شیخ مھدى فقیھ ایمانى كتاب  در پایان یادآور مى شویم كھ یكى از نویسندگان متعھد معاصر، محقق گرانقدر
شناخت امام یا ))تاءلیف كرده ، و آن را  ((من مات و لم یعرف امام زمانھ مات میتھ جاھلیھ )) : ارزشمندى را پیرامون حدیث
نامیده است ، ما ضمن سپاس و تقدیر از مؤ لف ارزشمند، مطالعھ آن را بھ ھمھ منتظران  ((راه رھائى از مرگ جاھلى 

 . ھور توصیھ مى كنیمظ
 :از دیگر كتابھایى كھ در این رابطھ تاءلیف شده ، عناوین زیر بھ اھل تحقیق توصیھ مى گردد

 . تكلملھ االیمان بمعرفھ صاحب الزمان ، از حاج شیخ محمد باقر فقیھ ایمانى قدس سره -1
 . معرفت امام عصر، از سید محمد بنى ھاشمى -2

 . مون معرفت امام ، از آیھ هللا حاج شیخ لطف هللا صافىمعرفت حجت خدا و پیرا -4و 3
 . معرفھ الحجھ ، از محمود كنگاش ، معروف بھ مجلسى -5

  .(283)آمده است) علیھ السالم (( )كتابنامھ حضرت مھدى ))مشخصات چاپ و نگارش عناوین فوق در 
 او خواھد آمد

از مصلحى كھ در آخر ... در تمام ادیان و مذاھب مختلف جھان اعم از وثنیت ، كلیمیت ، مسیحیت ، مجوسیت ، اسالم و
زمان ظھور خواھد و بھ جنایتھا و خیانتھاى انسانھا خاتمھ خواھد داد و شالوده حكومت واحد جھانى را، بر اساس عدالت و 

و نوید آن مصلح بزرگ جھان ، عالوه بر قرآن مجید، در تمام كتابھاى آسمانى . زادى استوار خواھد كرد، گفتگو شده است آ
 . چون انجیل ، تورات و زبور آمده است

اگر چھ غیر از قرآن مجید، ھمھ كتابھاى آسمانى دستخوش تحریف شده اند، لكن باز جمالتى از دستبرد دیگران مصون 
ت كھ در آنھا از آمدن مھدى موعود و مصلح جھان و بنیانگذار حكومت واحد جھانى گفتگو شده است ، و چون این مانده اس

مطلب بھ صورت پیشگویى و مربوط بھ آینده است ، و مضامین آنھا در قرآن مجید و اخبار متواتر و قطعى اسالمى وارد 
ز منطق وحى شرچشمھ گرفتھ و از دستبرد انسانھا در طول شده است ، از این رھگذر مسلم مى شود كھ این عبارت ھا ا

 . تاریخ مصون و محفوظ مانده است
اینك ما متن قسمتى از نویدھاى مھدى موعود را از كتب مقدسھ یھودیان ، مسیحیان ، زرتشتیان و سایر كتابھایى كھ در میان 

الت مھدویت و جھانى بودن اعتقاد بھ ظھور مھدى پیروان خود بھ عنوان كتاب آسمانى شناختھ شده ، نقل مى كنیم تا اص
 .روشن گردد) علیھ السالم (

 مھدى موعود در زبور داود
آمده ، نویدھایى درباره ظھور حضرت  ((عھد عتیق ))در البالى  ((مزامیر))كھ تحت عنوان ) علیھ السالم (در زبور داود 

ھر بخشى از زبور اشاره اى بھ ظھور آن حضرت و نویدى از  در: و مى توان گفت . داده شده است  ( علیھ السالم(مھدى 
پیروزى صالحان بر شریران و تشكیل حكومت واحد جھانى و تبدیل ادیان و مذاھب مختلف بھ یك دین محكم وآیین مستقیم ، 

 . موجود است



لى عینا موجود است و جالب این كھ مطالبى كھ قرآن كریم پیرامون ظھور حضرت مھدى از زبور نقل كرده ، در زبور فع
 . از تحریف مصون مانده است

 : و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان االرض یرثھا عبادى الصالحون :قرآن كریم چنین مى فرماید
(284).نیز نوشتیم ، بندگان صالح من وارث زمین خواھند شد(( زبور))در )تورات (عالوه بر ذكر ))

)) 
. مى باشد) علیھ السالم (طبق روایت متواتر اسالمى ، از طریق شیعھ و سنى ، این آیھ مربوط بھ ظھور حضرت مھدى 

 :بورقرآن كریم این مطلب را از زبور نقل مى كند و عین ھمین عبارت در زبور موجود است ، اینك متن ز
زیرا كھ شریران منقطع خواھند شد، و اما منتظران خداوند، وارث زمین خواھند شد، ھان بعد از اندك زمانى شریر )) -1

زیرا كھ بازوان شریر ... و اما حلیمان وارث زمین خواھند شد. نخواھد بود، در مكانش تاءمل خواھى كرد و نخواھد بود
و میراث آنھا خواھد بود تا . خداوند روزھاى كامالن را مى داند. د تاءیید مى كندو اما صالحان را خداون. شكستھ خواھد شد

(285).ابداال باد
)) 

 :و در فصل دیگرى مى فرماید -2
صحرا و . دریا و پرى آن غرش نمایند. آسمان شادى كند و زمین مسرور گردد. قومھا را بھ انصاف داورى خواھد كرد ...))

زیرا كھ مى آید، زیرا كھ . آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواھند نمود بھ حضور خداوند. ھر چھ در آن است بھ وجد آید
 ((.(286)خودقومھا را بھ امانت . ربع مسكون را بھ انصاف داورى خواھد كرد. براى داورى جھان مى آید
گانھ ، نوید  150بخش از مزامیر  35در زبور بسیار فراوان است و در بیش از ) علیھ السالم (نویدھاى حضرت مھدى 

 .مراجعھ كنند ((عھد عتیق ))در  ((مزامیر))ظھور آن حضرت موجود است ، طالبین مى توانند بھ متن 
 ( تورات و ملحقات آن(مھدى موعود در عھد عتیق 

 : چنین مى خوانیم ((سفر پیدایش ))در 
بھ ذریت تو این زمین را مى بخشم ، تمام این زمین را كھ مى بینى بھ تو و ذریھ : خداوند بر ابراھیم ظاھر گشتھ گفت )) -1

ذریت تو نیز چنین ... بھ سوى آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، ھرگاه توانى آنھا را شمرد... دتو تا بھ ابد خواھم بخشی
 ((.(287)من ھستم یھوه كھ تو را از كلدانیان بیرون آوردم تا این زمین بھ ارثیت تو بخشم ... خواھد بود

خواھد بود كھ تو را پدر امت ھاى بسیار گردانیدم تو را  ((ابراھیم ))خوانده نشود بلكھ نام تو  ((ابرام ))و نام تو بعد از این )) -2
و عھد خویش را در میان خود و تو، و . بسیار بارور نمایم ، و امت ھا از تو پدید آورم و پادشاھان از تو بھ وجود آیند

 ...كھ نسال بعد نسل عھد جاودانى باشد. ریت بعد از تو استوار گردانم ذ
اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم ، اینك او را بركت داده بارور گردانم ، و او را بسیار كثیر گردانم ، دوازده 

زورآور پدید خواھد آمد و جمیع  از ابراھیم امتى بزرگ و... رئیس از وى پدید آیند و امتى عظیم از وى بھ وجود آورم 
 ((.(288)امتھاى جھان از او بركت خواھند یافت 

 : مى خوانیم ((اشعیاء نبى ))و در كتاب 
... بیرون آمده ، شاخھ اى از ریشھ ھایش خواھد شكفت و روح خدا بر او قرار خواھد گرفت (289) و نھالى از تنھ یسى 3- ))

 .مسكینان را بھ عدالت ، داورى خواھد كرد، و بھ جھت مظلومان زمین بھ راستى حكم خواھد كرد
واھد كرد،، و پلنگ با بزغالھ خواھد خوابید و گوسالھ با شیر و پروارى با ھم ، و طفل كوچك آنھا گرگ با بره سكونت خ ...

و در تمامى كوه مقدس من ، ضرر و فسادى نخواھند كرد، زیرا كھ جھان از معرف خداوند پر خواھد ... را خواھد راند
 ((.(290)شد

و برگزیدگانم ورثھ آن و بندگانم . بلكھ نسلى از یعقوب و وارثى براى كوھھاى خویش از یھود بھ ظھور خواھم رسانید)) -4
ھ كھ خداوند را ترك كرده و كوه مقدس را فراموش نموده اید، و مائده ب) خطاب بھ یھود(و اما شما .ساكن آن خواھند شد

و جمیع شما . جھت بخت مھیا ساختھ و شراب ممزوج بھ جھت اتفاق ریختھ اید، پس شما را بھ جھت شمشیر مقدر ساختم 
و اورشلیم را محل وجد خواھم نمود و از قوم خود شادى خواھم كرد و آواز گریھ و آواز نالھ ... براى قتل خم خواھید شد

 ((.(291)بار دیگر در او شنیده نخواھد شد
 : مى خوانیم ((دانیال نبى )) : و در كتاب

 . ایستاده است خواھد بر خاست) خطاب بھ حضرت دانیال (و در آن زمان میكائیل امیر عظیمى كھ براى پسران قوم تو )) -5
و آنان كھ بسیارى را بھ راه عدالت رھبرى مى ... نى كھ در خاك زمین خوابیده اند، بیدار خواھند شدو بسیارى از آنا ...

اما تو اى دانیال كالم را مخفى دار و كتاب را تا آن زمان مھر كن بسیارى بھ . نماید مانند ستارگان خواھند بود تا ابداال باد



 ((.(292)نتظار كشندخوشا بھ حال آنان كھ ا... سرعت تردد خواھند نمود
 : مى خوانیم ((حبقوق نبى ))و در كتاب 

نزد بلكھ جمیع امت ھا را ... اگر چھ تاءخیر نماید، برایش منتظر باش ، زیرا كھ البتھ خواھد آمد و درنگ نخواھد كرد)) -6
 ((.(293)خود جمع مى كند و تمامى قومھا را براى خویشتن فراھم مى آورد

، براى توضیح نظر بھ این كھ متن نویدھا گویا بود توضیحى ندادیم و براى اختصار بھ نمونھ ھاى یاد شده اكتفا كردیم 
) 3فصل )صفنیاء نبى ) 14فصل (زكریا نبى ) 455و  1فصل (بھ كتاب ھاى اشعیاء نبى  ((عھد عتیق ))بیشتر مى توانید در 

) 21فصل (و حزقیال نبى ) 32و  12فصل (دوم سموئیل ) 2فصل (اول سموئیل ) 2فصل (حجى نبى ) 2فصل (سلیمان نبى 
 .مراجعھ فرمائید

 ( اناجیل و ملحقات آن(جدیدمھدى موعود در عھد 
بھ صراحت آمده است ، ولى نظر بھ این كھ مسیحیان آن را معتبر ) علیھ السالم (در انجیل برنابا نویدھاى حضرت مھدى 

ھم چنان كھ برق از مشرق ساطع شده تا بھ )) -1: نمى دانند در اینجا فقط نویدھاى موجود در اناجیل معتبر رامى آوریم 
و در آن وقت . آنگاه عالمت پسر انسان در آسمان پدید گردد... ود ظھور پسر انسان نیز چنین خواھد شدمغرب ظاھر مى ش

آسمان و زمین ... جمیع طوایف زمین سینھ زنى كنند و پسر انسان را ببینند كھ بر ابرھاى آسمان با قوت و جالل مى آید
ن روز و ساعت ھیچ كس اطالع ندارد، حتى مالئكھ آسمان ، زایل خواھد شد، اما سخن من ھرگز زایل نخواھد شد، اما از آ

 ((.(294)لھذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتى كھ گمان نبرید پسر انسان مى آید... جز پدر من و بس 
و جمیع . انسان در جالل خود با جمیع مالئكھ مقدس خود آید، آنگاه بر كرسى جالل خود خواھد نشست  اما چون پسر)) -2

امت ھا در حضور او جمع شوند و آنھا را از ھمدیگر جدا مى كنند، بھ قسمتى كھ شبان میش ھا را از بزھا جدا مى 
 ((.(295)كند

آنگاه پسر انسان را ببینید كھ با قوت جالل عظیم بر ابرھا مى آید، در آن وقت فرشتگان خود را از جھات اربعھ از )) -3
 .انتھاى زمین تا بھ اقصاى فلك فراھم خواھد آورد

فرشتگان در آسمان و نھ پسر ھم ، پس بر حذر و بیدار  ولى از آن روز و ساعت ، غیر از پدر ھیچ كس اطالع ندارد، نھ ...
 ((.(296)شده ، دعا كنید، زیرا نمى دانید كھ آن وقت كى مى شود

و شما مانند كسانى باشید كھ انتظار آقاى خود را مى كشند،  .كمرھاى خود را بستھ ، چراغھاى خود را افروختھ بدارید)) -4
خوشا بھ حال آن غالمان . كھ چھ وقت از عروسى مراجعت كند، تا ھر وقت آید و در را بكوبد بى درنگ براى او باز كنند

ى برید پسر انسان مى پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتى كھ گمان نم... كھ آقاى ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد
 ((.(297)آید

و حضرت مھدى ) صلى هللا علیھ وآلھ (نویدھاى جالب و جامعى درباره رسول اكرم )17 - 12فصل ھاى (انجیل یوحنا )) -5
 .دارد) علیھ السالم (

 .مراجعھ شود)فصل سوم (و رسالھ دوم پطرس ) 19فصل (ن بھ مكاشفھ یوحناھم چنی
بار در  80 ((قاموس كتاب مقدس ))در كتاب خود  ((مستر ھاكس آمریكایى ))مطابق نوشتھ  ((پسر انسان ))توضیح این كھ كلمھ 
 .(298)قابل تطبیق مى باشد  (المعلیھ الس(مورد آن با حضرت عیسى  30تكرار شده كھ فقط ) عھد جدید(انجیل و ملحقات آن 

مورد دیگر از نجات دھنده اى سخن مى گوید كھ در آخر زمان ظھور خواھد كرد، عیسى نیز با او خواھد آمد و او را  50و 
نمى ) علیھ السالم (و او كسى جز حضرت مھدى . روز ظھور او جز خدا كسى اطالع ندارد جالل خواھد داد و از ساعت و

 .باشد
 مھدى موعود در كتب مقدسھ ھندیان

در كتابھاى مقدسھ اى كھ در میان ھندیان بھ عنوان كتابھاى آسمانى شناختھ شده و آورندگان آنھا بھ عنوان پیامبر شناختھ مى 
پیش از . ى موعود شده است كھ قسمتى از آنھا در زیر از نظر خوانندگان گرامى مى گذردشوند، تصریحات زیادى بھ مھد

 : ورود بھ اصل موضوع ، یادآورى این نكتھ را الزم مى دانیم كھ
م كھ نمى شناسیم ، بلكھ معتقدی ((پیامبر))نمى دانیم ، و آورندگان آنھا را بھ عنوان  ((كتاب آسمانى ))ما این كتابھا را بھ عنوان 

آنھا یا پیامبر بوده اند و یا این مطلب را از كتابھاى پیامبران گذشتھ ، اقتباس كرده اند زیرا این مطالب راجع آینده است ، و 
از این رھگذر بھ نقل برخى از پیشگوئیھاى آنان مى . پیشگویى آنھا منحصرا از منابع وحى مى تواند سرچشمھ بگیرد

 .ه و عقیده روشن تر گرددپردازیم تا جھانى بودن این اید



 : از كتب مقدسھ ھندیان چنین آمده ((باسك ))در كتاب  -1
و حق و راستى با او باشد، و . دور دنیا تمام شود بھ پادشاه عادلى در آخرالزمان كھ پیشواى مالئكھ و پریان و آدمیان باشد))

د و از آسمانھا و زمین آنچھ باشد خبر مى دھد، و از آنچھ در دریاھا و زمین ھا و كوه ھا، پنھان باشد ھمھ را بھ دست آور
 .((او بزرگتر كسى بھ دنیا نیاید

 :از كتب مقدسھ ھندیان مى گوید ((شاكمونى ))در كتاب  -2
(299) كشن   :))پادشاھى و دولت دنیا بھ فرزند سید خالیق در دو جھان))

تمام شود و كسى باشد كھ بر كوه ھاى مشرق و ((
مغرب دنیا حكم براند و فرمان كند و بر ابرھا سوار شود و فرشتگان كاركنان او باشند، و جن و انس در خدمت او شوند، و 

شمال است ، و ماوراء بحار را صاحب شود و كھ زیر قطب  ((تسعین ))كھ زیر خط استوار است تا سرزمین  ((سودان ))و از 
 .((باشد و خداشناس باشد ((ایستاده ))دین خدا زنده گردد و نام او 

 : از كتب مقدسھ ھند چنین آمده ((ریك ودا))در كتاب  -3
ات دھنده نج) ((ویشنو))در یك دست ... او از ھمھ كس قوى تر و نیرومندتر است ... در میان مردم ظاھر مى گردد ((ویشنو))
شمشیرى بھ مانند ستاره دنبالھ دار و دست دیگر انگشترى درخشنده دارد، ھنگام ظھور وى خورشید و ماه تاریك مى ) 

 ((.(300)شوند و زمین خواھد لرزید
 : ز كتب مقدسھ ھندیان چنین آمدها ((دید))در كتاب  -4

تمام عالم را بگیرد، . باشد ((منصور))پس از خرابى دنیا، پادشاھى در آخرالزمان پیدا شود كھ پیشواى خالیق باشد و نام او ))
 ((.(301)و بھ دین خود در آورد و ھمھ كس را از مؤ من و كافر بشناسد و ھر چھ از خدا بخواھد بیاورد

 : چنین مى خوانیم ((وشن جوك ))در كتاب  -5
 ((خجستھ ))و  ((فرخنده ))سرانجام دنیا بھ كسى برگردد كھ خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او ))

 ((.(302)باشد
 : از كتب مقدسھ برھمائیان ھند چنین آمده است ((دادتك ))در كتاب  -6

بعد از آن كھ مسلمانى بھم رسد، در آخرالزمان ، و اسالم در میان مسلمانان از ظلم ظالمان و فسق عالمان و تعدى حاكمان ))
دست حق بر آید و ...زاھدان و بى دیانتى امینان و حسد حاسدان بر طرف شود و بھ جز نام از آن چیزى نماندو ریاى 

(303) ممتاطا))جانشین آخر 
 ((.و خالیق را ھدایت كند... ردد ھمھ جاظھور كند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد و بگ((

 : از كتب مقدسھ ھندیان چنین آمده است ((پاتیكل ))در كتاب  -7
چون مدت روز تمام شود، دنیاى كھنھ نو شود و زنده گردد و صاحب ملك تازه پیدا شود، از فرزندان دو پیشواى جھان ، ))

(304) پشن ))یكى ناموس آخرالزمان و دیگر وصى بزرگتر وى كھ 
(305) راھنما))نام دارد، ونام ملك تازه ((

است ، بھ حق ((
(306) رام ))یفھ پادشاه شود و خل

 ((.باشد و حكم براند، و او را معجزه بسیار باشد((
ھ آنھا با آنچھ در باال از نظر خوانندگان گرامى گذشت قسمتى از نویدھاى كتب مقدسھ ھندیان درباره موعود جھانى بود، ھم

 .اختالف عباراتى كھ داشتند، صریح تر از نویدھاى دیگر كتب مقدسھ بودند
در مورد زبان سانسكریت جویا شدم ،  ((كشمیر))توفیقى دست داد بھ صفحات ھند سفر كردیم ، در . ش  1359بھ سال  -8

ترتیبى داده شد كھ چند . تسلط دارنددو تن استاد ھستند، كھ بر زبان سانسكریت  ((سرى نگر))معلوم شد كھ در دانشگاه 
آنچھ در كتابھاى مذھبى ما موجود است این است : ساعتى بھ خدمتشان رسیدم ، از آنھا در مورد آینده جھان پرسیدم ، گفتند

یك مرد آسمانى در آخرالزمان ظھور مى كند، ظلم و ستم را از پھنھ جھان ریشھ كن مى سازد، حكومتى را بر اساس )) : كھ
لت و آزادى در سطح جھان تاءسیس مى كند، دیگر در جھان از جھل و شر و تبھكارى اثرى نمى ماند و ھمھ انسانھا در عدا

 .((...برابر او خضوع مى كنند و ھمھ جھان زیر یك پرچم و تحت فرمان یك فرمانروا اداره مى شود
، از آنھا خواستم كھ كتاب بالخصوصى را كھ حاوى ھمھ اظھارات آنھا دقیقا با اعتقاد ما پیرامون مصلح جھانى منطبق بود

را معرفى كردند و متن سانسكریت آن را بھ من ارائھ دادند و  ((گرگوار نھم ))این مطلب باشد براى من معرفى كنند، كتاب 
 .فرازھایى را از روى كتاب برایم خواندند و ترجمھ كردند

(307) ویشنو))دھمین مظھر ((  كللى  :))در تشریح واژه(( اوپانیشاد))در كتاب 9- 
  :آمده است((

این مظھر ویشنو در انقضاى كلى یا عصر آھن ، سوار بر اسب سفیدى ، در حالى كھ شمشیر برھنھ درخشانى بھ صورت ))
دست دارد ظاھر مى شود و شریان را تماما ھالك مى سازد و خلقت را از نو، تجدید و پاكى را ستاره دنبالھ دار، در 

 ((.(308)رجعت خواھد داد
آمده كھ باید در آخرالزمان ظھور  ((خرد شھر ایزد))نام  ((مولر))كتاب مقدس مانویھ ، ترجمھ  ((شابوھرگان ))در كتاب  -10



جانشین دارد و بھ وسیلھ آنھا  12ھمچنین در تعالیم مانى از مرد عظیمى بحث شده كھ . كند و عدالت را در جھان بگسترد
 .ارواحى كھ شایستگى دارند بھ بھشت مى روند

 مھدى موعود در منابع زرتشتیان
ز كتب مقدسھ زرتشتیان است ، پس از آن كھ مقدارى پیرامون شیوع فساد در آخرالزمان گفتگو كھ ا ((زند))در كتاب  -1

 :كرده و گوشزد مى كند كھ غالبا قوت و شكوه با اھریمنان خواھد بود مى گوید
 آنگاه از طرف اھورامزدا بھ ایزدان یارى مى رسد، پیروزى بزرگ از آن ایزدان مى شود و اھریمنان را منقرض مى))

بعد از پیروزى ایزدان و بر انداختن تبار اھریمنان ، عالم كیھان سعادت اصلى خود رسیده ، بنى آدم بر تخت ... سازند
 .((... نیكبختى خواھند نشست

 : نقل مى كند كھ ((زرتشت ))از  ((جاماسب نامھ ))در كتاب معروف خود  ((جاماسب )) -2
و شاه زمان نام دارد، كسى پادشاه شود در دنیا بھ حكم یزدان كھ جانشین  ((ن خورشید جھا))از فرزندان دختر پیغمبر كھ ))

 .((آخر آن پیغمبر باشد
 : باز در جاماسب نامھ مى خوانیم -3

مردى بیرون آید از زمین تازیان ، از فرزندان ھاشم مردى بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق ، و بر دین جد خویش ))
 .((بھ ایران نھد و آبادانى كند و زمین را پر داد كندباشد، با سپاه بسیار، روى 

 :جاماسب در تعالیم خود مى گوید -4
از فرزندان پیامبر شخصى در مكھ پدیدار خواھد ... پیامبر عرب آخرین فرستاده است كھ از میان كوه ھاى مكھ ظاھر شود))

او گرگ با میش آب مى خورد و ھمھ جھان بھ آئین از عدل ... شد كھ جانشین آن پیامبر است و پیرو دین جد خود مى باشد
 .((خواھند گروید) محمد) ((مھر آزماى ))
  .(309)بھ تفصیل آمده است(( بھمن یشت ))قسمتى از پیشگوئیھاى دیگر زرتشت ، درباره ظھور و عالئم ظھور در 5- 

نویدھایى در مورد موعود جھانى ،  98و  24است در صفحات  ((اوستا))كھ یكى از بخشھاى چھارگانھ  ((كاتھا))در بخش  -6
 .مصلح پایھ گزار حكومت واحد جھانى دیده مى شود

ور مصلح جھانى و منتھى شدن مى باشد، از ظھ ((اوستا))كھ شرح و تفسیر  ((زنده بھمن یسن ))و در آخر فراز از كتاب  -7
 : حكومت آن حضرت بھ رستاخیز سخن گفتھ

 ((.(310)آفرینش را دوباره پاك بسازد و رستاخیز و تن پسین باشد(( سوشیانس ))پس ))
 : آمده است ((سوشیانس )) : در شرح و تفسیر واژه ((من یسن زند بھ))در بخش واژه نامھ 

 ((.(311)آخرین نجات بخش دین زرتشتى : سوشیانس ))
 :خبر داد مى گوید) رگ جھان نجات دھنده بز) ((سوشیانس ))از ظھور  ((زند و ھو من یسن ))در  -8

نشانھ ھاى شگفت انگیزى در آسمان پدید آید كھ بھ ظھور منجى جھان داللت مى كند و فرشتگانى از شرق و غرب بھ ))
 .((فرمان او فرستاده مى شوند و بھ ھمھ دنیا پیام مى فرستند

 .ھمگى در برابر او سر تعظیم فرود مى آورندآنگاه بھ مقاومت شریران در برابر او اشاره كرده نوید مى دھد كھ سرانجام 
 . مى خوانیم 16و  12، 3فصل ھاى  ((یسنا))قسمت دیگرى از پیشگوئیھاى زرتشت در مورد سوشیانس را در  -9

در مورد كیفیت ظھور سوشیانس و چگونگى اداره جھان مى پرسد، جاماسب حكیم ، شاگرد  ((گشتاسب ))ھنگامى كھ  -10
 :دزرتشت توضیح مى دھ

دین را بھ جھان رواج دھد، فقر و تنگدستى را ریشھ كن سازد، ایزدان را از دست ) نجات دھنده بزرگ جھان (سوشیانس ))
 ((.(312)اھریمن نجات داده ، مردم جھان را ھمفكر و ھم گفتار و ھم كردار گرداند

 

در میان ملت ایران باستان بھ قدرى رائج بود كھ در شكستھاى جنگى و فراز و نشیبھاى  ((سوشیانس ))اعتقاد بھ ظھور 
 .زندگى با یادآورى ظھور او خود را از یاس و ناامیدى نجات مى دادند

گامى كھ یزدگرد با كسان خود آماده فرار مى سردار نامى ایران ، ھن ((رستم فرخزاد))در جنگ قادسیھ پس از در گذشت 
 : شد، بھ ھنگام خارج شدن از كاخ پر شكوه مداین ، ایوان مجلل خود را خطاب كرده گفت

درود من بر تو باد من ھم اكنون از تو روى مى تابم تا آنگاه كھ با یكى از فرزندان خود كھ ھنوز زمان ! ھان اى ایوان ))



 .((ھ سوى تو برگردم ظھور او فرا نرسیده است ب
 :سلیمان دیلمى مى گوید

پرسیدم ) یكى از فرزندان خود(شرفیاب شدم مقصود یزدگرد را از جملھ ) علیھ السالم (ھنگامى كھ بھ محضر امام صادق ))
 :، فرمود

و فرزند او ششمین فرزند من ، . اومھدى موعود قائم آل محمد است كھ بھ فرمان خداوند در آخرالزمان ظھور مى كند))
 ((.(313)دخترى یزدگرد است و یزدگرد نیز پدر او مى باشد

  .(314)آورده است(( مقتضب االءثر))ھزار و اندى سال پیش در كتاب نفیس خود (( احمدبن عیاش ))این روایت را 
در قسمتھاى از . اوستایى كھ امروزه در دست داریم ، یك چھارم اوستایى است كھ در روزگار ساسانى در دست داشتند

 .(315)دست رفتھ بیش از اینھا از موعود بحث شده و سخن بھ میان آمده بود
آنچھ از نظر خوانندگان گرامى گذشت ، نمونھ اى از نویدھاى جاوید كتب مقدسھ ادیان و مذاھب مختلف جھان بود كھ ھمھ 

در آخرالزمان نوید مى دھند و مى رسانند كھ او صاحب  (( مھدى))آنھا بھ مضمونھاى مختلف خود، آمدن مصلحى را بھ نام 
قدرت عظیم و نیروى شگرف و معجزه آسا بوده ، و حكومت واحد جھانى را در ربع مسكون كره زمین بر اساس عدالت و 

 .آزادى استوار خواھد كرد
گردد كھ این عقیده اختصاص بھ و از نقل ھمین مختصر اصالت مسئلھ مھدى و جھانى بودن آن آفتابى مى شود و روشن مى 

 ((قائم ))و  ((مھدى ))و اگر از اسم . مسلمانان ندارد بلكھ پیروان ھمھ ادیان در انتظار چنین مصلح جھانى بھ سر مى برند
و  ((چینیان ))و مردم ایران باستان و كتب قدیمى  ((یونانیان ))صرف نظر كنیم ، اعتقاد بھ ظھور مصلح مقتدرى را در عقاید 

نیز مى توان یافت كھ در زیر بھ  ((مكزیك ))و حتى در میان مصریان قدیم و بومیان وحشى  ((اسكاندیناوى ))ر بین اھالى د
 .برخى از آنھا اشاره مى شود

 ملل جھان در انتظار مصلح موعود جھانى
ل زندگى مى كند و صد ھزار فرشتھ قھرمان تاریخى آنان زنده است و در كاب ((گرزاسپھ ))ایرانیان باستان معتقد بودند كھ  -1

 .او را پاسبانى مى كنند تا روزى قیام كند و جھان را اصالح نماید
پس از تنظیم كشور و استوار ساختن شالوده فرمانروایى ، دیھیم  ((كیخسرو))و گروھى دیگر از ایرانیان مى پنداشتند كھ 

 .آرامیده تا روزى ظاھر شود اھریمنان را از گیتى براندپادشاھى بھ فرزند خود داد و بھ كوھستان رفت ، و در آنجا 
بر این عقیده بودند كھ از مشرق زمین یك نفر برخیزد و تمام قبایل اسالو را متحد سازد و آنھا را بر دنیا  ((اسالو))نژاد  -2

 .مسلط گرداند
 .را بر دنیا حاكم گرداند ((من ژر))معتقد بودند كھ یك نفر فاتح از طرف آنان قیام نماید و  ((ژرمن ))نژاد  -3
 .را داشتند ((ماركوكرالیویچ ))انتظار ظھور  ((صربستان ))اھالى  -4

ظھور نماید و بر اسب سفیدى سوار شود و  ((ویشنو))از دیر زمانى بر این عقیده بودند كھ در آخرالزمان  ((برھمائیان )) -5
 .تمام دنیا بر ھمن گردد و بھ این سعادت برسد شمشیر آتشین بر دست گرفتھ ، مخالفین را خواھد كشت و

ظھور نماید و  ((آوالون ))روزى از جزیره  ((ارتو))ساكنان جزایر انگلستان از چندین قرن پیش آرزومند و منتظرند كھ  -6
 .نژاد ساكسون را در دنیا غالب گرداند و سعادت جھان نصیب آنھا گردد

ولى او . ظھور مى كند و ابداالباد در جھان حكومت مى كند) مھدى بزرگ ) ((ماشیع ))یھودیان معتقدند كھ در آخرالزمان  -7
را از اوالد اسحاق مى پندارند، در صورتى كھ تورات او را صریحا از اوالد اسماعیل دانستھ است ، چنان كھ در دمین 

 . بشارت عھد عتیق گذشت
ولى در . ر آخرالزمان ظھور كرده ، عالم را خواھد گرفت نصارى نیز بھ وجود مصلحى قائل ھستند و مى گویند كھ د -8

 .اختالف دارد  اوصافش 
ملل و اقوام مختلف ھند، مطابق كتابھاى مقدسھ شان ، در انتظار مصلحى ھستند كھ ظھور كرده حكومت واحد جھانى را  -9

 .تشكیل خواھد داد
 .ازه ھاى ملكوت آسمان را براى آدمیان خواھد گشوداسن ھا معتقدند كھ پیشوایى در آخرالزمان ظھور كرده ، درو -10
 .قیام كرده ، دنیا را متصرف خواھد شد ((بوریان بورویھم ))سلت ھا مى گویند پس از بروز آشوبھائى در جھان  -11
با  ((دین او))اقوام اسكاندیناوى معتقدند كھ براى مردم بالھائى مى رسد جنگھاى جھانى اقوام را نابود مى سازد، آنگاه  -12

 .نیروى الھى ظھور كرده ، بر ھمھ چیره مى شود



 .نجات دھنده بزرگ ، ظھور كرده ، جھان را نجات خواھد داد ((كالویبرگ ))یونانیان مى گویند  -13
 .مى باشند ((بوخص ))اقوام اروپاى مركزى در انتظار ظھور  -14
 .ات مى دھدظھور كرده ، جھان را نج ((كرشنا))چینى ھا معتقدند كھ  -15
نجات بخش جھان ، پس از بروز حوادثى در جھان ، پیروز خواھد  ((كوتزلكوتل ))اقوام آمریكاى مركزى معتقدند كھ  -16

 .شد
زندگى مى كردند معتقد بودند كھ  ((ممفیس ))سال پیش از میالد در شھر  3000گروھى از مصریان كھ در حدود  -17

ر جھان مسلط مى شود، اختالفات طبقاتى را از بین مى برد و مردم را بھ آرامش و سلطانى در آخرالزمان با نیروى غیب ب
 .مى رساند  آسایش 

گروھى دیگر از مصریھاى باستان معتقد بودند كھ فرستاده خدا در آخر زمان ، در كنار خانھ خدا پدیدار گشتھ ، جھان  -18
 .را تسخیر مى كند

روزى خواھد رسید كھ در دنیا دیگر نبردى بروز نكند، و آن بھ سبب پادشاھى دادگر معتقد بودند كھ  ((اى پوور))قبایل  -19
 . در پایان جھان است

با تمام لشكر خود در جزیره  ((سبستیانوس ))گروھى از مردم پرتغال معتقدند كھ یكى از پادشاھان سابق پرتغال بھ نام  -20
، تمام دنیا را مسخره نموده ، یك دین و یك فرمانروا بر ھمھ روى  غیب از دیده ھا غائب است تا در آخرالزمان خروج كرده

 .زمین حاكم شود
كھ در اوایل قرن دوازدھم بھ عنوان رئیس دیر آگوستینھاى پرتغالى مقیم  ((آنتونیو دو ژزو))یك كشیش پرتغالى بھ نام 

بھ شھر اصفھان غزیمت نموده ، پس از سالھا اقامت بھ حقانیت آئین مقدس اسالم پى برده بھ شرف اسالم (316) اصفھان 
 .مشرف گردید

 .(317)مى باشد سیف المؤ منین فى قتال المشركین :از آثار ارزشمندى كھ این اندیشمند تازه مسلمان پس از پذیرش اسالم نوشتھ ، كتاب
 :بھ تفصیل سخن گفتھ مى افزاید ((جزیره غیب ))وى در این اثر گرانسنگ خود از 

كھ شیعیان على بن ابى  ((جزیره خضرا)) : ، موافق است با آن((جزیره غیب ))بھ معناى  Insula Caperta اینسوالكوپرتا))
در آنجا سكنا دارد و ھم چنانكھ آفتاب ، وقتى در ) علیھ السالم (اعتقاد دارند كھ حضرت مھدى  - صلوات هللا علیھ  - طالب

آن حضرت نیز اگر چھ در جزیره خضرا سكنا دارد، اما از پرتو ... زیر ابر پنھان است ، باز روشنى بھ اھل دنیا مى دھد
 .(318)عمور و نفع او بھ ھر نزدیك و دور مى رسدوجود او دنیا م

بعضى جماعت پرتغال این اعتقاد را دارند كھ یكى )) :مى نویسد ((جزیره غیب ))این دانشمند پرتغالى پس از تشریح موقعیت 
نام بود كھ در جنگ پادشاه مراقوس كھ یكى از پادشاھان عرب مغرب  ((سبستانیوس ))ان سابق پرتغال كھ او را از پادشاھ

بود، با ھمھ قشون خود كشتھ شده است ، مى گویند كھ در آن جزیره غیبت است ، از براى آنكھ در آخرالزمان خروج كند و 
 ((.(319)مھ روى زمین قرار بگیردتمام دنیا را مسخره كرده ، یك دین و یك پادشاه در ھ

آنچھ در باال از نظر خوانندگان گرامى گذشت ، با مھدى موعود اسالم كامال تطبیق نمى كند، حتى برخى از آنھا اصال وفق 
مسلم حكایت مى كند، و آن این كھ نوید مصلح جھانى بھ گوش آنھا رسیده و عقیده بھ ظھور یك  نمى دھد، لكن از یك حقیقت

رھبر مقتدر در آخر زمان در اعماق دلشان جاگرفتھ است ، ولى چون از فروغ حق بیش از این برخوردار نبوده اند در 
 .تطبیق آن دچار اشتباه شده اند

ھ انبیاء از مشرق زمین برخاستھ اند، ما معتقدیم كھ در میان تمام ملل و اقوام در علیرغم كوتھ نظرانى كھ خیال مى كنند ھم
ھمھ اقطار و اكناف جھان ، پیامبرانى برخاستھ و مردم را بھ سوى دین قویم و صراط مستقیم فرا خوانده اند، چنان كھ منطق 

 :وحى بھ آن تصریح مى كند
انما انت منذر ولكل قوم ھاد

(320) 
 .((بیم دھنده ھستى ، و براى ھر ملتى رھبر و راھنمایى ھست ) اى محمد(تو ))

از این رھگذر روشن مى شود كھ ھمھ آن عقاید، از منبع شریف وحى سرچشمھ گرفتھ است ، لكن در برخى از مناطق دور 
ت كھ شعاع حقیقت كمتر تابیده ، در طول تاریخ از فروغ آن كاستھ شده و فقط كلیاتى از نویدھاى مھدى موعود بھ جاى دس

 .مانده است ، و در تطبیق آن دچار اشتباه شده اند
تكامل صرف نظر از ایمان كھ پایھ این ایده و عقیده را تشكیل مى دھد، ھر فردى كھ بھ سرنوشت بشریت بیندیشد و خواھان 
و ترقى جھان انسانیت باشد و ببیند كھ چگونھ با وجود این ھمھ ترقیات فكرى و عملى و پیشرفت روزافزون تكنیك و 

صنعت نھ تنھا اخالق و معنویت پیشرفت نمى كند، بلكھ با سرعت تكان دھنده و اندوھبارى عقب گرد نموده ، بھ سقوط و 



با اندك تاءملى ، طبق فطرت ذاتى خود ... انحطاط معنوى آنھا مى افزاید و نابودى مى گراید و ترقیات ماشینى بر فساد و
متوجھ درگاه حضرت احدیت خواھد شد و از براى رفع این جنایتھا و خیانتھا یارى خواھد طلبید و با الحاح و نیایش 

 .خواستار مصلحى خواھد شد كھ بھ این وضع رقت بار خاتمھ دھد
جھانى ھمواره در دل ھاى خداپرستان وجود داشتھ است ، و تمام پیامبران الھى و سفیران از این رھگذر آرزوى یك مصلح 

 .آسمانى نویدھایى درباره وى ابزار نموده اند
 مھدى موعود از دیدگاه وسیعتر

ز در عصر اخیر دوشادوش پیشرفت ھمھ جانبھ اى كھ در تمام مسائل عملى نصیب بشریت شده ، این ایده و عقیده نیز از مر
 . ادیان و مذاھب قدم فراتر نھاده و بھ عنوان یكى از مھمترى مسائل حیاتى مورد بحث و بررسى قرار گرفتھ است

اندیشمندان بزرگ براى از بین بردن جنگھا و خصومتھا و بر طرف ساختن بحرانھاى منطقھ اى و باالخره جلوگیرى از 
د انجامید، تنھا راھى كھ پیدا كرده اند این است كھ باید فكر جنگھا و كشمكشھایى كھ احتماال بھ جنگ جھانى سوم خواھ

را جایگزین تبلیغات ناسیونالیستى قرار داده ، مرزھاى  ((جھان وطنى ))را از مغزھا بیرون ریخت ،  ((نژاد برتر))پوسیده 
ن از اندیشمندان مشھور اینك عین گفتھ دو ت .جغرافیایى را در ھم ریختھ ، شالوده حكومت واحد جھانى را استوار ساخت 

 : جھان را در زیر مى آوریم
 : انیشتین-1

یا باید حكومت جھانى با كنترل بن المللى انرژى تشكیل شود، و یا حكوتھاى ملى جداگانھ فعلى ھمچنان باقى بماند و منجر بھ 
 .(321)انھدام بشرى گرد

 : برتراندراسل - 2
چون ھم اكنون خرابى جنگ بیش از قرون گذشتھ است ، یا باید حكومت جھانى را بپذیریم و یا بھ عھد بربریت برگردیم و 

 ((.(322)بھ نابودى نژاد انسانى راضى شویم 
پیشگوییھاى فراوانى در مورد .) م  1566و متوفاى . م  1503متولد ) ((نوستر آداموس )) : یك دانشمند فرانسوى بھ نام

 . حوادث آینده جھان بھ صورت رمز و اشاره گفتھ و بیشتر آنھا بھ صورت دقیقى مطابق پیشگویى او تحقق یافتھ است
 .منتشر شد. م  1555ستر آداموس براى نخستین بار بھ سال پیشگوییھاى نو

 . این پیشگوییھا در طول چھار قرن از طرف دھھا دانشمند تجزیھ و تحلیل شده است
میالدى از آسمان  2000یكى از پیشگوییھا تحقق نیافتھ او مربوط بھ یك مصلح جھانى است كھ بھ تصور او پیش از سال 

  :و اینك متن پیشگویى(323) نازل خواھد شد
پادشاه انگولم را دو مرتبھ . در سال ھزار و نھصد و نود و نھ و ھفت ماه از آسمان ، یك پادشاه وحشتناكى نزول مى كند))

 .((ترى ، سعادت را ھمراه مى آوردزنده مى كند، كمى بعد یا قبل از ظھور مش
ھیچ زمانى مثل آن روز نخواھد آمد، از مركز آسیا قانون جدیدى از ریشھ عیسى و ھرمس مصرى بھ داخل اورپا نفوذ ))

 ((.(324)خواھد كرد و سپس در تمام شرق سایھ خواھد انداخت 
 .سانتورى دھم پیشگوییھاى اوست بھ صراحت از آمدن یك مصلح جھانى خبر مى دھد 75و  72این دو فراز كھ قطعات 

قدرت فوق العاده او، : را در بر دارد و در قطعات بعدى از ((نزول مى كند.. از آسمان )) :جالب توجھ است كھ تعبیر
جھان ، سرور و شادى ھمگان ، پیوند ناگسستنى پیروان ، تغییر یافتن چھره جھان ، نفوذ عمیق حكومت قانون بر سر تا سر 

این فرازھا از یك دانشمند فرانسوى بسیار جالب و اعجاب . او در میان دوستان و پراكنده شدن مخالفان سخن گفتھ است 
 .انگیز است 

 :س در شرح دو فراز باال مى نویسدادوارد، یكى از مفسران پیشگوییھاى نوستر آدامو. ب . م 
از این دو قطعھ بھ طور وضوح مستفاد مى شود كھ پادشاه یا فرمانرواى بسیار مقتدرى براى پایان دادن این ھمھ بدبختى ))

ھا كھ بھ دست بشر فراھم شده ، از آسمان نزول خوھد كرد و مخصوصا تاكید مى كند كھ این فرمانروا حامل پیام آسمانى 
 ((.(325)مردم انتظار آن را دارند و سایھ سعادت او مخصوصا بر سر پادشاھان مشرق افكنده خواھد شداست كھ 

 :مى نویسد 75در تفسیر قطعھ  ((اریكا چاتھام ))بانو : دیگر مفسر این پیشگوییھا
زئوس قرار مى = پدر آسمانى  = ((228))و ژوپیتر  ((27))تیر = ، ھرمس در برابر مركورى HERMES در دوره ھرمس

(326).گیرد كھ برابر با خیزش اسالم در جھان است 
)) 

 :پس از آن كھ تصریح مى كند كھ این فرمانروا از آسیا بر خواھد خاست ، مى نویسد این مفسر انگلیس
 ((.(327)البتھ آینده نشان خواھد داد كھ او چھ كسى است ؟))



وانست مرزھاى جغرافیایى را در ھم كوبیده شالوده حكومت واحد جھانى را بر اساس اكنون باید دید كدام مصلحى خواھد ت
عدالت و آزادى پى ریزى كند؟ و آن مھدى موعود و مصلح جھانى كھ ضرورت ظھور آن را علم و دین خبر مى دھد و 

 میلیونھا انسان در انتظار وى دقیقھ شمارى مى كنند، كیست ؟
 .كسانى كھ با منبع وحى و جھان ماوراء طبیعت ارتباط نزدیك دارند، باید شنیدپاسخ این سؤ ال را، تنھا از 
 مھدى موعود از دیدگاه اسالم

 .مھدى موعود یكى از مسائل بسیار حیاتى اسالم بھ شمار مى رود و با سایر عقاید و احكام اسالمى پیوند ناگسستنى دارد
ن دینى بھ مھدى موعود تفسیر كرده اند و در ضمن صدھا حدیث ، آیات متعددى در قرآن مجید وارد شده است كھ پیشوایا

  .(328)مشخصات آن حضرت را بیان نموده اند كھ از حوصلھ این كتاب بیرون است
و سایر پیشوایان دین صادر شده است ، كلیھ ) صلى هللا علیھ وآلھ (سول اكرم در البالى روایات متواترى كھ از حضرت ر

 . اوصاف و تمام جزئیات زندگى مصلح جھانى و پایھ گذار حكومت واحد جھانى بیان شده است
فقط از طریق شیعھ و سنى بیرون از شمار است ، از این رھگذر ما  (((علیھ السالم (امام زمان ))احادیث وارده درباره 

 : فھرست قسمتى از آنھا را در زیر از نظر خوانندگان گرامى مى گذرانیم
 . است) علیھ السالم (امام حسن عسكرى ))حدیث تصریح شده كھ او فرزند  293در  -1
 . است (((علیھ السالم (امام جواد ))و نبیره  (((علیھ السالم (امام ھادى ))حدیث تصریح شده كھ او نوه  90در  -2
 . است (((علیھ السالم (حضرت رضا ))حدیث وارد شده كھ وى چھارمین فرزند  95 در -3
 . است (((علیھ السالم (امام كاظم ))روایت آمده كھ او پنجمین فرزند  199در  -4
 . است (((علیھ السالم (حضرت صادق ))حدیث وارد شده كھ او ششمین فرزند  202در  -5
 . است (((علیھ السالم (حضرت باقر ))تمین فرزند حدیث وارد شده كھ او ھف 103در  -6
 . است (((علیھ السالم (حضرت سجاد ))خبر آمده كھ او ھشتمین فرزند  185در  -7
 . است (((علیھ السالم (حضرت حسین ))حدیث تصریح شده كھ وى نھمین فرزند  308در  -8
 . است (((السالم علیھ (حضرت على ))حدیث وارد شده كھ او دھمین فرزند  214در  -9

 . است (((علیھ السالم (حضرت فاطمھ ))روایت آمده كھ وى از اوالد  192در  -10
 . است) صلى هللا علیھ وآلھ (حدیث تصریح شده كھ وى ھمنام حضرت پیامبر  48در  -11
 . حدیث تصریح شده كھ او دوازدھمین امام و آخرین پیشوا است 136در  -12
 . طوالنى آن حضرت تصریح شده است حدیث بھ غیبت 91در  -13
 . حدیث كیفیت انتفاع مردم از آن حضرت در زمان غیبت بیان شده است 7در  -14
 . حدیث سیرت و صورت او توصیف شده است 51در  -15

تحقق (329)  لیظھره على الدین كلھو آیھ شریفھ . روایت تصریح شده كھ در عصر او اسالم دین جھانى خواھد شد 47در 16- 
 . خواھد یافت

 .روایت وارد شده كھ او شخصا عدالت اجتماعى را در روى زمین برقرار مى كند 123در  -17
 . حدیث از تولد آن حضرت گفتگو شده است 293در  -18
 . ه ظھور و عالئم ظھور بحث شده استحدیث دربار 657در  -19
روایت عمر طوالنى آن حضرت مطرح شده و در برخى از آنھا تصریح شده كھ عمر شریفش بھ قدرى  318در  -20

 .طوالنى مى شود كھ جز مؤ منان راستین ، كسى در اعتقاد خود استوار نمى ماند
روایت دیگر كھ پیرامون آن حضرت در منابع  25155ھ روایتى كھ فھرست آنھا در باال گفتھ شده ، بھ اضاف 3692متن 

 . آمده است ((منتخب االءثر))بھ دست ما رسیده است ، در كتاب نفیس ) علیھ السالم (شیعھ ، از پیشوایان معصوم 
مؤ لف این كتاب ، كھ از شخصیتھاى برجستھ جھان تشیع و مقیم حوزه علمیھ قم مى باشد روایات مربوط بھ امام زمان 

را تا جایى كھ توانایى داشتھ ، از كتابھاى معتبر و مدارك دست اول شیعھ استخراج ، و در این كتاب گرد ) لیھ السالم ع(
 . آورده است

 . كتاب معتبر نقل شده است 154روایت با ذكر ماءخذ از  6207در این كتاب جمعا 
 مھدى موعود در منابع اھل تسنن

صلى هللا علیھ (ت واحد جھانى بر اساس عدالت و آزادى مھدى موعود، قائم آل محمد روایاتى كھ پیرامون بنیانگذار حكوم



كھ معتبرترین  ((صحاح ستھ ))در منابع معتبر اھل تسنن آمده است ، دست كم از روایات شیعیان نمى باشد و حتى در ) وآلھ 
 : تبھ شرح زیر آمده اس) علیھ السالم (كتاب روایتى اھل تسنن است روایات مھدى 

 .((نزول عیسى بن مریم ))و باب  ((كتاب االحكام ))صحیح بخارى ، جلد چھارم  -1
 .((نزول عیسى ))و باب  ((الفتن و اشراط الساعھ ))صحیح مسلم ، جلد اول ، باب  -2
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 .(347) ه 1162متوفاى 
را آورده اند، ) م علیھ السال(در پایان گفتار، تذكر این نكتھ الزم است كھ در كتابھاى اھل تسنن كھ روایات حضرت مھدى 

مثال در دھھا كتاب از . بھ نقل روایات كلى اكتفا نشده ، بلكھ از اوصاف و خصوصیات آن حضرت نیز بحث شده است 



 .(348)مى باشد) علیھ السالم (فرزند بالفصل حضرت امام حسن عسكرى (( مھدى موعود))دانشمندان سنى ، تصریح شده كھ 
 سیرى در مسئلھ غیبت

، در میان توده مردم در ھر عصرى مشھور و )علیھ السالم (جالب توجھ این است كھ تمام مسائل مربوط بھ حضرت مھدى 
اگر روزى بتوانیم كتابھایى را كھ در ھر .  و عام بود و حتى در ھر جنبھ آن كتابھاى مستقلى نوشتھ شده است  زبانزد خاص 

خواھد  ((اصالت مھدویت ))عصرى پیرامون حضرت مھدى نوشتھ شده احصاء كنیم خود یكى از مستدل ترین راھھاى اثبات 
در این گفتار ) علیھ السالم (بود، نگارنده تصمیم داشت این روش بحث را در مورد یكى از مسائل مربوط بھ حضرت مھدى 

زده شد، ھنگامى كھ بھ بحث و تحقیق در این زمینھ شروع كرد، فقط بھ بحث  ((مسئلھ غیبت ))كند و قرعھ فال بھ نام  دنبال
 :غیبت آن حضرت نوشتھ اند))كتاب مستقلى پیرامون ) علیھ السالم (از كتابھایى پرداخت كھ پیش از والدت حضرت مھدى 

بوده و كتابى در ) علیھ السالم (دى ، از اصحاب حضرت موسى بن جعفر ابواسحاق ، ابراھیم بن صالح انماطى كوفى اس -1
  .(349)نوشتھ و ابن قولویھ با یك واسط این كتاب را از او روایت كرده است(( غیبت ))

و كتابى بھ ) علیھ السالم (سن بن محمد طائى جرمى شاطرى ، معاصر حضرت موسى بن جعفر ابوالحسن ، على بن ح -2
  .(350)نوشتھ است(( الغیبھ ))نام 
الغیبھ ))و مؤ لف كتابى بھ نام ) علیھ السالم (بن جعفر  ابوالحسن على بن عمر اعرج كوفى ، از یاران حضرت موسى -3

(351).)) 
نوشتھ  ((غیبت ))مى زیستھ و كتابى پیرامون ) علیھ السالم (حسن بن على بن ابى حمزه بطاینى ، كھ در عصر امام رضا  -4

  .(352)است
 ((.(353)الغیبھ ))و صاحب كتاب   ه 220و متوفاى ) علیھ السالم (ابوالفضل عباس بن ھشام ناشرى ، از اصحاب امام رضا 5- 

جلد كتاب در  180و صاحب   ه 260و متوفاى ) علیھ السالم (ابو محمد فضل بن شاذان ازدى ، از اصحاب امام رضا  -6
  .(354)است(( الغیبھ ))حمایت از حریم مقدس والیت ، كھ یكى از آنھا كتاب 

(355) ابراھیم بن اسحاق ))مانند ) علیھ السالم (ھمچنین كتابھاى فراوانى از معاصرین امام حسن عسكرى 7- 
و معاصرین ((

  .بھ یادگار مانده است(( الغیبھ ))بھ نام (356) 332متوفاى (( محمد بن قاسم بغدادى ))نواب اربعھ ، مانند 
 ((غیبت ))كتاب مستقلى در موضوع ) علیھ السالم (دى فھرست باال مربوط بھ كسانى است كھ پیش از والدت حضرت مھ

نوشتھ اند، وگرنھ در صدھا كتاب پیش از والدت آن حضرت موضوع غیبت مطرح شده است ، مثال حسن بن محبوب یكى 
خود آورده  ((مشیخھ ))از محدثین مورد اعتماد، صد سال پیش از والدت حضرت مھدى ، احادیث مربوط بھ غیبت را در 

  .(357)است
 مدعیان مھدویت

تا بھ ) علیھ السالم (یكى دیگر از دالیل روشن اصالت مھدویت ، مدعیان مھدویت است ، از پیش از والدت حضرت مھدى 
كھ بھ دروغ ادعاى مھدویت كرده اند، خود این مسئلھ از دالیل اصالت امروز در ھر عصرى فرد یا افرادى پیدا شده 

موضوع مھدویت است ، زیرا اگر چیزى اصالت نداشتھ باشد ھرگز تقلبى آن یافت نمى شود، چون ھمواره اشیاء تقلبى را 
قلبى روبرو شده اید ولى ریالى ت 10ریالى تقلبى و  5مى سازند تا بھ جاى اصلى آن را قالب كنند، شما حتما در زندگى با 

 ریالى تقلبى مواجھ نشده اید، چرا؟ 7ھرگز با 
ریالى اصالت ندارد و ھر چیزى كھ  7ریالى تقلبى نخواھد افتاد، زیرا  7پر واضح است كھ ھیچ دیوانھ اى بھ فكر ساختن 
 .اصالت و واقعیت ندارد، تقلبى آن مفھومى ندارد

اصالت دارد و اصالتش براى ھمگان روشن و ثابت است ، از  ((خدا))ه اند، چون ادعاى خدایى كرد ((فرعون ھا))در تاریخ 
ادعاى نبوت كرده اند، چون  ((مسلیمھ ھا)) .این رھگذر عده اى خواستھ اند كھ خود را بھ جاى آن حقیقت و واقعیت جا بزنند

نیز اصالت دارد و لذا عده اى چون  ((یت مھدو))نبوت اصالت دارد و عده اى خواستھ اند كھ خود را بھ جاى آن قالب كنند، 
مدعیان دروغگوى (ھا ((متمھدى ))خواستھ اند خود را بجاى مھدى واقعى جا بزنند، از این رھگذر وجود  ((علیمحمد باب ))

 . خود یكى از دالیل اصالت و واقعیت مھدویت است) مھدویت 
 نقش امام زمان در جھان ھستى
 ى شود؟ از امام غایب چگونھ استفاده م

پاسخ خواھیم  - عجل هللا تعالى فرجھ الشریف  - در این گفتار بھ یكى از شایع ترین پرسش ھا در مورد حضرت ولى عصر
 : گفت ، و آن این كھ

در زمان غیبت كھ دست مردم از دامن آن حضرت كوتاه است و آن جمال الھى از دیدگان ما ناپدید است نحوه استفاده ما از 



ھ است ؟ خوشبختانھ این پرسش در روایات متعددى مطرح شده است و پاسخ آن از پیشوایان دین رسیده آن حضرت ، چگون
 : است كھ ما در زیر چند نمونھ از آن اشاره مى كنیم

آیا شیعھ در زمان غیبت از فیوضات قائم : پرسید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (جابر بن عبدهللا انصارى ، از پیامبر اكرم  -1
اى والذى بعثنى بالنبوه ، انھم لیستضیئون بنوره و ینتفعون بوالیتھ فى بر خوردار مى شوند؟ فرمود ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (محمد  آل

 :غیبتھ ، كانتفاع الناس بالشمس و ان تجللھا سحاب 
والیتش كسب نور مى كنند، آرى ، قسم بھ پروردگارى كھ مرا بھ پیامبرى برانگیخت ، از وى نفع مى برند و از نور ))

 ((.(358)ھمچنان كھ از خورشید استفاده مى كنند ھنگامى كھ در پشت ابرھا قرار بگیرد
 :آنگاه خطاب بھ جابر فرمود

 : علمھ ، فاكتمھ اال عن اھلھ ھذا من مكنون سر هللا و مخزون! یا جابر
 ((.(359)این از گنجیھ ھاى اسرار الھى و از رازھاى دانش پروردگار است ، آن را مكتوم بدار، مگر از اھلش ! اى جابر))

شیعیان در زمان غیبت از وجود حضرت ولى : پرسیدند) علیھ السالم (حضرت امام سجاد از پیشواى چھارم شیعھ ،  -2
 ((.(360)چگونھ استفاده مى كنند ھنگامى كھ در پشت ابرھا پنھان گردد - عجل هللا تعالى فرجھ الشریف  - عصر

از روزى كھ خداوند متعال حضرت آدم را آفرید تا روز رستاخیز زمین خالى از حجت : ششمین پیشواى شیعھ فرمود -3
 . یا حجت ظاھر و روشن و یا غایب و پنھان. نبوده و نخواھد بود

 :راوى پرسید از امام غایب چگونھ استفاده مى شود؟ فرمود
 :حاب كما ینتفعون بالشمس اذا سترھا الس

 ((.(361)آن چنان كھ از خورشید استفاده مى شود ھنگامى كھ در پشت ابر قرار گیرد))
بھ اسحاق بن یعقوب صادر شده  ((محمد بن عثمان )) : در توقیع مباركى كھ از ناحیھ مقدسھ ، بھ توسط دومین نائب خاص -4

 :است ، چنین مى نگارد
 :فى غیبتى ، فكا االنتفاع بالشمس اذا غیبتھا عن االبصار السحاب ] بى [و اما وجھ االنتفاع 

 ((.(362)اما چگونگى استفاده مردم از من ، بسان استفاده آنھاست از خورشید ھنگامى كھ در پشت ابر پنھان شود))
 خورشید فروزان در پشت ابرھاى تار

 : در پاسخ چھار تن از پیشوایان دین ، خواندیم كھ ھمگى تصریح مى كنند بر این كھ
ھمگان برخودار ھستند،  - جھ الشریف عجل هللا تعالى فر -در زمان غیبت از فیوضات ناپیدا كرانھ ناموس دھر امام عصر 

 .بسان استفاده آنان از خورشید، ھنگامى كھ در پشت ابر قرار گیرد
در زمان غیبت بھ خورشید پنھان در پشت ابر ) علیھ السالم (و لكن ھزار نكتھ باریكتر از مو اینجاست كھ چرا امام زمان 

 تشبیھ شده است ؟
یت امام را در جھان ھستى و نقش خورشید را در منظومھ شمسى مورد بحث و براى روشن شدن نكات لطیف ناچاریم موقع

 ! بررسى قرار دھیم ، و آن نیازمند مقدمھ زیر است
 ھستھ مركزى جھان ھستى

مشیت الھى بر این جارى شده كھ در میان ھر مجموعھ اى از جھان ھستى مركز و محورى قرار دھد كھ آن مجموعھ بھ 
این قانون تمام موجودات . ستى آن مجموعھ در پرتو ھمان ھستھ مركزى ثابت و استوار باشدگرد آن محور بچرخد و ھ

كھ بزرگترین موجود جھان شناختھ  ((كھكشان ))كھ ریزترین موجودات جھان است و  ((اتم )) .جھان آفرینش را فرا مى گیرد
 .مى شود، از این قانون مستثنى نیستند

یست كھ مشتى خاك یا جرعھ اى آب را در نظر بگیرید و با نیروى علم در درون آن بھ براى مطالعھ در مورد اتمھا، كاف
 .مطالعھ بپردازید

مولكول  000/000/1فى المثل یك قطره آب را در نظر مى گیریم و اجزاء آن را تجزیھ و تحلیل مى كنیم ، یك قطره آب از 
كھ ھر مولكول آب از یك اتم اكسیژن و دو اتم ئیدروژن  تشكیل یافتھ است ، و مى دانیم) ریزترین جزء یك جسم مركب (

ریزترین جزء یك عنصر )اتم  000/000/3از این رھگذر معلوم مى شود كھ در ھر قطره آب  (H2o) تركیب شده است
 .وجود دارد) ساده 

 :ھر یك از اتمھاى گوناگون از دو قسمت متمایز تشكیل شده اند
 .دور ھستھ مركزى در حركتند و داراى بار الكتریكى منفى ھستند الكترونھا، یا گرده ھایى كھ بھ -1



ھستھ مركزى ، شامل پروتونھا با بار الكتریكى مثبت و نوترونھا كھ از نظر بار الكتریكى خنثى ھستند و پوزتیرونھا و  -2
 . نوع آن كشف شده است 30ھیپرونھا و مزونھا، و ذرات دیگرى كھ تا كنون بیش از 

روى این حساب . دو بار الكتریكى كھ یكى مثبت و دیگرى منفى باشد ھمدیگر را بھ سوى خود جذب مى كنند مى دانیم كھم
نظر بھ اینكھ پروتونھا بزرگترین قسمت . باید در ھر اتمى پروتونھا، الكترونھا را جذب كنند و در آغوش یكدیگر قرار گیرند

بار بزرگتر از الكترونھا  1836و در حدود . اتم را تشكیل مى دھندوزن  1000/999ھستند و بیش از  ((اتم ))تشكیل دھنده 
بدیھى است كھ پروتونھا، الكترونھا را بھ سوى خود جذب . مى باشند، و جاذبھ یك جسم ، تناسب مستقیم با وزن آن دارد

د و چون این موضوع با خواھند كرد و بدین طریق الكترونھا بھ روى پروتونھا خواھد ریخت ، و انفجار اتمى پیش خواھد آم
یك فعل و انفعال زنجیره اى در تمام اتمھاى جھان روى خواھد داد، در نتیجھ با انفجار میلیاردھا اتم ، دنیا بھ خاك و خون 

 . كشیده خواھد شد و جھان ھستى دیار نیستى را در پیش خواھد گرفت
حكیم است كھ در برابر این جاذبھ شدیدى كھ در اجزاء آنچھ از بروز چنین حادثھ مرگبارى جلوگیرى مى كند تدبیر خداوند 

تشكیل دھنده اتم ھست ، یك نیروى گریز از مركز بسیار نیرومندى ھم بھ الكترونھا داده ، تا در اثر حركت دورانى بسیار 
تو تعادل دارند با سرعت سر سام آورى از مركز خود دور نشوند و در پر) پروتونھا(سریعى كھ بھ دور ھستھ مركزى خود 

الكترونھا با نظم شگفت انگیزى گردش خود را در مدارات تعیین شده دنبال كنند و اتمھاى ) جاذبھ و دافھ (این دو نیرو 
 .جھان بھ ھستى خود ادامھ دھند

الكترونھا بود، الكترونھا بھ سوى ) گریز از مركز(بدیھى است كھ اگر میزان جاذبھ پروتونھا كمى بیش از نیروى دافعھ 
ستھ مركزى خود كشیده مى شدند و در دوران خود انفجار اتمى بھ بار آورده ، ھستى خود را بھ باد مى دادند، و اگر ھ

نیروى گریز از مركز الكترونھا كمى بیش از میزان جاذبھ پروتونھا بود، الكترونھا مغناطیسى آنھا فرار كرده ، بھ درون 
 .جار اتمى بسیار نیرومندى ، جھانى را بھ خاك و خون مى كشیدنداتمھاى مجاور وارد مى شدند، و با ایجاد انف

روى این بیان نقش ھستھ مركزى اتم در جلوگیرى از انفجار اتمى بھ خوبى روشن مى شود، زیرا انفجار اتمھاى موجود در 
افعھ ذرات اتمى و تنھا چیزى كھ از آن جلوگیرى مى كند، تعادل جاذبھ و د. یك لیوان آب براى نابودى جھان كافیست 

 . مولكولھاى آن است
 ھستھ مركزى منظومھ شمسى

 . اینك قدمى فراتر نھاده ، سیر كوتاھى در منظومھ شمسى خود بھ عمل آوریم
بھ ترتیب عطارد، زھره ، (در یك منظومھ شمسى ما، طبق ھئیت جدید، خورشید در مركز آن قرار گرفتھ و كرات دیگر 

در فواصل معین و در مدارھاى منظمى بھ دور آن مى ) اورانوس ، نپتون و پلوتون زمین ، مریخ ، مشترى ، زحل ، 
 .گردند

 . در منظومھ نیز بھ طورى كھ توضیح خواھیم داد، عامل بقاى آن تعادل جاذبھ و دافعھ مى باشد و بس
گر گامى فراتر نھاده نظرى مى باشند، از این قانون مستثنى نیستند، و ا 000/30دیگر منظومھ ھاى كھكشان ما كھ بالغ بر 

میلیارد آن تا كنون كشف شده ،  200بھ سایر كھكشانھا بیاندازیم مشاھده خواھیم كرد كھ شالوده تمام كھكشانھا كھ بیش از 
ولى نظر بھ این كھ اطالعات ما در مورد كھكشان خود بیش از كھكشانھاى دیگر، و در . براساس ھمان قانون استوار است 

 : خود بیش از دیگر منظومھ ھا مى باشد، بھ نقش خورشید در منظومھ خود مى پردازیم زمینھ منظومھ
با سرعت سرسام آورى از مركز  ((گریز از مركز))مطابق ھئیت جدید تمام كرات این منظومھ با نیروى مرموزى بھ نام 

با سرعت شگرفى معادل سرعت  دور مى شوند و خورشید كھ در وسط منظومھ قرار داد با نیروى عظیم و) خورشید(خود 
توده كرات منظومھ را در مدار خود ) جاذبھ و دافعھ )گریز آنھا، آنھا را بھ سوى خود جذب مى كند و تعادل ھمین دو نیرو 

 .با فاصلھ ثابتى در اطراف خورشید بھ گردش مى آورد
 200/106(كھ با سرعت سرسام آورى  میلیون سال است 4000میلیارد تن وزن در حدود  5955فى المثل كره خاكى ما با 

 .مى گردد) خورشید(بھ دور ھستھ مركزى خود ) كیلومتر در ساعت 
در اثراین حركت سریع ، نیروى گریز از مركز بسیار نیرومندى ھر لحظھ كره خاكى ما را از مركز خود دور مى كند، و 

مى كند، تعادل این دو نیرو، زمین را در مدار منظم در مقابل ، خورشید با جاذبھ نیرومند خود، آن را بھ سوى خود جذب 
 .مى آورد  خود بھ گردش 

جاذبھ زمین . ولى چون جاذبھ یك جسم با وزن آن تناسب مستقیم دارد. البتھ زمین خورشید را بھ سوى خود جذب مى كند
تناسب با جرم جسم جذب كننده نمى تواند در خورشید اثر بگذارد، روى این حساب چون در فاصلھ متساوى ، مقدار جاذبھ م

. ھزار مرتبھ از زمین سنگین تر است ، جاذبھ آن نیز بھ ھمان اندازه بیشتر است  330میلیون و  3خورشید كھ   پس . است 



آن مقدار نیروئى كھ در اثر جاذبھ خورشید بھ كره ما وارد مى شود، دقیقا معادل است با نیروى دافعھ اى كھ زمین در اثر 
تعادل این دو نیرو، زمین را در مدار معین خود بھ گردش مى آورد و بقاى ھستى آن را  .انى خود كسب مى كندحركت دور

تضمین مى كند، زیرا اگر میزان جاذبھ خورشید كمى بیشتر از نیروى گریز از مركز زمین بود، زمین در یك لحظھ ، بھ 
متالشى شده با ھمھ ساكنانش رھسپار دیار نیستى مى  سوى خورشید كشیده مى شد و بھ مجرد برخورد با سطح خورشید

و اگر نیروى گریز از مركز زمین كمى بیش از میزان جاذبھ خورشید بود، زمین با شكستن جاذبھ خورشید و فرار . گردید
 .از حوزه مغناطیسى آن در فضاى بیكران پخش و متالشى مى شد و ھستى خود را از دست مى داد

ھ خورشید قطع شود، و زمین و دیگر كرات منظومھ ، ھستى خود را از دست داده ، و محو و نابود پس اگر یك لحظھ جاذب
زیرا براساس ھیئت جدید تنھا عامل بقاى كرات ھمان جاذبھ خورشید و تعادل آن با نیروى گریز از مركز . خواھند شد

 . آنھاست
كھ اگر یك لحظھ جاذبھ آن بھ كرات منظومھ . مى گردداز این رو موقعیت خورشید در منظومھ ما روشن مى شود و معلوم 

 . نرسد، ھمھ آنھا محكوم بھ فنا و نابودى شده و راه دیار نیستى را در پیش خواھند گرفت

 

 جان جھان
در مقدمھ باال موقعیت خورشید بھ طور فشرده ، تجزیھ و تحلیل گردید و ضمنا معلوم شد كھ قانون خلقت و ناموس طبیعت 

ھستھ مركزى استوار است ، و در میان ھر ھستھ از موجودات جھان محور و ھستھ اى وجود دارد كھ عامل بقاى   براساس 
اینك ببینم جھان انسانھا كھ شریفترین و گرامى . موسوم است  ((ھستھ مركزى ))آن مجموعھ از موجودات مى باشد، و بھ 

 در پرتو كدام ھستھ مركزى بھ زندگى خود ادامھ مى دھند؟ ترین موجود جھان ھستى است ، بھ دور كدام محور مى چرخد و
مى  -عجل هللا تعالى فرجھ الشریف  - بدیھى است كھ قلب عالم امكان و ھستھ مركزى جھان ھستى وجود مقدس امام زمان

ا كھ امام زمان زیر. بھ خورشید فروزان در زبان اخبار روشن مى شود) علیھ السالم )از اینجا نكتھ تشبیھ امام زمان . باشد
 .بسان آفتاب جھان تاب رمز بقاى جھان انسانیت و جھان انسانھا بھ دور آن محور مى چرخد) علیھ السالم (

و . قطع شود، ھمگى محكوم بھ فنا و سقوط در دره ھالكت مى باشند ((ھستھ مركزى ))و اگر یك لحظھ پیوند انسانھا از آن 
اگر لحظھ اى حجت خدا در )) :لوال الحجھ لساخت االرض باھلھا :است ، آنجا كھ مى فرماید تعبیر پیشوایان دین بھ ھمین معنى ناظر

 .((روى زمین نباشد زمین ساكنان خود را در كام خود فرو مى برد
در مقام تبیین نقش حجج الھى در ) علیھ السالم (این حقیقت در احادیث فراوانى از رسول گرامى اسالم و پیشوایان معصوم 

 : رى نظام ھستى بھ ما رسیده است كھ بھ چند نمونھ آن اشاره مى كنیمنگھدا
 :فرمود) علیھ السالم (خطاب بھ امیرمؤ منان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول اكرم  -1

ذا ذھب االثناعشر من ولدى ساخت االرض باھلھا بنا اوتد هللا االرض ان تسیخ باھلھا، فا - اءعنى اوتادھا و جبالھا  -انى واحد عشر من ولدى و انت یا على زر االرض 

 :و لم ینظروا
لنگرھاى زمین ھستیم ، خداوند بھ وسیلھ ما زمین را استوار كرده كھ ساكنانش ! و من یازده تن از فرزندانم و تو اى على ))

خود فرو مى برد و بھ  را در دل خود فرو نبرد، ھنگامى كھ دوازده فرزندم از روى زمین بروند، زمین ساكنانش را در دل
 ((.(363)آنھا مھلت داده نمى شود

  .(364)روایت شده است) صلى هللا علیھ و آلھ (این حدیث با اندك تغییرى در صدر آن ، در منابع فراوانى از رسول اكرم 
 :و در حدیث دیگرى فرمود -2

 :لن یزال ھذا الدین قائما الى اثناعشر من قریش ، فاذا مضوا ساخت االرض باھلھا
كھ آنھا رخت بربندند، زمین ساكنانش را در كام ھنگامى . دوازده تن از قریش ، این دین پا برجاست ] امامت [تا پایان ))

 ((.(365)خود فرو برد
 :و در خطبھ اى كھ در آخرین روزھاى عمر خود ایراد كرد فرمود -3

كتاب هللا و عترنى اھل بیتى ، ما ان تمسكتم بھما لن تضلوا، فتعلموا منھم و ال تعلموھم ، فانھم اعلم منكم ، : فیكم الثقلین معاشر الناس كانى ادعى فاجیب ، و انى تارك 
 :التخلو االرض منھم ، ولو خلت اذا لساخت باھلھا

دو امانت گرانبھا  من در میان شما. گویى نزدیك است كھ فراخوانده شوم و دعوت حق را لبیك گویم ! اى توده ھاى مردم ))
از آنھا فرا گیرید و در صدد . اگر بھ آن دو چنگ بزنید ھرگز گمراه نخواھید شد. كتاب خدا و عترت خود اھلبیتم را : نھادم

روى زمین از آنھا خالى نمى ماند، و اگر خالى بماند اھل خود را در كام خود فرو  .تعلیم آنھا نباشید كھ آنھا از شما داناترند
 ((.(366)برد



رسول گرامى ((.(367) تو بیم دھنده اى و براى ھر قومى ھدایتگرى ھست  :))انما انت منذر و لكل قوم ھادپس از نزول آیھ شریفھ 4- 
 :فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (اسالم 

 .((آن بیم دھنده من ھستم ، آیا مى دانید كھ ھدایتگر كیست ؟))
 .((نھ یا رسول هللا )) :عرضھ داشتند

اھلبیت عصمت و طھارت را باز گو اشاره فرمودند و بخشى از فضائل امیر مؤ منان و ) علیھ السالم (بھ امیر مؤ منان 
 :كردند و در پایان فرمودند

 :ھو االمام ، ابو االئمھ الزھر
 .((او امام است و پدر امامان نور فشان ))

 :یا رسول هللا امامان بعد از شما چند نفر ھستند؟ فرمود: پرسیدند
 :منھم اال ساخت باءھلھا  االرض قسطا و عدال كما ملثت جورا و ظلما، الیخلو االرض اثناعشر عدد نقباء بنى اسرائیل ، و منا مھدى ھذه االمھ ، یمال هللا بھ 

خداوند بھ وسیلھ او زمین را پر از عدل و داد . مھدى امت نیز از ماست . دوازده تن بھ تعداد نقباء بنى اسرائیل مى باشند
واھد شد، مگر این كھ اھل خود را در كام خود زمین از آنھا خالى نخ. مى كند، بھ طورى كھ پر از جور و ستم شده است 

 ((.(368)فرو برد
ر در یك روایت طوالنى از نقش امامان در رخدادھاى جھان بھ تفصیل سخن گفتھ ، د) علیھ السالم (امام زین العابدین  -5

 :فرازى از آن مى فرماید
 :ھاو بنا یمسك االرض ان تمید باھلھا، و بنا ینزل الغیث ، و بنا ینشر الرحمھ و یخرج بركات االرض ، و لوال ما فى االرض منا لساخت باءھل

ھ ما رحمتش خداوند بھ وسیلھ ما نمى گذارد كھ زمین اھل خود را پریشان سازد، و بھ وسیلھ ما باران مى فرستد، و بھ وسیل))
را مى گستراند، و بھ وسیلھ ما بركات زمین را خارج مى سازد، و اگر نبود امامى از ما در روى زمین ، زمین اھل خود 

 ((.(369)را در كام خود فرو مى برد
 :در ھمین رابطھ فرمود) علیھ السالم (امام باقر  -6

 : لو ان االمام رفع من االرض ساعھ لماجت باھلھا، كما یموج البحر باھلھ
 - بھ ھنگام طوفان  -اگر یك ساعت امام از روى زمین برداشتھ شود، زمین ساكنانش را در نوردد، آن چنانكھ دریا ))

 ((.(370)ساكنانش را در مى نوردد
  .(371)روایت شده است) علیھ السالم (این حدیث با اندك اختالفى در تعبیر بھ سند دیگرى نیز از امام باقر 

 :پیشواى پنجم شیعیان در حدیث دیگرى فرمود -7
 :لو بقیت االرض یوما بال امام منا لساخت باھلھا

 ((.(372)اگر یك روز امامى از ما در روى زمین نباشد، زمین اھل خود را در كام خود فرو برد))
 :در ھمین رابطھ مى فرماید) علیھ السالم (امام صادق  -8

 : و لوال من على االرض من حجج هللا ، لنفضت االرض ما فیھا و القت ما علیھا، ان االرض التخلو ساعھ من الحجھ
ت ، و آنچھ بر فراز خود اگر آن حجتھاى پروردگار در روى زمین نبودند، زمین ھر چھ در درون دارد بیرون مى ریخ))

 ((.(373)دارد دور مى انداخت ، زمین حتى یك ساعت از حجت خدا خالى نمى شود
 :عرض كرد) علیھ السالم (ابوحمزه ثمالى بھ خدمت امام صادق  -9

 .((ت كھ روى زمین خالى از حجت باشد؟آیا ممكن اس))
 :فرمود) علیھ السالم (امام صادق 

 : لو بقیت االرض بغیر امام لساخت
 ((.(374)اگر زمین خالى از امام بماند فرو ریزد))

 :فرمودو در نقلى دیگر  -10
 :لوبقیت االرض بغیر امام ساعھ لساخت 

 ((.(375)اگر یك ساعت روى زمین خالى از امام بماند فرو ریزد))
 :رابطھ فرمود در فرازى از یك حدیث طوالنى در ھمین) علیھ السالم (امام صادق  -11

 :و لو خلت االرض ساعھ واحده من حجھ � لساخت باھلھا
(376)اگر زمین یك ساعت از حجت خدا خالى باشد اھل خود را در كام خود فرو مى برد))

)) 
 :عرض شد) علیھ السالم ( بھ خدمت امام رضا -12



 .((نھ )) :فرمود ((آیا ممكن است روى زمین خالى از حجت بماند؟))
زمین خالى از حجت نمى ماند، مگر این كھ )) :براى ما روایت شده كھ فرمود) علیھ السالم (از امام صادق : راوى گفت 

 .((خداوند بر اھل زمین غضب فرماید
 :امام ھشتم فرمود

 :اخت ال تبقى اذا لس
 ((.(377)خالى نمى ماند وگرنھ فرو مى ریزد))

 :پرسیده اند) علیھ السالم (در حدیث دیگرى از امام رضا  -13
 .((آیا ممكن است كھ زمین باشد و امامى بر فراز آن نباشد؟))

 :فرمود) علیھ السالم (م اما
 :ال، اذا لساخت باھلھا

 ((.(378)نھ ، زیرا در آن صورت اھل خود را در كام خود فرو برد))
 :ھمین رابطھ فرموددر فرازى از یك حدیث طوالنى در ) علیھ السالم (امام رضا  -14

 : لو خلت یوما بغیر حجھ لماجت باھلھا، كما یموج البحر با ھلھ
اھل خود را درمى  - بھ ھنگام طوفان - اگر یك روز زمین خالى از حجت باشد، اھل خود را در نوردد، آن چنانكھ دریا ))

 ((.(379)نوردد
 :و در حدیث دیگرى در پاسخ پرسشى فرمود -15

 :((معاذ هللا ، التبقى ساعھ ، اذا لساخت 
 ((.(380)بھ خدا پناه مى بریم ، حتى یك ساعت ھم باقى نمى ماند، بلكھ اھل خود را در كام خود فرو مى برد))

 :و در ھمین رابطھ فرمود -16
 :لو خلت االرض طرفھ عین من حجھ لساخت باھلھا

 ((.(381)اگر زمین بھ مقدار یك چشم بر ھم نھادن خالى از حجت باشد، اھل خود را در كام خود فرو مى برد))
در مورد شرافت و جاللت قم نقل  ((تاریخ قم ))احادیثى را از كتاب  ((السماء و العالم ))عالمھ مجلسى قدس سره در جلد  -17

غیبت و نشر احادیث و  نقل كرده كھ در آنھا نقش قم در زمان) علیھ السالم (مى كند، در این میان دو حدیث از امام صادق 
از قم بھ ھمھ اكناف جھان بھ تفصیل بیان شده ، در این دو حدیث تاءكید شده كھ در ) صلى هللا علیھ وآلھ (علوم آل محمد 

 : شھر قم و ساكنان آن جایگزین حجت خدا مى شوند، سپس آمده است -ارواحنا فداه  - زمان غیبت حضرت بقیھ هللا
 :باھلھاو لوال ذلك لساخت االرض 

 ((.(382)اگر چنینن نبود، زمین ساكنانش را در كام خود فرو مى برد))
 : خطاب بھ آن حضرت مى خوانیم) علیھ السالم (و در فرازى از زیارتنامھ امام حسین  -18

 :الرض ان تسیخ باھلھاو بكم یمسك ا
 ((.(383)خداوند بھ وسیلھ شما زمین را نمى گذارد كھ ساكنانش را در كام خود فروبرد))

ور و حرارت آن كامال بھ انسانھا و جانوران و پس اگر آفتاب عالمتاب ، مدتى در پشت ابرھاى تیره و تار پنھان شود ن
گیاھان نرسد، باز ھم یك اثر مھمش ھمواره عاید جھانیان ھست و آن این كھ در پرتو جاذبھ آن ، تمام كرات منظومھ بھ 

 .زندكى خود ادامھ مى دھند و رھسپار دیار نیستى نمى شوند
مدتى در پشت پرده غیبت نھان شود، و آن دست نیرومند ) السالم علیھ (و اگر خورشید فروزان جھان انسانیت قائم آل محمد 

یك فیض بسیار عظیمش ھمواره شامل حال . الھى در آستین غیبت فرو رود و دست انسانھا از دامن پر فیضش كوتاه گردد
ساكنانش را در جھانیان مى باشد، و آن این كھ در پرتو آن وجود مقدس ، جھان ھستى بھ بقاى خود ادامھ مى دھد و زمین 

و خداوند متعال بھ بركت وجود او رشتھ فیوضاتش را از . و آسمان بر سر انسانھا فرو نمى ریزد. كام خود فرو نمى برد
 .انسانھا قطع نمى كند

برخوردار است و در پرتو وجودش دیار  ( علیھ السالم(روى این بیان در زمان غیبت نیز جھان از وجود مقدس امام زمان 
در زمان غیبت بھ  ( علیھ السالم(و از اینجا نكتھ تشبیھ امام زمان . ا نمى پیمایند و بھ زندگى خود ادامھ مى دھندنیستى ر

 .خورشید نھان در پشت ابر روشن مى گردد
امام چنان كھ وظیفھ راھنمائى ظاھرى را بھ عھده دارد، والیت و رھبرى باطنى اعمال را نیز بھ عھده )) : عالوء بر این

 ((.(384)د و حیات معنوى مردم را تنظیم مى كند و حقایق اعمال را بھ سوى خدا سوق مى دھددار



ا فراتر نھاد، در زمره انسانھا در پرتو ھمین رابطھ درونى و پیوند معنوى انسانھا با امام است كھ از جھان چھار پایان پ
 .و اگر یك لحظھ این پیوند درونى قطع شود بھ عھد جاھلیت برگشتھ ، در زمره حیوانات قرار مى گیرند. قرار گرفتھ اند

 :و حدیث معروف بھ ھمین مطالب اشاره مى كند، آنجا كھ مى فرماید
 : من مات و لم یعرف امام زمانھ ، مات میتھ جاھلیھ

 ((.(385)رد و امام زمانش را نشناسد بر عھد جاھلیت مرده است ھركس بمی))
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 .376ص  1ج : اصول كافى 219- 
 .(33ص : شناخت امام .(143ص  2، ج 144ص  1ج : زوائد بزار220- 
 .1635ح  252ص  2ج : و كشف االستار عن زوائد البزار 255و  244ص  5ج : مجمع الزائد221- 
 .(38: شناخت امام ( 49ص  7ج : االحسان بترتیب صحیح ابن حبان 222- 
 .2ح  378ص  1ج : فى اصول كا223- 
 .220االمامھ و التبصره ص 224- 
 .668و  413، 412ص  2ج : كمال الدین 225- 
 .88و  78ص  23ج : بحار االنوار226- 
 .(13/85: احقاق الحق ( 107ص  8ج : صحیح مسلم 227- 



 .224ص  3ج : حلیھ االولیاء228- 
 .24المعیار و الموازنھ ص 229- 
 .(10/360: الغدیر( 29نقض كتاب العثمانیھ ص 230- 
 .242ص  13ج : شرح نھج البالغھ 231- 
 .144ص  5ج : طبقات ابن سعد232- 
 .463ح  103ص  1ج : كنز العمال 233- 
 .1851ح  1478ص  3ج : صحیح مسلم 234- 
 .223ص  5ج : مجمع الزوائد235- 
 .92ح  605ص  8ج : المصنف ابن ابى شیبھ 236- 
 .(40ص : شناخت امام (2088ح  228ص  2ج : المطالب العالیھ 237- 
 .446ص  3ج : مسند احمد238- 
 .2943ح  445ص  6ج : التاریخ الكبیر239- 
 .2375ح  850ص  2ج : مسند ابى الحسن جوھرى 240- 
 .(32ص : شناخت امام ( 82ص  1ج : االموال 241- 
 .14861ح  65ص  6ج : كنز العمال 242- 
 .(36: شناخت امام ( 221ص  4ج : ربیع االبرار243- 
 .8ص : پیرامون معرف امام 244- 
 .47، مساءلھ 384ص : المسائل الخمسون 245- 
 .27ص  37و ج  94ص  23ج : ر االنواربحا246- 
 .219ص  6ج : سفینھ البحار247- 
 .152كنز الفوائد ص 248- 
 .27ص  37و ج  94ص  23ج : بحار االنوار249- 
 .219ص  6ج : سفینھ البحار250- 
 .472ح  252ص  1ج : محاسن برقى 251- 
 .2ح  376و ص  5ح  371ص  1ج : اصول كافى 252- 
 .2ح  376و ص  5ح  371ص  1ج : اصول كافى 253- 
 پ 21و  20ص  2ج : اصول كافى 254- 
 .252ص  1ج : تفسیر عیاشى 255- 
 .899ح  473ص : رجال كشى 256- 
 .387و  337ص  68ج : بحار االنوار257- 
 .76ص  23ج : و بحار االنوار 474ج  251ص  1ج : محاسن برقى 258- 
 .397ص  1ج : اصول كافى 259- 
 .177ص : المسترشد فى امامھ امیرالمؤ منین 260- 
 .269ص : اختصاص شیخ مفید261- 
  .ھمان مدرك262- 
 .214ح  58ص  2ج : ون االءخبارعی263- 
 .245الفصول المختاره ص 264- 
 .28االفصاح ص 265- 
 .12ص  لغیبھالرسالھ االولى فى ارسالھ ھفتم  7ج : مصنفات الشیخ المفید266- 
 .71سوره اسرارء، آیھ 267- 
 .206ص : اربعین شیخ بھائى 268- 
 .368ص  8ج : بحاراالنوار269- 
 .456ص  3ج : ینابیع الموده 270- 
 166ص : تشریح و محاكمھ در تاریخ آل محمد271- 
 .{212ص : صبحى صالحى {. 152خطبھ : نھج البالغھ 272- 
 .71آیھ : ره اسرارءسو273- 



 .155ص  9ج : شرح نھج البالغھ 274- 
 .71سوره اسراء، آیھ 275- 
 .112ص  15ج : و روح المعانى  194ص  4ج : الدر المنثور276- 
 .455ص  7ج : و تفسیر كنز الدقائق  61ح  32ص  2ج : عیون االءخبار277- 
 .663ص  6ج : تفسیر مجمع البیان 278- 
 .93و  83ص  23، ج 312ص  5ج : و بحار االءنوار 151د ص ، كنز الفوائ9ص : علل الشرائع 279- 
 .30سوره روم ، آیھ 280- 
 .277ص  3ج : بحار االءنوار 155ص  2ج : تفسیر قمى 281- 
و  306  ص : ، البلد االمین 522ص : ، جمال االسبوع 512ص : ، كمال الدین 269ص : باح المتھجدمص282- 

 .327ص  95و ج  187ص  53ج : بحار االءنوار
 .663و  475ص  2، ج 248ص  1ج ): علیھ السالم (كتابنامھ حضرت مھدى 283- 
 .105آیھ : سوره انبیاء284- 
 .18-17و  12- 9بندھاى  37مزمور : كتاب مزامیر285- 
 .13- 10بندھاى  96مزمور : كتاب مزامیر286- 
 .8 -  5بندھاى  15و فصل  15بند  13، فصل 7بند  12فصل : سفر پیدایش 728- 
 .19بند  18و فصل  20 - 8 - 5بندھاى  17فصل : سفر پیدایش 288- 
 (951كتاب مقدس ص  قاموس. (یسى بھ معنى قوى ، نام پدر داود است 289- 
 .10 -  1بندھاى  11فصل : كتاب اشعیاء نبى 290- 
 .20-18و  13- 9بندھاى  65فصل : كتاب اشعیاء نبى 291- 
 .13 - 10و  5 -  1بندھاى  12فصل  :كتاب دانیال نبى 292- 
 .5 -  3بندھاى  2فصل : كتاب حبقوق نبى 293- 
 .45و  37، 35، 30، 27بندھاى  24فصل : انجیل متى 294- 
 .32 - 31بندھاى  25فصل : متى  انجیل295- 
 .32و  31، 27، 26بندھاى  13فصل : انجیل مرقس 296- 
 .36 - 33، 27بندھاى  21فصل  :و بھ ھمین مضمون انجیل لوقا 36 - 35بندھاى  12فصل : انجیل لوقا297- 
 .219ص (( پسر خواھر))ماده : قاموس مقدس 298- 

 .مى باشد) صلى هللا علیھ وآلھ (در لغت ھندى اسم پیامبر اكرم (( كشن 299- ))
 .24و  16، 4:  ریك ودا، مانداالى300- 

  .از القاب حضرت مھدى است(( منصور301- ))
 .ترجمھ مى شود(( محمد و محمود))در عربى بھ (( فرخنده و خجستھ 302- ))
  .است(( محمد))در زبان ھندى بھ معناى (( ممتاطا303- ))
  .است) علیھ السالم (نام ھندى على بن ابى طالب (( پشن 304- ))
  .است) علیھ السالم (زمان مى باشد كھ ھر دو از القاب حضرت امام (( ھادى و مھدى ))بھ عربى (( راھنما305- ))
  .بھ لغت سانسكریتى نام خدا است(( رام 306- ))
دومین خدا از خدایان سھ گانھ ھندو مى باشد كھ او را حافظ و حامى جھان ، مقتدر و شكست (( ویشنو307- ))

 .مظھر مى دانند، نشاط و سرور و بقاى جھان ھستى را بھ او نسبت مى دھند 10نام و  1000صاحب ناپذیر، 
 .737ص : او پانیشاد308- 

ك رشتھ رویدادھایى است كھ راجع بھ آینده نیز نامیده مى شود، شامل ی(( زندو ھومن یسن ))كھ (( بھمن یشت 309- ))
این كتاب توسط صادق ھدایت . ملت و آیین ایران است ، كھ اھورامزدا وقوع آنھا را بھ زرتشت پیشگویى مى كند

 . از متن پھلوى بھ فارسى كنونى ترجمھ شده است
 .19ص : زند بھمن یسن 310- 
 .150ص : ھمان مدرك 311- 
 .122و  121ص : جاماسب نامھ 312- 
د آخرین پادشاه بنابر مشھور دختر یزدگر) علیھ السالم (مادر امام سجاد (( شھر بانو))با توجھ بھ این كھ 313- 

 .مى باشد) علیھ السالم (ساسانى است ، روشن مى شود كھ او واقعا پدر حضرت ولى عصر 
این .[ھجرى در گذشت  401، احمد بن عیاش با شیخ صدوق معاصر بود و در سال 40ص : مقتضب االءثر314- 



 .[ مناقب آمده است 8نیز بھ نقل از جلد  200حدیث در المالحم و الفتن صحفھ 
 .83ص : سوشیانت 315- 
این دیر نخستین دیرى بود كھ در اوائل قرن ھفدھم میالدى توسط التینى ھا در اصفھان ساختھ شد، 316- 

 .دگان رسمى پادشاه پرتغال در ایران بودندروحانیون این دیر نماین
صفحھ وزیرى در قم  776در (( ترجمھ ، شرح و نقد سفر پیدایش تورات   :))این كتاب اخیرا تحت عنوان317- 

 .چاپ و منتشر شد
 286ص : فر پیدایش تورات ترجمھ ، شرح و نقد س318- 
 .283ص : ھمان مدرك 319- 
 .7آیھ : سوره رعد320- 
 .35ص : مفھوم نسبیت انیشتین 321- 
 .56ص : تاءثیر علم بر اجتماع 322- 
تذكر این نكتھ ضرورى است كھ در احادیث اھلبیت عصمت و طھارت علیھم السالم ، از تعیین وقت بھ شدت 323- 

 .((را در نزد ما قرار نداده است  خداوند وقت آن)) : آمده است كھ) علیھ السالم (نھى شده ، و در حدیثى از امام باقر 
 .[368ص  1ج : اصول كافى ]
 .95ص : نوستر آداموس از آینده جھان خبر مى دھد324- 
 .61ص : ھمان مدرك 325- 
 .868ص : پیشگوییھاى نوستر آداموس 326- 
 .868ص : پیشگوییھاى نوستر آداموس 327- 
سید صادق (( المھدى فى القران ))حسكانى حنفى و (( شواھد التنزیل ))طالبین مى توانند بھ كتاب پرارج 328- 

 .عالمھ مجلسى مراجعھ نمایند ((بحار االءنوار))ى و شیراز
 .9آیھ : و سوره صف  28آیھ : ، سوره فتح 33آیھ : سوره توبھ 329- 
قمرى ، در  1383در سال (( لحجھ بالغى عبد ا))و ترجمھ اش توسط (( نامھ دانشوران ))متن آن در جلد دوم 330- 

 . تھران بھ چاپ رسیده است
نگارنده یك نسخھ خطى آن را در كتابخانھ سلیمانھ استانبول و یك نسخھ اش را در كتابخانھ سلطنتى برلین 331- 

بھ كوشش آقاى على  1398در سال ) مكھ مكرمھ (م دیده است ، و اخیرا از روى نسخھ خطى كتابخانھ مسجد الحرا
اكبر غفارى در تھران چاپ شده است و نسخھ اى ھم در كتابخانھ االمام امیر المؤ منین در نجف اشرف موجود 

 . است
ایران چاپ شده ، چاپ دوم آن در شیخ طوسى در (( الغیبھ ))قمرى بھ ضمیمھ كتاب  1324این كتاب در سال 332- 

و اخیرا بھ صورت جالبى با  ((كفایھ الطالب ))و یكبار ھم در آخر ) 1382(و سومش در نجف ) 1331(استانبول 
 . مقدمھ سید مھدى خرسان در بیروت چاپ شده است

  .انبول و نسخھ اى دیگر در دارالكتب مصر موجود استنسخھ اى از آن در كتابخانھ سالیمانیھ است333- 
  .نسخھ اى از آن در كتابخانھ برلین و چندین نسخھ در كتابخانھ استانبول موجود است334- 
دیگر در كتابخانھ سلیمانیھ و نسخھ سومى در كتابخانھ آیت هللا یك نسخھ از آن در كتابخانھ برلین و نسخھ 335- 

 . نجفى در قم موجود است
 -لكھنو (نسخھ اى از آن در كتابخانھ االمام المیر المؤ منین ، نجف و نسخھ اى دیگر در كتابخانھ ناصریھ 336- 

 . موجود است) ھند
 -  57ص  2جلد (( الحاوى للفتاوى ))و در ضمن كتاب . نسخھ اى از آن در كتابخانھ سلیمانیھ موجود است 337- 

 . چاپ شده است 68
  .یك نسخھ از آن در كتابخانھ سلطنتى برلین موجود است338- 
  .یك نسخھ از آن در كتابخانھ سلطنتى برلین موجود است339- 
نسخھ ھایى از آن در كتابخانھ آیت هللا حكیم در نجف ، مدرسھ ھندیھا در كربال، على پاشا در استانبول ، 340- 

ا با ھمت واالى آیھ هللا حاج شیخ محمد حسین كلباسى قدس سره معھد مخطوطات در مصر موجود است ، اخیر
از روى نسخھ برلین در مصر بھ چاپ رسیده ، سپس در قم و تھران تجدید طبع شده ]  ھ 1418متوفاى نھم رجب [

 .است 
متن . منتشر شده است ) مكھ (عالم االسالمى این جزوه در پاسخ یك مسلمان كنیائى ، از طرف رابطھ ال341- 

و  155 - 146ص  ((مھدى انقالبى بزرگ ))و ترجمھ فارسى اش در كتاب  79 - 76ص  ((البیان ))عربى آن در 



 . ترجمھ التینش توسط نگارنده از مركز اسالمى استانبول منتشر شده است
  .ز آن در كتابخانھ سلیمانیھ استانبول موجود استنسخھ اى ا342- 
 چاپ شده است(( فتح رب االرباب ))ھجرى در مصر بھ ضمیمھ كتاب  1345این كتاب ، در سال 343- 
  .و استانبول و دارالكتب مصر موجود استنسخھ ھایى از آن در كتابخانھ ھاى برلین 344- 
  .یك نسخھ از آن در كتابخانھ برلین و شش نسخھ از آن در كتابخانھ سلیمانیھ استانبول موجود است345- 
  .انبول موجود استیك نسخھ از آن در كتابخانھ سلیمانیھ است346- 
بھ قلم نگارنده  - ) علیھ السالم (مشخصات چاپ و آدرس نسخ خطى این كتابھا را در كتابنامھ حضرت مھدى 347- 
 .مالحظھ فرمائید -
  .68 - 51ص (( ان در انتظار اوست موعودى كھ جھ))اسامى آنھا را در كتاب 348- 
 .75ص : ، فھرست شیخ طوسى 28ص : رجال نجاشى 349- 
 .118ص : و فھرست شیخ طوسى  357ص : ، رجال شیخ طوسى 193ص : رجال نجاشى 350- 
 .194ص : رجال نجاشى 351- 
 .75ص : و فھرست شیخ طوسى  28ص : ، رجال نجاشى 193ص  3ج : قاموس الرجال 352- 
 .147ص : وسى و فھرست شیخ ط 384ص : ، رجال شیخ طوسى 215ص : رجال نجاشى 353- 
 .150ص : و فھرست شیخ طوسى  420ص : ، رجال شیخ طوسى 235ص : رجال نجاشى 354- 
 .29ص : و فھرست شیخ طوسى  155ص : رجال نجاشى 355- 
 .80ص  16ج : الذریعھ الى تصانیف الشیعھ 635- 
 .416ص : اعالم الوى 357- 
 .250ص  36ج : و بحاراالنوار 253ص  1ج : كمال الدین 358- 
 .399و  238ص  3ج : و ینابیع الموده  53ص : ، كفایھ االءثر375ص : ورى اعالم ال359- 
 .413ص : نظریھ االمامھ 360- 
 1ج : سمطین ، فرائد ال92ص  52ج : ، بحاراالنوار207ص  1ج : ، كمال الدین 157ص : امالى صدوق 361- 

 .361و ص  3و ج  76ص  1ج : و ینایبع الموده  46ص 
، احتجاج طبرسى 485ص  2ج : ، كمال الدین 181ص  53ج : ، بحاراالنوار177ص : غیبت شیخ طوسى 362- 

، كلمھ االمام 164ص : شانى ، النوادر فیض كا322ص  3ج : ، كشف الغمھ 424ص : ، اعالم الورى 471ص : 
 .294ص  1ج : و المختار من كلمات االمام المھدى  225ص : المھدى 

 .259ص  36ج : و بحاراالءنوار 139ص : غیبت شیخ طوسى 363- 
 .460ص  1ج : و اثبات الھداه 1755ص : لمعارف ، تقرب ا139ص  1ج : اصول كافى 364- 
 .267ص  36ج : و بحار 364ص : اعالم الورى 365- 
 .74ص  1ج : و ینابیع الموده  170ص  1ج : ، مدینھ البالغھ 238ص  36ج : ، بحار163ص : كفایھ االءثر366- 
 .7آیھ : سوره رعد367- 
 .316ص  3ج : و بحار 89ص : كفایھ االءثر368- 
و  157ص : ، امالى شیخ صدوق 360ص  3، ج 75ص  1ج : ، ینابیع الموده 46ص  1ج : فرائد السمطین 369- 

 .207ص  1ج : كمال الدین 
 .34ص  23ج : و بحار 202ص  1ج : كمال الدین 370- 
 .508ص : و بصائر الدرجات  139ص : غیبت نعمانى 371- 
 .37ص  23ج : و بحار 204ص  1ج : ، كمال الدین 179ص  1ج : اصول كافى 372- 
 .34ص  23ج : و بحار 202ص  1ج : كمال الدین 373- 
ص : و بصائر الدرجات  198ص : ، علل الشرایع 138ص : ، غیبت نعماتى 179ص  1ج : اصول كافى 374- 

508. 
 .201ص  1ج : و كمال الدین  132ص : غیبت شیخ طوسى 375- 
 .113ص  551ج : و بحار 141ص : غیبت نعمانى 376- 
 .212ص : و عیون االءخبار 198ص : ، علل الشرایع 179ص  1ج : اصول كافى 377- 
 .198ص : و علل الشرایع  212ص : عیون االءخبار378- 
 .35ص  23ج : وارو بحار االءن 202ص  1ج : كمال الدین 379- 
  .ھمان مدرك380- 



 .212ص : و عیون االءخبار 199ص : علل الشرایع 381- 
 .213ص  60بحار االءنوار ج 382- 
 .212ص  101بحار االءنوار خ 383- 
 152ص : شیعھ در اسالم ، از عالمھ طباطبائى 384- 
  .ل آوردیمبھ تفصی(( (علیھ السالم (ضرورت شناخت امام زمان   :))منابع این حدیث را در بخش385- 

  

 

 

 


