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 یسجس یزایصٍ یتزا

 
 ؟جع؟ثب ا٣ب١ هظرل ص٬ ؿك اكتجبؽ  ٩ آ٥ یٓـك ٣ٮـ٩ ٛلا٥ ٣وبكٍ
 یجر  ؿ٩كا٥ ً یُل٭٨ٜر  یص٨رب٥ ام ؽه٭رب   ٭٢ ،ش٪ؿ ی٧ٜبشت٬ ٣

ٝ  یؿك ُؼرب  یره٫ ٩ ا٣ل٩م ٣رب ٩ ثر٬   ی رب٣و٬ ٩ پر  ام   ی٭رب   سرب
ؿسر    ی٦ام ا ی٘یك٩  یشٗتبة پ اس . یا٧ٔالة اسال٣ یل٩میپ

٩  ینٗربك هرب٢ٟ پل٭  یتلا٩شبت ف٭٨ عبطٞآحبك اكمش٨٤ـ اس  ٬ٗ 
 یر٦ اس  ٬ٗ ؿك ا �یبطلاهلل ٧ ی عؼلت آ ،س٪ؽت٬ هبكٍ ؿٝ
آ٥ اكاؿت٨٤رـا٥   ی ؿك ٣ولع استِبؿ٩٫ شـ٫  ی٩٦ تـ٩ ٬یّكاستب تٮ

 عؼلت ٓلاك ٛلُت٬ اس .
ْ ٗر٬ ت٪ُ  ٛر٪یی٢  ی٣توبٝ كا سراب  ٣ر   یؽـا ،ا٨ٗ٪٥ ؿاؿ  یر
٩ ؿك ٓبٟرت   ،اطرالعبت ای ام  پبك٫صبح ٗتبة عبػل كا ثب  یـتزـ
اال٣٘رب٥ ام   یك٭ٜقك، عتّر  ی٩٦ ام ا ی٢٭٤لا٫ سبم یـرـ یلایشی٩

اٟجت٬ّ ای٦ ثـا٥ ٣و٨رب ٧یتر  ٗر٬ ت٤رب١      ؛ی٢آ٥ ث٘ب٭ ٭بی یٗبست
 ؿلٍ شـ٫ اس . ثل ی آ٥٭ب ٗبستی
 ی هلػر٬  ٗر٬ ؿك  یٗتب٧ ی كاستب، الم١ اس  ام ٭٬٤ ی٦ا ؿك
 یره٫ ٩ ثر٬  ا٧رـ،  یـ٫آ٥ ٗ٪شر  یرلایش ٩ پ یلایش٩ ٩ ،ؿُتل ی٦ا ثٮتلِ

ـ   هحوذرضاب   یرب٥ آٓب عزرذ اسرال١   ثلاؿكا٥ ُبػرٞ ٩ اكر٨٤ر
 ذحسایي هحوّ ،یژًای ث هزیاذ ، حیاذری  حسیي، هزیری

٩  ییّوب اثراّین٩ ٧ین آٓبیب٥  سالهت یػل ذهحوّ ،یکرهبً
 ش٪ؿ. یٛناك ساب  یفرّبد هسؼَد

 یاساله یتاخالق ٍ ترث یهرکس پژٍّط           
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  گفتار پیش

  عالمان ربّانیگیري علمی و معنوي از  ضرورت بهره
  :چنین نقل شده است از امیرمؤمنان علی

 )1(. ْفُسكنَ  َو َتْزكُ   َأَدُبَك   َجالِِس اْلُعَلَامَء َيْزَدْد ِعْلُمَك َو َحيُْسنْ 
  . نشین باش تا دانشت فزونی یابد، ادبت نیکو گردد و جانت پاك شود با علما هم

ا هاي پاك ر ، فطرتاهو و آبعالوه بر آلودگی  هاي فنّاورانه، در این زمانه که آلودگی
و سیراب شدن  گیري از عالمان ربّانی مخاطره و اضطراب وا داشته است، بهرهز به نی

بخش است؛ عالمانی کـه   آنان، بسی گوارا و حیاتي  ي زالل علم و موعظه از چشمه
ماننـد بـه    هـایی بـی   تحفهجا  آن با دو بال علم و تقوا، به آسمان معارف راه یافته و از

نشینی بـا چنـین عالمـانی، چـه از جانـب عمـوم        که هما ج آن امّا از. اند ارمغان آورده
 نیسـت،  میسّـر  دور ومندان و چه از جانب خود آن عالمان بزرگوار، همیشه مقـ  عالقه
چگونـه چنـین   . گیري از آن بزرگواران، أُنس با آثـار آنـان اسـت    هاي بهره  راه از یکی

یانشـان نیـز نـور    ب و قلـم  ،هاي نورانی آنان سبب شده است جانکه  آن نباشد و حال
  .بیفشاند و راه بنماید

                                              
  .4350، ح 223، ص عیون الحِکمَو  9791، ح 430، ص تصنیف غُرَر الحِکَم .1
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 ي آثــار بیــانی و َبنــانی حضــرت آیــت اهللا رو کــه دربردارنــده  ي پــیش مجموعــه
است، در همین راستا، تدوین و ارائه شده تا راهی باشد براي کسب فیض  ناصري

  .از محضر آن عالِم بزرگوار
ـ نماید در آغاز این دفتـر، مـروري ک   ، مناسب میجا این در بـر   مداشـته باشـی   اهوت
  .ي این عالم ربانی نامه زندگی

  ي حضرت آیت اهللا ناصري نامه مروري بر زندگی
 1309در سـال   باختـه، حضـرت آیـت اهللا ناصـري     دل خودساخته و عاشـقِ عاِلم 

منـد   ي ایشان بهـره  خانواده. آباد اصفهان دیده به جهان گشوده است شمسی در دولت
باقر، عالمی زاِهد، وارسته و اهل عبادت بـوده  محّمدخ شیج از علم و تقوا و پدرش، حا
، جهانگیرخان قشـقایی و حـاج   چون آخوند کاشی سنگ هم و از محضر عالمانی گران

  .هاي فراوان علمی و عملی برده بوده است بهره آقا رحیم ارباب
ي تحصیلِ علم و تقوا بـه نجـف اشـرف     باقر، براي ادامه محّمدمرحوم حاج شیخ 

چهـارده سـال    ،سان، براي آیت اهللا ناصري که در آن زمـان  کند و بدین یم رتمهاج
پـس از دو سـال   . خـورد  اش رقـم مـی   دفتر زنـدگی  داشته، فصلی نو و برگی زرّین از
شـتابد و در جـوار حـرم     ، مادر به دیدار حـقّ مـی  اقامت در جوار امیرمؤمنان علی

گـردد و   بـه ایـران بـاز مـی    ر پدیک سال پس از رحلت مادر، . گیرد موالیش آرام می
نجـف، از  پدر پیش از تـرك  . سپارد می  مؤمنان ي خود را به امیر فرزند هفده ساله

خواهد کـه فرزنـدش را از یـاد نبرنـد و در غیـاب وي، بـه        برخی از عاِلمان ربّانی می
  .تربیتش اهتمام کنند

اي رشـد و  بـر ا ، و ارتباط با عاِلمان وارسته، بهترین زمینه رجوار حضرت امیر
کند و ایشان نیز از این فرصت و موقعّیت، به بهترین شـیوه   له فراهم می  ترقّی معّظمٌ

  .نماید ستفاده میا
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ثلؽی ام اسبتیـ سـ٪ط هبٟی ایشب٥ هجبكت٨ـ ام آیبت هلب١< ا٣رب١ ؽ٤ی٨ری، ؽر٪یی،    
 .�سیّـ هجـ اٟٮبؿی شیلامی، سیّـ ٣غ٤٪ؿ شب٭ل٩ؿی ٩ ٣یلما ٭بش٢ آ٠٣ی
٣غؼل هب٤ِٟرب٧ی   ٩ی ؿك ؿ٩كا٥ آب٣  ؿك ٧زَ اشلٍ، ؿك اؽالّ ٩ ٣و٨٪یّ  ٧ین ام

ـ اٟـی٦ ٠ٛابیٜب٧ی، سیّـ  ص٪٥ آی  اهلل سیّـ ر٤بٝ ٭بیی ٩اكست٬ ٭٢ كثّب٧ی ٩ ا٧تب٥  ٣غ٤ّر
ـ ٗش٤یلی، عبد شیؼ هجّب  ٓ٪صرب٧ی، عربد شریؼ     ٗر٪ُی ٩ عربد هجرـاٟنّ٭لا      ٣غ٤ّر

 ٭بی ُلا٩ا٥ ثلؿ٫ اس . ثٮل٫ ه٠یٮ٢ توبٟی اهلل كػ٪ا٥ ٛلهب٩ی
ا٧رـ٩می ؿك ٣غؼرل عؼرلت     ت٪شر٬ عؼلت آیر  اهلل ٧بطرلی پر  ام سربٟیب٧ی     

ـ ث٬ ا٣ل استبؿ ؽر٪ؿ، ٣لعر٪١ آیر  اٟغرّْ سریّـ       ؟ع؟٣ؤ٨٣ب٥ ا٣یل  ٗشر٤یلی ثر٬   ٣غ٤ّر
، ث٬ تلثی  ٧ِر٪ ِ ٣ترتوـّ، ترـكی  ُٔر٬ ٩     اطِٮب٥ آثبؿ ٛلؿؿ ٩ ؿك ؿ٩ٟ  ثبم ٣ی ایلا٥

ٛ٪یی ث٬ ٧یبم٭ربی ٛ٪٧ربٛ٪٥ ٣رلؿ١     ی ٤٧بم ر٤به  ٩ پبسؼ اط٪ٝ ٩ تِتیل ٩ ٧ین آب٬٣
 پلؿامؿ. ٣ی

حل ث٬ ش٤بك ٣ؤسبم٧ـ٫ ٩   ،یؿك ٣غؼل اكثبة ٣ولُ  ٩ ٣و٨٪ شب٥،ی٣زبٟ  ٩هق ا
اهلل  بقّیة ٬ٗ ؿك ٗال٣ش هشرْ ثر٬ یربكِ ًبئرتِ ام ٧لرل، عؼرلت        ٩یه٫ ای٦ ؛ ث٬ـیآ ی٣

ؿ٭ـ  م٧ـ ٩ ٭٨ٜب١ فٗل ٩ یبؿ عؼلتش، ه٨ٓب٥ اؽتیبك ام َٗ ٣ی ٣٪د ٣ی ؟جع؟االهل٢
 ـ.٤٧بی ی ٗال٣ش ٣ی ٩ اشٖ ٩ آ٫ كا صبش٨ی سِل٫
ث٨رـ   ٛ٪یرـ. تلریرن   ی آ٥ عؼلت اس  ٩ پی٪ست٬ ام ا٩ ٣ری  آی  اهلل ٧بطلی ؿٟـاؿ٫

ی  صذلِ» .«ثي الحسي را فراهَش ًکٌیذ در ّر حبل، یب»ٗال١ ا٩ اس  ٗر٬<  
در ّار   ؟جع؟خَاًذى ًوبز اهابم زهابى  » ،«حضرترٍزاًِ ثرای سالهتی 

٭٤یشرٜی  ٭بی  ام سِبكش «ثرای فرد آى ػسیس سفرکردُکردى دػب »٩  «رٍز
 ه٤ٞ ٨ٗـ.٭ب  آ٥ آی  اهلل اس  ٬ٗ ؽ٪ؿ ٧ین ٣ٔیّـ اس  ث٬

ی  كا ؿك رب٣ور٬   ؽـایش ایشب٥ كا ؿك ٨َٗ كع٤  ؽ٪یش عِق ُل٣بیـ ٩ ا٣خربٝ ا٩ 
 ٣ب٥ ُلا٩ا٥ ٓلاك ؿ٭ـ. اسال٣ی
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امـام خمینـی، خـویی،    : برخی از اساتید سطوح عالی ایشان عبارتند از آیات عظام
  .سّید عبد الهادي شیرازي، سّید محمود شاهرودي و میرزا هاشم آملی

جف اشرف، در اخالق و معنوّیت نیز از محضر عاِلمـانی  مت در نقاا وي در دوران
 محمّـد الدین گلپایگانی، سّید  آیت اهللا سّید جمالچون  هایی وارسته هم ربّانی و انسان

کـوفی و حـاج عبـدالزّهراء     محمّـد کشمیري، حاج شیخ عبّاس قوچـانی، حـاج شـیخ    
  .ستا دههاي فراوان بر بهره علیهم تعالی اهللا رضوان گرعاوي

انـدوزي در محضـر حضـرت     حضرت آیـت اهللا ناصـري پـس از سـالیانی توشـه     
 کشـمیري بـه   محمّـد به امر استاد خـود، مرحـوم آیـت الحـقّ سـّید       مؤمنان امیر

، به تربیت نفـوسِ مسـتعدّ، تـدریس فقـه و     اصفهان آباد گردد و در دولت باز می ایران
به نیازهـاي گونـاگون مـردم     ییگو ي نماز جماعت و پاسخ اصول و تفسیر و نیز اقامه

  .پردازد می
آید؛  به شمار می مؤثّرمحضر معرفت و معنوّیت و سازنده و  ،مجالس وعظ ایشان

 که در کالمش عشق به یارِ غائبِ از نظر، حضرت بقیّة اهللا االعظـم  ویژه این به
 راه دهد و اشـک و آ  زند و هنگام ذکر و یاد حضرتش، َعنان اختیار از کف می موج می

  .نماید ي کالمش می رهچاشنی سف
بنـد   ترجیـع . گویـد  ي آن حضرت است و پیوسته از او مـی  آیت اهللا ناصري دلداده

ي  صـدقه « .»بن الحسن را فراموش نکنید در هر حال، یا«: کالم او است کـه 
 »در هر روز خواندن نماز امام زمان« ،»حضرتروزانه براي سالمتی 

هاي همیشگی آیـت اهللا   از سفارش »سفرکردهز زیبراي فرج آن عکردن دعا «و 
  .عمل کندها  آن نیز مقّید است بهاست که خود 

ي  را در جامعـه   خدایش ایشان را در کنف رحمت خویش حفظ فرماید و امثـال او 
  .مان فراوان قرار دهد اسالمی
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  حاضر معرفی کتاب
اهللا   رت آیـت حضـ ، عـالِم ربّـانی  ان ي سـخن  کتاب حاضر دوّمین اثـر برآمـده از مجموعـه   

این مجموعه، نخسـت، در جمـع گروهـی از    . پیرامون موضوع مهدویّت است ناصري
 در »محو دلـدار «مؤمنان ایراد شده و پس از تنقیح، بازنویسی و ویرایش، تحت عنـوان  

به چاپ رسیده، و سپس در قالب کتاب و بـا عنـوان    1خُلُق تربیتی اخالقیي  مجلّه
مشتمل بر سه فصل،  سخن دوست . شده است ضهعربه بازار نشر  دوست سخن

  :و هر فصل شامل چند گفتار است
را بـر پیشـانی دارد، خـود،     »شناخت امـام زمـان  «که عنـوان   فصل اوّل

  :مشتمل بر پنج گفتار به شرح زیر است
  ؛»خورشید پنهان امام زمان«: گفتار اوّل
  ؛»زمانبرکات وجودي امام «: گفتار دوّم
  ؛»ي وارث بودن امام زماننامع«: گفتار سوّم

  ؛»در عاَلم جایگاه امام زمان«: گفتار چهارم
  ؛»هاي حضرت مهدي ویژگی«: گفتار پنجم
نیز چهار گفتـار را در خـود    »وظایف ما در عصر غیبت«با عنوان  فصل دوّم

  :عناوین این گفتارهاي چهارگانه عبارتند از. است  جاي داده
  ؛.»زمانم ماا انتظار«: اوّل و دوّم گفتار

  ؛»طلب و درخواست«: گفتار سوّم
                                              

ط توّسـ که  معنویّتاي است با موضوع اخالق و  نشریّه، ُخلُقي تربیتی اخالقی  نشریّه .1
 که از برکـات وجـودي حضـرت آیـت اهللا ناصـري      »ي فرهنگی دار الهدي مؤّسسه«

گردد و به لطف خداونـد، مـورد اسـتقبال اسـاتید و      قم منتشر می مقدّساست، در شهر 
 اّطالعمندان براي  عالقه. است  اخالق قرار گرفته و معنویّتمندان به  فضال و عموم عالقه
ي فرهنگی دار الهـدي بـه    نند به پایگاه اینترنتی مؤسّسهتوا می  نشریّهبیشتر در مورد این 

  .یندمراجعه نما ي  نشانه
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  ؛»سازي ظهور زمینه«: گفتار چهارم
که بـه عنـوان آخـرین فصـل ایـن نوشـتار و بـا عنـوان          فصل سوّمو باالخره، 

  :مطرح گردیده، داراي سه گفتار به شرح زیر است »سؤاالت مهدوي«
  طول عمر امام زمان: گفتار اوّل
  بر دشمنان؛ زمان امامي  چگونگی غلبه: گفتار دوّم
  بررسی جایگاه نوّاب اربعه؛: گفتار سوّم

هاي این کتاب و وجه تمایز آن با دیگر آثار مشابه این است که صاحب آن،  ویژگیاز 
چنـان   عاِلمی است که عمرش را در عشق و دلدادگی به امامش سـپري نمـوده و آن  

نیمت شمرده و غ راسته که هر مجلس و هر فرصتی مِهر حضرت به دل و جانش نش
هاي مرواریـدي   کند، دانه گاه که از او یاد می نماید، و آن محبوبش می توجّهمها را  دل

  . نماید تر و زیباتر می ي نورانیش را نورانی ریزد، چهره که از چشمانش فرو می
ی در وصف حضرت دوست بر آمده سخنی است که از دل دوست سخن دوست

، از زبـان برخـی از   مسـتقیماً  حکایاتی که ایشـان خـود  . نشنید جرم بر دل نیز میال و
یافتگان به محضر شریف حضرت شنیده و نقـل فرمـوده اسـت، نیـز از      ره دوستان و

  .آید دیگر مزایاي کتاب حاضر به شمار می
هاي صورت گرفتـه، سـعی    در اغلب گفتارها در جریان تدوین، تحقیق و ویرایش

  .شودشان تا حدِّ امکان حفظ ایر یات و گرماي َنَفس تاثیرگذاشده ادب
  
  

  تشکّر و تقدیر
 فراینــد در کــه کســانی ي همــه از دانــیم مــی خــویش اخالقــی ي وظیفــه پایــان، در

 نمـاییم؛  تشکّر و قدردانی صمیمانه اند، داشته مشارکت نحوي به دفتر این سازي آماده
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 تپُرمشـّق  کـار  کـه  حسینی حبیب سیّد آقاي جناب االسالم حّجت از ویـژه  به
 ي همه براي متعال خداوند از. اند داشته عهده بر را کتاب تدوین و ویرایش بازنویسی،

  .کنیم می روزافزون توفیقات آرزوي عزیزان این
  

  مرکز پژوهشی اخالق و تربیت اسالمی   ، مطابق با              1399مرداد  18

  فرهنگی هادبه بنیاد علمی  هستواب         )عید غدیر خم(ق  1440حجّه  ذي 18

  آبادي جعفر ناصري دولت     
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  ت امام زمانخشنا

  ت امام زمانخشنا

  
  
  
  

  
  ، خورشید پنهان امام زمان

   برکات وجودي امام زمان
   معناي وارث بودن امام زمان

  در عالم  جایگاه امام زمان
   هاي حضرت مهدي ویژگی
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  تار اوّلگف
  ، خورشید پنهانانزمامام 

  
سزاوار است که مجلـس را بـه اسـم    . استتر  از هر چه بگذریم، سخن دوست خوش

ي  در همـه  ك کنیم؛ هر چند شایسـته اسـت کـه انسـان    متبرّ اهللا حضرت بقیة
ي  فکر و ذکرش حضرت باشد؛ چون او ولـی اهللا، نماینـده   ،ي اوقات حاالت و در همه

  . الهی است ي حضرت حق، روح عالم وجود و ذخیره
و همچنـین از خـود حضـرت     و سایر معصومان در روایاتی از نبی اکرم

، َمثَل خورشید پشت ابـر  اهللا نقل شده است که َمثَل حضرت بقیة اهللا بقیة
  : گوید راوي می. است

اِدِق  ِة اْلَغائِِب  َقاَل ُسَلْيَامُن َفُقْلُت لِلصَّ ْسـُتوِر اْملَ  َفَكْيَف َينَْتِفُع النَّاُس بِاْحلُجَّ
َحاُب َقاَل َكَام َينَْتِفعُ  ْمِس إَِذا َسَتَرَها السَّ  )1(.وَن بِالشَّ

ی که غایب حجّتمردم از ! یابن رسول اهللا«: عرض کردم به حضرت صادق
: فرماید در جواب می حضرت صادق »برند؟ و پنهان است، چگونه بهره می

پوشـانند، بهـره    طور که مردم از خورشید، در هنگامی که ابرها آن را می همان«
  .»شود مند می رهبه ،هم در زمان غیبت امام زمان مقدّسبرند از وجود  می

                                              
  .92، ص 52، ج بحار األنوار .1
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  .»شود مند می رهبه ،هم در زمان غیبت امام زمان مقدّسبرند از وجود  می
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  اشـاره  هـا   آن کـه بـه بعضـی از   دارد این تمثیل، بسیار زیبـا اسـت و نکـات زیـادي     
  .کنیم می

  ، سبب بقاي عالمامام زمان: ي اوّل نکته
وابسـته   ،ي شمسی است و زمین گونه که خورشید، سبب حیات و بقاي منظومه همان

وجود عالم  و ُنمُوّد رشهم سبب بقا و  به وجود خورشید است، حضرت بقیة اهللا
  : خودشان فرمودند. است

نَا َو اْخلَْلُق َبْعَد َصنَائِِعنَا  )1(.َنْحُن َصنَائُِع َربِّ
بـه  [ي مخلوقـات،   ي خداوند هستیم و بقیـه  ما دست پرورده و ساخته شده 

  . ي ما هستند و ساختهه رددست پرو] اذن خدا
سـبب حیـات   . محور عالم امکان و سبب بقاي عالم وجودنـد  حضرت بقیة اهللا

 اهللا ایـن ویژگـی، بـه حضـرت بقیـة     . دات هسـتند بلکـه مجـرّ   ؛مـاده  این عالم
ي چهـارده نـور    ي والیت کلیه است که همـه  بلکه مربوط به مسأله اختصاص ندارد؛

  . هستند ، داراي آنمقدّس

  ام حضرتلطف ع: موّد ي نکته
گونه که خورشید  شود، این است که همان ي دیگر که از این تمثیل برداشت می نکته

نیز عام بـوده،   اهللا ي موجودات نافع است، خیر و برکت حضرت بقیة براي همه
  . رسد ي موجودات می به همه

این مطلب، براي عموم مردم، محسوس است که خورشید بـراي عـالم وجـود و    
طـور لطفشـان    هم همـین  اهللا حضرت بقیة. بسیار نفع داردي شمسی،  هوممنظ

  : در دعاي عدیله هم چنین آمده است. عام است
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 اشربك٫  ٭رب   آ٥ ٗر٬ ثر٬ ثوؼری ام   ؿاكؿ ای٦ ت٤خیٞ، ثتیبك میجرب اسر  ٩ ٧٘ربت میربؿی     
 ٨ٗی٢. ٣ی

 ، سثة تمای ػالن؟ع؟ی اٍّل: اهام سهاى ًىتِ
٩اثترت٬   ،م٣ی٦ی ش٤تی اس  ٩  ٛ٪٬٧ ٬ٗ ؽ٪كشیـ، سجت عیبت ٩ ثٔبی ٨٣ل٪٬٣ ٭٤ب٥

هرب٢ٟ   ٭٢ سجت ثٔرب ٩ كشرـ ٩ ٤ُ٧ٔر٪ّ    ؟جع؟اهلل بقیة ث٬ ٩ر٪ؿ ؽ٪كشیـ اس ، عؼلت 
 ٩ر٪ؿ اس . ؽ٪ؿشب٥ ُل٣٪ؿ٧ـ<  

ـَا َو اْل   (5)ْؾُق َبْعَد َصـَائِِعـَا.تََكْحُن َصـَائُِع َربِّ
ی ؽخغلحهات، بتهن    ی خذاكفذ هستیؼ ك تخیهن  ؽا دست پشكسدم ك ساختن ضذم 

 ی ؽا هستقذ.  ارؿ خذا[ دست پشكسدم ك ساختن
٣غ٪ك هب٢ٟ ا٣٘ب٥ ٩ سجت ثٔبی هب٢ٟ ٩ر٪ؿ٧ـ. سرجت عیربت    ؟جع؟اهلل بقیة عؼلت 
 ؟جع؟اهللبقیة ؿات ٭ترت٨ـ. ایر٦ ٩یهٛری، ثر٬ عؼرلت      ث٠٘ر٬ ٣زرلّ   ؛٣بؿ٫ ای٦ هب٢ٟ

ی صٮربكؿ٫ ٧ر٪ك    ی ٩الی  ٠ٗی٬ اس  ٬ٗ ٭٤ر٬  ٬٘٠ ٣لث٪ؽ ث٬ ٣تأ٬ٟث اؽتظبص ٧ـاكؿ؛
 ٭تت٨ـ.  ، ؿاكای آ٣٥ٔـّ 

 ی زٍّم: لطف ػام حضزت ًىتِ
ٛ٪٧ر٬ ٗر٬    ش٪ؿ، ایر٦ اسر  ٗر٬ ٭٤رب٥     ٬ٗ ام ای٦ ت٤خیٞ ثلؿاش  ٣ی یی ؿیٜل ٧٘ت٬

٧یرن   ؟جع؟اهللبقیة ی ٣٪ر٪ؿات ٧بُن اس ، ؽیل ٩ ثلٗ  عؼلت  ؽ٪كشیـ ثلای ٭٬٤
 كسـ.  ی ٣٪ر٪ؿات ٣ی هب١ ث٪ؿ٫، ث٬ ٭٬٤

ای٦ ٣ـ٠ت، ثلای ه٤٪١ ٣لؿ١، ٣غت٪  اس  ٬ٗ ؽ٪كشیـ ثرلای هرب٢ٟ ٩رر٪ؿ ٩    
ؿر٪ك ٟـِشرب٥    ٭٢ ٭٤ی٦ ؟جع؟اهللبقی ی ش٤تی، ثتیبك ٧ِن ؿاكؿ. عؼلت  ٨٣ل٪٬٣

 هب١ اس . ؿك ؿهبی هـی٬٠ ٭٢ ص٨ی٦ آ٣ـ٫ اس < 
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امءُ   )1(.بُِيْمنِِه ُرِزَق الَوَری َو بُِوُجوِدِه َثَبَتِت اْألَرُض َو السَّ
رسـد و بـه سـبب وجـود آن      برکت آن حضرت، به مخلوقات روزي میبه 

  .شود بزرگوار، زمین و آسمان، استوار می

  هاي ظلمانی حجاب: ي سوّم نکته
تمثیل زیبا، این است که هر مقداري که ابرهـا کمتـر باشـند،     آنیکی دیگر از نکاتِ 

بیشـتر شـدند، نفـع    برها ا چهي خورشید براي عالم ماده، بیشتر خواهد بود و هر فایده
ایـن  . شـود، کمتـر خواهـد بـود     موجودات می خورشید و نور آن که سبب رشد و نموّ

هر مقـدار  . هم صادق است اهللا ي انسان با حضرت بقیة ي رابطه درباره ،مطلب
اش کمتر باشد، از انوار قدسـی حضـرت، بیشـتر بهـره      هاي ظلمانی که انسان حجاب

آن انی انسان بیشتر باشد، استفاده از انوار قدسی هاي ظلم بخواهد برد و هر چه حجا
  . کمتر خواهد بود حضرت

 اهللا  هـاي ظلمـانی میـان مـا و حضـرت بقیـة       آنچه که باعث ایجاد حجاب
هرچه گناه بیشتري از ما سـر بزنـد، حجـاب و    . شود، گناهان و صفات رذیله است می

ـ ات و الح، عبادص الهرچه اعم. شود ي میان ما و حضرت بیشتر می پرده ات مـا  توجّه
توانیم از وجـود   نیم و میکپیدا می سنخّیت ،حضرت آن تر شده، با بیشتر باشد، نورانی

  .شان بیشتر بهره ببریممقدّس
این گناهان است کـه مـا را از   . یک مقدار بیشتر حواسمان را جمع کنیم! برادرها

وجـود  ات کنیم، تا بتـوانیم از  اعمر بیشتر ی راتقواي اله. زمانمان دور کرده استامام 
مواظـب  . مواظب چشـم و دسـت و زبـان خـود باشـیم     . بهره ببریمبیشتر  شانمقدّس

خودمان مثل حسد، ریا، کینه، غرور و عُجب باشیم تا از حضـرت دور   يصفات رذیله
  . نشویم
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  به حضرت تقرّب هاي راه

ـ  اگر انسـان بخواهـد بـه حضـرت مهـدي      که اند بزرگان فرموده و  دشـو ک نزدی
 اش را کـم کنـد؛ از جملـه    هاي درونـی  ارتباطی با آن بزرگوار برقرار کند، باید حجاب

اش را مداوا کند و از بین ببرد؛ چـون هـر صـفت رذیلـه، حجـاب       صفات رذیلهکه  آن
  .است اهللا بسیار ضخیمی میان انسان و حضرت بقیة

  راهکارهاي عملی

تـوان   مـی  ،هسـتند  م زمـان مـا ا مقدّسبه ساحت  تقرّببراي کسانی که خواهان 
هـاي   این موارد در حقیقت، قدم. خذ از روایات هستند، توصیه کردموارد زیر را که مّت

  .شوند ي خودسازي و سلوك معنوي هم محسوب می اولیه
ي بـا   مبارزهکند و تصمیم بگیرد که در آینده گناه نکند،  اي از اعمال گذشته توبه

  .دکنحق ننماید و شیطان را پیروي ن
ملتزم شود که نمازهایش را اوّل وقت بخواند.  
تسبیح حضرت زهرا را بعد از نمازها حتماً بخواند.  
هر روز بعد از نماز صبح، دعاي عهد را بخواند .  
اغلب اوقات با وضو باشد.  
1(.روزي صد بار استغفار کند(   
قرآن بخواندي  روزي پنجاه آیه.  
بخواندن رآموقع خواب، با وضو باشد و مقداري ق.  

شود و  ها می رنگ شدن حجاب انجام این اعمال، بسیار مفید است و سبب زوال یا کم
  . برد در نتیجه، انسان از انوار قدسی حضرت بیشتر بهره می
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  به حضرت  توسّل
دائمـی باشـد؛ در    به حضرت، همیشگی و توسّلاین است که ، یکی از دستورات مهم

ي مسـائل اجتمـاعی، انفـرادي،     ف، دربـاره ارمعـ ي ابعاد زندگی، براي تحصـیل   همه
را فرامـوش نکنـد؛    »یابن الحسـن «ي ابعاد، باید انسان  در همه... اقتصادي، سیاسی و

ایـن  . اسـت  اهللا چون کسی که اآلن مسئولیت عالم وجود را دارد، حضرت بقیة
ر وا، بر همه چیز آگاه و به اذن خدا بر هر کاري توانـا هسـتند؛ لـذا سـزا    مقدّسوجود 

همچنـین بایـد در هـر    . را فراموش نکنـد  »یابن الحسن«است انسان در هر مشکلی 
تا مردم، شناخت بیشـتري از حضـرت پیـدا     موقعیت مناسبی، تبلیغی از حضرت بشود

   .کنند
بـه   توسّـل و  توجّهکالتشان همین بوده است که در مشنیز روش بزرگان و علما 

هایی در  کتاب .اند گرفته هم میجه تین کردند و را فراموش نمی اهللا حضرت بقیة
را بیـان   توّسالت به حضـرت ك یک نمونه از از باب تبرّ. این زمینه نوشته شده است

  .نماییم می

  ي کربالیی  طلبه تشرّفداستان 
کردنـد کـه    داسـتان را نقـل مـی    حدود پنجاه سال قبل که نجف بودیم، بزرگان این

ي بسـیار   خانـه د و با همسرش در یـک  بو به نام شیخ حسن در کربال جوان اي طلبه
شـود   این طلبه بعد از ازدواج، به بیماري سِل سینه مبتال می. کردند زندگی می ،رمحّق

  . آید اش خون می و پیوسته از سینه
امـا   ؛کند مؤمن و دیگران قرض میي  او براي مخارج درمان، از دوستان و کسبه

  .شود ع نمیاقو مؤثّرهایش  گیرد و درمان اي نمی نتیجه
کرد که چند ماه اسـت ازدواج   یک روز شیخ حسن در منزل نشسته بود و فکر می

از یـک طـرف، بیمـاري و از    . و نزد فامیل و خویشان همسرش آبـرو دارد  کرده است
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خیلی ناراحت شد و چند لذا  ؛فشار آورده است و هیچ راهی ندارد ،طرف دیگر هم فقر
  . روزي از منزل بیرون نرفت

من از سربازان ! یا اباعبداهللا«: رفت و گفت ه حرم حضرت اباعبداهللاب وزیک ر
ازدواج . دانیـد  هاي من را مـی  گرفتاريشما که . ستمه فرزند شما حضرت مهدي

در اثر این . خراب استام خیلی  وضع مادي؛ کشم ام خجالت می کردم و پیش خانواده
. ام هـم کـه ایـن طـور اسـت      نهسیام و  کسالت و ازدواجم، مقدار زیادي بدهکار شده

ولـی هـیچ   مـن سـرباز ایشـان هسـتم؛     . گذارنـد  فرزند شما هم که به من محل نمی
و ثانیـاً   )1(کـنم  مـن اوالً شـکایت فرزنـدتان را بـه شـما مـی      . اعتنایی به من ندارنـد 

تـوانم   من دیگر با این وضـع نمـی  . که از خدا بخواهید مرگ من را برساند خواهم  می
بعـد بـه منـزل بـر      کنـد و  شـود و گریـه مـی    خیلی منقلب میه، صخال. »کنم لتحّم
  . گردد می

اش رختخـواب او را روي پشـت بـام پهـن      ت و خـانواده فصل تابستان بوده اسـ 
بـا   شـیخ حسـن  . »پایین هوا گرم است. بروید باال استراحت کنید«: گوید می کند و می

حضــرت  ســرالرود و یقـین داشــته کــه دعــاي با  مــیبــه پشــت بــام گریــان چشـم  
قبله آورند؛ لذا رو به  حضرت عزرائیل اآلن تشریف می شود و ، اجابت میاباعبداهللا

  .شود خوابد و منتظر قبض روح می می
هـا یـک نفـر     در پلـه  بینـد طور که رو به قبله خوابیده بود، ناگهـان مـی  او همان 

شخص کیسـت   نایه کند ک می تعّجبشود و  فوراً بلند می او »اهللا یا اهللا یا«: گوید می
ز کـرده  همسرم چطور در را بدون اطالع من با !سر و صدا وارد خانه شده است که بی

                                              
دهند؛ امـا   گوناگونی انسان را تحت فشار شدید قرار می مشکالتچند در مواقعی، هر .1

هاي نادرسـت   نباید به خود اجازه داد که فشار مشکالت، انسان را به ناشکیبایی و سخن
یید اسـت؛  نادرست و غیرقابل تأ انوادارد؛ از جمله در این ماجرا، شکایت از امام زم

د و لطف خـود  رگوارانه شکایت کننده را مورد تفّقچند آن حضرت به لطف خود، بزهر
  .قرار دادند
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شـیخ حسـن   . آورنـد  ز دارند تشریف مـی دید یک آقاي خیلی محترم و معزّ او !است؟
بعـد آقـا   . شیخ حسن هـم دو زانـو مقابـل ایشـان نشسـت     . احترام کرد و آقا نشستند

 م حسـین را بـه جـدّ   ت کـه شـکایت مـن   اسـ ه کارت به جـایی رسـید  «: فرمودند
ـ   وضع زندگی .شدات که بهتر  سینه. من از شما غافل نیستم! کنی؟ می ب ات هـم مرّت
  .سربلند خارج شدید ،این براي شما یک امتحان بود که الحمدهللا از امتحان. شود می

مانـد کـه ایـن     شیخ حسن هم مات می. روند شوند و پایین می بعد ایشان بلند می
یـا  «دود کـه   روند، شیخ حسـن مـی   اي پایین می ها یعنی چه؟ وقتی که چند پله فحر
اش  خـانواده . ها نیست بیند هیچ کس در پله بگوید تا همسرش کنار برود؛ اما می »اهللا

مـن کـه آمـدم در را بسـتم، شـما در را روي کسـی بـاز        «: گوید زند و می را صدا می
شود کـه حضـرت    می توجّهشیخ حسن م. »دمنه، من در را باز نکر«: گوید می »کردي؟

شـود   اش خوب می هم سینه آن تشرّف،از  بعد. شود بودند و منقلب می اهللا بقیة
  . شود ب میوضعش مرّت هم و

حضـرت  . را فراموش نکند »یابن الحسن«که انسان در تمام مشکالت  منظور این
و  انســتســزاوار اســت کــه مؤمنــان، دو. محــیط بــه عــالم وجودنــد اهللا بقیــة
. بخواننـد ب صبح به صبح دعـاي عهـد را   حضرت، مرّت مقدّسمندان به وجود  عالقه

مناسب است یکی از ایـن دعاهـا را   . انسان بعد از هر نمازي دو دعاي مستجاب دارد
  .براي تعجیل فرج حضرت بگذارد تا حضرت هم به او دعا کنند

  ارنماز جعفر طّیخواندن 
 توسّـل . است توسّلباشیم، ایت ویژه به آن داشته عند از امور بسیار مهم که بای یکی

تجـارتی اسـت کـه     ي اطهـار  ي خدا و ائمه خانه ی کردن درِگدای. خیلی اثر دارد
نماز جعفـر   ،کردند تی که بزرگان به آن سفارش میتوّسالیکی از . خواهد سرمایه نمی

شـرایطی   آن نمـاز،  تهالب ؛توان باز کرد هاي بسیار مهم را با آن می ار است که گرهطّی
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 بهترین وجهش این اسـت کـه  . کند اش را بیشتر می ها، اثر گذاري دارد که رعایت آن
نمـاز جعفـر    ،شنبه و جمعه را روزه بگیرد و در عصر جمعه روز چهارشنبه و پنج انسان،

ار را بخواند و بعد هم مبلغی را هـر چنـد انـدك باشـد، بـراي سـالمتی حضـرت        طّی
انـد   حاجت خودش را از خـدا تقاضـا کنـد کـه فرمـوده     و  هدبد، صدقه اهللا بقیة

ق به خواندن نماز جعفـر  موّف ،اغلب افراد در ماه مبارك. شود ممکن نیست حاجت رد
شوند؛ چون در این سـه روز روزه دارنـد و عمومـاً شـرطش در مـاه مبـارك        ار میطّی

عـد  ب و این نماز جعفـر چهـار رکعـت اسـت، دو نمـاز دو رکعتـی اسـت       . موجود است
ي  خودتـان و همـه  هاي  شود و سپس براي رفع گرفتاري ي مختصري داده می صدقه

 دعا شود کـه  اهللا مسلمانان، مخصوصاً براي تعجیل فرج حضرت بقیةو  شیعیان
  .ان شاء اهللا مستجاب هم خواهد شد

کند، ما هم سزاوار نیست حضرت  در هیچ حالی ما را فراموش نمی امام زمان
. یمهایمان، آن حضرت را صدا بـزن  ات و گرفتاريتوجّهت، توّسالدر . یمرا فراموش کن

خواهیـد، بایـد    هـاي مـادي و معنـوي مـی     براي رفع گرفتاري  حل داند اگر راه خدا می
جـاي دیگـر هـیچ     هـیچ . گیریـد  ان شاء اهللا مورد عنایت قرار می ،الحسن بگویید یابن

  .دنسته شیعه أراهی جز این نیست؛ چون ایشان مالذ و ملج
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  گفتار دوّم
  برکات وجودي امام زمان

  
  :اند برخی بزرگان گفته

ْ اْلَكَالُم إَِذا َخَرَج ِمَن اْلَقْلِب َوَقَع َعَلی  َساِن َمل ُجيـاِوِز   اْلَقْلِب َو إَِذا َخَرَج ِمَن اللِّ
 )1(. اْآلَذان

از زبـان  نشیند و اگـر فقـط    سخن وقتی از قلب خارج شود، به قلب هم می
  .کند ها هم تجاوز نمی خارج شود، از گوش

رود؛ امـا   بگویـد، در قلـب مـی    اگر کسی وصل شود، هرچه از خدا و انبیا و ائمـه 
هـا   زنند و حرفشان از ایـن گـوش   میتند، فقط حرفی یسن هایی که مثل من وصل آن

که ما قابـل   منظور، این. آید می رود و از آن گوش در از این گوش می. کند تجاوز نمی
را بگوییم؛ لکن در عـین   نیستیم که بخواهیم فضایل و برکات وجودي امام زمان

هـدایت  ا ر امیـدواریم حضـرت، مـا   . »امید ثمـري هسـت   ،تا ریشه به آب است«حال 
اي در مـورد برکـات و آثـار وجـودي امـام       ها چند جملـه  ر شدن دلاي منوّبر. فرماید
  .نماییم مطرح می زمان

                                              
  .153، ص 2 ، جاممجموعه ورّ .1
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  اعمال آثار: مقدمه
طور که هر میوه و غذایی اثري دارد، هر عبادت و عملی و کالً هر چیـزي اثـر    همان

 ــ  مسـتحبی را  العمکردند که این ا سفارش می خدا رحمتشان کنـد  استاد ما. خاصی دارد
اعمـال  . ، یـک اثـري دارد  از ایـن اعمـال   هر کدام. انجام بدهید ـولو یک بار در عمر

بعضی، آثار زیـادي دارد و بعضـی، کمتـر؛    . و مهم داردمستحب، زیاد است؛ لکن اهم 
بعد از نمازها، بیشتر از خواندن هزار رکعت نماز  تسبیح حضرت زهراخواندن  مثالً

از محضـر پـدر    ي این تسبیحات این است که حضـرت زهـرا  اجرما )1(.ثواب دارد
حضرت براي سهولت کارهاي دنیایی و روان شـدن   بزرگوارشان تقاضاهایی کردند و

   )2(.را سفارش فرمودند تسبیحات حضرت زهرا ،کارها
، این است که پیوسته انسان به فکر حضرت زهرا اتیکی دیگر از آثار تسبیح

شـاید  . ت اسـتوار کنـد  ن باشد و خالصه ارتباطش را با والیشایتاین بزرگوار و مظلوم
هـا بـه سـعادت و     والیتی ي زهرا خواستند از طریق فاطمه هم می نبی اکرم

  . تکامل ابدي برسند که این تسبیح را دستور دادند

  آثار وجودي امام زمان

  امان از عذاب الهی
شـود کـه    ؤال مطـرح مـی  سـ ن ای ،حاال که هر عمل و عبادت و هر چیزي اثري دارد

تـوانیم از ایشـان    یب و دور از دسترس براي ما چیست و چگونـه مـی  ي امام غا فایده
  . کنم بهره ببریم؟ خیلی مختصر، در این باره چند نکته را مطرح می

  : فرماید ي شریفه قرآن می آیه
                                              

  .343، ص 3، ج الکافی .1
  .336، ص 82، ج بحار األنوار .2
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بيَن َحتَّی َنْبَعَث َرُسوالً   )1(.َو ما ُكنَّا ُمَعذِّ
کـالس بـه   . است  تعیین کرده ،م است که پروردگار، قواعد و ضوابطی براي بشرمسّل

انـد؛ حضـرت    حضرت آدم و مردمان آن زمان، کالسی داشـته . کالس هم بوده است
کـه   اند و همین طور بوده است تـا ایـن   یک کالس داشته نوح و حضرت ابراهیم

 ي نبی اکـرم  مرحله. رسید ي نبی اکرم هابتدایی تمام شد و دوري ها کالس
ي هر زمان، این بوده است که طبق  ي جامعه وظیفه. ي دانشگاهی است تقریباً مرحله

دهد و  کسانی که عمل کردند، خدا اجرشان را می. همان ضوابط و احکام، عمل کنند
د، حضـرت حـق، برایشـان    تناشـ کسانی که عمل نکردند و احکام الهی را زیـر پـا گذ  

  . ذکر شده است ،هایی از هر دو دسته ذاب فرستاد که در تاریخ، نمونهع
، تـا زمـان نبـی اکـرم     ـ حدود شش هزار سال پیش ـاز زمان حضرت آدم  

را کشتند، خـدا   آنانو اوصیاي  یامبرانهایی که احکام الهی را زیر پا گذاشتند و پ تاّم
زمـان   تاریخ، شاهد صدق این مدعا است؛ لکـن از ت حاصف. برایشان عذاب نازل کرد

هایی نازل نشده است؛ چه معاصـی   چنین عذاب ،تا به حال محّمدبعثت حضرت 
  ش چیست؟ عّلت. و فسادهایی که از این امت سر زد؛ ولی عذاب نازل نشد

  : فرماید ي شریفه می حضرت حق در آیه

ْم َوَأْنَت فِ َومَ  َهبُ  )2(.مْ هِ يا َكاَن اهللاُ لُِيَعذِّ
و خدا بر آن نیست که آنان را در حالی که تـو در میـان آنـان بـه سـر مـی       

  .بري، عذاب کند
طغیـان، برایشـان   هاي گذشته به خاطر معصیت و مخالفت و  تدر اّم! اي حبیب من«

به احترام تو  ،که تو در میانشان هستیگامی هنا ت تو را تکردم؛ اما اّم عذاب نازل می
 آمد کـه رسـول اهللا   می به محضر نبی اکرم مکرّرجبرئیل  .»کنم عذاب نمی

                                              
  .15اسراء،  .1
  .33انفال،  .2
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  .15اسراء،  .1
  .33انفال،  .2
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مَلَک موکّـل آب   )1(.ط کند تا همه را نابود نمایدمردم مسّل  ها را بر این اجازه دهد کوه
ـ   ینچنهم. حضرت اجازه ندادند »اجازه بده! رسول اهللایا «  :گفت و )2(آمد ل به ملـک موّک

حضرت حق فرمود به سبب احترام و عالقه و محبتـی کـه بـه شـما     . باد هم اجازه ندادند
  . کنم تت را عذاب نمیدارم، اّم

ي  کـه نفـس پیغمبـر اسـت بـه دلیـل آیـه        ، امیرالمؤمنینبعد از پیغمبر
اسـت؛ بعـد، امـام     که نفس امیرالمؤمنین ؛ بعد، حضرت امام حسن)3(»انفسنا«

امـان از   ،اهللا حضرت بقیـة  ،، یکی یکی تا اکنون که زمان غیبت کبرا استینحس
بنـدوباري حـاکم در    این بی !خواهید؟ اي بیشتر از این می چه فایده. نزول عذاب است

هم سرایت کـرده اسـت؛ لکـن بـه      بینید که به مملکت امام زمان تمام دنیا را می
خـدا   ـشـود    هر معصـیتی کـه مـی   . دوش ، عذاب بر ما نازل نمیاحترام امام زمان

ها، اعمـال   تامام زمان، آگاه از نّی. است تیري به قلب نازنین امام زمان ـ داند می
  . داند بیند و می همه را می. و رفتار ما است
ي مـا   کـه همـه   ، عـدم نـزول بـال اسـت؛ بـا ایـن      هاي امام زمان یکی از نفع

  باالتر؟  ینا چه نفعی از. استحقاق نزول عذاب را داریم

  ، منشأ حیات امام زمان
  : فرماید ي شریف می آیه

 )4(.إِْن َأْصَبَح ماُؤُكْم َغْورًا َفَمْن َيْأتيُكْم بِامٍء َمعينْيُتْم أَ رَ أَ  ُقْل 
د ، چـه کسـی آب   فـرو رو ] در زمـین [ما شـ  آببگو به من خبر دهید اگر 

  روان برایتان خواهد آورد؟
                                              

  . 37، ص األصول الستة عشر .1
  .404، ص 16 ، ج ار األنوار بح .2
  .61عمران،  آل .3
  .30ملک،  .4
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در روایات داریم که منظور از این آب در این آیـه  . تواند هیچ کس جز حضرت حق، نمی
مـاء  «را بـه   ، امام زمانفي شری در این آیهحضرت حق،  )1(.باشد می مانامام ز
آب چه اثـر  . گوارا را دارد ر آباثو ، نتیجه تشبیه کرده است؛ یعنی امام زمان »معین

حیوانـات و نباتـات، بـه    . وجودي در عالم دارد؟ آب، منشأ حیات جمیع موجودات اسـت 
مَثـل امـام   «: فرمایـد  حضـرت حـق مـی   . حیاتی نیستآب نباشد، . اند ي آب زنده وسیله
خواهی؟ حیات من، منـوط و   چه نفعی از این باالتر می .»، مَثل آب حیات استزمان

  :در روایات آمده است. امام زمان نباشد، موجودي نیست. است ن وجود امام زمانهومر

 )2(.االَرُض بَِاْهلِهاَلْو َبقَيْت االَْرُض َيْومًا واحدًا بِال إماٍم ِمنّا َلساَخْت 
بماند، سـاکنین خـود را    بیت وز زمین بدون امامی از ما اهلر یکاگر 

  . کشد به داخل فرو می
شخصـی، روحـی دارد و آن روح   هـر  . ، َمثَل روحِ عالمِ وجود استَمثَل امام زمان

. امام زمان هم، روح عالم وجود اسـت . شود سبب حرکت و انتقال انسان می است که
. نباشد، عالم وجودي نیسـت  اگر امام زمان. تممنِ گوینده هم نیس اگر روح نباشد

چه نفعـی از  . است اهللا نظم عالم وجود، به وجود حضرت بقیة بقاء عالم وجود و
  خواهی داشته باشد؟  این باالتر می

  تقسیم ارزاق
  : حکایت شده است در روایتی از حضرت سجاد

ْمِس َفإِنِّی َأْكَرهُ  ُم فِی َذلَِك اْلَوْقـِت  اهَ َال َتنَاَمنَّ َقْبَل ُطُلوِع الشَّ َلَك إِنَّ اهللاَ ُيَقسِّ
ِرَهياَأرْ   )3(.َزاَق اْلِعَباِد َو َعَلی َأْيِدينَا ُجيْ

                                              
  .339، ص 1، ج الکافی .1
  .231، ص دالئل االمامه .2
  .23، ص 46، ج بحار األنوار .3
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پسندم کـه شـما قبـل از طلـوع آفتـاب بخوابیـد؛ زیـرا         دوست ندارم و نمی
تقسیم ] بیت اهل[از طلوع آفتاب به دست ما خداوند رزق هر کسی را قبل 

  .کند می
 .اثـر بسـزایی دارد   کـه  بیـدار باشـید   )1(دهند بین الطلـوعین  علماي اخالق دستور می

هاي جسمانی و هـم   هم براي جنبه ،هاي روحانی هنبج ايهم بر بیداري در این زمان
 المـؤمنین یکی از بزرگـان در نجـف اشـرف بـه امیر    . ي رزق اثر دارد براي توسعه

مـن   ،خـوردي  تـو خـودت نـان جـو مـی     ! یا علـی «: کردعرض  پیدا کرد وتی توّسال
ن آ .»ما به شـما پنـاه آوردیـم   . یک فکري براي ما بکن. زندگی خرج دارد. توانم نمی

و روز و فردا و این ماه و آن ماه، خبري نشد؛ یک روز عصبانی شد و بـه حـرم رفـت    
شـب حضـرت    .»یک فکري براي من بکن. توانم صبر کنم دیگر نمی! یا علی«: گفت

بلنـد شـد و   . »شـود  برو اهواز، فالن جا، کارت اصالح می«: فرمودند ،را در خواب دید
آقـا فرمودنـد بـین    «: بـه او گفـت   یصخش. رفت همان جایی که حضرت فرموده بود

 »آقا کیست؟«: پرسد می. »ي رزق شما تضمین شده است الطلوعین بیدار باش؛ توسعه
ي  فرمودند بین الطلوعین بیدار بـاش؛ توسـعه   اهللا حضرت بقیة«: دهد جواب می

  . »رزق شما تضمین شده است
اوّل . ر باشـد دابیـ  ي دارد که بین الطلوعین انسانمتعدّدکه در روایات  غرض این

هـم بـراي   . تعقیبت را بخوان و بیدار بـاش . وقت نماز، بیدار باش و نمازت را بخوان
 حضـرت سـجاد  . ي رزقـت اثـر دارد   روحت، هم براي جسمت و هم براي توسعه

دوست ندارم شما بین الطلوعین خواب باشـید؛ زیـرا خـدا بـه دسـت مـا       «: فرماید می
کـه مسـئولیت    این مطلب را امام سـجاد  .»دنک تقسیم میها را میان بندگان  رزق

مسـئولیت   ،اهللا اآلن هم حضـرت بقیـة  . گویند شان بود، می عالم وجود به عهده
امامـت،  . شود عالم وجود را دارد، رزق جمیع مخلوقات به دست مبارکشان تقسیم می

                                              
  . یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب .1

  شناخت امام زمان  & 

37 

د فهمـ  انسـان، مقـداري بـا مقـام والیـت آشـنا باشـد، مـی        . یک مقام رفیعـی اسـت  
وقتـی معنـاي والیـت را فهمیـدیم، بعـد       !چقدر مظلوم بوده اسـت  ینمنمؤامیرال
چقـدر مظلـوم    چقدر مظلوم است و حضرت زهـرا  فهمیم که حضرت علی می

هم یک اثر وجودي  تقسیم ارزاق. اند اغلب بزرگان هم این روایات را نقل کرده !است
  . هاي وجودي آن حضرت است امام زمان و یکی از نفع

  لمت عایرّیمد
حضرت حق هر تصمیمی که بخواهـد در   :خوانیممی ابا عبداهللا در زیارت حضرت

حضـرت   .گیـرد  ایـن تصـمیم را مـی    بیـت  ي اهـل  عالم وجود بگیرد، به وسـیله 
  : فرماید می

بُط اليكم و تصدر من بيوتكمِ  بِّ فِی َمَقاِديِر ُأُموِره َهتْ  )1(.إَِراَدُة الرَّ
هـاي شـما صـادر     ي پروردگار، در مدیریت امور، به سوي شما نازل و از خانه اراده
  .شود می

شود  نازل می ي اهل بیت هاي حضرت حق در تقدیرات عالم وجود، در خانه اراده
بـراي امـام    تر از ایـن البـا چـه اثـري   . شـود  موجودات صادر میبه جا  آن و احکام از

  : خوانیم ه میدر زیارت رجبّیهمچنین خواهی؟  می زمان

 )2(.َأَنا َسائُِلُكْم َو آِمُلُكْم فِيَام إَِلْيُكْم فِيِه التَّْفِويض
کـنم از   من آرزو دارم و سؤال می! سمقدّاي چهارده نور ! یا بن رسول اهللا

  . شما در آنچه که خدا به شما واگذار کرده است
. واگذار کرده اسـت  بیت عصمت و طهارت ت عالم وجود را به اهلمدیرّیخداوند، 

ت را بـه مقـام والیـت تحویـل داده     است؛ لکن این مـدیرّی  اگر چه حضرت حق، ربّ
                                              

  .577، ص 4، ج الکافی .1
  .195ص   ،99، ج بحار األنوار .2
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ُٮ٤رـ   یٖ ٣ٔب١ كُیوری اسر . ا٧ترب٥، ٣ٔرـاكی ثرب ٣ٔرب١ ٩الیر  آشر٨ب ثبشرـ، ٣ری          
٩ٓتری ٣و٨ربی ٩الیر  كا ُٮ٤یرـی٢، ثورـ       !صٔـك ٣ل٠٪١ ث٪ؿ٫ اسر   ؟ع؟ا٣یلا٤ٟؤ٨٣ی٦

صٔرـك ٣ل٠ر٪١    �صٔـك ٣ل٠٪١ اس  ٩ عؼلت م٭لا ؟ع؟ُٮ٤ی٢ ٬ٗ عؼلت ه٠ی ٣ی
٭٢ یٖ احل ٩ر٪ؿی  تٔتی٢ اكماّا٧ـ.  ٠ًت ثنكٛب٥ ٭٢ ای٦ ك٩ایبت كا ٧ٔٞ ٗلؿ٫ا !اس 

 ٭بی ٩ر٪ؿی آ٥ عؼلت اس .  ا٣ب١ م٣ب٥ ٩ ی٘ی ام ٧ِن

 ت ػالنهسیزیّ
عؼلت عْ ٭ل تظ٤ی٤ی ٬ٗ ثؾ٪ا٭ـ ؿك  ؽ٪ا٧ی٢<٣ی ؟ع؟اثب هجـاهلل ؿك میبكت عؼلت

ٞ  هب٢ٟ ٩ر٪ؿ ثٜیلؿ، ثر٬ ٩سری٬٠   عؼرلت   ٛیرلؿ.  ایر٦ تظر٤ی٢ كا ٣ری    �ثیر   ی ا٭ر
 ُل٣بیـ<   ٣ی

بُط القؽم و تصدر من بقوتؽِم. بِّ فِی َمَؼاِديِر ُأُموِره ََتْ  (5)إَِراَدُة الرَّ
ههای ضهؾا صهادس     اص خافنی پشكسدصاس، دس ؽذیشیت اؽلس، تن سلی ضؾا فاصط ك  اسادم
 ضلد. ؽی

ش٪ؿ  ٧بمٝ ٣ی �ی ا٭ٞ ثی  ٭بی عؼلت عْ ؿك تٔـیلات هب٢ٟ ٩ر٪ؿ، ؿك ؽب٬٧ اكاؿ٫
شر٪ؿ. صر٬ احرلی ثربالتل ام ایر٦ ثرلای ا٣رب١         ث٬ ٣٪ر٪ؿات طبؿك ٣یرب  آ٥ ٩ اع٘ب١ ام

 ؽ٪ا٧ی٢<   ٬ ٣یؿك میبكت كرجیّ٭٤ض٨ی٦ ؽ٪ا٭ی؟  ٣ی ؟ع؟م٣ب٥
 (6)ُؽْم فِقََم إَِلْقُؽْم فِقِه التَّْػِويض.َأَكا َسائُِؾُؽْم َو آِمؾُ 

رهقؼ اص   ! ؽـ نسصك داسػ ك سؤاط ؽهی ؽخذّسیاتـ سسلط اهلل! ای چواسدم فلس 
 ضؾا دس نفچن رن خذا تن ضؾا كاصزاس رشدم است. 

٩اٛقاك ٗلؿ٫ اسر .   �ثی  هظ٤  ٩ ؿٮبكت ٩ر٪ؿ كا ث٬ ا٭ٞ  هب٢ٟ ٣ـیلیّؽـا٧٩ـ، 
  كا ثر٬ ٣ٔرب١ ٩الیر  تغ٪یرٞ ؿاؿ٫     اس ؛ ٦ٟ٘ ای٦ ٣رـیلیّ  اٛل ص٬ عؼلت عْ، كةّ

                                              
 .577، ص 4، ج الکبفی .1
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د فهمـ  انسـان، مقـداري بـا مقـام والیـت آشـنا باشـد، مـی        . یک مقام رفیعـی اسـت  
وقتـی معنـاي والیـت را فهمیـدیم، بعـد       !چقدر مظلوم بوده اسـت  ینمنمؤامیرال
چقـدر مظلـوم    چقدر مظلوم است و حضرت زهـرا  فهمیم که حضرت علی می

هم یک اثر وجودي  تقسیم ارزاق. اند اغلب بزرگان هم این روایات را نقل کرده !است
  . هاي وجودي آن حضرت است امام زمان و یکی از نفع

  لمت عایرّیمد
حضرت حق هر تصمیمی که بخواهـد در   :خوانیممی ابا عبداهللا در زیارت حضرت

حضـرت   .گیـرد  ایـن تصـمیم را مـی    بیـت  ي اهـل  عالم وجود بگیرد، به وسـیله 
  : فرماید می

بُط اليكم و تصدر من بيوتكمِ  بِّ فِی َمَقاِديِر ُأُموِره َهتْ  )1(.إَِراَدُة الرَّ
هـاي شـما صـادر     ي پروردگار، در مدیریت امور، به سوي شما نازل و از خانه اراده
  .شود می

شود  نازل می ي اهل بیت هاي حضرت حق در تقدیرات عالم وجود، در خانه اراده
بـراي امـام    تر از ایـن البـا چـه اثـري   . شـود  موجودات صادر میبه جا  آن و احکام از

  : خوانیم ه میدر زیارت رجبّیهمچنین خواهی؟  می زمان

 )2(.َأَنا َسائُِلُكْم َو آِمُلُكْم فِيَام إَِلْيُكْم فِيِه التَّْفِويض
کـنم از   من آرزو دارم و سؤال می! سمقدّاي چهارده نور ! یا بن رسول اهللا

  . شما در آنچه که خدا به شما واگذار کرده است
. واگذار کرده اسـت  بیت عصمت و طهارت ت عالم وجود را به اهلمدیرّیخداوند، 

ت را بـه مقـام والیـت تحویـل داده     است؛ لکن این مـدیرّی  اگر چه حضرت حق، ربّ
                                              

  .577، ص 4، ج الکافی .1
  .195ص   ،99، ج بحار األنوار .2
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  . کند ي خود را اجرا می هي آن بزرگواران، اراد و به واسطه )1(است

                                              
باطلی که معتزله به آن اعتقاد دارنـد، کـامالً    »تفویض«با شایان ذکر است که این معنا  .1

در نظر معتزله، خداوند امـور عـالم را پـس از خلـق آن بـه خـود انسـان        . متفاوت است
بینـد؛ در حـالی کـه از     نیاز از خداوند مـی  تفویض کرده و در واقع انسان را مستقل و بی

در عـالم   بیـت  اهـل  یعنـی ي الهی از طریق مجـاري فـیض،    نگاه شیعه، اگر چه اراده
و تمام موجودات عالم هسـتی، لحظـه بـه لحظـه      بیت شود؛ ولی خود اهل جاري می

فقیــر و وابسـته بــه حضــرت حــق تعـالی هســتند و هــیچ موجــودي    ،نیازمنــد ،محتـاج 
  .ترین استقاللی از خود ندارد کوچک
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  گفتار سوّم
  معناي وارث بودن امام زمان

  
لقب وارث است که در  ،باشد مطرح می یکی از القابی که براي حضرت ولی عصر

  : خوانیم در زیارت ایشان می مثالً. زیارات به ایشان اطالق شده است
َالُم َعَلی َواِرِث اْألْنبَِياِء َو َخاَتِم اْألْوِص    )1(.اءيَ السَّ

   .ي اوصیا است و ختم کننده ي انبیا سالم بر کسی که وارث همه
  : خوانیم در یکی دیگر از زیارات حضرت می

  )2(.ْصِفَياءْأل ا إَِلْيِه َمَواِريُث اْألَْنبَِياِء َو َلَدْيِه َمْوُجوٌد آَثارُ  اْملُنَْتَهیٰ 
  .هاي انبیا به او رسیده و آثار اصفیا نزد او موجود است ارث

 معناي وارث بودن حضرت چیست و ارث انبیا و اصفیا بـراي امـام زمـان   : سؤال
  چیست؟
هـا   آن اي زیادي از انبیا به حضرت ارث رسیده اسـت کـه بـه برخـی از    هزیچ: پاسخ

  :کنیم اشاره می
                                              

  .497، کفعمی، ص مصباح. 1
  .101، ص 99، ج بحار األنوار .2
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  اسم اعظم. الف
در کتـاب  . اسم اعظم باشـد  چیزي که از انبیا به حضرت، ارث رسیده،ترین  شاید مهم

  : فرمودند نقل شده است که امام صادق اصول کافیشریف 
شـد و بـا    اعظـم عطـا  م اسـ ، دو حـرف از  همانا به حضرت عیسی بن مریم

، چهـار حـرف و بـه    داد و بـه حضـرت موسـی    ها، معجزات خود را انجام مـی  آن
، پانزده حـرف و بـه حضـرت    ، هشت حرف و به حضرت نوحبراهیمحضرت ا

، بیست و پنج حرف از حروف اسم اعظـم عطـا شـده بـود و خداونـد متعـال       آدم
وند، هفتـاد  م اعظم خدااسا همان. جمع کرد محّمدرا براي حضرت ها  آن ي همه

عطـا شـد و فقـط     محمّـد و سه حرف است که هفتاد و دو حرف آن به حضرت 
  )1(.ف از آن به ایشان عطا نشده استیک حر

چنانکـه امـام   . ارث رسـیده اسـت   به اهل بیت این حروف از نبی اکرم
  :فرمایند می حسن عسکري

وزیـر  (خیـا  برن نـزد آصـف بـ   . اسم اعظـم خداونـد هفتـاد و سـه حـرف اسـت       
یک حرف از آن هفتـاد و سـه حـرف بـود کـه وقتـی آن       ) حضرت سلیمان

توانسـت   ،یک حرف را بر زبان جاري کرد، در کمتر از یک چشم بـه هـم زدن  
حاضر کنـد   ها راه، نزد حضرت سلیمان تخت با عظمت بلقیس را از فرسنگ

از  رفحـ  هفتاد و دو حرف از آن حروف اسـت و تنهـا یـک    ،بیت لو نزد ما اه
  )2(.نزد خداوند متعال باقی مانده و از همگان محجوب مانده است ،آن

بـه ارث   اآلن بـه حضـرت مهـدي    ،بنابر این اسم اعظمی که تمام انبیـا داشـتند  
  .رسیده و نزد ایشان است؛ چون وارث است

                                              
و دیگــر  ، در بعضــی از روایــات هســت کــه امیرمؤمنــان230 ص، 1 ، جالکــافی .1

  .هفتاد و یک حرف از حروف اسم اعظم را دارند بیت اهل
  .همان. 2
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  علوم و صفات تشریعی و تکوینی. ب
را کـه پیـامبران   ی علـوم و صـفات تشـریعی و تکـوین     تمـام  امام زمانهمچنین 

  .داشتند، به ارث برده است
  : فرمود می نبی مکرم

إَِلـی نـوٍح فِـی َفْهِمـِه َو إَِلـی َيا ُجنَْدُب َمْن َأَراَد َأْن َينُْظَر إَِلی آَدَم فِی ِعْلِمِه َو 
تِِه َو إَِلی ُموَسی فِی ُمنَاَجاتِِه َو إَِلی ِعيَسی فِی ِسـَياَحتِِه  َلـی إِ  وَ إِْبَراِهيَم فِی َخلَّ

ـْمِس  ُجِل اْملَُقابِِل الَِّذی ُهَو َكالشَّ َأيُّوَب فِی َصْبِرِه َو َبَالئِِه َفْلَينُْظْر إَِلی َهَذا الرَّ
یِّ َأْشَجُع النَّاِس َقْلبًا َو َأْسَخی النَّاِس َكّفـًا َمِر اَو اْلقَ  رِّ اِری َو اْلَكْوَكِب الدُّ لسَّ

ِعـيَن َقـاَل َفاْلَتَفـَت النَّـاُس ْملَ ا َفَعَلی ُمْبِغِضِه َلْعنَـُة ادمحم وَ  َالئَِكـِة َو النَّـاِس َأْمجَ
َالمُ ُن َأبِ َينُْظُروَن ِمْن َهَذا اْملُْقبِِل َفإَِذا ُهَو َعلِیُّ بْ  َالُة َو السَّ  )1(.ی َطالٍِب َعَلْيِه الصَّ

ي علمـش و بـه    خواهد بـه حضـرت آدم از زاویـه    هر کس می! اي جندب
اش و  فهمش و به حضرت ابراهیم در مقام خلیلـی ي  حضرت نوح از زاویه

به حضـرت موسـی در حالـت مناجـاتش و بـه حضـرت عیسـی در حالـت         
گاه کند، پس به ایش نهبالي صبرش و  اش و به ایوب در جلوه جهانگردي

ي  رو اسـت و ماننـد خورشـید و مـاه گـردان و سـتاره       این مردي کـه روبـه  
پـس  . انسان است، نگاه کند ترین مردم و سخاوتمندترین درخشان و شجاع

ي مـردم بـر کسـی کـه او را بـه غضـب در        لعنت خداوند و مالئکه و همـه 
رو  آن روبـه د ننـ ي مـردم نگـاه کردنـد تـا ببی     همـه : گوید جندب می. آورد

  . است طالب کیست، همه دیدند حضرت علی بن ابی
ست؛ ا بیت ي اهل اختصاص ندارد؛ بلکه براي همه این مطلب، به حضرت امیر

دهنـد   ي خـدا تکیـه مـی    به خانـه  ،فرمایند ظهور می از این رو موقعی که امام زمان
  : فرمایند می  و

                                              
  .36، ص 39، ج بحار األنوار ،ر از پیامبر حکایت شده استشبیه این تعبیر، مکرّ. 1
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٦٣ آ٥ آؿ١ ٩ شیج ٭ترت٢.   ،ؽ٪ا٭ـ آؿ١ ٩ شیج كا ثجی٨ـ ای ؽالیْ! ٭ل ٗتی ٣ی
٦٣ آ٥ ٧٪ط ٩ سب١ ٭تت٢. ٭ل ٗر    ،ؽ٪ا٭ـ ٧٪ط ٩ ُلم٧ـش سب١ كا ث٨ٜلؿ ٭ل ٗ  ٣ی

پ  ٦٣ آ٥ اثلا٭ی٢ ٩ اس٤بهیٞ ٭ترت٢ ٩   ،ؽ٪ا٭ـ اثلا٭ی٢ ٩ اس٤بهیٞ كا ٧لبك٫ ٨ٗـ ٣ی
٦٣ آ٥ ٣٪سی ٩ ی٪شن ٭تت٢ ٩ ٭ل ٗ   ،لؿؽ٪ا٭ـ ث٬ ٣٪سی ٩ ی٪شن ث٨ٜ ٭ل ٗ  ٣ی

٦٣ آ٥ هیتی ٩ ش٤و٪٥ ٭ترت٢. ٭رل ٗر      ،ؽ٪ا٭ـ ث٬ هیتی ٩ ش٤و٪٥ ٧لل ٨ٗـ ٣ی
ؽ٪ا٭ـ  ٩ ه٠ی ٭تت٢. ٭ل ٗ  ٣ی ٣غ٤ّـ٦٣ آ٥  ،٩ ه٠ی ٧ٜب٫ ٨ٗـ ٣غ٤ّـٓظـ ؿاكؿ ث٬ 

٦٣ آ٥ عت٦ ٩ عتری٦ ٭ترت٢. ٭رل ٗر  ٣بیرٞ اسر         ،ث٬ عت٦ ٩ عتی٦ ٧لل ٨ٗـ
ـ ای كا ٣شب٭ـ٫ ٨ٗـ  ائ٬٤ ٣ر٦ آ٥ ائ٤ر٬ ٭ترت٢. ام ٣ر٦      ،٬ٗ ام ُلم٧ـا٥ عتی٦ ٭ترت٨
ؽ٪ا٭یـ ثالسیـ، ٦٣ ش٤ب كا ٭لص٬ ام ٓجال  ؽجل ؿاؿ٫ شـیـ یرب ؽجرل    ی ٭ل ص٬ ٣ی ؿكثبك٫

 (5)ؿاؿ٫ ٧شـیـ ثب ؽجل ؽ٪ا٭٢ ٗلؿ.

 د. هؼجشات اًثیا
ـ عت٨ی، ٣ر٪ٓوی ٗر٬   اس ؛ ام ای٦ ك٩ سیّ ؟ع؟ت٤ب١ ٣وزنات ا٧جیب ٩ ا٩ٟیب ٧نؿ ا٣ب١ م٣ب٥

ـ  صٮٞ ٭ناك ٧ِل ام ایلا٥ ث٬ س٤  ٧زَ علٗ  ٣ی عـ٩ؿثب   ؟ع؟ثر٬ ٩ٟری هظرل    ،٨٨ٗر
ی عؼرلت آؿ١ كا ام    ، ٦٣ ٣وزن٫اهلل، ثلای اؿ٤ی٨ب٥ِ ر٤ویّ بقیة یب »٨ٗـ<  هلع ٣ی
ی یرٖ   ؿ٭٨ـ. ثورـ ٣وزرن٫   ٭٤ب٥ ٣وزن٫ كا ا٧زب١ ٣ی ؟ع؟، ا٣ب١ م٣ب٥«ؽ٪ا٭٢ ش٤ب ٣ی

 (6)ؿ٭٨ـ. ا٧زب١ ٣یؽ٪ا٭٨ـ ٩ آ٥ عؼلت، ٭٬٤ كا  یٖ پیب٣جلا٥ كا ٣ی
٭رب   ؽـای ٧٘لؿ٫ ٗتی ؿك ای٦ ٣تبئٞ شٖ ٨٘٧ـ؛ ص٪٥ ٣ٔب١ ٩الیر ، ُر٪ّ ایر٦   

 ٗلؿ٫ ٩ ُل٣٪ؿ٫ اس < س٪٨ٛـ یبؿ ؟ع؟اس . ا٣ب١ عتی٦
َّٓ َو َقْد أَمَرُه بِالطَّاَطِة َلـَا.  (7)َو اهللِ َما َخَؾَق اهللُ َشْقئًا إِ
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. من آن آدم و شیث هسـتم  ،ندبیخواهد آدم و شیث را ب هر کسی می! اي خالیق
هر کـس  . من آن نوح و سام هستم ،خواهد نوح و فرزندش سام را بنگرد هر کس می

پس من آن ابراهیم و اسماعیل هسـتم و   ،اسماعیل را نظاره کندخواهد ابراهیم و  می
من آن موسی و یوشع هستم و هر کس  ،خواهد به موسی و یوشع بنگرد هر کس می

هـر کـس   . من آن عیسی و شمعون هسـتم  ،ر کندشمعون نظو ی خواهد به عیس می
خواهد  هر کس می. و علی هستم محّمدمن آن  ،و علی نگاه کند محّمدقصد دارد به 

هـر کـس مایـل اسـت     . من آن حسن و حسـین هسـتم   ،به حسن و حسین نظر کند
از مـن  . مـن آن ائمـه هسـتم    ،اي را مشاهده کند که از فرزندان حسین هسـتند  ائمه

خواهید بپرسید، من شما را هرچه از قبالً خبر داده شدید یـا خبـر    ي هر چه می هارربد
  )1(.داده نشدید با خبر خواهم کرد

  ات انبیامعجز. ج
د حسنی، مـوقعی کـه   است؛ از این رو سّی تمام معجزات انبیا و اولیا نزد امام زمان

ـ  ،کننـد  با حدودچهل هزار نفر از ایران به سمت نجف حرکت مـی   ولـی عصـر  ه ب
ي حضـرت آدم را از   ت، من معجـزه یا بقیة اهللا، براي اطمینانِ جمعّی«: کند عرض می

ي یـک   بعـد معجـزه  . دهند همان معجزه را انجام می ، امام زمان»خواهم شما می
  )2(.دهند خواهند و آن حضرت، همه را انجام می یک پیامبران را می

هـا   ام والیـت، فـوق ایـن   مقن خداي نکرده کسی در این مسائل شک نکند؛ چو
  :کرده و فرموده است سوگند یاد امام حسین. است

 )3(.إِالَّ َو َقْد أَمَرُه بِالطَّاَعِة َلنَاَو ادمحم َما َخَلَق اهللاُ َشْيئًا 
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ستور داده است از ما اطاعت چیزي که آفریده، در ه قسم به ذات حق، خدا به
  . کند

. اسـت  وارث ایـن ائمـه   امام زمان. ي امام در تمام موجودات، نافذ است اراده
پس ایشان وارث اسـم اعظـم تمـام    . علم و معجزات اولین و آخرین، نزد ایشان است

  . شنداب و معجزاتشان میها  آن ي انبیا و وارث علومشان و وارث صفات حمیده

   بیت وسایل مخصوص انبیا و اهل. د
هم کـه   پیامبرانی. است اهللا االعظم کتاب هر پیغمبري اآلن محضر حضرت بقیة

غیـر از علـوم،   . ف داشتند که اآلن آن صحف نزد حضرت اسـت ُحکتاب نداشتند، ُص
بـه ارث   امـام زمـان  صفات انبیا، ابزار و وسایل شخصی انبیـا هـم بـه     مقامات و

و پیـراهن   ، انگشتر حضرت سلیمانعصاي حضرت موسی ؛ مانندستا رسیده
 ،که وسایل رفاهی، دفاعی و اقتصادي انبیا، به ایشـان  خالصه این. حضرت یوسف

  )1(.ارث رسیده است
پیراهنـی کـه   . است هم نزد حضرت مهدي عمامه و زره حضرت رسول

 بـه  هادشـد، بعـ   تهاخدر آتش اند ،انید و با آنپوش بر ابراهیم حضرت جبرئیل
  .رسید یوسف به حضرت یعقوب و سپس پس از او به حضرتو اسحاق  حضرت

آلود ایشـان   آورده بود، پیراهن خون بیرق جنگ بدر که جبرئیل براي پیامبر
نـزد حضـرت    که در جنگ احد پوشیده بودنـد و عمامـه و زره حضـرت رسـول    

  .است اهللا بقیة
و یک زره  م، دیگري براي نبی اکرمتمانزد امام است؛ یکی براي اسه زره 

ي است که فرزندان امام موسـی بـن   متعدّددر روایات . هم از آنِ خاتم االوصیا است
                                              

ِة ِمْن آَيـاِت اْألَْنبَِيـاءِ «: بابی با عنوان اصول کافیدر جلد اوّل کتاب شریف . 1 ؛ َباُب َما ِعنَْد اْألَئِمَّ
  . وجود دارد »ارث رسیده بیت وسایلی که از انبیا به اهل
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ي  علی از همـه « :گفتند .»علی«: فرمودند »وصی شما کیست؟ !پدر«: گفتند جعفر
 زره بـراي نبـی اکـرم   یک . سه زره نزد من است«: فرمودند »تر است ما کوچک

یک زره براي امام است که هر امامی آن . برایش بزرگ است ،بپوشدی کسهر . است
یک زره هـم بـراي   . برایش بزرگ است ،شود و اگر امام نباشد اش می را بپوشد اندازه

زره خـاتم االوصـیا را   . م را پوشیدم برایم بـزرگ بـود  من زره جدّ. خاتم االوصیا است
شما هم بگیرید و . بوداندازه  ،شیدمپوا ر امامت  رگ بود؛ اما وقتی زرهپوشیدم برایم بز

   .»او امام است ،ي هر کدام که بود بپوشید اندازه
دیدند این هـم   ،زره امامت را پوشیدند. بلند بود ،را پوشیدند ها زره پیامبر آن

کـه اسـم    ایـن  علّـت اند  نوشته. بوداندازه  ،آن زره را پوشید امام رضا. بزرگ است
این است که دیگران به امامت ایشان راضی شدند؛ از این  ،ندگذاشت »رضا«حضرت را 

اسـت؛   آن زره هم نزد امام زمان .»علی بن موسی الرضا« :رو به ایشان گفتند
شان است؛ چون خاتم االوصـیا   را هم که ایشان بپوشند اندازه ولی زره نبی اکرم

  )1(.شان است اندازه ،است
. اسـت  حضـرت موسـی  ) سـنگ (ر جح ،ز میراث انبیا به امام زمانیکی ا

کـرد و وقتـی بـا عصـا بـه آن       این سنگ را با یک شتر، حمل می حضرت موسی
آن سـنگ هـم نـزد ولـی     . آمـد  خواستند از آن بیرون مـی  زدند، هر چه می سنگ می

نفر از مکه حرکـت   10000ابتدا با  در روایات است که امام زمان. است عصر
ی این جمعیت را از آن آن حضرت، وسایل خوراک .دسنکنند تا به مدینه و نجف بر می

  )2(.کنند سنگ تهیه می
البتـه تمـام انبیـا هـر کـدام کـه        ؛وارث تمام انبیا اسـت  پس حضرت مهدي

امـام  . والیـت هـم مراتبـی دارد   . بر اثر والیتشان بـوده اسـت   ،اي انجام دادند معجزه

                                              
  .389، ص 1، ج الکافی .1
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. کـاري بکنـد  دا هـر  خـ  ذنتواند به ا ترین درجات والیت را دارد و می کامل زمان
وسـیله اسـت و آنچـه اهمیـت دارد،      حضـرت موسـی  که عصا و حجر  منظور این

. تهـا محتـاج نیسـ    بـه ایـن   امام زمـان  والیت و امر نافذ خود امام است؛ وگرنه
  )1(.»باشد ؛ باش میونُ كُ يَ فَ  نْ كُ «: فرمایند حضرت می

رفقا و خادمـان ایشـان از   . امور، چیزي نیستن ای البته براي ولی اهللا االعظم
چنانکه در روایت داریـم کـه   . اند، براي خود ایشان که سهل است کرده این کارها می

  :فرماید خداوند متعال می
یْ َيا  ِء ُكْن َفَيُكوُن أطِْعنِی فِـيَام أَمْرُتـَك أْجَعْلـَك َتُقـوُل  اْبَن آَدَم، أَنا أُقوُل لِلشَّ

یْ   )2(.َفَيُكونُ  نْ ِء كُ  لِلشَّ
گــویم بــاش و او موجــود  مــن هــر چیــزي را بخــواهم مــی! اي فرزنــد آدم

رسانم کـه بـه هـر چـه     ب میتو من را اطاعت کن تا تو را هم به مقا. شود می
  .آن چیز ایجاد شود بخواهی، بگویی باش و

  کرامات سقاي یزدي
داشـت و  او یک مشـک آب  . آمد یکی از رفقاي یزدي، پیرمردي بود که به نجف می

صـدا   »بابـا «او را . آدم شـوخ طبعـی بـود   . گفت بیایید از این آب بخوریـد  به همه می
من یک شـب   .»االرض و اسم اعظم دارد طیّاین پیرمرد «: گفتند بعضی می. زدند می

بیـا آب   !ناصـري «: گویـد  به مسجد رفته بودم، دیدم او کنار در ایسـتاده اسـت و مـی   
دهی؛ یعنـی یـک    زاد المسافرینی به ما نمی! بابا«: فتمرفتم و خوردم و به او گ .»بخور

 .»دایـن بـراي شـما باشـ    «: یک چیزي به بنده داد و گفـت  »دهی؟ خوراکی به ما نمی
ی مسجد سهله، شیخ جـواد سـهالوي بـود کـه فـرد      متوّل. سپس داخل مسجد رفتیم

                                              
  .توانندجاد کنند، در یک لحظه مید ایبخواهنیعنی اگر حضرت، آن وسایل را . 1
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بابـا  «: به ایشان گفـتم . داشت تشرّف نزد امام زمان مکرّر ؛اي بود العاده بسیار فوق
   .»به من زاد المسافرین داد

مـن دیشـب   . خیلـی فـوق العـاده اسـت     ،این پیرمرد«: شیخ جواد سهالوي گفت
کـی از  بابـا، ی : متحانش کنم، داخل اطاقش رفتم و گفـتم ا تمساعت چهار شب خواس

خواهم  ت میخواهد به ایران برود، من یک قلم و دو تا کاغذ و دو تا پاک رفقا فردا می
هم که مسجد سهله و وسط بیابـان   جا این .تا نامه بنویسم و بفرستم تا به ایران برود

: پیرمـرد گفـت   »مـن بـدهی؟   بهي شما ندار. ها را تهیه کنم توانم این من نمی. است
خـواهم   من می«: گفتم »؟شود حاال این موقع شب، کاغذ و قلم و پاکت کجا پیدا می«

سپس بیـرون رفـت و بـا دو تـا      .»خوب بنشین تا فکري کنم«: گفت .»و اصرار کردم
: گفـت  .»ام من گرسنه! بابا«: به او گفتم. را به من دادها  آن کاغذ و پاکت و قلم آمد و

خـب  «: گفت .»غذاها را خوردند ي مهمان داشتیم، همه«: گفتم .»منزلتان بروه ب خب«
 .»کاسه ماست و یک دسته ریحـان دو تا نان تازه، یک «: گفتم »خواهی؟ حاال چه می

این هم غذاسـت کـه   «: پیرمرد یزدي گفت. چیزهایی را گفتم که در آن حوالی نباشد
بعـد از مـدتی،    بیـرون رفـت و  ست، خابرپیرمرد  »!خب دیگر«: گفتم »!خواهی؟ تو می

  .که خواستم آورد را ي غذاهایی همه
ي  ها در مرتبه تازه این !اند؟ گونه باشند، اولیا چگونه هاي عادي خدا این وقتی بنده
   !اند؟ که در مراتب باال هستند چگونهها  آن پایین هستند؛

کنـد،   ه مـی لـو ج این امور براي مـا مهـم  . این امور براي ولیّ مطلق، مهم نیست
  .که این معجزات، مهم نیست بیت براي اهل

هر چیز  من دیدم کسی را که اشیا را تحت اختیار داشت و مستجاب الدعوه بود و
امـام  ! گونه نیسـتند؟  این ها، اولیا و ائمه آن وقت امامزاده. شد خواست فوراً می می

  !این طور نیست؟ زمان
و بـه او عشـق   بایـد قـدرش را بـدانیم    . که، خوب پناهگـاهی داریـم   خالصه این
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شـما فکـر   « :فرماینـد  مـی  امام زمـان . کند ت کرده و میخیلی به ما محّب. بورزیم
آنچه را که  حضرت مهدي .»ن شما را رها کردم؛ بلکه شما زیر نظریدنکنید که م

کدام از ما را در هیچ حـالی   هیچ حضرت ولی عصر. وحی ُمنْزَل است ،فرمایند می
هر چه که . ما هم سزاوار نیست ایشان را فراموش کنیم. کنند فراموش نمی ل،وااز اح

دانـد راه رفـع گرفتـاري مـادي      خدا می. نباید حضرت را فراموش کنیم ،آید پیش می
  .است امام زمان ،مان معنوي و
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  گفتار چهارم
  وجود مدر عاَل جایگاه امام زمان

  
فـی مقـام امامـت و والیـت از     شناخت و معر. یدتواند معرفی نما امام را فقط امام می

تواننـد بـه خـوبی      مـی  معصوم خارج است و فقط خـود اهـل بیـت   دسترس غیر 
لذا بهترین راه براي شناخت امام مراجعـه بـه کلمـات    ؛ مقامات خودشان را بیان کنند

البالغـه   نهـج  152ي  در خطبـه  از جمله حضرت امیرالمـؤمنین . خودشان است
  :فرماید می

اُم ادمحم َعَلی َخْلقِ إِ  وَ  ُة ُقوَّ َام اْألَئِمَّ  )1(. ِه َو ُعَرَفاُؤُه َعَلی ِعَباِدهنَّ
از طـرف خداونـد تـدبیر و اداره امـور     ] امامان معصـوم [پیشوایان دین 

  .هستنددارند و نمایندگان او در میان بندگانش ه هدخلق را بر ع
منـوط بـه وجـود     ،قِـوام عـالم وجـود   . اهللا علی خلقه هسـتند   ، قوّامي اطهار ائمه

در هر زمانی، قوام عالم وجود، منوط به وجـود امـام آن   . است اهللا حضرت بقیة
ار گـو زرقوام عالم وجود به وجـود آن ب  زمان است؛ در زمان حضرت امیرالمؤمنین

طـور و اآلن نیـز قـوام عـالم بـه وجـود        همـین  م حسندر زمان حضرت اما. بود
  :لذا در روایت است ؛است اهللا االعظم حضرت بقیة

                                              
  .212، ص نهج البالغة. 1
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 )1(. َبِقَيِت اْألَْرُض بَِغْيِر إَِماٍم َلَساَختَلْو 
لم وجـود اسـت نباشـد، عـالم وجـود      عـا  وحر ي حق کـه  بالغه حجّتاگر 

  .شود متالشی می خراب و
شمسی،  ي ، نه فقط منظومه ، ارکان عالم وجود در جمیع موجوداتي اطهار ائمه 

ي شمسی کـه در آن   این منظومه. کهکشان راه شیري، هزاران منظومه دارد. هستند
هـا   ز این کهکشانا د،اي از آن وجود دار هستیم، حدود هفت میلیارد جمعیت در گوشه

ها مورد وجود دارد و مثل این هزاران منظومه، کـه بـراي کهکشـان     میلیون ،در عالم
داند چقدر کهکشان داریم و هـر   خدا می. هم هستها  آن راه شیري وجود دارد براي
اهللا  به وجود حضـرت بقیـة  ها  آن قوام و ارکان بقاي تمام !کهکشان چند منظومه دارد

  .است االعظم
 »َو ُعَرفاُئُه َعلی ِعباده«: که فرمود ر از قسمت دوّم فرمایش امیرالمؤمنینظومن
یان عالم وجود هستند؛ یعنـی اآلن  آگاهان، مراقبان و مرّب ست که اهل بیتاین ا

ی و آگاه بر عالم وجود است و چنین نفعی بـراي  مراقب و مرّب اهللا حضرت بقیة
به این نیست که چند استخاره براي افراد بکند یـا   نفع امام زمان. وجود دارد لمعا

، همگانی نفع امام زمان. رفع بکنداش را  یک مشورتی را جواب بدهد یا گرفتاري
هـا و عـوالم    بر جمیع منظومـه  امام زمان. است و به همه جا احاطه و اشراف دارد

  .ر استدّبمحیط است، مدیر است، م ،سیطره دارد
  :فرماید می ي خطبه، حضرت امیرالمؤمنین در ادامه 

َعَرُفوُه َو َال َيْدُخُل النَّـاَر إِالَّ َمـْن َأْنَكـَرُهْم َو َال َيْدُخُل اْجلَنََّة إِالَّ َمْن َعَرَفُهْم َو 
 )2(.َأْنَكُروهُ  وَ 

هـا   ، او را بشناسد و آنکه امام زمان یمگر کس شود، یداخل بهشت نم
                                              

  .28، ص 23، ج بحار األنوار .1
  .212، ص نهج البالغة .2
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که منکر وجود  یمگر کس شود، یهم امام زمان را بشناسند داخل جهّنم نم
  باشند رفتهیباشد؛ و آنان او را نپذ امام زمان

شـناس باشـند، دوسـت امـام     هـایی کـه امـام    شوند، مگـر آن  مین شتیعنی داخل به
  . باشند زمان

  :دنفرمای ي مردم از امام غایب می استفادهت ي کیفّی درباره در روایتی رسول اکرم
ُْم لَِيْسَتضيُئوَن بِنُوِره ـْمِس َو إِْن  َو َينَْتِفُعوَن بِوالَيتِـه  إِهنَّ َكاْنتِفـاِع النَّـاِس بِالشَّ

ّال   )1(.َسَحاٌب  هاَجتَ
ي  و عالم وجود به وسـیله (کنند  تمام موجودات، از نور والیت استفاده می

ر پس ابر اسـت و  که دي یدمثل خورش ،)برند اش، نفع می والیت و دوستی
  .کنند مردم از آن استفاده می

  .کنند طور از او استفاده می ي غیبت است، همین امام زمانی که در پس پرده
ي  این فرمایش نبی اکرم است و قریب بـه مضـمون ایـن روایـت را سـایر ائمـه      

نقـل   اهللا از حضرت بقیة. هم فرمودند اهللا تا خود حضرت بقیة اطهار
  :فرمود کهت شده اس

ا َوْجُه اِالْنتَِفاِع بِی فِی َغْيَبتِی  ْمِس إَِذا َغيََّبَها َعِن اْألَْبَصاِر َو َأمَّ َفَكاِالْنتَِفاِع بِالشَّ
َحاب   )2(. السَّ

مثـل   ام، ي غیـب قـرار گرفتـه    که در پس پرده ي عالم وجود از من استفاده
  .در پس ابر است استفاده کردن از خورشید

  :خوانید در زیارت آن حضرت، شما این طور می 
َالُم َعَلْيَك َيا ُنوَر ادمحم  )3(.السَّ

  .اي نور خداو ت برسالم  
                                              

  .397، ص الوري إعالم. 1
  .92، ص 52، ج بحار األنوار .2
  .در روز جمعه زیارت امام زمان، 215، ص 99همان، ج  .3
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  :اند در معناي نور گفته
 .الظاهر فی نفسه و املُْظِهُر لغيره

نور هم خودش آشکار و پیدا است و هم سبب آشکار شدن اشـیاي دیگـر   
  .شود می

 ي آن نمایـان  مانند چراغی که هم خودش پیدا است و چیزهاي دیگري هم به وسیله
ی و تعالی داشـته باشـید، بـه    بعدي از ابعاد ترّقچه بخواهید در هر  شود؛ یعنی هر یم

خواهی، از طریق حضرت، مادیات را  اگر معنویات را می. است امام زمان ي وسیله
هـر   و خواهی از طریق حضرت؛ همین طور، ابعاد اقتصـادي، اجتمـاعی، سیاسـی    می

امکـان   اهللا ي حضـرت بقیـة   لهسـی بعدي از ابعاد را کـه دنبـالش هسـتی، بـه و    
  . شود فراهم میها  آن بی بهدستیا

ي نـور   که بقاي عـالم وجـود بـه وسـیله     این یک معنا براي نور، معناي دیگر این
بیند و اگـر   ي نور می انسان، موجودات را به وسیله. اگر نور نباشد حیاتی نیست. است

روح عالم وجود است،  زمانم مابه عبارت دیگر، ا. بیند نور نباشد، موجودي را نمی
وح نباشد، جسمی نیست، حرکتـی نیسـت، ترقـی و تعـالی نیسـت؛ لـذا از ایـن        اگر ر
روح عـالم وجـود    اهللا توانیم استفاده کنیم که حضـرت بقیـة    ي زیارت می جمله

  :فرماید ي است که میمتعدّدروایات  ،است؛ همان طور که در این زمینه
 )1(.بَِأْهلَِهااْألَْرُض  ِت َو َلْو َال َذلَِك َلَساَخ 

زمـین سـاکنین خـود را بـه داخلـش فـرو        ،بر روي زمین نباشد اگر امام زمان
  .کشد می
ها را قبل از آفتـاب   حضرت حق، رزق بنده« :فرماید به ابوحمزه می حضرت سجاد

  :دقت بفرمایید. »دکن سیم میتقش به دست ما بین مخلوقات
ُم فِی َذلَِك اْلَوْقـِت  ال َتناَمنَّ َقبَل ُطلوِع الَشمس َفاِّنی اكرهها َلَك إِنَّ اهللاَ ُيَقسِّ

                                              
  .212، ص 57، ج بحار األنوار .1
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ِرَهيا  )1(.َأْرَزاَق اْلِعَباِد َعَلی َأْيِدينَا ُجيْ
  . این روایت، روایت معتبري است و در روایات، قریب به این مضامین هم وجود دارد

  :بن عثمان فرمود محّمدبه  اهللا در روایت دیگري است که حضرت بقیة
 )2(.ِشيَعتِی وَ  یَأْهلِ بِی َيْدَفُع اهللاُ اْلَبَالَء َعْن 

  . کند من، خدا بال را از شیعیان و دوستانم برطرف می ي به وسیله
  :خوانیم می ابا عبداهللا در زیارت حضرت

بُِط  بِّ فِی َمَقاِديِر ُأُموِرِه َهتْ  )3(. ْن ُبُيوتُِكممِ  إَِلْيُكْم َو َتْصُدرُ إَِراَدُة الرَّ
ي شـما صـادر    ي پروردگار، در مدیریت امور، به سوي شما نازل و از خانـه  اراده

  .شود می
ادش بـه حضـرت   بعـ ا مدیریت عالم وجـود در هـر بعـدي از   ي رب در  اآلن هم اراده

، چنـین مـوقعیتی در عـالم    ل شده است و امام زمـان محوّ اهللا االعظم بقیة
  .وجود دارد

هاي اقتصادي از آن ناحیه اسـت، فهمیـدن    معارف، همه از آن ناحیه است، جنبه
 اهللا خواهی از حضرت بقیـة   هر چیزي که می. مطالب سیاسی از آن ناحیه است

ي حضرت حق در عالم وجود، از هر جهت امام زمـان   هنداینم. توانی استفاده کنی می
  :فرماید خود حضرت می. است

ا ُحيِيُط ِعْلُمنَا بَِأْنَبائُِكْم َو َال َيْعُزُب َعنَّا َشیْ   )4(. ٌء ِمْن َأْخَباِرُكم َفإِنَّ
از اخبار و اوضـاع شـما کـامال آگـاهیم و چیـزى از آن بـر مـا پوشـیده         ما 

 .ماند نمی
هـا، هـر    فرماید که این عالم وجود، ایـن موجـودات، ایـن آدم    می اهللا حضرت بقیة 

                                              
  .23، ص 46، ج بحار األنوار .1
  .30، ص 52همان، ج  .2
  .577، ص 4، ج الکافی .3
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ما بـه خبرهـاي    »اِّنا ُحييُط ِعلُمنا بَِأْنبـائُِكم«. انجام بدهند از نظر ما مخفی نیستعملی که 
 امـام زمـان   ،ها، هر کجاي دنیا، هرچه بگوینـد  یعنی هر یک از انسان شما آگاهی داریم؛

گـذرد،   فکرهـایی را کـه در ذهـن و فکـر مـا مـی      هـا و   خیال. داند می بیند و می  شنود و می
الذ و ملجـأي  مـ  و مـا چنـین امـام   . است معناي امامت این. بیند داند و می حضرت می

هاي خـوب   ام بنده من دیده. این چنین هستند طهارت بیت عصمت و اهل. داریم
مـثالً  دادند که  شان، از گذشته و آینده خبر می فرمانبرداري خدا را که در اثر اطاعت و

. شـود  زدي، یـا فـالن روز ایـن طـور مـی      فالن حرف را زدي؛ نبایـد مـی   ،فالن روز
مانبرداري حق به ایـن درجـه رسـیدند، آن    فر اطاعت و ثرا این چنین که در اشخاصِ

! هـا نداننـد؟   چطـور امـامزاده  ! نباشـد؟ ها  آن وقت چگونه امام و اولیاي الهی باالتر از
  :فرماید حضرت می. دانند ماً میحت! ندانند؟ ي اطهار چطور ائمه

ا َغْيُر ُمْهِملِيَن ِملَُراَعاتُِكْم َو َال َناِسـيَن لِـِذْكرِ  و لـوال ذلـك َلنَـَزَل بُِكـُم   مكُ إِنَّ
َْواُء َو اْصَطَلَمُكُم اْألَْعَداء  )1(.الألَّ

شـما را فرامـوش    هسـتید و  ادر نظر مـ  همیشه ام، شمیا شما را رها نکرده ام
گرفـت و   م، بـال شـما را فـرا مـی    یکـرد  اگر شما را فراموش مـی  ؛میکن نمی

  .کردند می تانپایمال ان،دشمن
هـاي   دام بـه چـه گرفتـاري   کـ  هـا هـر   ، مسـلمان جوارهماآلن شما ببینید در ممالک 

تنهـا   !سـتند ه البـت هـایی م  ها و چـه نـاراحتی   به چه خونریزي !شدیدي مبتال هستند
. است، ایران است در دنیا به نام مملکت امام زمان العـالمین  الحمدهللا ربّمملکتی که 

هـا در   ي مسـلمان  از قاطبـه  محمّـد آل  و محمّـد  عزّتدهیم به  خدا را قسم می
؛ انـد  یهم برادر ما هستند، و لـو سـّن  ها  آن .سراسر دنیا رفع گرفتاري و پریشانی بشود

 ،ي والیـت  یکی است، بسیاري از احکام ما یکی اسـت؛ ولـی بـر مسـأله    ن ما قبله اما
اختالف داریم که به جاي خود و بین خودمان است؛ اما چرا دشمنان مسـلط باشـند؟   

                                              
  .174، ص 53، ج بحار األنوار .1
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و بـه حـق    محمّـد و آل  محمّـد وقت افطار دعایشان کنیـد کـه خـدا بـه حـق      
مانان سـل م ها را از سر ها و ابر قدرت دست این دشمن هاي چشم امام زمان اشک

  .وتاه کندک
فیوضات من هر لحظـه شـامل   . کنم فرماید من شما را فراموش نمی حضرت می

این . شود؛ ولی شما هم خدا را فراموش نکنید، والیت را فراموش نکنید حال شما می
  .هاي معنوي آن نیز هست هاي مادي است؛ جنبه ي جنبه آثار که گفتیم، درباره

  : فرماید یم رهي کبی مثالً در زیارت جامعه

  )1(.ْفَتَرَضةُ َو بُِمَواَالتُِكْم ُتْقَبُل الطَّاَعُة اْملُ 
ي مـا قبـول    ي والیـت شـما اهـل بیـت اسـت کـه عبـادات واجبـه         واسطههب

  . شود می
کـه از وجـود   است  ودوجدر عالم  این، مختصري از منافع وجوديِ امام زمان

ي غیب هست، منافع کلی بر عـالم وجـود و    پردهدر پس که  آن آن بزرگوار با مقدّس
  .منافع شخصی بر دوستان و شیعیانشان دارد

گدایی کردن پـیش  . حضرت باشد مقدّست ما، به وجود توّسالکه  ر آخر اینتذّک
. از دعـا نگذریـد  . هوابخـ  خواهی، از خدا و از امام زمان هر چیز می. آقا خرج ندارد

وقـت  را  به امام زمان توسّلبه ویژه  )2(ادت است؛دعا خیلی اثر دارد؛ خود دعا، عب
اي را کوبیـد و زیـاد در زد،    کسی کـه در خانـه  «: گویند می. وقت فراموش نکنید و بی
کـریم  او دانـد   خدا مـی . را بزن ي امام زمان درِ خانه )3(.»کنند خره در را باز میباأل

  .ا است، مهربان استآق، ستا
 .داشـته باشـد   سنخّیتبشود، باید  مشرّف خدمت آن حضرت خواهد کسی که می

                                              
  .615، ص 2، ج الفقیهکتاب من ال یحضره  .1
عاُء ُمخُّ «. 2   .27، ص 7، ج الشیعة وسائل، »َباَدةِ العِ  الدُّ
  .193، ص مَکالِح ررَُغ، »َلَج جَّ وَ لَ  وَ  اِب البَ  ْرعَ قَ  امَ َد اْستَ  نِ مَ «. 3
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شود با هم التیام  نمی. د، با هم تباین دارندماده و تجرّ. نور و ظلمت با هم تباین دارند
توانم بـا نـور    من که صفات رذیله در وجودم هست، چطور می. و همراهی پیدا بکنند

، با یک توبـه حـل   سنخّیتایجاد . بشود سنخّیتباید ایجاد . دا بکنمپیس تما ،مطلق
  .با کریمان کارها دشوار نیست! برادر. شود می

ي ما را از دوسـتان   که همه محّمدو آل  محّمد عزّتدهم به  خدا را قسم می
  .مندان حقیقی آنان قرار دهد واقعی و عالقه

  



57

 

57 

  گفتار پنجم
  حضرت مهديهاي  ویژگی

  

  مددرآ
و موضوعات گوناگون مرتبط با آن حضرت، مطالـب فراوانـی    ي امام زمان درباره

ي ارزشـمند   هاي دشوار و دور از دست ایـن آمـوزه   یکی از عرصه. نگاشته شده است
تواند ادعا کنـد   کسی نمی. است هاي امام عصر ي ویژگی دینی، قلم راندن در باره

سـخن بگویـد و در توصـیف آن     رعصـ م هاي اما ي ویژگی که توانایی دارد درباره
ي هر موضوع، وقتی امکـان   قلم راندن درباره سخن گفتن و. مطلبی بنویسد ،حضرت

دارد که نویسنده، از آن موضوع، شـناخت کامـل و کـافی داشـته و بـر آن موضـوع،       
  .ي کامل داشته باشد احاطه

ه قطـره، بـا آن همـ   . حکایت قطره و دریا است ،مهديحکایت ما و حضرت 
امام  مقدّسوجود . تواند به بیکرانگی و وسعت دریا بپردازد دودیت خود، هرگز نمیمح

انتها و آن نـور   متصل است و شناخت آن اقیانوس بی ،به ذات حضرت حقّ زمان
ونـه  آیـد ایـن اسـت کـه چگ     سؤالی که پیش می. نامحدود، براي ما غیر ممکن است

ی جواب باید گفت در این باره، احـادیث ر د توانیم به شناختی از آن بزرگوار برسیم؟ می
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توانیم در شناخت  میها  آن به دست ما رسیده است که با مراجعه به از معصومان
ي کوتـاه، دل بـه احادیـث     مـه بـا ایـن مقدّ  . گامی برداریم هاي امام عصر ویژگی

ي ها شویم که برخی ویژگی گفتار نورانی بر آن می بندیم و با کمک این روایات می و
  .را برشماریم حضرت مهدي

  .پیش از ورود به بحث، ذکر دو نکته ضروري است
در روایـات آمـده اسـت، بـدان معنـا       حّجتهایی که براي حضرت  ویژگی. 1

بیشتر و بهتـر،   برخی صفات کمالی را ندارند یا امام زمان ،نیست که دیگر امامان
یط خاصـی اسـت کـه    راش از آن صفات برخوردار است؛ بلکه سخن در زمان، مکان و

  .شده است ها و خصوصیاتی براي حضرت مهدي ویژگی  بروز موجب
سخن در شرافت پدر و فرزندي نیست؛ بلکه سخن ما، در دیگر مراتب کمـال  . 2
با این توضـیح و بـا عنایـت بـه     . ي پدري و فرزندي نیست سته به رابطهکه واباست 

 فـرد امـام زمـان    بـه ر حصهاي من به بررسی برخی ویژگی روایات معصومان
  )1(.پردازیم می

  درخشش نور حضرت در مقایسه با دیگر معصومان. 1
دانیم کـه والیـت، نـور اسـت و صـاحبان والیـت، نـوربخش؛ از ایـن رو پیـامبر           می

خورشید عالم وجود است و بدون تردید، نشانگر نورانّیت حضرت حق جـلّ   کرما
  :خوانیم می بیت به اهل ابخطاست که در ادعیه،  عّلتبه همین . و عال

الُم َعليُكم َيا نوَر ادمحم فِی ظُلامِت األرضِ   )2(.السَّ
  .هاي زمین سالم بر شما اي نور خدا در تاریکی

                                              
اند؛  هاي آن حضرت را بر شمرده مرحوم عالّمه یزدي حائري، پنجاه ویژگی از ویژگی. 1
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ش٨بؽ   ت٪ا٧ی٢ ؿك ٣ی٭ب  آ٥ ث٬ ؿس  ٣ب كسیـ٫ اس  ٬ٗ ثب ٣لارو٬ ث٬ �ام ٣وظ٪٣ب٥
ی ٗ٪ترب٫، ؿٝ ثر٬ اعبؿیرج     ٣ر٬ ٛب٣ی ثلؿاكی٢. ثرب ایر٦ ٣ٔـّ   ؟ع؟٭بی ا٣ب١ هظل ٩یهٛی

٭بی  ش٪ی٢ ٬ٗ ثلؽی ٩یهٛی ث٨ـی٢ ٩ ثب ٤ٖٗ ای٦ ِٛتبك ٧٪كا٧ی ثل آ٥ ٣ی ك٩ایبت ٣ی ٩
 كا ثلش٤بكی٢. ؟جع؟عؼلت ٣ٮـی

 پیش ام ٩ك٩ؿ ث٬ ثغج، فٗل ؿ٩ ٧٘ت٬ ػل٩كی اس .
ؿك ك٩ایربت آ٣رـ٫ اسر ، ثرـا٥ ٣و٨رب       ؟ع؟عزّ ٭بیی ٬ٗ ثلای عؼلت  . ٩یهٛی5

ثیشتل ٩ ثٮترل،   ؟ع؟ثلؽی طِبت ٤ٗبٟی كا ٧ـاك٧ـ یب ا٣ب١ م٣ب٥ ،٧یت  ٬ٗ ؿیٜل ا٣ب٣ب٥
ام آ٥ طِبت ثلؽ٪كؿاك اس ؛ ث٬٘٠ سؾ٦ ؿك م٣ب٥، ٣٘ب٥ ٩ شلایؾ ؽبطری اسر  ٗر٬    

 شـ٫ اس . ؟ع؟٭ب ٩ ؽظ٪طیبتی ثلای عؼلت ٣ٮـی ٩یهٛی ثل٩م ٣٪رت
٩ ُلم٧ـی ٧یت ؛ ث٬٘٠ سؾ٦ ٣ب، ؿك ؿیٜل ٣لاتت ٤ٗربٝ  . سؾ٦ ؿك شلاُ  پـك 6
ی پـكی ٩ ُلم٧ـی ٧یت . ثب ای٦ ت٪ػریظ ٩ ثرب ه٨بیر  ثر٬      ٬ٗ ٩اثتت٬ ث٬ كاثـ٬اس  

 ؟ع؟٭بی ٨٣غظل ثر٬ ُرلؿ ا٣رب١ م٣رب٥     ث٬ ثلكسی ثلؽی ٩یهٛی �ك٩ایبت ٣وظ٪٣ب٥
 (5)پلؿامی٢. ٣ی

 �. زرذطص ًَر حضزت زر همایسِ تا زیگز هؼصَهاى1
ؿا٧ی٢ ٗر٬ ٩الیر ، ٧ر٪ك اسر  ٩ طربعجب٥ ٩الیر ، ٧ر٪كثؾش؛ ام ایر٦ ك٩ پیرب٣جل           ٣ی
ؽ٪كشیـ هب٢ٟ ٩ر٪ؿ اس  ٩ ثـ٥٩ تلؿیـ، ٧شب٧ٜل ٧٪كا٧یّ  عؼلت عْ رّٞ  ؟لص؟اٗل١

 ؽ٪ا٧ی٢< ٣ی �ثی  اس  ٬ٗ ؿك اؿهی٬، ؽـبة ث٬ ا٭ٞ ه٠ّ ٩ هال. ث٬ ٭٤ی٦ 
َلُم َطؾقُؽم َيا كوَر اهللِ فِی ضُؾَمِت إ  (6)رِض.السَّ

 های صؽیـ. سالػ تش ضؾا ای فلس خذا دس تاسیزی
                                              

اًد؛  ّای اى تعرو را تر شورحُ . هرتَم ػالّهِ یزحی تائری، پٌجاُ ٍیژگی ا  ٍیژگی1
 .476 ، ص1 ، جالٌبصت السامتٌگرید: 

 .35، ص األسجَع روبلٍ  215، ص 99، ج ثحبر األًَار .2
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ـ ایـن   )1(.تعبیر شده اسـت  »انوار«در بعضی از ادعیه نیز، از امامان ما به  ، حاصـلِ  رواان
مقام توحید و والیت آنان است؛ چرا که هر اندازه کسـی بـه توحیـد خداونـد متعـال      

تر شده  نزدیک ،یتي کمال و بندگی و مراتب وال همعرفت یابد، به همان مقدار به قّل
حتّی پیامبران بزرگ الهـی   ـکه هیچ کس  جا  آن از. گردد مند می و از نور توحید، بهره

کـه اینـان   جا  آن نیستند، همچنین از بیت اهلهمچون   ا،خدت در مراتب معرف ـ
اند و والیت دیگر اولیا، در اصل از سوي آنان افاضه شـده اسـت،    ي والیت سرچشمه

در   حتّی مجرّدات محضی همچون جبرئیل یا اسـرافیل  پس هیچ موجود ممکنی 
  . دباش ي عصمت کبرا نمی گانه مراتب نورانّیت همچون صاحبان چهارده

اي  از درخشش ویژه حّجتبا این همه، میان اینان، نور وجود مبارك حضرت 
ُثمَّ َدَنا َفَتـَدلَّی «در شب معراج، آن هنگام که به مقام  پیامبر اکرم. برخوردار است

 اطـراف عـرش   را مقـدّس رسید، اشباح چهارده نـور   )2(»َفَكاَن َقاَب َقوَسْيِن َأو َأْدَنی* 
این اشباح، شبح وجود مبارك خود آن حضرت، وجود مبارك حضرت . فرمودمشاهده 

، نـور حضـرت   مقـدّس میان ایـن چهـارده نـور    . بود ي اطهار و نیز ائمّه زهرا
که به حالت ایستاده، شمشیري در دست داشـت، نـوري سـبز و بسـیار خیـره       حّجت

  )3(.کرد که درخششی ویژه داشت ه جلوه میندکن

  دّلعروج پس از تو. 2
این مطلب، در شماري از روایات وارد شده است و برخی از بزرگان نیز بدان تصـریح  

آن حضـرت را   ،اند که چون حضرت، متوّلد شد، دو فرشته از سوي حضرت حق کرده
                                              

  .345، ص 97، ج بحار األنوار .1
، تـر گردیـد   ى دو کمـان یـا نزدیـک    تا به انـدازه *  تر شد سپس نزدیک آمد و نزدیک .2
  ).9و  8نجم، (
  .245ص  ،36، ج بحار األنوار .3
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خطاب به آن  ،رت حقحضي  در این سیر ملکوتی، سخنانی از ناحیه. به آسمان بردند
  : ین استبزرگوار صادر شد؛ بخشی از آن سخنان چن

  آَلْيُت َأنِّي َمْرَحبًا بَِعْبِدَي اْملُْخَتاِر لِنُْصَرِة ِدينِي َو إِْظَهاِر َأْمِري َو َمْهِديِّ َخْلِقي،
  )1(.َأْغِفرُ   َو بَِك   ُأْعطِي  آُخُذ َو بَِك   بَِك 

دین مرا یـاري خـواهی کـرد و     که به خاطر این! ي من آفرین بر تو اي بنده
ام کـه بـه    قسم خـورده  .نیک میآشکار نموده و بندگان مرا هدایت  امر مرا
  .ي تو بیامرزم ي تو عطا کنم و به واسطه ي تو بگیرم و به واسطه واسطه
روایت نشده اسـت و گویـا فقـط     ي هیچ یک از دیگر امامان  این ویژگی درباره

  .اند این بزرگوار به هنگام والدت، معراجی چنین رفیع داشته

  ي پیامبر اکرم جمع بین اسم و کنیه. 3
انـد، آن   که بیشترِ فقها نیز بـدان فتـوا داده   از دستورات صریح پیامبر اکرم یکی

همگـان،   بـراي  ي پیامبر اکرم است که در شریعت اسالم، جمع بین اسم و کنیه
توانـد فرزنـدش را    بدین ترتیب هیچ کس نمی. به جز خاتم والیت مطلقه، حرام است

حـدیثی  یح این حرمت، ناشی از نصّ صـر . کنیه او را ابوالقاسم گذارد بخواند و محّمد
  :استنقل شده  اکرم پیامبراست که از 

  )2(.ي من براي احدي جایز نیست جمع کردن بین اسم و کنیه
، در شـمار مسـتحبّات   حالی است که نامیدن فرزند به نام مبارك پیامبراین، در 

م، در وجود او نیـز  نان است؛ زیرا گذشته از آثاري که این نام دارد، نامیدن فرزند به ای
انسـان،   طبق بعضـی از روایـات، مسـتحب اسـت    . آثاري خاص همراه خواهد داشت

ـ     ام بخوانـد و پـس از آن، اگـر    فرزند پسرش را تا پنج روز پـس از والدت بـه ایـن ن
                                              

  . 27، ص 51ج ، بحار األنوار .1
  .233، ص 1، ج المناقبو  304، ص 38، ج بحار األنوار .2
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هایی  در این باره شماري از دانشمندان مسلمان، رساله )1(.خواست، نام او را تغییر دهد
ي  از اسرار حـرام بـودن جمـع بـین نـام و کنیـه      ها  آن اند که در تهاز خود به جا گذاش

نـد  عصر در نام و کنیه، همان حضرت ولیّ ،با این همه. اند سخن گفته پیامبر اکرم
  )2(.باشند الشأن میپیامبر عظیم

  حرمت بر زبان راندن نام مبارك حضرت. 4
لی آن بزرگـوار  اصم هاي حضرت، آن است که در زمان غیبت، بردن نا یکی از ویژگی

صد و هشـتاد و دو نـام هسـتند؛ امّـا نـام اصـلیِ        آن حضرت، داراي یک. حرام است
ن نام به عنوان نام ایشان در زمان است و بردن ای ایشان، همان نام پیامبر اکرم

  . غیبت، حرام شمرده است
همچون شـیخ   ـدر این رابطه، هشت قول وجود دارد؛ امّا شماري از اعاظم شیعه  

ل هسـتند؛ از ایـن رو، در هـر حـال،     ئقول به حرمت را قا ـ و شیخ طوسی یدمف
  )3(.احتیاط در ترك ذکر نام اصلی ایشان است

حضرت، نور اسـت و نـام او، نـور و شـیعه را از     که  آن مقامآخرین سخن در این 
شود که از هیچ امر دیگري چنین لـذّتی بـراي او    بردن نام مبارکش لذّتی حاصل می

یـا  «، »یا صاحب الزمان«، »یا مهدي«آید؛ از این رو است که ذکر شریف  مین ستبه د
مسـتحب اسـت و در   و امثال ایـن اسـامی و القـاب،     »یا ولیّ العصر«، »صاحب العصر

با ایـن حـال، ذکـر    . ثواب و نورانیت فراوانی به ارمغان گذاشته شده استها  آن تکرار
  .نیست یزجا  همان گونه که گذشت نام اصلی ایشان 

                                              
  . 18، ص 6 ، ج فیالکا .1
حدیث در این باره  48در این مصدر به . 182، ص األثر منتخب: در این رابطه بنگرید .2

  . اشاره شده است
  .272، ص 1، ج الناصب الزام و التسمیة شرعه: براي تفصیل در این مطلب بنگرید. 3
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  عدم مجالست با مشرکان و منافقان. 5
توانـد منکـر آن    دانیم در هر مجالست و مصاحبتی، آثاري است و هیچ کس نمـی  می

اثـر   ،اي است که شعاع شخصّیت افراد در آن ي نفس انسان، مانند آینه صحیفه. شود
ي  ونهگ ازاین اثر ممکن است نورانی باشد و به جالي این آینه کمک کند یا . کند می

 ـظلمت باشد و همچون زنگاري این آینه را مکدّر سازد؛ از این رو است که به همـه   
سفارش شده اسـت کـه    ـ به ویژه به جوانان که از نفسِ شفاف و روشنی برخوردارند

  .کنند نگران دوستان خود باشند و بنگرند با چه کسی مجالست می ،همواره
منحصـر   ،است؛ امّا به هیچ وجه شده رشفاي جوانان س این مطلب، بیشتر درباره

  : فرمود حواریون خود را چنین سفارش می حضرت عیسی. در آنان نیست
انـدازد، مجالسـت    با افرادي که دیدار آنان شما را به یاد خداوند متعال مـی 

  )1(.داشته باشید
بر امپیـ دانیم کـه   پذیرد، باز می معصوم، از چنین مجالستی اثر نمیکه  آن حال با وجود

تـا صـفاي نفـس نفـیس ایشـان،       )2(کردنـد،  هر روز هفتاد بار استغفار مـی  اکرم
همـین مصـاحبت    بیـت  یکـی از مصـادیق مظلومیّـت اهـل    . زنگـار نشـود   دچار

 مدّت حضـرت رضـا   مصاحبت طوالنی. آنان با خلفا و مصاحبان آنان است اجباريِ
را  د نـازنین امـام  ووجـ ها  ب است که مدّتئبا مأمون عبّاسی در شمار همین مصا

  .داد آزار می
ي عمـر، هـیچ مجالسـتی بـا کفّـار، مشـرکان و        ، در همهحّجتولی حضرت 

انـد، مصـاحبت    و تنها با صالحانی که به زیارت آن بزرگوار نایل شـده   نداشتهمنافقان 
هـاي   توان عدم مجالست با اینـان را، از ویژگـی   از این رو است که می. است  فرموده

  .دانست عصر ولیّ
                                              

  .160، ص الشریعة مصباحو  84، ص 97، ج بحار األنوار .1
  .5987، ح 320، ص 5، ج الوسائل كمستدرو  44، ص 17ج ، اربحار األنو .2
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  نبودن در بیعت هیچ یک از جبّاران . 6
که ایشان بر خالف پدران بزرگوارشان،  است ، اینهاي آن حضرت از دیگر ویژگی

  .بیعت هیچ یک از جبّاران و ظالمان را بر گردن ندارند
یا به ناچار، به بیعـت   ـ همچون امیرالمؤمنین ـدانیم هر یک از امامان ما   می

هـاي   تحت نظر حکـومتی از حکومـت   ،دادند یا به هر حال یم تنظالمان و غاصبان 
یعنـی   اي از حیات پیـامبر اکـرم   این امر، حتّی درباره برهه. بردند جور به سر می

 عصـر  وجود مبارك حضرت ولیّ. دوران پیش از هجرت ایشان نیز صادق است
ـ  ورنه بیعت هیچ یک از ظالمان را بر گردن دارند و نه تحت نظر حاکمان جـ  ه سـر  ب

ي ظالمـان رفتـار    همـه توانـد فراگیـر باشـد و بـا      اند؛ ازین رو قیـام ایشـان مـی    برده
ي  آمیز یکسـان داشـته باشـند؛ چـرا کـه حرکـت ایشـان در ارتبـاط بـا همـه           عقوبت

اي از آن  نامـه  سان است و هـیچ یـک از آنـان عهـدي و امـان     هاي جور، یک حکومت
  .امان بمانندر د حضرت در دست ندارند تا مقابل قیام ایشان

  ي مصحف امیرالمؤمنین ارائه. 7
 که عـالَم هسـتی هنـوز داغـدار اوسـت        دانیم پس از رحلت پیامبر اکرم می

همراه با اشـاره بـه    ،ب کردن قرآن کریمنخست به جمع آوري و مرّت امیرمؤمنان
.. .و هـا  آن تفسیر آیات، شأن نزول آنان، تبیین مکّی و مدنی و لیلی و نهـاري بـودن  

آن حضـرت، آن  . گاه ردا بر قامت خود گرفتنـد و از منـزل خـارج شـدند     پرداختند؛ آن
به اصحاب و دیگر مردمان معرفـی کردنـد؛    مصحف شریف را در مسجد پیامبر

ی خاص، از پذیرش آن، سر باز زدند و آن حضـرت نیـز بـا    امّا آنان به تحریک گروه
نـزل بـاز   آن کتـاب ارجمنـد را بـه م    د،دیکه دیگر هرگز آن را نخواهند  اشاره به این

  )1(.گرداندند
                                              

  .193 ، صبصائر الدرجاتو  88، ص 89، ج بحار األنوار :بنگرید .1
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که متن آن مصحف، بـا مـتن مصـحف فعلـیِ موجـود در جهـان اسـالم،         در این
زیرا  ؛هیچ تردیدي نیستیکسان است و قرآن کریم از هر گونه تحریف به دور بوده، 

 در قرآن  از تحریف به حذف، تحریف به تبدیل و تحریف به زیاده  اقسام تحریف
ه نیافته و آنچه امروزه به عنوان قرآن کریم در دست ما است، بنـا بـر حفـظ    م راریک

تـرین   اسـت کـه بـدون کوچـک     همان قرآن نازل شده بـر پیـامبر اکـرم    ،الهی
  .به دست ما رسیده است ک حرف و لو در حدّ ی دگرگونی 

گذشته از متن وحـی، تفسـیر و تأویـل آن را نیـز      ولی مصحف امیرالمؤمنین
اسـت و در   حجّـت حضـرت   این مصحف، اکنـون در دسـت  . ه خود داشته استراهم

  .ي ایشان آشکار خواهد شد زمان ظهور به وسیله

  ي جهاد به فرشتگان و جنّیان  اجازه. 8
از عالَم مجرّدات محـض،   ، تمام عالَم امکان بیت یت اهلي وال دانیم حوزه می

ز صـاحبان عصـمت   زین رو هر یـک ا ا ت؛را در بر گرفته اس  رفِص يتا عالم مادّه
ي اولواالعزم، نه تنها بر عالم انسانی که بـر تمـام عـوالم،     گانه کبرا و نیز پیامبران پنج

  .اند خدمت ایشان بودهاند و تمام موجودات، تکویناً در  والیت داشته
گذشته از این، هیچ یک از آنان به فرشـتگان و جّنیـان و دیگـر موجـودات غیـر      

اند؛ چرا که بنـا بـر سـّنت الهـی،      داده ي شرکت در جهاد یا دفاع را نمی هازاج ،انسانی
اند تا دو صـف   شده ها حاضر می بایست در جنگ ت آزمایش، اینان میبراي اجراي سّن

  . طل به خوبی نمایان شودو با یاران حقّ
. این است که از این قاعده مستثنا هستند حّجتهاي حضرت  یکی از ویژگی

ري اسالم خواهند شـتافت  ر زمان ایشان، هم فرشتگان و هم جّنیان به یاد رواز این 
  )1(.بپردازندبه جهاد با مخالفان  تا یابند و از سوي ایشان اجازه می

                                              
  .10، ص 53 ، ج بحار األنوار .1
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ي جانسـوز کـربال نیـز، حضـرت      دانـیم در واقعـه   مـی این، در حـالی اسـت کـه    
ـ ر نگي شرکت در ج اجازه فرشتگان و جّنیان،به هیچ یک از  سّیدالشهدا د؛ ا ندادن

  .هر چند بنا بر آنچه نقل شده، فرشتگان و جّنیان براي یاري ایشان شتافته بودند

  طول مدّت عبادت. 9
بـوده اسـت و آنـان     بیـت  اهـل عبادت خدا و ابراز بندگی به محضر او، محبـوب  

اي را به عبادت و راز و نیـاز بـا خـالق یگانـه      اند که هر لحظه همواره در پی آن بوده
که در آخرین ایّام حیات ظاهري، شـبی را   این عمل حضرت سّیدالشهدا. ندانبگذر

 ،از دشمنان فرصت گرفتند تا به عبادت و نماز بپردازند، به همین محبوبیّـت عبـادت  
  .ان اشاره داردنزد آن

در  حجّـت توان طـول دوران عبـادت و بنـدگیِ حضـرت      بدین ترتیب می
  .ي آن حضرت دانستها یي و زندگی عادي را از ویژگجهان مادّ

خوانده است نیز به همین کمـال   )1(»طاووس بهشتیان«روایاتی که آن حضرت را 
محـض آن حضـرت و    اشاره دارد که نورانّیت و زیباییِ آن بزرگوار، حاصل از عبـادت 

  .استجلیل  عبودّیت خالص ایشان در محضر ربّ

  اسم اعظم حضرت حق. 10
اي از  ي جلـوه  که نشـان دهنـده   مانزم ماهاي ا یکی دیگر از فضایل و ویژگی

است، این است کـه نـام مبـارك آن بزرگـوار،      بیت هاي دریاي فضایل اهل جلوه
  .باشد همان اسم اعظم حضرت حق می

دام در اموري و تحـت شـرایطی بـه    ک متعال، داراي اسمائی است که هرخداوند 
و آن قـرار دارد، خـاصّ   رتپ رسند؛ امّا فعلّیت مطلق که تمام عالم هستی در فعلّیت می

                                              
  .165، ص بهجة النظر فی إثبات الوصایة و اإلمامة لألئمة اإلثنی عشر .1
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  .نیست اسم، چیزي جز نام مبارك صاحب الزمان اسم اعظم است و این
ت در نجـف  اي شـیرین مربـوط بـه دوران اقامـ     براي بیان این مطلب، از خاطره

کـه   ـ  ))1کشـمیري  محّمدزمانی از استادمان آیت اهللا سید . گیریم اشرف کمک می
اگر «: ایشان فرمود. را به من بیاموزدسم اعظم ا دمـ درخواست کر از اوتاد روزگار بود
اسم اعظم، همـان  . خواهی، از نام مبارك صاحب الزمان غفلت مکن اسم اعظم را می

ما«جمله  ماِن أْدِرْكنیيا صاحَب الزَّ    .»است )2(»ِن َاِغْثنِْی، يا صاِحَب الزَّ
سّید استاد، بارها مشکالت مادّي و به ویژه مشکالت معنوي خود را بـا اسـتعانت   

مـاِن أْدِرْكنـی«و ذکر  مقدّساز این نام  ماِن َاِغْثنِْی، يـا صـاِحَب الزَّ بـر   »يا صاحَب الزَّ
طرف کرده بود و بنده نیز خود بارها اثر این نام مبارك را بـراي رفـع مشـکالت، بـه     

  .ام چشم دیده

  ي حضرت حق ، مجاري ارادهاطهار ي ائمّه
افـزاییم   اکنون می. ، اسم اعظم الهی استحّجتبیان شد که نام مبارك حضرت 

البته هـر آنچـه هسـت از    . ي حضرت حقّ هستند ، مجاريِ ارادهي اطهار که ائمّه
خداوند است و هیچ کس در خلق وجود، با او شریک نیست و باالترین مرتبه و مقـام  

ي بندگیِ محض آنان به درگاه حضرت حـق اسـت؛ امّـا همـین      تبه، مربیت هلا
و از   ي رفیع بندگی، سبب قرب کامل و تامّ آنان نسبت به حضـرت حـق شـده    مرتبه

  .اند ي الهی واقع شده مجراي اراده ،این رو آنان
ي او قرار گـرفتن را،   به خداوند متعال و مجراي اراده بیت توان قرب اهل می

بندگان سلطان تشبیه کرد که از سویی، ایـن بنـدگان در سـلطنت، شـریک      بقربه 
                                              

  .فرزند سید مرتضی کشمیري .1
، الصراط المستقیمو  12، ح 441، ص 2، ج کمال الدین ؛246 ی، ص، شیخ طوسالغیبة .2

  .210، ص 2ج 
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نیستند و تنها بندگان مطیع او هستند و از سویی دیگر، همین بندگی، چنـان  سلطان 
شود و  آورد که اوامر سلطان جز از طریق ایشان جاري نمی براي آنان فراهم میقربی 
نیز از چنـین   ي اطهار ائمّه. یردذپ ي ایشان صورت نمی واسطه هاي او جز به اراده

بـر ایـن   . اي در درگاه حضرت حق برخوردارنـد  ي بندگی و در نتیجه برگزیدگی مرتبه
ي بلند، احادیث بسیاري داللت دارد که تنها به ذکر چند حـدیث کوتـاه بسـنده     نکته
  :کنیم می

  :یندفرما به یکی از یارانشان می حضرت سجاد. الف
ـُم فِـی . الشمِس فإِّنی أكرُهها لَك قبَل طلوِع  منَّ ناالت! َيا أبا محزةَ  إّن اهللاَ يقسِّ

 )1(.ذلَك الوقِت أرزاَق العباِد، عَلی أيدينَا جيِرَهيا
هرگز قبل از طلوع خورشید نخواب که مـن ایـن خـواب را    ! اي ابو حمزه

دارم؛ چرا که خداونـد متعـال، پـیش از طلـوع خوشـید،       براي تو ناپسند می
  .کند ي ما اجرا می کند، او این امر را به وسیله ارزاق بندگان را تقسیم می

 ـ  روارگـ یکـی از شـیعیان آن بز   ـبـه ابـو نصـر حـازم       حجّـت حضـرت  . ب
  :فرمایند می

 )2(.أَنا خاتُم األوصياِء و بی يدفُع اهللاُ البالَء عن أهلِی و شيعتِی
شـیعیان و  ي مـن، بـال را از    خداونـد بـه وسـیله   من آخرین وصی هسـتم، و  

  .کند دوستانم دور می
  :فرمایند می حّجتت حضرهمچنین . ج

 )3(.نحُن صنائُع ادمحم و اخللُق بعُد صنائُِعنا
                                              

، 6، ج وســائل الشــیعةو  343، ص بصــائر الــدرجات؛ 23، ص 46، ج بحــار األنــوار .1
  .498 ص

، الصراط المستقیمو  12، ح 441، ص 2، ج کمال الدین ؛246، شیخ طوسی، ص الغیبة. 2
  .210، ص 2ج 
  .466، ص 2، ج حتجاجاالو  285، ص الغیبة ؛178 ، ص53، ج بحار األنوار .3



68

  سخن دوست  & 

68 

  .، دست پروردگان ما هستنددیگر  ما، دست پروردگان خداوند هستیم و آفریدگان
 ازکـه   پـردازیم و آن ایـن   مـی  توجّهاي قابل  حدیث، به نکتهپس از ذکر این سه 

اصـالتاً رازق  که  آن توان به پندارِ غلط تفویض باور پیدا کرد؛ چه اینگونه احادیث، نمی
ي  گونـه احادیـث، تنهـا نشـانگر قـرب مرتبـه       تنها خداونـد اسـت و ایـن   ... و خالق و

 »خطبـة البیـان  «اننـد  هـایی م  آنچـه در خطبـه  . به خداوند متعال اسـت  بیت اهل
ي آسمان و  ن، ایشان رازق و پدید آوردندهآ درمنسوب به حضرت امیر آورده شده که 

  که تأویل واقعی آن جمالت اسـت  اند نیز، تنها به همین قرب  زمین خوانده شده
  )2(.»َملْ َيُكْن َلُه َشِريٌك فِی اْملُْلِك «وگرنه  )1(اشاره دارد؛

  یادآوري
ذکر این نکته ضـروري   هاي امام زمان ي ویژگی رهبادرپس از بحث و بررسی 

امور ذکر شده و برخی امور دیگر کـه در ایـن نوشـتار نیامـد،     که  آن است که با وجود
صـاحبان  ي اطهار و  تنها به ایشان اختصاص دارد؛ اما واقعیت این است که میان ائمه

مصـادیق والیـت   ز ا مراتبی که براي هر کدام. عصمت کبرا، هیچ تفاوتی وجود ندارد
  .ي إلهیّه برشمرده شود، براي دیگر مصادیق این والیت نیز ثابت است تامّه

هاي یاد شده و دیگر خصایص آن حضرت نیـز، فقـط بـه سـبب شـرایط       ویژگی
گـر نـه افتراقـی میـان پیـامبر      انـد و   اي است که آن حضرت در آن قرار گرفتـه  ویژه
ي مراتـب فضـیلت کـه از     ههمـ ایشـان متصـوّر نیسـت و     بیت و اهل اکرم

شود، براي دیگر صاحبان عصـمت کبـرا نیـز     استنباط می حّجتهاي حضرت  ویژگی
  .ي بروز و ظهور آن را نداده باشد ثابت است؛ هر چند شرایط، اجازه

                                              
شـرح عالمـه محّمـد بـن     . 178، ص 2ج  ،الزام الناصب: براي آشنایی با این خطبه بنگرید .1

، با تحقیق محمد حسـین اکبـري   شرح خطبة البیان ، به نامبر این خطبهشیرازي محمود دهدار 
  .رسیده استچاپ ش به .   ه 1380ساوي در تهران توسط انتشارات صائب در سال  

  .2فرقان،  .2
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 ، دست پشكسدصاؿ ؽا هستقذ.دیضش  خذاكفذ هستیؼ ك نةشیذصاؿؽا، دست پشكسدصاؿ 
٬ٗ ام ای٨ٜ٪٧ر٬   پلؿامی٢ ٩ آ٥ ای٦ ٣ی ت٪ر٬ّای ٓبثٞ  پ  ام فٗل ای٦ س٬ عـیج، ث٬ ٧٘ت٬

اطبٟتب  كامّ ٩ ؽربْٟ  ٬ٗ  آ٥ ت٪ا٥ ث٬ پ٨ـاكِ ٠ًؾ تِ٪یغ ثب٩ك پیـا ٗلؿ؛ ص٬ اعبؿیج، ٤٧ی
ثر٬   �ثی  ی ا٭ٞ ت٨ٮب ٧شب٧ٜل ٓلة ٣لتج٬ٛ٪٬٧ اعبؿیج،  ٩... ت٨ٮب ؽـا٧٩ـ اس  ٩ ای٦

٨٣ت٪ة ثر٬ عؼرلت    «اٟجیب٥ خطبة »٭بیی ٣ب٨٧ـ  ؽـا٧٩ـ ٣توبٝ اس . آ٧ض٬ ؿك ؽـج٬
ی آسر٤ب٥ ٩ م٣ری٦ ؽ٪ا٧رـ٫     ا٣یل آ٩كؿ٫ شـ٫ ٬ٗ ؿك آ٥، ایشب٥ كامّ ٩ پـیرـ آ٩كؿ٧رـ٫  

 (5)اشربك٫ ؿاكؿ؛  - ٬ٗ تأ٩یٞ ٩آوی آ٥ ر٤الت اس  -ا٧ـ ٧ین، ت٨ٮب ث٬ ٭٤ی٦ ٓلة  شـ٫
يٌك فِی ادْ »٩ٛل٬٧   (6).«ْؾِك تَُلْ َيُؽْن َلُه ََشِ

 یازآٍری
فٗل ای٦ ٧٘ت٬ ػرل٩كی   ؟جع؟٭بی ا٣ب١ م٣ب٥ ی ٩یهٛی پ  ام ثغج ٩ ثلكسی ؿكثبك٫

ا٣٪ك فٗل شـ٫ ٩ ثلؽی ا٣٪ك ؿیٜل ٗر٬ ؿك ایر٦ ٧٪شرتبك ٧یب٣رـ،     ٬ٗ  آ٥ اس  ٬ٗ ثب ٩ر٪ؿ
ی اؿٮبك ٩ طربعجب٥   ت٨ٮب ث٬ ایشب٥ اؽتظبص ؿاكؿ؛ ا٣ب ٩آوی  ای٦ اس  ٬ٗ ٣یب٥ ائ٬٤

هظ٤  ٗجلا، ٭یش تِب٩تی ٩ر٪ؿ ٧ـاكؿ. ٣لاتجی ٬ٗ ثلای ٭ل ٗـا١ ام ٣ظربؿیْ ٩الیر    
 ی إٟٮی٬ّ ثلش٤لؿ٫ ش٪ؿ، ثلای ؿیٜل ٣ظبؿیْ ای٦ ٩الی  ٧ین حبث  اس . تب٬ّ٣

٧یرن، ُٔرؾ ثر٬ سرجت شرلایؾ       ٭بی یبؿ شـ٫ ٩ ؿیٜل ؽظبیض آ٥ عؼلت ٩یهٛی
٧ر٬ اُتلآری ٣یرب٥ پیرب٣جل     ٛلا٧رـ ٩  ای اس  ٗر٬ آ٥ عؼرلت ؿك آ٥ ٓرلاك ٛلُتر٬     ٩یه٫
ی ٣لاترت ُؼری٠  ٗر٬ ام     ایشب٥ ٣تظر٪ّك ٧یتر  ٩ ٭٤ر٬    �ثی  ٩ ا٭ٞ ؟لص؟اٗل١
ش٪ؿ، ثلای ؿیٜل طبعجب٥ هظر٤  ٗجرلا ٧یرن     است٨جبؽ ٣ی عزّ ٭بی عؼلت  ٩یهٛی

 ی ثل٩م ٩ كٮ٪ك آ٥ كا ٧ـاؿ٫ ثبشـ. ٫حبث  اس ؛ ٭ل ص٨ـ شلایؾ، اربم
                                              

. شطرح ػالهطِ هحّوطد تطي     178، ص 2ج  ،السام الٌبصتترای اشٌایی تا ایي خطثِ تٌگرید:  .1
، تا تحمیك هحود تشطیي اوثطری   الجیبى خطبةضرح  ، تِ ًامتر ایي خطثِشیرا ی هحوَح حّدار 

 رسیدُ است.چاج ص تِ .  ّ  1384ساٍی حر تْراى تَس  اًتشاراو  ائة حر ساس  
 .2فرلاى،  .2



 

69 

  
  

  

   وظایف ما در عصر
  غیبت امام زمان

  وظایف ما در عصر غیبت امام زمان

  
  
  
  

   )1 (انتظار امام زمان
   )2 (ار امام زمانتظان 

  طلب و درخواست  
  سازي ظهور  زمینه 

صل
ف

 





71

 

71 

  گفتار اوّل
  ) )1امام زمانانتظار 

  
ي روزها و ساعات، بـه   همه. تر است سخن دوست خوش ،گویند از هرچه بگذریم می

حضـرت، محـور عـالم وجـود و     . ق داردتعّل اهللا حضرت بقیة ،قطب عالم امکان
ي حضرت حق در عالم وجـود اسـت؛    یندهنما. ود استشهو ي بین عالم غیب  واسطه

لذا سزاوار است همیشه انسان به یاد حضرت و تمام مجالس و محافلش، همراه ذکـر  
  . باشد »الحسن یابن«

. اگر از طرف ما تقاضا بود، عرضه هم حتمـاً بـود  . غیبت حضرت، تقصیر ما است
. شـد  یایتی مـ ، حتمـاً عنـ  کـن ت ي خودت را عنای اگر تقاضا بود که خدایا این ذخیره

ي مبالغـه اسـت؛ یعنـی دائمـاً      فیّاض، صیغه. حضرت حق، فیّاض علی االطالق است
عنایت  ،شود کسی تقاضا بکند و حضرت حق چطور می. ي فیض است مشغول افاضه

  .نکند؟ محال است؛ لکن وقتی تقاضا نشد، عرضه هم نیست
ایـن  ت انسان، یکـی از  اسب خو. هر شخص بعد از نماز، دو دعاي مستجاب دارد

حضرت کـه احتیـاج بـه مـن و شـما      . دعاها را براي تعجیل فرج حضرت صرف کند
وقتـی  . بالـذات  بالعَرَض است و حضرت حق، غنیّ ، غنیّاهللا حضرت بقیة. ندارد
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مـن را   !ي مـن  بنـده ( )1(؛َعبِدی َأطِعنِی َحّتی َأجَعَلَك ِمثلِـی«: فرماید حضرت حق می
کنـد،   و من و شما را به این مقام دعوت می »تا تو را مثل خودم قرار دهم اطاعت کن

  گونه نباشد؟این اهللا یعنی حضرت بقیة ،م وجودي عاَل چطور عصاره
طور که قـرآن نـور    همان. استتالی تلو قرآن  و، مثل قرآن بیت روایات اهل

  .هم نور هستند تیب است، روایات اهل
اي  اگـر یـک آیـه در جلسـه    . هم نور اسـت  بیت روایات اهل. قرآن نور است

هـم اگـر در یـک جمعـی      بیـت  روایات اهـل . شود خوانده شود، جلسه نورانی می
روایات، منوَّر و منوِّر اسـت؛ لـذا یـک آیـه و دو سـه      . خوانده شود، یک اثر ذاتی دارد

عالوه بر ذکر حضـرت کـه    اهللا شاء انما  لسمجا شود، ت روایتی خدمتتان ترجمه می
  . ر باشدهم منوّ بیت ر است، به روایات اهلمنوّ

در قرآن است؛ آیاتی که تأویل  اهللا ي درباره ظهور حضرت بقیةمتعدّدآیات 
و اصحابشان و عالئم ظهور شـده اسـت و خداونـد، آمـدن      اهللا به حضرت بقیة

  :حضرت را بشارت داده است؛ مانند

يِن ُكلِه َو َلوْ  الَِّذی َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلَُدی وَ  وَ هُ  َكِرَه  ِديِن اْحلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلی الدِّ
 )2(.اْملُْشِرُكونْ 

او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرسـتاد، تـا او را بـر    
  .باشندي ادیان غالب سازد، هر چند مشرکان کراهت داشته  همه

در این آیه، خدا خبر داده است، روزي خواهد آمد که قرآن، یگانه کتـاب قـانون دنیـا    
و یگانه پرچمی که در ن دییگانه . اسالم، یگانه دین الهی در سراسر دنیا بشود. بشود

فرما هست، قـرآن و   سراسر دنیا به اهتزاز است و یگانه کتابی که در سراسر دنیا حکم
  .خواهد بود »اهللا اهللا و علیٌ ولی رسول محّمد اهللا اال الاله«پرچم 

                                              
  .415، ص 8 ، جأطیب البیان فی تفسیر القرآن .1
  .9؛ صف، 33توبه،  .2
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صدوق، در تفسیر این آیه، نقل شده است که امـام  شیخ الدین   کمال  کتاب در
  :فرمودند صادق

ُرَج الَقائِمُ  ،َنَزَل َتْأِويُلها َبْعُد  َما !َو ادمحم  )1(.َو َالَينِْزُل َتْأِويُلها َحّتی َخيْ
 تـا  شـود  و ظـاهر نمـی   ،ظاهر نشـده اسـت   هنوز تأویل این آیه! به خدا قسم

  .اهللا  هور حضرت بقیهظ

  امام زماندر رابطه با ي ما  ویژهي  وظیفه
ي  یـک وظیفـه   اهللا ما در برابر مقام والیت، وظایفی داریم و برابر حضرت بقیة

بایـد  . آن وظیفه چیست؟ انتظـار اسـت  . اي عالوه بر وظایف مقام والیت داریم اضافه
 و ائمـه  بـی اکـرم  ن ازبزرگان، روایات زیادي . منتظر ظهور حضرتش باشیم

اهللا و انتظار حضـرت، بـیش    ي ظهور حضرت بقیة درباره. اند نقل کردهتظار ي ان درباره
  :کنم ام که چند مورد را به اختصار عرض می از نود روایت را دیده

  :فرمودند نبی اکرم *
 )2(.إِْنتَِظاُر اْلَفَرِج ِعَباَدةٌ 

  .کشیدن و منتظرش بودن، عبادت استانتظار مهدي موعود را 
  :فرمودند در روایت دیگري، نبی اکرم *

تِی إِْنتَِظاُر اْلَفَرِج   )3(.َأْفَضُل َأْعَامِل ُأمَّ
  .ت من، انتظار امام زمان استبهترین اعمال عبادي اّم

بهترین اعمال عبادي من، این است که منتظر امـام  . داردل عبادي من، درجاتی امعا
  .باشم زمان

                                              
  .670، ص 2، ج الدین کمال .1
  .405، ص ، شیخ طوسیأمالی .2
  .644، ص 2، ج الدین کمال .3
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طـ٩ّ، ؿك تِتیل ای٦ آی٬، ٧ٔٞ شـ٫ اس  ٬ٗ ا٣رب١  شیؼ الذیي   کوبل  ٗتبة ؿك
 ُل٣٪ؿ٧ـ< ؟ع؟طبؿّ

ُرَج الَؼائُِم. ،َكَزَل َتْلِويُؾفا َبْعُد  َما !َو اهللِ َيـِْزُل َتْلِويُؾفا َحّتی ََیْ َٓ  (5)َو 
تها   ضهلد  ك ظهاهش فؾهی   ،ظاهش فطهذم اسهت   هقلص تأكیظ ایـ نینتن خذا حسؼ! 

 .؟جع؟اهلل ةبقیظولس حضشت 

 ؟ع؟اهام سهاىزر راتطِ تا ی ها  ی ٍیژُ ٍظیفِ
ی  یٖ ٩كیِر٬  ؟جع؟اهللبقی ٣ب ؿك ثلاثل ٣ٔب١ ٩الی ، ٩كبیِی ؿاكی٢ ٩ ثلاثل عؼلت 

ای هال٫٩ ثل ٩كبیَ ٣ٔب١ ٩الی  ؿاكی٢. آ٥ ٩كی٬ِ صیت ؟ ا٧تلربك اسر . ثبیرـ     اػب٬ُ
 �٩ ائ٤ر٬  ؟لص؟٨٣تلل كٮ٪ك عؼلتش ثبشی٢. ثنكٛب٥، ك٩ایبت میبؿی ام ٧جری اٗرل١  

٩ ا٧تلبك عؼلت، ثیش  اهللبقیة ی كٮ٪ك عؼلت  ؿكثبك٫ا٧ـ.  ٧ٔٞ ٗلؿ٫ی ا٧تلبك  ؿكثبك٫
 ٢٨ٗ< ا١ ٬ٗ ص٨ـ ٣٪كؿ كا ث٬ اؽتظبك هلع ٣ی ام ٧٪ؿ ك٩ای  كا ؿیـ٫

 ُل٣٪ؿ٧ـ< ؟لص؟٧جی اٗل١
 (6)إِْكتَِظاُر اْلَػَرِج ِطَباَدٌة.

 است.افتظاس ؽوذی ؽلعلد سا رطیذؿ ك ؽقتظشش تلدؿ، عثادت 
 ُل٣٪ؿ٧ـ< ؟لص؟ؿك ك٩ای  ؿیٜلی، ٧جی اٗل١

تِی إِْكتَِظاُر اْلَػَرِج.  (7)َأْفَضُل َأْطََمِل ُأمَّ
 ت ؽـ، افتظاس اؽاػ صؽاؿ است.توتشیـ اعؾاط عثادی اؽّ

٦٣، ای٦ اس  ٬ٗ ٨٣تلل ا٣رب١  اه٤بٝ هجبؿی ٦٣، ؿكربتی ؿاكؿ. ثٮتلی٦ اه٤بٝ هجبؿی 
 ثبش٢. ؟ع؟م٣ب٥

                                              
 .674، ص 2، ج الذیي کوبل .1
 .445، ص ، شیخ طَسیأهبلی .2
 .644، ص 2، ج الذیي کوبل .3
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  :فرماید در روایت دیگري است که می *
ْمُت َو اْنتَِظاُر اْلَفَرج ْبُر َو الصَّ  )1(. َأْفَضُل اْلِعَباِدِة الصَّ

  . ها، صبر و سکوت و انتظار فرج است بهترین عبادت
  :در بعضی از روایات، چنین آمده است

اِرِب بَِسْيِفِه فِی َسـبِيِل  إِنَّ اْملَيَِّت َو ادمحم ِمنُْكْم َعَلی َهَذا اْألَْمِر لََشِهيٌد بَِمنِْزلَِة الضَّ
  )2(.ادمحم

باشـد و قبـل از ظهـور حضـرت فـوت کنـد،        کسی که منتظر امام زمان
  .مانند کسی است که در راه خدا شمشیر بزند

  :در روایت دیگري آمده است
  )3( .لَِوائِه َت َبْل بَِمنِْزَلِة َمْن َكاَن َقاِعدًا َحتْ 

  .مانند کسی است که زیر پرچم حضرت بوده باشد
  : فرمایند می حضرت امیرالمؤمنین

ِط بَِدِمِه فِی َسبِيِل ادمحم  )4(.املُنَْتظُِر ِألَْمِرَنا َكاْملَُتَشحِّ
از نظـر  [ما باشـد،  ] عادالنه و جهان گستر[هر کسی که در انتظار حکومت 

در راه خـدا بـه خـون    ] بـا جهـاد قهرمانانـه   [بسان کسـی اسـت کـه    ] پاداش
  .خویش غلتیده است

  : فرمایند می حضرت سجاد
  )5(.َرِج فَ لْ اْنتَِظاُر اْلَفَرِج ِمْن َأْعَظِم ا

  . هاست ترین گشایش انتظار فرج از بزرگ 
                                              

  .96، ص 68، ج بحار األنوار .1
  .146، ص 8، ج الکافی .2
  .141ص  ،52، ج بحار األنوار .3
  .624، ص 2، ج الخصال .4
  122، ص 52، ج بحار األنوار .5
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 ُل٣بیـ< ؿك ك٩ای  ؿیٜلی اس  ٬ٗ ٣ی
ْؿُت َو اْكتَِظاُر اْلَػَرج ْْبُ َو الصَّ  (5). َأْفَضُل اْلِعَباِدِة الصَّ

 تظاس ةشج است. ها، صثش ك سزلت ك اف توتشیـ عثادت
 ؿك ثوؼی ام ك٩ایبت، ص٨ی٦ آ٣ـ٫ اس <

اِرِب بَِسْقِػِه فِی َستبِقِل تَإِنَّ ادْ  َْمِر َلَشِفقٌد بَِؿـِْزلَِة الضَّ ْٕ قَِّت َو اهللِ ِمـُْؽْم َطَؾی َهَذا ا
  (6)اهللِ.

تاضذ ك حثهظ اص ظوهلس حضهشت ةهلت رقهذ،       ؟ع؟رسی رن ؽقتظش اؽاػ صؽاؿ
 ؽافقذ رسی است رن دس سام خذا ضؾطیش تضفذ.

 ؿك ك٩ای  ؿیٜلی آ٣ـ٫ اس <
  (7) َبْل بَِؿـِْزَلِة َمْن َكاَن َقاِطدًا ََتَْت لَِوائِه.

 ؽافقذ رسی است رن صیش پشچؼ حضشت تلدم تاضذ.
 ُل٣بی٨ـ<   ٣ی ؟ع؟عؼلت ا٣یلا٤ٟؤ٨٣ی٦

َْمِرَكا َكادْ  ِٕ .تُاُدـَْتظُِر  ِط بَِدِمِه فِی َسبِقِل اهللِ  (8)َتَشحِّ
هش رسی رن دس افتظاس حزلؽت بعادالفن ك جواؿ صستش[ ؽا تاضهذ، باص فظهش   
پاداش[ تساؿ رسهی اسهت رهن بتها جوهاد حوشؽافافهن[ دس سام خهذا تهن خهلؿ          

 خلیص اغتیذم است.
 ُل٣بی٨ـ<   ٣ی ؟ع؟عؼلت سزبؿ

  (9)اْكتَِظاُر اْلَػَرِج ِمْن َأْطَظِم اْلَػَرِج.
 هاست.  تشیـ صطایص افتظاس ةشج اص تضسس 

                                              
 .96، ص 68، ج ثحبر األًَار .1
 .146، ص 8، ج الکبفی .2
 .141، ص 52، ج ثحبر األًَار .3
 .624، ص 2، ج الخصبل .4
 122، ص 52، ج ثحبر األًَار .5
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شـود در زنـدگی و کارهایتـان     باعث مـی  ،یعنی همین که شما منتظر فرج حضرت باشید
زود بـر طـرف    ،گشایش حاصل شود و کمتر دچار مشکل شوید یا اگر دچار مشکل شدید

  .گردد
  .است متعدّداین قبیل روایات،  زا

  معناي انتظار 
 حاال ببینیم معناي انتظار چیست و با معنایی که از انتظار شده، آیا ما منتظـر امـام زمـان   

  .آوریم براي واضح شدن معنا، مثالی می هستیم؟
را ایـن  . اش منتظـرش هسـتند   شخصی مسافرت رفته است، پدر، مادر و خانواده

کنـد، منتظـر اسـت     که مریض است و مداوا مـی  شخصی ینچنگویند، هم می منتظر
اش اسـت و دیگـري، منتظـر     او منتظـر بچـه  . گوینـد منتظـر   ها را می این. بهتر شود

که اآلن هست دوست نـدارم و وضـع بهتـري را     را انتظار یعنی این وضعی. تشصّح
ض، ریمـ  .خواهم وصال باشد می ،بشومام مبتال  حاضر نیستم به فراغ بچه. خواهم  می

  .ت داشته باشدخواهد صّح می، حال مرض زندگی بکند باهمیشه  حاضر نیست
پس معناي انتظار این است که از وضع فعلی راضـی نیسـتم و وضـع بهتـري را     

  .این، معناي انتظار است. منتظر هستم
ه داریـم،  حاال ببینیم وضع من و شما، همین طور است؟ از وضـع فعلـی مـذهبی کـ    

خی احکام الهی تعطیل شده است، ظلـم  داریم راضی نیستیم؟ بره ک وضع فعلی اجتماعی
از حیـث مـذهب، مـن راضـی     . و فساد عالم را گرفته است، این وضع فعلی اجتماع اسـت 

آیـا بـه ایـن    . طبق قواعد قرآن باشد ،بیاید، وضع مذهب خواهم امام زمان  می. نیستم
کنم، بـر   صد تا خالف می ،منک ودم روزي صد تا معصیت میمعنا، من منتظرم؟ من که خ

   !کنم، چطور اسم خودم را منتظر بگذارم؟ خالف موازین شرع و قرآن عمل می
عـدم رضـایت بـه وضـع     . بی است بین نفـی و اثبـات  معناي انتظار، معناي مرّک
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وقتی خودم غرق معصیت هستم و پـایم  . فعلی و انتظار وضع بهتري در آینده مذهبی
ام، چطـور اسـم خـودم را منتظـر      ن بیـرون گذاشـته  رآقـ  را از حریم موازین اسـالم و 

فـان را  حضرت که آمدنـد، حسـاب متخّل  ! منتظر باشم بیایند مرا اعدام بکنند !بگذارم؟
ایـن معنـایش   ! لحظه منتظرم که بیایند حساب من را برسـند به رسند؛ یعنی لحظه می

منتظـر   یمویکنیم و درست منتظر باشیم یـا نگـ  پس یا باید خودمان را اصالح . است
   !ظر است؟کجایمان منت. هستیم

لحظـه  بـه لحظـه . بـاش اسـت   که انتظار به معناي آماده یک معناي دیگر هم این
. این، معناي انتظـار اسـت  . است منتظر نصرت اسالم و قرآن و نصرت امام زمان

  !باش هستم؟واقعاً آمادهام، مورد پسند حضرت نیست،  حاال آیا من که وضع زندگی

  به مقام انتظار  دنسیراه ر
اگـر  . رسیدن به حالت انتظار، راهش این است که انسان، اوّل خودش را اصالح بکند

بکنید، تا حالت انتظـار حاصـل    سنخّیتمنتظر باشید، باید اوّل ایجاد   خواهید واقعاً می
. عارض روح من بشود دبای انتظار، یک حالت درونی است، یک حالتی است که. شود

. باشـد  سنخّیت شود، مگر موقعی که میان من و امام زمان نمی صلحااین حالت 
  .شود ایجاد شد، خواه ناخواه انتظار حاصل می سنخّیتموقعی که 

اوّل خـودم  . خواهم منتظر بشوم، راهش چیست؟ تهذیب اخالق است من که می
 ت،قلبم که ظلمتکده شـده اسـ  . بکنم ي دلم را از کثافات خالی خانه. را اصالح بکنم

میان  سنخّیتکند و   هاي ظلمانی را از میان ببرم، بعد نور والیت تأللؤ می ین حجابا
طور که بنده در ذهـنم  این ي بزرگان اخالق  همه. شود انسان و حضرت حاصل می

اوّل . ت، اوّل بایـد خـودت را اصـالح بکنـی    توسّـال دادنـد بـراي    دستور می  هست
ي انسـان از میـان    هاي رذیلـه  صفت. از میان برد راها  باید سوء سابقه. گفتند توبه می

آن . شـود  مـی  سنخّیتگاه ایجاد  آن. هاي حمیده در وجودش ایجاد بشود صفت. برود



77

  امام زمان بتیما در عصر غ فیوظا  & 

77 

شـود   آن موقع است که ارتباط معنوي با حضرت برقرار می. شود باش می موقع، آماده
  .شود و عنایات خاص، شامل حالش می

یـک توبـه و انابـه از    : اهش این اسـت ر م،شیباش بار بخواهیم در حالت آمادهاگ
من نفهمیـدم،  ! خدایا: بگوییم. ي براي آینده داشته باشیمها و یک تصمیم جدّ گذشته

النـاس اگـر    حق. الناس گردن انسان است، آن را باید بدهم اشتباه کردم؛ لکن اگر حق
کـه   دیـر بگاگر هم اآلن ندارد، تصمیم . ازدگردن کسی باشد، باید تصمیم بگیرد بپرد

پس اوّل، توبه از اعمال گذشته و بعـد، تصـمیم بـه تـرك معصـیت در      . دهم بعداً می
داند اگر کسی چنین تصمیمی را بگیرد و چنین قولی را به خـدا بدهـد،    خدا می. آینده

از  را بعد به این شرط که نمازهایش را هم اوّل وقت بخواند، تسبیح حضرت زهرا
طور که  استغفار، همانضو باشد، روزي صد مرتبه هم و بانمازها بخواند، اغلب اوقات 

فرمودند، انجام بدهد، موقع خـواب هـم بـا وضـو سـه بـار سـوره         مرحوم مجلسی
  :خود خدا فرمود. دهد هواهللا بخواند، خداوند از دست نفس و شیطان نجاتش می قل

 )1(. َع اْملُْحِسنينَملَ  اهللاَُسُبَلنا َو إِنَّ  نَُّهمْ يَ َو الَّذيَن جاَهُدوا فينا َلنَهدِ 
هـاي خـود،    جهاد کنند، قطعاً بـه راه ) با خلوص نیّت(که در راه ما ها  آن و

  .  نیکوکاران استهدایتشان خواهیم کرد و خداوند با 
هـا را انجـام    موقعی که این عمـل . شود طمئن باشد کمک میم. کند خدا کمکش می

  . کند استعداد پیدا می اهللا براي عنایات خاصه حضرت بقیة اهللا شاء انداد، 

  به مادر امام زمان توسّل
 مکرّراین را . عنایتی به مادرشان دارند اهللا حضرت بقیة. ت خیلی اثر داردتوّسال

بـه  . قرآن بـراي حضـرت نـرجس خـاتون بخـوان     م تخ یک مثالً. ام از بزرگان شنیده
حضـرت   بـه شوي، دو رکعت نماز مستحبی بخوان و ثوابش را هدیه  مسجد وارد می

                                              
  .67عنکبوت،  .1
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به یاد مادر حضرت بودن، یک . شوند خوشحال می امام زمان بکن، نرجس خاتون
از . عبادات ما که عبادت نیست، پوك و پـوچ اسـت  . تی استیک محّب ،عنایتی است

  . دیگري دارد توجّهتر؛ لکن حضرت، یک  ده آن طرفخرک پوچ هم ی

   محمّدحاج  تشرّفداستان 
مکه رفتم و اعمال حج که تمام شد، یـک روز  به  «: گفت که از صلحا بود می محمّدحاج 

بـی درخواسـت کـنم     انجام بدهم و از بی زمانگفتم یک عمره مفرده براي مادر امام 
طـواف و نمـاز و سَـعی بـین     . شان را زیارت کنمایي  که از فرزندشان بخواهد من، چهره

سَعی بین صفا و مروه که تمام شد، طـواف نسـاء و نمـازش را    . مروه را انجام دادم  صفا و
دیدم پـنج شـش   . حدود یک ساعت و نیم به اذان صبح بود. حال شدم  خواندم و دیگر بی

جمعیت هم همـین   .دنا نفر پشت مقام ابراهیم نشسته و یک ظرف خرما جلویشان گذاشته
هـا وسـط    گیرنـد و ایـن   ها هم فاصله مـی  گیرند، از این طور که از مقام ابراهیم فاصله می

شـود چشـم از او    یک آقایی هم آن باال نشسته است که نمی. کنند نشسته و صحبت می
وقتـی ایـن آقـا را دیـدم،     . کنـد  العاده است و براي بقیه صـحبت مـی   وقخیلی ف ،برداشت

حـال و   ام کرد؛ چـون خیلـی بـی    توجّهخرماها بیشتر جلب . کرد به لرزیدنع روزانوهایم ش
  .نشستم و تکیه دادم. خسته شده بودم

براي مادر من یک عمره انجـام داده اسـت و خسـته     محّمداین حاج «: آقا فرمود
  .»چند تا از این خرماها را به او بدهید ،شده است

من هـم پـنج شـش تـا     . ل من آوردابمقیک نفر فورًا بلند شد و بشقاب خرما را  
. ی به این حرف نداشـتم توجّهحال بودم که دیگر  ؛ لکن به قدري خسته و بیبرداشتم

  .کنند م میکنند و تبّس دارند نگاه میدیدم . شروع کردم خوردن
اي انجـام داد و بـه    بله؛ ایشان براي مادر مـن یـک عمـره   «: بعد دو مرتبه فرمود

  .»اهللا شاء انکند؛  میل خدا قبو. زحمت هم افتاد
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اصـالً  «: گفـتم . فوراً به خـود آمـدم  . یک دفعه نگاه کردم، دیدم هیچ کس نیست
بـه  : گفـت  مـی . »چقـدر زود مسـتجاب شـد    .آرزویم همین بود که حضـرت را ببیـنم  

  .»ي آن خرمایی که خوردم، یک حاالتی برایم ایجاد شد واسطه
ـ ز ، قبل ارسیدي در مسجد. ت را رها نکنیدتوّسال  کـه بنشـینی، مسـجد، بـر     نای

هر مسجدي که رفتی، دو رکعت نماز بخـوان  . همین طوري ننشین. گردنت حق دارد
ین دو رکعت نماز را خواندي، هدیـه کـن بـه    وقتی ا. این حق مسجد است. و بنشین

نمازهـاي  . البنـین  ، امّ، محضر حضرت نرجس خاتونمحضر حضرت زهرا
از عنایاتشـان   اهللا شاء اننی و گوارها هدیه کزرب توانی به محضر این مستحبی را می

  .شوید مند می بهره
الحسـن   یـابن «اهللا  شـاء  خانـه چیسـت؟ ان   گر گدا کاهـل بـود، تقصـیر صـاحب    

  .را فراموش نکنید، امیدواریم مورد عنایات خاص حضرت قرار بگیرید »الحسن یابن
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  گفتار دوّم
  )  )2انتظار امام زمان

 
در . نمـاییم  ر و ثواب منتظران مطـالبی عـرض مـی   د ارزش انتظاورم در این گفتار، در

  : کنیم اشاره میها  آن این زمینه روایات، بسیار فراوانند که ما براي نمونه، به بعضی از

   برادران رسول خدا. الف
  :ها، روایت زیر است ي آن از جمله. وارد شده است باره، روایاتی از پیامبر اکرم در این

نِـی : ِمـن أصـحابِهِ  ذاَت يـوٍم و عنـَدُه مجاعـةٌ  اهللال قال رسو أللَّهـمَّ لقِّ
أما نحُن إخواُنك يا رسول : ؛ فقاَل َمن حوَله من أصحابِهِ  ـمّرتين  ـ إخوانِی

إّنُكم أصحابی، و إخوانِی قوٌم فـی آخـر الزمـاِن آمنُـوا و مل ! َال : اهللا؟ فقاَل 
آبائِهم من قبِل أن ُخيـرَجهم مـن  ءِ سامأ َيرونی، لقد عرَفنيهُم اهللاُ بأسامئِهم و

َجی، ُينجـيِهُم اهللاُ ... أصالِب آبائِهم و أرحاِم أّمهاِهتِم  أولئَك مصابيُح الـدُّ
  )1(.ِمن كلِّ فتنٍة َغبراٍء ُمظلمةٍ 

ــاران در محضــر  آن   روزي پیــامبر اکــرم در حــالی کــه شــماري از ی
در . »برادرانم را به من بنمایان! خدایا«: حضرت نشسته بودند، دو بار فرمود
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مـا   یـا آ! یـا رسـول اهللا  «: این هنگام، افرادي کـه نـزد ایشـان بودنـد، گفتنـد     
شما اصحاب من هسـتید و  ! نه«: حضرت پاسخ دادند »برادران شما نیستیم؟

اینــان ایمــان . آینــد بــرادران مــن، گروهــی هســتند کــه در آخرالزمــان مــی
خداونــد، آنــان را بــا نــام و نــام . انــد آورنــد، در حــالی کــه مــرا ندیــده مــی

 از اصـالب پـدران و ارحـام مادرانشـان خــارج    کـه   آن پدرانشـان، پـیش از  
اند و خداونـد آنـان را    هاي هدایت آنان چراغ. ند، به من شناسانده استوش

  .بخشد اي نجات می کننده ي سیاه و گمراه از هر فتنه

  گامان شهداي بدر و اُحد هم. ب
  : فرمود امام سجاد

َمن ثبَت علی والَيتنا فی غيبِة غائِبنا أعطاُه اهللاُ أجَر ألِف َشهيٍد ِمـن ُشـهداِء 
 )1(.حدٍ َبدٍر و أُ 

هر کس که در زمان غیبت غائب ما بر والیت ما ثابت قدم بماند، خداونـد  
  .کند حد را به او عطا میاجر هزار شهید از شهداي بدر و اُ

 توان بیـان کـرد؛   را نمی ـت یافت  ا بر حمایت آنان قوّبنم اسالکه  ـارزش شهداي بدر  
کـه در زمـان غیبـت و     حجّـت اما بنا بر این حدیث شـریف، منتظـران حضـرت    

هـزار نفـر از    ماننـد، ثـواب یـک    پایدار مـی  بیت طوالنی شدن آن، بر والیت اهل
ش ارز ي آورنـد و ایـن، نشـان دهنـده     دسـت مـی   حد را بـه هاي بدر و اُ شهیدان غزوه

  .تظران در مکتب الهی تشّیع استمن

  دار زنده دارانِ شب روزه. ج
  : فرماید ي ارزش منتظران می اند، درباره دهفرموشریف که بزرگان  یدر حدیث باقرامام 
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 )1(.أنَّ املنتظَِر هلذا األمِر لُه مثُل أجِر الصائِم القائمِ ! اعلموا
باشـد، ثـواب کسـی را    ] ظهور امام زمـان  [= بدانید کسی که منتظر این امر

ها بـه عبـادت الهـی بـر پـاي ایسـتاده        دارد که روزها را روزه داشته و شب
  .باشد

  همراهی پیامبر اعظم. د
  : فرماید چنین میپرسد؛ حضرت،  ي منتظران می درباره راوي از امام صادق

هو كَمن : بِمنزَلِة َمن كاَن مَع القائِِم فی ُفسطاطِه، ثمَّ سَكت هنيئة ثمَّ قالو هُ 
 )2(.كاَن مَع رسوِل اهللا

ـائ ] حضـرت [اسـت کـه همـراه    او مانند کسی  ـاده  [ي آن حضـرت   ر خیمـه د م،ق آم
  .باشد] خدمت

  : لی کوتاه فرمود، پس از تأّمگاه حضرت صادق آن
  .او مانند کسی است که همراه رسول اهللا بوده است

  راه نجات از هالکت.   ه
  :فرماید می در روایت دیگري حضرت امام حسن عسکري

ِة كَمَثـِل ذی ال هی هذِ فِ  ُلهُ ثَ مَ ... ابنی هذا  يغيـَبّن ن و اخلضـِر و ادمحم لنيقـراالُمَّ
َقـه اهللاُ  غيبًة الينُجو من اهللكِة فيها إّال َمن ثبَّتُه اهللاُ علی القوِل بإمامتِِهم و وفَّ

 )3(.للدعاء بتعجيِل الفرِج 
در ایـن اّمـت، هماننـد حضـرت خضـر و حضـرت       ... ل این فرزنـد مـن   َثَم
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کس  او غیبتی خواهد داشت که در آن، هیچ! به خدا قسم. القرنین است ذو
عتقـاد بـه   یابد، مگر آن کس کـه خداونـد او را بـر ا    هالکت نجات نمیاز 

ق موّف ،امامت امامان پایدار دارد و به دعا براي تعجیل در فرج آن حضرت
  .سازد

  برترین مردمان. و
  :فرمود امام سجاد

  لِّ ْفَضـُل َأْهـِل ُكـإِنَّ َأْهَل َزماِن َغْيَبتِِه اْلقائِليَن بِإَِماَمتِِه َواْملُنَْتظِريَن لُِظُهـوِره أَ 
 )1(.َزَمانٍ 

کنند و به امامت او اعتقاد داشته و منتظر  آنان که زمان غیبت او زندگی می
  .ندها برتر ي زمان مردمان همهظهور او هستند، از 

  حکمت فضیلت انتظار
ولـی   ؛منتظر واقعی حضرت بودن خیلـی ارزش و ثـواب دارد  ! که برادرها خالصه این

  شده است؟ چرا این همه فضیلت براي انتظار بیان
  :شماریم هاي آن را برمی اینک برخی از حکمت

است؛ به طوري که در  ي آخرالزمان، حقیقتاً دشوار دینداري در دوره: حکمت اوّل
خواهد ایمانش را در آخر الزمان حفظ کنـد بـه کسـی     روایات، شخصی که میبرخی 

ي خاري را بـا دسـت از    خواهد بوته تشبیه شده که گویی از آتش در دست دارد یا می
  )2(.زمین در آورد

ـ  . ات آن استطبق روایات، ارزش اعمال به نّی: حکمت دوّم ت انسـان،  هر چـه نّی
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ارزش انتظار نیز، متناسب با . ش هم بیشتر استتر باشد، ارزش عمل تر و بزرگ خالص
ي  اگر کسی منتظِر کسب مدرك تحصیلی باشد، انتظار او بـه انـدازه  . باشد منتَظَر می

ي خداونـد باشـد،    اگر شخص دیگري منتظر زیارت خانه. مدرك تحصیلی ارزش دارد
  .ي خداوند است ي زیارت خانه و به اندازهمعنوي دارد   انتظار او ارزش

ـ  ص منتظر در انتظار ظهور مهدي فاطمـه شخ ي  ق شـدن همـه  آرزوي محّق
انسان منتظـر در اثـر ایـن انتظـار،     . ي مخلوقات دارد ها را در عالم و براي همه خوبی

کند؛ ارزش و مقامی که در اثر آن، همراه و همگام اولیاي الهی از  ارزشی واال پیدا می
دوش اصـحاب  حد، هـم داي بدر و اُي شه رتبه تا خاتم اوصیا، هم خاتم پیامبران

د پرداختـه  داري و تهّجـ  و مانند کسی است که تمـام عمـر بـه روزه    پیامبر اکرم
  .است

ایمان افراد در آخر الزمان غالباً از روي شناخت و تحقیق اسـت نـه   : حکمت سوّم
تـوان فهمیـد کـه آنـان برتـرین مـردم        یم از روایت پیامبر اکرم. به خاطر تقلید

  :فرمود آن حضرت به امیرمؤمنان علی. هستندها  دوران
هـا در   تـرین یقـین   ها در مردم و بزرگ انگیزترین ایمان بدان که شگفت! اي علی

 انـد و امـام هـم از    را درك نکـرده  آنِ گروهی در آخرالزمان است که پیامبر ایشان از
 ایمـان ) هـاي روي کاغـذ   نوشته(به سیاهی روي سفیدي پوشیده است و  دیدگانشان

  )1(.اند آورده

  وظایف منتظر
کنـد ایـن    ارزش دارد، سؤالی که به ذهن خطـور مـی  قدر  اینکه  انتظار حضرت  حال

به روایات، آیا وظایفی براي رسیدن  توجّهي انسان منتظر چیست؟ با  است که وظیفه
  شده است؟ي او گذاشته  به این مقام واال بر عهده
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  :پردازیم اینک به پاسخ این پرسش مهم می
یابی به ایـن   لکن دست ؛چنانکه در بخش قبلی گذشت، انتظار ارزشی زیادي دارد

  .جایگاه، شرایطی دارد
در روایات و فرمایشات بزرگان، وظایف فراوانی براي منتظران حضرت بیان شده 

  :شود اشاره میها  آن است که به برخی از

  مامشناخت ا. 1
وقتـی  . انیم منتظـر حضـرت باشـیم   تـو  نمـی  ،را بشناسیم که امام زمان بدون این

بنابراین عالوه بر . ثابت قدم باشیم که حضرت را بشناسیم ،توانیم در دوران غیبت می
ي جایگـاه امـام و رتبـه و مقـام او      الزم است درباره ـ به اسم و نسب ـشناخت امام  

  .معرفت کسب نماییم
  : گوید می گزار امام حسن عسکري ابونصر، خدمت

حضـرت از  . خـدمت آن حضـرت رسـیدم    مام مهديپیش از غیبت ا
آري، شـما سـرور مـن،    «: پاسـخ دادم  »شناسـی؟  آیا مـرا مـی  «: پرسیدندمن 

. »مقصود من چنین شـناختی نبـود  «: فرمود امام. »فرزند سرور من هستید
  .»بفرماییدخودتان «: گفتم

 يخداوند به واسـطه . من آخرین جانشین پیامبر خدا هستم«: دفرمو امام
  )1(.»کند من، بال را از خاندان و شیعیانم دور می] رکتب[

بـر  . در این روایت و امثال آن، حضرت مسیر معرفت امـام را مشـخص کـرده اسـت    
ي نظـام هسـتی شـناخته شـود و      باید جایگـاه امـام در مجموعـه    ،اساس این روایت

  .ت شناخته شودنبوّ امام با پیامبر وي  رابطه
این نـوع  . امام، شناختن سیره و صفات امام است هاي معرفت یکی دیگر از شاخه
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هـر انـدازه معرفـت    . گذارد از شناخت، تأثیر زیادي در رفتار و خُلق و خوي منتظر می
الهـی بیشـتر و    حجّـت انسان به جایگاه امام و به زوایـاي گونـاگون زنـدگی امـام و     

  .هاي گوناگون زندگی بیشتر خواهد بود تر باشد، آثار آن در بخش قعمی

  پذیري و اقتداالگو. 2
شناختی کافی و وافی است که باعث شود انسـان از  . شناخت به تنهایی کافی نیست

  . امام الگو بگیرد
  :گونه وارد شده است این در روایتی از پیامبر اکرم

خوشا به حال کسی که قائم خاندان مرا درك کند؛ در حالی کـه پـیش از   
نان او اعــالم و اقتــدا کــرده و از دشــمدوران قیــام، بــه او و امامــان قبــل از ا

ت مـن  تـرین اّمـ   آنان دوستان و همراهانِ مـن و گرامـی  . بیزاري کرده باشد
  )1(.هستند

راه اقتـدا کـردن،   . ع کافی نیست؛ بلکه باید اقتدا کردعا کردن در انتظار و تشّیفقط ادّ
  .ستا مؤثّردر این میان اخالص داشتن در اعمال، خیلی . همان تهذیب نفس است

ي خـود بـه    توانند ثواب هزار تن از شهداي بـدر را در کارنامـه   بله، منتظران، می
پاك و با اخـالص  ها  آن داشته باشند؛ باید مانند سنخّیتباید با آنان  اما  ؛دست آورند

تـرین وظـایف منتظـران در     باشند لذا اصالح نفس و اخالص در عمل، یکی از مهـم 
  . رود دوران غیبت به شمار می

  :فرمود مام صادقا
هر کس دوست دارد از یاران قائم باشد، باید در حـالی کـه منتظـر اسـت،     

  )2(.اعمال صالح انجام دهد و ورع پیشه کند
                                              

  .535، ص 3، ح 25، باب 1ج ، کمال الدین .1
   .207، ص 16، ح 11نعمانی، باب ، الغیبة .2



88

  سخن دوست  & 

88 

رود که خود نیز صالح باشند و اال وقتـی   ع میصلح هستند، توّقاز کسانی که منتظر م
  .شود نمینسبتی هم میان شیعه و امام برقرار  ،ی میان این دو نباشدسنخّیت

  یادِ امام. 3
کند و باعـث ثبـات قـدم داشـتن انسـان و       کمک می ،آنچه منتظران را در کسب معرفت

هـاي   لذا یاد نمودن حضرت در قالب ؛است یاد امام زمان ،شود ت بیشتر انسان میتبعّی
هر روز صبح، دعا براي  در ي سفارش شده است؛ از جمله زمزمه کردن دعاي عهدمتعدّد

  .   ...، صدقه دادن براي سالمتی حضرت و خواندن دعاي ندبه ومانفرج امام ز
ت؛ بلکه از زیبـاترین  هاي به یاد امام بودن، تجدید عهد با آن بزرگوار اس یکی از راه

در زندگی منتظران، آن است که هر روز بـا او تجدیـد    هاي یاد امام مهدي جلوه
  . خود را بر آن عهد اعالم کنندعهد کرده و پیمان وفاداري ببندند و نیز استواري 

کسی که دعاي عهد را پیوسته بخواند و از عمق جـان بـه مضـامین آن اعتقـاد     
ـ   سسـتی گرفتـار نمـی   داشته باشد، هرگـز بـه    هـاي امـام و    ق آرمـان شـود و در تحّق

ي  نشیند و به راستی، شایسـته  اي از پا نمی سازي براي ظهور آن بزرگوار، لحظه زمینه
  .ي الهی خواهد بود یاري آن ذخیرهحضور در میدان 

  :فرمود امام صادق
 هر کس چهل بامداد خدا را با این عهد بخواند، از یاوران قائم مـا خواهـد  

بود و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد، خداوند او را از قبـرش بیـرون   
  )1(. ... ]را یاري دهد تا قائم[آورد 

  واالترین منتظر
که هـر چهـار تـن از یـاران      ـصیر، ابان بن تغلب و سدیر  روزي مفضّل بن عمر، ابوب
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به محضر آن حضـرت   ـاند   و در شمار فداییان والیت بوده ي حضرت صادق ویژه
هـایی تقریبـاً کوتـاه و بـدون یقـه و       آن حضرت را در لباسی بـا آسـتین  . یابند بار می

ند و این سخنان کن و به شدّت گریه می  یابند که بر روي خاك نشسته اي باز می سینه
  :رانند را بر زبان می

هـاي مـن افـزوده اسـت،      ها و نـاراحتی  گرفتاريغیبت تو بر ! اي سرور من
  .ام فرو نشیند ي سینه گمان نکنم اشک چشمم خشک شود و ناله

! یابن رسـول اهللا : پرسد شود و از آن حضرت می سدیر با دیدن این حالت، ناراحت می
  گونه منقلب و ناراحت هستید؟ که اینچه مطلبی براي شما پیش آمده 

  :دهند خ میآن حضرت، آهی کشیده و پاس 
کردم که به مسایل مربوط به خاتم  امروز صبح در کتاب جفر اکبر نظر می

این بزرگوار چه مقامی نزد حضرت حق دارنـد و   کـه دیدم . األوصیا رسیدم
عـات را  شـود و چقـدر بایـد نـاراحتی اجتما     چه اندازه غیبتشان طوالنی می

آن خـارج   دسـت شسـته و از   ،تحمّل کنند، چقدر بندگان خدا از دین حق
 و منقلـب شـده   ،من از حـاالت آن حضـرت در روزگـار غیبـت    . شوند می
  )1(.اختیار اشک چشمم جاري شده است بی
مـان، از نـام و یـاد     که باید روز، هفته، ماه و سال و تمام لحظات زنـدگی  خالصه این

  .»ل لولیک الفرجللهم عّجا«. حضرت آکنده باشد
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  سوّم گفتار
  طلب و درخواست

  
زیـاد در مـورد آن صـحبت شـده، موضـوع امـام        ،یکی از موضوعاتی کـه در قـرآن  

وجود دارد که تأویل به حضرت شده و در هـر   ،آیات فراوانی در قرآن. است زمان
یم در قـرآن کـر  از جملـه  . اشاره شده اسـت  ،ي در مورد حضرتمتعدّدکدام به نکات 

  : فرماید ي بقره می ابتداي سوره
 )1(.الَّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب * ذلَِك اْلكِتاُب ال َرْيَب فيِه ُهدًی لِْلُمتَّقيَن * امل

 متقـی ي افـراد  هادي و رهنمـا  ، واي نیست ههشک و شب هیچ در قرآنالم، 
  .دارند ایمان به غیبان که آن است

 بیـان آن   جـال که معناي این حروف مقطعه چیست، بحث مفصّلی دارد که اکنـون م  این
  . نیست

در بعضـی  . معناي ایمان به غیب چیست؟ مصادیق ایمان به غیب، مختلف است
ـ  یعنی ایمان  تفاسیر آمده است ایمان به غیب ت حـق، عـالم   به مراتب توحیـد، ربوبّی

ران بعضـی از مفّسـ  . آورنـد  متقین به خداي نادیده ایمان مـی ... . مجردات و قیامت و
متقین چـه  . است فرمایند یکی از مصادیق ایمان به غیب، ایمان به امام زمان می
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دارنـد، بـه والیـت امـام      هایی که ایمان به امامت امام زمـان  آن: کسانی هستند
هـم   تشـرّف را ندیدند و  امام زمان. ایمان دارند رهبري امام زمانو  زمان

روز در ها و  محضرش پیدا نکردند؛ اما به او ایمان دارند و قرآن، هادي و رهنماي این
  . هاست قیامت، شفیع این

  معناي غیبت
ن حال این سؤال ممکـ . است »ایبغ«به این آیه و روایات، یکی از القاب حضرت،  توجّهبا 

که در مدارس، حاضـر و   است ایجاد شود که آیا معناي غیبت، عدم حضور است؟ مثل این
بـه   آیا غایب بودن امـام زمـان  . کنند، غایب یعنی عدم حضور فی المجلس غایب می

غیبـت بـه   . مراد از غیبت، حضور نداشتن نیست. این معناست؟ نه قطعاً به این معنا نیست
گوییم حضرت، غایب است؛ یعنـی   که می نیست؛ بلکه اینناي وجود نداشتن در اجتماع مع

حضـور   ،ممکن است آن حضرت در همـین جلسـات  . شناسند را نمی افراد، امام زمان
گوییم یعنی شناخت و معرفـت   غیبتی که می. شناسد کسی ایشان را نمی  داشته باشند؛ اما

 داریم کـه دو مـورد از  ي متعدّدروایات  ،در این باره. نداشتنو تشخّص، نه وجود و حضور 
  . کنم را به اختصار عرض میها  آن

. خــوانم کــه مــن یــک جملــه از آن را مــی اســت یلمفّصــ روایــت لاوّ روایــت
  : فرمایند میدر این روایت  امیرالمؤمنین

  )1(.َيْعِرُف النَّاَس َو ال َيْعِرُفوَنهُ 
شناسند؛ ولـی مـردم،    اجتماعات هستند و تمام مردم را می در امام زمان
  . شناسند او را نمی

فرمـوده   است کـه  بن عثمان محّمد، نایب خاص دوّم امام زماناما روایت دوّم از 
  :، ولیشوند می مشرّفه ها به مّک در تمام سال است امام زمان
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ؿاك٧رـ، ثر٬ ٩الیر  ا٣رب١      ؟ع؟٭بیی ٬ٗ ای٤ب٥ ث٬ ا٣ب٣  ا٣ب١ م٣رب٥  ٗتب٧ی ٭تت٨ـ< آ٥
٭ر٢   تشلٍّكا ٧ـیـ٧ـ ٩  ؟ع؟ب٥ای٤ب٥ ؿاك٧ـ. ا٣ب١ م٣ ؟ع؟ك٭جلی ا٣ب١ م٣ب٩٥  ؟ع؟م٣ب٥

ك٩م ؿك ٭ب ٩  ٣غؼلش پیـا ٧٘لؿ٧ـ؛ ا٣ب ث٬ ا٩ ای٤ب٥ ؿاك٧ـ ٩ ٓلآ٥، ٭بؿی ٩ ك٭٤٨بی ای٦
 ٭بس .   ٓیب٣ ، شِین ای٦

 هؼٌای غیثت
اسر . عربٝ ایر٦ سرؤاٝ      «ًبیرت »ث٬ ای٦ آی٬ ٩ ك٩ایبت، ی٘ی ام أٟبة عؼرلت،   ت٪ر٬ّثب 

ٗر٬ ؿك ٣رـاك ،    ٦٘٤٣ اس  ایزبؿ ش٪ؿ ٬ٗ آیب ٣و٨بی ًیج ، هـ١ عؼ٪ك اس ؟ ٣خٞ ای٦
٨٨ٗـ، ًبیت یو٨ی هـ١ عؼر٪ك ُری ا٤ٟز٠ر . آیرب ًبیرت ثر٪ؿ٥ ا٣رب١         عبػل ٩ ًبیت ٣ی

ث٬ ای٦ ٣و٨بس ؟ ٬٧ ٓـوب  ث٬ ای٦ ٣و٨ب ٧یتر . ٣رلاؿ ام ًیجر ، عؼر٪ك ٧ـاشرت٦       ؟ع؟م٣ب٥
ٛر٪یی٢ عؼرلت،    ٬ٗ ٣ی ی ٩ر٪ؿ ٧ـاشت٦ ؿك ارت٤بم ٧یت ؛ ث٬٘٠ ای٧٦یت . ًیج  ث٬ ٣و٨ب

ش٨بس٨ـ. ٦٘٤٣ اس  آ٥ عؼلت ؿك ٭٤ری٦   كا ٤٧ی ؟ع؟ًبیت اس ؛ یو٨ی اُلاؿ، ا٣ب١ م٣ب٥
ٛر٪یی٢ یو٨ری    ش٨بسـ. ًیجتی ٬ٗ ٣ری  ٗتی ایشب٥ كا ٤٧ی عؼ٪ك ؿاشت٬ ثبش٨ـ؛ ا٣ب ،ر٠تبت

ی ٣تورـّؿ ك٩ایربت   ،ایر٦ ثربك٫   ش٨بؽ  ٩ ٣ولُ  ٩ تشؾّض، ٬٧ ٩ر٪ؿ ٩ عؼ٪ك ٧ـاشت٦. ؿك
 ٢٨ٗ.   كا ث٬ اؽتظبك هلع ٣ی٭ب  آ٥ ؿاكی٢ ٬ٗ ؿ٩ ٣٪كؿ ام

. ؽرر٪ا٢٧ ٗرر٬ ٣رر٦ یررٖ ر٠٤رر٬ ام آ٥ كا ٣رری اسرر  ی٣٠ِظّرر ك٩ایرر  ٝا٩ّ ك٩ایرر 
 ُل٣بی٨ـ<   ٣یؿك ای٦ ك٩ای   ؟ع؟ا٣یلا٤ٟؤ٨٣ی٦

  (5).َيْعِرُف الـَّاَس َو ٓ َيْعِرُفوَكهُ 
ضقاسقذ  كعی ؽهشدػ،   دس اجتؾاعات هستقذ ك تؾاػ ؽشدػ سا ؽی ؟ع؟اؽاػ صؽاؿ
 ضقاسقذ.  اك سا فؾی
ـ ، ؟ع؟٧بیت ؽبص ا٣ب١ م٣رب٥  ی٦ؿ٣ّ٩ا٣ب ك٩ای  ؿ١ّ٩ ام   اسر  ٗر٬   ثر٦ هخ٤رب٥   ٣غ٤ّر

 ، ٩ٟی<ش٪٧ـ ٣ی ٣شل٬ٍّ ٭ب ث٬ ٣ّ٘ ؿك ت٤ب١ سبٝ ؟ع؟ُل٣٪ؿ٫ اس  ا٣ب١ م٣ب٥
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  )1(.النَّاَس َو َيْعِرُفُهم َو ال َيْعِرُفوَنهُ َو َيَری 
  .دنشناس را نمی آنان اوولی شناسند  و آنان را می بینند را می مردمحضرت 

زیـادي  ي  هعدّ ،کنند ي آمده است وقتی حضرت ظهور میمتعدّداز این رو در روایات 
  .»شناختیم میدیدیم؛ ولی ن این آقا را زیاد می! عجب«: گویند می

طـور کـه حضـرت     همـان  دنـ فرمای ي روایت قبـل مـی   در ادامه امیرالمؤمنین
شـناختند کـه    اما او را نمی ؛دیدند شناخت و مردم هم او را می مردم را می یوسف

  .حضرت یوسف، غایب است: گفتند می ؛ لذاحقیقتاً کیست
 بلکـه  ت،، وجـود نداشـتن نیسـ   »غیبـت «د این است کـه معنـاي   مؤّی این روایات

  . شناخته نشدن و عدم معرفت است

  ي غیبت  پرده
ایـن  آیـا  یعنـی چـه؟    »ي غیـب اسـت   در پس پـرده  امام زمان«: گویند که می این

یـک معنـا   : صحیح است یا غلط؟ معنایش چیست؟ این عبارت، دو معنـا دارد  ،عبارت
در زمـان خلفـاي عباسـی، بـا      که حضرت امام هادي و امام حسن عسکري این
زدنـد و پشـت پـرده     ت شدید، جلسات عمومی داشتند؛ ولی پـرده مـی  د محدودّیوجو
یـا   اديخواست با امـام هـ   هر کسی می. کردند نشستند و با مردم صحبت می می

حضرت هـم از پشـت   . کرد از پشت پرده صحبت می ،صحبت کند امام عسکري
دادنـد؛ پـس    گاهی هم به صورت نامه از پشت پرده جواب مـی . دادند پرده جواب می

نداشتند؛ مگر مواقعی که حضرت را در کوچه و بـازار   تشرّفمردم به محضر حضرت، 
  .دیدند می

گونـه نبودنـد؟    ي امامان، ایـن  کردند و بقیه کار را میچرا آن دو امام بزرگوار، این 
دانسـتند کـه انتقـال امامـت بـه حضـرت        ش این است که ایـن دو بزرگـوار مـی   عّلت
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نشـدن بـه محضـر     مشرّفشان نزدیک است و مردم باید با و غیبت ای بقیةاهللا
رد و شود امـام را ندیـد؛ امـا از او اسـتفاده کـ      حضرت آشنا بشوند و یاد بگیرند که می

کردنـد؛ زیـرا ایـن دو     گونه براي فضاي غیبت امام زمانشـان تربیـت مـی    مردم را این
ارهایشان را از پشت کردند و ک صحبت میها  آن بزرگوار در پس پرده بودند و مردم با

گوییم حضرت، پشت پرده اسـت؛ وگرنـه    به همین اعتبار می. کردند اصالح می ،پرده
گوییم حضرت، پشت پرده است وگرنـه   میاي  طور مسامحهبه . پشت پرده معنا ندارد

   .اي نیست پرده
ي غیبت، آن است که بگوییم حضرت واقعاً در پس پـرده   معناي دیگر براي پرده

هـایی   پـرده  و ي مخالفت ي معصیت، پرده ي غفلت، پرده اي؟ پرده چه پردهاست؛ اما 
ی آنچه بین من و حضرت، هاست؛ یعن حضرت در پس این پرده .ام که من ایجاد کرده

نداشتن است؛ یعنی بر اثر معصیتم، بـر اثـر مخـالفتم و     سنخّیتفاصله انداخته است، 
در ، نور مطلق است؛ امام زمان. هاي ظلمانی اطرافم را گرفته است غفلتم، حجاب

  :خوانیم میچنین  آن حضرت زیارت

ا النُّوُر  َ الُم َعَلْيَك َاهيُّ ا اْلَقَمُر الطَّالِعُ َالسَّ َ الُم َعَلْيَك َاهيُّ اطُِع َالسُّ  )1(.السَّ
  .سالم بر تو اي نور درخشان، سالم بر تو اي ماه بر آمده

آنچه بـین مـن و امـام    . با ظلمت، مناسبتی ندارد نور. نور مطلق است امام زمان 
هـا   ها و معصیت هاي ظلمانی است که از غفلت حجاب ،زمان من فاصله انداخته است

  . شود ها حجاب و پرده می شود؛ این ناشی می
 بیـت   و اکثـر اهـل   ، امیرالمـؤمنین طور که حضرت نبی اکرمنهما

ـ ابر َم در پسِ را به خورشیدِ امام زمان هـاي   انـد؛ ایـن ابـر همـان حجـاب      ل زدهَث
ها و امامشان پـرده و ابـر نیسـت؛     ولی در بعضی جاها و بین بعضی ؛ظلمانی ما است
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دارند؛ از  تشرّف ر امام زمانها به محض لحا و رجال الغیب؛ اینقبا، اوتاد، ُصجبا، ُنُن
و تهـذیب،   همین آب و خاِك من و شما هم هستند؛ ولـی بـر اثـر تقـوا، خودسـازي     

کنند و هیچ ابري هم  از خورشید استفاده میها  آن .اند خودشان را به این مقام رسانده
هـا   ایـن حجـاب  . ضعیف است  هم هستند که ابر و حجابشان  بعضی. مقابلشان نیست

دیدید بعضی اوقات ابر هسـت؛ امـا نـازك اسـت، نـور و گرمـاي       . نیست خیلی قطور
در عـین حـالی کـه غفلـت و     . گونه هسـتند  اي این هکند، یک عدّ خورشید سرایت می

 ي امـام زمـان   از انـوار قدسـیه  ها  آن .هایشان کم است حجاب ،هایی دارند حجاب
به قدري قـوي اسـت   هایشان  اي هم هستند که حجاب هکنند؛ اما یک عدّ استفاده می

هـا   ایـن . بگـذرد هـا   تواند از این حجـاب  که ابداً نور خورشید با آن قدرت نفوذش نمی
  . این چنین است شان با امام زمان رابطه

  داستان کور بینا
ي غیبـت   در پـس پـرده   امـام زمـان  « گـوییم  که می پس ممکن است معناي این

انـد و   خاصی که رفع حجب کرده؛ اما براي اش، همین معنایی باشد که ذکر شد»است
انـد کـه روزي    هروایـت کـرد  . کشف حقایق هم برایشان شده است، حجـابی نیسـت  

صـحبت   حضـرت در مسـجد النبـی   . بود باقر محّمدابابصیر در محضر امام 
 جـا  ایـن  شما کـه «: ابابصیر گفت. »بینند جمعیت مرا نمی«: حضرت فرمودند. کردند می

 وي از »حـاال سـؤال کـن؟   «: حضـرت فرمودنـد   »بینند؟ میچطور شما را ن ،اید ایستاده
 ،در همان زمـان . »نه«: همه گفتند »را ندیدید؟ باقر محّمدامام «: سؤال کردها  آن

. هـایش نابینـا بـود رسـید     یکی از اصحاب حضرت به نام ابوهارون مکفوف که چشم
: ر پرسـید ضـمی  ابابصیر از آن صحابی نابیناي روشـن . »از این بپرس«: حضرت فرمود

ابابصـیر   »بینـی؟  یاند، مگر نمـ  اینجا ایستاده«: گفت »را ندیدي؟ باقر محّمدامام «
چطور ندانم در حالی کـه  «: ابو هارون گفت »از کجا فهمیدي؟: به او گفتم«: گوید می
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که معصـیت، حجـاب    منظور این. گونه است نور والیت این ،بله )1(.»او نور ساطع است
  . یان ندیدند و نابینا دیداست؛ وگرنه چرا بینا

ي سـید در نجـف،    نقل کردنـد کـه در مدرسـه    آیت اهللا العظمی آقاي بهجت
سال قبل از ایـن، نابینـایی بـود کـه قـرآن حفـظ        70ـ 60حدود . کردیم تحصیل می

 »ن حفـظ کـنم  قرآن را از فالن جا یک آیه بخوان تا م«: گفت ها می به طلبه. کرد می
: یک روز به آقاي بهجت گفته بود. دین جزء حفظ کرده بودهمین طور آیه به آیه، چن

پرسند که کجاسـت؟   آقا یک آیه از او می .»آیه براي من بخوان تا حفظ کنم  آقا یک«
 جـا  ایـن  نـه «: فرمود براي امتحـانش گفـتم   آقا می .»فالن آیه ،فالن سوره«: گوید می

نوشـته   جـا  ایـن  ه هست؛این آی بینینمیرا گرفت و گفت مگه  قرآن«: گفتند .»نیست
  . رساند می جا این حقیقت، انسان را به .»است

. هاي ظلمانی ما است که فاصله انداخته اسـت  که مراد از پرده، حجاب منظور این
از ماست «: به تعبیر دیگر. »تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز«: شاعر به قول
  . »ماست که بر

   غیبت امام زمان علّت
ي غیبـت، یـک حکـم     مسـأله : از انظار غایب شـدند؟ اوًال  بقیةاهللاچرا حضرت 

مـدیریت و  . اسـت ) واجبات، محرمات، مکروهات و مباحـات (الهی، مثل سایر احکام، 
بعضی . پذیریم داند و ما تعبداً می او مصالحِ احکام را می. ریت با حضرت حق استدّبُم

 !تواند بفهمد؟ علل احکام را می ي علل احکام نوشتند؛ اما چه کسی ی دربارههای کتاب
نیز حکمـی از احکـام الهـی اسـت؛      غیبت امام زمان. توانیم چیزي بگوییم ما نمی

. ما باید تسلیم باشـیم . هاي بسیاري دارد مات که مصلحتي واجبات و محرّ مثل همه
  . هست هزارها مصلحت در غیبت امام زمان
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ت الیاس، هود، صـالح، سـلیمان،   حضر. منحصر به امام زمان نیست ،غیبت: ثانیاً
نفر از پیامبران، غیبت  40حدود . هم غیبت داشتند یوسف، موسی و حضرت نوح

پـس غیبـت بـه    . غیبت داشتند ،سال 500سال،  300سال،  200سال،  100. داشتند
غیبـت  . غیبـت داشـتند   خود حضرت نبـی اکـرم  . اختصاص ندارد امام زمان

حاال بدانی کجاست یـا نـدانی   . به محضر ایشان فتشرّیعنی چه؟ یعنی نبودن قدرت 
دانی، ایـن   توانی محضر حضرت برسی هر چند جاي او را می که نمی کجاست؛ همین

  . غیبت است
ایـن هـم غیبـت    . طالب غیبت داشتند چند سال در شعب ابی حضرت نبی اکرم

 قـدر  هـا ایـن   طوالنی است؛ اما آن غیبـت  حضرت بقیةاهللافقط غیبت . حضرت بود
 ،جـایز باشـد   ،اگر غیبـت . طوالنی نبوده است؛ اما به هر حال براي انبیا هم غیبت بوده است

براي همـه جـایز نیسـت و     ،اگر هم جایز نباشد. براي همه جایز است و کم و زیاد معنا ندارد
هـم   یز باشد و تمام انبیا و پیغمبر اکـرم وقتی بنا شد غیبت جا. کم و زیادش معنا ندارد

 .تر بـوده اسـت   کوتاهها  آن نداشته باشد؛ ولی غیبت باشند، چطور امام زمان غیبت داشته
 امامـان . طوالنی است؛ اما اصل غیبـت اشـکال نـدارد    غیبت حضرت بقیةاهللا

هـایی کـه در زنـدان بودنـد، ایـام       سـال  حضرت موسی بن جعفر. هم غیبت داشتند
شود خـدمت   اآلن هم نمی. ندخدمتشان برس توانستندشیعیان نمیغیبتشان بوده است که 

نیسـت؛   منحصر به امام زمـان  ،هم غیبت داشتند پس ائمه. رسید امام زمان
هـاي بـین خـود و     گونه که بیان شد فردي که با تهذیب نفس و خودسازي، حجاب همان

ك بـراي متبـرّ  . کنـد  به محضر حضرت را پیدا مـی  تشرّفرف کند، توفیق حضرت را برط
  .کنم داستانی در این باره عرض می ،به نام حضرتها و جلسه  نمودن دل

  حکایت
روزي بـا مرکـب، از نجـف بـه     . العاده بوده اسـت خیلی فوق یامه حّلبین علما، عّل
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اي را مطرح و عالمه هـم   مسألهدر راه، آقایی با ایشان همراه شدند و . رفت کربال می
کـه   لی پر است؛ بـا ایـن  خی ،امه دید این آقا از نظر علمیعّل. شروع به صحبت کردند

ـ  عّل. خود ایشان عالمه، و در بین علماي شیعه، نمونه است ی نیـز مسـائلی را   امـه حّل
دهنـد؛ در   ل جواب مـی سازد و آقا مفّص کند و بعد از آن، فروعی را مطرح می طرح می

  . آیند ی میامه حّلی که عالمه سوارند و این آقا هم پیاده در رکاب عّلحال
عالمه گفت که نظـر مـا   . و بین عالمه و این آقا اختالف شد اي طرح شد مسأله
عالمـه   .»خیر، این حکم، اشتباه اسـت «: فرمودند ،آقایی هم که پیاده بودند. این است

فالن روایـت در فـالن کتـاب     مدرك من«: آقا فرمودند »مدرك شما چیست؟«: گفت
ن روایت آنجاست، ای. ي فالن، سطر فالن است و شما هم این کتاب را دارید، صفحه

عالمه حلی یک مقدار شک  ،گوید این را که می .»برو نگاه کن، حکم الهی این است
عالمـه  . باشـد  کند که این آقا که این اندازه قدرت علمی دارد نکند امام زمان می
 .»بفرماییـد «: گوینـد  آن آقا می .»خواهم از شما بپرسم اي می آقا یک مسأله«: گوید می

عالمـه در   »رسـید؟  شود خدمت امام زمان آقا در زمان غیبت می«: کند عرض می
شـوند و تازیانـه را    آقا خم می. افتد کند که تازیانه از دستش می حالی این سؤال را می

شـود در زمـان    چطـور نمـی  «: فرماینـد  ارند و مـی گذ دارند و در دست عالمه می برمی
تـا   .»در دست شماسـت  رسید؛ در حالی که اآلن دستش غیبت، خدمت امام زمان

انـدازد و از   شـود خـودش را از روي مرکـب، روي پاهـاي آقـا مـی       می توجّهعالمه م
که ایـن مـدت، سـواره و آقـا در رکـاب وي        کند؛ چون شرمندگی و خجالت غش می

تا بـه هـوش    امهعّل )1(.آورند را به هوش می علّامهشوند و  عد مردم جمع میب. اند بوده
کند که بلـه در زمـان غیبـت     بعد در آثارش تصدیق می. نیستبیند احدي  میآید می
  . رسید شود خدمت امام زمان می

هـاي ظلمـانی    خالصه براي برخی از افراد که اهل تهذیب نفس بـوده و حجـاب  
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به محضر حضـرت وجـود دارد؛ ولـی شـرایط      تشرّفاند، امکان  کردهخود را بر طرف 
  .شود سختی دارد که روزيِ هر کسی نمی

  تأخیر فرج حضرت بقیةاهللا حکمت
این است که حکمت تأخیر فـرج   ي حضرت مهدي یکی از سؤاالت مطرح درباره

  چیست؟ 
  : فرماید می در مورد امام زمان يمتعدّددر روایات و زیارات 

 )1(.قِْسطًا َو َعْدًال َبْعَد َما ُملَِئْت َجْورًا َو ُظْلام   اْألْرَض َيْمَالُ 
  . پر از ظلم و جور شده استکه  آن کند، بعد از دنیا را پر از عدل و داد می

ــا اآلن پیــاده نشــده اســت، حضــرت  عــدل واقعــی را کــه از  زمــان حضــرت آدم ت
  . کند پیاده می اهللا بقیة

تشـریف   ،ا را گرفته است؛ پس چـرا حضـرت  دنی يهمه ،اما حاال که ظلم و جور
 بیـت هـاي اهل  چقدر به جمکـران و حـرم  ! خوانیم آورد؟ چقدر دعاي ندبه می نمی
  آید؟  چرا حضرت نمی! گوییم می »یا بن الحسن، یا بن الحسن«رویم و  می

هـر مـوقعی کـه    . امر ظهور به دست حضرت حـق اسـت  : کنیم در جواب، عرض می
خداوند متعال که حکیم اسـت و هـر   . کند ضرت ظهور میپروردگار مصلحت بداند، ح

  . کاري بکند، طبق حکمت و مصلحت است
حضرت حق، بایـد حکـم   . یکی از احکام الهی است اهللا ظهور حضرت بقیة

ي ظهـور نـداده    چرا خداوند متعـال اجـازه  . ظهور کند کند تا حضرت بقیة اهللاب
حکمـت احکـام دیگـر را    طـور کـه    همـان . دانـیم  است؟ حکمتش چیست؟ مـا نمـی  

چهار رکعت اسـت، نمـاز مغـرب سـه رکعـت       ،مثالً نماز ظهر و نماز عصر. دانیم نمی
یکـی  . گیـرد  چیز تعلق می زکات به نُه. فهمیم احکام الهی را نمی عّلتچرا؟ ما . است
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ث٬ ٣غؼل عؼرلت ٩رر٪ؿ ؿاكؿ؛ ٩ٟری شرلایؾ      تشلٍّا٧ـ، ا٣٘ب٥  ؽ٪ؿ كا ثل ؿلٍ ٗلؿ٫
 ش٪ؿ. سؾتی ؿاكؿ ٬ٗ ك٩میِ ٭ل ٗتی ٤٧ی

 ؟جع؟بقیةاهللحىوت تأذیز فزد حضزت 
ای٦ اس  ٬ٗ ع٤٘  تأؽیل ُرلد   ؟ع؟ی عؼلت ٣ٮـی ٫ی٘ی ام سؤاالت ٣ـلط ؿكثبك

 صیت ؟ 
 ُل٣بیـ<   ٣ی ؟ع؟ؿك ٣٪كؿ ا٣ب١ م٣ب٥ ی٣توـّؿؿك ك٩ایبت ٩ میبكات 
ْرَض  ْٕ ًٓ َبْعَد َما ُمؾَِئْت َجْورًا َو ُضْؾَم.  َيْؿََلُ ا  (5)قِْسطًا َو َطْد

 پش اص ظغؼ ك جلس ضذم است. رن  نؿ رقذ، تعذ اص دفیا سا پش اص عذط ك داد ؽی
هررـٝ ٩آورری كا ٗرر٬ ام م٣ررب٥ عؼررلت آؿ١ تررب اآل٥ پیرربؿ٫ ٧شررـ٫ اسرر ، عؼررلت   

 ٨ٗـ.  پیبؿ٫ ٣ی ؟جع؟اهللبقی 
تشرلیَ   ،ؿ٧یب كا ٛلُت٬ اس ؛ پ  صرلا عؼرلت   ی٭٬٤ ،ا٣ب عبال ٬ٗ ك٢٠ ٩ ر٪ك

 �جیر  ٭ربی ا٭٠  ؽ٪ا٧ی٢! صٔـك ث٬ ر٤٘رلا٥ ٩ عرل١   آ٩كؿ؟ صٔـك ؿهبی ٧ـث٬ ٣ی ٤٧ی
 آیـ؟  ٛ٪یی٢! صلا عؼلت ٤٧ی ٣ی «ث٦ اٟغت٦یبث٦ اٟغت٦، یب»ك٩ی٢ ٩  ٣ی

٨ٗی٢< ا٣ل كٮ٪ك ث٬ ؿس  عؼلت عرْ اسر . ٭رل ٣ر٪ٓوی ٗر٬       ؿك ر٪اة، هلع ٣ی
اسر  ٩ ٭رل    ٨ٗـ. ؽـا٧٩ـ ٣توبٝ ٬ٗ ع٘ی٢ پل٩كؿٛبك ٣ظ٠غ  ثـا٧ـ، عؼلت كٮ٪ك ٣ی
 ٗبكی ث٨٘ـ، ؿجْ ع٤٘  ٩ ٣ظ٠غ  اس . 

ی٘ی ام اع٘ب١ اٟٮی اس . عؼلت عْ، ثبیـ ع٢٘  ؟جع؟اهللبقیة كٮ٪ك عؼلت 
ی كٮر٪ك ٧رـاؿ٫    كٮ٪ك ٨ٗـ. صلا ؽـا٧٩ـ ٣توبٝ ارربم٫  ؟جع؟اهلل بقی ث٨٘ـ تب عؼلت 

ؿر٪ك ٗر٬ ع٤٘ر  اع٘رب١ ؿیٜرل كا       ؿا٧ری٢. ٭٤رب٥   اس ؟ ع٤٘تش صیت ؟ ٣رب ٤٧ری  
صٮبك كٗو  اسر ، ٤٧ربم ٣ٌرلة سر٬ كٗور        ،خال  ٤٧بم كٮل ٩ ٤٧بم هظلؿا٧ی٢. ٣ ٤٧ی

ٛیرلؿ. ی٘ری    ُٮ٤ی٢. مٗبت ث٬ ٬ُ٧ صین تو٠ْ ٣ی اع٘ب١ اٟٮی كا ٤٧ی ه٠ّ اس . صلا؟ ٣ب 
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تعدادشان چهـل تـا    کسانی که گوسفند دارند با شرایطش، اگر. گوسفند استها  آن از
یـک   را زکات بدهند، بعد اگر تعدادشـان بـه صـد و بیسـت و    ها  آن باید یکی از ،شد

بیسـت یـک؟ حکمـتش را     حاال چرا صد و. باید دو رأس گوسفند زکات بدهند ،رسید
  . داند می خدا

ي حق است، طبق حکمـت حـق    که به اجازه اهللا ر ظهور حضرت بقیةتأخی
  .داند او این طور مصلحت می. است

  افیي ک نبود تقاضا به اندازه
خداوند امر فرج را بـه   )1(.آمده است که براي تعجیل در فرج دعا کنید متعدّددر روایات 

ي  اراده. یعنی اگر حضرت حق اراده کند، مطلب تمام اسـت  )2(کند؛ یک شب اصالح می
. اگر تقاضا باشد، قطعاً عرضه خواهـد بـود  . ف بر تقاضاي من و شما استحق هم متوّق

روایت شـده اسـت کـه قـوم بنـی     . این زمینه نقل شده استي در متعدّدهاي  داستان
 کـه رفـع گرفتـاري    دانسـتند  اسرائیل در کمال شدت و ناراحتی قرار گرفته بودند و مـی 

تی از شهر بیرون آمدند و شروع کردنـد بـه   مدّ. است به آمدن حضرت موسیها  آن
ال که قرار بـود  ع و زاري، خداوند از چهارصد سي همین تضرّ به واسطه. استغاثه کردن

  .سرگردان باشند، صد و هفتاد سال کم کرد
وحی فرستاد که بـه   خداوند به حضرت ابراهیم: فرمود می ضرت صادقح

. خبـر داد ) همسـرش (ابراهیم هم به سـاره  . د خواهد شدزودي فرزندي براي تو متوّل
وحـی   خداوند بـه سـوي ابـراهیم    ،با این وصف. »من پیر زن هستم«: ساره گفت

آورد و اوالدش چهار صد سال گرفتار خواهنـد   رستاد که ساره به زودي فرزندي میف
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توـاؿشب٥ صٮرٞ ترب    ٛ٪س٨ِـ اس . ٗتب٧ی ٬ٗ ٛ٪س٨ِـ ؿاك٧ـ ثب شلایـش، اٛل٭ب  آ٥ ام
یرٖ   توـاؿشرب٥ ثر٬ طرـ ٩ ثیتر  ٩    كا مٗبت ثـ٭٨ـ، ثوـ اٛل ٭ب  آ٥ ثبیـ ی٘ی ام ،شـ
یٖ؟ ع٤٘رتش كا   ٩ ثیت  ثبیـ ؿ٩ كأ  ٛ٪س٨ِـ مٗبت ثـ٭٨ـ. عبال صلا طـ ٩ ،كسیـ
 ؿا٧ـ.  ٣ی ؽـا

ی عْ اس ، ؿجْ ع٤٘  عْ  ٬ٗ ث٬ اربم٫ ؟جع؟اهللبقیة تأؽیل كٮ٪ك عؼلت 
 ؿا٧ـ. اس . ا٩ ای٦ ؿ٪ك ٣ظ٠غ  ٣ی

 ی وافی ًثَز تماضا تِ اًساسُ
ؽـا٧٩ـ ا٣ل ُلد كا ثر٬   (5)اس  ٬ٗ ثلای توزیٞ ؿك ُلد ؿهب ٨ٗیـ. آ٣ـ٫ ٣توـّؿؿك ك٩ایبت 

ی  یو٨ی اٛل عؼلت عْ اكاؿ٫ ٨ٗـ، ٣ـ٠ت ت٤ب١ اسر . اكاؿ٫  (6)٨ٗـ؛ یٖ شت اطالط ٣ی
َ ثل تٔبػبی ٦٣ ٩ ش٤ب اس . اٛل تٔبػب ثبشـ، ٓـوب  هلػ٬ ؽ٪ا٭رـ ثر٪ؿ.   عْ ٭٢ ٣ت٪ّٓ
-ك٩ای  شرـ٫ اسر  ٗر٬ ٓر٪١ ث٨ری     ی ؿك ای٦ م٣ی٬٨ ٧ٔٞ شـ٫ اس . ٣توـّؿ٭بی  ؿاستب٥

 ؿا٧ترت٨ـ ٗر٬ كُرن ٛلُتربكی     اسلائیٞ ؿك ٤ٗبٝ شـت ٩ ٧بكاعتی ٓلاك ٛلُت٬ ث٪ؿ٧ـ ٩ ٣ری 
تی ام شٮل ثیل٥٩ آ٣ـ٧ـ ٩ شل٩م ٗلؿ٧رـ ثر٬   اس . ٣ـّ ؟ع؟ث٬ آ٣ـ٥ عؼلت ٣٪سی٭ب  آ٥

م ٩ ماكی، ؽـا٧٩ـ ام صٮبكطـ سبٝ ٬ٗ ٓلاك ثر٪ؿ  ی ٭٤ی٦ تؼلّ استٌبح٬ ٗلؿ٥. ث٬ ٩اسـ٬
 ٥ ثبش٨ـ، طـ ٩ ٭ِتبؿ سبٝ ٢ٗ ٗلؿ.سلٛلؿا
٩عی ُلستبؿ ٬ٗ ثر٬   ؟ع؟ُل٣٪ؿ< ؽـا٧٩ـ ث٬ عؼلت اثلا٭ی٢ ٣ی ؟ع؟ؼلت طبؿّع

ـ ؽ٪ا٭ـ شـ. اثلا٭ی٢ ٭٢ ث٬ سربك٫ )٭٤ترلش( ؽجرل ؿاؿ.    م٩ؿی ُلم٧ـی ثلای ت٪ ٣ت٪ّٟ
٩عری   ؟ع؟ؽـا٧٩ـ ث٬ سر٪ی اثرلا٭ی٢   ،. ثب ای٦ ٩طَ«٦٣ پیل م٥ ٭تت٢»سبك٫ ِٛ < 

آ٩كؿ ٩ ا٩الؿش صٮبك طـ سبٝ ٛلُتبك ؽ٪ا٭٨رـ   ُلستبؿ ٬ٗ سبك٫ ث٬ م٩ؿی ُلم٧ـی ٣ی
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اسرائیل به طول انجامید، چهـل صـبح   ون گرفتاري بنیچ: گاه حضرت فرمود آن. بود
] و بـرادرش [خدا هـم بـه موسـی    . زاري پرداختندبه درگاه الهی رو آورده، به گریه و 

فرعون نجات دهنـد و صـد و    را از شرّها  نآ ]با امداد غیبی[هارون وحی فرستاد که 
  . را برداشتها  آن گرفتاري ،هفتاد سال از چهار صد سال

  : فرمود م ششمسپس اما
اسرائیل در درگاه خداوند به گریه و زاري بپردازیـد،  شما هم اگر مثل بنی

خداوند فرج ما را نزدیک خواهد کرد؛ اما اگر چنین نباشید، این سختی تا 
   )1(.ش، طول خواهد کشیدپایان مدت

اگر ما فرج کلـی را از حضـرت حـق    . آید وقتی تقاضا باشد، عرضه هم به دنبالش می
کند؛ و گرنه از فیوضـات خـاص خداونـد و     رخواست کردیم، حضرت حق عنایت مید

  . شویم محروم می امام زمان

  علی فشنديمحمّدحاج  تشرّفداستان 
اعمـال را بـه جـا     ،در مسجد جمکـران : دکر علی فشندي نقل می محّمدمرحوم حاج 

دیدم آقایی نورانی داخل صحن شد و قصد دارد به طـرف  . آمدم آورده، با همسرم می
  . مسجد برود

  . »این سید در این هواي گرم تابستان، از راه رسیده و تشنه است«: با خودم گفتم
: گفـتم  ظرف آب را پـس داد، که  آن ظرف آبی به دست او دادم تا بنوشد؛ پس از

خواهیـد، تـا امـر فـرجش نزدیـک      را از خدا ب آقا شما دعا کنید و فرج امام زمان«
  . »شود

اگر بخواهنـد، دعـا   . خواهند ي آب خوردنی، ما را نمی شیعیان ما به اندازه«: فرمود
  . »رسد کنند و فرج ما می می
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را  نفهمیدم وجود اقدس امـام زمـا  . این را فرمود و تا نگاه کردم آقا را ندیدم
  .زیارت کردم و حضرتش امر به دعا کرده است

  لب پدرانن مؤمنان از ُصخارج شد
تـرین   ایـن جنـگ، طـوالنی   . با معاویه جنگ کـرد  در جنگ صفین، امیرالمؤمنین

 9و  8، 7هـاي   ، جنـگ البته در زمان ظهور امام زمـان . در صدر اسالم شد  جنگ
مـاه   18حـدود  جنـگ صـفین   . شود میافتد و در نهایت، اسالم پیروز  ساله اتفاق می

  . دیدند هایی از حضرت امیر معجزه ،ماه 18در طول این . طول کشید
شجاعان لشکرش را که هزاران نفر . سره کندمعاویه تصمیم گرفت جنگ را یک

. سـره شـود  م فرستاد، تا جنگ یکبودند انتخاب کرده، غرق آهن نمود و به خط مقدّ
. »کـار مـن اسـت، شـما کنـار برویـد      «: حضرت فرمود. اصحاب بلند شدند تا بجنگند

آن . گفـت  فرستاد، یک تکبیر می ه جنگ آمد و هر کسی را که به درك میحضرت ب
  . شب هزار تکبیر از حضرت شنیده شد

موقعی کـه  . مالک اشتر هم جنگید و از او هم نهصد و نود و نه تکبیر شنیده شد
شـما یـک تکبیـر    . خسـته نباشـید  ! یا امیرالمـؤمنین «: برگشت به حضرت عرض کرد

  . »بیشتر از من گفتید
گذراندي؛ ولی من هر کس که مقـابلم   بله؛ تو همه را از تیغ می«: ضرت فرمودح

کردم، اگر یک شیعه در نسلش بود و بنـا بـود بـه     آمد تا هفتاد پشتش را نگاه می می
فـرق  . کنار برودي جنگ  کردم تا از صحنه اش می کشتم و زخمی دنیا بیاید، او را نمی
  )1(.»من و تو همین است

چطور شد ضربات پـدر شـما روز   ! یابن رسول اهللا«: پرسیدند سجاداز حضرت 
خورد و احتیاج  اي بود؟ هر کس مقابل حضرت بود، یک ضربه می یک ضربه عاشورا،
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ش چـه بـود؟   عّلترفتند،  شدند و کنار می ها زخمی می به ضربه دوّم نداشت؛ اما خیلی
زد کشته  را که یک ضربه می کرد تا کنار بروند؛ اما بعضی را زخمی می  بعضی پدرتان

 را پدرم تا هفتاد پشـت افـراد  «: حضرت فرمود»گرفت؟ شد و در قعر جهنم قرار می می
هاي  کرد؛ و گرنه ضربه آید او را فقط زخمی می اگر یک شیعه به دنیا می کرد نگاه می

  )1(.»اي بود پدرم یک ضربه
. ي سـنش اخـتالف اسـت    چند سال عمر کرد؟ دربـاره  ضرت نوحهمچنین ح

هشـتاد نفـر بـه     ،در این مـدت . سال طول کشید 950صریح قرآن است که تبلیغش 
این تعداد را بر مدت تبلیغ حضـرت نـوح تقسـیم کنیـد، ببینیـد      . دین او ایمان آوردند

اسـت   توانسـته  آوردند؟ حضرت نوح در سال چند نفر را  سالی چند نفر به او ایمان می
چـرا؟  . یک نفر را توانسته به دین خدا جذب کننـد  ،حدوداً هر دوازده سال. د کندموّح

افتـاد تـا دیگـر هـیچ      براي همین جهت بود؛ یعنی عذاب قوم حضرت نوح تأخیر مـی 
  : کند حضرت نوح هم در قرآن تصریح می.نباشدها  آن مؤمنی در صلب

َك إِْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعب اراً  اَدَك وَ إِنَّ  )2(.ال َيلُِدوا إِالَّ فاِجرًا َكفَّ
کنند و جز نسلی فاجر و  را باقی بگذاري، بندگانت را گمراه میها  آن اگر

  .آورند کافر به وجود نمی
هـایی   این. بود عّلتبراي همین  ،طوالنی به تعویق افتادمدت ها که تا این  عذاب این

هـا یـک    سـال دیگـر، در نسـل ایـن     150سال دیگر یا  100شدند، اگر  د میکه متوّل
                                              

هـاي خـود بعضـی اهـل      در حملـه  هدانقل شده است که سیدالش کبریت احمردر  .1
. کشتند، علت آن را از حضرت پرسـیدند  نمی) توانستند او را بکشند با اینکه می(کوفه را 

  .کشم باشد نمیکه در صلب او مؤمنی  آن: فرمود
) یـا شمشـیر  (روز عاشورا کسانی را دیدم کـه بـه پـدرم نیـزه     : فرمایند می امام سجاد

شد، چرا که امامت به من منتقل شد، دانستم کـه   یا نمه زند و آن حضرت متعرض آن می
  .453، ص معالی السبطین. کشت ها را نمی ها بود پدرم آن چون از محبین ما در صلب آن

  .27نوح،  .2
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ش صر٬ ثر٪ؿ؟   ه٠ّتكُت٨ـ،  ٨ٗبك ٣ی شـ٧ـ ٩ ٭ب مؽ٤ی ٣ی ث٬ ػلث٬ ؿ١ّ٩ ٧ـاش ؛ ا٣ب ؽی٠ی
مؿ ٗشت٬  ٗلؿ تب ٨ٗبك ثل٧٩ـ؛ ا٣ب ثوؼی كا ٬ٗ یٖ ػلث٬ ٣ی كا مؽ٤ی ٣ی  پـكتب٥ ثوؼی

 كا پـك١ تب ٭ِتبؿ پش  اُرلاؿ »عؼلت ُل٣٪ؿ< «ٛلُ ؟ شـ ٩ ؿك ٓول رٮ٢٨ ٓلاك ٣ی ٣ی
٭بی  ٗلؿ؛ ٩ ٛل٬٧ ػلث٬ آیـ ا٩ كا ُٔؾ مؽ٤ی ٣ی اٛل یٖ شیو٬ ث٬ ؿ٧یب ٣ی ٗلؿ ٧ٜب٫ ٣ی

 (5).«ای ث٪ؿ پـك١ یٖ ػلث٬
ی سر٨ش اؽرتالٍ اسر .     ص٨ـ سبٝ ه٤ل ٗلؿ؟ ؿكثبك٫ ؟ع؟٭٤ض٨ی٦ عؼلت ٧٪ط

٭شرتبؿ ٧ِرل ثر٬     ،سبٝ ؿ٪ٝ ٗشیـ. ؿك ای٦ ٣رـت  94=طلیظ ٓلآ٥ اس  ٬ٗ تج٠یٌش 
ؿی٦ ا٩ ای٤ب٥ آ٩كؿ٧ـ. ای٦ توـاؿ كا ثل ٣ـت تج٠یي عؼرلت ٧ر٪ط تٔتری٢ ٨ٗیرـ، ثجی٨یرـ      

اسر    آ٩كؿ٧ـ؟ عؼلت ٧٪ط ؿك سبٝ ص٨ـ ٧ِل كا ت٪ا٧ترت٬   ٣ی سبٟی ص٨ـ ٧ِل ث٬ ا٩ ای٤ب٥
یٖ ٧ِل كا ت٪ا٧تت٬ ث٬ ؿی٦ ؽـا رقة ٨٨ٗرـ. صرلا؟    ،ـ ٨ٗـ. عـ٩ؿا  ٭ل ؿ٩امؿ٫ سب٣ٝ٪عّ

اُتربؿ ترب ؿیٜرل ٭ریش      ثلای ٭٤ی٦ رٮ  ث٪ؿ؛ یو٨ی هقاة ٓ٪١ عؼلت ٧٪ط تأؽیل ٣ری 
 < ٨ٗـ عؼلت ٧٪ط ٭٢ ؿك ٓلآ٥ تظلیظ ٣ی ٧جبشـ.٭ب  آ٥ ٣ؤ٨٣ی ؿك ط٠ت

ارًا.  (6)إِكََّك إِْن َتَذْرُهْم ُيِضؾُّوا ِطباَدَك َو ٓ َيؾُِدوا إَِّٓ فاِجرًا َكػَّ
رققذ ك جض فسغی ةاجش ك  سا تاحی تضزاسی، تقذصافت سا صؾشام ؽیها  نؿ اصش

 نكسفذ. تن كجلد فؾیراةش 
٭ربیی   ث٪ؿ. ای٦ ه٠ّ ثلای ٭٤ی٦  ،٭ب ٬ٗ تب ای٦ ٣ـت ؿ٪ال٧ی ث٬ تو٪یْ اُتبؿ هقاة ای٦
٭رب یرٖ    سربٝ ؿیٜرل، ؿك ٧ترٞ ایر٦     594سبٝ ؿیٜل یب  544شـ٧ـ، اٛل  ـ ٣ی٬ٗ ٣ت٪ّٟ

                                              
ّطای خطَح تؼعطی اّط       حر تولِ ؟ع؟ًم  شدُ است وِ سیدالشْدا کجریت احورحر  .1

وشتٌد، ػلت اى را ا  تعرو پرسطیدًد.   تَاًشتٌد اٍ را تىشٌد( ًوی وَفِ را )تا ایٌىِ هی
 وشن. وِ حر  لة اٍ هؤهٌی تاشد ًوی فرهَح: اى
فرهایٌد: رٍ  ػاشَرا وشاًی را حیدم وِ تطِ پطدرم ًیطزُ )یطا شوشطیر(       هی ؟ع؟اهام سجاح

هٌتم  شد، حاًشتن وطِ   شد، چرا وِ اهاهت تِ هي ّا ًوی  ًد ٍ اى تعرو هتؼرض اى هی
 .453، ص هؼبلی السجطیيوشت.  ّا را ًوی ّا تَح پدرم اى چَى ا  هحثیي ها حر  لة اى

 .27ًَح،  .2
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، به دنیا آیـد دادند تا آن مسلمان  ها را مهلت می ، اینبه دنیا آیدمسلمان بود و بنا بود 
هم یا هشتادم کافري بود، آن پنجااگر یک نفر مسلمان در نسل . ها را بکشند بعد این

  .کشتند کافر را به احترام آن شیعه نمی
ها مهدور الدم هستند که اگر حضرت ظهور کند،  خیلی. طور است حاال هم همین

ها که واجب القتل هستند، فرزنـد   قتلشان واجب است؛ اما ممکن است در نسل همین
کن فرزندي دارد به نـام  ت؛ لي اوّل که وضعیتش معلوم اس صالحی باشد؛ مثل خلیفه

 مقرّبقدر  بن ابی بکر آن محّمد. است بن ابی بکر که بازوي امیرالمؤمنین محّمد
. رسد به این درجه می )1(.بن علی محّمد: درگاه حضرت بود که حضرت فرمود بگویید

ـ     . آید چنین فرزندي بیرون می از او، این ار و ممکن اسـت در پشـت خیلـی از ایـن کّف
کشیم، شیعیانی بعداً  که اگر به دست ما برسند، هزارتایشان را یک روزه میمشرکانی 

. افتـد  ، ظهور حضـرت تـأخیر مـی   عّلتخورند؛ به همین  به وجود بیایند که به درد می
حضـرت  . اي نباشـد  هاي کنونی، دیگر شـیعه  ي انسان هاي آینده که در نسل براي این

چـرا حضـرت را   ! خـدایا : کـنم کـه  ه اشـکال  منتظر این است؛ لذا من حق نـدارم کـ  
. فرستی؟ ما چه کاره هستیم که در کار خدا دخالت کنیم؟ ما باید تسـلیم باشـیم   نمی

: به حضـرت حـق عـرض کنـد    . بهترین حاالت، این است که انسان تسلیم حق باشد
  . دانی، مطیعم آنچه تو صالح می! پروردگارا

. کـن؛ اجـر و مقـام داري    لرا تحّمها و مشکالت زمان غیبت  براي خدا ناراحتی
ي خواسـت   نشـانه  ،لکن دعا براي تعجیل فرج را فراموش نکن؛ زیرا این دعا نمـودن 

  .قلبی ما است و از آن طرف اگر در فرج تأخیر شد، باید راضی به رضاي الهی باشیم
خـدا   ،ي کثرت گناهان ما ممکـن اسـت، امـر فـرج تـأخیر بیفتـد       البته به واسطه

باید مقداري بیشتر حواسش را جمع کند و به حضـرت، بیشـتر    ان مؤمن،انس. داند می
  .دعا کند

                                              
  .363، ص 2، ج سفینة البحار .1
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  گفتار چهارم
  ظهور براي سازي زمینه

  
قبـل از  . ها اسـت  ، اختالف پرچمهاي قبل از ظهور حضرت بقیة اهللا از عالمت

یعنـی   )1(آیـد؛  اهتـزاز در مـی  ظهور حضرت، بیست و هشت پرچم در سراسر دنیا بـه  
قبل از ظهور حضرت، باید براي . آیند  ا دارند و به میدان میبیست و هشت طایفه ادع

انـد کـه طبـق     ران هـم گفتـه  ي هست و مفّسمتعدّدروایات . سازي بشود ظهور زمینه
  . هستند ساز ظهور حضرت بقیةاهللا ها زمینه مدارك موجود، ایران و ایرانی

  سازي ظهور حضرت بقیةاهللا ها در زمینه ایرانینقش 
ـ      در همین زمینه میدو سه روایت  . ا باشـید خوانم کـه قـدر خودتـان را بدانیـد و مهّی

شـود؛ یعنـی اصـحاب     از ایـران شـروع مـی    سازي ظهور حضرت بقیةاهللا زمینه
  . حضرت در ایران بیش از جاهاي دیگر هستند

  : دنفرمای میمردم را مخاطب ساخته  نبی اکرم ،محمّدي  ي آخر سوره در آیه
  )2(.ا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكمَو إِْن َتَتَولَّوْ 

                                              
  .181، ص 52، ج بحاراالنوار .1
  .38محمد،  .2
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اي  خداونـد طایفـه   ،)نکنیـد  و یـاري  اطاعت و( روي بگردانید) از من(اگر 
   .کند دیگر را جایگزین شما می

 پیغمبـر . ، بـه اطاعـت از او اسـت   چیست؟ یاري پیغمبـر  یاري پیغمبر
کرد، من تحت عنوان واجبات و مستحبات به  آنچه شما را به خدا نزدیک می«: مودفر

مـات و  کـرد نیـز تحـت عنـوان محرّ     شما یـاد دادم و آنچـه شـما را از خـدا دور مـی     
به حق بشوید، باید اطاعت حق و ترك  مقرّبخواهید  می. ت به شما یاد دادممکروها

به کمال، یگانه راه رسـیدن بـه هـدف     یگانه راه رسیدن. »معصیت او را انجام بدهید
  . خلقت، اطاعت حق و ترك معصیت است

امیّـه  ي بنـی  اگر شما مخالفت کردید و دنبال شیطان و طایفه: لذا حضرت فرمود
در تفسـیر  . گیرنـد  آیند و زمام کـار را مـی   ي دیگري می ها رفتید، طایفه یعباس بنی و

یـا  «: ت کـه اصـحاب سـؤال کردنـد    آمده اس...  ومجمع البیان و المیزان ، افکّش
حضـرت   »آیند، چه کسانی هسـتند؟  ها می اي که بعد به جاي این آن طایفه! اهللارسول

: حضرت، به زانوي سلمان دست زدند و فرمودند. نشسته بود سلمان کنار پیغمبر
هـا پشـت و پنـاه     ایـن  )1(.»آیند و سبب احیاي دین من خواهند بود ي او می از طایفه«

کننـد و بـه هـدف     مات مـی ها عمل به واجبات و ترك محرّ این. اهند بودحضرت خو
  . رسند نهایی خلقت که معرفت و عرفان است، می

از صـدر اسـالم هـم    . اختصاص به آخر الزمان داشته باشـد  ،حرفکه این  نه این
  . داشتند هاي صدر اسالم هم جایگاه مهمی نزد نبی اکرم ایرانی. طور بود همین

اي سـراغ ریاسـت و دنیـاي خودشـان      عـده  ست بعد از نبی اکرمدر روایت ا
اطـراف امیرالمـؤمنین و امـام حسـن و امـام       ،یگانه کسانی کـه مثـل پروانـه   . رفتند

هایی  چند روایت در این زمینه هست که آن. ها بودند چرخیدند، ایرانی می حسین
                                              

ــان .1 ــزان؛  311، ص 9، ج التبی ــانم؛  250، ص 18 ، ج المی ــع البی  164، ص 9 ، ج جم
  .331، ص 4  ، جالکشاف و
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کـه   نـه ایـن  . بودند ها کردند، ایرانی که اطراف والیت بودند و از والیت نگهداري می
سـالم هـم   ان والیت باشند، نـه؛ صـدر ا  مقرّبها فقط در آخرالزمان بخواهند از  ایرانی
همـین طـور   . اند ب و باتقوا هم آن زمان بودهمهذّ هاي پاك و جوان. طور بودند همین

سـنگین   ـهـا    خصوص شما جـوان هب ـشما   که اآلن هم هستند؛ لکن مسئولیت ما و
یت دارید؛ یکی ملتزم شوید به عمل کردن بـه واجبـات و تـرك    دو مسئولشما . است
هـا   در ایـن صـورت، ایـن تعریـف    . مایت کنیدکه از والیت ح مات و دیگري اینمحرّ

  . ي شما نیز هست درباره
 )1( ،»َو آَخريَن ِمنُْهْم َملَّا َيْلَحُقوا ِهبِم«ي تعبیر قرآنی  در روایت دیگر است که درباره

حضـرت   »شوند؟ ها ملحق می عربچه کسانی هستند که به ! یا رسول اهللا«: پرسیدند
هـایی کـه بـه     گذاري کردید؛ امـا آن  شما اآلن اسالم را پایه. ا هستنده ایرانی«: فرمود

نتیجـه   )2(.»ها هستند پذیرند، ایرانی شوند و از جان و دل، اسالم را می شما ملحق می
  . اهللا شاء هستند؛ ان ساز ظهور حضرت مهدي ها زمینه که ایرانی این

هـا   اگر ایمـان در کهکشـان  «: فرماید می ي همان روایت، نبی اکرم ادامهدر 
ایمان و . چندین روایت به این مضمون است. »آورند ها او را به دست می باشد، ایرانی

  . یابند دست میها  آن هاي ایرانی به جوانها باشد،  عرفان اگر در کهکشان حقیقت و
اند از جمله، حـافظ ابـونعیم از    نقل کردهل که آن را شیعه و سنی در روایتی مفّص

یـک روز صـبح نشسـته بودنـد،      کند که نبـی اکـرم   ت نقل میعلماي اهل سّن
ي خیلی صـاف و   دیشب خواب دیدم در جاده«: فرمودند. اصحاب هم اطرافشان بودند

تعدادي گوسفند سیاه و تعداد زیادي گوسفند سفید پشت سـر  . کنم ور میواضحی عب
تعبیـر  . کم گوسـفندهاي سـیاه رفتنـد و گوسـفندهاي سـفید ماندنـد       مک. آیند من می
ها هستند که پشت سر شـمایند و   ها عرب این! یا رسول اهللا«: یک نفر گفت »چیست؟

                                              
  .3جمعه،  .1
  .268، ص 19 ، ج المیزانو  429، ص 10 ، جمجمع البیان؛  530، ص 4 ، ج کشاف. 2
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هـا بـراي    روند و ایرانـی  کنار میها  آرام عربآرام. هستندها  آن ها هم پشت سر ایرانی
رساند  حّقت سالمت می! یا رسول اهللا«: عرض کرد جبرئیل نازل شد و. »مانند شما می

  )1(.»مانند ها می ایرانی. تعبیر، همین است: فرماید و می
و چنـد   )2(ساز ظهـور حضـرت هسـتند    ها زمینه در یکی دو روایت است که یمنی

در روایت دیگري اسـت   )3(.داند ظهور حضرت مهدي می ساز  ها را زمینه روایت، ایرانی
ظهـور   نزدیـک هـا   کننـد و یمنـی   سازي می قبل از ظهور حضرت، زمینه ها که ایرانی

روایـات، قابـل     هـر دوي آن  )4(.ها اسـت  کنند و حق با ایرانی سازي می حضرت زمینه
  . که با هم تعارض داشته باشد جمع است، نه این

بسـیاري از  . لماي برجسته و بـا انصـاف اهـل سـنت اسـت     ابن ابی الحدید، از ع
او این روایـت را در  . است  کنند بیان کرده که سایر علماي سنّی مخفی می را حقایقی

  : ل بیان کرده استنوشته، مفّصالبالغه  نهجشرحی که بر 
هـا دور تـا دور    ایرانـی . بر منبر مشـغول صـحبت بودنـد    روزي امیرالمؤمنین

اشعث  تخباث. اشعث که از خبائث بود، وارد جلسه شد. ا گرفته بودندر امیرالمؤمنین
و دخترش شـریک   خودش شریک در قتل امیرالمؤمنین. اش پیدا است از خانواده

. باشـد  مـی  پسرش هم شریک در قتل حضرت اباعبداهللا و در قتل امام حسن
هـا دور   ایرانـی دیـد   ،اشعث، وارد جلسه شد. گونه است ي اصیل شیطانی، این خانواده

این سرخ روها که اطرافت «: و گفتاند و به همین دلیل، عصبانی شد  حضرت نشسته
هـا   ي ایرانی ها درباره این تعبیر را عرب! (.»کنند، کنار بروند را گرفتند و بر ما فخر می

  )پوستسرخ: گویند سرخند، می ها اغلب سفید و برند؛ چون ایرانی به کار می
                                              

  .165، ص 2، ج سفینة البحار .1
ها، همان یمانی باشد که قیام او جزء عالئم ظهـور شـمرده شـده     گویا منظور از یمنی .2

  . 204 ، ص52 ، جنواراأل بحار .است
  . 50، ح 273، نعمانی، ص ةالغیب .3
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صعصـعه  . زدنـد  پاهاي مبارك را به منبر می ،از ناراحتی نحضرت امیرالمؤمنی
هـر چـه   . ما کاري به اشعث نداریم«: جمالتی قریب به این مضمون گفت وشد  بلند
بگذارید موال مطالبی بفرماید که تا آخرین لحظات حیـات عـالم و   . بگوید خواهد، می

  . »تاریخ عرب، بماند
در رختخواب خـود   ها که مثل االغ پرستکدام یک از این شکم«: حضرت فرمود

کنیـد   ها را از دور خودت دور کن؟ آیا من را امـر مـی   گوید ایرانی غلتند، به من می می
! و اهللا«: سـپس فرمـود  ! »ها را از اطراف خود دور کـنم؟ هرگـز ممکـن نیسـت     ایرانی
   )1(.»کنند ها شما را سرکوب می ایرانی

ـ   ایرانـی  اهللا شـاء  انکـه   نتیجه این سـازي ظهـور حضـرت     زمینـه د بـراي  هـا بای
با گوش خـودم از رهبـر فقیـد انقـالب      مکرّرمن . آمادگی داشته باشند بقیةاهللا

 ما این انقالب را به دسـت حضـرت مهـدي   «: شنیدم که فرموداعلی اهللا مقامه الشریف 
  . »سپاریم می

  سازي براي ظهور چگونگی زمینه
اوالً باید به ظـواهر شـرع   . شود تر می ي ما سنگین تر بشود، وظیفه هرچه فرج نزدیک

باید واجبات را ملتزم بشویم و مـو بـه مـو    . عمل کنیمها  آن د باشیم و بهمقّی ،مقدّس
در هیچ بُعـدي    در خدمات اجتماعی. مات را هم مو به مو ترك کنیممحرّ. عمل کنیم

 تـوانیم  آن مقداري که مـی . از ابعاد فرهنگی، اقتصادي یا جهات دیگر، کوتاهی نکنیم
خـواهیم از   اگر می. فعالیت کنیم و براي تبلیغ والیت و عمل به قرآن، کوتاهی نکنیم

صدق کند، باید اتیان واجبات و ترك ها  آن ي آن کسانی باشیم که این روایات درباره
بـه امـام    توسّـل و  باید عمل بـه وظیفـه و تبلیـغ از امـام زمـان     . مات کنیممحرّ
  . داشته باشیم زمان

                                              
  .284، ص 20، ج البالغه نهج شرح  .1
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ام والیتـی اسـت،    اگـر همسـایه  . حمایت و طرفداري بکنـیم  ،والیت از اهلباید 
  . رفیقم والیتی است، نگذارم مظلوم باشد؛ حمایتش بکنم. نگذارم مظلوم باشد

 بیـت  ها مورد نظر نبی اکرم، امیرالمؤمنین و سـایر اهـل   که ایرانی نتیجه این
  .هستند بودند و اآلن هم مورد عنایت حضرت بقیة اهللا

کنـد؛ بـدا    عد از نمازها هر جا هستی، دعا کن خداوند فرج آقـا را نزدیـک  ب! ادربر
  .ر شودي ما به جمال حضرتش منوّ حاصل نشود و چشمان آلوده

قـبالً   .شـده بـود   مشـرّف  محضر امام زمـان  مکرّرکوفی  محّمدمرحوم شیخ 
حسـن  براي مرحوم آیت اهللا سید ابوال اي از طرف امام زمان عرض کردم که نامه

حدود پنجاه و چنـد سـال   . اند ها نوشته آورده بود که متن نامه را در کتاب اصفهانی
در نجف با پدر من آشـنا  . کوفی رسیده بودم محّمدخدمت حاج شیخ  مکرّرقبل، من 

  . آمد قد کوتاهی داشت و ثمین بود و عصا زنان سراغ پدر من می. بود

  کوفی محمّدمرحوم شیخ  داستانی از
. آید بعد از نماز مغرب و عشا دارد عصازنان می محّمددیدم مرحوم حاج شیخ یک بار 

فرش پهن کـردم  . من فوراً بلند شدم. ایشان آمد. د و ساکن مدرسه بودممن هم مجرّ
غـذا برایشـان   . ایـران : گفتم »پدرت کجاست؟! محّمدشیخ «: پرسید. و ایشان نشست

. صبح هم صبحانه میـل فرمودنـد  . بود تابستان. شام خوردند و خوابیدندتهیه کردم و 
ي ما را آفتاب گرفت و ایشان بلند شدند رفتند آن طرف در سـایه   حجره ،بعد از مدتی

  .من هم رفتم پهلوي ایشان. نشستند
خـدمت امـام    مکـرّر دارنـد و   تشـرّف دانسـتم   هاي ایشان با پدرم مـی  از صبحت

ده تا من هم خـدمت امـام   عملی به من یاد ب! حاج آقا«: گفتم. رسیده است زمان
ماتـت را هـم تـرك بکـن و     محرّ. واجباتت را به جـا بیـاور  «: فرمود. »برسم زمان

کـه کـار    ایـن ! آقـا «: گفـتم . »مستحباتت را به جا بیاور و مکروهاتت را هم ترك کـن 
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ه سالم بود؛ لذا این طور سـخن  بنده آن موقع تقریباً شانزده، هفد. »حضرت فیل است
نمـاز شـب   ! محمّـد شیخ  :بعد فرمودند. خدا رحمتشان کند. م کردگفتم و ایشان تبّس

  : بعد این آیه را خواندند. بخوان
ْد بِِه نافَِلًة َلَك َعسی ْيِل َفَتَهجَّ َك َمقامًا َحمُْمودا  َو ِمَن اللَّ   )1(.َأْن َيْبَعَثَك َربُّ

اي مخصـوص تـو اسـت، باشـد کـه       و پاسی از شب را زنده بدار کـه نافلـه  
  .پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند

 ،اذان صـبح قبـل از  . هرچه بخواهی، در آن هسـت . نماز شب بخوانو سپس ادامه دادند 
  . گفت این را ایشان می. دهد ی، خدا به تو میهرچه بخواه. با خدا راز و نیاز کنو بلند شو 

 ،نجـف  بـه  مـن تـازه  : فرمایـد  مـی تفسیر المیزان صـاحب   ،ي طباطبایی عالمه
دیـدم آیـت اهللا   ، ناگهان ي سید در نجف ایستاده بودم شده بودم و در مدرسه مشرّف
طـی االرض و طـی   . دادند ی از گذشته و آینده خبر میمرحوم قاض. رسیدند قاضی

ي  ایشان رسید؛ روي شـانه : گفت می. خدا رحمتش کند. فوق العاده بود داشتند و الهوا
هرچـه  . خواهی، نمـاز شـب بخـوان    دنیا و آخرت را می! سید«: فرمود من دست زد و

  .»بخواهی، در آن است

  فضیلت نماز شب
تأکید کـرده، هـیچ یـک از مسـتحبات دیگـر را تأکیـد       قدر که بر نماز شب  قرآن این

  .نکرده است
ْد بِِه نافَِلًة َلَك َعسی ْيِل َفَتَهجَّ َك َمقامًا َحمُْمودا  َو ِمَن اللَّ   )2(.َأْن َيْبَعَثَك َربُّ

اسـت، باشـد کـه     اي مخصـوص تـو   و پاسی از شب را زنده بدار کـه نافلـه  
  .پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند

                                              
  . 79اسراء،  .1
  .79اسراء،  .2
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اگر حاجت و گرفتاري داري، نـیم سـاعت،   . خواهی، نماز شب بخوان مقام محمود می
: یک ربع ساعت، ده دقیقه قبل از اذان صبح بلند شو؛ دو رکعت نمـاز بخـوان و بگـو   

  . کند عنایت کن، خدا شاهد است محرومت نمی! خدایا
  )1(.َرد سائلهيا َمْن ال يُ 

  .شود برگردانده نمی] ناامید[اي کسی که گدایش 
  . کند عنایت میها  آن کند و به رد نمی ـمخصوصاً گداي آن موقع را  ـخدا گداها را  

  کوفی محّمدمرحوم حاج شیخ  تشرّفداستان 
 م چهـل سـفر  ا هاز خدا خواست کرد نقل می چنین کوفی براي پدرم محّمدشیخ مرحوم 

با شتر . انجام دهمچهلمین سفرم را خواهم  میم، ا هآمد جا این کهاکنون  مکه بروم به
رفـت و   در یکی از این سفرها، شترم خیلی آهسـته مـی  : گفتایشان می. روم هم می

که قافله جلو رفته بـود،   باریک . ماندم ه حدود یک فرسخ از قافله عقب میمن همیش
شتر خواست از آن گـودال بـاال بیایـد    . هم آمده بود، داخل یک گودالی افتادیم باران

پایین آمدم و نگاه کردم، دیـدم دسـتش شکسـته     من. شتر پیري بود. که زمین خورد
بـه زحمـت از گـودال    . کردن کرد سرش را روي زمین گذاشت و شروع به ناله. است

 ،شوم هنم آمد که دیگر همین جا تلف میبه ذ. آمدم باال، دیدم اثري از آثار قافله نبود
قافله هم که رفته است و این شتر هم که دسـتش شکسـته    ،توانم بروم پیاده که نمی
  . تواند بلند بشود است و نمی

بـه  . داریـم را  آقا امام زمانمقداري نشستم و فکر کردم؛ به ذهنم آمد که ما 
: دم و شـروع کـردم فریـاد زدن   بلند ش »اي؟ چرا نشسته! محّمدآقا شیخ «: خودم گفتم

در همـان   »!یا صاحب الزمان ادرکنی! یا صاحب الزمان اَِغثنی! یا اباصالح! یا اباصالح«
                                              

ح مفـاتی در  »مناجات الـراجین «این عبارت در بسیاري از دعاها آمده است؛ از جمله در  .1
  .144، ص 91 ، جاألنوار بحار و جنانال
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ایـن،  «: پیش خودم گفـتم . آید سوار با عجله و شتاب میدیدم یک اسب ناگهان ،حال
. »ام، به سراغ من آمده است البد دیده است من نیامده. یکی از دوستان کاروان است

آقا چـه کـنم؟ دسـت    «: گفتم »اي؟ چرا ایستاده! محّمد شیخ«: آمد و نگاه کرد و گفت
: فرمـود  »آقـا سـوار چـه بشـوم؟    «: گفـتم  .»سـوار شـو  «: فرمود. »شترم شکسته است

آقا یک اشاره کرد فوراً شترم . گفت دیگر نفهمیدم سوار شدم می .»گویم سوار شو می«
رفتـیم و  . با انگشت مبارك اشاره کرد. »البابحتی «: باال پرید و شنیدم به شتر فرمود

ي کوفه  دم دروازه. رفتیم تا کوفه رسیدیم. به قافله رسیدیم و از قافله هم جلو افتادیم
: حضـرت فرمـود  «: ر گوش شـتر گفـتم  مطلب را فهمیدم؛ د. که رسیدیم، شتر خوابید

ه رسید، خوابید کـه  شتر بلند شد و در خانه ک. »جا این حتی الباب؛ یعنی تا در خانه، نه
  . خوابید

در هر مشکل و گرفتاري یـا  . در هر حالی یابن الحسن را فراموش نکنید! برادرها
  .بن الحسن را فراموش نکنید
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  گفتار اوّل 
  امام زمانطول عمر 

  
ي  ي روزها و همـه  ق دارد؛ هر چند همهتعّل گویند روزهاي جمعه به امام زمان می

. ات به وجود حضرت اسـت بقاي زمان و زمانّی. است ق به امام زمانمتعّل ،ساعات
اسـت؛   اهللا ق نداشته باشد؛ در حالی که روح عالم وجود، حضرت بقیةچطور تعّل

هـا بـا    کـه سـایر زمـان    تري با حضرت دارد، نـه ایـن  ارتباط بیش ،وزهاي جمعهلکن ر
  . ارتباط باشد بی ،حضرت

  مربوط به طول عمر حضرت تاشکاال
 اهللا شود این اسـت کـه حضـرت بقیـة     ي حضرت، مطرح می اشکالی که درباره

تـا  د شد؛ در حالی که معموالً عمرها بین شصت و هفتاد متوّل ،بیش از هزار سال قبل
  !قدر عمر کند؟ چطور ممکن است حضرت این. باشد نود می

  پاسخ اوّل
هـاي مـزمن، غـذاهاي غیـر      مـرض : ها، چهار چیـز اسـت   دالئل طبیعی مرگ انسان

این چهـار امـر، سـبب ضـعف و     . هاي روحی مناسب، آب و هواي نامناسب و ناراحتی
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٢ اس  ٬ٗ صٮربك ؽ٠رؾ ؿك ٩رر٪ؿ ا٧ترب٥ ٭تر ؛      ش٪ؿ. ام ؿلُی ٣ت٠ّ ُ٪ت ا٧تب٥ ٣ی
ا ٣توبؿٝ ٬ٜ٧ ؿاكؿ، ثرـ٧ش  س٪ؿا، طِلا، ؽ٪٥ ٩ ث٢ٌ٠. اٛل ا٧تب٥ ثت٪ا٧ـ ای٦ صٮبك ؽ٠ؾ ك

٭٤یش٬ طغیظ ٩ سب٢ٟ اس . توبؿٝ ای٦ صٮبك ؽ٠ؾ، سجت ثٔبی ا٧تب٥ اس . عؼرلت  
٣توبؿٝ ٬ٜ٧ ؿاشت٬ اس ؛ ٟقا ٧ر٬ پیرل    ،ای٦ صٮبك ؽ٠ؾ كا ؿك ٩ر٪ؿ ؽ٪ؿ ؟جع؟اهللبقی 
 ش٪ؿ، ٬٧ ٣لیغ.   ٣ی

ٗر٬   اكتجبؽ ثب ثغج ٧یت  ٣ـلط ٨ٗی٢ ٩ آ٥ ایر٦  ای٨زب یٖ سؤاٝ ُلهی كا ٬ٗ ثی
ش٪ؿ اٛل ا٣ب١ م٣ب٥ ث٬ ٗتی اعتیبد ٧ـاكؿ ٩ ثـ٧ش ٣توبؿٝ اس ؛ پ   ٛب٭ی سؤاٝ ٣ی

طرـ٬ٓ ثـ٭یرـ ٩ هجربؿات كا ٣غؼرل      ؟ع؟ٛ٪ی٨ـ ثرلای ا٣رب١ م٣رب٥    ٬ٗ ثنكٛب٥ ٣ی ای٦
 ثلای صیت ؟ ، عؼلت ٭ـی٬ ٨ٗیـ
ی اٟٮری اسر  ٩    ی عْ توربٟی اسر . فؽیرل٫    عؼلت، ثی٬٤ ٛ٪یی٢<  ؿك ر٪اة ٣ی

تش كا تب ٩ عیبت ٩ طغّ ؟ع؟ . عؼلت عْ، ٩ر٪ؿ ا٣ب١ م٣ب٥ی هب٢ٟ ٩ر٪ؿ اس هٔظبك٫
٢ اسر ؛ ٩ٟری   ٣٪ٓوی ٬ٗ تش٘یٞ ع٘٪٣  رٮب٧ی ثـ٭ـ، تؼ٤ی٦ ٗلؿ٫ اس . ای٦ ٣ت٠ّ

ك٩شر٦  ررب   ایر٦  ی ؽ٪ؿ ٣ب اس ؛ ثلای ٣خبٝ، ای٦ ال٣ای ٬ٗ ت ٣ب ثلای استِبؿ٫ت٪سّال
٬ طـ٬ٓ ثلای اس ، ٭یش اعتیبری ث٬ ٦٣ ٧ـاكؿ. ٦٣ اعتیبد ث٬ ٧٪ك ؿاك١. پ  ٣٪ٓوی ٗ

عؼلت ؿاؿ١، ٣خٞ ؿس  ٛقاشت٦ ك٩ی ٠ٗیـ اسر  ٗر٬ ٧ر٪ك ٩الیری ٩رر٪ؿ ؽر٪ؿ١ كا       
. هجربؿات ٩ طرـٓبت، ثرلای    ؟ع؟٢٨ٗ، ٬٧ ا٣ب١ م٣ب٥ ا١ ٩ ؽ٪ؿ١ استِبؿ٫ ٣ی ك٩ش٦ ٗلؿ٫

استِبؿ٫ ث٨٘ی٢ ٩ ثی٦ ٦٣ ٩ ٩ر٪ؿ عؼلت، اكتجربؿی   ،ای٦ اس  ٬ٗ ٣ب ام ٩ر٪ؿ عؼلت
 ثبشـ. 

 پاسد زٍّم
١ ثل م٣ب٥ اس . ٣ب یرٖ م٣رب٥ ؿاكیر٢ ٩    ٣ٔـّ ؟ع؟اس . ا٣ب١ م٣ب٥ عؼلت، ا٣ب١ِ م٣ب٥

 م٣ب٧یّ، ؿك ای٦ ٩ٓ  ٓلاك ثٜیلؿ كا بت. م٣ب٥، ٣ٔـاك ٛقش  ٩ٓ  اس . آ٧ض٬یٖ م٣ب٧یّ
ؽبكد ام م٣ب٥ ٩ م٣ب٧یبت اس . ٬٧ ؿاؽٞ ؿك م٣ب٥ اس  ٩ ٧ر٬   ؟ع؟ٛ٪ی٨ـ. ا٣ب١ م٣ب٥ ٣ی
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ان هسـت؛  م است که چهـار خلـط در وجـود انسـ    از طرفی مسّل. شود فوت انسان می
اگر انسان بتواند این چهار خلط را متعادل نگه دارد، بـدنش  . سودا، صفرا، خون و بلغم

حضـرت  . تعادل این چهار خلط، سبب بقاي انسان است. همیشه صحیح و سالم است
متعادل نگه داشته اسـت؛ لـذا نـه پیـر      ،این چهار خلط را در وجود خود اهللا بقیة
  . شود، نه مریض می

کـه   ارتباط با بحث نیست مطرح کنیم و آن ایـن  را که بی ؤال فرعیاینجا یک س
شود اگر امام زمان به کسی احتیاج ندارد و بدنش متعادل است؛ پس  گاهی سؤال می

صـدقه بدهیـد و عبـادات را محضـر      گویند بـراي امـام زمـان    که بزرگان می این
  براي چیست؟ ، حضرت هدیه کنید
ي الهـی اسـت و    ذخیـره . الی اسـت ي حق تعـ  حضرت، بیمه : گوییم در جواب می

تش را تا و حیات و صّح حضرت حق، وجود امام زمان. ي عالم وجود است عُصاره
م اسـت؛ ولـی   این مسّل. موقعی که تشکیل حکومت جهانی بدهد، تضمین کرده است

روشـن   جـا   ایـن  ي خود ما است؛ براي مثال، این المپی که ت ما براي استفادهتوّسال
پس موقعی که صدقه براي . من احتیاج به نور دارم. چ احتیاجی به من ندارداست، هی

حضرت دادم، مثل دست گذاشتن روي کلید اسـت کـه نـور والیـی وجـود خـودم را       
عبـادات و صـدقات، بـراي    . کنم، نه امام زمان ام و خودم استفاده می روشن کرده

و وجود حضرت، ارتبـاطی  نیم و بین من استفاده بک ،این است که ما از وجود حضرت
  . باشد

  پاسخ دوّم
ما یـک زمـان داریـم و    . م بر زمان استمقدّ امام زمان. حضرت، امامِ زمان است

 زمانیّ، در این وقت قرار بگیرد را آنچه. زمان، مقدار گذشت وقت است. اتیک زمانّی
نـه   در زمان است ونه داخل . خارج از زمان و زمانیات است امام زمان. گویند می
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م بر زمان است؛ یعنی در عالم امر و در عـالم  داخل در زمانیات؛ بلکه امامِ زمان و مقدّ
آن . کنـد  محیط به عالم وجود است؛ لذا زمان در حضـرت اثـر نمـی    و دات استمجرّ

کند، زمـان اسـت و امـام     کند، آن چیزي که نو را کهنه می چیزي که جوان را پیر می
: گویـد  مـی . ر از زمان هسـتیم ما، مؤّخ. بر زمان استم زمان و مقدّخارج از  زمان

نَساَن َلِفی ُخْسرٍ « عصـر یعنـی زمـان و    . ر از عصر استانسان، مؤّخ )1(»َواْلَعْصِر إِنَّ اْإلِ
مـا  کنـد؛ ا  مـن اثـر مـی   م بر من است و من، زمانی هستم؛ لذا زمـان روي  زمان، مقدّ

م امام زمان است؛ مثل امام جماعت کـه مقـدّ   و، صاحبِ زمان اهللا حضرت بقیة
تواند و حق نـدارد   زمان نمی. م بر زمان استهم مقدّ بر جماعت است، امام زمان

  .در او اثر بکند
ند، اگـر  کخواهد طلوع   هر روز صبح، خورشید که می! قسم به جان امام زمان

خواهد   خدا شاهد است هر روز عصر که می. کند ع نمیاجازه ندهد، طلو امام زمان
چنـین خورشـید و   . کنـد  گیـرد و غـروب مـی    اجازه مـی  غروب کند، از امام زمان

توانـد در وجـود    ي حضرت باشد، چطـور مـی   اي که طلوع و غروبش به اجازه منظومه
  !حضرت سرایت کند؟

ن چهل سالگی شود، در ظاهر، به س در روایات است موقعی که حضرت ظاهر می
که اآلن حدود هـزار و صـد و هفتـاد سـال از      با وجود این. سالگی است پنج و یا سی

ش ایـن اسـت کـه    عّلتعمر شریفش رفته است، یک موي سفید در وجودش نیست؛ 
  . کند زمان نتوانسته در ایشان اثر

  پاسخ سوّم
اقـع اوالً دلیلـی   در و. این کار داردوقتی خداوند بخواهد کسی را زنده بدارد، قدرت بر 

حال اگـر  . وجود ندارد و این امر امکان عقلی دارد ،بر محال بودن طول عمر حضرت
                                              

  .2 و 1عصر،  .1
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ي  پذیرد که مسـأله  کسی در قدرت مطلق خداوند تردیدي نداشته باشد، به راحتی می
  . »يراِنَّ اهللاَ َعلَی ُكلِّ َشیٍء َقد«گونه اشکالی ندارد؛ زیرا هیچ ،طول عمر حضرت

. پـردازم  مواقع دیگر به آن می اهللا شاء اندر این زمینه مطالب دیگري هست که 
  . کنم ي حضرت عرض می ها داستانی درباره ر شدن دلجهت منوّ

  آیت اهللا سید ابوالحسن اصفهانی و بحر العلوم یمنی  تشرّفداستان 
نجف، : گفت ایشان می. اند را دیده میرجهانی مرحوم آیت اهللا ،خیلی از آقایان فعلی

. اي از یمـن آمـد   یک روز، نامه. مشغول بودیم در دفتر مرحوم آقاي سید ابوالحسن
در . نامه را باز کـردیم . دمذهب یمن نوشته بو نامه را بحرالعلوم یمنی از علماي سنیّ

م به مهر نفـاق  لی بود و این شعر را یک نفر از کسانی که قلبش مختوآن، شعر مفّص
من حدود چهل و هشت سـال قبـل از ایـن، او را دیـده     . در کاظمین بود، سروده بود

نمـاز جمعـه    بـن جعفـر   ی متعصبی بود و در صحن حضرت موسـی  سّناو . بودم
هـا سـامرا، در سـرداب و     که این ها و این ت شیعهي مذّم ربارهتعدادي شعر د. خواند می

هـا را   اسـت؛ گفتـه بـود و شـیعه     جا این امام زمان: گویند روند و می زیر زمین می
  . مسخره کرده بود

ها را بـراي بحرالعلـوم یمنـی از     یکی از این نامه. این اشعار را منتشر کرده بوداو 
او هم آن . ها، خرافات و مطالب عجیبی دارند شیعهعلماي سنّی یمن فرستاده بود که 

اهللا سید ابوالحسـن اصـفهانی نوشـته     کاغذ شعر را داخل پاکت گذاشته بود و به آیت
بود شما که مرجع و پناه شیعه هسـتی، جـواب بـده کـه ایـن خرافـات چیسـت کـه         

  را نشان بده؟ گویی، امام زمان گویید؟ اگر راست می می
ناراحت شـدم و خـدمت آقـاي    . نامه را باز کردم و خواندم: آقاي میرجهانی گفت

ی که در کاظمین این اشعار را گفته یکـی  آقا، این شخص: گفتم. سید ابوالحسن رفتم
را براي بحرالعلوم یمنی فرستاده و او هم آن نامه را براي شما فرستاده است ها  آن از
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در جـوابش  «: و فرمـود  آیت اهللا اصفهانی فکري کـرد . را نشان بده که امام زمان
چیـزي   بلنـد شـدم و  . »را به تو نشان بدهم بنویس که بیا عراق، تا من امام زمان

مبـادا  «: پس از شنیدن جریان، گفتنـد . پسر و داماد آقاي سید ابوالحسن آمدند. نگفتم
اگر بحرالعلوم آمد عراق، آقاي سید ابوالحسن چه . این مطلب را به بحرالعلوم بنویسی

  .ن هم قبول کردمم. »کند؟
ب آقا جوا«: گفتیم. شب با پسر و داماد آقاي سید ابوالحسن، خدمت ایشان رفتیم 

مگر نگفتم بنویس که بلند شو بیا نجف، تـا  «: عصبانی شد و گفت »نامه را چه کنیم؟
: پسر و دامادش خواسـتند حرفـی بزننـد، گفـت     »را به تو نشان بدهم؟ امام زمان

  .نامه را نوشتم و فرستادم. »بلند شو بنویس .جواب، همان است! ساکت«
ایام آقا سـید ابوالحسـن در    در آن(بعد از مدتی، یک شب بین نماز مغرب و عشا 

انـد و   دو نفـر از یمـن آمـده   «: یکی از خادمان آمد و گفت) خواند صحن حرم نماز می
این حرف را که زد، گویی یـک ظـرف آبِ سـرد روي    . »خواهند خدمت آقا برسند می

. »هـا آمدنـد   یمنـی ! آقا«: اهللا سید ابوالحسن گفتم بلند شدم و به آیت. سر من ریختند
نماز کـه تمـام شـد، بـه     . رویم میها  آن بعد از نماز، به دیدن. »وري نیستط«: فرمود

. رفتیم جا آن همراه آقاي سید ابوالحسن،. »آید آقا اآلن می: بگوها  آن به«: خادم گفتم
آقا چـرا زحمـت کشـیدید؟ مـا خـدمت شـما       «: ها خیلی شرمنده شدند و گفتند یمنی

ي من اسـت کـه خـدمت شـما      وظیفه. ستیدار هشما زوّ! نه«: آقا فرمود. »رسیدیم می
  .»فردا شب، براي شام بیایید. برسم
پس از شام، آیت اهللا سید ابوالحسن بـه خـادم   . فردا شب براي شام آمدندها  آن 
  . »بلند شوید«: و به بحرالعلوم و پسرش گفت »چراغ را روشن کن«: گفت

یدم و بـا دامادشـان   هایم را پوشـ  من هم فوراً لباس: گفت آیت اهللا میرجهانی می
بحرالعلـوم یمنـی و   آقـاي سـید ابوالحسـن، جلـو و     . رویم گفتیم ما هم دنبالشان می

خانه که رسیدیم، آقاي سید ابوالحسن برگشت  درِ. پسرش هم پشت سر ایشان بودند
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هـیچ کـس حـق نـدارد     ! ابـدًا «: گفـت . »با شما«: گفتیم »آیید؟ شما کجا می«: و گفت
ی این موقع شب بیـرون  یم که آقا سزاوار نیست با دو نفر سّنهرچه اصرار کرد. »بیاید

  . بروید، نپذیرفت
آقاي . دویدم در را باز کردم. صداي در آمد. چهار ساعت تقریباً طول کشید دودح

: گفـتم . بحرالعلوم یمنـی هـم آمـد   . ریخت از محاسنش اشک می. سید ابوالحسن بود
داخـل اتـاق   . کـرد  و گریه می »شدیمما با بصیرت . ما شیعه شدیم«: گفت »چه شد؟«

کنـد؛ امـا نـه مثـل      دیدم او هم گریـه مـی   »جریان چه بود؟«: به پسرش گفتم. رفتند
از ایـن طـرف بـه آن    . موقعی که رفتیم، ما را به یـک قبرسـتان بـرد   «: گفت. پدرش

آقاي سـید  ]. که اآلن هم موجود است[در وادي السالم  طرف، تا مقام امام زمان
  . »داخل نیا و همین جا بایست«: فت و گفتاغ را از خادم گرابوالحسن چر

آب کشید و وضـو گرفـت و بـه مـن هـم      . یک چاهی بود جا آن .ما داخل رفتیم
: گفـت . »بلـه؛ وضـو دارم  «: گفـت  »وضو داري؟«: و به پدرم گفت »وضو بگیر«: گفت

ـ  «: چراغ را برداشت و داخل رفت و من آمدم بروم، گفت. »برویم داخل« . »و نیـا نـه؛ ت
. دادم مـن گـوش مـی   . رفتندداخل پدرم با آقاي سید ابوالحسن . در ایستادممن کنار 

بعد از نمـاز صـداي   . آمد اش می صداي حمد و سوره. سید ابوالحسن مشغول نماز شد
یـا بـن   «دادم و  همین طـور کـه گـوش مـی    . او بلند شد »یابن الحسن! الحسن یابن«

کـه   یک دفعه دیـدم مثـل ایـن    والحسن بلند بود،آقاي سید اب »یا بن الحسنِ! الحسن
پـدرم فریـادي   . اي طـول کشـید   چند لحظه. خورشید طلوع بکند، همه جا روشن شد

. »بیا پدرت را به هوش بیاور«: آقاي سید ابوالحسن صدا زد. کشید و دیگر خبري نشد
هـوش   او را به. دیدم پدرم افتاده است. من که داخل رفتم، آن نور دیگر از بین رفت

تا به هوش آمد، روي پاهاي آقاي سید ابوالحسن افتاد و شروع کرد پاي آقاي . آوردم
شیعه شـدیم و از  . »ع را به ما بیاموزشرایط تشّی! آقا«: گفت. سید ابوالحسن را بوسیدن

  .مقام بیرون آمدیم
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اثـا ! ٭ریش ٗر  عرْ ٧رـاكؿ     ». ِٛ < «ثب ش٤ب»ِٛتی٢<  «آییـ؟ ش٤ب ٗزب ٣ی»٩ ِٛ < 
ی ای٦ ٣٪ٓن شت ثیرل٥٩  . ٭لص٬ اطلاك ٗلؿی٢ ٬ٗ آٓب سنا٩اك ٧یت  ثب ؿ٩ ٧ِل س٨ّ«ثیبیـ

 ثل٩یـ، ٧اقیلُ . 
صٮبك سبه  تٔلیجب  ؿ٪ٝ ٗشیـ. طـای ؿك آ٣ـ. ؿ٩یـ١ ؿك كا ثبم ٗلؿ١. آٓبی  عـ٩ؿ

غلاٟو٠٪١ ی٨٤ری ٭ر٢ آ٣رـ. ِٛرت٢<     كیؾ . ث سیـ اث٪اٟغت٦ ث٪ؿ. ام ٣غبس٨ش اشٖ ٣ی
ٗلؿ. ؿاؽٞ اتربّ   ٩ ٛلی٬ ٣ی «٣ب شیو٬ شـی٢. ٣ب ثب ثظیلت شـی٢»ِٛ <  «ص٬ شـ؟»

٨ٗرـ؛ ا٣رب ٧ر٬ ٣خرٞ      ؿیـ١ ا٩ ٭٢ ٛلی٬ ٣ری  «رلیب٥ ص٬ ث٪ؿ؟»كُت٨ـ. ث٬ پتلش ِٛت٢< 
٣٪ٓوی ٬ٗ كُتی٢، ٣ب كا ث٬ یٖ ٓجلسرتب٥ ثرلؿ. ام ایر٦ ؿرلٍ ثر٬ آ٥      »پـكش. ِٛ < 
ؿك ٩اؿی اٟتال١ ب٬ٗ اآل٥ ٭٢ ٣٪ر٪ؿ اس  . آٓبی سریـ   ؟ع؟٣ب١ م٣ب٥ؿلٍ، تب ٣ٔب١ ا

 .  «ؿاؽٞ ٧یب ٩ ٭٤ی٦ رب ثبیت »اث٪اٟغت٦ صلاى كا ام ؽبؿ١ ٛلُ  ٩ ِٛ < 
یٖ صب٭ی ث٪ؿ. آة ٗشیـ ٩ ٩ػر٪ ٛلُر  ٩ ثر٬ ٣ر٦ ٭ر٢       رب آ٥ ٣ب ؿاؽٞ كُتی٢.

. ِٛر <  «ث٬٠؛ ٩ػر٪ ؿاك١ »ِٛ <  «٩ػ٪ ؿاكی؟»٩ ث٬ پـك١ ِٛ <  «٩ػ٪ ثٜیل»ِٛ < 
. «٬٧؛ ت٪ ٧یرب ». صلاى كا ثلؿاش  ٩ ؿاؽٞ كُ  ٩ ٦٣ آ٣ـ١ ثل١٩، ِٛ < «ثل٩ی٢ ؿاؽٞ»

ؿاؿ١.  كُت٨ـ. ٣ر٦ ٛر٪ش ٣ری   ؿاؽٞ ٦٣ ٨ٗبك ؿك ایتتبؿ١. پـك١ ثب آٓبی سیـ اث٪اٟغت٦ 
آ٣ـ. ثوـ ام ٤٧ربم طرـای    اش ٣ی سیـ اث٪اٟغت٦ ٣شٌ٪ٝ ٤٧بم شـ. طـای ع٤ـ ٩ س٪ك٫

ث٦ یرب »ؿاؿ١ ٩  ا٩ ث٨٠ـ شـ. ٭٤ری٦ ؿر٪ك ٗر٬ ٛر٪ش ٣ری      «اٟغت٦! یبث٦ اٟغت٦ یبث٦»
ٗر٬   آٓبی سیـ اث٪اٟغت٦ ث٨٠ـ ث٪ؿ، یٖ ؿُو٬ ؿیرـ١ ٣خرٞ ایر٦    «اٟغت٦! یبث٦ اٟغت٦ِ

ای ؿر٪ٝ ٗشریـ. پرـك١ ُلیربؿی      ؽ٪كشیـ ؿ٠٪م ث٨٘ـ، ٭٬٤ رب ك٩ش٦ شـ. ص٨ـ ٟغل٬
ثیرب پرـكت كا ثر٬ ٭ر٪ش     »ٗشیـ ٩ ؿیٜل ؽجلی ٧شـ. آٓبی سیـ اث٪اٟغتر٦ طرـا مؿ<   

. ٦٣ ٬ٗ ؿاؽٞ كُت٢، آ٥ ٧٪ك ؿیٜل ام ثی٦ كُ . ؿیـ١ پـك١ اُتبؿ٫ اس . ا٩ كا ثر٬  «٩كثیب
٭٪ش آ٩كؿ١. تب ث٬ ٭٪ش آ٣ـ، ك٩ی پب٭بی آٓبی سیـ اث٪اٟغت٦ اُتربؿ ٩ شرل٩م ٗرلؿ    

. شیو٬ «ن كا ث٬ ٣ب ثیب٣٪مآٓب! شلایؾ تشیّ»پبی آٓبی سیـ اث٪اٟغت٦ كا ث٪سیـ٥. ِٛ < 
 شـی٢ ٩ ام ٣ٔب١ ثیل٥٩ آ٣ـی٢.
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چه  ـگرفتاري دارید   ،شما هم هر موقع. محیط به عالم وجود است زمان امام
  : خودشان فرمودند. را فراموش نکنید »الحسن یا بن « ـ ي یا معنويمادّگرفتاري 

ا َغْيُر ُمْهِملِيَن ِملَُراَعاتُِكْم َو َال َناِسـيَن لِـِذْكِرُكم و لـوال ذلـك َلنَـَزَل بُِكـُم   إِنَّ
َْواُء وَ   )1(.َطَلَمُكُم اْألَْعَداءاْص  الألَّ

هسـتید و شـما را فرامـوش     ادر نظر مـ  همیشه م، شمایا شما را رها نکرده ام
گرفـت و   م، بـال شـما را فـرا مـی    یکـرد  اگر شما را فراموش مـی ؛ میکن نمی

  .کردند می تانپایمال ان،دشمن
 داند فرمـایش امـام زمـان    خدا می. من شما را رها نکردم و فراموشتان هم نکردم

پیغمبر هـر   )2(ي قرآن است؛ یعنی همین طور که طبق آیه عین فرمایش پیغمبر
هم هرچه بگوید، وحی الهی است؛ یعنـی   گفت، وحی الهی بود، امام زمان چه می

: فرمایـد  خود حضرت می. ین حقیقت استآنچه بگوید، ع. اغراق نیست، مبالغه نیست
 امـام زمـان  . »کـنم  ام و بدانید که شما را فراموش هم نمی من شما را رها نکرده«

، بـه  ي شمسی براي امام ي است که منظومهدّدمتعدر روایات . محیط به ما است
همین طور که من بـه یـک فنـدق در    . ي فندقی است که در دست کسی باشد منزله

. هم محیط به عالم وجود اسـت  ط دارم، امام زمانط هستم و تسّلکف دستم محی
معناي والیـت  . که فقط محیط به من یا شما باشد، به عالم وجود محیط است نه این
  . ي خدا در عالم وجود است حضرت نماینده. این است ،معناي قدرت الهی کلیه و

ر معصـیت  در محضـر حضـرت چقـد   ! اگر این باشد که هست، واي بر احوال من
هاي چشـم   دهیم به اشک قسمت می! خدایا. داند خدا شاهد است و همه را می! کردم

، مت امـام زمـان  به حر. ي ما را بایگانی کن ي گذشته ها که پرونده امام زمان
  .آمین. ، ما را بیامرز، به اسم امام زمانبه برکت امام زمان
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 رٛلُتربكی ؿاكیرـ     ،٣غیؾ ث٬ هب٢ٟ ٩ر٪ؿ اس . ش٤ب ٭٢ ٭ل ٣٪ٓرن  ؟ع؟٣ب١ م٣ب٥ا
 كا ُلا٣٪ش ٨٘٧یـ. ؽ٪ؿشب٥ ُل٣٪ؿ٧ـ<  «اٟغت٦ ث٦ یب» ر ی یب ٣و٨٪یص٬ ٛلُتبكی ٣بؿّ

َٓ َكاِسنَی لِِذْكِرُكم ا َغْْیُ ُمْفِؿؾنَِی دَُِراَطاتُِؽْم َو  َْواُء   إِكَّ و لوٓ ذلك َلـََزَل بُِؽُم الَّلَّ
َْطَداء. وَ  ْٕ  (5)اْصَطَؾَؿُؽُم ا
هسهتیذ ك ضهؾا سا ةشاؽهلش     ادس فظش ؽه  هؾیطن ؼ، ضؾایا ضؾا سا سها فزشدم اؽ

صشةهت ك   ؼ، تهال ضهؾا سا ةهشا ؽهی    یرهشد  اصش ضؾا سا ةشاؽلش ؽهی   ؼیرق فؾی
 رشدفذ. ؽی تاؿپایؾاع اؿ،دضؾق

 ؟ع؟ؿا٧ـ ُل٣بیش ا٣رب١ م٣رب٥   ٦٣ ش٤ب كا ك٭ب ٧٘لؿ١ ٩ ُلا٣٪شتب٥ ٭٢ ٧٘لؿ١. ؽـا ٣ی
پی٤ٌجل ٭رل   (6)ی ٓلآ٥ اس ؛ یو٨ی ٭٤ی٦ ؿ٪ك ٬ٗ ؿجْ آی٬ ؟لص؟هی٦ ُل٣بیش پی٤ٌجل

٭٢ ٭لص٬ ثٜ٪یـ، ٩عی اٟٮی اس ؛ یو٨ری   ؟ع؟ا٣ب١ م٣ب٥ِٛ ، ٩عی اٟٮی ث٪ؿ،  ص٬ ٣ی
ُل٣بیرـ<   اًلاّ ٧یت ، ٣جب٬ٌٟ ٧یت . آ٧ض٬ ثٜ٪یـ، هی٦ عٔیٔ  اس . ؽ٪ؿ عؼلت ٣ی

 ؟ع؟. ا٣رب١ م٣رب٥  «٢٨ٗ ا١ ٩ ثـا٧یـ ٬ٗ ش٤ب كا ُلا٣٪ش ٭٢ ٤٧ی ٦٣ ش٤ب كا ك٭ب ٧٘لؿ٫»
، ثر٬  ؟ع؟٣ب١ی ش٤تی ثلای ا ی اس  ٬ٗ ٨٣ل٪٣٬٣توـّؿ٣غیؾ ث٬ ٣ب اس . ؿك ك٩ایبت 

ی ٨ُـٓی اس  ٬ٗ ؿك ؿس  ٗتی ثبشـ. ٭٤ی٦ ؿ٪ك ٬ٗ ٦٣ ثر٬ یرٖ ٨ُرـّ ؿك     ٨٣ن٬ٟ
٭٢ ٣غیؾ ث٬ هب٢ٟ ٩ر٪ؿ اس .  ؟ع؟ؾ ؿاك١، ا٣ب١ م٣ب٥َٗ ؿست٢ ٣غیؾ ٭تت٢ ٩ تت٠ّ

٬ٗ ُٔؾ ٣غیؾ ث٬ ٦٣ یب ش٤ب ثبشـ، ث٬ هب٢ٟ ٩ر٪ؿ ٣غیؾ اس . ٣و٨بی ٩الیر    ٬٧ ای٦
 ی ؽـا ؿك هب٢ٟ ٩ر٪ؿ اس .   ؼلت ٤٧بی٨ـ٫ای٦ اس . ع ،٠ٗی٬ ٩ ٣و٨بی ٓـكت اٟٮی

اٛل ای٦ ثبشـ ٬ٗ ٭ت ، ٩ای ثل اع٪اٝ ٦٣! ؿك ٣غؼرل عؼرلت صٔرـك ٣وظری      
٭بی صشر٢   ؿ٭ی٢ ث٬ اشٖ ؿا٧ـ. ؽـایب! ٓت٤  ٣ی ٗلؿ١! ؽـا شب٭ـ اس  ٩ ٭٬٤ كا ٣ی

، ؟ع؟ی ٣ب كا ثبیٜب٧ی ٦ٗ. ث٬ عل٣  ا٣رب١ م٣رب٥   ی ٛقشت٬ ٭ب ٬ٗ پل٧٩ـ٫ ؟ع؟ا٣ب١ م٣ب٥
 ، ٣ب كا ثیب٣لم. آ٣ی٦.؟ع؟، ث٬ اس٢ ا٣ب١ م٣ب٥؟ع؟ا٣ب١ م٣ب٥ث٬ ثلٗ  
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  گفتار دوّم
  انبر دشمن ي امام عصر چگونگی غلبه

  
این است که حضرت،  ي حضرت بقیةاهللا یکی از سؤاالت مطرح درباره: سؤال

جنگد، آیـا   ها می هاي جهانی و این ابرقدرت موقع ظهور با چه نیرویی با این حکومت
  ز است؟ زاي روز مجّه هاي آتش به اسلحه

  . دو جواب براي این سؤال، قابل طرح است
آورد و تمامشان را  میها  آن ي لحهاي فوق اس حضرت، یک اسلحه :جواب اوّل

  : که فرمود دلیل روایتی از امام صادقبه . کند نابود می
ِرَی اْألَْشَياَء إِالَّ بَِأْسَباب   )1(.َأَبی اهللاُ َأْن ُجيْ

  . برد پیش می ،خداوند هر کاري را با اسباب
. اند هاي الهی، با وسایل روز جلو رفته تا به حال، تمام حکومت از حضرت آدم

شـدند یـا    جنگیدند که یا غالب می هاي باطل می ي انبیا با وسایل روز با حکومت همه
کـه   کنـد از ایـن   آید و خدا اِبا می هم با وسایل روز می حضرت بقیة اهللا. مغلوب

  . برخی از افراد استي  این عقیده. برخالف طبیعت، امري را ایجاد بکند
بیت عصـمت و   ما جواب اوّل را قبول نداریم و براي پاسخ، از اهل :جواب دوّم
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. کنیم سؤال می ،ي غیب و شهود هستند که مخزن اسرار الهی و واسطه طهارت
ـ    : فرمایند آن بزرگواران می ق بعضـی  جریان طبیعی این است کـه ایجـاد امـور و تحّق
طول تاریخ، گاهی اوقات هم بر خـالف وسـایل    است؛ اما درعادي  مسایل با اسباب

  : عادي، حق بر باطل غالب شده است؛ براي نمونه

  هاي غیرطبیعی در طول تاریخ مقابله
. آتش افروخته و این بزرگوار را روي منجنیـق گذاشـتند   دشمنان حضرت ابراهیم

: ه آمدنـد و گفتنـد  اد، همل بل آب و ملک موّکجبرئیل، میکائیل، اسرافیل، ملک موّک
: گفتنـد . »نه؛ با شما کاري ندارم«: حضرت ابراهیم فرمود. »اگر امري دارید، بفرمایید«
اآلن ! چـه حقیقتـی  ! چه معرفتـی . »خدا را دارم«: فرمود »کار دارید؟ چه کسیپس با «

. نـه، مـن خـدا را دارم   : گوید اندازند؛ ولی می منجنیق حاضر است و او را در آتش می
َحْسبِی ِمـْن ُسـَؤالِی  داند؛ خدا خودش می«: گفت. »از او بخواه«: رت جبرئیل گفتحض

خـودش   را که عیان است، چه حاجت به بیان است؟ هر کـاري  جا آن )1(»ِعْلُمُه بَِحالِی
دهـیم   خدا را قسم می. تي کمال ایمان اس این، مرتبه. دده داند، انجام می صالح می

حضـرت  . ي ما عنایت کنـد  ، چنین ایمانی را به همهمحّمدو آل  محّمد عزّتبه 
 ،سرانجام او را به آتش افکندنـد  .تغییر کرد ،وضعناگهان . ابراهیم را در آتش انداختند

  : از طرف حق خطاب شدولی 
  )2(.إِْبراهيم  َسالمًا َعلیَبْردًا َو   يا ناُر ُكونی

  !بر ابراهیم سرد و سالم باش! اي آتش
، بر خالف طبیعت و با اسـباب غیـر عـادي و معنـوي،     در جریان حضرت ابراهیم

  . حق بر باطل غالب شد
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  نجات کعبه
بـل از  ق. ي خـدا را خـراب کنـد    هاي جنگی آمد خانـه  ایم که ابرهه با فیل همه شنیده

ابرهــه دســتور داد شــترهاي حضــرت . ورود بــه مکــه، بارهایشــان را فــرود آوردنــد
: گفتنـد . ضرت عبدالمطلب با چند نفر آمـد ح. شترها را گرفتند. عبدالمطلب را بگیرید

ابرهه خودش را جمع و جور کرد . »هاشم است بزرگ بنی این، رئیس و بزرگ مکه و«
. هد شفاعت کند که کعبه را تخریـب نکنیـد  خوا که حاال عبدالمطلب آمده است و می

گمـان  «: ابرهه گفت »چرا شترهاي من را گرفتند؟«: گفت »اي؟ براي چه آمده«: گفت
حضـرت عبـدالمطلب   . »اي شفاعت کنی که کعبـه را خـراب نکـنم    آمده جا این دمکر

  : گفت
؛ من مالک شترها هستم و ایـن خانـه هـم مالـک و     انا َربُّ اِالبِل و لِْلَبْيت رب«

ابرهـه  . »]کـن توانی، برو آن را خـراب   اگر می. کند داري می خودش نگه[خدایی دارد 
ایـن لشـکر   گیري نشانهچقدر هم . تصمیم گرفت بیاید که یک دفعه لشکر خدا رسید

هـا خطـا    نگس  هایی آتشین که یکی از این هایی آمدند با سنگ پرنده. الهی عالی بود
کردنـد،   آمدند سـنگ را رهـا مـی    میها  آن هر کدام از این ابابیل باالي سر. رفت نمی
خدا بر خـالف طبیعـت ایـن     جا این )1(.مرد افتاد و می ین میخورد مغز سرش و پای می

  .کار را کرد

   نجات حضرت سجاد
ي حضرت را گرفـت   مشهور است که در بیابان، دزدي یقه داستان حضرت سجاد

بیـا  «: حضـرت فرمـود  . »خواهم تو را بکشم و مالت را هم ببرم پیاده شو؛ می«: گفت و
نصـف آن   ،کنیم و نصفش را تو حالل بردار و بـرو  هر چه داریم، برادروار قسمت می

که تو را بکشم و تمـام مالـت را ببـرم، راضـی      به جز این«: گفت. »هم مال من باشد
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  . طور است، بیا هر چه داریم مال تو باشدحاال که این «: حضرت فرمود. »شوم نمی
ه اي کـه بـه مدینـ    فقط مقداري آب و یک لقمه نان براي من بگـذار؛ بـه انـدازه   

نـه، بایـد تـو را    «: گفـت . »ب و طـاهر و بـرو  ي آن را تو بردار حالل و طّی همه. برسم
خدا خواب «: گفت »پس خدا کجاست؟] خدا را در نظر بیاور[«: حضرت فرمود. »بکشم

دو تـا  . »بگیریـد دشـمن خـدا را   «: وقتی گفت خدا خواب است، حضرت فرمود. »تاس
این ماجرا هـم   )1(.پایش را و او را بلعیدندشیر پیدا شدند یکی سر او را گرفت و یکی 

  . برخالف طبیعت بود

  جنگ حضرت بقیةاهللا
ـ  ،نیز بر خالف جریان عادي حکومت حضرت بقیة اهللا خـدا،  . شـود  ق مـی محّق

کـه ایـن مـرد الهـی      همه از حکومت جهانی او خبر دادند و ایـن  بیت اهل انبیا و
  . کند آید و دنیا را پر از عدل و داد می می

  داستان مرحوم حاج شیخ حسنعلی
  : کرد یکی از دوستان، براي من چنین نقل 

حضـرت  «: چند سال قبل از فوت حاج شیخ حسنعلی اصفهانی از وي سـؤال شـد  
: گفـت  می. »پاشو برویم«: گوید در جواب می »جنگند؟ اي می سلحهآیند، با چه ا که می

ها که در خیابان  شان اشاره کرد؛ ماشینای. رفتیم ترمینال شمس العماره ،تهران بودیم
ماشـین دارد کـار   . کـرد  هیچ ماشـینی حرکـت نمـی   . کردند، همه ایستادند حرکت می

چطور شد؟ مرحوم حـاج شـیخ    شدند که تعّجبها همه م این. رود کند؛ اما راه نمی می
هـا   بعد اشاره کرد که بروید و ماشین »بله«: گفت »دیدي؟«: حسنعلی به رفیقش گفت

؟ حـاج  حرکت دادولی نفهمیدند چه کسی نگه داشت و چه کسی  ؛هم حرکت کردند
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خـدا  . هاي مالزمان حضرت هستم کن من، یکی از کفش جفت«: شیخ حسنعلی گفت
آن وقت مالزمان حضرت چـه؟ خـود حضـرت چـه؟     . تاین قدرت را به من داده اس

  . »ر او استجمیع عالم وجود به اختیا
  : فرمود حضرت اباعبداهللا

  )1(.َما َخَلَق اهللاُ َشْيئًا إِالَّ َو َقْد َأَمَرُه بِالطَّاَعِة َلنَا
  . دا ایجاد کرده، به او دستور داده است که از ما متابعت بکندآنچه خ

. اسـت  )2(»ُمْبـِدُئ اآليـات« یکـی از القـاب حضـرت بقیـةاهللا     ،بر این يعالوه
ي  قـدرت الهـی بـه وسـیله    . کنـد  حضرت، آیات الهی و معجزات الهی را ظـاهر مـی  

ابع دیگر هم هست که بر سر حضرت، و من کشف الغمهدر . شود ظاهر می ،حضرت
این، حضرت مهـدي  «: کشد کسی در آن ابر هست که فریاد می. اندازد ابري سایه می

الزام النّاصب و و  کشف الغمهدر کتاب  )3(.»ي خداست از او تبعیت کنید و خلیفه
   )4(.کنند ا میجا چر هست که در زمان حضرت، گرگ و میش یک...  و نجم الثاقب

  : فرمود رالمؤمنینحضرت امی
ي مـوقنین و منـزلین و کـروبین و حضـرت جبرئیـل و       وقت ظهور، مالئکه

   )5(.کنند میکائیل و اسرافیل و دیگر مالئکه، حضرت را یاري می
هـم همـین    ها اختصاصی به حضرت داشته باشد، حضرت اباعبداهللا که این نه این

ي ورود به جنگ نداد و  ازهبه مالئکه اج البته حضرت امام حسین. طور بوده است
ي خـون   خواهد به وسیله خدا می )6(.»خواهد هر چه او می. ممن تسلیم حّق! نه«: فرمود
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اآلن هـم مالئکـه، انصـار و یـاور     . اسالم و قرآن را آبیـاري کنـد   ،من و شهادت من
  . هستند حضرت بقیةاهللا

  جنگد؟ با سالح روز نمی چرا امام زمان 
حضرت . هَر و مُظْهِر جمیع صفات جالل و جمال حق است، مَْظحضرت بقیة اهللا

 امام زمان. است »یا حکیم«و  »یا عدل«، مَظْهَر و مُظْهِر اسماء شریف اهللا بقیة
اتم بینـدازد و  حاال اگر بنا شد که دشمن مثالً بمب . خواهد عدل واقعی را پیاده کند می

چقـدر   !شـود؟  لوم کشته مـی حضرت هم یک بمب اتم باالتري استفاده کند، چقدر مظ
بـه هـیچ    امـام زمـان  . این برخالف عدل الهی اسـت  !شود؟ گناه کشته می بچه بی

 ش امیرالمؤمنینجدّ. ي گندم را از دهان مورچه بگیرد قیمتی حاضر نیست یک دانه
هـا از   آورد، تمام این اسـلحه  که تشریف می اهللا حضرت بقیة. هم همین طور بود

قتی حاج شیخ حسنعلی با یک اشـاره، ایـن قـدرت را داشـته کـه آن      و. کار خواهد افتاد
  !ي اتمی را از بین ببرد؟ وسایل را از کار بیندازد، آن حضرت قدرت ندارد این ماده

همـراه  آورد، لشـکر عظیمـی را    در روایت دارد موقعی که حضـرت تشـریف مـی   
د هـر مطلبـی کـه    فرمای هم می  به نماینده. فرستد اي به طرف قسطنطنیه می نماینده

. اسـت  خواستی عمل بکنی، به کف دستت نگاه بکن، روي آن، تکلیفت نوشته شـده  
کنند و به مطلب نوشته شـده عمـل    هاي حضرت، به کف دست نگاه می تمام نماینده

اصـحاب  . خواهنـد وارد قسـطنطنیه بشـوند    یرسند و م اي می بعد به دریاچه. کنند می
مردم قسطنطنیه . روند گویند و روي آب راه می خوانند و ذکري می حضرت دعایی می

روند، لشکر او هستند، خودش دیگر  ها که روي آب راه می اگر این! عجب«: گویند می
باز  شوند و درهاي شهرها را به روي لشکر امام زمان همگی تسلیم می. »چیست؟

ر روایت اسـت  د. روند گونه جلو می حضرت این )1(.کنند پذیرایی میها  آن کنند و از یم
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ایـن  . خواهد دنیـا را بگیـرد   میها  آن با. که شانزده فرسخ راه، لشکرگاه حضرت است
  .شود کار با نیروي الهی انجام می

، طی االرض اهللا ي اصحاب حضرت بقیة ي است که همهمتعدّددر روایات 
  : گفت یکی از دوستان، می )1(.الهوا دارندیا طی 

به طـرف آسـمان رفـت و    . که طی الهوا داشتمن دیدم یکی از این اشخاص را 
بعضـی از  . خوانیم ي قرآن است که می یک آیه. ما ده نفر هستیم: گفت. کرد سیر می

خوانیم، سپس بدن ما طرف آسـمان   ي قرآن را می ما یک بار و بعضی ده بار این آیه
جـا   نآ از. شـود  ي فنـدقی مـی   رویم که زمین بـه انـدازه   قدر باال می آن. شود ند میبل

کنـیم   رویم و زیارت می به حرم می. آییم پایین میجا  آن رویم و مستقیم به کربال می
  . گردیم و بر می

  !با این اوصاف، خود حضرت چه قدرتی دارد؟
از مـن و شـما غافـل    اي  لحظـه ! به جان خـودش قسـم  . ما چنین آقایی را داریم

  : خود حضرت فرمود. نیست
 )2(.َراَعاتُِكْم َو َالناِسيَن لِِذْكِرُكمْ إِّنا َغْيُر ُمْهَملِيَن ِملُ 

  . کنیم نماییم و شما را فراموش نمی ما در مراعات شما کوتاهی نمی
از . دکنـ  هیچ کدام از موجودات را فراموش نمی! نه تنها من و شما را! امام زمان است

ما را دوست دارد و به ما . بیند تمام اعمال و رفتار و کردار و گفتار ما مطلع است و می
شـود، حـرم    مـی  مشـرّف شود، مکه  می مشرّفشب و نصف شب، مدینه . کند دعا می

ي متعـدّد در روایـات  . کند شود و شروع به دعا می می فمشرّ ش امیرالمؤمنینجدّ
چقـدر   ،کند که ایـن بنـده   نگاه می. دهند به دستش میي ما را  دارد، هر هفته پرونده

این بنـده  ! خداوندا«: گوید گیرد و می محاسنش را روي دست می! مخالفت کرده است
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  . همین است زمانیکی از منافع امام . بخشد و خدا هم می »را به من ببخش
 توجّـه ي شماها لطـف دارد، عنایـت دارد،    به همه خدا شاهد است امام زمان

را فرامـوش   »یابن الحسن، یابن الحسن«هر مشکلی دارید، در هر بعدي از ابعاد . اردد
  .نکنید
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  گفتار سوّم 
  اب اربعهبررسی جایگاه نوّ

  
جایگـاه   ،ي آن توضیح داده شـود  سؤاالت و موضوعاتی که الزم است دربارهیکی از 

  . باشد اب اربعه و نقش این بزرگواران در دوران غیبت صغرا مینوّ
دو غیبت داشتند؛  حضرت بقیة اهللا. اب اربعه، حق بزرگی بر اسالم دارندنُوّ

. طول کشید غیبت صغراي آن حضرت، هفتاد و چهار سال. غیبت صغرا و غیبت کبرا
حضـرت پـنج سالشـان بـوده کـه غیبـت       . غیبت کبراي ایشان آغـاز شـد   ،بعد از آن
محضـر   پنج سالی در. است سال از عمر مبارك حضرت گذشته 1177 )1(اآلن. فرمودند

  . ي ایشان گذاشته شد پدرشان بودند و بعد از آن، مسئولیت عالم وجود به عهده

  اب اربعه در دوران غیبت صغرانقش نوّ
عثمان بن سعید میان مـردم و امـام   . نوّاب اربعه، میان حضرت و جامعه واسطه بودند

دو امـام بزرگـوار   این . واسطه بود و همچنین امام حسن عسکري علی النقی
خواستند مردم به ندیدن امام زمانشـان عـادت کننـد؛ لـذا مخفـی بودنـد و ایـن،         یم

                                              
  .هجري قمري1432سال  .1
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خواستند محضر امام علی الّنقی یا  وقتی اصحاب می. ي غیبت صغرا و کبرا بود مقدمه
نشسـتند و   زدند و حضرت پشت پرده می اي می برسند، پرده امام حسن عسکري

  . کردند با اصحاب صحبت می
اي از امـام   به شهادت رسـیدند، نامـه   م حسن عسکريزمانی که حضرت اما 
که شما میان ما و شـیعیان و   خطاب به عثمان بن سعید رسید، مبنی بر این زمان

  .دوستان ما واسطه هستید

  عثمان بن سعید
حتّـی جعفـر، بـرادر امـام     . در پنج سال اوّل زندگی، مخفی بودنـد  حضرت مهدي
حضـرت امـام حسـن    . داشـت کـه بـرادرش فرزنـدي دارد    خبر ن حسن عسکري

  . وکیلی به نام عثمان بن سعید داشتند عسکري
  : گوید احمد بن اسحاق می

! یـابن رسـول اهللا  «: شدم، عرض کردم مشرّف به محضر امام علی النّقی
ي مسـائلی کـه    دربـاره . توانم خدمت شما برسـم  من راهم دور است و نمی

از عثمان بن سـعید سـؤال   «: حضرت فرمودند »؟چه کنمخواهم بپرسم،  می
خـط او خـط مـن، و دسـت او     . قول عثمان بن سعید، قـول مـن اسـت   . کن

   )1(.»دست من است
امـام  «: گفـت  عثمان بن سعید که می. ببینید بعضی گذشتگان این طور ایمان داشتند

بابی «: ییمگو ا میاآلن م. ، امام زمان هم به ایشان ایمان داشتند»قربانت شویم! زمان
حاضـر نیسـتیم یـک قـدم     . اما فقط لفظ است ؛»انت و امّی؛ پدر و مادرم فدایت شود

و آبـروي خودمـان را فـداي     عـزّت حاضر نیستیم یـک لحظـه   . براي والیت برداریم
  . خواهیم اسالم را فداي خود کنیم می. اسالم بکنیم
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آن را مطالعه کنیـد و  . که بسیار عالی است )1(اند ي نوّاب اربعه کتابی نوشته درباره
البتـه ایـن    ؛انـد  ببینید این بزرگوارها چه کرامات و معجزات و خوارق عـاداتی داشـته  

  .ها واسطه بودند بوده است و این ي امام زمان کرامات، از ناحیه

  بن عثمان محّمد
 محمّـد  ـبراي پسـرش    اي از سوي امام زمان پس از وفات عثمان بن سعید، نامه

 گردد که وي نایب دوّم امام زمان شود و طی آن، اعالم می ادر میص ـ بن عثمان
ـ یمـا از خـدا  «: گوینـد  بـن عثمـان مـی    محّمدحضرت به . است سـوي او بـر   ه یم و ب
پدرت سعادتمندانه زندگی کرد . یم و راضی به قضاي اویفرمان خدا تسلیم ،گردیم می

ستدارانش ملحق نماید، که رحمتش کند و به اولیا و دوخداي . و به نیکی از دنیا رفت
در تالش بود و در به دست آوردن چیزي که به خداي متعـال  ها  آن او همواره در راه

  .»هایش درگذرد خداوند روي او را درخشنده و از لغزش. کرد کوشا بود نزدیکش می
  :در قسمت دیگري از همین توقیع چنین آمده

راَء ُرِزئَت و ُرِزئنا و أْوَحَشَك فِراُقـُه لثَّواَب وأْحَسَن لك الغَ أْجَزَل اهللاُ لَك ا 
وجلَّ َولـدًا  و ُه فی ُمنَقَلبِِه كاَن ِمن كامِل َسعادتِِه َأْن َرَزَقُه اهللاُ عزَّ أوَحَشنا َفَسرَّ

ُم عليه   .ِمثُلك َخيلِفُه ِمْن َبْعِدِه و َيقوم َمقاَمه بأمِرِه و َيَترحَّ
خداوند بـه تـو أجـر فـراوان و صـبر      ) مانبن عث محّمدب به فرزند او خطا(

مـا نیـز چـون     ،تو در غم از دست دادن پدرت عزا داري ،عنایت کندنیکو
مـا هـم در    ،داریم، فراق و جدایی او تو را مضطرب و نگران کردهتو عزا

  .غم او نگرانیم
بـه  از کمال سعادت او این بود که خداوند فرزندي چون تو به او عنایـت فرمـود کـه    

                                              
، علی امام زمانیا سفراي  نواب اربعه ؛، عباس راسخی، انتشارات محبسفیران امام .1
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   .»نشینی و منصب او را به عهده گیري وجاي ا
ي عثمان بن سعید بیان فرمـوده و او را   لی دربارهحضرت مطالب و تأییدات مفّص

ن ما میا ،تو در غیبت صغرا به جاي پدرت«: فرمایند سپس می. کنند به عظمت یاد می
  )1(.»شیعیان ما واسطه هستی و

  . سال طول کشید نمایندگی این پدر و پسر در غیبت صغرا چهل و هشت

  حسین بن روح
ي بیماري پیش از وفات خود، خوابیـده بـود و جمعیـت،     بن عثمان، به واسطه محّمد

 ،بـن عثمـان   محّمدجعفر بن احمد، یکی از اصحاب خاص . اطراف او حلقه زده بودند
نایـب   ،بن عثمان، جعفر بـن احمـد   محّمدگفتند بعد از  همه می. باالي سر او نشست

و نشسـته  حسین بن روح هم که از خواص بود، پایین پاي ا. خواهد بود امام زمان
تـري   ي پـایین  در دید مردم، حسین بن روح نسبت بـه جعفـر بـن احمـد، درجـه     . بود

حضـرت بقیـة اهللا بـه مـن     «: هایش را باز کرد و گفت بن عثمان چشم محّمد. داشت
  . »دستور دادند وصیت کنم حسین بن روح، نایب سوّم باشد

نایـب  گفتنـد   ي شـیعیان مـی   بن احمد که از اصحاب خـاص بـود و همـه    جعفر
  . بن عثمان نشست محّمدشود، به احترام حسین بن روح، بلند شد و پایین پاي  می

جعفر بـن احمـد، بـین اجتمـاع بـر       !کدام یک از ما حاضریم چنین کاري بکنیم؟
باالي سر بلند شـد و  م بود؛ ولی وقتی این سخن را شنید، فوراً از حسین بن روح مقدّ

  . این، از آثار ایمان است. جاي خود نشاندپایین پا نشست و حسین بن روح را بر 
بن عثمان، حسین بن روح که ساکن بغداد بود، مسئولیت وسـاطت   محّمدپس از 

  . را به عهده گرفت

                                              
  .361طوسی، ص شیخ  ،الغیبة .1
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  کرامتی از جناب حسین بن روح 
ده بود تا حسـین بـن   مقداري طال و پول آور. شخصی به محضر حسین بن روح آمد

حسـین بـن روح   . آن را از جانب حضرت، تحویـل بدهـد   را بگیرد و رسیدِها  آن روح
: گفـت  »در دجلـه؟ «: گفـت . »برو در دجله بینداز و بیا رسید آن را بگیر و برو«: فرمود

طالها را در دجله انـداخت و  . کردمیي حضرت است و باید اطاعت  او نماینده. »بله«
ذهنش بـود کـه   ی در شّک ،ي حسین بن روح ویی آن شخص، دربارهگ. رسید خواست

حسین بـن روح  . »خواهم رسید می«: رساند؟ لذا گفت آیا اموال را به دست حضرت می
اي  آمـد، حسـین بـن روح کیسـه    که  آن پس از. »وقتی آمدي، رسید بگیر«: هم گفت

: گفـت  »خواستی به من بـدهی، همـین اسـت؟    اي که می کیسه«: نشانش داد و گفت
   )1(»کند؟ دست شما چه می. ه انداختممن آن را در دجل. همین بود! بله آقا«

  کرامتی از مرحوم میرزاي قمی
ي  اي مشابه قضـیه  قضیه ،مرحوم میرزاي قمی هم که در قبرستان شیخان قم دفن است

از او . کنـد  آید و خیلی گریـه و زاري مـی   یک نفر بعد از فوت او سر قبرش می. پیش دارد
بـا کشـتی از   . کرامتی از او سـراغ دارم «: گوید می »کنی؟ قدر گریه می چرا این«: پرسند می

ام بود، بـاز شـد و    ي دارایی حاوي همه ،اي که به کمر بسته بودم کیسه. گشتیم سفر بر می
. ل مـرا بـه میـرزاي قمـی راهنمـایی کردنـد      ت مفّصتوسّالبعد از عبادات و . در دریا افتاد

م میرزا در را باز کرد و کیسـه را  مرحو. منزلش رفتم بهمی را جویا شدم و نشانی میرزاي ق
این شخص وقتی با خوشـحالی بـه   . »بگیر و برو و به کسی هم نگو«: گفت. به دستم داد

گویـد مـن    آید و مـی  پاید که به خود می گردد، دیري نمی شهر محل سکونت خود باز می
اش  نـه آیت اهللا میرزاي قمی در قـم و خا . کردمي طال و دارایی خود را در دریا گم  کیسه

با عجلـه بـه   . به من باز گرداند، چطور من سبک سري کردم و این مرد الهی را رها کردم
                                              

  .110، ص المضیئة األنوار منتخب .1
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ایـن مـرد ثروتمنـد    . شود میرزاي قمی از دنیـا رفتـه اسـت    می توجّهگردد که م قم باز می
  . شود ادم آن مقبره میخ ،سازد و خودش تا پایان عمر اي بر قبر این مرد الهی می مقبره

ولی اگر راجع به  !داند ام؛ خدا می کرامت را من از بعضی از بزرگان دیدهنظیر این 
این مطالبی که . »کنند می ها غلوّ این«: گویند مطلبی بگوییم، برخی می امام زمان

آن . تـوانیم بشناسـیم   را که نمی مقام ائمه. گوییم، براي دوستان ایشان است می
  . ها است این یلی باالتر ازمقام، خ

اگـر بخـواهم آسـمان    ! حـق قسـم   عـزّت به «: فرماید می امام حسن حضرت
. تـوانم  که مرد را زن بکنم یـا زن را مـرد، مـی    زمین کنم یا زمین را آسمان یا این را

هـا   آن اي از ها جمعیت هستند و هر طایفـه  مردم دنیا، میلیون. نیست براي من چیزي
   )1(.»دانم ن همه را میزبانی دارند؛ زبا

  سمري محّمدعلی بن 
تـوقیعی   موقعی که اجل جناب حسین بـن روح فـرا رسـید، حضـرت بقیـةاهللا     

. او هـم از بزرگـان بـود   . سمري واگذار کـن  محّمدفرستادند که نیابت را به علی بن 
  . آورد داد و سپس جوابش را می  ها را تحویل می دید و نامه حضرت را می

موقعی کـه رحلـت علـی بـن     . ول کشیدسال ط 26ار هم نیابتشان این دو بزرگو
: اي به این مضمون آمد کـه  رسید، نامه ـ نایب چهارم امام زمان ـسمري   محّمد

آمـاده شـو و بـراي    . کنـی  دوستان را جمع کن و بدان که تا شش روز دیگر فوت می
هرکسی کـه  . غیبت صغرا تمام شد و غیبت کبرا آغاز شد. نیابت احدي، وصیت نکن

ه بعد ادعا کند که نایب خاص امام زمانم، قطعاً دروغ است و بایـد او را  از این تاریخ ب
   )2(.تکذیب کرد

                                              
، 27و ج  41، ص  44، ج بحـار األنـوار   :مراجعه نمایید بـه ورد براي مطالعه در این م .1

  .316، ص 54 ج و 47ص 
  .395، ص ، شیخ طوسیالغیبة .2
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  عاهاي دروغادّ
هایی در ایـن   اند، بسیارند و کتاب بوده و محضر حضرت رسیده توسّلکسانی که اهل 

گوینـد مـا بـا     می اند و ها که در این زمانه پیدا شده زمینه نوشته شده است؛ اما بعضی
ـ   واهللا ایـن ... رابطه داریم، آقا به مـن دسـتور دادنـد و    امام زمان . ان اسـت هـا دّک

ـ    ي ایـن  همـه . مخصوصاً در برخی شهرها زیاد پیدا شده اسـت  ان یـا  هـا یـا در و دّک
تو کـه بـا   «: گفتمها  آن به یکی از. نزد ما آمدندها  آن اخیراً چند نفر از. خیاالت است
  . جوابی ندادند و بلند شدند و رفتند. »مطلب را بگوتباط داري، فالن امام زمان ار

. دانند چه کار بکننـد  خواهند خوب بشوند؛ ولی نمی هستند که میها  آن بعضی از 
هـر کسـی، هـر ذکـري را     . شوند شوند و خیاالتی می به ریاضت و ذکري مشغول می

ت، انجـام  رسـیده اسـ   مقـدّس ع بله؛ ما اجازه داریم آنچه که از شـر . تواند بگوید نمی
دعاهـایی  . خواهی بگو؛ هیچ ضرر نـدارد  را هر چه می تسبیح حضرت زهرا. دهیم

خواهی بخوان؛ اما بنشینیم هزار بار فالن  رسیده است، هر چه می بیت که از اهل
همین طـور  . این خطرناك است. بیت نرسیده است، بگوییم ذکر را که عدد آن از اهل

  . اثري دارد، هر ذکري هم اثري داردکه هر غذایی یک 
نشیند روزي چند هزار بار  گفته؛ او هم می اند فالن آقا ذکري را می ها دیده بعضی

ها یک بخش  این. کند با حضرت رابطه دارد شود و ادعا می بعد خیاالتی می. گوید می
  . کنند ان باز میدّک ،یک بخش هم دانسته .هستند

از زمان سفیانی و سید حسنی و صـداي آسـمانی، هـر    تا پیش ! خواهرها! برادرها
بـا امـام زمـان در ارتبـاطم و از جانـب      : کس هر پست و مقامی را ادعا کند و بگوید

ان اسـت یـا   ي علماي شیعه بدانید که یا دّک ي همه ایشان مأموریت دارم، طبق گفته
  . ن شخص، مریض استآ

کننـد، بسـیاري محضـر     مـی پیدا  تشرّفشود  هایی هم که گفته می ي آن از همه
نجبـا، نقبـا،   . ارتباط دارند اهللا پنج طایفه با حضرت بقیة. رسند خود حضرت نمی
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برسـند و   پنج طایفهممکن است افراد خدمت یکی از این . رجال الغیبو  اوتاد، صلحا
حاج مؤمن که از رفقاي مرحوم عالمه شهید دستغیب و . اند فکر کنند حضرت را دیده

حـاالت حـاج مـؤمن در کتـاب     . اي بـود  العـاده هم بود، خیلی مرد فوق از دوستان ما
سـه شـبانه روز محضـر امـام     «: گفـت  آن مرحوم می. هاي شگفت آمده است داستان

هر کسی هـم جـاي   . خواندند چندین صف پشت سر حضرت نماز می. بودم زمان
 لتوّسممکن است هر کدام از ما . اي اطراف حضرت هستند عده. »مخصوصی داشت

پیدا کنیم، حضرت به رجال الغیب یا به اوتاد یا به نجبا یا به نقبا دستور بدهند که برو 
: گـویم  بعد من می. کند اصالح می آید و کار من را او می. و مشکل این آقا را حل کن

هـا   ایـن ! تو کجا و امام زمـان کجـا؟   !کجا امام زمان را دیدي؟. »امام زمان را دیدم«
اگـر  پس . ها هم زمین محفوظ است ي این به وسیله. مردم هستندهایی میان  واسطه

گشایی شد یا امري غیر متعارف را دیـد،   گره ،ي شخصی غیبی کسی به واسطه براي
  .ممکن است یکی از این پنج طایفه باشند. امام زمان را دیدم: واند بگویدت نمی
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  منابع فهرست
  

1.قرآن کریم.  
2.ابومنصور احمد بن علـی ،نشـر مرتضـی، مشـهد مقـدس،       ،، طبرسیاالحتجاج 

  .ق 1403
3.چاپ دوّم، انتشارات  د عبد الحسین،سّی ،ب، طّیاطیب البیان فی تفسیر القرآن

  .ش 1378تهران،  ،اسالم
4.ق 1404علی، منشورات الشریف الرضی، قم،  ،یزدي حائري ،بالزام الناص.  
5.دار ،فضـل بـن حسـن    ، طبرسی، امـین االسـالم  بأعالم الهُدي عالم الوريإ 

  .الکتب االسالمیه، تهران
6.ق 1414قم،  ،الثقافة ، انتشارات دارمحمد حسن ،، طوسیاألمالی.  
7.ق 1404 ،تروعالمه مجلسی، مؤسسة الوفاء بی ،)جلدصد و ده ( بحار األنوار.  
8.تهـران،   ،سید هاشم، چاپ اوّل، بنیاد بعثت ،، بحرانیالبرهان فی تفسیر القرآن

  .ق 1416
9.محمد بن حسن بن فروخ، کتابخانه آیت اهللا مرعشی،  ،ار، صّفبصائر الدرجات

  .ق 1404قم، 
10.بیروت ،محمد بن حسن، دار احیاء التراث العربی ،، طوسیالتبیان فی تفسیر القرآن.  
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11.تهـران،  ، ناصر، چاپ اوّل، دار الکتب اإلسالمیة ،، مکارم شیرازيمونهتفسیر ن
  .ش 1374

12. عبـد علـی بـن جمعـه، چـاپ چهـارم،         ،، عروسی حـویزي الثقلینتفسیر نور
  .ق 1415قم،  ،انتشارات اسماعیلیان

13.مق ،س، انتشارات رضیو، سید علی بن موسی بن طاو)یک جلد( جمال األسبوع.  
14.قـم،   ،یک مجلد، انتشارات جامعه مدرسـین  د در، شیخ صدوق، دو جلالخصال

  . ق 1403
15.231، دار الذخائر للمطبوعات، قم، ص محمد بن جریر طبري ،مامهإلدالئل ا.  
16.سفیران امام  ،علـی دوانـی، انتشـارات     ، عباس راسخی، انتشـارات محـب

  .سازمان تبلیغات اسالمی
17.انتشارات تزلیابن ابی الحدید مع ،)جلدده جلد در بیست ( شرح نهج البالغة ،

  .ق 1404قم،  ،کتابخانه آیت اهللا مرعشی
18.ش1371، محّقق داماد، مهدیّه میرداماد، اصفهان، التسمیةة شرع.  
19.علی بن یونس، کتابخانه حیدریـه، نجـف،   ی، اضیب ی، نباطالصراط المستقیم

  .ق1384
20.جد جمکـران،  انتشارات مسـ  چاپ اوّل،علی اکبر، ،، نهاونديالعبقري الحسان

    .ش 1386قم، 
21.عبدالواحد بن محمـد تمیمـی آمـدي،    )یک جلد( مِلر الَکرَم و دَُکر الِحرَُغ ،

  .ش 1366انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی قم، 
22.هـ ق 1411مؤسسه معارف اسالمی، قم،  ،طوسی، محمد بن حسن ،الغیبة.  
23.ق1397محمد بن ابراهیم، مکتبة الصدوق، تهران،  ،نعمانی ،ةالغیب.  
24.ش 1365تهران،  ،دار الکتب اإلسالمیة قة االسالم کلینی،ث ،)جلدهشت ( الکافی.  
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25. شـیخ صـدوق، انتشـارات جامعـه     )جلـد  چهار( من ال یحضره الفقیهکتاب ،
  . ق 1413مدرسین قم، 

26.  محمـود، سـوّم، دار    ،، زمخشـري الکشاف عن حقائق غـوامض التنزیـل
  .ق 1407بیروت،  ،الکتاب العربی

27.ق، 1395سالمیه، قم، اال الکتب ، شیخ صدوق، دارکمال الدین  
28.فضـل بـن حسـن، چـاپ سـوّم،       ،، طبرسـی مجمع البیان فی تفسیر القرآن

  .ش 1372تهران،  ،انتشارات ناصر خسرو
29.ّت مکتبـة  ام بن ابی فراس، انتشـارا ، ورّ)جلد در یک مجلددو ( اممجموعة ور

  .الفقیه، قم
30.م، الکتـب االسـالمیه، قـ    احمـد بـن محمـد بـن خالـد، دار      ،، برقیالمحاسن

  .ق1371
31.محدث نوري، مؤسسـه آل البیـت  )جلدهجده ( الوسائل كمستدر ،   ،قـم

  .ق 1408
32.امام صادق ،)یک جلد( مصباح الشریعه   ،مؤسسة األعلمـی للمطبوعـات ،

  .ق 1400
33.قـم،   ،ابراهیم بن علی عاملی، انتشارات رضـی  ،کفعمی ،)یک جلد(، المصباح

  .ق 1405
34.ق،1401، چاپخانه خیام، قم، نجفیعلی بن عبدالکریم نیلی  ،منتخب االنوار  
35.دفتـر   ،سید محمد حسین، چاپ پنجم ،، طباطباییالمیزان فی تفسیر القرآن

  .ق 1417قم ،  ،ي مدرسین حوزه علمیه قم انتشارات اسالمی جامعه
36.امام علی بن ابی طالب)جلدیک ( نهج البالغه ،، قم ،انتشارات دار الهجره. 
37.مؤسسـه آل البیـت  ، ر عـاملی یخ حـ ، ش)جلدبیست و نه ( وسائل الشیعة، 

 .ق 1409قم، 
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  )2(بقره 
 3( ................  91 1آيه ( الَّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغيِْب * ذلَِك اْلكِتاُب ال َرْيَب فيِه ُهدًی لِلُْمتَّقيَن * امل

  )8(انفال 
ْم َوَأْنَت فِيِهمْ  َهبُ  33  .............................................  )33آيه ( َوَما َكاَن اهللاُ لُِيَعذِّ

  )9(توبه 
 72  ...   )33آيه ( ُكلِه َو َلْو َكِرَه اْملُْشِرُكونْ  نِ يالدِّ  یَعلَ  ْظِهَرهُ يُ اْحلَقِّ لِ  نِ يَو دِ  یأَْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلُدَ  یالَّذِ  ُهوَ 
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ب  33  ..........................................  )15آيه ( َنْبَعَث َرُسوالً  یَحتَّ  نَ يَو ما ُكنَّا ُمَعذِّ

ْد بِِه نافَِلًة لَ  لِ يْ َو ِمَن اللَّ   111  ..........  )79آيه ( َربَُّك َمقامًا َحمُْمودا ْبَعَثَك يَ َأْن   یسَك عَ َفَتَهجَّ
  )21( ءانبیا

 126  .................................  )69 هيآ( ميإِْبراه  یَبْردًا َو َسالمًا َعل  یناُر ُكون ايُقلنا 
  )25(فرقان 

 68  ....................................................  )2 هيآ( اْملُْلِك  یفِ  ٌك يَلُه َشرِ  ُكنْ يَ َملْ 
  )29(عنکبوت 

ذَو   77  ..................  )67 هيآ( نيُسُبَلنا َو إِنَّ اهللاَ َملََع اْملُْحِسن ُهمْ نَّيَ َلنَهدِ  نايجاَهُدوا ف نَ يالَّ
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  )47(محمد 
ْوا   105  ...........................................  )38 هيآ( َرُكميْ َقْومًا غَ  ْسَتْبِدْل يَ َو إِْن َتَتَولَّ

  )53(نجم 
 89(  .................................  59 هيآ(ی َأو َأْدنَ  نِ يْ َفَكاَن َقاَب َقوَس *  یُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّ 

  )62(جمعه 
 107  ...............................................  )3 هيآ( ِهبِم َحُقوالْ يَ ِمْنُهْم َملَّا  نَ يَو آَخر

  )65(طالق 
 120  .................................................  )65 هيآ( ريَقد ءٍ یُكلِّ َش  َی اِنَّ اهللاَ َعل

  )67(ملک 
 34  .......................  )30 هيآ( نيبِامٍء َمع ُكمْ يْأتيَ إِْن َأْصَبَح ماُؤُكْم َغْورًا َفَمْن  ُتمْ يْ ُقْل َأَرأَ 

  )71(نوح 
اراً  إِالَّ  لُِدوايَ ِعباَدَك َو ال  ِضلُّوايُ إِنََّك إِْن َتَذْرُهْم   103  ....................  )26 هيآ( فاِجرًا َكفَّ

  )103(عصر 
نَساَن َلفِ   119  ..........................................  )2و  1 هيآ( ُخْسرٍ  یَواْلَعْصِر إِنَّ اْإلِ
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  روایات ي نمایه
  

  )حدیث قدسی( خداوند متعال
 60  ............................................  َأْغِفُر   َو بَِك   ُأْعطِي  آُخُذ َو بَِك   بَِك   َأنِّيآَلْيُت 

 72  ......................................................  یِمثلِ  َأجَعَلَك  یَحتّ  یَأطِعنِ  یَعبدِ 
ـ َتُقوُل  أْجَعْلَك  أَمْرُتَك  َام يفِ  یأطِْعنِ  ُكونُ يَ فَ  ُكنْ  ءِ  ْی لِلشَّ  أُقوُل  أَنا آَدَم، اْبنَ  ايَ  ُكـونُ يَ فَ  ُكـنْ  ءِ  ْی لِلشَّ
  ......................................................................................  45 

 60  ......................  َخْلِقي َمْهِديِّ  وَ  َأْمِري إِْظَهارِ  وَ  ِدينِي لِنُْصَرةِ  اْملُْخَتارِ  بَِعْبِدَي  َمْرَحباً 
  پیامبر اکرم

تِ  لِ َأْعَام  َأْفَضُل   73  .......................................................  اْلَفَرِج  إِْنتَِظارُ  یُأمَّ
ْبرُ  اْلِعَباِدةِ  َأْفَضُل  ْمُت  وَ  الصَّ  74  ........................................   اْلَفَرج اْنتَِظارُ  وَ  الصَّ

اِرِب  بَِمنِْزَلةِ  دٌ يَلَشهِ  اْألَْمرِ  َهَذا یَعلَ  ِمْنُكمْ  ادمحم وَ  َت يِّ املَْ  إِنَّ   74  ........ ادمحم لِ يَسبِ  یفِ  ِفهِ يْ بَِس  الضَّ
 73  ....................................................................  اَدةٌ ِعبَ  اْلَفَرِج  إِْنتَِظارُ 

َت  َقاِعداً  َكانَ  َمنْ  بَِمنِْزَلةِ  َبْل   74  ....................................................  لَِوائِه َحتْ
نِ  أللَّهمَّ : أصحابِهِ  ِمن مجاعةٌ  عنَدهُ  و ومٍ ي ذاَت   مـن حوَلـه َمـن فقـاَل  ؛ ــ نيمـّرت ـ یإخوانِ  یلقِّ

 خـرآ یف قومٌ  یإخوانِ  و ،یأصحاب إّنُكم!  َال : فقاَل  اهللا؟ رسول اي إخواُنك نحنُ  أما: أصحابِهِ 
 مـن رَجهمُخيـ أن قبـلِ  مـن آبائِهم أسامءِ  و بأسامئِهم اهللاُ همُ يعرَفن لقد ،یرونيَ  مل و آمنُوا لزمانِ ا
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َج  ُح يمصاب أولئَك ...  أّمهاِهتِم أرحامِ  و آبائِهم أصالِب   َغبـراءٍ  فتنـةٍ  كلِّ  ِمن اهللاُ ِهمُ ينجيُ  ،یالدُّ
 81  ................................................................................  ُمظلمةٍ 

 رسـولِ  مـعَ  كانَ  كَمن هو: قال ثمَّ  ئةيهن سَكت ثمَّ  ه،سطاطِ فُ  یف القائِمِ  معَ  كانَ  َمن بِمنزَلةِ  ُهو
 83  ...................................................................................  اهللا

ُمْ  ْمسِ  النَّاسِ  َكاْنتِفاعِ  تِهيَ بِوال ْنَتِفُعونَ يَ  وَ   بِنُوِره ُئونَ يْسَتضيَ لِ  إِهنَّ ّالها إِنْ  وَ  بِالشَّ  51  ..  َسَحاٌب  َجتَ
تِـهِ  یفِـ مَ يإِْبـَراهِ  یإِلَ  وَ  َفْهِمهِ  یفِ  نوٍح  یلَ إِ  وَ  ِعْلِمهِ  یفِ  آَدمَ  یإِلَ  ْنُظرَ يَ  َأنْ  َأَرادَ  َمنْ  ُجنَْدُب  ايَ   وَ  َخلَّ

 یإَِلـ ْنُظـْر يَ َفلْ  َبَالئِـهِ  وَ  َصْبِرهِ  یفِ  وَب يُّ أَ  یإِلَ  وَ  اَحتِهِ يَ ِس  یفِ  یَس يعِ  یإِلَ  وَ  ُمنَاَجاتِهِ  یفِ  یُموَس  یإِلَ 
ُجلِ  َهَذا ذِ  اْملَُقابِلِ  الرَّ ْمسِ  ُهوَ  یالَّ ارِ ال اْلَقَمرِ  وَ  َكالشَّ رِّ  اْلَكْوَكِب  وَ  یسَّ  َقْلباً  النَّاسِ  َأْشَجعُ  یِّ الدُّ

اُس  َفاْلَتَفـَت  َقـاَل  نَ يَأْمجَِعـ النَّاسِ  وَ  اْملََالئَِكةِ  وَ  ادمحم َلْعنَةُ  ُمْبِغِضهِ  یَفَعلَ  َكّفاً  النَّاسِ  یَأْسخَ  وَ   النـَّ
َالةُ  هِ يْ َعلَ  َطالٍِب  یَأبِ  ْبنُ  یُّ َعلِ  ُهوَ  َفإَِذا اْملُْقبِلِ  َهَذا ِمنْ  ْنُظُرونَ يَ  َالمُ  وَ  الصَّ  41  ..............  السَّ

  نامیرالمؤمنی
ُسنْ  وَ  ِعْلُمَك  َيْزَددْ  اْلُعَلَامءَ  َجالِسِ   15  ................................   َنْفُسك َتْزكُ  وَ   َأَدُبَك   َحيْ
طِ  ِألَْمِرَنا اُملْنَتظِرُ   74  ...........................................  ادمحم لِ يَسبِ  یفِ  بَِدِمهِ  َكاْملَُتَشحِّ

َام  وَ  ةُ  إِنَّ امُ  اْألَئِمَّ  49  ..................................   ِعَباِده یَعلَ  ُعَرَفاُؤهُ  وَ  َخْلِقهِ  یَعلَ  دمحما ُقوَّ
 50  ...................................................................  ِعباده یَعل ُعَرفاُئهُ  وَ 
 50  .....  َأْنَكُروهُ  وَ  َأْنَكَرُهمْ  َمنْ  إِالَّ  النَّارَ  ْدُخُل يَ  َال  وَ  َعَرُفوهُ  وَ  َعَرَفُهمْ  َمنْ  إِالَّ  اْجلَنَّةَ  ْدُخُل يَ  َال  وَ 
 92  ............................................................  ْعِرُفوَنهُ يَ  ال وَ  النَّاَس  ْعِرُف يَ 

  حسینمام ا
 37  ...........................................  ضيالتَّْفوِ  هِ يفِ  ُكمْ يْ إِلَ  َام يفِ  آِمُلُكمْ  وَ  َسائُِلُكمْ  َأَنا
 129  ............................................  َلنَا بِالطَّاَعةِ  َأَمَرهُ  َقدْ  وَ  إِالَّ  ئاً يْ َش  اهللاُ َخَلَق  َما
اَعةِ  أَمَرهُ  َقدْ  وَ  إِالَّ  ئاً يْ َش  اهللاُ َخَلَق  َما ادمحم وَ   42   .......................................  َلنَا بِالطَّ

  امام سجاد
 84   ..........  َزَمانٍ  ُكلِّ  َأْهلِ  َأْفَضُل  لُِظُهوِره نَ يَواْملُْنَتظِر بِإَِماَمتِهِ  نَ ياْلقائِل َبتِهِ يْ غَ  نِ َزما َأْهَل  إِنَّ 
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 74   ........................................................  اْلَفَرِج  َأْعَظمِ  ِمنْ  اْلَفَرِج  اْنتَِظارُ 
ْمسِ  ُطُلوعِ  َقْبَل  َتنَاَمنَّ  َال  مُ يُ  اهللاَ إِنَّ  َلَك  َأْكَرُهَها یَفإِنِّ  الشَّ  وَ  اْلِعَبـادِ  َأْرَزاَق  ْقـِت ْلوَ ا َذلِـَك  یفِ  َقسِّ
 52، 35   ...............................................................  اهيَ رِ ُجيْ  نَايدِ يْ أَ  یَعلَ 

 82   ...  ُأحدٍ  و َبدرٍ  ُشهداءِ  ِمن دٍ يَشه ألِف  أجرَ  اهللاُ أعطاهُ  غاِئبنا بةِ يغ یف تنايَ وال یعل ثبَت  َمن
مُ ي اهللاَ إنّ . لَك  أكرُهها یفإِنّ  الشمسِ  طلوعِ  قبَل  التنامنَّ ! محزةَ  أبا ايَ   أرزاَق  وقِت ال ذلَك  یفِ  قسِّ

 67   .............................................................  اهيَ رِ جي َنايديأ یعلَ  العباِد،
 112   ..................................................................  سائله َرديُ  ال َمنْ  اي

  امام باقر
 83   ...............................  القائمِ  الصائمِ  أجرِ  مثُل  لهُ  األمرِ  هلذا املنتظِرَ  أنَّ ! اعلموا

 35   .....................  بَِاْهلِها االَرُض  َلساَخْت  ِمنّا إمامٍ  بِال واحداً  ْوماً يَ  االَْرُض  ْت يَ َبق َلوْ 

  امام صادق
 125   ................................................  بَِأْسَباب إِالَّ  اءَ يَ اْألَْش  َی رِ ُجيْ  َأنْ  اهللاُ یَأبَ 

اِدِق  َفُقْلُت  َامنُ يْ ُسلَ  َقاَل  ةِ  النَّاُس  ْنَتِفعُ يَ  َف يْ َفكَ  لِلصَّ  ْنَتِفُعـونَ يَ  َكـَام  َقاَل  اْملَْسُتورِ  اْلَغائِِب  بِاْحلُجَّ
ْمسِ  َحاُب  َسَتَرَها إَِذا بِالشَّ  23   .........................................................السَّ

 73   .........................  الَقائِمُ  ُرَج َخيْ  یَحتّ  ُلهايَتْأوِ  نِْزُل يَ َال  وَ  َبْعُد، ُلهايْأوِ تَ  َنَزَل  َما! ادمحم وَ 
 50   ..................................................   َلَساَخت إَِمامٍ  رِ يْ بِغَ  اْألَْرُض  ِت يَ َبقِ  َلوْ 
 52   .................................................  بَِأْهلَِها اْألَْرُض  َلَساَخِت  َذلَِك  َال  َلوْ  وَ 

  امام هادي
 55   ..................................................  اْملُْفَتَرَضةُ  الطَّاَعةُ  ُتْقَبُل  بُِمَواَالتُِكمْ  وَ 
المُ ا  58   .......................................... األرضِ  ظُلامِت  یفِ  ادمحم نورَ  ايَ  ُكميَعل لسَّ

  امام حسن عسکري
ةِ  هذه یف مثُله...  هذا یابن  مـن نُجـويال بـةً يغ َبنّ يـغيل ادمحم و اخلضـرِ  و نيالقرن یذ كَمَثلِ  االُمَّ
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َقه و بإمامتِِهم القولِ  یعل اهللاُ ثبَّتهُ  َمن إّال  هايف اهللكةِ   83   ......  الفرِج  لِ يعجبت للدعاء اهللاُ وفَّ

  امام زمان
 131   .......................................  لِِذْكِرُكمْ  نَ يَالناِس  وَ  ِملَُراَعاتُِكمْ  نَ يُمْهَملِ  رُ يْ غَ  إِّنا

هُ  أوَحَشـنا و فِراُقـهُ  أْوَحَشَك  و ُرِزئنا و ُرِزئَت  الَغراءَ  لك وأْحَسنَ  الثَّواَب  لَك  اهللاُ أْجَزَل   َفَسـرَّ
وجلَّ  اهللاُ َقهُ َرزَ  َأنْ  َسعادتِهِ  كاملِ  ِمن كانَ  ُمنَقَلبِهِ  یف  َمقاَمه قوميَ  و َبْعِدهِ  ِمنْ  لِفهُ َخي  ِمثُلك َولداً  عزَّ

مُ يَ  و بأمِرهِ   135   .................................................................  هيعل َترحَّ
 67   ...........................  یعتِ يش و یأهلِ  عن البالءَ  اهللاُ  دفعُ ي یب و اءِ ياألوص خاتمُ  أَنا

بِّ  إَِراَدةُ  بِطُ  ُأُموِرهِ  رِ يَمَقادِ  یفِ  الرَّ  53، 37   ....................   وتُِكميُ بُ  ِمنْ  َتْصُدرُ  وَ  ُكمْ يْ إِلَ  َهتْ
َْواءُ  بُِكمُ  َلنََزَل  ذلك لوال و  لِِذْكِرُكم نَ يَناِس  َال  وَ  ِملَُراَعاتُِكمْ  نَ يُمْهِملِ  رُ يْ غَ  إِنَّا  اْصـَطَلَمُكمُ  وَ  الـألَّ

 123، 54   ........................................................................  اْألَْعَداء
 53   ................................................  یَعتِ يِش  وَ  یَأْهلِ  َعنْ  اْلَبَالءَ  اهللاُ ْدَفعُ يَ  یبِ 

 53   ............................   َأْخَباِرُكم ِمنْ  ءٌ  ْی َش  َعنَّا ْعُزُب يَ  َال  وَ  َأْنَبائُِكمْ بِ  اِعْلُمنَ  طُ يُحيِ  َفإِنَّا
 67   .................................................  صنائُِعنا بعدُ  اخللُق  و ادمحم صنائعُ  نحنُ 
نَا َصنَائِعُ  َنْحنُ   24   ................................................  َصَنائِِعنَا َبْعدَ  اْخلَْلُق  وَ  َربِّ

ا وَ  مْ  َفَكاِالْنتَِفاعِ  یَبتِ يْ غَ  یفِ  یبِ  اِالْنتَِفاعِ  َوْجهُ  َأمَّ َحاب اْألَْبَصارِ  َعنِ  َبَهايَّ غَ  إَِذا سِ بِالشَّ  51   .   السَّ
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  عالم و موضوعاتاَ ي نمایه
  

  آ
  153، 40:  ایبرخ بن آصف

  ا
  153، 95:  ریابابص

  153، 127:  لیاباب
  امام زمان اباصالح 
  امام حسین اباعبداهللا 

  153، 88:  تغلب بن ابان
  153، 127:  ابرهه

  108:  دیالحد یاب ابن
  153، 67:  حازم نصر ابو

، 110:  )دیس( یاصفهان ابوالحسن
120 ،121 ،122  

  153، 60:  ابوالقاسم
  153، 88:  ریابوبص

  67، 52:  ابوحمزه
  153، 86:  ابونصر

  153، 43:  احد
  153، 129، 126، 59:  لیاسراف
، 102، 82، 76، 72، 64، 60:  اسالم

106 ،107 ،130 ،133 ،134  
  153، 66 ،65 ،45، 43، 40:  اعظم اسم

  153، 109، 108:  اشعث
  153، 85:  اکرم امبریپ اصحاب

  153، 129:  النّاصب الزام
  111، 107، 106، 101:  زانیالم
    :97 ،154اسیال

،   :40 ،83يعسکر حسن امام
86 ،93 ،133 ،134  

،   :34 ،40 ،49 ،83حسن امام
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86 ،93 ،106 ،108 ،133 ،134 ،138  
،   :28 ،34، 42، 106نیحس امام
108 ،129  
    :44رضا امام
،   :17 ،18 ،19 ،21زمان امام
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