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 مهدى موعود)عج(

 تقديم به:

نايب امام زمان )عج(، ولىّ امر، قلب تپنده امّت شهيد پرور و رهبر 

  عزيز انقالب اسالمى

  حضرت امام خمينى مدّظلّه العالى

 5مهدى موعود)عج(، ص: 

 پيشگفتار

 پيشگفتار

  مصلح جهانى و موعود آسمانى

ين و آخرين، در اين كتاب، صحبت از شخصيّتى واالست كه از اوّل

منحصر است و داراى ويژگيهايى است كه خداوند او را به آن امتياز 

داده است؛ آن آقايى كه عالوه بر جهات واليت تكوينى وخالفت 

الهى، داراى سلطنت حق و حكومت مطلق بركره خاك خواهد شد 

دهد كه در آن، جز صدق و راستى، صفا  ودولتى جهانگير تشكيل مى

فداكارى، دوستى و احسان، وجود ندارد؛  وصميميّت، گذشت و
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ها، نيرنگها وخودخواهيها را  شخصيّتى واالگهركه همه آشوبها وفتنه

از اوّل آفرينش بشر،  «مصلح جهانى»  عنوان فرمايد و به محو مى

، امّت خود را به مقدم شريفش  پيغمبران  موعود آسمانى بوده و همه

 اند. مژده داده

 ها تمديدهمنتقم حقيقى؛ دلخوشى س

ها به اين دلخوش بوده و هستند كه باألخره روزى منتقم  ستمديده

 ها را از ستمگران خواهد آيد و داد ستمديده حقيقى مى

 6مهدى موعود)عج(، ص: 

گرفت و با انقالب جهانى خود، مستضعفين را بر مستكبرين چيره 

 خواهد كرد.

برند، با ياد  دينيها، فسق و فجورها رنج مى متديّنين هم كه از بى

دهند وراستى چه مولود  آورى زمان ظهورش، به خود تسلّى مى

 مسعودى است كه يادش تسكين بخش آالم دردمندان است.

در شخصيّتش همين بس كه در همه كتابهاى آسمانى به آمدنش 

مژده داده شده و خداوند دولتش را وارثين صالح زمين شمرده و 

 آن را مقدّر حتمى خوانده است.
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  [ مهدى عليه السالم هتمام فراوان درباره ]حضرتا

و   خاتم األنبياء صلى اهلل عليه و آله  سرور عظيم الشأنى كه از جدّش

از آباى عظامش صدها روايت در نام، لقب، كنيه، شكل، اخالق و 

اش وغايب و ظاهر شدنش رسيده است و چه  خصوصيّات زندگى

و چه عظمتى دارد كه اين اند  اهتمام زيادى كه به آن سرور داده

 اند. اش بحث فرموده قدر درباره

شود زمين از حجّت خدا خالى باشد؛ زيرا غرض از  آرى، هرگز نمى

آفرينش، آشنا ساختن مردم به يكتاپرستى است. اين همه دستگاه 

عظيم خلقت براى اين است كه افرادى پيدا شوند و از روى معرفت 

 و از شوق محبّتش او را بپرستند. به يكتايى خداوند، اقرار نمايند

 7مهدى موعود)عج(، ص: 

 اوصياى محمّد صلى اهلل عليه و آله نيز دوازده نفرند

راهنمايى مردمان به اين وظيفه و كيفيّت پرستش را حجّت خدا 

شود زمين خالى از حجّت باشد و حال  دار است؛ چگونه مى عهده

خاطر آن  سمان بهكه زمين و آ -اى كه حجّت خدا چنين وظيفه آن

 دارد. -اند آفريده شده
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حضرت خاتم   خداوند متعال چنين مقدّر فرموده كه تعداد اوصياى

و چون دين اسالم،  االنبياء صلى اهلل عليه و آله دوازده نفر باشند

ابدى و تا قيام قيامت پايدار و پس از آن هرگز دينى نخواهد آمد، 

ى خدا بكشاند، اين چنين لذا راهنمايى كه بايد مردمان را به سو

 1اى زندگى نمايد. مقدّر فرموده كه عمرش طوالنى و به طرز ويژه

  همچون آفتاب، تشبيه جالب و جامع

پس فايده امام غايب در  آيد: اين سؤال پيش مى جاست كه اين

 چيست؟

پرسيد و پاسخى كه   پيغمبر صلى اهلل عليه و آله همان طور كه جابر از

و راستى چه  2كردكه همچون آفتابى ازپس ابر.شنيد او را ساكت 

تشبيه جامع و جالبى! مگر منافع آفتاب به تابش مستقيم بر روى كره 

 شود؟ خاك منحصر مى

______________________________ 
شهيد « نبوّت»اسناد و مدارك اين مطالب مشروحاً در بحث  -(1)

 آية اللَّه دستغيب قدس سره به چاپ رسيده است ..

                                                 
 شهيد آية اللَّه دستغيب قدس سره به چاپ رسيده است ..« نبّوت» اسناد و مدارك اين مطالب مشروحاً در حبث -(1)  1
 .. 93/ 52 حباراألنوار: -(2)  2
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 .. 93/ 52بحاراألنوار:  -(2)

 8مهدى موعود)عج(، ص: 

 تابش از پس ابر نيز فايده ويژه دارد

اند، مقدار انرژى كه از آفتاب به  به طورى كه حساب كرده

رسد، دو ميلياردم  مى -كه زمين ما يكى از آنهاست -اش منظومه

شود، حال اگر خورشيد، نورش بر  انرژى است كه از آفتاب صادر مى

از كره خاك مستقيماً نتابيد بلكه از پس ابر نور افشانى كرد،  بخشى

توان چشم پوشيد حتّى همين  از هزاران خاصيّت و فايده ديگرش نمى

تابش از پس آفتاب نيز منافعى در بر دارد كه در تابش مستقيم 

 نيست.

به بركت همين غيبت وجود شريفش، به اين معنى كه مردمان او را 

 رسد. ها به آنها مى هرهشناسند، چه ب نمى

  اعتقادى فراتر از حس

براى آنان كه اهل ايمانند  -كه نهايت ارزش را دارد -ايمان به غيب

شود، باور داشتن بدون ديدن، ارزشمندتر است و راستى  حاصل مى

اسباب امتحان براى مدّعيان ايمان است. آنان كه اعتقادشان از 
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استعدادشان آشكار گردد رود، ضعف  حس، ديده و گوش، فراتر نمى

 شان است نيز معلوم گردند. و آنان كه عقلشان فراتر از حسّ

آيا بركتى از اين بهتر كه معتقدين به قرآن، بر اين باورند كه 

است از ارتكاب   امام عصر عليه السالم  شان را گواهى چون اعمال

آورند. منفعتى از  معصيت، چشم پوشيده و به اعمال شايسته روى مى

  اين

 9مهدى موعود)عج(، ص: 

اى از علم و قدرت حق  كه رشته -پربارتر كه با توجّه به علم و قدرتش

شوند و رفع شدّت و  در شدايد و مشكالت به او متوسّل مى -است

شان را از  خواهند و تمنّاى شان را از خداوند به واسطه او مى سختى

 نمايند. او مسألت مى

  اتجاذبه واليت براى حفظ موجود

اش الزم است؛ اگر آفتاب  اصلًا وجود آفتاب براى حفظ منظومه

نباشد، كجا زمين، مرّيخ، مشترى، زهره و زحل، عطارد، نپتون و 

شايد بعضى كرات ديگر و اقمارشان برقرارند؟ اگر آفتاب وجود 

نباشد، كى اين نفوس بشر و انواع   مهدى عليه السالم  مبارك

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  7 

كه جاذبه واليتش  ند باشند؟ در حالىتوان موجودات در كره ارض مى

آنها را نگه داشته است؛ چه رحمتها كه به بركتش نازل و چه زحمتها 

شود. و راستى كه هر چه  كه از تصدّق وجود مباركش برداشته مى

رويم، به  فرو مى  پيغمبر صلى اهلل عليه و آله  بيشتر در تشبيه جدّش

جوامع »بير را از جمله شويم و اين تع تر آشنا مى حقايقى گسترده

توان به شمار آورد كه در لفظ اندك، معانى  آن حضرت مى« الكلم

 گنجانيده است. -كه از مبدأ وحى سرچشمه گرفته -بسيارى

 شود. اينها مطالبى است كه صفحاتى چند از اين كتاب را شامل مى

 10مهدى موعود)عج(، ص: 

  آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى

  حضرت سجّاد عليه السالم گرى از اين كتاب، روايتى ازدر بخش دي

سنّتهايى   حضرت مهدى عليه السالم  گيرد كه براى مورد بحث قرار مى

 فرمايد؛ از آن جمله در طول عمر، با از انبياى گذشته ذكر مى

شود كه عمرى دو هزار ساله داشت و به  تشبيه مى  حضرت نوح

اى از شبهات و اشكاالتى كه كم و  مناسبت اهمّيّت مطلب و دفع پاره

 نمايد. شود، اين بحث را مشروحاً مطرح مى بيش مطرح مى
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  طول عمر مهدى عليه السالم در جنب قدرت حق

 309شان به نصّ قرآن مجيد به مدّت  از اصحاب كهف و زنده ماندن

 آورد. شان به حسب روايات، تأييد مى سال و سپس باقيماندن

صد سال مردنش و زنده شدن االغش وتازه از داستان عزير و يك 

ماندن انگورش در ظرف يك صد سال حسب قرآن مجيد، براى 

 آورد. شاهد مى  حضرت مهدى عليه السالم  جوان ماندن

خاطر دانشى  شان به از جسدهاى موميايى شده فراعنه و تازه ماندن

نمايد كه خداوند  اند، استفاده مى كه از خواص موجودات پيدا كرده

به هر  -كه همين دانش بشر نيز از اوست -آفريننده بشر وموجودات

 چيزى دانا و تواناست و هيچ چيزى در جنب قدرتش مشكل نيست.

 11مهدى موعود)عج(، ص: 

  وار و غيبتش همچون موسى تولّدش ابراهيم

حضرت ابراهيم خليل  سپس پنهان ماندن والدتش را همچون تولّد

ند كه نمرود، طاغوت زمان خواست از دا مى  الرحمن عليه السالم

پيدا شدنش جلوگيرى كند و نتوانست و در غارى رشد كرد و عاقبت، 

 بتها را شكست و طاغوت را درهم كوبيد.
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تشبيه   حضرت موسى عليه السالم  غايب شدنش از انظار را به قضاياى

طور كلّى از  كند كه غيبتهاى متعدّد كوتاه و طويل داشت و به مى

« غيبت»كند كه شيخ صدوق در كتاب  ر پيغمبرى ياد مىغيبت ه

 يادآور شده است. -كه به اشاره آن حضرت نوشته -خودش

  يوسف ناشناخته و عيسى مورد اختالف

  حضرت يوسف عليه السالم  ناشناخته ماندنش در ميان مردم را به

، ساليان متمادى در ميان  يوسف صدّيق  دانيم كه كند. مى تشبيه مى

مصر و مدّتى نيز با برادرانش بود، با آنها آميزش و گفتگو  مردم

 شناختند. گفتند، امّا او را نمى ديدند و با او سخن مى داشت، او را مى

دارد. و   حضرت يوسف نيز اين سنّت را از  حضرت مهدى عليه السالم

 گويند: مروى است پس از ظهور آن حضرت، مردم مى

ه در ميان ما بود، با او نشست شگفتا! اين همان آقايى است ك»

 «.شناختيم او را نمى شنيديم ولى گفتيم ومى كرديم ومى وبرخاست مى

 كه مردم در سرنوشتش مختلف شدند؛  عيسى عليه السالم  و همچون

 12مهدى موعود)عج(، ص: 
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پنداشتند و برخى معتقد به زنده بودنش  گروهى او را به دارزده مى

نيز مردمان به اختالف افتادند و جز آنان شدند، درباره آن بزرگوار 

شان را به ايمان امتحان فرموده باشد و بر آنها  كه خداوند دلهاى

 مانند. شان داده باشد، بر اعتقادش ثابت نمى منّت گذاشته و نعمت

نمايد؛ از آن جمله كافرانى  براى شاهد مطلب، مواردى نيز نقل مى

را بكشند، ولى او را   و آلهپيغمبر صلى اهلل عليه  خواستند كه مى

نديدند و در زمانى نه چندان دور كه وهّابيان به كربال هجوم بردند 

خواستند سيّد بزرگوار صاحب تفسير كبير را قطعه قطعه كنند  و مى

 ولى او را نديدند.

 نوّابى كه به حق سزاوار نيابت بودند

و بزرگ در بيشتر روايات مربوط به آن بزرگوار، از دو غيبت كوچك 

سال غيبت صغرى، چهارنفر  74رود. در مدّت  آن حضرت سخن مى

ترين شيعيان، فرامين آن سرور را به  از بهترين افراد و موثّق

رساندند و درخواستهاى آنان را به سمع مباركش  دوستدارانش مى

جناب عثمان بن  داشتند؛ اين شخصيّتها عبارت بودند از: عرضه مى

كه هر   على سمرى حسين بن روح ومحمّدبن سعيد، محمّد بن عثمان،
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باشند كه به حق، شايسته  كدام داراى كرامات وفضايل بسيار مى

 3نيابت از آن وجود گرامى بودند.

______________________________ 
در سخنرانيهاى جالبى كه شهيد محراب حضرت آية اللَّه سيّد  -(1)

اداتى كه از هر يك عبدالحسين دستغيب داشت، كرامات و خوارق ع

ف چهار نايب خاصّ حضرت ولىّ عصر عليه السالم ديده و  از اين

هاى مزبور مفقود  شنيده شده مطرح فرموده ولى متأسّفانه نوشته

شده است، اميد است با پيدا شدن آنها در تجديد چاپ اين اثر نفيس، 

 از آنها نيز استفاده گردد ..

 13مهدى موعود)عج(، ص: 

 ها بايد بسته شوددكّان شيّاد

نايب چهارمش، نايب  به  حضرت مهدى عليه السالم  آخرين نامه طبق

خاص و سفارت از طرف حضرتش براى هميشه منتفى شده و به 

كه شروع شد، ديگر كسى آن حضرت را « غيبت كبرى»اصطالح 

بيند، مخصوصاً  عنوان نمايندگى و ابالغ دستوراتش به ديگران نمى به

                                                 
ف چهار نايب خاّص حضرت وىّل عصر عليه السالم ديده و شنيده  در سخنرانيهاى جالىب كه شهيد حمراب حضرت آية اللَّه سّيد عبداحلسني دستغيب داشت، كرامات و خوارق عاداتى كه از هر يك از اين -(1)  3

 ميد است با پيدا شدن آهنا در جتديد چاپ اين اثر نفيس، از آهنا نيز استفاده گردد ..هاى مزبور مفقود شده است، ا شده مطرح فرموده وىل متأّسفانه نوشته
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شهيد بزرگوار آية اللَّه دستغيب تأكيد فراوانى در اين موضوع، 

 فرمايد: مى

مبادا افراد ساده لوح فريب شيّادها را بخورند و بايد راه مذهب »

هايى كه يك كاه ارزش  سازى و دكّان باز كردن، بسته شود. خوابنامه

ندارد، موجب اين نشود كه براى آريامهرها كشف و كرامت درست 

 «.السالم را بكوبندشود و امام زمان عليه 

  [ نيستم منكر رؤيت امام زمان ]عليه السالم

نيستيم   حضرت صاحب االمر عليه السالم  البتّه به هيچ وجه منكر رؤيت

رسد، يا آقا را هم  كس خدمت امام عليه السالم نمى گوييم هيچ و نمى

شناسد بلكه ممكن است او را ببينند و بشناسند و با او  اگر ديد نمى

طور كه ديده، شنيده،  بگويند و از ايشان استفاده نمايند همانسخن 

اند و خود همين افرادى كه خدمت حضرت  ها كرده گفته و استفاده

  رسيده

 14مهدى موعود)عج(، ص: 

باشند، يكى از  اند و از صالحين روزگار نيز مى و گواهى داده

 دليلهاى محكم بر وجود آن سرور عزيز است.
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عنوان سفارت، نيابت  تأكيد است، دعوى مالقات به آنچه مورد نظر و

و تبليغ دستور به شيعيان است كه طبق نصّ توقيع مبارك آن حضرت، 

 اش دروغگو ومفترى است. است ومدّعى اين موضوع منتفى

مدّعيان دروغين نيز بسيار و جاه طلبان و شهرت پرستان كه هميشه 

ده و احياناً خواهند كرد. ها كر اند از اين موقعيّت سوء استفاده بوده

 شان گوش ندهند. خود مردم بايد هشيار باشند و به گزافه گوييهاى

  كتابهاى حديث و رجال در زمان غيبت

در زمان غيبت كبرى از نظر وظايف شرعى و تكليف حرام و حالل، 

 چيزى فرو گذار نشده است.

يادگار به   اهل بيت عليهم السالم  مدارك احكام كه از طرف اوّلًا:

اش  گذاشته شده در ظرف چندين قرن، بحث و تحقيق كافى درباره

انجام گرفته است؛ روايات صحيح از سقيم، جدا و احاديث قوى از 

ضعيف، ممتاز شده است؛ راويان خوب از دروغگويان تشخيص داده 

شده و با نوشتن كتاب رجال، قدمى شايسته در اين زمينه برداشته 

مدارك فقهى، رفع نياز جامعه و به آنها اتمام شده است، لذا از جهت 

 حجّت شده است.
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 15مهدى موعود)عج(، ص: 

 متخصّص در هر علم، بايد اظهار نظر كند

چيزى كه مهمّ است اين است كه هر كس نبايد به خود اين حق را 

بدهد كه از متن روايات، استفاده فقهى نمايد. آيا هر يك از ما كه به 

دهيم؟  ، به خود اجازه نسخه نويسى وطبابت مىعلم طب وارد نيستيم

را بخوانيم و از  هر چند بتوانيم نام بعضى از بيماريها و داروى آن

 آنها چيزى هم سر در بياوريم.

علم دين و رشته فقه از اين قاعده مستثنا نيست و هر كس نبايد به 

 خود اين حق را بدهد كه هر چه در كتابهاى اصولى ديد، فوراً به فهم

ناقص خودش مطلب را پياده نمايد بلكه براى غير متخصّصين، رجوع 

 به متخصّصين واجب است.

  نيابت عام به فقهاى عدول

شان باشد، لذا  تواند راهنماى چون برداشت هر كس از مدارك نمى

باشند و  اند، آنها كه متخصّص اين فن مى به فقهاى عظام حواله داده

  محمّد صلى اهلل عليه و آلهآل  عمرى را در راه فهم اخبار

اهل بيت وحى و   اند، باز هم به نظر ژرف و عاقبت نگرى گذرانيده
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نگريم، مبادا گرگهايى به لباس  را در اين حواله دادن مى  عصمت

، مردم را به دنيا پرستى و «فقاهت»چوپان در آيند و با مارك 

ه طلبى و شهرت خواهى و خالصه شرك حقيقى سوق دهند، ب رياست

 كه مردم را جاى اين

 16مهدى موعود)عج(، ص: 

خدا ترس و مؤمن و مؤدّب به اخالق اسالمى بار بياورند، آنان را 

اى براى آن  خودخواه و پول پرست تربيت كنند، لذا شرايط ويژه

اند؛ از آن فقيهى بايد پيروى كرد كه به تمام معنى  عالم ذكر فرموده

ر، مخالف هواى نفس و پيرو امر دار و ديندا وارسته باشد، خود نگه

مواليش باشد. اصلًا تقليد از عالم بدون تقوا به اين معنى ذكر شده 

جايز نيست تا چه رسد به اين كه صحيح باشد. و در اين كتاب 

كه آن جنايت را  -خوانيم كه زيان عالم هوا پرست از لشكر يزيد مى

لذا اسالم،  براى اجتماع اسالمى بيشتر است، -در كربال مرتكب شد

حضرت صادق عليه   داند و از قول نهايت تقوا را در فتوا شرط مى

 گويد كه: در تعريف از صفوان مى  السالم

 4«.او رياست طلب نيست»

                                                 
 اين روايت از امام رضا عليه السالم نقل شده است .. 154، ص 73در حباراألنوار، جلد  -(1)  4
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  رواج فساد در آخرالزمان

در بخش ديگر اين كتاب از بعضى از عاليم آخر الزمان كه هنگام 

فحشا و فساد در دهد؛ از رواج  شود، خبر مى غيبت كبرى واقع مى

زمين؛ از ميگسارى آشكار و رباخوارى رسمى و مطالبى كه براى 

پيشينيان از عجايب و باور نكردنى بوده است، امّا براى كسانى كه در 

 رود. كنند، امرى عادى به شمار مى اين دوره زندگى مى

______________________________ 
وايت از امام رضا اين ر 154، ص 73در بحاراألنوار، جلد  -(1)

 عليه السالم نقل شده است ..

 17مهدى موعود)عج(، ص: 

  هاى ظهور و نزديكى آن نشانه

هاى آخر الزمان در جاهاى متعدّد اين كتاب و در هر  درباره نشانه

طورى كه تكرارى نيست، مطلب  شود به جايى، بخشى از آن نقل مى

 گردد. اى يادآورى مى تازه

را به دو  شود كه آن ز ظهور آن حضرت واقع مىاز قضايايى كه قبل ا

كند؛ از  ، بحث مى عاليم حتمى و غير حتمى اند، نوع تقسيم نموده
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انقراض بنى عبّاس به عنوان يك مژده براى شيعيانى كه منتظر دولت 

 دهد. اند، خبر مى حق بوده

هاى آسمانى و خروج  صيحه هاى حتمى ظهور آن حضرت را نشانه

، خسف بيدا، قتل نفس زكيّه بين ركن و مقام و خروج دجّال و سفيانى

دهد و مخصوصاً  ، شرح مى سيّد حسنى را مقارن با ظهور آن حضرت

شود كه هيچ يك از عاليم حتمى قريب الوقوع به زمان  يادآور مى

هاى غير  ظهور آن بزرگوار، واقع نشده است، هر چند از نشانه

 ته است.اى تحقّق ياف حتمى، تعداد قابل مالحظه

  مواريث انبيا و تكرار تاريخ

 -خورد كه در اين كتاب شريف به چشم مى -هاى جالب از نكته

 است:  مهدى عليه السالم  تذكّر دو مطلب براى شناسايى بيشتر مقام

 باشد؛ نزد آن حضرت مى  انبيا وائمّه هدى  مواريث كه: يكى آن

آشكار  كه آن همه معجزات از آن - عصاى موسى عليه السالم

  هم اكنون -شد مى

 18مهدى موعود)عج(، ص: 
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با آن حضرت است و مروى است كه در زمان ظهورش آن را به 

 فرمايد. زند و نان و آب همراهانش را به اعجاز، تأمين مى سنگى مى

عمامه حضرت محمّد صلى اهلل عليه و آله و ذوالفقار على عليه 

نبيا و اولياست كه نزد از جمله مواريث ا السالم، زره حضرت داوود

 باشد. آن بزرگوار مى

 باشد. تكرار تاريخ صدر اسالم در زمان آن حضرت مى نكته دوّم:

همان طور كه يزيد پليد لشكريانى به مدينه و مكّه فرستاد ومدينه را 

اش  غارت وقتل عام كرد ودرصدد خراب كردن كعبه بر آمد، نواده

حضرت، چنين جناياتى را  ظهور آن سفيانى نيز در زمان قريب به

 شود. مرتكب مى

حضرت   طور كه از لشكريان جدّش از طرف ديگر، همان

عنوان خوارج شورش كردند و جز اندكى به  اى به عدّه  اميرالمؤمنين

كه  -شان رسيدند، گروهى از لشكريان سيّد حسنى سزاى جنايت

  بر حضرت -حدود چهار هزار نفر به عدد خوارج نهروان هستند

كنند و به دست آن حضرت به هالكت  خروج مى  دى عليه السالممه

 شود. رسند و به راستى كه تاريخ تكرار مى مى
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  مجهول بودن وقت ظهور و انتظار فرج

 -كند مى دراين كتاب شريف جلب توجّه كه -از نكات جالب ديگر

مجهول بودن وقت ظهور آن حضرت است كه احدى از وقت دقيق 

 آن اطّالع ندارد.

  بر خود آن حضرت نيز وقت آن معلوم مطابق بعضى از روايات،

 19مهدى موعود)عج(، ص: 

و چه جالب در اين   نيست و از علوم ويژه خداوندى شمرده شده است

 كتاب، علّت اين مخفى بودن را احتمال داده است.

از بزرگترين عبادات است تا انسان هميشه و در هر  «انتظار فرج»

 خدا ببندد و به رحمت و فرجش اميدوار باشد.حال، دل به لطف 

باشد  مى  صاحب االمر عليه السالم  اين عبادت بزرگ نيز براى حضرت

 كه منتظر فرج الهى، به ظهور خودش باشد.

  جريانات پيش از ظهور حضرت

حضرت   در بخشهايى از اين كتاب، از وقوع فجايعى پيش از قيام

 دهد: خبر مى  مهدى عليه السالم
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خروج سفيانى و جناياتى كه در شامات، عراق و حجاز مرتكب  از

شود و از قتل و غارت وحشتناك شيعيان و فسادى كه در اين  مى

 دهد. شود، خبر مى منطقه حكمفرما مى

از دجّال؛ اين ساحر شوم كه جز مؤمنين ثابت قدم، ديگران در دام 

 .كند اش ياد مى هاى شيطانى شوند و از نغمه سحرش اسير مى

از خسف بيدا و به زمين فرو رفتن لشكر سفيانى در سرزمين بيدا ما 

 دهد. را شرح مى بين مكّه و مدينه و خصوصيّات آن

حضرت  اى كه با سيّد حسنى و سپس با از گنج طالقان و افراد زنده

نفر افراد نخستين كه خود را به  313هستند و از   مهدى عليه السالم

پيغمبر صلى اهلل عليه و   و به عدد اصحابرسانند  آن وجود مبارك مى

 در جنگ بدر  آله

 20مهدى موعود)عج(، ص: 

 كند. باشند، صحبت مى مى

تعبير « موت احمر»اى كه از آن به  از فساد بسيار و كشتار فوق العاده

شود و از بين رفتن دو سوّم افراد بشر و احتمالًا جنگ سوّم  مى

 دهد. بر مىهاى مخرّب روز، خ جهانى، با اسلحه
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  [ مهدى عليه السالم معجزات و تشرّف خدمت ]حضرت

درضمن داستان شيرين   حضرت مهدى عليه السالم  از معجزات

كه دركتابهاى  -«اسماعيل هرقلى»، همچنين «ابوراجح حمامى»

كند و با عنوان كردن اين قبيل داستانها  بحث مى -معتبر نقل شده

استان، با بيانى جذّاب معجزات آن حضرت را در ضمن حالوت د

گيرد بلكه با شوق  رساند كه شنونده و خواننده را نه تنها مالل نمى مى

خواند و دوستى آن حضرت در دلش  شنود و مى را مى بيشتر آن

 شود. شكوفاتر مى

زيارتش كه بيست سفر حج به اين  به« مهزيار اهوازى»از شوق پسر 

 گويد. سخن مىرسد، شيرين  رود و عاقبت به هدف مى قصدمى

از حديث شيرين والدت آن حضرت و داستان مادرش نرجس خاتون 

كند واز پاسخ دادن آن حضرت به هفتاد مسأله در كودكى  صحبت مى

 دهد. در زمان پدرش خبر مى

  زمانى ويژه و بركاتى خاص

  زمان ظهور آن حضرت، از بركات خاصّى بر خوردار است و به

 21مهدى موعود)عج(، ص: 
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خداوند اين قطعه از زمان را به اين »ه شهيد بزرگوار ما: فرمود

 شود. كه به بعضى از آنها اشاره مى« ويژگيها اختصاص داده است

اين است كه:   امام مهدى عليه السالم از بركات ظهور موفور السرور

كند و به  شود؛ چون عقول رشد مى مفاسد اخالقى از بشر برداشته مى

 قر عليه السالم:حضرت با  مضمون فرمايش

شود، خداوند دست لطفش را بر سر  هنگامى كه قائم ما ظاهر مى»

فرمايد( و  گذارد )نظر رحمت خاصّى به بندگان مى بندگانش مى

در نتيجه وقتى فناى دنيا را پيش چشم  5«.گردد عقلهايشان كامل مى

داشت و بقاى آخرت را متوجّه بود، وقتى موهوم بودن و اعتبارى 

الت و شهوات دنيوى را فهميد و حقيقت داشتن آخرت را بودن تجمّ

افكند؟ لذا به بركت ظهور  باور كرد، كجا به اين زرق و برقها دل مى

مفاسد اخالقى  -گرداند كه خداوند عقلها را كامل مى -آن حضرت

شود، از حقد و حسدها، كينه و عداوتها  به خودى خود ريشه كن مى

ى و برادرى ايمانى، جاى دشمنيهاى ديگر خبرى نيست؛ اخوّت اسالم

گيرد و همكارى و صميميّت، فداكارى و محبّت، جاى  جا را مى بى

 درگيريهاى واهى را.

                                                 
 آمده است .. -كه پس از شهادت آن بزرگوار منتشر گرديد  -پ چهارم به بعدپرسش، چا 82هاى شهيد آية اللَّه دستغيب در آخر كتاب  اصل حديث و شرح آن در ضمن نوشته -(1)  5
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______________________________ 
هاى شهيد آية اللَّه  اصل حديث و شرح آن در ضمن نوشته -(1)

كه پس از  -پرسش، چاپ چهارم به بعد 82دستغيب در آخر كتاب 

 آمده است .. -آن بزرگوار منتشر گرديد شهادت

 22مهدى موعود)عج(، ص: 

 بارد بركات خدا بر پرهيزكاران مى

ها  و اگر اهل قريه»در اين شرايط است كه به مضمون آيه شريفه: 

ايمان بياورند و تقوا بورزند، درهاى )بركات( آسمانها را به روى 

ى كه تا آن روز در ا خداوند توسعه فوق العاده 6،«كنيم آنان باز مى

 فرمايد. كره زمين سابقه نداشته است، براى آنان فراهم مى

بريم كه  جاست كه به مضمون بسيارى از روايات پى مى اين

 فرمايد: مى

اى از زمين  و گوشه 7ريزد زمين، گنجهايش را به تمام بيرون مى»

ماند؛ مردمان در آن روزگار از  بدون سبزى و كشت و زرع نمى

چشمها و گوشها خيلى  8شتر و نيروى خدادادى برخوردارند؛قواى بي

                                                 
6  (1)-\i «َمآِءَواأْلَْرِض   َوَلْو َأنَّ أَْهَل ا ْلُقَرى  .. 96اعراف:  E\...«ءَاَمُنواْ َوات ََّقْواْ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَ رَكٍت ّمَن السَّ
 .337/ 52حباراألنوار:  -(2)  7
 .337/ 52وار: حباراألن -(3)  8
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و از اين  10«.كنند اى از كوه را مى با دست، قطعه 9شود، ترمى حسّاس

قبيل مطالب؛ چون خداوند، تقواى فردى و اجتماعى را بر آنان 

 فرمايد. نازل مى

زنند و به آنچه  ، مردم ديگر حرص نمى«قناعت»مخصوصاً به بركت 

شان را به  اند لذا زندگى شان خواسته راضى و دلخوش خداوند براى

 گذرانند. خوشى مى

______________________________ 
ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكتٍ مّنَ   وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ا لْقُرَى» -(1)

 .. 96اعراف:  ...«السَّمَآءِوَالْأَرْضِ 

 .337/ 52بحاراألنوار:  -(2)

 .337/ 52بحاراألنوار:  -(3)

 .. 336/ 52بحاراألنوار:  -(4)

 .. 327/ 52بحاراألنوار:  -(5)

 23مهدى موعود)عج(، ص: 

                                                 
 .. 336/ 52حباراألنوار:  -(4)  9

 .. 327/ 52حباراألنوار:  -(5)  10
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 آرزوى درك زمان ظهور

اينك پى به آرزوى بزرگان و خوبان براى درك چنين روزگارى پى 

امام عليه  بريم؛ چه روزگار با سعادتى كه از هر طرف بنگرى، نور مى

 تابد و آثار وجودى واليتش عالم را فرا گرفته است: مى  مالسال

اللّهم انّا نرغب اليك فى دولة كريمة تعزّبها اإلسالم وأهله وتذلّ بها »

 11«.النفاق وأهله

كنيم نسبت به آن  خداوندا! ما خدمت حضرتت اظهار تمايل مى»

ا دولتى كه به بركت آن، اسالم و مسلمين را عزيز و نفاق و منافقين ر

 «.سازى ذليل مى

،  حضرت مهدى عليه السالم خداوندا! ما آرزوى درك زمان ظهور

 موعود آسمانى و منتقم حقيقى را داريم.

و راستى چه خوش فرموده است شهيد محراب كه چقدر براى 

منتظران آن حضرت لذّتبخش است هنگامى كه منادى الهى و صيحه 

 شود كه: آسمانى بلند مى

                                                 
 .. 424/ 3فروع كاىف:  -(1)  11
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، چه نشاطى «سالم و پسر امام حسن عسكرى استاين مهدى عليه ال»

كنند آنان كه آرزوى شنيدن چنين نغمه مسرّت بخشى را  پيدا مى

 داشتند.

دهد و  ناله شوق سر مى  امام صادق عليه السالم  بى خود نيست كه

آموزد كه حتماً براى  كند و به ما مى براى تعجيل ظهورش دعا مى

  تعجيل

______________________________ 
 .. 424/ 3فروع كافى:  -(1)

 24مهدى موعود)عج(، ص: 

المقدر كائن؛ آنچه خداوند تقدير »فرجش دعا كنيد و نگوييد: 

بلكه چه بسا به بركت دعاى مؤمنين و ناله « شود فرموده است، مى

 مشتاقان، خداوند فرج آقا را نزديكتر فرمايد.

  كتابى عظيم در حجم اندك

جا ما را همراهى كردى، خودت  كه تا ايناينك خواننده عزيزى 

انصاف بده با اين تحليل مختصرى كه از مطالب اين كتاب خواندى، 

چقدر مطلب جالب و شيوا در حجمى اندك نهفته است و به راستى 
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را   مهدى عليه السالم  دهد كه نور واليت كتاب عظيمى را تشكيل مى

 تاباند. در دلها مى

كتى به عمرش داد، از سخنانى كه حدود روانش شاد! كه خدا چه بر

شوند و چه  مند مى گونه بهره سى سال قبل گفته امروز نيز مردم اين

ها و  اخالصى در عملش نهفته بوده كه خداوند اين چنين به گفته

 دهد. هايش ترتيب اثر مى نوشته

فرماييد، در تحت هشت عنوان از سخنرانيهاى آن  آنچه مالحظه مى

رى شده در حالى كه شايد يك دهم آنچه آن بزرگوار جمع آو

سخنرانى فرموده نيست.   حضرت مهدى عليه السالم  بزرگوار درباره

واى كاش! به فكر بودند گوهرهايى كه از دهان مباركش بيرون 

داشتند، باشد كه نسلهاى  كردند و نگه مى آورى مى آمد، جمع مى

 مند ببرند. آتيه از اين خرمن پر، بهره

 25ود)عج(، ص: مهدى موع

  [ مهدى عليه السالم جمهورى اسالمى زمينه ساز انقالب ]حضرت

توانم ناگفته بگذرم؛ چند  سخن به درازا كشيد ولى يك مطلب را نمى

حضرت   پرسيد مگر نه روايات متعدّد داريم كه روز قبل، يك نفر مى
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فرمايد كه زمين پر  وقتى ظهور مى -عجّل اللَّه تعالى فرجه - حجّت

ز ظلم و جور شده باشد، آن وقت حضرت، زمين را پر از عدل و داد ا

 كند؟ مى

گفتم: چرا، امّا مهلتش ندادم تا دنباله پرسش خود را بياورد؛ زيرا 

اين سؤال پيش از پيروزى انقالب نيز از حلقومهايى كه معلوم بود از 

 آمد. شوند، بيرون مى كجا تغذيه مى

شان را به چشم  ر نيستند دستآنان كه در كورى گرفتارند و حاض

دارى بدهند تا آنها را ببرد بلكه خودشان را بيناتر از ديگران 

زمان در وقتى كه زمين پر از ظلم و  بينند، حاال كه گفته شده امام مى

اش اين  كند تا عدل را برقرار كند، آيا معنى جور است ظهور مى

نايتكاران است كه ما دست روى دست بگذاريم و تماشاگر جنايت ج

جمهورى  باشيم، در حالى كه به فرموده شهيد آية اللَّه دستغيب،

 اسالمى زمينه ساز حكومت مهدى عليه السالم است.

 آيا بگذاريم ظلم عالمگير شود؟

تر كرد تا حضرت زودتر ظهور  يا به گفته آن جاهل، بايد كار را خراب

 نمايد! چرا برخى به عنوان طرفدارى از مذهب حق، با
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 26دى موعود)عج(، ص: مه

حزب منفور ضالّه، خود در ضاللت و ديگران را نيز به ضاللت 

 كنند تا شايد حضرت زودتر آمد. تر مى كشانند و كار را خراب مى

امام زمان  آيا وظيفه ما اين است كه بگذاريم ظلم عالمگير شود تا

 زودتر ظهور بفرمايد؟!  عليه السالم

  تكليف هركس محفوظ است

خاطر آمادگى  مر به معروف و نهى از منكر در زمان غيبت بهآيا ا

تر كردن  براى ظهور حضرت، بايد متروك بماند و وظيفه ما خراب

وضع است؟ يا تكاليف الهى سر جاى خود محفوظ بوده و هركس 

موظّف است به وظيفه شرعى خود عمل كند و به بهانه آمادگى براى 

انه خالى نكند بلكه عالوه بر ظهور، از زيرباربسيارى از تكاليف ش

انجام وظايف فردى، با هميارى و همكارى ديگران، حكومت اسالمى 

تشكيل دادن و نمونه عدل اسالمى را پياده كردن و با اين كار الگو 

براى سايرين باشد وظيفه است، پس چرا از قطب مثبت تعيين وظيفه 

 كنيد؟! نمى

  نمونه كوچكى از عدل جهانى بسازيم
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س ادّعا نكرده و نخواهد كرد كه جمهورى اسالمى، حكومت ك هيچ

صد در صد عدل الهى را پياده كرده يا بتواند پياده كند، امّا اين را 

  جا كه ممكن است توان ادّعا نمود كه به حسب ظاهر تا آن مى

 27مهدى موعود)عج(، ص: 

شود با درست پياده كردن احكام اسالم، نمونه و الگويى براى  مى

ر ممالك گرديد و آنها را به حقّانيّت و قابل اجرا بودن اين احكام ساي

در اين شرايط زمانى آشنا ساخت تا مردم دنيا خودشان با شوق، 

 روبه مصلح جهانى بياورند و با دل و جان، اطاعتش را گردن نهند.

  منطق زور براى طاغوتيان

هدى عليه حضرت م اند اشتباه اين آقايان در اين است كه خيال كرده

شود، نه چنين است بلكه جهانيان،  با زور بر جهانيان مسلّط مى  السالم

  مهدى  كنند كه حكومت عدل شوند و خودشان درك مى عاقل مى

برايشان از هر حكومتى بهتر است، لذا به طوع و رغبت زير پرچمش 

شان كه خار سر  روند و حضرت فقط گردنكشان، طاغوتها و ياوران مى

م و مسلمين هستند و به هيچ زبانى حاضر به همكارى با توده راه اسال

 دارد. مردم نيستند را از ميان بر مى
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 شود [ مهدى عليه السالم نمى عدل جهانى جز با ظهور ]حضرت

شود  برپا نمى  حضرت حجّت دانيم كه عدل جهانى جز با ظهور ما مى

طور  ا بهتواند عدل اسالمى ر كس چنين ادّعايى نكرده كه مى و هيچ

 كامل در جهان حكمفرما سازد.

آنچه در توان ماست اين است كه بكوشيم احكام قرآن را پياده كنيم 

 خور امثال آريامهر و اربابش نباشيم، امّا ديگر بر و اين قدر توسرى

 28مهدى موعود)عج(، ص: 

دلها تسلّط نداريم كه حتماً نور ايمان را در آنها بتابانيم، يا در گوشه 

 ار، خلوت و جلوت، از ستم ستمگران جلوگيرى كنيم.و كن

  مزاحم ظهور حضرت نيست

 خاطر اين قبيل آقايان جمع باشد كه جمهورى اسالمى، مزاحم ظهور

نيست بلكه پيشتاز و زمينه ساز آن است.   حضرت مهدى عليه السالم

ايم در اين مدّت، عدل را در كشور خودمان برقرار  آيا ما توانسته

سوزد؟ چقدر خونها كه  شان براى تأخير ظهور مى آقايان دلكنيم كه 

جمله خون شهيد مؤلّف  دراين چندسال به ناحق ريخته شده؛ از آن

محترم اين كتاب وحدود چهل كتاب ديگر وهزاران شهيدى كه توسّط 
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ها به شهادت رسيدند و خراب شدن  منافقين يا كفّار بعثى در جبهه

 آواره شدن ميليونها نفر در اطراف. هزاران خانه در مناطق جنگى و

ترسند اين  آيا هنوز ما گرفتار ظلم ظالمين نيستيم كه آقايان مى

جمهورى اسالمى مزاحم ظهور حضرت باشد؟ ظلم آمريكا بر ما بيشتر 

شده، ظلم شوروى بر افغانستان و ظلم هر دو بر عراق و ظلم 

 ابرجنايتكاران بر سراسر دنيا غيرقابل انكار است.

  سيّدمحمّدهاشم دستغيب -رازشي

 

 1362فروردين ماه 

 

 

 29مهدى موعود)عج(، ص: 

 

 

 هزاران روايت درباره حضرت مهدى )عج(
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 هزاران روايت درباره حضرت مهدى )عج(

اثبات وجود وظهور »  در موضوعهاى دينى، كمتر موضوعى چون

مطرح شده و  «-عجّل اللَّه تعالى فرجه -حضرت حجّة بن الحسن

 اش روايت رسيده است. هدربار

پيغمبر  از طرق مختلف بيش از يك هزار حديث به طريق شيعه از

نقل شده و بيش از اين مقدار، از طريق   اكرم صلى اهلل عليه و آله

سنّى رسيده است به قسمى كه بعضى از علماى عامّه كتابهايى در اين 

مطالب »اند؛ از آن جمله محمّد بن طلحه شافعى ]كتاب  مورد نوشته

 را در اخبار آخر الزمان و« البيان»[ كتاب  و گنجى شافعى« السؤول

 نوشته است. -عجّل اللَّه تعالى فرجه -امام عصر

تذكرة »و ديگرى « فصول المهمّه»همچنين ابن صبّاغ مالكى، كتاب 

 و غيره را 12«[ االئمّة ]الخواص من االمّة بذكر خصائص

______________________________ 
 تذكرة الخواص، تأليف سبط ابن جوزى .. -(1)

 30مهدى موعود)عج(، ص: 
                                                 

 تذكرة اخلواص، تأليف سبط ابن جوزى .. -(1)  12
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اند كه به بعضى از  اند و در آنها روايات متعدّدى را نقل نموده نوشته

 شود. آنها اشاره مى

  آمدن مهدى عليه السالم حتمى است

پيغمبر   اند اين است كه روايت شريفى كه اكثر مؤلّفين عامّه نقل كرده

 فرمود:   عليه و آلهاكرم صلى اهلل

اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نمانده باشد، هر آينه خداوند آن »

فرمايد تا بيرون شود فرزندى از اوالد من كه  روز را طوالنى مى

كه پر  نامش نام من است و زمين را پر از عدل و داد كند، پس از آن

 13«.از ظلم وجور شده باشد

  دى عليه السالمنماز خواندن مسيح با حضرت مه

 فرمود: -كه نزد عامّه نيز معتبر است -در حديث ديگر

در ميان شما   عيسى بن مريم  ايد هنگامى كه اى مسلمانها! چگونه»

از جمله مطالب قطعى  14«.تان ميان شماست باشد در حالى كه امام

  نزول  حضرت مهدى عليه السالم در زمان ظهور

                                                 
/ 14؛ كنزالعّمال: 232/ 3؛ كشف الغّمه: 368/ 36طًا وعدًّل بعد ما ملئت ظلماً وجوراً) حباراألنوار: لو مل يبق الدهر إّّليوم واحد لطّول اللَّه ذلك اليوم حّّت خيرج رجل من ولدى امسه امسى ميأل األرض قس -(1)  13

267.. ) 
 با اندكى تفاوت( .. -344/ 14كيف انتم وعيسى بن مرمي فيكم وإمامكم بينكم؟) حباراألنوار:   -(2)  14
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______________________________ 
لو لم يبق الدهر إلّايوم واحد لطوّل اللَّه ذلك اليوم حتّى يخرج  -(1)

رجل من ولدى اسمه اسمى يمأل األرض قسطاً وعدلًا بعد ما ملئت 

؛ 232/ 3؛ كشف الغمّه: 368/ 36ظلماً وجوراً )بحاراألنوار: 

 ( ..267/ 14كنزالعمّال: 

حاراألنوار: كيف انتم وعيسى بن مريم فيكم وإمامكم بينكم؟ )ب -(2)

 با اندكى تفاوت( .. -344/ 14

 31مهدى موعود)عج(، ص: 

از آسمانهاست كه در ركاب حضرت حاضر   حضرت مسيح عليه السالم

گذارد و مروى است كه:  شود و پشت سر آن حضرت نماز مى مى

بينند  شوند؛ چون مى بسيارى از نصارا پس از اين ماجرا مسلمان مى»

 15«.گذارد ين نماز مىپيغمبرشان با امام مسلم

  [ مهدى است نهمين فرزند حسين ]عليه السالم

در مورد   رسول خدا صلى اهلل عليه و آله از جمله رواياتى كه از

 حضرتش رسيده آن است كه فرمود:

 (2«. )است  حسين عليه السالم از اوالد  مهدى»
                                                 

 .. 91/ 51حباراألنوار:  -2. 479منتخب األثر:  -(1)  15
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 فرمايد كه: و در روايت ديگر تصريح مى

براى او دو غيبت است؛  16«.است  سالمحسين عليه ال نهمين فرزند»

پنهان شدن كوچك و پنهان شدن بزرگ؛ در زمان غيبت كبرايش 

كند، ابرى  هنگامى كه ظهور مى 17شود؛ زمين پر از ظلم و جور مى

 كند: باالى سر اوست و ندا مى

ماند مگر مؤمن و اهل  و بر روى زمين نمى مهدى موعود  اين است»

 18«.تقوا

______________________________ 
 .. 91/ 51بحاراألنوار:  -2. 479منتخب األثر:  -(1)

 .. 204منتخب األثر:  -(2)

 .. 251؛ منتخب األثر: 224المستجاد من اإلرشاد:  -(3)

 .. 81/ 51بحاراألنوار:  -(4)

 32مهدى موعود)عج(، ص: 

 برپا ساختن عدالت پس از نهايت جور

                                                 
 .. 204منتخب األثر:  -(2)  16
 .. 251؛ منتخب األثر: 224املستجاد من اإلرشاد:  -(3)  17
 .. 81/ 51حباراألنوار:  -(4)  18
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به   حضرت مهدى عليه السالم  اى كه در نوع روايات مربوط به نكته

آن اشاره شده برپا ساختن عدالت جهانى توسّط آن حضرت پس از 

 فرمايد: فراگيرى ستم در سراسر عالم است؛ مى

در زمان آن حضرت، زن جوان زيبا، جعبه جواهر را با خود »

رود و كسى به او و جواهراتش  دارد و تنها از شام به بغداد مى برمى

شود كه دزدى، يا نگاه  اين قدر عدل گسترده مى 19«.كند نگاه نمى

شود و مردم همه  خيانت به زن بيگانه از ميان مردمان برداشته مى

 شوند. عادل مى

 گويند: تعبير جالبى در اين زمينه است كه مى

 «.كنند در آن زمان، گرگ و ميش با هم زندگى مى»

  فرقه ضالّه و عدل جهانى

ام زمان بودن كردند و ساده لوحهايى ادّعاى ام آن دروغگويانى كه

شان را خوردند، رسوايند. كسى كه پس از  جاى كه فريب دعوى بى

المللى و جهانى واقع شد كه  اين ادّعاى واهى او، دوجنگ بين

خود كشته شدند وميليونها نفر اعضاى بدن خود را از  ميليونها نفر بى

                                                 
 .. 474منتخب األثر:  -(1)  19
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ى كه ضايع شد و دست دادند، چه افرادى كه آواره شدند و چه اموال

  چه نواميسى

______________________________ 
 .. 474منتخب األثر:  -(1)

 33مهدى موعود)عج(، ص: 

كه هتك شد و خالصه چه ظلم و جنايت كه روز به روز افزوده 

گرديد، آيا اين حقايق براى رسوايى اين مدّعيان دروغين كافى 

 نيست؟

عنوان بر پا كننده عدل  ه از او بهكه در بيشتر روايات رسيد  امام زمان

 و بردارنده ستم ياد شده هنوز ظهور نفرموده است.

  شمار است شواهد وجودى مهدى عليه السالم بى

كه عرض كردم،   امام عصر عليه السالم غرض مسأله اثبات وجود

اند فراوان است از  كتابهايى كه علماى سنّى در اين زمينه نوشته

 قبيل:
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« [ االئمّه تذكرة ]الخواص من االمّة بذكر خصائص»، «فصول المهمّه»

و غير اين دو كتاب كه درباره آن حضرت و معجزاتش و كسانى كه به 

 اند، قلمفرسايى شده است. خدمتش مشرّف شده

از اين گذشته از روز والدت حضرت تا كنون افراد زيادى به خدمتش 

ها و سيّد  يلىمقدّس اردب شوند، آن هم از قبيل: مشرّف شده و مى

ترين و با تقواترين افراد زمان  كه از زاهدترين، عادل ها بحرالعلوم

اى است از  خود بودند و آنچه در اين قبيل كتابها ثبت شده قطره

اى از خروارهاست. خدا داند كه در گوشه و كنار چه  دريا و نمونه

 گردند. شوند و به زيارتش نايل مى افرادى خدمتش مشرّف مى

  اسماعيل هرقلى به دست حضرت مهدى عليه السالمشفاى 

 را عنوان نمايم.« اسماعيل هرقلى»براى تنوّع در كالم، داستان 

 34مهدى موعود)عج(، ص: 

كه در زمان سيّد  -و ديگران اين قضيّه« كشف الغمّه»صاحب كتاب 

 اند: را چنين نقل كرده -بن طاووس اتّفاق افتاده است

خدمت سيّد بن طاووس رسيد در حالى اسماعيل بن حسن هرقلى »

كه در رانش بيمارى كوفت پيدا شده و بسيار سخت بود، هنگام بهار، 
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آمد و از زحمت ناراحتى و درد،  خورد و خون و چرك مى تَرَك مى

 كرد. آرزوى مرگ مى

سيّد بن طاووس، اطبّاى حلّه را حاضر كرد، همگى گفتند: اين 

روى رگ اكحل است، اگر پا را بيمارىِ كوفت، عالج ندارد و چون 

 ميرد. قطع كردند، بيمار مى

خواهم به بغداد بروم تو را نيز  سيّد بن طاووس به او فرمود: من مى

جا اطبّاى حاذق دارد، شايد خداوند سبب  برم، آن با خود مى

 ات را فراهم فرمايد. معالجه

دارد و در بغداد، اطبّا را جمع كرد، آنها نيز گفتند اين كوفت عالج ن

 سيّد خيلى كسل شد.

اسماعيل گفت: جناب سيّد! پس به من اجازه دهيد سفرى به سامرّا 

حضرت هادى، حضرت عسكرى و حليمه بكنم و قبور مطهّر سامرّا )

 ( را زيارت كنم. خاتون عليهم السالم

حرم و سرداب مقدّس، به  سامرّا رفت، پس از تشرّف به اسماعيل به

 رفت و نماز خواند و زيارت كرد.  عليه السالمامام زمان   خانه شخصى

 كند: روز بعد، صبح با خودم گفتم اوّل كنار خودش تعريف مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  41 

 35مهدى موعود)عج(، ص: 

شط بروم و خود را شستشو كنم، خون و چركها را بشويم و غسل 

 مطهّرمشرّف شوم، شايدخداوند ترحّمى بفرمايد. زيارت كنم وبه حرم

اسم را شستم، بدنم را شستشو داده غسل كردم همين كار را كردم؛ لب

كه ناگاه چهار سوار، يكى جداگانه و سه نفر ديگر با هم در حالى كه 

 پيرمردى وسط دو نفر ديگر بود، رو به من آمدند.

 آن آقايى كه جداگانه بود، به من نزديك شد و مرا صدا كرد:

ت كه زخم اسماعيل! نامم را كه برد، وحشت كردم، به من فرمود: پاي

 است بياور.

به خيالم گذشت شايد اين شخص، دستش احتياط داشته باشد و من 

ام، كمى مسامحه كردم كه خود آقا جلو تشريف  تازه غسل كرده

 [ فشار مختصرى داد. ]آورد و روى زخم

آن پيرمرد گفت: اسماعيل! رستگار شدى، من هم گفتم: شما هم 

 رستگار شديد.

 تو است.  امام ين آقاپير مرد گفت: اسماعيل ا
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فوراً روبه سمت آقا دويدم، خواستم ركابش را بگيرم والتماسش كنم، 

 فرمود: برگرد.

رفتم ولى باز نتوانستم خودم را بگيرم و به سرعت برگشتم، فرمود: 

 برگرد.

اى درنگ كنيد. حضرت ايستاد،  مرتبه سوّم آقا را قسم دادم كه لحظه

بود(   حضرت خضر عليه السالم  آن پيرمرد )كه به احتمال قوى

 فرمود:

 36مهدى موعود)عج(، ص: 

 اسماعيل! حيا كن! امام تو كه فرمود برگرد، برگرد.

ايستادم، حضرت رو به من كرد و فرمود: اسماعيل! حاال كه به بغداد 

دهد، از او نپذير،  گردى، المستنصر خليفه عبّاسى به تو پول مى بر مى

  علىّ بن عوص  بگو كه سفارش تو را به به فرزندمان سيّد بن طاووس

 كنيم و ناگهان از نظرم پنهان شدند. كند، ما هم سفارشت را به او مى

[ به پايم نگاه كردم، هيچ اثرى از زخم نديدم، گفتم شايد آن  ]وقتى

 پاى ديگر بوده است.
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[ اطرافم جمع شدند، جريان را كه شنيدند، روى من ريختند و  ]مردم

 عنوان تبرّك بردند. قطعه قطعه كردند و بهلباسهايم را 

 زيارتى كردم و ديگر درنگ نكردم و از سامرّا به بغداد بازگشتم.

اى به استقبالم آمده بودند و  خواستم وارد شهر شوم، عدّه وقتى مى

شان سيّد بن طاووس  پرسيدند: اسماعيل هرقلى كيست؟ در ميان مى

 به تو است؟بود، پرسيد: اسماعيل! اين هياهو راجع 

 گفتم: آرى.

فرمود: پايت را نشانم بده. جاى دست حضرت را نشانش دادم، سيّد 

 غش كرد، او را به حال آوردند.

كه قمى بوده  -سيّد بن طاووس، اسماعيل را نزد وزير خليفه عبّاسى

 آورد، وزير گفت: بايد اطبّا بيايند و تصديق كنند. -است

 اسماعيل را ديده بودند سيّد دنبال طبيبهايى كه قبلًا پاى

 37مهدى موعود)عج(، ص: 

فرستاد. در حضور وزير از آنها پرسيد: چند روز قبل شما پاى 

 اسماعيل را ديديد؟
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 گفتند: ده روز قبل.

 پرسيد: زخمش چطور بود؟

 گفتند: عالج نداشت.

كشيد تا  خواست معالجه شود، چند روز طول مى سيّد پرسيد: اگر مى

 محل زخم درست شود.

كشيد تا گوشت  شد، دو ماه طول مى گفتند: برفرض اگر هم خوب مى

پيچد و در آن محل  برويد و پس از آن در جاى زخم هم پوست مى

 رويد. مو نمى

پس از گرفتن اين اعترافات از اطبّا، سيّد به اسماعيل فرمود: حاال 

 شان بده. جاى زخم را نشان

هيچ چروكى هم  همه مشاهده كردند كه زخم و جايش خوب شده و

 ندارد و موى تازه هم نيز در محلّ زخم در آمده است.

يكى گفت: شايد پاى ديگرش بوده است، آن پا را نيز نشان داد، يكى 

او را   عيسى مسيح گفت: به خدا سوگند! -كه مسيحى بود -از اطبّا

 نجات داده است.
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 او را نجات داده است، كسى  موالى عيسى سيّد بن طاووس فرمود:

 خواند. پشت سرش نماز مى  عيسى بن مريم  كه

  خبر به خليفه عبّاسى رسيد. المستنصر هزار اشرفى برايش

 38مهدى موعود)عج(، ص: 

 توانم در اين پول تصرّف كنم. فرستاد. اسماعيل گفت: من نمى

 پرسيدند: چرا؟

گفت: همان آقايى كه مرا شفا داد، سفارش فرمود پول خليفه را 

 نگيرم.

شود پول ما قابل اين درگاه  ناراحت شد و گفت: معلوم مى خليفه

 20«.نيست و بعد اسماعيل هم داراى ثروت و مكنت گرديد

  كتابهاى متعدّد در معجزات مهدى عليه السالم

از اين قبيل معجزات و تشرّف خوبان خدمت حضرتش بسيار است. 

ه كه به فارسى نوشت -«النجم الثاقب»مرحوم حاجى نورى در كتاب 

                                                 
 به بعد .. 493/ 2كشف الغّمه:   -(1)  20
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تعدادى از اين موارد را آورده است. همچنين در  -شده

 (3و كتاب دارالسالم. ) 21بحاراألنوار

  اخيراً هم مرحوم نهاوندى، اسامى بعضى از خوبان را كه خدمت

شان را نوشته است و  اند، داستانهاى رسيده  حضرت مهدى عليه السالم

ع در مطالب و ما هم ان شاء اللَّه در ضمن بحثهاى مربوطه براى تنوّ

شواهد عرض و خسته نشدن شنوندگان، بعضى از آنها را عنوان 

 خواهيم كرد.

______________________________ 
 به بعد .. 493/ 2كشف الغمّه:  -(1)

 .. 14/ 2دارالسالم:  -3. 293/ 51بحاراألنوار:  -(2)

 39مهدى موعود)عج(، ص: 

 

  سالمروايتى شيرين در والدت حضرت مهدى عليه ال

 

                                                 
 .. 14/ 2دارالسالم:  -3. 293/ 51حباراألنوار:  -(2)  21
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امام دوازدهم حجّة بن الحسن العسكرى   در باب والدت با سعادت

بنا به روايتى كه شيخ طوسى و شيخ صدوق در كتابهاى   عليه السالم

اند،  خود و مسعودى در كتاب اثبات الوصيه و ديگران نيز نوشته

 شود. طور خالصه مطالبى عرض مى به

  است. در همسايگى 22 ارىهاى ابو ايّوب انص بشر بن سليمان از نواده

حضرت   ما بوده است. روزى  حضرت هادى عليه السالم امام دهم

فرستد. كافور، خادم حضرت او را  دنبالش مى  هادى عليه السالم

شود. خودش ناقل حديث است كه  مشرّف مى  امام  طلبد و خدمت مى

رسيدم به من فرمود: جدّت   حضرت هادى عليه السالم  وقتى خدمت

خواهم خدمتى به تو واگذارم كه  جدّ ماخدمتها كرد و من مىبه 

  موجب

______________________________ 
ابو ايّوب از اصحاب محترم پيغمبر اكرم است و رسول خدا در  -(1)

به مدينه نخست در خانه او منزل فرمود و مورد احترام اهل  مهاجرت

 (.418 -419/ 2الدين و تمام النعمه:  باشد. )كمال بيت نيز مى

 40مهدى موعود)عج(، ص: 

                                                 
 (.418 -419/ 2الدين و متام النعمه:  باشد.) كمال به مدينه خنست در خانه او منزل فرمود و مورد احرتام اهل بيت نيز مى پيغمرب اكرم است و رسول خدا در مهاجرتابو اّيوب از اصحاب حمرتم  -(1)  22
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اى به زبان رومى نوشت و مهر  سعادت تو شود. آن وقت حضرت نامه

 220مباركش را پايين نامه زد، كيسه زرى در آورد كه در آن 

اشرفى بود، فرمود: به بغداد برو كنار شط، در محلّى كه برده 

يدى، شوند منتظر باش، عمرو بن يزيد را كه د فروشان جمع مى

آورد، در بين آنها كنيزى با اين وصف و  كنيزهايى براى فروش مى

خواهد او را بخرد، حاضر  نالد و هركس مى به زبان رومى مى

گويد: بى جا مال خودت را هدر نده، در  شود و به مشترى مى نمى

شود سيصد اشرفى بدهد و او را بخرد، ولى  اين اثنا يك نفر پيدا مى

گويد: اگر مثل سليمان هم بشوى تسليم تو  و مىشود  كنيز حاضر نمى

 نخواهم شد.

گويد: اى كنيز! پس تكليف من چيست؟ من  برده فروش مى

 خواهم تو را بفروشم؟ مى

گويم، آن وقت اين نامه  كنيز گويد: عجله نكن هركس را خواستم مى

 مرا نزد آن كنيز ببر و به او بده.

ه را گرفت و خواند بوسيد و بشر گويد: همين كار را كردم و كنيز نام

 بر ديده گذاشت و به صاحبش گفت: مرا به همين شخص بفروش.
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داده بود،   حضرت هادى عليه السالم  خالصه به همان مبلغى كه

معامله تمام شد، او را با خود به منزل آوردم، مرتّباً نامه را 

 شناسى؟ بوسيد، پرسيدم: از كجا صاحب اين نامه را مى مى

 شناسى؟ كم معرفت! آيا صاحب نامه را نمىگفت: اى 

 من است.  امام گفتم: چرا او

 41مهدى موعود)عج(، ص: 

گفت: من دختر زاده قيصر روم هستم، در سنّ سيزده سالگى، جدّم 

اش در آورد. مجلس عقد  در صدد بر آمد مرا به عقد برادر زاده

مرا و مفصّلى فراهم آورد، سيصد نفر از كشيشها و هفتصد نفر از ا

چهار هزار نفر از اعيان و اشراف دعوت شدند و تخت بزرگى هم 

براى جلوس داماد زدند. كشيشها مشغول خواندن انجيل شدند كه 

هاى تخت لرزيد و شكست و صليبها  اى شد و پايه ناگاه زمين لرزه

افتاد. كشيشها اين مطلب را به فال بد گرفتند و به جدّم گفتند: از اين 

ر كن؛ چون اين مطلب كه اتّفاق افتاد نشانه از بين داماد صرف نظ

 رفتن دين مسيح است.
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قيصر پذيرفت و مجلس ديگرى فراهم آورد تا مرا به عقد برادرزاده 

ديگرش در آورد، بازهم همان جريان تكرار شد و از دوّمى هم صرف 

 نظر كرد.

كه از حواريّين  -و وصيّش شمعون الصفا  حضرت مسيح  شب در خواب

حضرت خاتم االنبياء  را مشاهده كردم. -رود جدّ من به شمار مىو 

حضرت   هم همراه آقايى تشريف آوردند و رو به  صلى اهلل عليه و آله

خواهم بادختر شمعون وصىّ شما وصلت كنم  كرده فرمود: مى  مسيح

 حسن.  براى فرزندم

 پيغمبر صلى اهلل عليه و  گفت: زهى شرف براى ماست. آنگاه  مسيح

 بر تختى قرار گرفت و خطبه عقد را قرائت فرمود.  آله

  از خواب بيدار شدم ولى جرأت نكردم خواب خود را براى كسى

 42مهدى موعود)عج(، ص: 

كه در خواب همراه پيغمبر او را ديده   حسن عسكرى  نقل كنم. شوق

بودم در من روز افزون شد به قسمى كه از اشتياق، بيمار شدم. پدرم 

 را حاضر كرد، انواع داروهايى كه تجويز نمودند فايده نكرد. صليبها

 روزى قيصر نزد من آمد و گفت: دختركم! چه ميل دارى؟
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 گفتم: چيزى ميل ندارم.

 گفت: چه آرزويى دارى؟

گفتم: اگر اسراى مسلمانان را آزاد كنى ممكن است حال من بهتر 

 شود.

كردند و در وضع  جدّم دستور داد گروهى از اسراى مسلمين را آزاد

اى داد، من هم قدرى خوراك خوردم تا نشان دهم  بقيّه نيز توسعه

 حالم بهتر شده است.

به سراغم   حضرت زهرا و مريم عليهما السالم  شب در خواب ديدم

آمدند، شكايت حالم را با مريم كردم، گفت: خدمت مادر شوهرت 

حسن   ندشرا شناختم از فرز  حضرت زهرا عليها السالم بگو. تا

رسول خدا   گله كردم كه از آن شب كه جدّش  عسكرى عليه السالم

 مرا به او تزويج فرمود، هنوز به سراغ من نيامده است.  عليه السالم

 فرمود: چگونه به سراغت بيايد در حالى كه مسلمان نيستى، بگو:

الم در همان ع اللَّه، أشهد ان ال إله الّا اللَّه وأشهد انّ محمّداً رسول

مسلمان شدم، آنگاه فرمود:   فاطمه زهرا عليها السالم  رؤيا به دست
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از اين پس هر شب فرزندم را خواهى ديد و من هم از آن به بعد، هر 

  شب

 43مهدى موعود)عج(، ص: 

 كه چندى قبل به من فرمود: ديدم تا آن آن حضرت را در خواب مى

سلمانان و وصال ما نزديك است و به همين زودى جنگى ميان م

شود. تو از فالن راه خودت را در ميان اسيران بينداز  روميان برپا مى

، خودم را در ميان  امام به قسمى كه تو را نشناسند، لذا بر حسب امر

بينم  را در خواب مى  امام  اسرا انداختم و مرا آوردند. اينك هر شب

 جا رسيدم. [ اين تا اين ]كه به

آوردم.   امام هادى عليه السالم  ا خدمتبشر گويد: او را به سامرّ

حضرت به او فرمود: ده هزار اشرفى به تو بدهم يا يك مژده كه 

 سعادت تو در آن است.

 گفت: آقا! بشارت را بدهيد.

آورد آن  فرمود: مژده باد براى تو! كه خداوند از رحم تو بيرون مى

 آقايى را كه زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد.
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  حكيمه خاتون  او را به خواهرش  حضرت هادى عليه السالم  آنگاه

سپارد؛ بانويى مجلّله و  مى  حضرت عسكرى  و عمّه حضرت جواد دختر

عالمه تا معارف دين را به او بياموزد؛ واجبات و محرّمات و احكام 

 عبادات و غيره را تعليمش دهد.

نرجس   سالگى بوده است كه با مخدّره 22در سن   حضرت عسكرى

 فرمايد. ازدواج مى  خاتون

حكيمه   هجرى قمرى است كه 255، يا 256روز چهاردهم ماه شعبان 

  آيد. هنگامى كه مى  حضرت عسكرى  به منزل  خاتون

 44مهدى موعود)عج(، ص: 

فرمايد: عمّه! كجا  اش بر گردد، حضرت مى خواهد به خانه مى

 آيد. يا مىبه دن  مهدى موعود عليه السالم  روى؟ امشب مى

 پرسيد: از چه كسى؟

 نرجس. فرمود: از

 گفت: اثرى از حمل در او آشكار نيست.  حكيمه خاتون
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كه در   موسىاست )  موسى بن عمران  حضرت فرمود: مَثَل او مَثَل

شكم مادر بود، اثرى از حمل نداشت؛ زيرا فرعون درصدد بود هر 

را   حضرت موسى جنين را در شكم مادرش از بين ببرد، لذا خداوند،

نيز دشمنان فراوانى   حضرت مهدى عليه السالم 23حفظ فرمود،

داشت كه از آن جمله دستگاه خالفت در كمين بود و خداوند نيز او 

 را چنين حفظ فرمود(.

 شود؟ ، آن شب ماند. پرسيد چه وقت متولّد مى حكيمه خاتون

 حضرت فرمود: نزديك اذان صبح.

است كه نزديك فجر دوّم،   خاتون حكيمه  روايت از خود مخدّره

 وحشتناك از خواب برخاست.  نرجس  ناگهان ديدم

 كنى؟ پرسيدم: چيزى حس مى

  گفت: آرى. شروع به خواندن قرآن كريم نمودم؛ سوره حم سجده

______________________________ 
كه بعداً در اين كتاب نيز مورد بحث قرار  -در روايتى -(1)

غمبرى، خصوصيّتى در حضرت مهدى عليه السالم از هرپي -گيرد مى

                                                 
مادر، مهچون  ازجهت خمفى ماندن دررحم السالم است و از آن مجله اين مطلب است كه از هرپيغمربى، خصوصّيّت در حضرت مهدى عليه -گريد كه بعدًا در اين كتاب نيز مورد حبث قرار مى  -در روايّت -(1)  23

 باشد .. موسى عليه السالم مى حضرت
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ازجهت مخفى ماندن  است و از آن جمله اين مطلب است كه

 باشد .. موسى عليه السالم مى مادر، همچون حضرت دررحم

 45مهدى موعود)عج(، ص: 

خواندم كه حضرت از اتاق ديگر صدا زد: سوره قدر را  و يس را مى

 بخوان.

اين هنگام سستى عارض من شد و بى  فرمايد: در مى  حكيمه خاتون

 حس شدم.

اى واقع  پرده  نرجس فرمايد: بين من و در روايت ديگر است كه مى

شد كه ديگر پشت پرده را نديدم. طولى نكشيد كه پرده برطرف شد، 

درخشيد و از نورانيّت خاصّى برخوردار بود، به  مى  نرجس  چهره

زيز سر به سجده قسمى كه چشم مرا خيره كرد. ديدم مولود ع

 خواند: گذاشته و چنين مى

اللَّه وأشهد انّ أبى  أشهد ان ال إله إلّااللَّه وأشهد ان جدّى محمّد رسول

 اللَّه والحسن والحسين ... حجج اللَّه. أميرالمؤمنين وصىّ رسول

 آن وقت اين آيه شريفه را تالوت فرمود:

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  56 

عِفُواْ فِى الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْ»

 24«.وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

سپس عرض كرد: خدايا! آنچه به من وعده فرمودى، عمل فرما و 

بدن شريفش چون  25زمين را به وسيله من پر از عدل و داد فرما.

  حق نقره و بلور و بر بازويش نوشته شده بود:

______________________________ 
 .. 5قصص:  -(1)

اللّهمّ أنجزلى ما وعدتنى وامأل بى األرض عدلًا وقسطاً )منتقى  -(2)

 با اندكى تفاوت( .. -475/ 3الجمان: 

 46مهدى موعود)عج(، ص: 

 26آمد و باطل رفت به درستى كه باطل رفتنى است.

صداى حضرت عسكرى بلند شد كه فرزندم را بياور، وقتى او را 

در دوران شيرخوارگى كسانى چند  27رش سالم كرد.بردم، بر پد

خدمتش رسيدند ووالدتش را تبريك و تهنيت گفتند. اسامى آنان در 

                                                 
 .. 5قصص:  -(1)  24
 با اندكى تفاوت( .. -475/ 3الّلهّم أجنزىل ما وعدتىن وامأل ىب األرض عدًّل وقسطاً) منتقى اجلمان:  -(2)  25
26  (1)-\i ... « َْقُّ َوَزَهَق ا ْلبِطُل ِإنَّ ا ْلبِطَل َكاَن َزُهوقًاَجآَء ا حل»\E  :81اسراء .. 
 .428/ 2كمال الدين و متام النعمه:   -(2)  27
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ذكر   اكمال الدين و تمام النعمه، تأليف شيخ صدوق قدس سره  كتاب

 شده است.

 دهد حضرت مهدى عليه السالم پاسخ هفتاد مسأله را مى

، سعد بن عبداللَّه  محضرت مهدى عليه السال  در دوران كودكى

رفت و   حضرت عسكرى عليه السالم اشعرى، هفتاد مسأله داشت، نزد

 حضرت فرمود:

 همه را پاسخ فرمود.  حضرت مهدى عليه السالم و« از فرزندم بپرس»

ذكر شده است و اين نكته را  28اين مطلب مشروحاً در بحاراألنوار

 افزايد كه: مى

آورده بودند، حضرت،   امام  ان سهمعنو در آن زمان، اموالى را به»

 «.اموال را جدا نمود و صاحب هر يك را نام بردند

  فشار دربار خالفت و غيبت صغرى

  حضرت عسكرى عليه السالم هجرى قمرى، 260هنگامى كه در سال 

                                                 
 .. 78/ 52حباراألنوار:  -(3)  28
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______________________________ 
اسراء:  «كَانَ زَهُوقًا جَآءَ ا لْحَقُّ وَزَهَقَ ا لْبطِلُ إِنَّ ا لْبطِلَ»...  -(1)

81 .. 

 .428/ 2كمال الدين و تمام النعمه:  -(2)

 .. 78/ 52بحاراألنوار:  -(3)

 47مهدى موعود)عج(، ص: 

رحلت فرمود و منصب امامت به آن بزرگوار رسيد و بر جنازه پدرش 

حضرت  نماز خواند، از طرف خليفه عبّاسى فشار آوردند تا فرزند

دانستند )بر حسب روايات  شت نمايند؛ چون مىرا بازدا  امام عسكرى

مام حسن عسكرى  ، فرزند ا حضرت حجّت اى كه رسيده بود( كثيره

است، لذا به اذن خداوند، آن حضرت غايب شدند و   عليه السالم

 ايشان را نيافتند.

بعضى از كنيزها را تا يك سال و دو سال حبس كردند تا معلوم شود 

 د يا نه؟آيا از آن حضرت حمل دارن

شناسند  مقصود از غيبت آن حضرت اين است كه مردم او را نمى

كه با او نشست و   حضرت يوسف  بينند مانند برادران هرچند او را مى
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كردند، با او همخوراك شدند و صحبت كردند، امّا او را  برخاست مى

 شناختند. نمى

  سال 74چهار نفر نايب در ظرف 

  حضرت مهدى عليه السالم ى بود،سال كه غيبت صغر 74در مدّت 

چهار نفر يكى را پس از ديگرى به عنوان نايب خود تعيين فرمود كه 

است. او از رجال برجسته شيعه  «عثمان بن سعيد»  نخستين ايشان

كه معروف به خالنى  -«محمّد بن عثمان»  است و پس از او فرزندش

 ]را[ معيّن فرمود. -است

يكى از مؤمنين گفت: به »شده كه: در حاالت اين بزرگوار نقل 

  اى است كه روى آن اسامى ديدارش رفتم، ديدم جلوش تخته

 48مهدى موعود)عج(، ص: 

نمايد. پرسيدم: چه  و آيات قرآن را نقش مى  بيت عليهم السالم اهل

 كنى؟ مى

كنم و اين تخته  گفت: مرگ من نزديك است، تدارك قبر خودم را مى

را بر سر قبرم نقش   اهل بيت عليهم السالم  امىام تا اس را تهيّه كرده

نمايم، شايد خداوند به بركت اين بزرگواران مرا از فشار قبر بركنار 
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نايب  29«.بدارد. قبرش را نيز نشان داد كه از پيش آماده كرده بود

و پس از آن  «ابوالقاسم حسين بن روح»  سوّم حضرت، جناب

 است. «على بن محمّد سمرى» بزرگوار،

اى از حضرت به او  نامه علىّ بن محمّد سمرى،  [ نزديكى مرگ ]هنگام

رسد كه ديگر غيبت كبرى شروع شده است، ديگر كسى به عنوان  مى

 30سفارت و نيابت خاص، مأموريّت نخواهد يافت.

  ادعاى رؤيت به قصد نيابت

[ را كند، دروغ  امام مهدى عليه السالماگر كسى ادّعاى رؤيت ]

ام به عنوان  را ديده  امام زمان»نى اگر كسى بگويد: گويد؛ يع مى

گيرم و به  ام و نيابت خاص دارم و دستور از او مى كه من واسطه اين

 گويد. ، دروغ مى«كنم مردم ابالغ مى

البتّه منافات ندارد كه اشخاصى هم آن حضرت را ببينند، امّا ادّعايى 

  ست كهنداشته باشند؛ آنچه مهم است دانستن اين مطلب ا

______________________________ 
 .351/ 51بحاراألنوار:  -(1)

                                                 
 .351/ 51حباراألنوار:  -(1)  29
 .. 361/ 51حباراألنوار:  -(2)  30

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  61 

 .. 361/ 51بحاراألنوار:  -(2)

 49مهدى موعود)عج(، ص: 

به اين عنوان كه به من مأموريّت   امام  دعوى نيابت خاص و مشاهده

 ابالغ دستوراتش را داده است، دروغ است.

 ، به فرموده خود«مهست  امام زمان  من نايب خاصّ»هر كس گفت: 

 گويد. او دروغ مى  امام زمان عليه السالم

عين نامه حضرت در كتاب كمال الدين شيخ صدوق قدس سره، اثبات 

 31الوصيّه و بحاراألنوار ثبت است.

  وقت ظهور بر همه پنهان است

شود تا هر  با اين ترتيب، جلو نيرنگ اشخاص حقّه باز گرفته مى

، دكّانى باز نكند  امام زمان  و پيغام  م زماناما  شيّادى به دعوى ديدن

 و مردم را نفريبد.

داند و بس، لذا هركس وقت تعيين  مدّت غيبت كبرى را نيز خدا مى

جايى  شود، دعوى بى در فالن سال ظاهر مى  امام زمان كند و بگويد

                                                 
 .. 151/ 52حباراألنوار:  -(1)  31
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كرده است بلكه مورد لعن نيز هست و حسب بعضى از روايات، ]ظهور 

 نيز پنهان است.  امام زمان خود [ بر حضرت حتّى

  ها و نشر اكاذيب خوابنامه

 كنند هايى منتشر مى هر از چندى، بعضى از شيّادها خوابنامه

______________________________ 
 .. 151/ 52بحاراألنوار:  -(1)

 50مهدى موعود)عج(، ص: 

دهند؛ مثلًا چندى قبل  اى ساده لوح را تحت تأثير قرار مى و عدّه

 نوشته بودند:

شيخ احمد نامى، متولّى مسجد مدينه منوّره در خواب ديده كه »

امام  شود، ايّها الناس! توبه كنيد تا شش سال ديگر چنين و چنان مى

 «.شود!! ظاهر مى  زمان

در حالى كه در مدينه چنين كسى نبوده و نيست و بر فرض هم كه 

 بى قابل اعتناست.باشد، ازكجاچنين خوابى ديده باشد و مگر هر خوا

عجب اين است كه اين خوابنامه همزمان در چندين نقطه از مملكت 

گذارند  شود، الى قرآنها و مفاتيح در حرمهاى مطهّر مى نيز پخش مى
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دهند كه اين خوابنامه را چند مرتبه بنويسيد كه چقدر  و قسم هم مى

 اجر دارد!!

ذيب را نشر دهد چه بسا دستهاى خيانتى هم در كار باشد كه اين اكا

و مردم را به اين چيزها سرگرم كند تا از معارف و واقعيّات باز بمانند 

طور وانمود كنند كه اين ملّت چقدر خواب است، با يك  و اين

شود آنها را  شود آنها را فريفت، با يك تكّه كاغذى مى خوابنامه مى

 از ميدان به در برد.

شوند كه به بهانه  ا مىزنها بيشتر در معرض خطرند، اشخاصى پيد

فريبند. داروى محبّت كدام  دعاى اوالد و طلسم و غيره آنها را مى

است؟ بهترين اسباب براى جلب محبّت شوهر، اطاعت اوست؛ بدون 

 رضايتش از خانه بيرون نرو و ....

 51مهدى موعود)عج(، ص: 

 كند ]چيست؟[ آفتاب از مغرب طلوع مى

 روايتى رسيده كه:
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، آفتاب از مغرب  حضرت حجّة بن الحسن عليه السالم هنگام ظهور»

بعضى از بزرگان، ظاهر اين روايت را گرفته و  32«.كند طلوع مى

 اند: گفته

گردش آفتاب )ودر حقيقت گردش زمين به دور خودش( تغيير »

 «.كند مى

در »كند:  طور نقل مى ولى در كتاب كفاية الموحّدين روايت را اين

هنگامى كه حضرت   لمؤمنين عليه السالمامير ا  ضمن فرمايشات

فرمايد، اين جمله را  را ذكر مى  مهدى عليه السالم هاى ظهور نشانه

  مهدى عليه السالم  كند يعنى كند: آفتاب از مغرب طلوع مى بيان مى

 33«.شود از مكّه ظاهر مى

مكّه معظّمه نسبت به عراق، جنوب غربى است و نسبت به موقعيّت 

فرمايد كه  طور تعبير مى درباره مكّه معظّمه اين مكانى آن حضرت

از مغرب؛ يعنى مكّه معظّمه   مهدى عليه السالم  آفتاب حقيقى؛ يعنى

 فرمايد. طلوع مى

 شود ظهور حضرت با خواب معيّن نمى

                                                 
 .446ر: منتخب األث -(1)  32
 .. 416/ 3كفاية املوّحدين:   -(2)  33
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  به قدرى مهمّ -عجّل اللَّه تعالى فرجه -حضرت ولىّ عصر ظهور

______________________________ 
 .446ب األثر: منتخ -(1)

 .. 416/ 3كفاية الموحّدين:  -(2)

 52مهدى موعود)عج(، ص: 

اند )براى مزيد  زمان را بشارت داده انبياى سلف آن است كه همه

مراجعه شود(. زمين بايدپس از قرنها  كتاب انيس االعالم اطّالع به

ستم، از عدل پر شود، بايد به جاى ستمگرها و متجاوزين، كسى روى 

 اشد.زمين نب

  ناله شوق امام صادق عليه السالم براى مهدى عليه السالم

 اند. زمانى بوده ما مشتاق چنين  امامان  است كه ظهور، زمانى هنگام

پس از نماز   حضرت صادق عليه السالم در شب ماه مبارك رمضان،

دعاى   حضرت مهدى عليه السالم  صبح، سر به سجده گذاشت و براى

 فرج خواند:

تعجيل فرما در ظهور آن آقايى كه ظهورش سبب نجات  خدايا!»

 «.اولياى تو ]و[ ظهورش موجب عزّت مؤمنين است
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، «اين آقا كيست؟»پس از سر برداشتن از سجده، از او پرسيدند: 

 «.است  حسن عسكرى عليه السالم ام، پسر فرزند زاده»فرمود: 

 پيغمبران پشت سر مهدى عليه السالم در نماز

 خوانيد: ه مىدر دعاى ندب

)هل يتصل يومنا  شود عمر ما اين روزگار مبارك را دريابد؟ آيا مى»

شود كه تو جلو بايستى و ما  اى آقا! كى مى 34«.منك بعدة ...؟(

 پشت سرت نماز بخوانيم.

______________________________ 
 مفاتيح الجنان/ دعاى ندبه .. -(1)

 53مهدى موعود)عج(، ص: 

حضرت عيسى بن مريم،  كه درصف نخستين آن،آرى، در جماعتى 

پيغمبران خدايند وخدا آنهارا   خضر و الياس عليهم السالم

اللّهمّ  حضور دارند.  ركاب مهدى عليه السالم است و در داشته نگه

 عجّل فرجه وسهّل مخرجه.

 

                                                 
 مفاتيح اجلنان/ دعاى ندبه .. -(1)  34
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 54مهدى موعود)عج(، ص: 

 

 مردم را سرگردان نگذاشتند

 

 مردم را سرگردان نگذاشتند

جا رسيد كه در زمان غيبت صغرى  حث گذشته كالم به ايندر ب

عنوان نايب خاصّ خود معيّن فرمود  حضرت، چهار نفر را به ترتيب به

برسانند   امام  تا به توسّط ايشان مردم، مطالب ومقاصد خودشان را به

 نيز توسّط ايشان به مردم ابالغ گردد.  امام  و دستورات

چندروز به مرگش مانده بود  د سمرى،علىّ بن محمّ چهارمين ايشان،

رسد و نزديك شدن مرگش را به  اى از طرف حضرت به او مى كه نامه

عنوان  فرمايند كه از اين پس به فرمايند و تصريح مى او يادآورى مى

 شود. نيابت، كسى معيّن نمى

اند.  امّا تكليف بندگان چيست؟ مردم را حيران و سرگردان نگذاشته

 گذرد وخدا ال از زمان غيبت كبرى مىس 107035اكنون 

                                                 
 قمرى بوده است .. 1357هجرى مشسى، مطابق با  1334فراموش نفرماييد كه اين سخنان آية اللَّه شهيد دستغيب قدس سره در سال  -(1)  35

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  68 

______________________________ 
فراموش نفرماييد كه اين سخنان آية اللَّه شهيد دستغيب قدس  -(1)

قمرى بوده  1357هجرى شمسى، مطابق با  1334سره در سال 

 است ..

 55مهدى موعود)عج(، ص: 

مل كرد داند چقدر ديگر طول بكشد، امّا حضرت به وظيفه خودش ع

 و شيعيانش را سرگردان نگذاشت.

  رجوع به علما در زمان غيبت

وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتى »

 36«.عليكم

از نظر ما غايب شد، امّا شكر خداى را   امام زمان عليه السالم هرچند

 در -كه همان احاديث و روايات باشد -كه سخنان او و اجدادش

 ميان ماست.

آل محمّد صلى اهلل عليه و  گذرد، امّا كتب اخبار ساليان متمادى مى

اى در ميان مردم بوده و حجّت خدا تمام گرديده  در هر دوره  آله

اى، راويان روايات از ميان اشخاص برجسته و  است؛ در هر دوره
                                                 

 .. 297/ 4منهاج الفقاهه:  -(1)  36
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، ترين افراد زمان بودند مورد اعتماد برخاستند و از عادلترين و موثّق

 از قبيل:

ها، ابو بصيرها  ها، محمّد بن مسلم ها، صفوان بن يحيى زرارة بن اعين

 و غير ايشان.

 كنم. اى از بزرگوارى يكى از ايشان را عرض مى نمونه

  عبادتهاى صفوان و رفقايش

 اند كه: نوشته  صفوان بن يحيى  در حاالت

______________________________ 
 .. 297/ 4منهاج الفقاهه:  -(1)

 56مهدى موعود)عج(، ص: 

خواند و سالى سه ماه روزه  روزانه يك صد و پنجاه ركعت نماز مى»

 داد. گرفت و سه مرتبه زكات مالش را مى مى

كرد، باهم به مكّه معظّمه رفتند، در  ورى مى با دو نفر از رفقايش پيله

، مسجد الحرام با هم قرار گذاشتند كه هر كدام بيشتر در دنيا ماند

 اعمال خير ديگرى را به نيابت او انجام دهد.
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ركعت نماز واجب و  51آن دو نفر رفيق او مردند و صفوان شبانه روز 

خواند و براى هر كدام از دو رفيقش نيز  نافله خودش را مى

 ركعت براى ابن جندق. 51ركعت براى ابن نعمان و  51خواند،  مى

گرفت و ماه  روزه مىماه رجب و شعبان را نيز براى آن دو نفر 

كرد، دو  رمضان را براى خودش و سه مرتبه هم مالش را تزكيه مى

 37«.مرتبه به نيابت از دو رفيقش و يك بار هم براى خودش

  كتابهاى اخبار در زمان غيبت

اينها چنين مردمانى بودند كه از حيث ايمان و عمل در دوره 

فيق جمع آورى خودشان زبانزد و شناخته شده بودند و خداوند تو

را به ايشان عنايت فرمود. چهار صد نفر   اهل بيت عليهم السالم اخبار

سرگرم تدوين اخبار شدند و به اشاره   ائمّه عليهم السالم  از اصحاب

، روايات را ضبط و ثبت كردند تا در مثل  بيت عليهم السالم اهل خود

 چنين زمانى به درد مردم بخورد.

______________________________ 
 .. 197رجال نجاشى:  -(1)

 57مهدى موعود)عج(، ص: 

                                                 
 .. 197رجال جناشى:  -(1)  37
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را جمع   اهل بيت  مرحوم كلينى بيست سال در خانه نشست و روايات

[ طوسى ]رحمة اللَّه عليهما[ نيز هر  [ صدوق و ]شيخ آورى نمود. ]شيخ

 كدام زحمات فراوانى را در جمع آورى روايات متحمّل شدند.

 كنيدبه راويان مهذّب رجوع 

در آخرين نامه خود به چهارمين   حضرت مهدى عليه السالم  خالصه

 نويسد: نايبش مى

يعنى  38«.در زمان غيبت كبرى به راويان اين روايات رجوع كنيد»

دهند،  به كسانى كه روايت صحيح را از دروغ و ضعيف تشخيص مى

فهمند و به عالوه  رجوع كنيد؛ به آن علمايى كه حالل و حرام را مى

 هواى نفس هم ندارند، رجوع كنيد.

 ]بنابر اين،[ جايز نيست كه از هر مجتهدى تقليد شود بلكه بايد

باشد، از حيث تقوا كاملًا ديندار  «مخالفاً على هواه» و «حافظاً لدينه»

و از حيث تهذيب نفس، مخالف هوا و هوس باشد. خودخواهى، 

 تعصّب و خودبينى در او نباشد.

 از لشكر يزيد بيشتر ضرر عالم هوا پرست

                                                 
 .. 484/ 2كمال الدين و متام النعمه:   -(1)  38
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 مروى است كه:

______________________________ 
 .. 484/ 2كمال الدين و تمام النعمه:  -(1)

 58مهدى موعود)عج(، ص: 

ضرر عالم هوا پرست براى دين مردمان، از لشكريان يزيد بيشتر »

علمايى كه هوا پرست و طالب جاه وشهرت باشند، مورد  39«.است

 پرستى، ملعون است. رياستباشند، هر لعن مى

و خوددارى كننده از هوا پرستى بود، حتماً  «صائناً لنفسه» بلى اگر

جاهل بايد به عالم رجوع كند و از چنين عالمى، كسب علم وفضيلت 

اى و هر كارى، كسى كه وارد نيست، به اهلش  نمايد. در هر رشته

اهلش  نمايد، براى دانستن حالل و حرام نيز بايد به مراجعه مى

 مراجعه كرد.

  نهايت تقوا در فتوا دادن

اين است « خواهد فتوا دهد كسى كه مى»يعنى « مفتى»شرط اساسى 

باشد تا مبادا در اثر هواى نفس، حاللى را « تقوا»كه در مرتبه كاملِ 

                                                 
 .. 88/ 2حباراألنوار:  -(1)  39
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حرام وحرامى را حالل كند، خون مظلومى را بريزد، يا مال ناحقّى 

 را ببرد، يا به غير اهلش بسپارد.

  مرجع 40اولى االمر كه اوْلى به تصرّف است،  امام  همان واليت

______________________________ 
 .. 88/ 2بحاراألنوار:  -(1)

خوب دقّت بفرماييد كه مسأله واليت فقيه و اولى به تصرّف  -(2)

چگونه دهها سال  -كه پايه جمهورى اسالمى بر آن است -بودنش

گونه كه با طرد  شود، همان جارى مى قبل به زبان شهيد بزرگوار

خوابنامه و خرافات ديگر، بهانه براى فريب خوردن از خواب 

 گيرد .. آريامهرى وتظاهر به دين كردن را از ساده لوحان مى

 59مهدى موعود)عج(، ص: 

اى حبّ دنيا در دلش نباشد  [ را داراست، پس بايد ذرّه تقليد نيز ]آن

واسطه حبّ دنيا حاللى  يست، چه بسا بهو گرنه تقليد كردنش جايز ن

 را حرام، يا حرامى را حالل كند.

  صفوان رياست طلب نيست

                                                 
ابنامه و گونه كه با طرد خو  شود، مهان چگونه دهها سال قبل به زبان شهيد بزرگوار جارى مى -كه پايه مجهورى اسالمى بر آن است  -خوب دّقت بفرماييد كه مسأله وّليت فقيه و اوىل به تصّرف بودنش -(2)  40

 گريد .. خرافات ديگر، هبانه براى فريب خوردن از خواب آريامهرى وتظاهر به دين كردن را از ساده لوحان مى
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حضرت   از صفوان بن يحيى سخن گفتيم. اين شخص كسى است كه

 فرمايد: تعريفش را مى  صادق عليه السالم

 41«.إنّه ال يحب الرياسة»

 «.دارد صفوان رياست را دوست نمى»

 نشين و محترم باشد و تعريفش را بكنند.آيد كه باال خوشش نمى

[ امام غايب شد، تكليف ما را معيّن فرمود و ما را حيران و  ]وقتى

 سرگردان نگذاشت و فرمود:

براى تشخيص نايب عام و مجتهدِ عادل، بايد به اهل خبره و اهل »

 42«.اطاّلع مراجعه كرد

 [ انتظار فرج براى خود امام زمان ]عليه السالم

حضرت مهدى عليه  ضى از روايات آن است كه بر خودظاهر بع

 نيز  السالم

                                                 
 اين روايت از امام رضا عليه السالم نقل شده است .. 154/ 73در حباراألنوار:  -(1)  41
 .. 11/ 1ترمجه حترير الوسيله:  -(2)  42
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______________________________ 
اين روايت از امام رضا عليه السالم  154/ 73در بحاراألنوار:  -(1)

 نقل شده است ..

 .. 11/ 1ترجمه تحرير الوسيله:  -(2)

 60مهدى موعود)عج(، ص: 

مروى   ا صلى اهلل عليه و آلهپيغمبر خد هنگام ظهور مخفى است. از

 است كه:

 دو عالمت براى خودش هست؛ يكى:  امام زمان موقع ظهور»

 گويد: آيد و مى شودو به نطق در مى شمشير از غالف خارج مى

 خروج كن و به وسيله من زمين را پر از عدل و داد كن و مهدى!

، بيرقى است كه با آقاست و آن هم به نطق در عالمت ديگر

  امام زمان عليه السالم شايد رازش هم اين باشد كه خود 43«.دآي مى

 هم در انتظار فرج خودش باشد كه افضل عبادات است.

كسى كه مسافر عزيزى دارد، چطور منتظر است كه بيايد، اگر كسى 

واقع شد، اين حال خودش   امام زمان  اين حالت برايش نسبت به

                                                 
 .. 399 -400/ 3؛ كفاية املوّحدين: 268/ 1عمه: كمال الدين و متام الن  -(1)  43
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  امام زمان ج الهى توسّطعبادت بلكه افضل عبادات است. انتظار فر

 براى خودش نيز از افضل عبادات است.

  مقام واالى مهدويّت

باشد و  مقام شامخ منحصر به خودش مى« مهدويّت»چون منصب 

انبيا و   اش سلطنت بر شرق و غرب عالم است؛ منصبى است كه الزمه

 اند و ناراحتى مؤمنين را به آن به آن مژده داده  ائمّه عليهم السالم

دادند، شيّادها مخصوصاً در زمان غيبت كبرى به طمع  تسكين مى

  چنين

______________________________ 
/ 3؛ كفاية الموحّدين: 268/ 1كمال الدين و تمام النعمه:  -(1)

400- 399 .. 

 61مهدى موعود)عج(، ص: 

اند و تاكنون بيش از  مقامى و رسيدن به چنين رياستى، منتظر فرصت

اند كه خداوند همه  بودن را كرده  مهدى  پنجاه نفر دعوى يك صد و

  را رسوا ساخت، لذا براى مشتبه نشدن مطلب بر كسى، از همه

هاى  و نشانه  مهدى عليه السالم  ما رواياتى راجع به صفات  امامان

ها به  خروج و نزديكى زمان ظهورش ذكر شده است. بعضى از نشانه
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ها واقع نشود،  شده كه تا اين نشانهذكر « عالمتهاى حتمى»عنوان 

 فرمايد. حضرت هم ظهور نمى

 62مهدى موعود)عج(، ص: 

 

  برخى از عاليم حتمى ظهور امام زمان عليه السالم

 

 سقوط بنى عبّاس قبل از ظهور -1

انقراض دولت مقتدر و »يكى از عاليم حتمى قبل از ظهور حضرت را 

نشانه در هفتصد سال قبل به  اند كه اين دانسته« دار بنى عبّاس ريشه

دست هالكوخان وخواجه نصيرالدين طوسى تحقّق پذيرفت. 

شود، هنوز واقع  هاى حتمى ديگر كه شايد حدود نُه نشانه مى نشانه

هاى غير حتمى واقع شده  نشده است هر چند تعداد زيادى از نشانه

 است.

  خروج دجّال -2

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  78 

باشد )نه مثل  يز مىمقارن با ظهور حضرت ن كه هاى حتمى ازنشانه

 است.« خروج دجّال»سقوط خالفت بنى عبّاس كه قرنها قبل بوده( 

امام عصر عليه   رود، راوى به در روايتى كه از اين فتنه سخن مى

 كند: عرض مى  السالم

 63مهدى موعود)عج(، ص: 

در جوابش   امام آقا! از خداوند بخواهيد اين بال پيش نيايد،»

 44«.، بايد واقع شودفرمايد: حتمى است مى

  جنايات سفيانى قبل ]از[ ظهور مهدى عليه السالم -3

از اوالد يزيد بن معاويه است و بين شام و مكّه از صحراى « سفيانى»

آيد و از همان جا لشكر تهيّه كرده و پنج مملكت را  خشك، بيرون مى

نمايد: دمشق، حمص، فلسطين، اردن وقنسرين را تسخير  تصرّف مى

دهد و آنها را به اطراف براى قتل  و لشكر بسيارى تشكيل مى كند مى

 كند: فرستد و آگهى مى و خرابى مى

                                                 
 .400/ 3كفاية املوّحدين:   -(1)  44
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را بياورد، يك هزار   على عليه السالم  اگر كسى سر يكى از دوستان»

على   لذا به طمع مال، خيلى از دوستان 45،«دهم!! درهم به او مى

 شوند. كشته مى  عليه السالم

  هاى حتمى هخسف بيدا از نشان -4

جا را قتل عام  فرستد و آن [ لشكر ديگرى به سمت مدينه مى ]دجّال

فرستد و در  كند، سپس همين لشكر را براى خراب كردن مكّه مى مى

 برد. شود كه زمين آنها را فرو مى اى بلند مى بين مكّه و مدينه، صيحه

 رسند، فرو زمين، تمام اين لشكرى را كه به سيصد هزار نفر مى

______________________________ 
 .400/ 3كفاية الموحّدين:  -(1)

 .. 215/ 52بحاراألنوار:  -(2)

 64مهدى موعود)عج(، ص: 

گرداند و به يكى  برد، جز دو نفر را كه ملكى صورتشان را بر مى مى

را بشارت بده كه   صاحب االمر عليه السالم كند برو به مكّه و امر مى

ان وادى ميان مكّه و مدينه( لشكريان سفيانى به در سرزمين بيدا )هم

                                                 
 .. 215/ 52حباراألنوار:  -(2)  45
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كند به شام برو و سفيانى را از  زمين فرو رفتند و به ديگرى امر مى

 اين ماجرا باخبر كن و بترسان.

يعنى فرورفتن در سرزمين مزبور « خسف بيدا»اين ماجرا كه به نام 

 هاى حتمى افتند، از نشانه است و لشكريان سفيانى به اين بال مى

 مقارن ظهور حضرت شمرده شده است.

  سيّد حسنى و گنج طالقان -5

است. سيّدى از سادات « خروج سيّد حسنى»از ديگر عاليم حتمى، 

  حسن عليه السالم [ امام]  حضرت مجتبى  حسنى كه نسب شريفش به

كند، در حالى كه نه دعوى نبوّت دارد،  رسد. از قزوين ظهور مى مى

و تنها براى   مهدى عليه السالم و نه نيابت از نه امامت، نه مهدويّت

برپا داشتن حدود الهى و اصالح امور مسلمين ورفع ظلم، قيام 

 كند. مى

گروند و گنج  اى از قزوين به او مى كند و عدّه سيّد حسنى حركت مى

 پيوندد. طالقان به او مى
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كنايه از افراد  -طور تعبير شده كه در روايت اين -«گنج طالقان»

كنند و به  يك و برجسته و پايدار هستند كه از طالقان حركت مىن

 پيوندند. سيّد حسنى مى

 65مهدى موعود)عج(، ص: 

  پيشرفت و پيروزى سيّد حسنى

شوند و پيروان و همراهانش پيشرفت  كم اطرافيانش زياد مى كم

نمايند و از قزوين تا حدود عراق را يك پارچه مسخّر  بسيارى مى

دارد. اين پيشرفت، مقارن با  مت عدل را برپا مىكند و حكو مى

گردد كه حضرت  از مكّه معظّمه مى  حضرت مهدى عليه السالم  خروج

 آورند. به كوفه تشريف مى

آيند،  به كوفه مى  حضرت مهدى عليه السالم  دهند كه به سيّد خبر مى

دهد به استقبالش برويم تا ببينيم اين خبر درست  به لشكر دستور مى

 ست يا نه.ا

شناسد ولى براى  رسند، سيّد حسنى آقا را مى وقتى به حضرت مى

را   پيغمبران  اطمينان بيشتر لشكريانش، از آن حضرت مواريث

 نمايد. مطالبه مى
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  مواريث انبيا نزد مهدى عليه السالم

را  و آن 46«را  موسى عليه السالم  بياوريد عصاى»فرمايد:  حضرت مى

 شود. جارى مىزند و آب  به سنگ مى

فوق العاده عظيم است، مواريث همه   مهدى عليه السالم  آرى، مقام

  انگشتر سليمان بن داوود، عمامه حضرت خاتم انبيا نزد اوست؛

______________________________ 
 )با اندك تفاوت( .. 312منتخب األثر:  -(1)

 66مهدى موعود)عج(، ص: 

آله، ذوالفقار على عليه السالم و األنبياء محمّد صلى اهلل عليه و 

 به او رسيده است.  مواريثى از آباى عظامش

پس از نشان دادن مواريث انبيا، سيّد حسنى دست آن حضرت را 

 گويد: بوسد و مى مى

كه لشكريان به شما معتقد شوند،  شما را شناختم ولى براى اين»

 شود تاريخ خوارج تكرار مى 47«.را مطالبه كردم انبيا  مواريث

                                                 
 ) با اندك تفاوت( ..312منتخب األثر:  -(1)  46
 .. 440/ 3كفاية املوّحدين:   -(1)  47
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كنند جز  تمام لشكر او كه يك صد هزار نفر هستند، همه بيعت مى

  على عليه السالم چهار هزار نفر از آنان مانند خوارج كه در برابر

طور  كنند و همان خروج مى  مهدى عليه السالم ايستادند، اينها هم بر

خوارج را كشت، اين چهار هزار   حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم  كه

 شوند. كشته مى  حضرت مهدى عليه السالم  هم به دست نفر

 -طور كه ]يزيد[ جريان تاريخى حرّه را و راستى عجيب است همان

كه قتل عام اهالى مدينه و سپس اقدام به خراب كردن خانه خدا 

 كند. اش سفيانى نيز چنين كارى را مى انجام داد، نواده -بود

ايستادند،   عليه السالم حضرت على طور كه خوارج در برابر همان

  حضرت مهدى عليه السالم خوارجى از لشكر سيّد حسنى نيز در برابر

 شود. ايستند و تاريخ تكرار مى مى

______________________________ 
 .. 440/ 3كفاية الموحّدين:  -(1)

 67مهدى موعود)عج(، ص: 

  قتل نفس زكيّه بين ركن و مقام -6
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در مكّه  «قتل نفس زكيّه» ن ظهور حضرت،هاى حتمى مقار ازنشانه

  مقام ابراهيم ترين مكانها بين ركن و معظّمه، در مسجدالحرام، شريف

 است.

 [ سيّدى كه از طرف حضرت، مأموريّت داشته كه حُجّاج را به ]سوى

گيرند و در چنين مقامى او را  بخواند، مى  حضرت مهدى عليه السالم

 برند. سر مى

 شنوند ا همه مىصيحه آسمانى ر -7

است كه حتمى الوقوع  «صيحه آسمانى» هاى حتمى، از ديگر نشانه

شنوند و  است و همه افراد شرق و غرب، اين صدا را در يك زمان مى

 فهمد كه: شنود و مى را مى هر كس مطابق زبان خودش آن

 «.وعده خدا نزديك شد» 48؛«أَزِفَتِ ا لْأَزِفَةُ»

 «.الظالميناال لعنة اللَّه على القوم »

 «.هر آينه دورى از رحمت خدا براى قوم ستمگران است»

 زند: و جبرئيل صدا مى

 49«.نزديك شد ظهور مهدى پسر حسن»
                                                 

 .. 57جنم:  -(1)  48
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______________________________ 
 .. 57نجم:  -(1)

بخشى از عاليم حتمى و ظهور حضرت مهدى عليه السالم  -(2)

 به بعد نيز آمده است .. 88درصفحه 

 68عج(، ص: مهدى موعود)

 شمرد. برمى  طالب عليه السالم علىّ بن ابى و اجداد آن حضرت را تا

 نداى ديگر جبرئيل اين است كه:

 «.الحقّ مع على وذريّته»

 «.است  على عليه السالم  و فرزندان  على حق با»

اين قسم نداها به عربى است لكن هر كس به زبانى كه به آن سخن 

به هر گوشى ]اين ندا[ طبق لغت خودش  شنود و گويد ]آن را[ مى مى

 رسد. مى

 ظاهر شدن سر و سينه در خورشيد -8

حضرت مهدى  هاى حتمى الوقوع كه حتماً بايد واقع شود تا از نشانه

 است. «پيدا شدن سروسينه در خورشيد» ظهور كند،  عليه السالم
                                                                                                                                                                                           

 به بعد نيز آمده است .. 88السالم درصفحه  خبشى از عالمي حتمى و ظهور حضرت مهدى عليه -(2)  49
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شود و از آن صورت صدا  سروسينه و كفى در قرص خورشيد پيدا مى

 و فرزندان اوست.  على شود كه حق با ىبلند م

گرفتن آفتاب در پانزدهم رمضان و گرفتن  از عاليم حتمى ديگر،

است، برخالف قواعد علم نجوم، اين خسوف   ماهتاب در آخر ماه

 شود. وكسوف واقع مى

 عاليم ديگر ممكن است واقع شود

شود و  عالمات متعدّد ديگرى نيز ذكر شده كه تدريجاً واقع مى

  يارى از آن واقع شده است. آنها از عاليم حتمى نيست؛ يعنىبس

 69مهدى موعود)عج(، ص: 

و نجم الثاقب  51در بحاراألنوار 50واقع شود.« بَدا»ممكن است در آن 

درباره  -كه به فارسى نوشته شده -حاجى نورى و دارالسالم نيز

عاليم غير حتمى مشروحاً بحث شده است و راستى سزاوار است 

 مندان از اين كتابها بهره ببرند. عالقه

                                                 
 «.آنچه بايد واقع شود، نشود و آنچه بنا بود واقع نشود، بشود» را گويند و به تعبري ديگر،« دگرگوىن مقّدرات» ودر اصطالح،« آشكار شدن» معىن به« بَدا» -(1)  50

 فرمايد. كنند؛ يعىن خدا هر چه را خبواهد) از مقّدراتى كه فرموده( حمو و آنچه را خبواهد ثبت مى استفاده مى...« اللَُّه َماَيَشآُء َويُ ْثِبُت  مَيُْحواْ » است كه از آيه شريفه:« بدا» از ضروريّات مذهب شيعه مسأله
پاسخهاى كاىف و شاىف آن بزرگمرد، مكّرر به چاپ رسيده است. براى دانسنت اين پرسش از شهيد آية اللَّه دستغيب مطرح شده و با  82آيد كه در ضمن سؤاّلت  البّته اشكاّلتى به اين مسأله شده و شبهاتى پيش مى

 پرسش مراجعه فرماييد .. 82مسأله به كتاب 
 .. 181/ 52حباراألنوار:  -(2)  51
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______________________________ 
دگرگونى »ودر اصطالح، « آشكار شدن»معنى  به« بَدا» -(1)

آنچه بايد واقع شود، نشود و »را گويند و به تعبير ديگر، « مقدّرات

 «.آنچه بنا بود واقع نشود، بشود

يَمْحُواْ »يه شريفه: است كه از آ« بدا»از ضروريّات مذهب شيعه مسأله 

كنند؛ يعنى خدا هر چه را بخواهد  استفاده مى...« اللَّهُ مَايَشَآءُ وَيُثْبِتُ 

 فرمايد. )از مقدّراتى كه فرموده( محو و آنچه را بخواهد ثبت مى

آيد كه در ضمن  البتّه اشكاالتى به اين مسأله شده و شبهاتى پيش مى

ستغيب مطرح شده و با پرسش از شهيد آية اللَّه د 82سؤاالت 

پاسخهاى كافى و شافى آن بزرگمرد، مكرّر به چاپ رسيده است. 

 پرسش مراجعه فرماييد .. 82براى دانستن اين مسأله به كتاب 

 .. 181/ 52بحاراألنوار:  -(2)

 70مهدى موعود)عج(، ص: 

 

  زمين خالى از حجّت نيست
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  زمين خالى از حجّت نيست

الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ  وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى»

 52«.الصلِحُونَ

از مطالب مسلّم كه در مذهب شيعه ضرورى است و عالوه بر 

برهانهاى عقلى كه بر آن اقامه شده دليلهاى نقلى و روايات متعدّد 

 نيز رسيده اين است كه از ابتداى آفرينش تا قيام قيامت، هيچ وقت

  ، يا وصىّ او؛ يعنىپيغمبر زمين از حجّت خدا خالى نيست، خواه ]از[

 . امام

 خورد. اگر زمين از حجّت خالى بماند، دستگاه آفرينش بهم مى

 كشاندن بندگان به سوى خدا

، كشانيدن بندگان به سوى خداوند است و «آفرينش»زيرا غرض از 

نباشد كه   امام يا پيغمبر باشد. اگر الزمه آن وجود حجّت الهى مى

  شود؛ يعنى وقتى خاليق را به سوى خدا سوق دهد، نقض غرض مى

______________________________ 
 .. 105انبياء:  -(1)

                                                 
 .. 105انبياء:  -(1)  52
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 71مهدى موعود)عج(، ص: 

راهنماى الهى در ميان خلق نباشد، مردم رو به گمراهى و شهوات 

لهى هم بر مانند، حجّت ا روند و از معنويّات و روحانيّت باز مى مى

 گيرد. آنها تمام نيست، دنيا را يك پارچه شهوات و مادّيّات فرا مى

  اوّل امام، سپس مأموم

 [ فرمود: معصوملذا ]

  امام اگر روى زمين بيش از دو نفر وجود نداشته باشد، يكى از آنها»

هنگامى كه  53«.]است؛ حجّت خدا[ و ديگرى مأموم ]و پيرو[ است

، نماينده  آدم [ حضرترا بيافريند، نخست ] خواهد خاليق خداوند مى

 آفريند، آنگاه از نسل او آدميان را. و خليفه خود را مى

نخست بايد راهبر و راهنما معيّن شود، سپس كسانى كه براى رو به 

شوند، ابتدا بايد مدير و مدبّر  خدا آمدن وسوق الى اللَّه آفريده مى

 مشخّص گردد، بعد دستگاه.

                                                 
 .. 179/ 1اصول كاىف:  -(1)  53
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رشته نبوّت و امامت متّصل بوده  خاتم األنبياء  ا زماناز نسل اوّل ت

را مايل است، به كتاب اثبات الوصيّه  است. هر كس شرح مفصّل آن

 مراجعه نمايد. -عليه الرحمه -مسعودى

  اتّصال امامت ]به روز[ قيامت

حجّة بن الحسن العسكرى عليه  تا  رسول خدا صلى اهلل عليه و آله از

  نيز در دين  السالم

______________________________ 
 .. 179/ 1اصول كافى:  -(1)

 72مهدى موعود)عج(، ص: 

 مقدّس اسالم مشخّص است و تا قيام قيامت اين امامت متّصل است.

پس از خودش را   امام  كه رفت مگر اين از دنيا نمى  امام  هيچ وقت

 ت است.تعيين كرده بود. در كتابهاى روايت اين معنى از مسلّميّا

اند به  ما نصّ صريح درباره جانشين خود داشته  امامان هر يك از

 خاتم االنبياء كه از انبياى گذشته و از  حضرت مهدى عليه السالم  ويژه

بودنش،  خاتم األوصياء و هر يك از آباى عظامش بر امامتش و

اند  روايات متعدّد رسيده است و همه مژده به آمدن آن آقايى داده
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ال إله  گيرد كه غير از گوينده: ه الهى به دست او انجام مىكه وعد

اى كه  نباشد؛ آن وعده  اللَّه صلى اهلل عليه و آله إلّااللَّه محمّد رسول

كنيم  داده كه روزى زمين را از لوث شرك، پاك مى انبيا  خدا به همه

حجّة   عملى شدنش به دست 54سپارم، و زمين را به بندگان صالح مى

شود  است، فسق و فجور از زمين ريشه كن مى  ن عليه السالمبن الحس

كه شهوترانى،  ماند. اين و جز خير و خوبى، عدل و احسان نمى

رود و جايش معنويّت و روحانيّت  حرص و حسد، كينه و بخل كنار مى

 گيرد، در آن زمان است. قرار مى

  بى نيازى به بركت نور واليت

و اوليا انتظار  انبيا  كه همه نزمان عجيب و بى نظيرى است چنا

 كشيدند و آرزوى درك چنين زمانى را داشتند. مقدمش را مى

______________________________ 
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا » (1)

 .. 105انبياء:  «الصلِحُونَ عِبَادِىَ

 73مهدى موعود)عج(، ص: 

                                                 
54  (1)\i « ْالصِلُحونَ  ِر َأنَّ اأْلَْرَض يَرِثُ َها ِعَباِدىَ َوَلَقْد َكَتْبَنا ىِف الزَّبُوِر ِمن بَ ْعِد الذّك»\E  :105انبياء .. 
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نور   شود، به بركت از جمله امورى كه در زمان حضرت واقع مى

شود؛ يعنى چنان دلشان روشن  ، بى نيازى نصيب مؤمنين مى واليت

رود، هر كس كه  از آنها بيرون مى« حرص»گردد كه ظلمت  مى

زند  خوراك معمولى خودش را داشته باشد، ديگر حرص نمى

 بيند. وخودش را نيازمند نمى

  ركت قناعتخوشى به ب

 مروى است:

خواهد زكات واجبش را بپردازد، به دنبال مستحق  كسى كه مى»

كند، تا يك هفته عقب نيازمند  زند؛ اعالن مى گردد؛ جار مى مى

چون به  55«.شود كه زكات او را بگيرد گردد؛ امّا كسى پيدا نمى مى

اند و  بينند لذا قانع ، همه خود را بى نياز مى نور علم و واليت  بركت

[ قناعت به آنچه خدا عنايت فرموده است، موجب  راستى ]كه

گذرانند؛ چه  شود و روزگارشان را به خوشى مى دلخوشى مى

 روزگار مباركى است!

  وسايل سريع در خدمت امام زمان عليه السالم

                                                 
 .. 445/ 3كفاية املوّحدين:   -(1)  55
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را براى آن زمان خاص،   حجّة بن الحسن عليه السالم خداوند،

هورش فراهم گردد و مردم ذخيره فرموده است تامقتضيات ظ

  استعداد درك

______________________________ 
 .. 445/ 3كفاية الموحّدين:  -(1)

 74مهدى موعود)عج(، ص: 

 آن وجود مقدّس را داشته باشند.

 حسب روايات شريف و مستفاد از اخبار آن است كه:

را در   وسايل سريعه خداوند براى پيشرفت ظاهرى آن حضرت،»

دهد كه مقدّمات آن از ماشين و هواپيما فراهم  او قرار مى اختيار

گستراند به قسمى  را در جهان مى  عدل شده است و به سرعت نور،

پذيرد و حتّى حيوانات متضاد، ديگر با  كه ديگر جنگ ونزاع پايان مى

 «.هم درگيرى ندارند

  [ است مهدى به اتّفاق موّرخين حجّة بن الحسن ]عليه السالم

اند و  داده  امامان و  پيغمبران زرگوار كه مژده آمدنش راآن ب

اند، به اتّفاق بسيارى از  خصوصيّات زمان پربركتش را نقل كرده
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  حجّة بن الحسن العسكرى عليه السالم  مورّخان و راويان، شخص

 است.

در كتاب   گنجى شافعى اش، مالكى در كتاب فصول المهمه  ابن صبّاغ

 در كتاب اربعين و  حافظ ابونعيم حب الزمان،البيان فى اخبار صا

اش مخصوصاً تصريح  در كتاب فتوحات مكيّه  الدين اعرابى محى

محمّد بن الحسن بن حسين بن على ابن  نمايند كه آن حضرت، مى

 باشد. مى  طالب عليهم الصالة والسالم ابى

در كتاب النجم الثاقب، نام علمايى كه درباره آن   حاجى نورى

 تأليفات دارند را ذكر كرده است. حضرت،

 75مهدى موعود)عج(، ص: 

 تولّد مهدى مطابق كلمه نور

هجرى قمرى متولّد گرديد كه  256آن بزرگوار بنابر اشهر، در سال 

 شود. مى «نور»  به حساب ابجد، تاريخ تولّدش مطابق با كلمه

او را مخفى داشت   حضرت امام حسن عسكرى عليه السالم  پدرش

زد خواصّ اصحابش. پس از فوت )و شهادت( آن حضرت، مگر ن

معتضد خليفه عبّاسى جاسوسهايى به خانه آن حضرت فرستاد تا اگر 
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جناب باشد، دستگير سازند، در همان روز، حضرت از  فرزندى از آن

 انظار غايب گرديد و هرچه گشتند او را نيافتند.

خاص  عنوان نايب سال غيبت صغرى، چهار نفر به 74در مدت 

حضرت، معيّن شدندكه قبلًا )در همين مجموعه( تذكّر داده  آن

 56شد.

  مالقات با مهدى عليه السالم در زمان غيبت

در زمان غيبت كبرى تا خود آن حضرت   حضرت حجّت  ديدن

كه خود حضرت صالح بداند خودش را  نخواهد، محال است، مگر اين

مكن است، البتّه به كسى نشان بدهد، يا بشناساند و گرنه غير م

بزرگان و صالحانى بوده و هستند كه به اين فضيلت و شرافت مفتخر 

 شوند. شده و مى

  عنوان [ كسى به آنچه مسلّم است ]اين است كه در عصر غيبت

______________________________ 
 .. 47 -48صفحه  -(1)

 76مهدى موعود)عج(، ص: 

                                                 
 .. 47 -48صفحه  -(1)  56
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ايشان مالقات نخواهد سفارت و نيابت خاص از طرف آن حضرت، با 

كرد و هركس دعوى چنين مالقاتى را بكند، دروغگوست، امّا براى 

مصالح متعدّد و از آن جمله اعتقاد بيشتر اهل تقوا و شيعيان آن 

 57آيد. حضرت براى بزرگانى در هر زمان، اين سعادت پيش مى

 كند نور واليت در شب تار، نورافشانى مى

 يبت كبرى به اين سعادت نايل شدنداز جمله كسانى كه در اوايل غ

است. اين حكايت را بحاراألنوار،   علىّ بن مهزيار اهوازى

 اند. الدين صدوق و الغيبه شيخ طوسى ذكر كرده كمال

اهل بيت عليهم  اى است كه آبا واجدادش با ابن مهزيار از طايفه

 ارادت خاصّى داشتند و همه پيروان واليت بودند.  السالم

  جدّ علىّ بن مهزيار به خدمت امام هادى عليه السالممشرّف شدن 

شد. شبى در  مشرّف مى  حضرت هادى عليه السالم  جدّش خدمت

گشت، ناگهان از  بيابان تاريك، جهت پيدا كردن آب براى وضو مى

  مسواكى

                                                 
ان حاضر نقل شده است كه توّسط حضرت مهدى عليه السالم چه در كتاب داستاهناى شگفت، اثر كم نظري شهيد حمراب آية اللَّه دستغيب قدس سره داستاهناى واقعى متعّددى از اين قبيل بزرگان در زم -(1)  57

اش نوشته اين كتاب براى زيادتى اميان به غيب و اميد به خدا و  طور كه آن شهيد در مقّدمه شان گرديد و چه حاجتمنداىن كه نيازشان برآورده شد وراسّت مهان بيمارهاىي كه شفا يافتند و چه درماندگاىن كه رفع گرفتارى
 ل به اهل بيت عليهم السالم بسيار نافع و مفيد است ..توسّ 
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______________________________ 
اللَّه  در كتاب داستانهاى شگفت، اثر كم نظير شهيد محراب آية -(1)

دستغيب قدس سره داستانهاى واقعى متعدّدى از اين قبيل بزرگان 

در زمان حاضر نقل شده است كه توسّط حضرت مهدى عليه السالم 

شان  چه بيمارهايى كه شفا يافتند و چه درماندگانى كه رفع گرفتارى

گرديد و چه حاجتمندانى كه نيازشان برآورده شد وراستى 

اش نوشته اين كتاب براى زيادتى  ر مقدّمهطور كه آن شهيد د همان

ايمان به غيب و اميد به خدا و توسّل به اهل بيت عليهم السالم بسيار 

 نافع و مفيد است ..

 77مهدى موعود)عج(، ص: 

كه در دست داشت، نورى تابيد و منظره آب را به وسيله اين نور، 

نيست  پيدا كرد. نخست وحشت كرد، بعد متوجّه شد اين نور، طورى

كه سوزش داشته باشد، وضو گرفت و نمازش را خواند و پس از 

حضرت هادى عليه   مدّتى آن نور خاموش گرديد. وقتى خدمت

 رسيد، جريانش را گفت وسؤال كرد:  السالم

 «.اين نور چه شد؟»

 حضرت فرمود:
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 «.باشد مى  اهل بيت اين نور واليت ما»

است كه واليت را به  غرضم ابن مهزيار پسر زاده چنين بزرگوارى

 ارث از آبايش برده است.

  بيست سال سفر مكّه به شوق ديدار مهدى عليه السالم

كه غيبت كبرى شد، ابراهيم، يا علىّ بن مهزيار بيست سال  پس از آن

شد. از  از خودش سلب آسايش كرد و همه ساله مكّه مشرّف مى

فرادى بود كه آمد و از آخرين ا نخستين افرادى بود كه به مكّه مى

عجّل اللَّه  -دانست كه ولىّ عصر شد؛ چون مى از مكّه خارج مى

هر ساله در مراسم حج مخصوصاً در موقف  -تعالى فرجه الشريف

عرفات، حضور خواهد داشت. تمام شوقش در اين بيست سال ديدار 

 آن حضرت بود.

 كوشش بسيار نمود، تضرّع زياد كرد، به درگاه خدا ناليد، پس از

 78دى موعود)عج(، ص: مه

بيست سال، شبى در خواب به او گفتند امسال به حج برو كه به مقصد 

 رسى. خودت مى
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جا راهى  بيدار شد و وسايل سفر را آماده كرد. به كوفه رفت و از آن

 مدينه و سپس مكّه گرديد.

شبى قبل از تاريك شدن هوا در حال طواف، جوان زيبايى را ديد كه 

اش آشكار است و دو حلّه سفيد پوشيده است، به  انىنورعبادت از پيش

اهل »ابن مهزيار رسيد و با هم مصافحه كردند. از ابن مهزيار پرسيد: 

 «.كجايى؟

 «.اهواز»گفت: 

 «.چه خبر دارى؟ 58 از ابن خضيب»پرسيد: 

 «.فوت شده»ابن مهزيار گفت: 

 رحمت خداوند بر او باد! چه شبهايى كه بر»او سه مرتبه فرمود: 

 «.آورد، رحمت خدا بر او باد! خواست و رو به درگاه خدا مى مى

 «.از ابن مهزيار چه خبر دارى؟»آنگاه پرسيد: 

 «.من هستم»گفت: 

 «.تويى؟»فرمود: 

                                                 
 دار بود .. وى از خملصان اهل بيت عليهم السالم و مردى جمتهد، سحرخيز و شب زنده -(1)  58
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 «.آرى»ابن مهزيار گفت: 

مانده،  باقى  ابامحمّدحسن العسكرى عليه السالم از كه امانتى»فرمود: 

 «.كو؟

______________________________ 
وى از مخلصان اهل بيت عليهم السالم و مردى مجتهد،  -(1)

 دار بود .. سحرخيز و شب زنده

 79مهدى موعود)عج(، ص: 

را  انگشترى كه به ارث به او رسيده بود به آن بزرگوار داد، او آن

 بوسيد و گريه كرد. آن وقت فرمود:

 «.رستگار شدى! به چه قصد آمدى؟»

محجوب )در   امام ل است به اميد ديداربيست سا»ابن مهزيار گفت: 

 «.آيم حجاب غيبت( مى

كه محجوب نيست، شما محجوب هستيد، اعمال بد   امام»او فرمود: 

 «.شما باعث شده كه از او محجوب شويد
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برسانم.   امام  به من اذن داده شده كه تو را خدمت»آن وقت فرمود: 

وه صفا بيا تا تو را امشب وقتى كه ستارگان كاملًا روشن شدند، نزد ك

 «.خدمت آن حضرت ببرم

 آن جوان، سر موعد آمد، همراه آن بزرگوار به راه افتاديم.»گويد: 

مقدارى از پستى و بلنديها گذشتيم. فرمود: وقت سحر و موقع نماز 

شب است. دو نفرى ايستاديم و نماز شب خوانديم، باز حركت كرديم. 

شو، نماز صبح را اوّل وقت  طليعه فجر طالع گرديد، فرمود: پياده

 بخوانيم.

سپس حركت كرديم و به يك وادى رسيديم كه نور از دور ساطع بود 

اى بر پا  رسيد. وسط وادى، خيمه و بوى مشك و عطر به مشام مى

 جا كه رسيديم فرمود: خاست، اين بودكه از آن نور به آسمان بر مى

 ست.جا وادى امن ا پياده شو و مركبت را رها كن، اين

  جا بايست تا برايت اذن مقدارى كه نزديك شديم، فرمود: اين

 80مهدى موعود)عج(، ص: 

 دخول بگيرم. رفت و برگشت و گفت: موفّق به هر خيرى شدى.
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 دامن خيمه را باالزدند، نور چهره مباركش چشمم را خيره كرد.

نزديك بود مدهوش شوم. عرض ادب و ارادت كردم. حضرت احوال 

كه آبادى و  -ق را پرسيد و فرمود: من در گوشه و كنارشيعيان عرا

  هميان زر را تقديم 59«.كنم زندگى مى -رفت و آمد مردم نباشد

ما را احتياجى نيست، خودت »فرمايد:  كند. مى مى  امام عليه السالم

 طور هم شد. و همين« كنى بردار كه به آن نياز پيدا مى

______________________________ 
 .. 42 -45/ 52بحاراألنوار:  -(1)

 81مهدى موعود)عج(، ص: 

 

  [ مهدى عليه السالم در كتب آسمانى مژده آمدن ]حضرت

 

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ »

 60«.الصلِحُونَ

                                                 
 .. 42 -45/ 52حباراألنوار:  -(1)  59
 .. 105انبياء:  -(1)  60
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و   السالمامام دوازدهم حضرت مهدى عليه   مسأله امامت و خالفت

غايب شدن و سپس ظاهر شدن و جهان را پر از عدل كردن او به 

 قدرى مهمّ است كه در كتابهاى آسمانى از آن خبر داده شده و

دادند كه در آخر الزمان،  گذشته، امّتهاى خود را مژده مى  پيغمبران

كند و جز اهل صالح، كسى بر  آقايى كه داعى الهى است، ظهور مى

 ماند. زمين باقى نمى

 فرمايد: اى كه تالوت شد، صريحاً مى در آيه شريفه

 «.گردند در زبور نوشتيم كه زمين را بندگان صالح من وارث مى»

دهد كه زمين يك  خبر مى  مهدى عليه السالم  در اين آيه از زمان

 پارچه عدل و داد است و ديگر از كفر و فسق و فجور، خبرى نيست.

______________________________ 
 .. 105انبياء:  -(1)

 82مهدى موعود)عج(، ص: 

و چند جاى قرآن   عيسى  ، انجيل موسى  ، تورات ابراهيم  در صحف

 دهند: مجيد از اين جريان، خبر مى
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و اراده كرديم به كسانى كه در زمين مستضعف شدند، منّت گذاريم »

 61«.شان گردانيم و آنان را پيشوايان قرار داده و وارثين

 شود سد اخالقى از بشر بر داشته مىمفا

خداوند وعده فرموده است كه زمين را پر از عدل و داد كند و جميع 

ملل عالم را خبردار كرده است كه اين كره زمين، عاقبت به خير 

و جور،  خواهد شد. غير از مؤمن صالح بر روى آن نخواهد بود. ظلم

 ماند. فساد و نفاق، حسد و كينه ديگر باقى نمى

 مروى است:

از ابتداى آفرينش بشر كه قابيل بر هابيل حسد برد و او را كشت تا »

اين مرض   حضرت حجّة بن الحسن العسكرى عليه السالم زمان ظهور

 «.در ميان بشر خواهد بود

گردد كه  امّا با ظهور حضرت، به قدرى علم قوى و ايمان، محكم مى

د؛ همه برادروار مان اى كينه و حسد نمى [ دلى، ذرّه در ]هيچ

  خورند و با هم گردند، مثل اعضاى يك بدن، به درد هم مى مى

                                                 
61  (1)-\i « ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفو ًة َوجَنَْعَلُهُم اْلَوا رِِثنيَ َونُرِيُد َأن َّنَّ  .. 5قصص:  E\«اْ ىِف اأْلَْرِض َوجَنَْعَلُهْم أَِئمَّ
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______________________________ 
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِى الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً » -(1)

 .. 5قصص:  «وَنَجْعَلَهُمُ الْوَا رِثِينَ

 83(، ص: مهدى موعود)عج

شود و به  ورزند، لذا بركات ظاهرى نيز بر آنها نازل مى دوستى مى

  رسد از آن جمله بركت حضرت، وفور نعمت به حدّ نهايت مى

 ريزد زمين گنجهايش را بيرون مى

 حسب رواياتى كه در اين زمينه رسيده:

ماند گنجى در جوف زمين  دهد و نمى زمين گنجهايش را بيرون مى»

حجّة بن  آرى، زمانى كه نور 62«.ريزد آن را بيرون مى مگر اين كه

شود،  بشر مستغنى مى 63كند، جهان را اداره مى  الحسن عليه السالم

است، مثل ساير زمانها نيست،   مهدى عليه السالم هر جا برود، نور

 اى خاص از زمان است كه خداوند چنين اراده فرموده است. قطعه

  ى عليه السالمنيروى قواى بدنى در زمان مهد

 مروى است كه:

                                                 
 .. 381/ 2اّلرشاد:  -(1)  62
63  (2)-\i « َوَأْشَرَقِت ا أْلَْرُض بُِنوِر َربّ َها»...\E  :69زمر .. 
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كند، چشم و گوش  در آن زمان، جميع قواى بدن افراد، تغيير مى»

شود كه تا چهار فرسخ را به  شود، به قدرى بينايى قوى مى قوى مى

بر سر چهار   حجّة بن الحسن عليه السالم  بيند واگر حضرت آسانى مى

ش را شنوند و چشمها جمال فرسخى، سخن بفرمايد، گوشها مى

 64«.بينند مى

______________________________ 
 .. 381/ 2االرشاد:  -(1)

 .. 69زمر:  ...«وَأَشْرَقَتِ ا لْأَرْضُ بِنُورِ رَبّهَا » -(2)

 .. 336/ 52بحاراألنوار:  -(3)

 84مهدى موعود)عج(، ص: 

 نسبت به قواى بدنى مثل دست و پا مروى است كه:

 65«.كنند ها را با دست جدا مىشوند كه كوه به قدرى قوى مى»

راستى كه حقيقت بهشت در روى كره زمين در آن زمان تحقّق پيدا 

و اوليا آرزوى چنين ايّامى را  انبيا  خود نيست كه كند. بى مى

 نمودند. كردند و براى تعجيل آن دعا مى مى

                                                 
 .. 336/ 52حباراألنوار:  -(3)  64
 .. 308/ 52حباراألنوار:  -(1)  65
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  دعاى امام صادق عليه السالم در تعجيل فرج

ز جناب محمّد بن مسلم روايت در كتاب اقبال، سيّد بن طاووس ا

 كند كه گفت: مى

حضرت   شب قدر )بيست وسوّم ماه مبارك رمضان( رفتم خدمت»

تا احيا به عبادت را در خدمت حضرت بگذرانم. از   صادق عليه السالم

خواند، من هم پشت سر آقا  اوّل شب تا آخر، حضرت دعا و نماز مى

از نماز صبح، حضرت  كردم. پس كرد، من هم مى بودم، هر كارى مى

دعايى طوالنى با حالت تضرّع خواند از آن جمله در ضمن دعا چنين 

 خواند:

خدايا! شتاب كن در فرج كسى كه به فرج او براى دوستانت گشايش 

 پس از آن پرسيدم: آقا! او كيست؟ 66است.

خاتم االنبياء محمّد   فرمود: فرزند زاده من، نام او نام جدّم؛ يعنى

موعود است كه در زمان او عدل برپا   ليه و آله مهدىصلى اهلل ع

  گردد، ظلم مى

______________________________ 
 .. 308/ 52بحاراألنوار:  -(1)

                                                 
 هّم عّجل ىف فرج من بفرجه فرج اوليائك ..اللّ  -(2)  66
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 اللّهمّ عجّل فى فرج من بفرجه فرج اوليائك .. -(2)

 85مهدى موعود)عج(، ص: 

لذا در هر حال، در شب  67«.رود و جور، فسق و فجور از بين مى

  حضرت ولى عصر عليه السالم  سوّم مستحب است دعاى فرج بيست و

 68خوانده شود.

  ثواب شهادت براى منتظران مهدى عليه السالم

طور كه شيوه اخيار و ابرار  بايد شب و روز چشم به راهش بود، همان

را داشته   ولىّ عصر عليه السالم  بوده است. اگر كسى جدّاً آرزوى

 ولىّ عصر  مثل اين است كه در خيمه باشد و به اين آرزو بميرد،

كسى كه با اين تمنّا بميرد، مثل كسى است كه در راه خدا در  69است.

 شهيد شده است. ولىّ عصر  ركاب

  جاى شبهه براى كسى نمانده است

عليهم الصلوات و  -رسول خدا صلى اهلل عليه و آله وائمّه هدى

د و در مكانهاى ان به قدرى درباره آن حضرت سخن فرموده -السالم

                                                 
 .. 29/ 2و ج  368/ 1اقبال األعمال:  -(1)  67
ً وناصراً ودلياًل وعيناً  -(2)  68 ياًل) مفاتيح اجلنان/ اعمال شبهاى دهه  حّّت تسكنه أرضك طوعاً ومتّتعه فيها طو الّلهّم كن لوليك حّجة بن احلسن صلواتك عليه وعلى آبائه ىف هذه الساعة وىف كّل ساعة ولّياً وحافظاً وقائدا

 آخر ماه رمضان( ..
 .. 498منتخب األثر:  -(3)  69
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بيان   مهدى عليه السالم  متعدّد و به مناسبتهاى مختلف درباره

  اى اند كه جاى شبهه فرموده

______________________________ 
 .. 29/ 2و ج  368/ 1اقبال األعمال:  -(1)

اللّهمّ كن لوليك حجّة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فى  -(2)

ة وليّاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلًا وعيناً هذه الساعة وفى كلّ ساع

حتّى تسكنه أرضك طوعاً وتمتّعه فيها طويلًا )مفاتيح الجنان/ اعمال 

 شبهاى دهه آخر ماه رمضان( ..

 .. 498منتخب األثر:  -(3)

 86مهدى موعود)عج(، ص: 

براى كسى باقى نمانده است؛ اسمش را بيان فرمود كه هم اسم من 

 است و فرمود:  ابوالقاسم  اش كنيه من يعنى و كنيه د( )م ح م  است

حضرت ابى   است و اشاره به  حسين عليه السالم  نهمين فرزند اين

يمأل األرض قسطاً وعدلًا بعد ما ملئت ظلماً » كرد،  عبداللَّه الحسين

 70«.وجوراً

                                                 
 .. 368/ 36حباراألنوار:  -(1)  70
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كه پر از ظلم و جور  زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد پس از آن»

 «.اشدشده ب

گونه ابهام و اجمالى در  خصوصيّاتش را بيان فرمود به قسمى كه هيچ

 كار نباشد از آن جمله:

 اصحاب مهدى، به عدد اصحاب بدر

فرمايد، البتّه اين افراد نخستين  نفر بيان مى 313عدد اصحابش را 

گردند به عدد اصحاب  [ به آنها ملحق مى اى هم هستند و بعداً ]عدّه

اى  . و اين هم لطيفه خاتم األنبياء صلى اهلل عليه و آله  بدر در ركاب

است كه ياران نخستين اسالم و كسانى كه در ابتداى ظهور اسالم در 

حاضر به فداكارى شدند، به همان   پيغمبر صلى اهلل عليه و آله  ركاب

نيز براى تجديد حيات   مهدى عليه السالم  تعداد در ركاب فرزندش

 كام قرآن، جمع گردند.اسالم و اجراى اح

 باشند ظهورش از مكّه و مالئكه يارش مى

 محلّ ظهورش از مكّه معظّمه خواهد بود و سلطنتش عالمگير

______________________________ 
 .. 368/ 36بحاراألنوار:  -(1)
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 87مهدى موعود)عج(، ص: 

 شود و حكومتش تمام كره زمين را فرا خواهد گرفت. مى

فرمايد، جبرئيل طرف راستش و ميكائيل طرف  مى هنگامى كه ظهور

چپش، اسرافيل در پيش و عزرائيل در عقبش روانند و مالئكه يارانش 

 باشند. مى

در اين زمينه در كتابهاى تأليف شده درباره آن حضرت، زياد 

 قلمفرسايى شده است.

  رفع حوايج مردم به وسيله نوّاب اربعه

د و عرض شد چهارنفر به سالى كه بو 74در زمان غيبت صغرى 

عثمان بن سعيد، محمّد بن  دار نيابت از حضرت بودند: ترتيب عهده

كه اكنون قبر شريف   عثمان، حسين بن روح و علىّ بن محمّد سمرى

 باشد. ايشان در كنار بازار بغداد موجود و مزار مى

در زمان نوّاب اربعه از اطراف و اكناف، هر كس از شيعيان مطلبى 

گرفت و رفع  تماس مى  امام عليه السالم وسيله نوّاب با داشت به

 گرديد. مشكلش مى
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حسب فرمايش خود  -پس از غيبت كبرى و رجوع به علماى عاملين

ديگر عذرى براى كسى باقى  -امام، به شرحى كه قبلًا گذشت

مراجعه « فقهاى عدول»ماند، بايد در عبادات و احكام دينى به  نمى

 نمايند.

 88)عج(، ص: مهدى موعود

 عمل به احتياط هم بايد به نظر علما باشد

تواند بگويد من به علما كارى ندارم و در مسائل شرعى  كسى نمى

كنم واز  كنم، يا خودم رجوع به اخبار مى مى« احتياط»عمل به 

 فهمم. روايات تكليفم را مى

بايد دانست كه فهميدن تكليف شرعى از روى روايات و قرآن مجيد، 

كس نيست، هرچيزى را اهلى است ودر هركارى عقال به  مهكار ه

 كنند ودر فقه نيز بايد به اهل خبره مراجعه كرد. اهلش مراجعه مى

عمل به احتياط كار هر كس نيست. اصلًا شناختن راه احتياط را بايد 

خود علما معيّن نمايند، پس در خود عمل به احتياط نيز احتياج به 

كند و به  [ كارهايى مى ه بسا ]انسانرجوع كردن به علماست، چ

نظرش خوب و مطابق احتياط است در حالى كه احتياط در ترك آن 
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كند به خيالش احتياط كرده  كار بوده است، يا كارهايى را ترك مى

 در حالى كه احتياط در به جاى آوردنش بوده است.

  [ مهدى عليه السالم حديث درباره ظهور ]حضرت 1156

ى هم از عاليم حتمى ظهور حضرت بكنم؛ عالماتى كه در ا اينك اشاره

اخبار از آن ياد شده و مقارن با ظهور آن حضرت است والزم است 

را بدانند تا دروغ بودن ادّعاى مدّعيان باطل برايشان  همه آن

  تر گردد، قبلًا نيز اشاراتى شده و در ضمن صحبتهاى روز گذشته واضح

 89مهدى موعود)عج(، ص: 

 ضى از ]آنها[ سخن رفت، اينك به دنباله آن.از بع

قريب يك هزار حديث با سلسله سند   اهل بيت عليهم السالم  از طريق

امامى مذهب و يك صد و پنجاه و شش حديث به طريق عامّه راجع 

به عاليم ظهور و زمان حضرت حجّت و كيفيّت غيبت و ظهور آن 

ين قدر به آن حضرت رسيده است وراستى كمتر موضوعى است كه ا

 اهتمام داده باشند.

در تعداد عاليم حتمى، مختلف ذكر شده: ده، نُه، هفت و پنج عالمت 

 اند. نيز ذكر كرده
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  صيحه آسمانى در ماه رجب و رمضان

است كه سه مرتبه   صيحه آسمانى در ماه رجب هاى حتمى، از نشانه

طورى كه همه به  71«أَزِفَتِ ا لْأَزِفَةُ» شود: صدا از آسمان بلند مى

 شنوند. مى

ديگر در شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان، منادى در آسمان ندا 

 كند: مى

 (2«. )است  مهدى آل محمّد صلى اهلل عليه و آله موقع ظهور»

نيست كسى كه اين ندا را نشنود، هر كس به زبان و لغت خودش 

 شود. شنود، از آسمان، اعالن ظهور حضرت بلند مى را مى آن

______________________________ 
 .. 268كتاب الغيبه:  -2. 57نجم:  -(1)

 90مهدى موعود)عج(، ص: 

  هياهوى سفيانى پانزده ماه است

خروج » -كه قبلًا نيز اشاره شد -از عاليم حتمى قبل از ظهور

حضرت حجّة بن الحسن عليه  است. پانزده سال قبل از ظهور «سفيانى

                                                 
 .. 268كتاب الغيبه:   -2. 57جنم:  -(1)  71
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گردد؛ اسمش عثمان و اسم پدرش عنبسه  سفيانى ظاهر مى  السالم

 است.

حدود شام، « يابس»رسد. در وادى  نسبش هم به يزيدبن معاويه مى

گردد. خيلى زشت روست. آبله رو و يك چشمى )اعور(  آشكار مى

 است. سرش بزرگ و به اندازه سر گاو است.

 كند، از سه شبانه روز در مدينه همچون جدّش يزيد، قتل و غارت مى

كه در بيابان بيدا  كند تا اين تجسّس مى  مهدى عليه السالمحضرت 

روند. مدّت سلطنتش شش ماه است و  لشكريانش به زمين فرو مى

 باشد. اش پانزده ماه مى هياهو و فتنه

  دجّال، ساحرى شوم

است. در كتاب  «خروج دجّال» از ديگر عاليم حتمى الوقوع،

طور مجمل، انسانى  هب 72بحاراألنوار تفصيلش را ذكر كرده است.

است مهيب و به حسب خلقت، يك چشم بيشتر ندارد و جاى چشم 

كه كور است بلكه جاى چشم ديگرش پوست  ديگرش صاف است نه اين

 اش قرار گرفته است و در است. آن يك چشم هم در پيشانى

                                                 
 .. 181/ 52حباراألنوار:  -(1)  72
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______________________________ 
 .. 181/ 52بحاراألنوار:  -(1)

 91: مهدى موعود)عج(، ص

 داخل چشمش قطعه خونى نمايان است.

دجّال، ساحرى ماهر و شوم است؛ از جمله سحرهايش نشان دادن 

آب و نان به مردم است، انواع نمايشات به همراه دارد كه به هر 

 فريبد. اى را مى نقشى، عدّه

 تواند بفريبد اهل ايمان را نمى

، امّا مؤمن شود هر كافر، منافق وضعيف االيمانى، پيرو دجّال مى

 خورد. و در روايت چنين رسيده كه: فريب او را نمى

خواند و آب  اى از قرآن را مى رسد، سوره مؤمن تا به دجّال مى»

شود. شرّ و سحر او به اهل  اندازد و رد مى دهان به صورتش مى

البتّه كسى كه  73«.زند و كارگر نخواهد بود ايمان ضررى نمى

تواند ضررى به او بزند مگر آن كه  مىكس ن اش به خداست، هيچ تكيه

خدا مقدّرش فرموده باشد و آنچه هم خدا مقدّر بفرمايد، خير شخص 

 در آن است.
                                                 

 .. 400 -401/ 3كفاية املوّحدين:   -(1)  73
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  عيسى عليه السالم در ركاب مهدى عليه السالم

در كتاب صحيح بخارى، صحيح مسلم، مسند ابى داوود و غير اينها از 

 د كه هنگام ظهوران نقل نموده رسول خدا كتب معتبر عامّه روايت از

از آسمان   حجّة بن الحسن عليه السالم، عيسى بن مريم عليهما السالم

 شود نازل مى

______________________________ 
 .. 400 -401/ 3كفاية الموحّدين:  -(1)

 92مهدى موعود)عج(، ص: 

 خواند، فرمود: نماز مى  امام زمان عليه السالم و عقب سر

در ميان شما   عيسى بن مريم  انان( هنگامى كهايد شما )مسلم چگونه»

مهدى آل محمّد صلى  به نماز ايستاده در حالى كه امام جماعت شما

 همچنين فرمود: 74«.است  اهلل عليه و آله

  عيسى  و وسطش  مهدى  گمراه نشود امّتى كه اوّلش من و آخرش»

 (2«. )است

 در روايت صحيح ديگر است كه:

                                                 
 .. 85/ 51حباراألنوار:  -2. 88/ 51حباراألنوار:  -(1)  74
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گيرد )و با  را مى  حضرت مهدى عليه السالم  ستد  عيسى عليه السالم»

فرمايد: جلو بايست )تا  نمايد( حضرت به او مى آن حضرت بيعت مى

كند: شما به امامت  عرض مى  عيسى عليه السالم با تو نماز گذاريم(،

 75«.سزاوارتريد

  تبليغات فرقه ضالّه در دهات

م تا صداى من تأكيد نمود  امام زمان مخصوصاً در عاليم حتمى ظهور

به گوش بى خبران برسد، مخصوصاً در دهات كه كمتر با كتاب و 

مجالس وعظ و علما سر و كار دارند، لذا فرقه ضالّه هم بيشتر 

كند، البتّه من و شما هم مقصّريم، بايد  تبليغاتش را در اين دهات مى

افراد كتاب خوان و جوانان متعهّد برومند، اين حقايق را نشر دهند 

  وبه

______________________________ 
 .. 85/ 51بحاراألنوار:  -2. 88/ 51بحاراألنوار:  -(1)

 .. 479منتخب األثر:  -(2)

 93مهدى موعود)عج(، ص: 

                                                 
 .. 479منتخب األثر:  -(2)  75
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خبر برسانند و كتابهاى مناسب درباره  هاى بى گوش اين بيچاره

[ به اينها برسانند  منتشر نمايند. ]همچنين  مهدى عليه السالم  حضرت

 76هيچ يك از عاليم حتمى ظهور آقا هنوز واقع نشده است. كه

  ابو راجح حمامى و عمر دوباره

  حجّة بن الحسن عليه السالم اى از ختم كنم عرايضم را به ذكر معجزه

كه مشروحاً  -«ابو راجح حمامى»كه در حلّه واقع گرديد؛ داستان 

طور  نده بهب -در بحاراألنوار، كتاب كشف الغمّه و غيره ذكر گرديده

 كنم: را عرض مى اجمال و خالصه آن

در حلّه و از   اهل بيت  ابو راجح حمامى از شيعيان مخلص»

 -عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف -حضرت ولىّ عصر  ارادتمندان

بود. به واسطه جريانى، مورد غضب حاكم حلّه واقع گرديد. وى 

سختى او را زدند؛ تمام  [ بزنند تا بميرد. به دستور داد او را به ]قدرى

دندانهايش ريخت و سرتاپايش زخم گرديد، آن وقت گفت: دماغش 

را سوراخ كردند و بندى از مو در آن كردند، سپس گفت: بدن نيمه 

جانش را در كوچه و بازار بكشند، در اثناى راه به حال مرگ افتاد، 

 حاكم گفت:

                                                 
 البّته غري از انقراض سلسله خلفاى عّباسى كه ساهلا پيش رخ داده است .. -(1)  76
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 همان جا او را بكشيد.

اين بيچاره خودش در حال مرگ است، اى جمع شدند و گفتند:  عدّه

 چكارش داريد، بگذاريد خودش بميرد و باألخره او را رها

______________________________ 
البتّه غير از انقراض سلسله خلفاى عبّاسى كه سالها پيش رخ  -(1)

 داده است ..

 94مهدى موعود)عج(، ص: 

 كردند و همه منتظر مرگش بودند.

ر شدند و بدن نيمه جان و در حال مرگش را به اش خبردا خانواده

خانه آوردند. بامداد مالحظه كردند ابو راجح بر روى سجّاده نشسته 

 صحيح و سالم سرگرم تعقيب نماز است.

اطرافش را گرفتند ]و گفتند:[ جريانت چيست؟ بدنش مثل نقره فام 

شده از آثار زخم ديروز اصلًا خبرى نبود، دهان و دندانهايش در 

 كمال سالمتى است، بسيار زيبا و جوان شده است.

حجّة بن الحسن عليه   گفت: ديشب در همان حال بيچارگى خواستم به

استغاثه كنم، ديدم زبان ندارم، دلم شكست، با دل شكسته به   السالم
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مواليم توجّه كردم كه ديدم هوا منوّر گرديد وآقا تشريف آوردند و 

 بدن من كشيدند و مرا شفا دادند. با دست مبارك خود، سر تا پاى

ابو راجح آبله رو هم بود، ولى پس از اين ماجرا صورتش صاف 

اهل حلّه مرتّباً براى ديدارش  قسمى كه گردد به وبسيار زيبامى

 آمدند. مى

خبر به حاكم دادند، از رعب برخود لرزيد و توبه كرد و از اين به بعد 

 نشست. مؤدّب مى 77 مهدى عليه السالم  رو به مقام

خداوند عالوه بر عمر دوباره كه به ابو راجح داد، چندين فرزند 

 78«.ذكور نيز به او عنايت فرمود

______________________________ 
مقام مهدى عليه السالم هم اكنون در حلّه عراق موجود است و  -(1)

 باشد .. محلّ زيارت و عبادت اخيار مى

 .. 70/ 52بحاراألنوار:  -(2)

 95مهدى موعود)عج(، ص: 

 

                                                 
 باشد .. مقام مهدى عليه السالم هم اكنون در حّله عراق موجود است و حمّل زيارت و عبادت اخيار مى -(1)  77
 .. 70/ 52حباراألنوار:  -(2)  78
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 منافع امام غايب كدام است؟

 

 منافع امام غايب كدام است؟

اين شد كه مصلحت   مهدى عليه السالم  خالصه بحثهاى گذشته درباره

مدّتى از انظار، غايب بماند و پس   امام دوازدهم نمود الهى اقتضا مى

ين را از ستم از مدّت معلوم نزد پروردگار، او را آشكار سازد و زم

امام  پاك سازد و خداپرستى را رايج فرمايد و هر كس هنگام ظهور

 را معيّن كند، دروغ گفته است و اين دانش ويژه خداوند است.  زمان

همچنين پس از غيبت صغرى ديگر نيابت خاص تمام شده و هر كس 

عنوان سفارت و نيابت از آن حضرت، دعوى ديدن حضرت را بكند  به

 قا را به اين و آن برساند، او نيز دروغگوست.و پيغام آ

است در   امام غايب  امّا مطالبى كه بايد اكنون عنوان شود، فايده

كه او را  برند در حالى زمان غيبت كبرى، چگونه خلق از او بهره مى

 شناسند؟ بينند و نمى نمى

 96مهدى موعود)عج(، ص: 

  كتب روايى؛ يادگار ائمّه عليهم السالم -1

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  123 

نسبت به تكاليف بندگان، آنان را سرگردان نگذاشتند و  لًا:اوّ

حواله « فقهاى عدول»گونه كه مشروحاً گذشت، شيعيان را به  همان

 فرمودند.

است در   ائمّه هدى عليهم السالم كتب اخبار كه يادگار كه: ديگر آن

هاى كافى ببرند. نيست  توانند از آنها بهره ميان ما است كه اهلش مى

 توان يافت. كه پاسخش را در كتابهاى روايت مى مگر اين مشكلى

هاى مختلف دينى، در باب اصول عقايد و مشكالتى كه ممكن  در رشته

اند. اين همه روايت  است پيش بيايد، انواع شبهات را پاسخ فرموده

كه بزرگان دين ما ]آنها را[  -رسيده است كه در كتابهاى احتجاج

 آنها نقل شده است. معظمى از -اند تأليف كرده

 نزول رحمتها و دفع بالها -2

امّا منافع وجود مباركش قطع نظر از حضور يا غيبتش را نبايد از نظر 

موجب نزول رحمتهاى الهى   امام عليه السالم دور داشت. اصلًا وجود

رسد، به بركت  وواسطه در فيض است. هر خيرى به هر كس كه مى

نيز به واسطه اوست.  وبه واسطه آقاست و بركات عمومى

شود، يا بالهاى عمومى  طورى كه هر باليى از هر كس دفع مى همان
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گردد، آن هم به شفاعت و به واسطه آن بزرگوار است،  كه مرتفع مى

 چه حاضر باشد يا غايب.

 97مهدى موعود)عج(، ص: 

جابر بن »  از حيث روايت، نخستين كسى كه اين پرسش را نمود جناب

 بود. «ارىعبداللَّه انص

 فايده آفتاب از پشت ابر

است. پس از   رسول خدا صلى اهلل عليه و آله  جابر از صحابه خاصّ

خبر داد كه وصىّ دوازدهمين من   پيغمبر صلى اهلل عليه و آله  آن كه

و خلق از ديدارش   غيبت كبرى و  غيبت صغرى داراى دو غيبت است؛

 محرومند، جابر پرسيد:

! آيا مردم در زمان غيبتش از او  ى اهلل عليه و آلهرسول اللَّه صل يا»

 «.برند؟ بهره مى

 [ فرمود: ]حضرت

قسم به خدايى كه مرا به پيغمبرى برگزيد! همه مردم از وجودش »

اين  79«.برند مانند بهره بردنشان از آفتاب در روز ابرى بهره مى

                                                 
 .. 93/ 52حباراألنوار:  -(1)  79
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مچون است كه پرده غيبت را ه  رسول خدا صلى اهلل عليه و آله  تشبيه

فرمايد. در روز ابرى، درست  ابر در برابر نور افشانى آفتاب ذكر مى

است كه خورشيد نمايان نيست ولى روشنى كه هست، مردم از ديدن 

 رسد. قرص خورشيد محرومند ولى منافعش به آنها مى

فرمايد؛ چه مؤمن و  مى« استفاده همه مردمان»نكته ديگر، تعبير به 

مند  نّى، همه از وجود مباركش بهرهچه كافر؛ چه شيعه و چه س

گردند كه واسطه در فيض بودنش هست. نزول رحمتها و دفع  مى

بالها چه شخصى و چه اجتماعى، از بركات وجودى آن بزرگوار 

 است.

______________________________ 
 .. 93/ 52بحاراألنوار:  -(1)

 98مهدى موعود)عج(، ص: 

  ايمان به غيب و امتحان مردم -3

« امتحان مردم در ايمان به غيب»  امام عليه السالم  از منافع غيبت

 است.

 فرمايد: اساس دين، عقيده به غيبت است. در اوّل سوره بقره مى
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اين قرآن، اسباب هدايت براى پرهيزگاران است، آنان كه به غيب »

ايمان به غيب؛ يعنى: ايمان به چيزى » 80«.آورند )و غيبت( ايمان مى

 «.سّ خارج استكه از ح

كه او را  آورند با اين ايمان مى  امام زمان عليه السالم  كسانى كه به

بينند بلكه به واسطه آيات وروايات و اخبار بزرگان كه  به چشم نمى

طور كه  كنند همان اند، يقين پيدا مى به وجود آن بزرگوار خبر داده

اى براى  هنسبت به مبدأ ومعاد چنين است، لذا خود اين غيبت وسيل

 مند شوند وايمان محكم وقوى پيدا نمايند. ترقّى مؤمنين است تا بهره

  سعى در عبادت و ترك معصيت -4

خوددارى مردم از گناه است و روى »از جمله منافع وجود مباركش، 

 به اين شرح:« آوردن به اطاعت حق

پس از آن كه مؤمنين به حكم قرآن مجيد باور كردند كه اعمالشان 

 كنند گناهى از آنان سر رسد، لذا سعى مى مى  امام زمان ظربه ن

______________________________ 
الم* ذلِكَ ا لْكِتبُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدًى لّلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ » -(1)

 .. 1 -3بقره:  ...«بِالْغَيْبِ 

                                                 
80  (1)-\i « امل* ذِلَك ا ْلِكتُب َّلَرْيَب ِفيِه ُهًدى لّْلُمتَِّقنَي* الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب»...\E  :1 -3بقره .. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  127 

 99مهدى موعود)عج(، ص: 

ولىّ   داتى باشد كه موجب خشنودىنزند بلكه در نامه اعمالشان عبا

 گردد. عصر

 فرمايد: قرآن مجيد مى

بيند كارتان را و پيغمبرش  بگو: عمل كنيد، پس به زودى خداوند مى»

 -مطابق تفسيرى كه رسيده -در آيه شريفه« مؤمنين» 81«.و مؤمنين

 در هر زمان است.  امام و  ائمّه هدى عليهم السالم

 شود رت روا مىحاجاتى كه به بركت آن حض -5

قضاى حوايج به بركت آن »  امام عليه السالم  از جمله منافع وجودى

است. خدا داند چه اشخاصى در هر وقت او را ميان خود و « بزرگوار

خداى خود واسطه قرار داده و از خداوند به بركت او حاجت خود 

فرمايد؛ چه دعاهايى  طلبند و خداوند نيز حاجتشان را روا مى را مى

 شود. ه به بركت توسّل به آن بزرگوار، مستجاب مىك

اى است از درياى بى پايان كرامات  آنچه در كتب نوشته شده قطره

 آن بزرگوار.

                                                 
81  (1)-\i « َُوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن  َعَمَلُكمْ  َوُقِل اْعَمُلواْ َفَسرَيَى اللَّه»...\E 105وبه: ت .. 
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باشد تا شيعيان  نماز استغاثه به آن بزرگوار، مشهور و مجرّب نيز مى

 مند گردند. بهره

  را عرض كردم كه به بركت توسّل به آن« ابو راجح حمامى»قضيّه 

______________________________ 
توبه:  ...«وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  عَمَلَكُمْ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ» -(1)

105 .. 

 100مهدى موعود)عج(، ص: 

بزرگوار، عمر دوباره يافت و خداوند او را جوان و زيبا كرد و چند 

 فرزند پسر نيز به او عنايت فرمود.

اى را كه صاحب كشف الغمّه نقل نمود و در زمان  يز قضيّهقبلًا ن

 نويسد: هجرى قمرى واقع گرديد، گفتم، مى 635خودش حدود 

اسماعيل بن حسن   در تمام عراق اين قضيّه مشهور شد و آن قضيّه»

است كه در زمان رياست جناب سيّد بن طاووس در حلّه واقع   هرقلى

 اش گذشت. و خالصه« گرديد

  غمبران در حضرت حجّت عليه السالمسنّت پي
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شيخ صدوق در كتاب كمال الدين و تمام النعمه روايتى به سند 

 فرمايد: نقل نموده كه مى  حضرت سجّاد عليه السالم صحيح از

و   نوح و  آدم سنّتى از  حضرت مهدى عليه السالم  در قائم ما؛ يعنى»

  يوسف و سنّتى از  عيسى و سنّتى از  موسى و سنّتى از  ابراهيم سنّتى از

[ هركدام را ذكر  ]سپس 82«.گذشته است  پيغمبران و خالصه سنّتى از

روايت مزبور را عنوان  84ما هم در اين ايّام مبارك، 83فرمايد. مى

 كنيم. مى

______________________________ 
 .. 322/ 1كمال الدين و تمام النعمه:  -(1)

تغيب قدس سره در سخنرانى شهيد بزرگوار آية اللَّه دس -(2)

درباره حديث امام سجّاد  -كه چند صفحه بعد خواهد آمد -بعدى

 عليه السالم توضيح بيشترى داده است ..

 19شمسى، مطابق با  1336/ 1/ 1اين سخنرانى در تاريخ  -(3)

ف بوده و متأسّفانه چندين سخنرانى قبل از آن در نيمه شعبان  شعبان

ه السالم به دست نيامده اميد است و تولّد حضرت حجّت علي

                                                 
 .. 322/ 1كمال الدين و متام النعمه:   -(1)  82
 درباره حديث امام سّجاد عليه السالم توضيح بيشرتى داده است .. -كه چند صفحه بعد خواهد آمد  -شهيد بزرگوار آية اللَّه دستغيب قدس سره در سخنراىن بعدى -(2)  83
هاى  ف بوده و متأّسفانه چندين سخنراىن قبل از آن در نيمه شعبان و توّلد حضرت حّجت عليه السالم به دست نيامده اميد است نوشته شعبان 19بق با مشسى، مطا 1336/ 1/ 1اين سخنراىن در تاريخ  -(3)  84

 مزبور پيدا شود و در جتديد چاپ اين اثر نفيس از آهنا استفاده گردد ..
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هاى مزبور پيدا شود و در تجديد چاپ اين اثر نفيس از آنها  نوشته

 استفاده گردد ..

 101مهدى موعود)عج(، ص: 

[ راستى  از انبياى گذشته است، ]به  حضرت حجّت شباهتهايى كه در

 فرمايد: مضمون اين شعر لطيف است كه مى

حسن يوسف، دم عيسى يد 

   دارى و بيضا

آنچه خوبان همه دارند تو 

  تنها دارى

 

  طول عمر شباهتى با آدم و نوح

است،   حضرت مهدى عليهم السالم در  نوح و  حضرت آدم سنّتى كه از

شيخ »، لقب  حضرت نوح است. در ميان پيغمبران،« طول عمر»

شان پيرترين انبيا ظاهراً اي«. پير مرد پيغمبران»دارد؛ يعنى « األنبياء

اش پيش از جريان  است. حسب نصّ قرآن مجيد، مدّت پيغمبرى

امّا مدّت عمرش از يك هزار و پانصد  85سال بوده است، 950توفان، 

 اند. سال كمتر نوشته نشده است، دو هزار سال نيز نوشته

                                                 
85  (1)-\i ... « َِْسنَي َعاًما فََأَخَذُهُم الطُّوفَاُن فَ َلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإّلَّ خ»...\E  :14عنكبوت .. 
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  دنيا خانه دو در است

 مروى است:

 را بگيرد، گفت:  حضرت نوح  هنگامى كه عزرائيل خواست جان»

______________________________ 
 ...«فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ »...  -(1)

 .. 14عنكبوت: 

 102مهدى موعود)عج(، ص: 

اى شيخ األنبياء! اى كسى كه عمرت از همه پيغمبران بيشتر بوده 

اى دو در يافتم  يا را چون خانهاست! دنيا را چگونه يافتى؟ فرمود: دن

 86«.خواهم خارج گردم كه از يك در وارد شدم و از در ديگر مى

  كيفيّت خانه حضرت نوح عليه السالم

 اند: در حاالتش نيز ذكر كرده

ايستاد، سر  اش مى اش كوخى بوده به طورى كه وقتى در خانه خانه»

 (2. )«و گردنش بيرون بود؛ يعنى به اندازه قامتش هم نبود

  اصحاب كهف مؤيّد طول عمر مهدى عليه السالم
                                                 

 .. 300منتخب األثر:  -2. 919/ 2ميزان احلكمه:  -(1)  86
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امام سجّاد عليه   است كه  حضرت نوح عليه السالم غرض، طول عمر

را طول عمر آن   حضرت مهدى عليه السالم سنّت نوح در  السالم

را   نوح  خداوندى كه قادر است دو هزار سال 87حضرت دانسته است.

را نيز هر مقدار   ه السالممهدى علي  تواند حضرت نگه دارد، مى

 بخواهد نگه دارد.

سال در آن  309« اصحاب كهف»همان گونه كه به نصّ قرآن مجيد 

كه تغييرى در لباسشان واقع شود. سيصد  بدون اين 88غار ماندند

  نواخت خوابيدن و بعد بيدار شدن و براى مرتبه دوّم سال، يك

______________________________ 
 .. 300منتخب األثر:  -2. 919/ 2لحكمه: ميزان ا -(1)

 .. 322/ 1كمال الدين و تمام النعمه:  -(2)

 .. 25كهف:  «وَلَبِثُواْ فِى كَهْفِهِمْ ثَلثَ مِاْ ئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعًا» -(3)

 103مهدى موعود)عج(، ص: 

كه   حضرت خاتم االنبياء محمّد صلى اهلل عليه و آله  خوابيدن تا زمان

بر بساطى   رسول خدا صلى اهلل عليه و آله، على عليه السالم به امر

                                                 
 .. 322/ 1كمال الدين و متام النعمه:   -(2)  87
88  (3)-\i «َولَِبُثواْ ىِف َكْهِفِهْم ثَلَث ِمْا ئٍَة ِسِننَي َواْزَداُدواْ ِتْسًعا»\E   :25كهف .. 
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نشست و در كهف مزبور رفت و بر ايشان جواب دادند و براى سوّمين 

و فرج   حضرت مهدى عليه السالم مرتبه به خواب رفتند تا زمان ظهور

در ركاب حضرت باشند، آيا كسى كه چنين  -حسب روايات -او

د، چه مانعى دارد آن حضرت را ساليان متمادى، كن قدرت نمايى مى

 جوان و قوى نگه دارد؟

 داستان عزير و االغش با انگور

باشد كه  مى« جناب عزير و االغ و انگورش»تر داستان  از اين شگفت

يك صد سال خوشه انگور لطيف  89در قرآن مجيد بيان فرموده است.

گونه  ل بدون هيچرا نگه داشت و بدن عزير را نيز در اين يك صد سا

امّا االغش به حسب جريان طبيعى، مرد و بدنش  90تغييرى حفظ كرد،

انگور را يك صد سال تر و تازه و سالم نگه داشتن، مهمتر  91پوسيد.

 را دو هزار سال مثلًا؟  حجّة بن الحسن عليه السالم  است، يا بدن

______________________________ 
ات شهيد آية اللَّه دستغيب، مشروحاً در از بيان« معاد»در كتاب  -(1)

 صحبت شده است، به اين كتاب كم نظير مراجعه شود .. اين آيات

                                                 
 صحبت شده است، به اين كتاب كم نظري مراجعه شود .. از بيانات شهيد آية اللَّه دستغيب، مشروحاً در اين آيات« معاد» در كتاب -(1)  89
90  (2)-\i ... « َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك مَلْ يَ َتَسنَّْه   َبل لَِّبْثَت ِمْا ئََة َعاٍم فَانظُْر ِإىَل»...\E  :259بقره .. 
91  (3)-\i«  َنْكُسوَها حلًَْما  ِِحَارَِك ... َكْيَف نُنِشُزَهاثَُ   ... َوانظُْر ِإىَل»...\E  :259بقره .. 
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طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ   بَل لَّبِثْتَ مِاْ ئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى»...  -(2)

 .. 259بقره:  ...«

 ...«نَكْسُوهَا لَحْمًا  نشِزُهَاثُمَحِمَارِكَ ... كَيْفَ نُ  وَانظُرْ إِلَى»...  -(3)

 .. 259بقره: 

 104مهدى موعود)عج(، ص: 

 ماند؟ جسدهاى موميايى چطور مى

از علماى بزرگ « علّامه»مرحوم آقاى سيّد محسن عاملى، مشهور به 

 متأخّرين و چند سالى است به رحمت خدا واصل شده است.

البيان فى »ه نام دارد ب  حضرت حجّت عليه السالم  كتابى درباره

و در اين كتاب، نظايرى براى اين «  صاحب الزمان عليه السالم  برهان

( ذكر نموده  حضرت مهدى عليه السالم  مطلب )طول عمر و بقاى

 نويسد: است؛ از آن جمله مى

اجساد فراعنه مصر پس از گذشتن هزاران سال، كشف گرديد در »

د؛ از جمله در كشفى كه حالى كه اين بدنها كاملًا سالم مانده بو

خودم حضور داشتم و مشاهده كردم، جسدى بود كه در صندوقى 

هايى كه مشغول خوردن آن  گذاشته بودند با سفره خوراك و ميوه
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طور حتم  است كه به  حضرت مسيح  بود. تاريخ اين بدن قبل از والدت

 «.تاكنون دوهزار سال بيشتر است

  علم و قدرت بشر از خداست

 فرمايد: مى[  ]سپس

تواند جسدى  جايى كه بشر عادى، با پى بردن به خواصّ گياهان مى»

را هزار سال نگاه دارد، با موميايى يا موادّ شيميايى، ميوه را هزاران 

سال سالم نگه دارد، آيا خداوند ربّ العالمين و آفريدگار بشر و آن 

 سالم، تواند كسى را ساليان سال و قرنها گياهان و خواصّ آنها نمى

 105مهدى موعود)عج(، ص: 

كه علم و قدرت و كمال بشر و هر  جوان و نيرومند نگه دارد؟ با اين

 خاصيّتى در هر موجودى هم از خداست و بس.

 تواند ببيند چشم خفّاش نور آفتاب را نمى

آنان كه در اين مسأله در شك هستند، چون غرق در كثافات مادّه و 

توانند درك نمايند. به  ن واضحى را نمىطبيعت اند، لذا حقايق به اي

تعبير ديگر، خفّاش صفتانند كه در مقابل نور حقيقت، غير از اظهار 
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عداوت، چيزى ندارند اظهار كنند، نقص در بيننده است، نه در 

 حقيقت.

 آيا اين همه شواهد كافى نيست؟

  ائمّه هدى عليهم السالم و  پيغمبر اكرم اين همه اخبار و روايات از

و غيبت صغرى و   حضرت مهدى عليه السالم  درباره وجود مقدّس

كبرى و اين همه خوبانى كه هر كدام در روزگار خود نمونه بودند، 

ايم، كافى  اظهار داشتند كه به خدمتش رسيده و او را زيارت كرده

شان  نيست؟ آيا اين همه گرفتارهايى كه با توسّل به او، رفع گرفتارى

آورده گرديد، باز براى اثبات وجودش كافى  شان بر شد و حاجت

 نيست؟

 106مهدى موعود)عج(، ص: 

 

  پنهان ماندن والدت چون ابراهيم

 

بود كه   حضرت سجّاد عليه السالم صحبت درباره حديث شريفى از

 فرمود:
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از پيغمبران گذشته   حضرت مهدى عليه السالم  در قائم ما؛ يعنى»

طول عمر   و نوح عليهما السالم حضرت آدم  كه سنّت -92 سنّتى است

 «.-بود كه گذشت

  سنّت حضرت ابراهيم در امام زمان عليهما السالم -1]

، «پنهان ماندن مولدش بود»حضرت ابراهيم عليه السالم   [ امّا سنّت

مخفى نگه داشته   حضرت ابراهيم خليل الرحمن گونه كه تولّد همان

مستور و خود آن حضرت نيز   حضرت مهدى عليه السالم  شد، والدت

او را به كسى جز   امام عسكرى عليه السالم نيز از انظار مخفى بود و

 داد. به صالحين از اصحاب و خواصّ ياران، نشان نمى

______________________________ 
 .. 300منتخب األثر:  -(1)

 107مهدى موعود)عج(، ص: 

 زند اى كه سلطنت نمرود را بهم مى بچّه

ت آن چنين ذكر شده كه به سلطان وقت خبر دادند كه پسرى در كيفيّ

زند. دستور داد در آن  شود و بساط سلطنت تو را بهم مى متولّد مى

شود، هيچ  ايّامى كه منجّمين خبر داده بودند نطفه بچّه منعقد مى
                                                 

 .. 300منتخب األثر:  -(1)  92
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مردى نزديك همسرش نشود، امّا در آن شب به او خبر دادند 

يده است، لذا در صدد بر آمد هر باألخره نطفه آن پسر منعقد گرد

اى كه پسر متولّد شود، او را بكشد، جاسوسهايى معيّن كرد كه  بچّه

ها هم مأموريّت يافتند،  اگر زنى پسر زاييد، او را بكشند و قابله

 متولّدين پسر را گزارش بدهند.

 شود ابراهيم بت شكن متولّد مى

تا وقتى هنگام وضع را در شكم مادر حفظ كرد   ابراهيم خداى تعالى،

متولّد شد،   ابراهيم اى براى كمك آمده بود تا حمل شد. قابله

 مادرش لرزيد، قابله پرسيد:

 «.چه بر سرت آمد؟»

 مادر گريه كرد و گفت:

 «.كشند پس از نُه ماه رنج و زحمت، اين پسر را مى»

خداوند، دل آن زن قابله را گردانيد به قسمى كه ترحّم كرد و قول 

 ن مورد را گزارش ندهد.داد اي

 گفت:  ابراهيم به مادر  حضرت ابراهيم تارخ پدر
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 108مهدى موعود)عج(، ص: 

هر چند اين زن قابله خبر نداد، امّا بودن اين پسر در خانه ما »

 «.خطرناك است

 كند ابراهيم تنها در غار رشد مى

 مادرش گفت:

 «.سپارم او را در كهفى به خدا مى»

و در غارى گذاشت، پس از چند روز به ديدارش  بچّه را به كوه برد

انگشت ابهامش را   ابراهيم رفت تا ببيند چه بر سرش آمده است، ديد

 نوشد. در دهان گذاشته و شير مى

دهد، از انگشت ابهام نيز  بلى، همان كس كه از پستان مادر شير مى

و را در بر گرفت   ابراهيم تواند هنگام نبودن اسباب، شير بدهد. مى

شير داد، سپس با يك عالم حسرت، همان جا او را گذاشت و اطرافش 

 را سنگچين كرد و رفت.

 كند حكومت طاغوتى را سرنگون مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  140 

  ابراهيم خليل از  حضرت قائم عليه السالم به هر حال، سنّتى كه در

باشد؛ چون خليفه عبّاسى  مى «مخفى بودن والدت آن جناب» است،

بين بردن آن بزرگوار بود و جاسوسهايى نيز كاملًا در صدد يافتن واز 

براى خبر گرفتن از آن حضرت، معيّن نموده بود و علّتش هم رواياتى 

رسيده بود كه   پيغمبر و ائمّه عليهم السالم است كه به حدّ تواتر از

  آقايى

 109مهدى موعود)عج(، ص: 

ا برد و حكومت حق و عدل برپ شود و طاغوتها را از بين مى ظاهر مى

دارد، لذا هر طاغوتى با او در ستيز است و از همان اوّل  مى

  گونه كه نسبت به خواهد نگذارد چنين آقايى پيدا شود، همان مى

 چنين بود.  حضرت ابراهيم

 [ موسى غايب شدنش از انظار سنّت ]حضرت -2

غايب شدنش از ميان »جناب موسى عليه السالم   امّا نسبت به سنّت

ه چندين مرتبه واقع گرديد؛ يك بار از ميان باشد ك مى «قومش

اسرائيل اصلًا از حال او  سال غايب شد به قسمى كه بنى 28قومش 

خبر نداشتند و جرأت نداشتند اسمش را ببرند، در گوشه و كنار، 

را   موسى  آمدند و عالمى كه داشتند اوصاف گاهى در بيابان گرد مى
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اد آن پيغمبرى كه خدا براى د خواند و به آنها مژده مى برايشان مى

 نجاتشان خواهد فرستاد، چنين اوصافى دارد.

در ميان قومش پيدا   موسى عليه السالم  سال 28هنگامى كه پس از 

شد، جريان قتل قبطى و نزاعش با ديگرى پيش آمد كه به او خبر 

دادند دستگاه حكومتى فرعون در صدد دستگيرى تو است، هر چه 

مجدّداً غايب شد و به مدين   موسى عليه السالم الذ 93زودتر فرار كن،

 جا ماند و از انظار بنى اسرائيل غايب بود. رفت و ده سال نيز در آن

______________________________ 
إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنّى لَكَ   قَالَ يمُوسَى»...  -(1)

 .. 20: قصص «النصِحِينَ مِنَ

 110مهدى موعود)عج(، ص: 

  فرمايش حضرت مهدى عليه السالم به شيخ صدوق قدس سره

 نويسد: در اوّل كتاب كمال الدين مى -عليه الرحمه -شيخ صدوق

در عالم رؤيا ديدم به مسجد الحرام مشرّف شدم و با حالت احرام، »

كنم، در طواف چهارم، چشمم به جمال عديم  طواف خانه كعبه مى

روشن شد. حضرت به من فرمود:   حضرت مهدى عليه السالم  لمثالا
                                                 

93  (1)-\i ... «النِصِحنيَ  ِإنَّ اْلَمأَلَ يَْأمتَُِروَن ِبَك لَِيْقُتُلوَك فَاْخرُْج ِإىّن َلَك ِمنَ   َقاَل ميُوَسى»\E  :20قصص .. 
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نويسى تا سبب تقويت  اى شيخ! چرا كتابى درباره من وغيبت من نمى

 قلوب و ايمان مردم گردد؟

 ام. حضرت فرمود: عرض كردم: كتابهاى متعدّد درباره شما نوشته

ن تا دانم ولى كتابى بنويس و در آن غيبت انبياى سلف را بيان ك مى

 -عليه الرحمه -لذا شيخ 94«.مردم بدانند غيبت من تازگى ندارد

حضرت  تا  حضرت آدم  در كتاب كمال الدين و تمام النعمه از غيبت

را ذكر كرده است كه هر پيغمبرى،   خاتم األنبياء صلى اهلل عليه و آله

 مدّتى از ميان قومش غايب بوده است.

  ه السالمعلي  اختالف مردم در سرنوشت عيسى -3

عجّل  -حضرت مهدى در  حضرت مسيح عليه السالم امّا سنّتى كه از

 «.اختالف خلق در اوست»  است -اللَّه تعالى فرجه

 اختالف واقع شد و برخى گفتند:  مسيح  طورى كه درباره همان

______________________________ 
 .. 3 -4/ 1كمال الدين و تمام النعمه:  -(1)

 111ج(، ص: مهدى موعود)ع

                                                 
 .. 3 -4/ 1كمال الدين و متام النعمه:   -(1)  94
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نه چنين است »، بعضى ديگر گفتند: «عيسى را به دار زدند و كشتند»

مهدى عليه   حضرت  همچنين درباره 95،«بلكه شبيه او را به دار زدند

اى منكر و كافر شدند و گروهى مؤمن و ثابت ماندند و  عدّه  السالم

از  بود، تا كنون پوسيده شده و  مهدى عليه السالم اگر»برخى گفتند: 

در جنب قدرت حق، پايدار »و جمعى گفتند:  96«بين رفته است

 «.ماندنش شگفتى نيست

 قيام به سيف و استقرار توحيد -4

دارد   خاتم األنبياء محمّد صلى اهلل عليه و آله  امّا سنّتى كه از جدّش

 اين است كه:

با قوّه الهى قيام كرد و شرك را از   پيغمبراكرم صلى اهلل عليه و آله»

بت را از كعبه كند و همه را نابود ساخت و  360جزيرةالعرب برد، 

مهدى   انداز شد، همچنين وقتى طنين  اشهد ان ال اله إلّا اللَّه  صداى

شود، به تدريج شرك را از روى زمين بر  ظاهر مى  عليه السالم

شود، وعده خدا بر جهانگير  آميز خفه مى دارد و هر صداى شرك مى

 «.اش بر همه اديان، تحقّق خواهد يافت يروزىشدن اسالم و پ

                                                 
تّ َباَع الظَّّن َوَماقَ َتُلوُه يَِقيًنا* َبل رَّفَ َعُه اللَُّه ِإلَْيِه ْن ِعْلٍم ِإّلَّ اَوَما قَ َتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولِكن ُشّبَه هَلُْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفواْ ِفيِه َلِفى َشّك ّمْنُه َما هَلُم ِبِه مِ » ... i\فرمايد: جا كه مى برحسب قرآن جميد، قول دّوم صحيح است آن -(1)  95

 .. 157 -158نساء:  E\«وََكاَن اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما
 .. 327و  354/ 1ر. ك: اكمال الدين و متام النعمه:  -(2)  96
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______________________________ 
جا كه  برحسب قرآن مجيد، قول دوّم صحيح است آن -(1)

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِن شُبّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ »...  فرمايد: مى

بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتّبَاعَ الظَّنّ وَمَاقَتَلُوهُ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِى شَكّ مّنْهُ مَا لَهُم 

 157 -158نساء:  «يَقِينًا* بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

.. 

 .. 327و  354/ 1ر. ك: اكمال الدين و تمام النعمه:  -(2)

 112مهدى موعود)عج(، ص: 

  ناشناس ماندن همچون يوسف -5

ناشناس » است،  مهدى عليه السالم پيغمبر در  يوسف مّا سنّتى كه ازا

 شناختند. ديدند، ولى نمى است؛ خلق او را مى «ماندنش براى مردم

 شناختند. برادرانش مدّتى با او آميزش داشتند ولى او را نمى

شد، امّا كسى او  گذاشتند و او نيز بر آنها وارد مى بر بساطش قدم مى

 ت.شناخ را نمى

 ساليان متمادى ناشناخته ماند
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جزء فلسطين است و تا مصر در آن روزگار هجده روز « كنعان»

توانستند نُه روزه آن را طى نمايند. با  مسافت بود كه با سرعت مى

در مصر بود و پدر و   يوسف  سال 28اين كمى مسافت، مع الوصف 

و خيال  شناختند برادرانش در كنعان. اهالى مصر اصلًا او را نمى

 كردند غالم عزيز )مصر( است. مى

به مصر و   يوسف  تر، چند مرتبه آمد و رفت برادران از اين شگفت

بود كه باز او را نشناختند. داستانش را   يوسف  رسيدنشان خدمت

 بيان فرموده است.  يوسف  قرآن مجيد در سوره

 يوسف خودش را معرّفى كرد

 اوانى آمد و ارزاق زياد شد،ايد هفت سال در مصر باران فر شنيده

دستور داد گندمها را ذخيره كنند و پس از آن، هفت   حضرت يوسف

 سال قحطى شد.

 113مهدى موعود)عج(، ص: 

شدند و به   يوسف  از جمله كسانى كه در هفت سال قحطى محتاج به

  برادر مادرى« بنيامين»خدمتش آمدند، برادرانش بودند؛ نخست 
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او را طلبيد، بنيامين را نيز   يوسف  ، بعدكهآوردند را نمى  يوسف

 آوردند.

را نشناختند تا خودش را به برادر   يوسف كدام حتّى بنيامين، هيچ

اش معرّفى كرد. پس از ماجراهايى، آن وقت به ساير  مادرى

 برادرانش فرمود:

و برادرش هنگامى كه جاهل بوديد، چه   يوسف ايد كه با آيا دانسته»

 «.كرديد؟

 97است.  يوسف  جا بود كه ناگهان دانستند گوينده سخن، خودش اين

 مؤمنين به مهدى عليه السالم يقين دارند

 فرمايد: [ صدوق قدس سره مى ]شيخ

زنده   يوسف  دانست كه به الهام خداوندى مى  يعقوب  تنها پدرش»

كردند، لذا گفت: اى فرزندانم! برويد و  است، امّا ديگران باور نمى

 98«.جستجو كنيد و از رحمت خداوند نوميد نباشيد  يوسف از

                                                 
97  (1)-\i « َافَ َعْلُتم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أ  .. 89 -90يوسف:  E\...«نُتْم جِهُلوَن* قَاُلواْ أَِءنََّك أَلَنَت يُوُسُف َقاَل أَنَا يُوُسُف َوهَذآ َأِخى قَاَل َهْل َعِلْمُتم مَّ
98  (2)-\i « ُسواْ ِمن يُوُسَف َوَأِخيِه َوَّلتَاَْيُسواْ ِمن رَّْوِح اللَِّه  .. 87يوسف:  E\...«يَبىِنَّ اْذَهُبواْ فَ َتَحسَّ
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______________________________ 
قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جهِلُونَ* قَالُواْ » -(1)

 .. 89 -90يوسف:  ...«أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذَآ أَخِى 

نِىَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَاتَاْيَسُواْ مِن رَّوْحِ يبَ» -(2)

 .. 87يوسف:  ...«اللَّهِ 

 114مهدى موعود)عج(، ص: 

نيز چنين   حضرت مهدى عليه السالم  حال مؤمنين در زمان غيبت

،  يوسف  نسبت به  يعقوب است، مؤمنين يقين به وجودش دارند مانند

بينند. وقتى خداوند بخواهد كسى را از انظار  او را نمى هر چند

 مخفى بدارد، برايش كارى ندارد و نظايرى نيز دارد.

 كافران، محمّد صلى اهلل عليه و آله را نديدند

وهنگامى كه قرآن خواندى قرار »در ضمن تفسير آيه شريفه:  -1

اب آورند، حج داديم ميان تو و كسانى كه به آيات ما ايمان نمى

  شبى ابوجهل و رفقايش تصميم»ذكر شده كه:  99«اى را پوشيده شده

                                                 
 ت كه چند كرامت از آية اللَّه دستغيب قدس سره بيان شود:جا خوب اس در اين -(1)  99

كه اطراف  خرداد آن سال، دركنار منزل شهيد آيةاللَّه دستغيب، ناظر ماجراى حريت آورى بودند. با اين 16گذرد، هنوز افراد بسيار هستند كه در ماجراى شب  مى 52اينك كه ساليان درازى از ماجراى خرداد  -الف
شان را  منتقل كردند و مهه فهميدند كه چگونه خداوند چشمانوكماندوهاى گارد سلطنّت و جاسوسهاى شهرباىن آن روز، از داخل و خارج فّعالّيت داشتند، مع الوصف آن شهيد بزرگوار را به خانه مهسايه  منزل، حماصره

 از ديدن آن بزرگوار كور فرمود.
 رفتند. جا بود، َّنى كردند، وىل به سراغ آن خانه كه آية اللَّه دستغيب در آن ها را بازجوىي مى خانه مهسايهتر، تا دو روز بعد تا چند طرف،  از اين شگفت -ب
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______________________________ 
جا خوب است كه چند كرامت از آية اللَّه دستغيب قدس  در اين -(1)

 سره بيان شود:

گذرد، هنوز  مى 52اينك كه ساليان درازى از ماجراى خرداد  -الف

خرداد آن سال، دركنار  16ى شب افراد بسيار هستند كه در ماجرا

منزل شهيد آيةاللَّه دستغيب، ناظر ماجراى حيرت آورى بودند. با 

كه اطراف منزل، محاصره وكماندوهاى گارد سلطنتى و  اين

جاسوسهاى شهربانى آن روز، از داخل و خارج فعّاليّت داشتند، مع 

ه الوصف آن شهيد بزرگوار را به خانه همسايه منتقل كردند و هم

شان را از ديدن آن بزرگوار كور  فهميدند كه چگونه خداوند چشمان

 فرمود.

ها را  تر، تا دو روز بعد تا چند طرف، خانه همسايه از اين شگفت -ب

كردند، ولى به سراغ آن خانه كه آية اللَّه دستغيب در  بازجويى مى

 رفتند. جا بود، نمى آن

                                                                                                                                                                                           
كدام از  ن بزرگوار از خانه خارج شده بود و هيچو چند ماه پيش از پريوزى انقالب بود كه دستگاه جّبار، منزل آن بزرگوار را حماصره كرده بود، در حاىل كه حلظاتى قبل از حماصره، آ 57كه: در سال  قضّيه ديگر اين -ج

 طور دقيق ايشان را حتت نظر داشتند و چند حلظه قبل او را ديده بودندف كه وارد خانه شده، نديدند. مأمورين كه اين
ا درب مسجد از اين مهه خيابان و حّّت بازارچه نزديك مسجد) منصوريّه( گذشتند و هيچ يك تر، مراجعت ايشان در شب مجعه به مسجد جامع است كه با ماشني سوارى از دروازه قرآن ت باز شگفّت از اين عجيب -د

 از مأمورين، ايشان را نديدند و سخنراىن جالىب را در مسجد ايراد كرد در حاىل كه مأمورين، خانه خاىل او را حماصره كرده بودند.
 ذكر گرديده است .. -كه منتشر شده  -اش رى از كراماتش در يادوارهراسّت كه كراماتش بسيار بود، روانش شاد باد! البّته بسيا
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ه پيش از پيروزى انقالب و چند ما 57كه: در سال  قضيّه ديگر اين -ج

بود كه دستگاه جبّار، منزل آن بزرگوار را محاصره كرده بود، در 

حالى كه لحظاتى قبل از محاصره، آن بزرگوار از خانه خارج شده 

طور دقيق ايشان را تحت نظر  كدام از مأمورين كه اين بود و هيچ

، داشتند و چند لحظه قبل او را ديده بودندف كه وارد خانه شده

 نديدند.

تر، مراجعت ايشان در شب جمعه به  باز شگفتى از اين عجيب -د

مسجد جامع است كه با ماشين سوارى از دروازه قرآن تا درب 

مسجد از اين همه خيابان و حتّى بازارچه نزديك مسجد )منصوريّه( 

گذشتند و هيچ يك از مأمورين، ايشان را نديدند و سخنرانى جالبى 

كرد در حالى كه مأمورين، خانه خالى او را  را در مسجد ايراد

 محاصره كرده بودند.

راستى كه كراماتش بسيار بود، روانش شاد باد! البتّه بسيارى از 

 ذكر گرديده است .. -كه منتشر شده -اش كراماتش در يادواره

 115مهدى موعود)عج(، ص: 

كه  را از بين ببرند. وقتى پيغمبر گرفتند به مسجد الحرام بروند و

را نديدند، هر چند گشتند او   خدا صلى اهلل عليه و آله رسول آمدند
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در مسجد، سرگرم خواندن قرآن  خدا رسول  كه را نيافتند با اين

لهب و همسرش، ذكر  پس ازنزول سوره تبّت و هجو ابى -2 100«.بود

 -كه زن بسيار شريرى بود -لهب( شده كه حمّالةالحطب )همسر ابى

اش رفت، با  در خانه  پيغمبر صلى اهلل عليه و آله  اغاى به سر با حربه

تشريف داشتند و او هم در همان اتاق وارد شد، مع  پيغمبر  كه اين

را نديد و خداوند، پيامبرش   خدا صلى اهلل عليه و آله رسول  الوصف

 را از نظر حمالة الحطب پنهان داشت.

  ان خون آشامپنهان ماندن سيّد صاحب تفسير كبير، از ديد وهّابي

 اند: در بعضى از تواريخ نوشته

در سالى كه طايفه وهّابيّه حمله كردند و كربال را غارت نمودند، »

 سيّد صاحب تفسير كبير در آن زمان مرجع تقليد و بزرگ عراق بود؛

______________________________ 
 از سوره اسراء .. 45/ ذيل آيه 418/ 6مجمع البيان:  -(1)

 116عود)عج(، ص: مهدى مو

خواستند او را بكشند بلكه از عداوتى كه با ايشان داشتند،  مى

خواستند او را قطعه قطعه كنند. در آن شرايط حسّاس، سيّد  مى
                                                 

 از سوره اسراء .. 45/ ذيل آيه 418/ 6جممع البيان:  -(1)  100
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خواست خودش  ها را از خانه بيرون فرستاد و مى بزرگوار زن و بچّه

هم بيرون برود، امّا متوجّه شد يك بچّه شيرخوار در خانه مانده 

همين قدر كه خواست بچّه را با خودش بردارد و برود كه  است،

وهّابيّه به خانه ريختند. سيّد، بچّه را بغل كرد و در انبارى كه در آن 

 كردند، پنهان گرديد. هيزم جمع آورى مى

كه چند مرتبه چند نفر به  مهاجمين، تمام جاها را گشتند و با اين

تر، تا وقتى  د. از اين شگفتهمان انبار آمدند، سيّد و بچّه را نديدن

اى  مهاجمين در خانه بودند، بچّه شيرى، اصلًا صدا نداد ]و گريه

 101«.نكرد[

 شناسند تا خود امام نخواهد، او را نمى

 فرمايد: مى  امام عليه السالم به هر حال، در اين روايت،

  يوسف  شناسند همچون بينند امّا او را نمى را مى  مهدى عليه السالم»

 102«.است  مهدى عليه السالم  در حضرت  يوسف يق و اين سنّت ازصدّ

  حضرت درحين مالقات، آن اندكه متجاوز ازيك صدنفر راذكر كرده

                                                 
 / ذيل شرح حال علّى بن حمّمد على/ صاحب شرح كبري) رياض املسائل( ..405/ 4روضات اجلنات:  -(1)  101
 .. 300منتخب األثر:  -(2)  102

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  152 

______________________________ 
/ ذيل شرح حال علىّ بن محمّد 405/ 4روضات الجنات:  -(1)

 على/ صاحب شرح كبير )رياض المسائل( ..

 .. 300منتخب األثر:  -(2)

 117مهدى موعود)عج(، ص: 

  امام زمان عليه السالم اند كه آن آقا، را نشناخته و بعد متوجّه شده

 بوده است.

است كه در سالهاى اخير « على بغدادى حاج»تر حكايت  ازهمه واضح

 نويسد: الثاقب مى حاجى نورى دركتاب النجم ومرحوم واقع شده

ايت و داستان واقعى، كافى اگر نبود در كتاب ما غير از اين يك رو»

 103«.بود از لحاظ نزديكى زمان واقعه وديگر صحّت آن كمّاً وكيفاً

مرحوم حاج شيخ عبّاس قمى نيز اين داستان را در مفاتيح الجنان 

تان  ذكر فرموده و در اختيار همگان است، دقيقاً بخوانيد تا چشم

 روشن شود.

با ايشان بود، امّا  حاج على بغدادى، حضرت را مشاهده كرد و مدّتى

چون خود حضرت نخواست، ايشان را نشناخت. و راستى آثار صدق 
                                                 

 .. 317ب: جنم الثاق -(1)  103
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كس پوشيده نيست؛ زيرا اصلًا  و شواهد درستى اين جريان بر هيچ

 اش راه ندارد. داعى كذب در گوينده

______________________________ 
 .. 317نجم الثاقب:  -(1)

 118مهدى موعود)عج(، ص: 

 

  غين در زمان غيبتمدّعيان درو

 

  مدّعيان دروغين در زمان غيبت

 مروى است:

شصت   حضرت حجّةبن الحسن العسكرى عليه السالم پيش از ظهور»

امامت  مقام نبوّت، يك صدنفر، دعوى نفر از دروغگويان، مدّعى

لذا براى  104«.نمايند ومهدويّت و دوازده نفر، دعوى نيابت خاصّه مى

اسم  ردم، عالوه بر توصيف آن حضرت بهپيشگيرى از فريب خوردن م

هايى هم  ورسم خود وپدرانش و خصوصيّات شكل و اندامش، نشانه

                                                 
 .. 408/ 3كفاية املوّحدين:   -(1)  104
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براى ظهور آن حضرت ذكر شده كه حتماً بايد اهل ايمان بدانند و ما 

هم قبلًا ياد آورى كرديم و عاليم حتمى كه مقارن با ظهور آن 

 حضرت است را مختصراً بيان نموديم.

______________________________ 
 .. 408/ 3كفاية الموحّدين:  -(1)

 119مهدى موعود)عج(، ص: 

  هاى غير حتمى متعدّد است نشانه

ها كه غير حتمى است؛ يعنى در روايات  اينك به بعضى از نشانه

كه از محتومات و مسلّميّات است و بدا در آن راه  تصريح نشده به اين

ى در اعالم و ديگران نيز نقل دارد و شيخ مفيد در ارشاد و طبرس

 [. كنيم اند ]را بيان مى نموده

طور سربسته هست؛ يعنى  هاى مربوط به زمان غيبت به بعضى از نشانه

مقارن ظهور آن جناب نيست و بيشتر آنها واقع شده نظير انقراض 

حكومت بنى عبّاس، يا خراب شدن كوفه، فتنه و فساد در بصره 

نيست كه هركس وقت ظهور آن حضرت را  وطغيان دجله، البتّه شكّى

 معيّن كند، دروغگو و ملعون است:
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 105«.كذب الوقّاتون»

كه در روايات رسيده  -جا به بعضى از خصوصيّات آخر الزمان اين

 كنم. اشاره مى -است

  ميگسارى و رباخوارى علنى در آخرالزمان -1

زبين آن ا [ چند گناه ذكر شده كه در آخر الزمان قبح ]در روايات

خريد و فروش شراب »  جمله شود؛ از آن نمى رود و از آن نهى هم مى

است كه متأسّفانه دراين زمان، فراوان  «وميگسارى علنى وعادى

 شده است.

______________________________ 
 .. 118/ 52بحاراألنوار:  -(1)

 120مهدى موعود)عج(، ص: 

 معامالت ربوى به صورت آشكار -2

 106كه آن درحكم جنگ با خداست، است، با اين« علنىرباى »ديگر 

كنند. بانكها در اين دوره بر  مع الوصف برخى آشكارا اين كار را مى

 اساس رباخوارى علنى ايجاد شده است.

                                                 
 .. 118/ 52حباراألنوار:  -(1)  105
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  غنا و موسيقى -3

است كه توسّط راديو در  «غنا، آوازه خوانى و موسيقى»  از آن جمله

 شيوع زنا و لواط -4 107اين زمان نيز فراوان و عادى شده است.

طور تعبير  است كه در روايتى اين «زنا و لواط»  از آن جمله

شوند،  همچون سگها كه نر و ماده به پشت هم سوار مى» فرمايد: مى

 108«.رود قبح اين عمل از بين مى

______________________________ 
 .. 279بقره:  .«فَأْذَ نُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ..»...  -(1)

حتماً خوانندگان عزيز توجّه دارند كه اين مطالب و درد دلها  -(2)

مربوط به سالهاى قبل از پيروزى انقالب اسالمى است كه تعداد 

شراب فروشيها از كتابفروشيها بيشتر بود و مجالس لهو و فسق و فجور 

هاى  امهكار حرام مشغول بودند. راديو با برن و مراكز فحشا آزادانه به

كشانيد. البتّه زمان اين سخنرانيها  كذايى، مردم را به انحراف مى

هنوز تلويزيون در ايران به كار نيفتاده بود و گرنه از فجايع بيشتر آن 

                                                                                                                                                                                           
106  (1)-\i ... « َفْأَذ نُواْ حِبَْرٍب ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه»...\E  :279بقره .. 
قالب اسالمى است كه تعداد شراب فروشيها از كتابفروشيها بيشرت بود و جمالس هلو و فسق و فجور و مراكز حتمًا خوانندگان عزيز توّجه دارند كه اين مطالب و درد دهلا مربوط به ساهلاى قبل از پريوزى ان -(2)  107

رفت؛ بانكها  د و گرنه از فجايع بيشرت آن نيز سخن مىكشانيد. البّته زمان اين سخنرانيها هنوز تلويزيون در ايران به كار نيفتاده بو  هاى كذاىي، مردم را به احنراف مى كار حرام مشغول بودند. راديو با برنامه فحشا آزادانه به
 شدند .. به رباخوارى علىن و بعضى از صرّافها در بازار مسلمني رمساً اين حرام را مرتكب مى

 به بعد .. 428منتخب األثر:  -(3)  108
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رفت؛ بانكها به رباخوارى علنى و بعضى از صرّافها در  نيز سخن مى

 شدند .. بازار مسلمين رسماً اين حرام را مرتكب مى

 به بعد .. 428األثر:  منتخب -(3)

 121مهدى موعود)عج(، ص: 

همچون بهائم كه در عمل جنسى، برايشان حالل و حرام مطرح 

  جنگ سوّم جهانى و ذهاب ثلثين -5 109نيست.

كه قبل از قيام آن حضرت واقع  -هاى ظهور حضرت از جمله نشانه

شود و از آن در روايات به موت احمر؛ يعنى مرگ سرخ تعبير  مى

كشتار عجيبى است كه عدّه كثيرى از جهانيان از بين » -ستشده ا

آيد كه دو ثلث بشر از  روند و پس از آن، بيمارى طاعون پيش مى مى

؛ يعنى اگر در آن روز مثلًا جمعيّت بشر، شش ميليارد «روند بين مى

 گردد. رود و ذهاب ثلثين مى است، چهار ميليارد آن از بين مى

هاى عجيبى كه امروز كشف  اين اسلحهشايد جنگ سوّم جهانى با 

 شده؛ بمب اتم، هيدروژنى و غيره چنين فجايعى را ايجاد كند.

                                                 
، عمل جنسى را جلو چشم متاشاچيان «خوكها» برگزار شد و در خياباهناى شرياز هر شب ضمن برنامه َّنايش «جشن فرهنگ و هنر» در شرياز، طبق معمول هر سال، مراسم 56در ماه مبارك رمضان سال  -(1)  109

وقّت «. يزند و بساط مشا را درهم بريزنددهم مردم بر  اگر امشب اين كار را اجنام بدهيد، دستور مى» اين ترتيب امتام حّجت كرد كه: دادند!! و آن شهيدبزرگوار از فراز منرب فريادها زد و با آن خوك صفتان به اجنام مى
 مقامات استان فهميدند كه هتديد آقا جّدى است، برنامه را تعطيل كردند. روانش شاد و يادش براى مهيشه گرامى باد!.
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  تسلّط زنها بر امور اجتماعى -6

 حكومت با زنها» شود اين است كه: از جمله امورى كه واقع مى

______________________________ 
ل هر در شيراز، طبق معمو 56در ماه مبارك رمضان سال  -(1)

برگزار شد و در خيابانهاى شيراز « جشن فرهنگ و هنر»سال، مراسم 

، عمل جنسى را جلو چشم «خوكها»هر شب ضمن برنامه نمايش 

دادند!! و آن شهيدبزرگوار از فراز منبر  تماشاچيان انجام مى

اين ترتيب اتمام حجّت كرد كه:  فريادها زد و با آن خوك صفتان به

دهم مردم بريزند و  انجام بدهيد، دستور مىاگر امشب اين كار را »

وقتى مقامات استان فهميدند كه تهديد «. بساط شما را درهم بريزند

آقا جدّى است، برنامه را تعطيل كردند. روانش شاد و يادش براى 

 هميشه گرامى باد!.

 122مهدى موعود)عج(، ص: 
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يل آنها گردند و رأى اجتماع بر طبق م شود و زنها مصادر امور مى مى

بديهى است كه اين مطلب، مستلزم چه مفاسدى  «.شود واقع مى

 بگذريم. 110خواهد بود،

از عالمات حتمى الوقوع )كه قبلًا مشروحاً بعضى از آنها مورد بحث 

 قرار گرفت( نيز يادآورى نمايم.

 كشند نماينده مهدى عليه السالم را مى

ور آن حضرت كه پانزده روز قبل از ظه -از عالمات حتمى الوقوع

 است.« قتل نفس زكيّه بين ركن و مقام» -است

حضرت، سيّدى عابد وزاهد را از طرف خود مأمور دعوت مردم 

شوند، اين سيّد بزرگوار را  نمايند، وقتى اهالى مكّه متوجّه مى مى

 رسانند. بين ركن و مقام )كنار كعبه وسط مسجد الحرام( به قتل مى

______________________________ 
برحسب آيات  -البتّه اين حقيقت روشن است كه خالق متعال -(1)

جنس مرد و زن را براى اهداف متفاوت  -متعدّد در قرآن كريم

آفريده است، اگر بانوان در جوامع بشرى، به جاى آرامش بخشيدن 

                                                 
اوت آفريده است، اگر بانوان در جوامع بشرى، به جاى آرامش خبشيدن به كانون جنس مرد و زن را براى اهداف متف -برحسب آيات متعّدد در قرآن كرمي -البّته اين حقيقت روشن است كه خالق متعال -(1)  110

طلىب بر اين و آن باشند، چه مفاسد وحشتناكى دامن آن جوامع را خواهد گرفت كه كمرتين آن، متالشى شدن نظام خانه و  خانه و خانواده و تربيت فرزنداىن صاحل و شايسته، به فكر رياست و حكومت و تفّوق
 دهند .. ه و مىنواده است؛ چنانچه امروزه انديشمندان و روشنفكران جهان غرب از اين آفت اجتماعى، به هراس افتاده و مكّرر به مسؤولني امر، هشدار دادخا
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به كانون خانه و خانواده و تربيت فرزندانى صالح و شايسته، به فكر 

طلبى بر اين و آن باشند، چه مفاسد  قرياست و حكومت و تفوّ

وحشتناكى دامن آن جوامع را خواهد گرفت كه كمترين آن، 

متالشى شدن نظام خانه و خانواده است؛ چنانچه امروزه 

انديشمندان و روشنفكران جهان غرب از اين آفت اجتماعى، به 

 دهند .. هراس افتاده و مكرّر به مسؤولين امر، هشدار داده و مى

 123موعود)عج(، ص:  مهدى

  هاى متعدّد آسمانى صيحه

است، اصل آن از مسلّميّات و از عاليم « صيحه آسمانى»از آن جمله 

 حتمى است، امّا كيفيّتش:

كه اين صيحه را  ماند مگر اين يك نفر از افراد بشر باقى نمى اوّلًا:

 شنود. مى

ر خواب آورد كه اگ اين صدا مردمان را طورى به فزع در مى ثانياً:

كند، اگر نشسته است، از وحشت بر  است، از خواب جستن مى

 خيزد. مى

 شنود. را مى هركس به لغت خود، آن ثالثاً:
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  چگونگى صيحه به حسب روايات

اند؛  در كتاب غيبت، شيخ طوسى و صدوق، روايات چندى نقل كرده

 كه: مجملًا آن

مرتبه از شود، در ماه رجب سه  صيحه آسمانى چند مرتبه واقع مى»

 رسد: شود كه به گوش همه مى آسمان ندا بلند مى

 اال لعنة اللَّه على القوم الظالمين. نداى اوّل:

 هر آينه لعنت خدا برقوم ستمگران است.

 «.أَزِفَتِ ا لْأَزِفَةُ» كند: در همان ماه منادى ندا مى مرتبه دوّم:

ظهور   حضرت مهدى عليه السالم  آنچه بايد واقع شود، شد )يعنى

 فرمود(.

مهدى آل محمّد صلى اهلل عليه و  شود كه: ندا بلند مى مرتبه سوّم:

  براى از بين  آله

 124مهدى موعود)عج(، ص: 
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رمضان از بدنى كه  23نداى ديگر در شب  111«.بردن ستمگران آمد

هذا » زند: شود و فرياد مى در قرص آفتاب نمايان است، شنيده مى

و صريحاً نام مبارك حضرت را  «سالممحمّد بن العسكرىّ عليه ال

 برد. مى

  لذّت منتظران از نداى آسمانى

هركس كه در انتظار حضرت بوده است، اين ندا برايش مسرّت بخش 

 گردد. است و هر چه بيشتر منتظر فرج بوده شادتر مى

نفر نخستين كه طبق بعضى از روايات، از افراد نخبه  313از 

ىّ األرض، خود را در كمترين فرصتى روزگارند و شايد به وسيله ط

از شيراز هفت  رسانند، تعدادشان نيز در روايات ذكر شده؛ به آقا مى

كه از آنان به  نفر 24 -كه از همه جا بيشتر است -نفر و از طالقان

تعبير شده است و خالصه از اطراف و اكناف قرا و « گنج طالقان»

ها آنان را به حركت قصبات، كم و بيش هستند، افرادى كه اين ندا

 آورد. در مى

  [ الزم است دعا براى تعجيل ظهور ]امام مهدى عليه السالم

                                                 
 .. 268كتاب الغيبه:   -(1)  111
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دعا براى تعجيل در ظهور آن » يكى از وظايف شيعيان و دوستداران،

  شود و در همان وقتى است. نگوييد آنچه مقدّر است مى «حضرت

______________________________ 
 .. 268كتاب الغيبه:  -(1)

 125مهدى موعود)عج(، ص: 

 فرمايد. كه خداوند مصلحت دانسته آن حضرت را ظاهر مى

در اين زمينه رسيده   حضرت صادق عليه السالم مضمون روايتى كه از

خداوند قادر است ظهور آن حضرت را نزديكتر »همين است كه: 

، لذا براى تعجيل ظهور آن حضرت دعا كنيد و آرزو داشته «فرمايد

ه در ركابش باشيد. خود همين تمنّا و آرزو، عبادت است و باشيد ك

 انتظار فرج از بزرگترين اطاعتهاست.

اللّهم عجّل فرجه وسهّل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره برحمتك 

 يا أرحم الراحمين.

 126مهدى موعود)عج(، ص: 
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 112 امامت، برترين مقامات

 

  امامت، برترين مقامات

شيعه، برترين مقامات معنوى است كه حتّى از  از نظر« امامت»مقام 

 مقام نبوّت نيز واالتر است.

در قرآن مجيد   حضرت ابراهيم خليل الرحمن عليه السالم  درباره

پس از طىّ همه كماالت و گذشتن از مقام خلّت و نبوّت، آنگاه 

 [، ]بنابر اين 113دهد قرار مى«  امام»خداوند او را براى مردمان 

حضرت خاتم   طور كه بود همان  امام  و هم پيغمبر  ، هم محضرت ابراهي

بود؛ يعنى با حفظ   امام  و هم پيغمبر  ، هم األنبياء صلى اهلل عليه و آله

مقام تشريع و گرفتن وحى آسمانى و رساندنش به مردم، واليت كلّى 

 الهى و حكومت از طرف خدا را نيز دارا بود.

______________________________ 
اين مقاله توسّط فرزند برومند شهيد آية اللَّه دستغيب قدس  -(1)

                                                 
 اين كتاب شده است .. عزّه ضميمه مني استاد سّيد حمّمد هاشم دستغيب داماين مقاله توّسط فرزند برومند شهيد آية اللَّه دستغيب قدس سره، حّجة اّلسالم واملسل -(1)  112
113  (2)-\i ... « ِإىّن َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما»...\E  :124بقره .. 
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سره، حجّة االسالم والمسلمين استاد سيّد محمّد هاشم دستغيب 

 اين كتاب شده است .. عزّه ضميمه دام

 .. 124بقره:  ...«إِنّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا »...  -(2)

 127مهدى موعود)عج(، ص: 

  همه كماالت خليفه خدا بودن و

نيز  115 داوود عليهما السالم و 114 حضرت آدم  قرآن كريم درباره

 كار برده است. را به «خليفة اللَّه»  عنوان

جانشين و نماينده خداوند در روى زمين، لوازمى دارد. آن كس كه 

عنوان نماينده او  برگزيده الهى و از طرف خداوند براى مردم به

كماالت و صفات حسنه الهى برخوردار شود، بايد از همه  تعيين مى

منوب عنه خود؛ يعنى خداوند راهبرى »باشد تابتواند مردم را به 

نمايد؛ بتواند از آنچه خداوند از خزينه بى پايان خودش به او عنايت 

فرموده است، به مردمان ببخشد و تشنگان معرفت حق را از درياى 

 مند سازد. وجود خويش بهره

                                                 
114  (1)\i ... « ِإىّن َجاِعٌل ىِف اأْلَْرِض َخِليَفًة»...\E  :30بقره .. 
115  (2)-\i « ًىِف اأْلَْرِض  يَداُووُد ِإنَّا َجَعْلنَك َخِليَفة»...\E  :26ص .. 
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خاطر  دهد، حتماً به د بر مردم حكومت مىآن كس را كه خداون

كه تنها به جهت  امتيازاتى است كه ديگران از آن محرومند نه اين

مادّى باقطع نظرازمعنى و  باشد؛ زيرا زندگى اداره امورمادّى مردم

وحقيقت مطلب، سرابى بيش نيست  معنويّات، از نظراسالم

 تعبيرقرآن مجيد: وبه

و جز متاع فريب، چيزى  116 ى استتنها بازيچه و اسباب سرگرم»

 117«.نيست

______________________________ 
 .. 30بقره:  ...«إِنّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً »...  (1)

 .. 26ص:  ...«يدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنكَ خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ » -(2)

محمّد صلى اهلل عليه و آله:  ...«إِنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ » -(3)

36 .. 

 .. 185آل عمران:  «وَمَا ا لْحَيَوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتعُ ا لْغُرُورِ»...  -(4)

 128مهدى موعود)عج(، ص: 

 بايد معارف را به مردم رساند

                                                 
116  (3)-\i « نْ َيا َلِعٌب َوهَلٌْو َا احْلََيوُة الدُّ  .. 36حمّمد صلى اهلل عليه و آله:  E\...«ِإَّنَّ
117  (4)-\i ... « ِنْ َيآ ِإّلَّ َمتُع ا ْلُغُرور  .. 185آل عمران:  E\«َوَما ا حْلََيوُة الدُّ
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بايد جهات معنوى و كماالت مردم را تأمين نمايد و از   امام  پس

عنايت فرموده؛ يعنى رياستى كه بر همه موقعيّتى كه خداوند به او 

مردمان به او داده است، حدّاكثر استفاده را براى اين غرض اساسى 

مند  بنمايد، لذا بايدخودش از معارف وكماالت انسانى، كاملًا بهره

 باشد و گرنه:

  ذات نايافته از هستى بخش
 

كى تواند كه شود هستى 

  بخش

خشك ابرى كه بود ز آب 

   تهى
  از وى صفت آب دهى نايد

 

 رسد امامت به ستمگر و گنهكار نمى

حضرت   جا كه شود آن از قرآن مجيد نيز اين معنى استفاده مى

را براى بعضى از «  امامت»از خداوند مقام شامخ   ابراهيم عليه السالم

 فرمايد: نمايد، به او پاسخ مى فرزندانش مسألت مى
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به ضميمه آيه  118«.رسد ران نمىعهد )واليت وامامت( من به ستمگ»

 ديگر كه:

و كسانى را كه به آنها كتاب داده  119«.نامد شرك را ستم بزرگ مى»

  شده )اهل كتاب( بر سه دسته

______________________________ 
 .. 124بقره:  «قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِى الظلِمِينَ»...  -(1)

 .. 13لقمان:  «إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌيبُنَىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللَّهِ »...  -(2)

 129مهدى موعود)عج(، ص: 

 فرمايد: تقسيم مى

باشند و آنان  رو مى اند؛ كسانى كه ميانه آنان كه به خود ستم كننده»

پس ]از اين تعابير[  120«.كه به خيرات و نيكيها پيشى گيرندگانند

ام امامت را فهميم كسى كه مشرك يا گنهكار است، صالحيّت مق مى

 ندارد و معلوم است كه گناه ناشى از كمبودها، شهوات و هوسهاست و

بايد از اين امور پاك باشد تا بتواند مردم را به سوى خيرات،   امام

 سوق داده و از بديها باز دارد.
                                                 

118  (1)-\i ... « ِى الظِلِمنيَ َقاَل َّليَ َناُل َعْهد»\E  :124بقره .. 
119  (2)-\i ... « ٌيُبىَنَّ َّلُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الّشْرَك َلظُْلٌم َعِظيم»\E  :13لقمان .. 
120  (1)-\i « ِْقَتِصٌد َوم  .. 32فاطر:  E\...«ْنُهْم َساِبٌق بِاخلَْرْيَاِت بِِإْذِن اللَِّه ُثَّ أَْوَرثْ َنا ا ْلِكتَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمْنُهْم ظَامِلٌ لَّنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ
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  حكومت علوى عليه السالم و امامت حقيقى

لى عليه حضرت اميرالمؤمنين ع  [ درچندسال حكومت نمونه ]بارزآن

[ با آن همه گرفتاريهاى داخلى كه طاغيان و  است. ]حضرت  السالم

گردنكشان ساعتى آرام نبودند و حكومت حقّ علوى را تحمّل 

كردند  [ زحمت ايجادمى نمودند ومرتّباً براى حضرت ]اسباب نمى

دانيد قسمت معظم اين چند سال خالفت را در  طوركه مى وهمان

روان گذرانيد، مع الوصف از هر موقعيّتى جنگهاى جمل، صفّين و نه

شان به سوى خداوند، استفاده  براى ارشاد مردم و راهنمايى

 فرمود. مى

اى، از اسما، صفات و افعال حق را در ضمن حمد و ثنا و  در هر خطبه

  [ راستى اگر توصيف اين بنده مخلص كرد و ]به غير آن بيان مى

______________________________ 
ثُمَّ أَوْرَثْنَا ا لْكِتبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لّنَفْسِهِ » -(1)

 .. 32فاطر:  ...«وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ 

 130مهدى موعود)عج(، ص: 

شديم؛  خداوند آشنا مى]خدا[ نبود، چگونه ما با اسما، صفات و افعال 

هر چه   اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم چون هركس جز
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شان خواهد بود و خداوند  بگويند، زاييده انديشه ناقص و تصوّر خام

از آنچه چنين انسانهايى بگويند، پاك و منزّه است، جز آنچه بندگان 

در رأس عباد مخلص  121پاك شده خداوند او را توصيف نمايند.

اى از بركات واليت و  است كه رشته  على عليه السالم ند،خداو

چراغ راه  -اين اثر هميشه جاويد -«نهج البالغه»امامتش به نام 

 پويندگان طريق هدايت و شيفتگان خداشناسى است.

  واليت تكوينى در امام معصوم عليه السالم

امتياز مذهب حقّه جعفرى و شيعه دوازده امامى به اين است كه 

داند كه  يت تكوينى كلّى الهى را در امام معصوم عليه السالم مىوال

 شود. تعبير مى« واسطه در فيض»از آن به 

البتّه اين مطلب به دليلهاى عقلى و استداللهاى حكمتى نيز ثابت 

شده، عالوه بر دليلهاى نقلى، اخبار، روايات و زيارات رسيده 

 122[: ]چنانچه آمده است

______________________________ 
صافّات:  «سُبْحنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ* إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ» -(1)

160- 159 .. 

                                                 
121  (1)-\i « َا َيِصُفوَن* ِإّلَّ ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصني  .. 159 -160صافّات:  E\«ُسْبحَن اللَِّه َعمَّ
 شرياز، اين مطالب مشروحاً با استشهاد به آيات واخبار، بيان شده است .. اثر نويسنده و خالصه حبثهاى متعّدد در مدرسه علمّيه حكيم« وّليت فقيه» در كتاب -(2)  122
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اثر نويسنده و خالصه بحثهاى متعدّد در « واليت فقيه»در كتاب  -(2)

مدرسه علميّه حكيم شيراز، اين مطالب مشروحاً با استشهاد به آيات 

 ..واخبار، بيان شده است 

 131مهدى موعود)عج(، ص: 

 123«.بكم رزق الورى وبوجودكم ثبتت األرض والسماء»

است كه خاليق، روزى داده   ولىّ اعظم و امام معصوم  به بركت»

 «.شوند و به بركت وجود ايشان، زمين و آسمان برقرار است مى

  [ است ربّ األرض امام عصر ]عليه السالم

رخشيد زمين به نور پروردگارش و د»فرمايد:  در قرآن كريم كه مى

  عصر عليه السالم  امام چنين رسيده كه پروردگار زمين، 124،...«

 باشد. مى

همان حيات و « درخشيدنش»و به تعبير فارسى « اشراق ارض»

اش برقرار  پايدارى آن است كه به بركت تربيت كننده و اداره كننده

 واهد بود.نباشد، زمين نيز برقرار نخ« ربّ االرض»است. اگر 

                                                 
 در مفاتيح اجلنان، دعاى عديله، عبارت چنني است: بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت اّلرض والسماء .. -(1)  123
124  (2)-\i « َوَأْشَرَقِت ا أْلَْرُض بُِنوِر َربّ َها»...\E  :69زمر .. 
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است كه شرح و « واليتِ كلّىِ الهى»اين مضمون، عبارت از همان 

 نماييم. طور اجمال، گذرى بر آثارش مى بسط فراوانى دارد و به

  تحوّالت در كره خاكى

آنچه جانداران؛ چه موجودات نباتى و چه حيوانى است و آنچه از 

 ر بزرگ؛شود، تمام از اين ماد تبديل جمادات به يكديگر حاصل مى

______________________________ 
در مفاتيح الجنان، دعاى عديله، عبارت چنين است: بيمنه رزق  -(1)

 الورى وبوجوده ثبتت االرض والسماء ..

 .. 69زمر:  ...«وَأَشْرَقَتِ ا لْأَرْضُ بِنُورِ رَبّهَا » -(2)

 132مهدى موعود)عج(، ص: 

 است.« كره خاك»يعنى 

 فرمايد: در قرآن مجيد مى

از اين خاك، شما را آفريديم و به همين خاك، شما را بر »

 125«.آوريم گردانيم و بار ديگر از همين خاك، شما را بيرون مى مى

رويد، بدن انسان  همين بدن ما از خاك است و از آنچه از زمين مى

                                                 
125  (1)-\i «َخَلْقنُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمْنَها خُنْرُِجُكْم تَاَرًة أُْخَرى ِمْنَها »\E  :55طه .. 
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از روييدنيهاى زمين؛ از آبى كه باز از  126شود؛ وحيوان تشكيل مى

 آفرينند؟ اينها[ چگونه بدن را مىخود زمين است، ]

ها كه تحويل انسانها و حيوانها  همين خاك، چه گياهها و ميوه

هاى گوناگون  دهد. هر ساله ميلياردها تن خاك را تبديل به ميوه مى

 نمايد. هاى مختلف مى با رنگها و مزه

زمين اختصاص به خاك ندارد بلكه از آب نيز چه بسيار مخلوقات كه 

د، اين همه ماهيها و حيوانات دريايى، از موجودات زمين شو پيدا مى

 است كه به مراتب از موجودات خشكى بيشتر است.

اين همه بركات، ناشى از واليت تكوينى الهى است و همان است كه 

ولىّ اعظم و   تعبير شده و اثر وجودى« اشراق ارض»در قرآن به 

 در هر زمان است.  امام معصوم عليه السالم

______________________________ 
طه:  « مِنْهَا خَلَقْنكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى» -(1)

55 .. 

سُبْحنَ الَّذِى خَلَقَ ا لْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ ا لْأَرْضُ وَمِنْ » -(2)

 .. 36يس:  «وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ أَنفُسِهِمْ

                                                 
126  (2)-\i « َْوِمَّا َّليَ ْعَلُمونَ  ُسْبحَن الَِّذى َخَلَق ا أْلَْزَواَج ُكلََّها ِمَّا تُنِبُت ا أْلَْرُض َوِمْن أَنُفِسِهم»\E  :36يس .. 
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 133مهدى موعود)عج(، ص: 

 اند همه موجودات براى امام خاضع

بنابراين، همه موجودات، خواهى نخواهى بايد براى ولىّ خدا 

و »طور كه در تأويل اين آيه شريفه:  خاضع باشند و هستند همان

براى او تسليم است هركس كه در آسمانها و زمين است از روى 

 [ روح كلّى الهى كه در ابراينرسيده است؛ ]بن 127«ميلى رغبت، يا بى

متجلّى است، همه موجودات را طبق مصلحت كامل اداره   امام

اند  فرمايد به قسمى كه هيچ موجودى از آنچه برايش خواسته مى

  امام  تواند سرپيچى نمايد و از لحاظ تكوين، همه براى نمى

 128اند. خاضع

  ردمآشكار شدن واليت تكوينى امام مهدى عليه السالم بر م

اى انگشت شمار(  واليت تكوينى الهى كه بر همه خاليق )جز عدّه

بر همه آشكار   مهدى موعود عليه السالم مخفى است، در زمان ظهور

از حول و قوّه الهى   امام معصوم شود و آن وقت است كه آنچه با مى

گردد و شايد تأويل آيه شريفه آخر سوره حم فصّلت،  بود، واضح مى

                                                 
127  (1)-\i ... « َمَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوَلُه و َأْسل  .. 83آل عمران:  E\...«َم َمن ىِف السَّ
128  (2)-\i «مَواِت َوا أْلَْرِض ِإّلَّ ءَاِتى الرَِّْحِن َعْبًدا  .. 93مرمي:  E\«ِإْن ُكلُّ َمن ىِف السَّ
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جا كه  حضرت، به همين مناسبت باشد آن ر آنزمان ظهو به

 فرمايد: مى

  مان را در بيرون و در خودشان دهيم آيات شان مى به زودى نشان»

______________________________ 
آل  ...«وَلَهُ و أَسْلَمَ مَن فِى السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا »...  -(1)

 .. 83عمران: 

 «مَن فِى السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِى الرَّحْمنِ عَبْدًا إِنْ كُلُّ» -(2)

 .. 93مريم: 

 134مهدى موعود)عج(، ص: 

مهدى  با ظهور نور خدا 129«.شان آشكار شود كه او حقّ است تا براى

، حق  امام  شود كه بر همه واضح مى  آل محمّد صلى اهلل عليه و آله

شود  انفسى خداوند نشان داده مىاست؛ چون به آنان آيات آفاقى و

تا معلوم شود كه چگونه واليت الهى همه جا و همه كس و همه چيز را 

فرا گرفته و هيچ موجودى از تحت نفوذ مشيّت و اقتدارش بيرون 

 نيست.

  آشكار كننده آيات انفسى، امام است
                                                 

129  (1)-\i « َّهَلُْم أَ نَُّه ا حلَْقُّ ي َ   َسُنرِيِهْم َءايِتَنا ىِف ا أْلََفاِق َوىِف أَنُفِسِهْم َحّت َ  .. 53فّصلت:  E\...«َتَبنيَّ
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تأويل شده   مهدى عليه السالم آرى، اين آيه شريفه به زمان ظهور

رار ربوبى كه در نفوس به وديعه نهفته شده و از آن به است. اس

امام   اش جز واليت شود، آشكار كننده تعبير مى« آيات انفسى»

 تواند باشد؟ چه مى  معصوم

اصلًا نفوس جزء غيبت پروردگار است كه كسى را بر آن آگاهى 

از كسانى است   امام 130نيست جز هركس را كه خودش خواسته باشد.

مَنِ »  و را بر علم غيبش آگاه فرموده و به تعبير قرآنكه خداوند ا

  گونه كه در تفسير آيه شريفه است، همان « ارْتَضَى

______________________________ 
يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَ نَّهُ ا   سَنُرِيهِمْ ءَايتِنَا فِى ا لْأَفَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ حَتَّى» -(1)

 .. 53فصّلت:  ...«لْحَقُّ 

مِن   غَيْبِهِ أَحَدًا* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى  علِمُ ا لْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى» -(2)

 .. 26 -27جنّ:  ...«رَّسُولٍ 

 135مهدى موعود)عج(، ص: 

 [ رسيده است. ]چنين  معصوم از

                                                 
130  (2)-\i «ِمن رَُّسوٍل   َغْيِبِه َأَحًدا* ِإّلَّ َمِن اْرَتَضى  عِلُم ا ْلَغْيِب َفاَل يُْظِهُر َعَلى»...\E  :26 -27جّن .. 
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وقتى كه نفوس را اصالح فرمود، آيات الهى را در خود افراد به آنها 

فهمند و ربط  ح نفوس، آيات آفاقى را نيز مىفهمانيد و به بركت اصال

 شوند. و ارتباط همه موجودات با خداوند را آگاه مى

 شوند مردگانِ كافر به واليت زنده مى

چه بركتى است كه  -عجّل اللَّه فرجه -ولىّ عصر راستى زمان ظهور

 گردد. زمين مرده در آن روز زنده مى

زمين را پس از مرگش زنده  بدانيد كه خداوند»در تأويل آيه شريفه: 

به زمان ظهور آن حضرت، شايد در آن اين نكته  131،«گرداند مى

ربّ »نهفته باشد زمينى كه اهلش به امام كافر بودند، همان امامى كه 

خبربودند،  است و درحقيقت چون از واليت كلّى الهى بى 132«االرض

ست، محروم شدندكه اين خودنوعى موت ا هاى معنوى آن از استفاده

و عنايات خداوندى، مردم با   حضرت مهدى عليه السالم امّا با ظهور

يابند كه قبلًا از آن نصيبى  اى مى واليتش آشنا شده و حيات تازه

 نداشتند.

 فرمايد علوم را ظاهر مى

                                                 
131  (1)-\i « اْعَلُمواْ َأنَّ اللََّه ُُيِْى ا أْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا»...\E  :17حديد .. 
 باشد .. به خوىب قابل تطبيق مى« اهل اّلرض» اين معىن با تقدير مضاف -(2)  132
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 فرمايد: بريم كه مى مى معنى بعضى از روايات پى به جاست كه اين

______________________________ 
 .. 17حديد:  ...«اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْىِ ا لْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا » -(1)

به خوبى قابل تطبيق « اهل االرض»اين معنى با تقدير مضاف  -(2)

 باشد .. مى

 136مهدى موعود)عج(، ص: 

را  جزء است و آنچه تاكنون آشكار شده يك جزء آن 72علم را »

جزء ديگر آن، به  71قيّه؛ يعنى دهد و در زمان ظهور، ب تشكيل مى

 «.شود ضميمه همين يك جزء، آشكار مى

خدا هر كدام را از )رحمت( واسعه »در آن روز، تأويل آيه شريفه: 

  شود وهمان تعبيرى كه واقع مى 133«فرمايد خودش بى نياز مى

 -بنابر آنچه در اصول كافى است - حضرت باقر عليه السالم

 فرمايد: مى

كند، خداوند دست لطفش را بر سر  م ما قيام مىهنگامى كه قائ»

 134«.فرمايد گذارد و عقلهايشان را كامل مى بندگانش مى

                                                 
133  (1)-\i ... «يُ ْغِن اللَُّه ُكالا ّمن َسَعِتِه وََكاَن اللَُّه َواِسًعا َحِكيًما»\E  :130نساء .. 
 .. 25/ 1اصول كاىف:  -(2)  134
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  استعداد نفوس در فراگيرى علوم

فرمايد و آنها را  آرى، خداوند همه را از معارف و مادّيّات، غنى مى

 كند. از علويات و سفليات آگاه مى

جزء علمى كه  72يّت تحمّل بايد نفوس با استعداد پيدا شوند تا ظرف

حضرت مهدى عليه   در روايات رسيده داشته باشند تا پيش از قيام

طورى كه  آن استعدادى كه بايد باشد تا بتواند معارف را آن  السالم

گونه كه  سزاوار است، دريابد و از آيات آفاقى و انفسى الهى آن

مان و هنگام هست با خبر شود، نبوده است، لذا از ويژگيهاى آخر الز

 ظهور و سلطنت آن وجود گرامى، بركات مزبور است.

______________________________ 
 130نساء:  «يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا»...  -(1)

.. 

 .. 25/ 1اصول كافى:  -(2)

 137مهدى موعود)عج(، ص: 

  حرف 27بيرون آوردن 
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در خرائج   حضرت صادق عليه السالم تى كه قطب راوندى ازدر رواي

 فرمايد كه: طور تعبير مى اين  امام  روايت كرده

آوردند، دو حرف   پيغمبران  حرف است، پس جميع آنچه 27علم »

بوده و مردم تا امروز جز اين دو حرف را نشناختند، پس هر گاه قائم 

س آنها را در ميان آورد، پ حرف را بيرون مى 25ما خروج كرد، 

نمايد  نمايد و آن دو حرف را نيز به آنها ضميمه مى مردم پراكنده مى

 135«.نمايد حرف را پخش مى 27و تمام 

  آب روان و علوم اهل بيت عليهم السالم

جا از تأويل آخرين آيه سوره ملك سخن  و چه مناسب است اين

تأويل  حضرت آن ، به«؛ آب روان برروى زمين ماء مَعين»رودكه 

 شود. مى

رسيده است، در آيه شريفه:   حضرت باقر عليه السالم بنابر آنچه از

اگر آب شمادرزمين فرو رفت، پس كيست كه بياوردبراى شما آب »

 فرمايد: مى 136،«روان؟

 فرمايد: خداوند مى 137«.اين آيه در قائم ما نازل شده است»

                                                 
 .. 841/ 2اخلرائج واجلرائح:  -(1)  135
136  (2)-\i « ٍِعني  .. 30ملك:  E\«ُقْل أََرءَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح َمآؤُُكْم َغْورًا َفَمن يَْأتِيُكم ِبَآٍء مَّ
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______________________________ 
 .. 841/ 2ائح: الخرائج والجر -(1)

ملك:  «قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ» -(2)

30 .. 

 .. 101الغيبه:  -(3)

 138مهدى موعود)عج(، ص: 

دانيد او در كجاست، پس  تان از شما غايب شد كه نمى اگر امام»

تان اخبار آسمان و  ه براىآشكارى بياورد ك  امام كيست كه براى شما

 «.زمين و حالل و حرام خداوند عزّ وجلّ را بياورد؟

 آنگاه فرمود:

و چندين روايت  138«.تأويل اين آيه نيامده و حتماً خواهد آمد»

 ديگر به همين مضمون در كتابهاى مربوطه رسيده است.

تشبيه فرموده « آب»چه تشبيه جالبى كه آن سرور گرامى را به 

در عالم معنى  -139 اى است سبب حيات هر جنبنده -كهاست؛ آبى 

 شود. تفسير مى« علم»به 

                                                                                                                                                                                           
 .. 101الغيبه:  -(3)  137
 .. 326/ 1كمال الدين و متام النعمه:   -(1)  138
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  حيات، مال علم و جهل، موت حقيقى است

 -كجا وحيات معنوى حقيقى -آيد كه از آب پديدمى -حيات مادّى

اى كه خداوند  كجا[ همان حيات طيّبه -شود ] كه از نور علم پيدا مى

دگى پاكيزه ارزشى كه دارد آن زن 140كند، در قرآن مجيد بيان مى

با زندگى مادّى قابل مقايسه نيست؛ زيرا زندگى مادّى با جهل، موت 

 حقيقى است، زندگى حيوانى و طبيعى، محدود، مقيّد و همراه با

______________________________ 
 .. 326/ 1كمال الدين و تمام النعمه:  -(1)

 .. 30انبياء:  ...«ءٍ حَىّ  شَىْ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ»...  -(2)

 .. 97نحل:  ...«و حَيَوا ةً طَيّبَةً  فَلَنُحْيِيَنَّهُ»...  -(3)

 139مهدى موعود)عج(، ص: 

 شمار است كه عاقلِ بافهم، ارزشى برايش قايل نيست. مزاحمتهاى بى

تر  واضح  مهدى موعود عليه السالم  با اين شرح، شخصيّت واالى

بركات معنوى و حقيقى در ظهور آن سرور نهفته  گردد كه چقدر مى

                                                                                                                                                                                           
139  (2)-\i ... « ٍْء َحّى  َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَمآِء ُكلَّ َشى»...\E  :30انبياء .. 
140 ( 3)-\i ... « ُو َحَيوا ًة طَّيَبًة  فَ َلُنْحِيَينَّه»...\E  :97حنل .. 
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است كه اساس حيات انسانى و زندگى معنوى، مربوط به آن 

 شود. مى

  علم الكتاب نزد ولىّ عصر عليه السالم است

[ از آيه شريفه در آخر سوره پيامبر(  در مقام امام شناسى ] )و رسالت

 فرمايد: شود كه مى رعد استفاده مى

گواه رسالت من، خداوند و كسى كه نزد او دانش  بگو: بس است بر»

دو نكته در اين بخش از آيه شريفه جلب توجّه  141«.كتاب است

 كند: مى

اش  اهمّيّت ومقام واالى صاحب اين دانش است كه گواهى نخست:

همراه با گواهى خداوند به حساب آمده و شبيه دعواهاى خارجى 

الزم « يعنى دو شاهد عادل بيّنه؛»اى،  است كه براى اثبات هر قضيّه

را  كه مورد دعوى است وكفّار آن  حضرت ختمى مرتبت  است. رسالت

خداوند عزّ  يكى: پذيرند، دو گواه براى اثبات حقّانيّتش هست؛ نمى

 است.« علم الكتاب»كسى كه نزد او  ديگرى: وجلّ و

                                                 
141  (1)-\i ... «و ِعْلُم اْلِكتبِ  بِاللَِّه َشِهيًدا بَ ْيىِن َوبَ ْيَنُكْم َوَمْن ِعنَدهُ   ُقْل َكَفى»\E  :43رعد .. 
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______________________________ 
 «و عِلْمُ الْكِتبِ هِيدًا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُبِاللَّهِ شَ  قُلْ كَفَى»...  -(1)

 .. 43رعد: 

 140مهدى موعود)عج(، ص: 

[ بسيار  ، مقامپيامبر  [ راستى كه شخصيّت ]امام و رسالت پس ]به

 وااليى است كه خداوند با اين طرز بيان، او را معرّفى فرموده است.

  علم كامل به كتاب تكوينى و تشريعى

استغراق « الف و الم»عموميّت اين علم است و به اصطالح  كته دوّم:ن

فهماند كه صاحب اين دانش، به همه  ( مى علم الكتاببرسر كتاب )

 علوم كتاب تكوينى و كتاب تشريعى خداوند، آگاه است.

كه همه موجودات، كلمات آن به شمار « عالم وجود»به كتاب 

ياها مركّب باشند، به شمار روند كه اگر بخواهى بشمارى و در مى

 خوب آگاه است. 142نخواهد آمد،

از كتاب تشريعى، علم دين و احكام حالل و حرام نيز به خوبى اطاّلع 

 دارد و چيزى از دستورات شرع از نظرش پنهان نيست.

                                                 
142  (1)-\i «ْلَبْحُر قَ ْبَل َأن تَنَفَد َكِلمُت َرىّب َوَلْو ِجْئَنا ِبِْثِلِه َمَدًدا ُقل لَّْو َكاَن ا ْلَبْحُر ِمَداًدا ّلَكِلمِت َرىّب لََنِفَد ا»\E   :109كهف .. 
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  آصف، دانشى از كتاب داشت

، در قرآن حضرت سليمان پيغمبر وزير« آصف بن برخيا»در داستان 

 تعبير 143،«كسى كه نزدش دانشى از كتاب بود»به  مجيد از او

______________________________ 
قُل لَّوْ كَانَ ا لْبَحْرُ مِدَادًا لّكَلِمتِ رَبّى لَنَفِدَ ا لْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ » -(1)

 .. 109كهف:  «كَلِمتُ رَبّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

و عِلْمٌ مّنَ الْكِتبِ أَنَاْ ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ  دَهُقَالَ الَّذِى عِن» -(2)

 .. 40نمل:  ...«طَرْفُكَ  إِلَيْكَ

 141مهدى موعود)عج(، ص: 

به  144فرمايد كه به بركت اين دانش، تخت بلقيس را از شهر سبا مى

زدنى؛ يعنى اثر اين علم چنين  شامات آورد در كمتر از چشم به هم

 قدرتى است.

در اين آيه شريفه چنين   اميرالمؤمنين على عليه السالم  امّا نسبت به

 فرمايد كه: بيان مى

                                                 
143  (2)-\i « َُطْرُفَك  و ِعْلٌم ّمَن اْلِكتِب أَنَاْ ءَاتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيكَ  قَاَل الَِّذى ِعنَده»...\E  :40َّنل .. 
، مشهور است و او به روايت تورات، با پادشاه يهود) سليمان عليه السالم( مالقات كرده و با او روابط دوستانه داشته و طبق روايات «بلقيس» در ناحيه مين كه ملكه آن به نامشهرى در عربستان قدمي،  -(1)  144

 اسالمى، سليمان او را به زىن گرفت) فرهنگ معني( ..
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 «.نزد او دانش )تمام( كتاب است»

  شود كه همه فهميده مى -كه به بعضى اشاره شد -و از روايات نيز

از اين موهبت عظمى برخودار بودند هر   ائمّه معصومين عليهم السالم

حضرت  را ندارد، جز در هنگام ظهور د تحويل آنچند زمان، استعدا

 فرمايد. كه تمام دانش را در آن وقت آشكار مى  مهدى عليه السالم

و در ضمن تفسير نيز رسيده است كه: به يكى از هفتاد جزء علم، 

نيز « اسم اعظم»به « علم»چنين كارى را كرد و از « آصف»جناب 

دارد و آصف به يكى از تعبير شده است كه اسم اعظم، هفتاد جزء 

آنها آگاه شد و توانست تخت بلقيس را به چشم بهم زدنى بياورد و 

 تمام آن علم نزد ماست.

______________________________ 
شهرى در عربستان قديم، در ناحيه يمن كه ملكه آن به نام  -(1)

، مشهور است و او به روايت تورات، با پادشاه يهود )سليمان «بلقيس»

ليه السالم( مالقات كرده و با او روابط دوستانه داشته و طبق ع

 روايات اسالمى، سليمان او را به زنى گرفت )فرهنگ معين( ..

 142مهدى موعود)عج(، ص: 

 اند سابق به خيرات، امامان معصوم
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را بر سه دسته تقسيم « اهل كتاب»اى كه قبلًا اشاره شد،  در آيه شريفه

تفسير وتأويل شده   ائمّه هدى  به ...«قٌ بِالْخَيْرَاتِ سَابِ»...  فرمايد، مى

است؛ آنانند كه به هر خيرى، پيشى گيرندگانند؛ چون در ذات و 

شان جز مبدأ و منشأ نيكى نيست، لذا هر چه از ايشان  نفس شريف

جاست كه قول و فعل ايشان سنّت  كند، نيكى است، از اين ظهور مى

بشرى كه به تعبير قرآن  145شان. انشود و روش نيكو براى پيرو مى

تواند مستقيماً  چگونه مى 146مجيد، بسيار ستمگر و بسيار نادان است،

 به جميع خيرات و كماالت برسد جز به واسطه ولىّ اعظم بدين شرح.

  قرب كامل در تبعيّت از معصوم

شكّى نيست كه غرض از آفرينش، شناسايى خداوند تبارك و تعالى 

هر چيزى، سببى قرار داده است و سنّت حضرت  است و خداوند براى

احديّت در شناسايى او چنين قرار گرفته كه بايد با واسطه باشد؛ زيرا 

خداوندى كه مجمع كماالت و مبدأ همه بركات و بسيط از هر جهت 

است، چگونه بشر مادّى كه اصلش از خاك است و سطح ادراكش در 

  توانايى شناسايى كند، ابتدا از حدود مادّيّات تجاوز نمى

                                                 
145  (1)-\i « َِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة َلَقْد َكاَن َلُكْم ىِف َرُسوِل الل»...\E  :21احزاب .. 
146  (2)-\i ... « ُو َكاَن ظَُلوًما َجُهوًّل  إِنَّه»\E  :72احزاب .. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  188 

______________________________ 
 .. 21احزاب:  ...«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » -(1)

 .. 72احزاب:  «و كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا إِنَّهُ»...  -(2)

 143مهدى موعود)عج(، ص: 

قرار گرفته  ربّ األرباب را داراست؟! لذا سنّت الهى بر اين

طورى كه حكم عقل نيز چنين است و به تجربه نيز اين مطلب  همان

ثابت گرديده كه مقام قرب خداوندى و شناسايى ساحت ربوبى، جز 

 ميسّر نيست.  معصوم با توسّل و تبعيّت از

 فرمايد: در قرآن مجيد نيز مى

داريد، پس مرا اطاعت كنيد تا  بگو: اگر خداوند را دوست مى»

 147«.د نيزشما را دوست بداردخداون

  حكومت، رشته مختصرى از واليت

، منحصر در حكومت حق و  امام  پندارند كه فايده بعضى چنين مى

اجراى احكام الهى در اجتماع است، در صورتى كه اين كار از فقيه 

آيد و به اصطالح از شؤون  جامع الشرائط و رهبر الهى نيز بر مى

                                                 
147  (1)-\i « بُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوىِن ُُيِْبْبُكُم اللَُّه  .. 31آل عمران:  E\...«ُقْل ِإْن ُكنُتْم حتُِ
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 ى كه هميشه بايد زمين از حجّت الهى واست، در حال« واليت فقيه»

و  -، خالى نباشد و آن آقايى كه چه حاضر و چه غايب باشد معصوم

بركات ديگرى فوق اين  -اش كمى شرح داده شد از آثار وجودى

مطالب دارد، نه تنها اگر حكومت را به دست بگيرد، مشكالت مردم را 

فات و افعال كند بلكه معارف الهى و آشنايى به اسما، ص حل مى

 خداوند را نيز عهده دار است.

______________________________ 
آل عمران:  ...«قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ » -(1)

31 .. 

 144مهدى موعود)عج(، ص: 

 دلّال بندگان به سوى خدا

وى خدا را براى بندگان ، پست دلّالى به س امام معصوم  در حقيقت

نمايد و قرب كامل و ايمان تام و رسيدن به مقصد واال توسّط  ايفا مى

شود. هنگامى كه ظاهر باشد و دسترسى به او  آن بزرگوار ميسّر مى

 شود. بردارى، زيادتر مى آسان، البتّه بهره

آن سرورى كه خليفه خدا در زمين و به اسرار ربوبى كاملًا آشناست 

تكوينى حق را آگاه بوده و از اهليّت كامل برخوردار است، و اسامى 
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تواند رنجهاى طالبين را كم فرموده و با نظر كيميا اثرش، مس  مى

وجود را طال كند و از خرمن پرفيضش به خوشه چينان، بذل لطف 

فهمند  سرشار بفرمايد و اين خود بركتى فوق العاده است و اهلش مى

 نوى خداوند است.كه از باالترين نعمتهاى مع

 برند همه موجودات از امام بهره مى

توانند  درمحلّ خودش از روى استدالل ثابت شده كه خاليق نمى

بهره گيرند و در ادامه هستى و  -جلّ و عال -مستقيماً از خداوند

  شان از شؤون هستى، نياز به واسطه دارند كه آن بهره برداريهاى

 است.  امام معصوم عليه السالم

 فرمايد: زيارت جامعه كبيره به اين مضمون اشاره شده و مى در

 «.بكم يمسك السّماء»

 145مهدى موعود)عج(، ص: 

 «.به بركت شماست كه خداوند آسمان را نگه داشته است»

 «.بكم ينزّل الغيث»

 «.فرستد به بركت شما باران را فرو مى»
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 «.بكم فتح اللَّه و بكم يختم»

 «.بخشد فرمايد و پايان مى ع مىبه بركت شما خداوند شرو»

يعنى تمام امورى كه فعل خداوند است، واسطه در انجامش، 

 شماييد.

 به سوى خداوند واسطه بگيريد

به درگاه خداوند »در قرآن مجيد نيز به ما دستور فرموده است كه: 

و يكى از حكمتها و علّتهاى شفاعت، اظهار شرف و  148«واسطه بگيريد

امام معصوم   اوند چنين مقدّر فرموده است كهفضيلت شفيع است. خد

در همه شؤون و همه مراحل؛ چه جهات مادّى و چه در   عليه السالم

 هاى معنوى و بركات حقيقى، واسطه در فيض باشد. جنبه

  معلّم خداست امّا با واسطه

  از شؤون حجّت خدا تعليم است كه در قرآن مجيد برنامه اساسى

 و اين دو جنبه پس از 149فرمايد تعليم معرّفى مىرا در تزكيه و  پيغمبر

______________________________ 
 .. 35مائده:  ...«وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ ا لْوَسِيلَةَ »...  -(1)

                                                 
148  (1)-\i ... « َِسيَلَة َوابْ َتُغواْ ِإلَْيِه ا ْلو»...\E  :35مائده .. 
149  (2)-\i «َعَلْيِهْم ءَايِتِه َويُ زَّكيِهْم َويُ َعّلُمُهُم ا ْلِكتَب َوا حلِْْكَمَة  َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى ا ْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوًّل ّمْن أَنُفِسِهْم يَ ْتُلوْاف»...\E  :164آل عمران .. 
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لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ا لْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مّنْ أَنفُسِهِمْ » -(2)

آل  ...«ءَايتِهِ وَيُزَكّيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ ا لْكِتبَ وَا لْحِكْمَةَ عَلَيْهِمْ  يَتْلُواْف

 .. 164عمران: 

 146مهدى موعود)عج(، ص: 

و « ولىّ فقيه»رسد و در زمان غيبت نيز به  مى  امام معصوم  ، بهپيغمبر

 باشد. رهبر، موكول مى

كه بدون شك، معلّم خداست و تعليم، فعل حق است، امّا كى  با اين

 را دارد كه بتواند بالواسطه از فعل خداوند بهره ببرد؟ استعداد آن

جز حجّت خدا كه پاك شده خدايى است و استعداد دريافت فيض 

اى داشته باشد؟ راستى  تواند چنين بهره ويژه را از ]او[ دارد. كى مى

معصومين عليهم  خواهد كه منحصراً كه ظرفيّت فوق تصوّرى مى

 بتى برخوردارند.از چنين موه  السالم

  به حكم عقل، وجود امام الزم است

شود كه چون دستگاه آفرينش، بيهوده خلق  با اين مقدّمات، مسلّم مى

آفريده  -كه آشنايى به حق است -و براى مقصد وااليى 150 نشده

                                                 
150  (1)-\i « َِا َخَلْقنُكْم َعَبثًا أََفَحس  .. 115مؤمنون:  E\...«ْبُتْم أَ َّنَّ
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شده و معلّم و راهنماى بندگان به سوى حق نيز به حكم قطعى و 

داوند حتم است كه حسب وجدان، شخص سالم و بى غرض، بر خ

چنين فردى را در ميان بشر در هر دوره بيافريند تا نقض غرض 

 نشود.

مردم را به اسما، صفات و افعال خداوند راهنمايى نمايد و راه 

 شان را به آنها بنماياند. سعادت

______________________________ 
 .. 115ؤمنون: م ...«أَفَحَسِبْتُمْ أَ نَّمَا خَلَقْنكُمْ عَبَثًا » -(1)

 147مهدى موعود)عج(، ص: 

  اسم اعظم تكوينى، امام است

اللّهمّ إنّى أسئلك من أسمائك بأكبرها وكلّ أسمائك كبيرة. اللّهمّ إنّى »

 151«.أسئلك بأسمائك كلّها

خواهم از نامهايت، به حقّ بزرگترين آنها و همه  خدايا! من از تو مى»

خواهم به حقّ همه  و مىنامهاى تو بزرگ است. خدايا! من از ت

 «.نامهايت

                                                 
 مفاتيح اجلنان/ دعاى سحرهاى ماه رمضان .. -(1)  151
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كه بزرگتر يا  اسمِ تنها و قطع نظر از مسمّا چيست؟ تا چه رسد به اين

كوچكترى داشته باشد. هر ارزشى براى اسم است از جهت مسمّا و 

 باشد. صاحب آن اسم مى

و اسم در  152از جهت مسمّا نيز هر اسمى با ديگرى فرقى ندارد

شود، لذا همه  طور استقاللى( نمى صاحبش محو است و مالحظه )به

امّا از جهت اسميّت كه تا چه  )وكلّ أسمائك كبيرة( اسما كبيرند

اكبر »جا  اندازه بتواند صاحبش را نشان بدهد، متفاوتند، لذا اين

 قابل تصوّر است.« بودن

دهد،  هر اسم تكوينى، يك، يا دو، يا چند جهت از مسمّا را نشان مى

  كه وجه تابناك خداوندى -الهى امّا آن اسم پسنديده

______________________________ 
 مفاتيح الجنان/ دعاى سحرهاى ماه رمضان .. -(1)

قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمنَ أَيًّا مَّاتَدْعُواْ فَلَهُ » -(2)

 .. 110اسراء:  ...«  الْأَسْمَآءُالْحُسْنَى

 148مهدى موعود)عج(، ص: 

                                                 
152  (2)-\i « اَتْدُعواْ فَ َلُه اأْلَمْسَآءُاحلُْْسىَن  .. 110اسراء:  E\...«  ُقِل اْدُعواْ اللََّه َأِو اْدُعواْ الرَِّْحَن أَياا مَّ
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 154آن دست دهنده خدا، گوش شنوا و چشم بيناى خدا، -153 است

آقايى كه نعمت خدا براى خوبان و عذاب خدا را براى بدان 

تواند نشان بدهد، لذا اسم اعظم حقيقى،  همه جهات را مى 155است،

همان كلمات تامّه خداوندى كه در دعاها به آنها پناه  156اوست؛

 اند. ن كلمات تامّهبريم، ديگران كلمات خدايند، امّا ايشا مى

  احاطه امام، نمودار احاطه خداست

و مظهر اسم محيط  157 علم و قدرت حق، همه عالم را فرا گرفته است

است كه راستى علم و قدرتش بر   امام معصوم عليه السالم در خارج،

 همه موجودات احاطه دارد.

  محاط آن -به هر اقتدارى كه باشد -هر نفسى از نفوس بشر

______________________________ 
السالم على اسم اللَّه الرضى ووجهه المضيئى وجنبه العلى  -(1)

الجنان/ زيارت مطلقه اميرالمؤمنين عليه السالم/ زيارت  )مفاتيح

 ششم( ..

                                                 
 اجلنان/ زيارت مطلقه امرياملؤمنني عليه السالم/ زيارت ششم( .. ى اسم اللَّه الرضى ووجهه املضيئى وجنبه العلى) مفاتيحالسالم عل -(1)  153
 عليه السالم/ زيارت ششم( .. رياملؤمننيالسالم عليك يا عني اللَّه الناظرة ويده الباسطة واذنه الواعيه وحكمته البالغه ونقمته الدامغه ...) مفاتيح اجلنان/ زيارت مطلقه ام -(2)  154
 السالم على نعمةاللَّه على األبرار ونقمته على الفجار) مفاتيح اجلنان/ زيارت مطلقه امرياملؤمنني عليه السالم/ زيارت ششم( .. -(3)  155
جا فقط به اشاره  ره اسم تكويىن و مسّما و مهچنني كلمات تاّمه دارد كه مشروحًا ذكر شده، لذا اينمطالب جالىب دربا« آشناىي با مبدأ» نام در ضمن حبثهاى اصول عقايد، اثرمهني قلم، خبش توحيد آن به -(4)  156

 اكتفا گرديد ..
157  (5)-\i ... «ٍءِعْلًما ٍء َقِديٌر َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحاَط ِبُكّل َشىْ  ُكّل َشىْ    لَِتْعَلُمواْ َأنَّ اللََّه َعَلى»\E  :12طالق .. 
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السالم عليك يا عين اللَّه الناظرة ويده الباسطة واذنه الواعيه  -(2)

ح الجنان/ زيارت مطلقه وحكمته البالغه ونقمته الدامغه ... )مفاتي

 اميرالمؤمنين عليه السالم/ زيارت ششم( ..

السالم على نعمةاللَّه على األبرار ونقمته على الفجار )مفاتيح  -(3)

 الجنان/ زيارت مطلقه اميرالمؤمنين عليه السالم/ زيارت ششم( ..

در ضمن بحثهاى اصول عقايد، اثرهمين قلم، بخش توحيد آن  -(4)

مطالب جالبى درباره اسم تكوينى و مسمّا و « يى با مبدأآشنا»نام  به

جا فقط به  همچنين كلمات تامّه دارد كه مشروحاً ذكر شده، لذا اين

 اشاره اكتفا گرديد ..

ءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ  كُلّ شَىْ  لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى»...  -(5)

 .. 12ق: طال «ءٍعِلْمًا شَىْ

 149مهدى موعود)عج(، ص: 

 كس جز خدا بر آن سرور احاطه ندارد. بزرگوار است و هيچ
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اى از احاطه علمى و قدرتى حق تعالى بر همه موجودات است  نمونه

از خودش چيزى ندارد و عبد   امام بلكه عين همان است؛ زيرا

 158دارد. مملوك خداست و همه چيز را به عنايت خداوندى

  الجمع در امام معصوممقام جمع 

كه بر جميع نفوس احاطه دارد و با افراد كم استعداد و  در عين اين

ضعيف از حيث ادراكات، نشست و برخاست و گفتگو دارد و 

آورد و آنان را با مسائل مورد نيازشان نيز  شان را بر مى حاجتهاى

و او را دارد  را از ياد حق باز نمى  امام  سازد، امّا اينها دل آشنا مى

داند كه  كه تمام اقتدار را داراست، امّا مى سازد. با اين سرگرم نمى

از خودش هيچ ندارد و به اصطالح، مقام امكان ذاتى خودش را 

 كند. فراموش نمى

طورى كه تمام  با قدرتى كه خداوند در تصرّف بر نفوس به او داده به

ب العينش امور برايش سهل و آسان است، امّا مقهور خدابودنش نص

باشد. و به تعبير ديگر، فنايى كه نصيب حضرتش شده است،  مى

 ديگران از آن مقام محرومند.

                                                 
 اثر مهني قلم، مشروحاً يكى بودن وّليت خدا، امام و روح، بيان شده است ..« وّليت» ثهاىدر حب -(1)  158
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______________________________ 
اثر همين قلم، مشروحاً يكى بودن واليت « واليت»در بحثهاى  -(1)

 خدا، امام و روح، بيان شده است ..

 150مهدى موعود)عج(، ص: 

 رساند گان مىآب معرفت را به تشن

كه در  - امام يكى از حكمتهاى امامت آن است كه به بركت وجود

بين مردم است و به حسب صورت، بشر و به حسب واقع و حقيقت، نور 

تشنگان معرفت حضرت احديّت را به آب علم سيراب  -خداست

نمايد و به بركت حضورش، استقرار و اطمينان خاطر طالبين  مى

دد، حاصل و سير تكامل به درك محضرش به محبّت خدا برايشان گر

شود. خالصه، زحمات فوق العاده سلوك راه حق،  آسانى فراهم مى

اش كم شود و دانشجويان مكتب خداشناسى  به بركت انفاس قدسى

 را از مدرسه ابتدايى، به مكتب انتهايى برساند.

  نشان دهنده همه آيات الهى

آيات الهى، چه آفاقى و همان آقايى كه توانايى نشان دادن همه 

  امام معصوم پايان خدا را چه كسى جز چه انفسى را دارد. آيات بى

 تواند نشان بدهد؟ مى
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حضرت   گفتيم كه -كه گذشت -159«ءَايتِنَا سَنُرِيهِمْ» در آيه شريفه:

حضرت مهدى عليه  را به زمان ظهور تأويل آن  صادق عليه السالم

وط به همين دنيا و پيش از قيام قيامت داند؛ بنابر اين، مرب مى  السالم

  است و مانعى ندارد كه در قيامت نيز باشد، امّا به حسب اين روايت

______________________________ 
 .. 53فصّلت:  -(1)

 151مهدى موعود)عج(، ص: 

فرمايد،  تفسير مى« به حق بودن آن حضرت»را  «يَتَبَيَّنَ»  است كه

  ان دادن آيات الهى به مردمان در زمانگردد كه نش خوب واضح مى

 است.  امام عصر عليه السالم

 برد كار مى قدرت فوق طبيعى را به

است همان قدرت   حضرت مهدى عليه السالم  قدرت خدايى كه همراه

كار بردنش  از خداوند اجازه به  امامان فوق طبيعى است كه ساير

كار  ا را بهنداشتند، آن حضرت آنه -جز در موارد اندكى -را

 برد. مى

                                                 
 .. 53فّصلت:  -(1)  159
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كار ببرند و با  شان را به ساير ائمّه مأذون نبودند كه قدرت واليت

حضرت مهدى  شان مسلّط گردند، امّا نيروى الهى برطاغيان زمان

كار بردن آن نيروى الهى، جلو طغيان طاغوتها و  با به  عليه السالم

عت از گيرد، البتّه كسى را مجبور به اطا سركشى متمرّدين را مى

فرمايد بلكه مردم با كمال شوق، طاعتش را بر جان  خودش نمى

نهند، لذا تنها مزاحمها و خار سر راه  خرند و فرمانش را گردن مى مى

 دارد. اسالم و مسلمين را از ميان بر مى

  قدرت موسى در عصا براى آن حضرت است

ا بود و توانست فرعون ودستگاهش ر  موسى  آن توانايى كه در عصاى

 به خداوند  موسى  ساقط كند، به واسطه قرب جناب

 152مهدى موعود)عج(، ص: 

 161بر دستش جارى گرديد؛ 160 نُهگانه بود كه عصا، يد و بيضا و آيات

 همان قربى كه نتيجه علم به پروردگارش بود.

                                                 
160  (1)\i «ِتْسَع َءايٍت بَ ّينٍت   َوَلَقْد َءاتَ ْيَنا ُموَسى»...\E  :101اسراء .. 
 گذشتگان، آيات هُنگانه حضرت موسى عليه السالم توّسط شهيد آية اللَّه دستغيب قدس سره مشروحاً شرح داده شده است ..  در ضمن داستان« حقايقى از قرآن» در تفسري سوره شريفه قمر، به نام -(2)  161
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موجود   حضرت مهدى عليه السالم آن قرب به نحو اتم و اكمل در

شود، تا  ست آن بزرگوار آشكار مىاست و قدرت نماييهايى كه بر د

 آن زمان بى سابقه و بى نظير خواهد بود.

 فرمايد كه: طور تعبير مى در روايت از نيروى بدنى آن حضرت اين

 «.است پيغمبر  برابر با قوّه چهل  مهدى عليه السالم  قوّه»

اى كه با آن حضرت است در بدن شريفش تجلّى  اى از قوّه رشته

آيد، از آن حضرت به  بر مى پيغمبر  ه از چهلكند و كارى ك مى

 آيد. تنهايى، بيشتر و باالتر از آن بر مى

 شود آرزوى اولياى خدا برآورده مى

آرزوى همه اوليا و دوستان خدا اين بود و خواهد بود كه همه 

مردمان، اهل صالح، موحّد و خدا پرست گردند. آنچه خداوند به 

و كماالت فاضله، براى ديگران نيز خودشان عنايت فرموده از ايمان 

 خواستند و آرزو داشتند بتوانند خودشان به مردم بفهمانند مى

______________________________ 
 .. 101اسراء:  ...«تِسْعَ ءَايتٍ بَيّنتٍ   وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى» (1)
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در ضمن « حقايقى از قرآن»در تفسير سوره شريفه قمر، به نام  -(2)

استان گذشتگان، آيات نُهگانه حضرت موسى عليه السالم توسّط د

 شهيد آية اللَّه دستغيب قدس سره مشروحاً شرح داده شده است ..

 153مهدى موعود)عج(، ص: 

[ برسانند، امّا تقدير الهى چنين است كه اين  و اين نعمتها را به ]آنان

زمان ظهور و در   مهدى عليه السالم  آرزوى ديرينه اوليا به دست

 حضرتش برآورده گردد.

در زمان ظهور، تنها فريادرسى از مستضعفين و مرتّب كردن وضع 

[  امام عليه السالماقتصادى، نظام اجتماعى و ترفيع فقرا نيست بلكه ]

دهد و به حسب استعداد و  [ را در علوم عاليه شركت مى همه ]مردم

 رساند. ره مىلياقت افراد، از نعمت جمال و جالل خداوندى، به

  حقيقت توحيد را در واليت بجوييم

رسيده كه  ال إله إلّااللَّه مخلصاً  اى براى گفتن فضيلتهاى فوق العاده

البتّه گفتن تنها نيست بلكه محقّق شدن به اين جمله و ذكر شريف است 

كه قلعه محكم الهى است و هركس در آن در آيد، از هر خطر و 

از « سلسلة الذهب»ه از حديث شريف طورك همان 162رهد؛ مى زيانى
                                                 

 ( ..134/ 2اخبار الرضا عليه السالم:  كلمة ّل إله إّّلاللَّه حصىن فمن دخل حصىن أمن من عذاىب) عيون  -(1)  162
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به شروط آن، كه من »كه فرمود:   حضرت رضا عليه السالم  فرمايش

شود كه حقيقت كلمه  ، چنين استفاده مى«باشم از جمله آن شرايط مى

حضرت   در واليت وتمسّك واعتصام جستن به )ال إله إلّااللَّه(  اخالص

، در كلمه اخالص ولىّ توحيد  است بلكه حقيقت  مهدى عليه السالم

 اعظم نهفته است.

______________________________ 
كلمة ال إله إلّااللَّه حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى  -(1)

 ( ..134/ 2اخبار الرضا عليه السالم:  )عيون

 154مهدى موعود)عج(، ص: 

  توحيد خيالى در غير واليت

و   توحيد خالص  روش حضرت احديّت بر اين قرار گرفته كه

خداشناسى حقيقى و آشنايى به اسما، صفات و افعالش از طريق 

از غير اين راه، يا  توحيد  واليت اولياى عظامش باشد، لذا هر ادّعاى

 توهّم و تخيّل است، يا بروز بعضى از قواى نفس و چه بسا فرسنگها با

 فاصله دارد.  توحيد حقيقى

ومتحقّق  «ال حول وال قوّة إلّاباللَّه» و «هال إله إلّااللَّ»  البتّه درك حقيقت

به آن شدن منظور است كه اهليّتش در افراد منوط و مربوط به 
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باشد و بايد از چشمه  مى  حضرت صاحب االمر عليه السالم ارتباط با

واليت جارى گردد. براى استدالل اين معنى، به شرح زير توجّه 

 فرماييد.

 اند هوجه خدا كه اوليا به آن متوجّ

  در اين زمان -كه از هر جهت آينه خدا نماست -وجه اللَّه مطلق

است؛ چنانچه در دعاى  -عجّل اللَّه تعالى فرجه -حضرت مهدى

 خوانيم: ندبه مى

 «.ايْن وجه اللَّه الّذى اليه يتوجّه األولياء؟»

 «.آورند؟ كجاست آن روى خدا كه به سوى او دوستان رو مى»

شود و هر  آشنايى با وجه مطلق او، ميسّر نمىآشنايى با خدا بدون 

  كس از غير اين راه وارد شود، ناچار وجهى براى خودش

 155مهدى موعود)عج(، ص: 

 گردد. تعبير مى« توحيد خيالى»تراشد كه از آن به  مى

  امام عصر عليه السالم  كه -امّا آنان كه به وجه اللَّه حقيقى و كامل

ز روح شريفش در خداشناسى مدد شوند و ا متوجّه مى -باشد
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آشنا شده و نه تنها در اين نشأه بلكه در   توحيد حقيقى گيرند، با مى

اى كه ديگران از آن محرومند،  نشآت بعد از ادراكات فوق العاده

 شوند. مند مى بهره

  جمهورى اسالمى و واليت فقيه

 از جمله شؤون امامت، حكومت بر مردم و رتق و فتق امور و مصالح

اجتماعى است كه قابل نيابت است و همان گونه كه در محلّ خودش 

با ادلّه متعدّد ثابت شده در زمان غيبت، اين امر به ولىّ فقيه با 

اى است كه از  داشتن شرايط رهبرى، واگذار شده است و اين وظيفه

آيد، هر چند آنچه تا  نيز بر مى  امام معصوم عهده ديگران؛ يعنى غير

بيان شد، منحصر به خود آن جناب   امام  هاى ات و بهرهكنون از برك

 باشد. مى

  يعنى  حضرت مهدى عليه السالم  شكر خداى را كه حكومت نايب عام

را درك كرديم و آنچه باور  -مد ظلّه العالى -امام خمينى

ديديم وحكومت حق  چشم كرديم، به سختى باورمى كرديم، يا به نمى

 رادرك نموديم.

 م را دريابيدنايب االما
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 تر بينديشيم و شكر نعمت جمهورى اسالمى را بايد عاقالنه

 156مهدى موعود)عج(، ص: 

بجا آوريم تا خدا نعمتش را بر ما بيفزايد. چنين رهبر الهى كه 

امتحان خودش را داده و از هوا و هوس، رسته و جلو فسق و فجور 

ى شبهات واهى، كه با القاى بعض ايستاده، با او همكارى كنيم، نه اين

 باعث تشويش و انحراف بى خبران گرديم.

امر به معروف و نهى از منكر در امور اجتماعى، بستگى به تشكيل 

امام   حكومت و تقويت مقام رهبرى است؛ چنانچه در توقيع مبارك

 اشاره فرموده است.  زمان عليه السالم

  حوادث واقعه موضوعات خارجى است

حوادث واقعه به فقيه عادل مراجعه : »نويسد در توقيع شريف مى

كه  ، آيا آن حوادث، مسأله نماز و روزه تنهاست، در حالى«كنيد

ساليان دراز درباره آنها بحث شده و از رؤوس مطالبش چيزى 

، سياست روز و مسائل «حوادث واقعه»فروگذار نشده است بلكه 

ز كلمه شوند، به ويژه ا اجتماعى مخصوصاً آنهايى كه تازه پيدا مى
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حوادث؛ يعنى چيزهايى كه قبلًا نبوده و بعداً »و تعبير به « حادثه»

 آيد. ، اين مطلب در مى«شود پيدا مى

پس بر عكسِ استفاده بعضيها بايد مردم را به احكام اسالم آشنا كرد 

حضرت مهدى عليه   تا خودشان با شوق فراوان، خواهان حكومت

 گردند.  السالم

 157مهدى موعود)عج(، ص: 

 شود حكومت دين با زور نمى

به هيچ وجه  163«الدّينِ لَاإِكْرَاهَ فِى» فرمايد: قرآن مجيد صريحاً مى

مند كرد  شود كسى را به زور، عقيده در دين اكراه نيست؛ يعنى نمى

و اين آيه نسخ نشده و تخصيص هم نخورده است، مثلًا گفته نشده در 

در آن زمان، مردم را  استثناست و  حضرت مهدى عليه السالم  زمان

نفى جنس است؛  «لَاإِكْرَاهَ» در «لَا» كنند بلكه ظاهر به زور ديندار مى

يعنى اصلًا اكراه در دين غير ممكن است و حق هم همين است؛ زيرا 

عقيده قلبى هركس قابل تحميل نيست تا به زور او را به چيزى معتقد 

د چيزى بگويد و شود طرف را مجبور كر سازند، هر چند به زبان مى

                                                 
 .. 256بقره:  -(1)  163
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شود گواهى دلش را نيز تأمين  اقرار و اعترافى نمايد، امّا چطور مى

 نمود.

 خواهند پس مردم خودشان مى

گيريم كه: قرآن  طور نتيجه مى از آنچه گذشت، روى هم رفته اين

طور خبر  اين  مهدى عليه السالم مجيد از آخر الزمان و ظهور

 هستند.دهد كه بندگان صالح، وارث زمين  مى

مند نشد،  از طرف ديگر، دين قابل تحميل نيست كه اگر كسى عقيده

  نيست كه بگوييم« عبد صالح»نيز « منافق»او را از پاى در آورند. 

______________________________ 
 .. 256بقره:  -(1)

 158مهدى موعود)عج(، ص: 

د؛ شو به همين اظهار ايمانش هر چند نفاق داشته باشد، قناعت مى

دهد،  مى -اند كه عباد صالح -«وارثين زمين»چون خداوند خبر از 

روايتش   حضرت باقر عليه السالم طور كه از همان -ناچاريم بپذيريم

فهمند  با تكميل عقول ونظر لطف الهى، مردم خودشان مى -گذشت

گردند،  مى  حضرت مهدى عليه السالم  و طالب حكومت حق و عدل
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هورى اسالمى و پياده كردن احكام اسالم، مردم لذا بايد با تقويت جم

جهان را كم و بيش با اين حقيقت آشنا سازيم و زمينه ساز عدل 

 باشيم.  مهدى عليه السالم [ ]حضرت

  تحوّل عجيب در انقالب اسالمى ايران

نمونه كوچكش را در همين انقالب اسالمى ايران ديديم كه چگونه 

افراد اين ملّت را دگرگون  بارقه لطف الهى، جستن كرد و حال

 ساخت.

، امام  حضرت مهدى عليه السالم  از بركات وجودى نايب به حق

هاى مردم عوض  چگونه افكار و انديشه -مدّظلّه العالى -خمينى

 ها و هدفها تغيير كرد. شد، ايده

ملّتى كه تا ديروز، جز امور رفاهى و زندگى مادّى، هدفى نداشتند، 

قى پيدا كرد و جمهورى اسالمى هدفش شد و يك مرتبه تحوّل عمي

 پياده كردن احكام اسالم آرزويش.

 159مهدى موعود)عج(، ص: 
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جوانهايى كه تا ديروز، جز خوشگذرانى و شهوترانى، چيزى را درك 

هاى حق  بينند و جبهه مى« سعادت»را « شهادت»كردند، امروز  نمى

 نمايند. عليه باطل را اداره مى

روز، اين قدر طالب مال بود كه براى پول، حاضر بود ملّتى كه ]تا[ دي

طور با بذل مال و جان خويش،  دست به هر كارى بزند، امروز اين

 هاست. پشتيبان جبهه

  آيات آفاقى وانفسى در انقالب

شهيد سعيد آية اللَّه دستغيب در ضمن خطبه هايش، انقالب اسالمى 

و براى تحوّل  164واندخ مى ايران را از آيات آفاقى و انفسى خداوند

ودگرگونى درملّت ايران را جز خواست خداوندى برايش سببى 

هم چنين است؛ زيرا با اسباب عادى به هيچ وجه  دانست و به حق نمى

طور كه تأليف قلوب مسلمين در صدر اسالم،  آمد، همان جور در نمى

به هر حال، سخن در اين  165شمارد. مى خداوند فعل خاصّ خودش

  ار است و به جاى ديگرىزمينه بسي

                                                 
 هاى مجعه شهيد آية اللَّه دستغيب منتشرشده است .. ن خطبهاين مطالب، ضم -(1)  164
165  (2)-\i ... « آأَلَّْفَت بَ نْيَ قُ ُلوهِبِْم َولِكنَّ اللََّه أَلََّف بَ ْيَنُهْم يًعا مَّ  .. 63انفال:  E\...«َلْو أَنَفْقَت َماىِف اأْلَْرِض مجَِ
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______________________________ 
هاى جمعه شهيد آية اللَّه دستغيب  اين مطالب، ضمن خطبه -(1)

 منتشرشده است ..

لَوْ أَنفَقْتَ مَافِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكِنَّ »...  -(2)

 .. 63ل: انفا ...«اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ 

 160مهدى موعود)عج(، ص: 

خداوندا! طول عمر و عافيت رهبر انقالب  166شود. مى موكول

المى، امام خمينى را مستدام بدار و موفّقش گردان تا اين اس

 جمهورى اسالمى را به صاحبش امام مهدى عليه السالم بسپارد.

______________________________ 
سه علميّه حكيم جمع آورى شده بحثهاى واليت فقيه در مدر -(1)

 جا مشروحاً ذكر گرديده است .. اين قسم مطالب در آن

 

 161مهدى موعود)عج(، ص: 

 

                                                 
 جا مشروحاً ذكر گرديده است .. شده اين قسم مطالب در آنحبثهاى وّليت فقيه در مدرسه علمّيه حكيم مجع آورى  -(1)  166
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