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آشنایی با امام زمان علیه السالم، بهترین وسیله ومطمئن ترین راه 

برای رسیدن به شناخت خدا است. »هر كس خدا را بخواهد، از 

نه شمارد، تنها سخنان شما را شما آغاز می كند، وهر كس او را یگا

 (.۱بپذیرد؛ وهر كس آهنگ او داشته باشد، رو به شما آورد«)

آشنایی با امام زمان علیه السالم؛ مقدمّه دوست داشتن او ودوست 

 داشتن او، مقدمه ای برای دوست داشتن خدا است.

 (.2»هر كس شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته است«)

ان علیه السالم؛ راهی برای رهایی از قید وبند آشنایی با امام زم

جاهلیت است. با شناخت امام زمان علیه السالم دین را، قرآن را 

وهمه معارف الهی را می توان شناخت؛ در حالی كه بدون شناسایی 

او، شناخت دین، فهم قرآن ودرک معارف عقیم می ماند ونجات از 

 جاهلیت میسّر نیست.

  علیه وآله فرمود:پیامبر اكرم صلی اهلل

»هر كس بمیرد وامام زمانش را نشناخته باشد، به مرگ زمان 

 (.۳جاهلیت مرده است«)

آشنایی با امام زمان علیه السالم؛ دست آویزی استوار برای دست 

 یابی به هدایت ونجات از ضاللت وگمراهی است.

»خدایا! حجّت خویش را به من بشناسان، كه اگر تو حجّت خود را 

 (.4من نشناسانی، از دینم گمراه خواهم شد«)به 

بدون شناخت امام زمان علیه السالم، شناخت سیرت وراه او ممکن 

نیست، وبدون شناخت سیره وطریقه او، شناخت شریعت میسّر نیست. 
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وبدون شناخت شریعت، دست یابی به سعادت دنیا وآخرت محال 

 خواهد بود.

، با آرمان ها واهداف او آشنا امام زمان علیه السالم را باید شناخت

شد، وبرای یاری او آماده گشت؛ زیرا او تنها امام حاضر وناظر 

بشریت است. او تنها باقی مانده خدا در زمین، وگوهر پاک زاده 

پیامبران علیهم السالم، ویگانه بازمانده نسل پیشوایان معصوم علیهم 

 السالم است.

و، طول عمر معجزه آمیز او، زندگانی شگفت او، غیبت پر رمز وراز ا

وظهور نورانی وحیات آفرین او، همگی زمینه ساز استثنایی ترین 

وپربارترین فصل تاریخ انسان ها بلکه واالترین ومهم ترین فراز تاریخ 

آفرینش؛ یعنی »حاكمیت توحید در سراسر گیتی« است. به امید آن 

 روز!

 »میالد نور«

در جوّ هراس ناک شهر سامرّا، ودور از چشم جاسوسان وگماشتگان 

حکومت جور عبّاسی، آخرین خورشید آسمان والیت در سحرگاه 

هجری قمری، در خانه كوچک  2۵۵روز جمعه پانزدهم شعبان سال 

 (.۵امام حسن عسکری علیه السالم طلوع كرد)

لحظات والدت به یگانگی خدا ونبوّت پیامبر صلی اهلل او در اولین 

علیه وآله شهادت داد ودر هفتمین روز در آغوش پدر بزرگوارش 

 آیه شریفه قرآن را قرائت نمود:

»وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی االَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّهً 
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 (.6وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ«)

او را بر حسب وصیت پیامبر صلی اهلل علیه وآله ومطابق احادیث 

كه  -بشارت آسا، »محمّد« نام نهادند، تا نه فقط با سیمای زیبایش 

بلکه  -بیش ترین شباهت را به رسول اللَّه صلی اهلل علیه وآله داشت 

با نام ومرامش نیز یاد آور آن آخرین پیامبر بزرگ الهی باشد وآینه 

نمای جدّش خاتم انبیا صلی اهلل علیه وآله گردد. كنیه اش را تمام 

نیز به همین مناسبت »ابو القاسم« نهادند؛ اگر چه به مناسبت های 

دیگر كنیه های ابو جعفر، ابو عبد اللَّه وابو صالح نیز به آن افزوده 

 شد.

مهدی، قائم، منتظر، صاحب العصر، صاحب االمر، صاحب الزّمان، بقیه 

، حجت اللَّه، منصور، خلف صالح، موعود، از مشهورترین القابی اللَّه

هستند كه در كتب حدیث ودعا وكتب تاریخی در مورد امام زمان 

 علیه السالم به آن ها تصریح شده است.

 »فضیلت پدر«

یه السالم كه در طی دو دهه حضرت ابو محمد امام حسن عسکری عل

عمر شریف خویش، جز مرارت وسختی ندیده ودر مبارزه پیدا 

وپنهان علیه حکومت جابرانه عبّاسیان، همواره گرفتار حبس 

ومراقبت شدید آنان بوده است، در بیست وسوّمین سال عمر با 

بركت خود، با مشاهده والدت اولین وآخرین فرزند خویش، 

 ده قطعی خداوند، خطاب به اصحاب فرمود:شادمان از انجام وع

»ستم گران پنداشتند كه می توانند مرا بکشند، تا این نسل منقطع 
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 (.7گردد! آنان قدرت خدا را چگونه یافتند«)

با والدت حضرت مهدی علیه السالم یکی از حسّاس ترین وپرتحرّک 

ترین بخش های امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السالم آغاز 

آن بزرگوار علیرغم همه فشارهای حکومت ومراقبت های شد، 

مأموران، با زیركانه ترین اسلوب ها وبهره گیری از امین ترین 

اصحاب خویش به شکل های مختلف كوشید تا همه شیعیان وموالیان 

اهل بیت علیهم السالم را از والدت قائم آل محمد علیه السالم با خبر 

آنان را با چهره امام پس از خویش سازد وبه مناسبت های گوناگون 

 (.۸آشنا گرداند)

 »كرامت مادر«

بزرگ زاده ای از نسل دو تن از بزرگ ترین شخصیت های 

مذهبی رومیان، میلکه، دختر »یشوعا« فرزند قیصر روم،  -اجتماعی 

حضرت شمعون، وصی حضرت عیسی  كه مادرش نیز از فرزندان

مسیح علیه السالم بود، افتخار مادری حضرت مهدی علیه السالم را 

 یافت.

او به دنبال ماجرایی شگفت كه باعث به هم خوردن مراسم 

ازدواجش با یکی از بزرگ زادگان قیصر شد، پیامبر صلی اهلل علیه 

جریان وآله را در خواب دید وبه پذیرش اسالم افتخار یافت ودر 

یکی از جنگ ها خود را در زمره اسیر شدگان رومی به مركز 

حکومت عباسیان )بغداد( رسانید ودر آنجا به امر »امام هادی علیه 

السالم« توسط »بشر بن سلیمان« خریداری شد ودر خانه آن امام 
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 بزرگوار به همسری امام حسن عسکری علیه السالم درآمد.

سن«، »ریحانه« و»صیقل« ذكر كرده او را به نام های »نرجس«، »سو

(. عفّت، ایمان، طهارت، نیکویی اخالق ورفتار او به اندازه ای 9اند)

بود كه »حکیمه خاتون« كه خود فرزند امام وخواهر امام وعمّه امام 

بود، در تکریم وبزرگداشت او می كوشید وحضرت امام هادی علیه 

 السالم همواره از او به نیکی یاد می فرمود.

پیش از این ها نیز امیر المؤمنین علیه السالم وامام صادق وامام 

محمد تقی علیهما السالم، از ا وبا عنوان های خِیرَهُ األِماء )برگزیده 

 از كنیزان( وسیده األِماء )سرور كنیزان( یاد نموده بودند.

در مدّت حمل، هیچ اثری بر مادر امام زمان علیه السالم پدیدار نبود 

آخرین شب بود كه امام حسن عسکری علیه السالم از  وفقط در

 حضرت حکیمه درخواست كردند كه:

»ای عمّه! امشب افطار را پیش ما قرار بده؛ زیرا خدای عزّ وجلّ 

امشب تو را به والدت ولی وحجّت خویش شادمان خواهد 

 (.۱0ساخت«)

 آغاز امامت«»

زمانی كه یازدهمین پیشوای معصوم مسلمانان به زهر جفای معتمد، 

خلیفه ستمگر عبّاسیان، در سنّ بیست وهشت سالگی به شهادت رسید، 

 (.۱۱حضرت مهدی علیه السالم كودكی پنج ساله بود)

آغاز امامت حضرت مهدی علیه السالم در خردسالی با توجّه به 

دادی اعجاب برانگیزی كه در وجود هر اعجاز الهی وقدرت خدا
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 امام معصوم به ودیعت نهاده شده، امری شگفت وقابل تردید نیست.

به ویژه كه در تاریخ نمونه هایی بارز از این قبیل تکرار شده ومورد 

قبول وتصدیق همگان است. آن چنان كه قرآن كریم درباره 

 حضرت یحیی علیه السالم می فرماید:

 (؛۱2حُکْمَ صَبِیاً«)»وَآتَیناهُ الْ

 »ما در كودكی او را به نبوّت وحاكمیت رساندیم«.

ودرباره حضرت عیسی علیه السالم حکایت سخن گفتن او را در 

 گهواره نقل می فرماید:

 (؛۱۳»قالَ اِنِّی عَبْدُ اللَّه آتانِی الْکِتابَ وَجَعَلَنِی نَبِیاً«)

عنایت كرده ومرا پیامبر »گفت: من بنده خدا هستم واو به من كتاب 

 قرار داده است«.

 »غیبت صغری«

همان دالیلی كه باعث شد والدت امام زمان علیه السالم از دشمنان 

 ومخالفان مخفی بماند، سبب غیبت او نیز گشت.

ضرت موسی علیه السالم امام زمان علیه السالم را در روایات به ح

( كه فرعونیان به انگیزه از بین بردن او همه زنان ۱4تشبیه كرده اند)

حامله وهمه شیرخوارگان آن دوران را مورد هجوم قرار دادند 

 وهمه پسران نوزاد را از دم تیغ گذراندند.

عبّاسیان برای حفظ پایه های حکومت غاصبانه خویش وجلوگیری از 

صی پیامبر صلی اهلل علیه وآله كه از بین برنده پدید آمدن آخرین و

همه ستمگران وجبّاران معرفی شده بود، برای هر جنایتی آمادگی 
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 داشتند.

ه ق كه حضرت مهدی علیه السالم از حجره بیرون آمد  260در سال 

وعموی خود »جعفر كذّاب« را به كنار زد وبر جنازه پدر بزرگوارش 

آغاز امامت خویش را اعالم فرمود، ( وبا این عمل ۱۵نماز خواند)

عوامل حکومت عبّاسی به فکر دسیسه افتادند وبه شهادت او كمر 

 بستند.

خداوند متعال آخرین حجّت خویش را با قدرت مطلقه خود از 

همان آغاز امامت، در پس پرده غیبت قرار داد تا او را از توطئه 

ی به عمل های دشمنان در امان بدارد واز كشته شدن او جلوگیر

 آورد.

»یرِیدُونَ لِیطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ 

 (.۱6الْکافِرُونَ«)

»می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش كنند؛ در حالی 

كه خداوند نور خویش را كامل خواهد ساخت، اگر چه برای 

 .كافران ناخوشایند باشد«

 »داستان ساختگی سرداب«

در سامرا، در جوار بارگاه مقدس امام هادی وامام حسن عسکری 

علیهما السالم سردابی هست كه به عنوان محل برگزاری نماز توسط 

م سه امام بزرگوار ما حضرت امام هادی وامام حسن عسکری واما

زمان علیهم السالم مورد احترام است. اما متأسفانه برخی نویسندگان 

وتاریخ نگاران اهل سنّت، داستانی ساختگی را مبنی بر غایب شدن 
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امام زمان علیه السالم در سرداب در نوشته های خویش آورده وبا 

متّهم ساختن شیعیان به انتظار خروج امام زمان علیه السالم از 

 (.۱7سخره كرده وشیعه را مورد انتقاد قرار داده اند)سرداب، آن را م

در پاسخ به این بی احترامی ها، دانشمندان شیعه هم با تحقیق 

واستدالل، نحوه تلقی آنان را انکار كرده اند. در این جا به جواب 

 مرحوم عالمه امینی اكتفا می كنیم كه در »الغدیر« فرموده است:

تر است،... شیعه اصالً اعتقاد ندارد »... وتهمت سرداب، تهمتی زشت 

كه امام علیه السالم در سرداب غیبت كرده است. ونه آن ها بوده 

اند كه او را غایب گردانیده اند ونه آن امام معصوم علیه السالم از 

سرداب ظهور خواهد كرد، بلکه اعتقاد شیعه به مدد روایات بر آن 

خواهد كرد، وهیچ كس  است كه او از مکه معظمه وبرابر كعبه ظهور

به سرداب قائل نیست... وای كاش سازندگان قصّه سرداب در این 

دروغ فاحش همگی بر یک رأی می بودند تا نشانه های ساختگی 

بودن آن رسوایشان نمی ساخت، وچنین نبود كه یکی از آن ها 

سرداب را در حلّه ودیگری در بغداد وآن دیگر در سامرا بداند 

 (.۱۸اظهار بی اطّالعی كنند) وبرخی هم از آن

 »نایبان خاص«

 اشاره

(. در مدت ۱9هجری قمری طول كشید) ۳29غیبت صغری تا سال 

سال، اگر چه حضرت مهدی علیه السالم از دید كلیه دشمنان  69

مخفی بودند، لکن تعداد چهار نفر از یاران واصحاب خاص ایشان، با 
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او در ارتباط همیشگی بودند وسؤاالت ومشکالت مردم را به حضور 

وار را به مردم می رساندند. كه حضرت عرضه داشته وپاسخ آن بزرگ

 نایبان خاص ایشان عبارت بودند از:

 عثمان بن سعید عمری - ۱

وی از یازده سالگی در خدمت امام هادی علیه السالم به سر می برد 

ومت متوكّل وبعدها با تظاهر به روغن فروشی در اوج خفقان حک

وسایر حاكمان جور عبّاسی بیش ترین نقش را در انتقال معارف به 

شیعیان بر عهده گرفت. او كه از وكال ونوّاب دو امام پیشین بود، به 

عنوان اوّلین نایب خاصّ حضرت مهدی علیه السالم معرفی شد. او 

 (.20هجری قمری درگذشت ودر بغداد مدفون شد) ۳00در سال 

 محمّد بن عثمان عمری - 2

وی پس از فوت پدر، افتخار نیابت خاص از امام زمان علیه السالم را 

یافت. او كه چندین كتاب در فقه وحدیث نگاشته است، چندین بار 

مورد تأیید خاص قرار گرفت وحضرت مهدی علیه السالم درباره 

 رمود:اش ف

 (؛2۱»إِنَّهُ ثِقَتِی وَكِتابُهُ كِتابی«)

 »او مورد اطمینان من است ونوشته او نوشته من است«.

 هجری قمری درگذشت. ۳0۵او در آخر جمادی االول سال 

 حسین بن روح نوبختی - ۳

از فوت خویش، به امر امام علیه السالم محمّد بن عثمان، چندی قبل 

او را به سفارت ونیابت معرفی نمود. او از بزرگان اهل علم ومشهور 
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 به فضیلت وتقوا بود.

مناظراتی كه از او نقل شده است، داللت بر قدرت روحی وكثرت 

دانش او دارد. وی چنان با اراده وبا استقامت بود كه یکی از 

 اش گفت:دانشمندان معاصرش درباره 

»اگر دشمنان، او را ریز ریز كنند او امام زمان علیه السالم را به آنان 

 (.22نشان نخواهد داد«)

 ۳26وی بیست ویک سال در مقام نیابت خاص باقی ماند ودر سال 

 (.2۳هجری قمری درگذشت ودر »بغداد« مدفون گشت)

 علی بن محمّد سمری - 4

در عظمت مقام او كافی است كه با وجود شخصیت های عظیم علم 

وتقوا ومؤلّفان گران قدری هم چون »محمّد بن یعقوب كلینی« 

صاحب »كافی«، تنها او افتخار نیابت خاص امام زمان علیه السالم را 

 پیدا كرد.

ر نامه ای از مرگش شش روز قبل از وفات او امام زمان علیه السالم د

 (.24خبر داده وشروع غیبت كبری را به اطالع مسلمانان رساند)

هجری قمری به جوار رحمت حق  ۳29او در نیمه شعبان سال 

 (.2۵انتقال یافت)

 »غیبت كبری«

مقدمه ای برای غیبت كبری، ساله غیبت صغری به عنوان  69دوران 

وفصلی كوتاه برای آماده سازی مردم جهت تحمل غیبتی طوالنی 

 به شمار می رود.
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این غیبت كبری كه تا كنون حدود یازده قرن طول كشیده، از 

 چند جهت با غیبت صغری اختالف دارد:

 زمانش بسیار طوالنی تر از آن است. - ۱

ام زمان علیه السالم ارتباط ه با امخاصّ نیابت عنوان به سی ک – 2

 ندارد.

 امام كالم در آنان های ویژگی كه - الشّرایط جامع فقیهان – ۳

 به -( 26)است آمده السالم علیهم زمان وامام عسکری وامام صادق

 حکومت دار عهده السالم علیه زمان امام عام ونایبان والیان عنوان

اسالم ومسلمین اع از دف ومسئولیت بوده غیبت عصر در اسالمی

واجرای احکام وحدود الهی ورهبری كلیه امور اجتماعی واقتصادی 

مسلمین بر عهده آنان گذاشته شده است؛ كه از آن به »والیت فقیه« 

 تعبیر می شود.

پایان یافتن آن به آماده شدن مردم وفراهم گشتن شرایط برای  - 4

 حکومت واحد جهانی بستگی دارد.

س جز خدای متعال نمی داند ومقدار زمان مدّت آن را هیچ ك - ۵

كه  -آن در هیچ حدیثی ذكر نشده وتعیین كنندگان وقت ظهور 

دروغگو وافترا  -تعیین كنندگان مدّت غیبت نیز محسوب می شوند 

 (.27زننده شمرده شده اند)

 »برخی از حکمت های غیبت«

 توضیح

این كه به حقیقت چرا امام زمان علیه السالم در پس پرده غیبت 
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پنهان گشته، به اراده حکیمانه خداوند بستگی دارد واز اسرار پیچیده 

 (.2۸نظام هستی به شمار می رود)

با این همه آنچه در برخی احادیث به عنوان حکمت های غیبت 

در غیبت، ذكر شده است، می تواند با اشاره به برخی عوامل مؤثر 

 موجب تذكّر وعبرت آموزی وچاره اندیشی بندگان خدا باشد:

 سنّت الهی - ۱

 امام صادق علیه السالم فرموده است:

سنّت هایی كه در مورد غیبت پیامبران علیهم السالم اتفاق افتاده، 

ال در مورد قائم ما اهل بیت، به وقوع همگی به طور تمام وكم

 (.29خواهد پیوست)

 حفظ جان امام وخوف از كشته شدن او - 2

كه در حقیقت به معنی از بین رفتن پیام او ونافرجام ماندن مأموریت 

 (.۳0است)های او در حاكمیت بخشیدن به اسالم وقرآن 

امام صادق علیه السالم در پاسخ سؤالی درباره وجه غیبت امام زمان 

 علیه السالم می فرماید:

 (.۳۱»از كشته شدن خویش می ترسد«)

آمادگی جهانی برای پذیرش حکومت اسالم ومحو سلطه  - ۳

 مستکبران

 ان علیه السالم می فرماید:امام زم

»من در زمان ظهورم، در حالی قیام می كنم كه بیعت وپیمان هیچ 

 (.۳2طاغوتی برگردنم نیست)
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 آزمایش مردم - 4

 پیامبر صلی اهلل علیه وآله فرموده است:

السالم كسی بر اعتقاد به امامتش ثابت نمی »در غیبت مهدی علیه 

 (.۳۳ماند مگر آن كه خداوند قلبش را به ایمان آزموده باشد«)

 گناهان مردم وعدم آمادگی آنان - ۵

»امام زمان علیه السالم خود را به خورشیدی تشبیه می فرماید كه 

 (.۳4رها آن را پوشیده باشند«)اب

وقتی خاصیت وجود امام زمان علیه السالم چون خورشید، نور 

افشانی واعطای فیض است، ابرهای پوشاننده، جز گناهان وقدر 

 ناشناسی مردم چه می تواند باشد؟

 »ویژگی های غیبت«

غیبت امام زمان علیه السالم چگونه است وچه خصوصیاتی  این كه

دارد، در برخی از احادیث معصومین علیهم السالم مورد بحث قرار 

گرفته، لکن هرگز نمی توان از مجموعه این احادیث به تصویری 

روشن وقطعی از چگونگی غیبت آن بزرگوار دست یافت. از این رو 

 رخی از این ویژگی ها است:آنچه در پی می آید، تنها بیان گر ب

 همانند خورشید است، آن زمان كه ابرها آن را پوشانیده باشند. - ۱

 (.۳۵»كَما ینْتَفِعُونَ بِالشَّمْسِ إِذا سَتَرها سَحاب«)

 مردم او را می بینند ولی نمی شناسند. - 2

 (.۳6ونَهُ«)»یجْعَلُ اللَّهُ بَینَهُ وَبَینَ الْخَلْقِ حِجاباً یرَوْنَهُ وَال یعْرِفُ

هر سال در مراسم حج شركت می كند ودر عرفات می ایستد  - ۳
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 وبه دعای مؤمنین آمین می گوید.

»وَإِنَّهُ لَیحْضَرُ الْمُوسِمَ فِی كُلِ ّ سَنَهٍ وَیقِفُ بِعَرَفَهَ فَیؤَمَّنُ عَلی دُعاءِ 

 (.۳7الْمُؤْمِنِ«)

یاد او اگر چه شخص او از دیدگان مردم غایب می گردد لکن  - 4

 از دل هایشان نمی رود.

»إِنْ غابَ عَنِ النّاسِ شَخْصُهُ فِی حالِ هُدْنَهٍ لَمْ یغِبْ عَنْهُمْ مَثْبُوتُ 

 (.۳۸عِلْمِهِ«)

بسیاری از شیفتگان ودل دادگان، توفیق دیدار وشناخت او را  - ۵

 (.۳9یافته اند)

مکان مشخّصی ندارد وبیش تر در صحراها واطراف شهرهای  - 6

 شخص زندگی می كند.نام

او به دور از مساكن ستم گران وبه طور ناشناخته، همچون سایر  - 7

انسان ها، در مسکنی خاص به سر می بَرَد وهمانند مردم به غذا، 

 پوشاک واستراحت نیازمند است وبنابر قولی، همسر وفرزند نیز دارد.

در مجالس مردم شركت می كند وبر فرش های آنان قدم می  - ۸

 ارد ودر كوچه وبازارهایشان راه می رود.گذ

گاهی حکمت الهی اقتضا می كند كه امام زمان علیه السالم در  - 9

 مکانی حاضر باشد، ولی دیده نشود.

 امام رضا علیه السالم فرمود:

 (.40»ال یری جِسْمُهُ«)

 وامام صادق علیه السالم فرمود:
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 (.4۱»یغِیبُ عَنْکُمْ شَخْصُهُ«)

 آن است كه دیده شود، لکن شناخته نشود. وگاهی حکمت بر

 محمد بن عثمان عمری رحمه اهلل گوید:

 (.42»یرَی النَّاسَ وَیعْرِفُهُمْ وَیرَوْنَهُ وَال یعْرِفُونَهُ«)

 »ویژگی ها وامتیازات اخالقی«

 اشاره

امام زمان علیه السالم از آن رو كه وارث همه پیامبران عظیم الشأن 

واولیای گران قدر الهی است، مجموعه ای كامل از صفات كمال 

وجمال را دارا است. او تجلّی بخش اخالق عظیم پیامبر صلی اهلل 

گفت امیر المؤمنین علیه السالم ومکارم علیه وآله وخصوصیات ش

وفضایل واالی فاطمه زهراعلیها السالم وفرزندان معصوم ایشان است. 

اشاره به برخی از این ویژگی ها، می تواند مقدمه ای آگاهی بخش 

 برای تبعیت از آن امام وهمسویی با او باشد.

 دانش گسترده - ۱

 امیر المؤمنین علیه السالم درباره او فرمودند:

 »هُوَ اَكْثَرُكُمْ عِلْماً«:

 (.4۳»او دانشمندترین شما است«)

 امام باقر علیه السالم فرمود:

»دانایی به كتاب خدای عزّ وجلّ وسنّت پیامبر صلی اهلل علیه وآله 

اهان به بهترین شکل از در قلب مهدی ما می روید، هم چنان كه گی

زمین می رویند. پس هر كس او را دید، بگوید: سالم بر شما ای اهل 
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 (.44بیت رحمت ونبوّت وای گنجینه علم وجایگاه رسالت«)

 زهد وبی اعتنایی به دنیا - 2

 فرمود: امام رضا علیه السالم درباره او

 »وَما لِباسُ الْقائِمِ إِلَّا الْغَلِیظُ، وَما طَعامُهُ إِلَّا الْجَشَبُ«؛

»لباس قائم علیه السالم ما چیزی نیست جز پوشاكی خشن، وغذای او 

 (.4۵چیزی نیست جز طعامی خشک«)

 مردمعدالت گستری در بین  - ۳

 امام باقر علیه السالم درباره حضرت مهدی علیه السالم فرمود:

 »یعْدِلُ فِی خَلْقِ الرَّحْمنِ، اَلْبِرِّ مِنْهُمْ وَالْفاجِرِ«؛

»او در بین مردم به عدالت رفتار می كند؛ چه نیکوكار باشند وچه 

 (.46بدكار«)

 عمل به سنّت پیامبر صلی اهلل علیه وآله - 4

 پیامبر صلی اهلل علیه وآله فرمود:

»او از من است، اسمش همانند اسم من است. خداوند مرا وآیین مرا 

به وسیله او حفظ می نماید. واو به سنت وروش من عمل می 

 (.47كند«)

 جود وبخشش - ۵

 پیامبر صلی اهلل علیه وآله فرمود:

»مردی به نزد او می آید ومی گوید: ای مهدی! چیزی به من 

ببخش، عطایی بفرما. پس حضرت مهدی علیه السالم آن مقدار از 

 (.4۸زد«)مال را كه او بتواند حمل كند در دامنش می ری
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 دعا وعبادت - 6

نمازهای خاص ودعاهای فراوانی كه از ناحیه مقدّسه امام زمان علیه 

السالم رسیده است، همگی داللت بر مداومت آن بزرگوار بر دعاها 

وقوی ترین عامل وعباداتی دارند كه به یقین باالترین نشانه بندگی 

 در تقرّب به سوی خدا به شمار می آیند.

اگر پیامبر اكرم صلی اهلل علیه وآله برای آمادگی یافتن جهت 

دریافت مسئولیت بزرگ رسالت، مأمور به اقامه نماز شب به صورت 

واجب می شود، به این معنا است كه كثرت بندگی وشدت اهتمام به 

سئولیت های بزرگ است واز نماز ودعا وعبادت، الزمه پذیرش م

همین رو، قبول مسئولیت حاكمیت بخشیدن به توحید وعدالت در 

سراسر دنیا توسط امام زمان علیه السالم جز در سایه عبادت های 

 همیشگی ودعاهای پیوسته آن بزرگوار میسّر نیست.

 البتشجاعت وص - 7

 رویارویی با همه 

مشركان ومستکبران وبه زانو درآوردن همه قدرت های طاغوتی 

 دنیا، دالوری بی نظیر واستواری بی بدیل می طلبد.

كسی كه همچون رسول اللَّه صلی اهلل علیه وآله در گرما گرم 

پیکارها، رزمش مایه دل گرمی رزم آوران، وحضور قاطعانه اش 

وهمانند امام علی علیه السالم زره اش پشت پشتوانه كفر ستیزان 

 نداشته باشد وهمانند امام حسین علیه السالم مرد میدان رزم باشد.

 صبر وشکیبایی - ۸
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استقامت وصبر هر انسان را باید با بررسی میزان بالها ومقدار 

وارده بر او، برآورد كرد. صبورترین وبردبارترین انسان مشکالت 

های تاریخ، چند سال در برابر سختی ها دوام آورده وچه اندازه 

 بالها وغم ها را تحمل كرده اند؟

به یقین محنت ها وبالها ومصیبت های امام زمان علیه السالم در 

ت؛ طول این همه قرن، هرگز قابل مقایسه با هیچ انسان دیگری نیس

زیرا كثرت بالها وطول زمان ابتالئات است كه صبر واستقامتی واال 

می طلبد؛ بلکه نوع مسئولیت انسان هم در تعیین میزان استقامت 

وشکیبایی، تأثیرگذار است وحضرت مهدی علیه السالم امام زمان 

وحجت عالمیان وولی همه مؤمنان وپدر وسرپرست همه شیعیان 

 است.

 »طول عمر«

ه ق( تا كنون، بیش از هزار سال  2۵۵از میالد امام زمان علیه السالم )

می گذرد. این عمر طوالنی ممکن است ده ها، صدها بلکه هزارها 

 سال دیگر ادامه یابد. با این همه، هرگز جای شگفتی نیست؛ زیرا:

انسان را از هیچ آفریده وایجاد وبقای هر  یکم: خدای بزرگی كه

 چیزی تنها به اراده او بستگی دارد؛

 (.49»إِنَّما اَمْرُهُ إِذا اَرادَ شَیئاً أَنْ یقُولَ لَهُ كُنْ فَیکُونَ«)

توانایی دارد كه حیات یکی از آفریده های خویش را بنا به حکمت 

 هایی، چندین هزار سال، طوالنی گرداند.

درباره حضرت یونس آمده است كه اگر توبه نمی  در قرآن كریم
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كرد خداوند او را تا روز قیامت در شکم نهنگ زنده نگه می 

 (.۵0داشت)

دوم: كتاب های تاریخ سرشار از داستان انسان های كهن سالی است 

 كه صدها سال بدون هیچ گونه مریضی وناراحتی عمر كرده اند.

(. ۵۱هزار سال عمر كرد) در تورات آمده است كه »ذوالقرنین« سه

قرآن كریم نیز آن جا كه از نوح پیامبر علیه السالم سخن می گوید، 

 (.۵2سال تا پیش از طوفان، ذكر می فرماید) 9۵0عمر او را 

سوم: از نظر منطقی، در ارتقای تدریجی عمر یک موجود نمی توان 

مر حد خاصّی را معین كرد وباالتر از آن را ناممکن شمرد. پس اگر ع

یک انسان مثالً ممکن است صد، صد وپنجاه ودویست سال باشد، 

باالتر از این هم ممکن است واین سلسله تدریجی اگر به چند هزار 

 سال هم برسد باز هم نمی توان گفت نا ممکن است.

چهارم: علم ثابت كرده است كه اگر مواد الزم اندام های بدن به 

از مریضی ها ونارسایی های  مقدار متناسب به آن ها برسد وهمواره

هر یک از آن ها پیشگیری شود، عمر موجودات زنده به طور شگفت 

انگیزی قابل ازدیاد است. به این ترتیب هیچ بُعدی ندارد كه امام 

زمان علیه السالم با توجه به آگاهی های خدادادی وبی انتهای 

 .خود، ده ها برابر عمر طبیعی سایر انسان ها عمر داشته باشد

 »انتظار«

عاقبت روزگار پرمرارت غیبت امام زمان علیه السالم به سر خواهد 

 آمد ودوران پرشکوه ظهور وغلبه اسالم وتوحید، فرا خواهد رسید.

http://www.i20.ir/
https://eitaa.com/bookpdfi
http://www.m-mahdi.com/persian/books-3#35-


   www.i20.ir                     برای دانلود سایر کتاب ها به کانال و وب سایت مراجعه کنیدhttps://eitaa.com/bookpdfi    
 

 

23 

با چنین دیدگاهی هر كس كه به امام زمان علیه السالم اعتقاد دارد 

وپیمان والیت وطاعت او را بر عهده گرفته است، همیشه چشم انتظار 

خواهد بود وهرگز از حركت وتالش برای آماده سازی خویش 

 وجامعه اش دست بر نخواهد داشت.

در احادیث شریفه انتظار كشیدن برای مهدی موعود علیه السالم 

دا همپایه جهاد در راه خدا، بلکه جهاد وشهادت در پیشگاه رسول خ

(، كه اوالً نشانگر اهمیت ۵۳صلی اهلل علیه وآله شمرده شده است)

بسیار زیاد انتظار در عصر غیبت، وثانیاً بیانگر سختی های راه انتظار 

 ولزوم مقاومت وسخت كوشی در این مسیر است.

انتظار هرگز به معنی یک جا نشستن وبی تفاوت ماندن وچشم به 

ن وبه انحرافات وكژی ها آینده دوختن نیست بلکه به پاخاست

اعتراض نمودن وبرای آینده ای روشن واسالمی، زمینه سازی 

 كردن است.

 »صفات منتظران«

 امامتشناخت امام واعتقاد به 

تا امام زمان علیه السالم شناخته نشود وامامت او مورد اعتقاد قرار 

نگرفته باشد، چگونه می تواند انتظار شکل بگیرد؟! وچنین شناخت 

واعتقادی، اساسی ترین ویژگی منتظران به شمار می آید، از آن رو 

كه خود از اركان مهم انتظار ومقدمه آن محسوب می شود. چنان 

 م امام سجّاد آمده است:كه در كال

»إِنَّ أَهْلَ زَمانِ غَیبَتِهِ، اَلْقائِلُونَ بِإِمامَتِهِ، اَلْمُنْتَظِرُونَ لِظُهُورِهِ، أَفْضَلُ أَهْلِ 
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 (؛۵4كُلِّ زَمانٍ«)

»همانا مردم زمان غیبت حضرت مهدی علیه السالم كه به امامت او 

مردم هر زمان  قائل باشند ودر ا نتظار ظهورش به سربرند، برتر از

 دیگرند«.

 پرهیزكاری وخوش اخالقی

 معیار كرامت وبرتری در اسالم چیزی جز پرهیزكاری نیست؛

 (؛۵۵»إِنَّ أَكْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقیاكُمْ«)

کویی اخالق چنان كه معیار ارزش ایمان، چیزی جز درجات نی

 نیست؛

 »اَفْضَلُکُمْ إِیماناً، اَحْسَنُکُمْ اَخالقاً«.

بنابراین، قابل تصور نیست كه فضیلت وكرامت انتظار، برای كسانی، 

 خارج از محدوده تقوا وخوش اخالقی حاصل آید.

 امام صادق علیه السالم فرمود:

رْ وَلْیعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحاسِنِ »مَنْ سَرَّ أَنْ یکُونَ مِنْ اَصْحابِ الْقائِمِ فَلْینْتَظِ

 (؛۵6األَخْالقِ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ«)

»هر كس دوست دارد از اصحاب ویاوران قائم علیه السالم باشد، باید 

انتظار بکشد وبراساس پرهیزكاری ونیکویی اخالق رفتار نماید؛ در 

 حالی كه چشم انتظار ظهور است«.

 فرمان پذیری

كسی كه چشم انتظار امام معصوم خویش است، با اعتقاد به رهبری 

همه جانبه او، اطاعتش را واجب می شمارد وبا فرمانبری از او در 
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دوره غیبت، خود را برای اطاعت بی چون وچرا از او در هنگام 

 ظهور آماده می سازد.

 سالم فرمود:امام صادق علیه ال

»طُوبی لِشِیعَهِ قائِمِنَا الْمُنْتَظِرِینَ لِظُهوُرِهِ فِی غَیبَتِهِ، وَالْمُطِیعِینَ لَهُ فِی 

 (؛۵7ظُهُورِهِ«)

»خوشا به حال شیعیان قائم ما كه در زمان غیبتش، در انتظار او به سر 

 می برند ودر دوران ظهورش مطیع او هستند«.

 دوستی با دوستان حضرت مهدی علیه السالم ودشمنی با دشمنان او

یکی از قابل اعتمادترین معیارهای دوستی برای هر انسان بررسی 

 دوستی ها ودشمنی های او است.

دوستِ دشمن ودشمنِ دوست را هرگز نمی توان دوست نامید؛ 

نِ دشمن را نمی توان دشمن حساب چنان كه دوستِ دوست ودشم

 كرد.

طبیعی است كه هر انسانی دوست دار دوستان محبوب خود ودشمن 

 دشمنان او است.

منتظران امام زمان علیه السالم كه انتظارشان تجلّی محبّت وعالقه 

واحترام آنان به او است به یقین دوستان امام زمان علیه السالم را 

 دشمنانش دشمن هستند.دوست می دارند وبا 

 پیامبر صلی اهلل علیه وآله فرمود:

»طُوبی لِمَنْ اَدْرَکَ قائِمَ اَهْلِ بَیتِی وَهُوَ یأْتَمُّ بِهِ فِی غَیبَتِهِ قَبْلَ قِیامِهِ 

 (؛۵۸وَلْیتَوَلّی اَوْلِیائَهُ وَیعادِی اَعْدائَهُ«)
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»خوشا به حال آنان كه قائم خاندان مرا درک كرده ودر زمان 

یبت وقبل از قیامش به او تأسّی می جویند. دوستانش را دوست می غ

 دارند وبا دشمنانش دشمن هستند«.

 »عالمات پیش از ظهور«

خدای تبارک وتعالی به خاطر اهمیت ظهور حضرت مهدی علیه 

ز اشتباهات وسوء استفاده ها، عالمت السالم ونیز به خاطر جلوگیری ا

هایی را به عنوان نشانه های پیش از ظهور مقرّر فرموده است. 

عالمات ظهور را در یک دسته بندی می توان دو قسمت كرد: عالیم 

 قطعی، عالیم غیر قطعی.

عالمت های قطعی نشانه هایی هستند كه در روایات قطعی ومتواتر 

ا نیز تأكید شده است. مانند: خروج وارد شده ونسبت به ظهور آن ه

 (.۵9سفیانی وقتل نفس زكیه)

عالمت های غیر قطعی، نشانه هایی هستند كه یا روایات قطعی در 

مورد آن ها نداریم ویا توسط معصوم علیه السالم به حتمی بودن آن 

ها اشاره ای نشده است؛ مثل پنج بار خسوف ماه وپانزده بار كسوف 

 (.60خورشید)

 مت ها را در دسته بندی دیگری می توان سه قسمت دانست:این عال

عالیم غیر طبیعی در عالم تکوین، عالیمی در رفتار اجتماعی وآداب 

مثل خسوف وكسوف متوالی در ماه  -انسان ها، پدیده های طبیعی 

رمضان، مانند شعله كشیدن آتشی عظیم در شرق آسمان وطلوع 

حشا وزیاد شدن مدّعیان ویا مانند كثرت ف -خورشید از مغرب 
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 پیامبری وكشته شدن پنج هفتم انسان ها در جنگ.

آنچه در بررسی عالمات ظهور مهم وقابل تأمّل می باشد این است 

كه، عدم پیدایش هیچ یک از آن ها موجب یقین به تأخیر ظهور 

نمی تواند باشد؛ زیرا »خداوند امر فرج را تنها در یک شب به سامان 

 (.6۱می رساند«)

والزمه چنین امری انتظاری دایم است، به گونه ای كه آمادگی 

 برای ظهور، هر روز تجدید گردد.

 »هنگامه ظهور«

ندای آسمانی، فرا رسیدن ظهور حضرت مهدی علیه السالم را به 

 همه انسان ها اعالم خواهد كرد.

مهدی علیه السالم از كنار خانه كعبه در مسجدالحرام قیام حضرت 

 جهانی خویش را آغاز خواهد نمود.

سیصد وسیزده نفر از بهترین یاران ومنتظران برای بیعت با امام زمان 

 علیه السالم در كنار كعبه گرد می آیند.

حضرت عیسی مسیح علیه السالم از آسمان نزول خواهد كرد ودر 

 مام زمان علیه السالم اقتدا خواهد كرد.نماز خویش به ا

یاوران حضرت مهدی علیه السالم از گوشه وكنار دنیا به سوی مکّه 

سرازیر گشته وبه فرمان دهی آن بزرگوار به سوی عراق حركت 

 خواهند كرد.

لشکر سفیانی در منطقه ای به نام »بیداء« به زمین فرو خواهد رفت 

 ا فتح خواهد كرد.وسپاه پیروزمند اسالم همه دنیا ر
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آن حضرت كوفه را محل استقرار وپایتخت حکومت خود قرار 

 خواهد داد.

 »دوران پس از ظهور«

 اشاره

ظهور حضرت مهدی علیه السالم از دیدگاه دوران شکوهمند پس از 

های گوناگون در ضمن احادیث وروایات معصومین علیهم السالم به 

 تصویر كشیده شده است:

 حاكمیت اسالم در سراسر گیتی - ۱

 امام صادق علیه السالم فرمود:

كند، هیچ سرزمینی نمی ماند مگر اینکه ندای »وقتی قائم قیام 

شهادت به یگانگی خدا ونبوّت پیامبر صلی اهلل علیه وآله در آن به 

 (.62گوش برسد«)

 اقامه كامل حدود الهی - 2

 رمود:سوره حدید ف ۱7امام كاظم علیه السالم در تفسیر آیه 

»این كه خداوند زمین را بعد از مرگش زنده می كند، مراد این 

نیست كه زمین را با باران زنده می كند، بلکه خداوند مردانی را بر 

می انگیزد كه زمین را با احیای عدالت واقامه حدود الهی زنده 

 (.6۳سازند«)

 احیای معارف قرآنی - ۳

حضرت امام علی علیه السالم در ذكر دست آوردهای قیام حضرت 

 مهدی علیه السالم می فرمایند:
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»آن زمان كه مردم قرآن را طبق هواهای خویش توجیه كرده 

باشند او رأی وفکر آنان را به سمت قرآن سوق می دهد وآن را در 

به شما نشان خواهد داد خدمت حقایق قرآنی قرار می دهد... پس 

كه چگونه كتاب وسنّت فراموش شده ومفاهیم زنده آن را احیا 

 (.64خواهد كرد«)

 نابودی ستم وبرقراری عدالت - 4

 رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرمود:

غیبتی هست. هنگامی كه ظهور »مهدی از فرزندان من است. او را 

كند، زمین را پر از عدل وداد سازد؛ همان گونه كه از ظلم وستم پر 

 (.6۵شده باشد)

 تجدید اسالم - ۵

 امام باقر علیه السالم فرمود:

نیز انجام می دهد، »آنچه پیامبر صلی اهلل علیه وآله انجام داد او 

بنیان های پیشین را در هم می شکند، چنان كه رسول اللَّه صلی اهلل 

علیه وآله امر جاهلیت را در هم شکست. واو اسالم را دوباره از سر 

 (.66می گیرد«)

 كمال دانش در بین مردم - 6

 علیه السالم فرمود: امام صادق

»علم بیست وهفت حرف است. همه معارفی كه پیامبران علیهم 

السالم آورده اند، فقط دو حرف است. وقتی كه قائم ما قیام كند 

بیست وپنج حرف دیگر علم را ابراز كند وآن را در بین مردم 
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 (.67گسترش دهد«)

 رشد عقلی - 7

 امام باقر علیه السالم فرمود:

»وقتی قائم ما قیام كند، خداوند دست بر سر بندگان نهد وعقول 

آنان را جمع كند وسامان بخشد وفکر واندیشه آنان را كامل 

 (.6۸گرداند«)

 امنیت وآسایش - ۸

 از صحف ادریس علیه السالم نقل شده است كه:

»در زمان خروج قائم آل محمدعلیهم السالم به زمین امنیت بخشیده 

می شود، ضرر رسانیدن به هم، وترس از یکدیگر از بین می 

 (.69رود«)

 وامیر المؤمنین علیه السالم فرمود:

هیچ  »در آن زمان زنی بین عراق تا شام پیاده می رود؛ در حالی كه

 (.70كس وهیچ چیز او را نمی ترساند)

 برابری ومحبّت در بین مردم - 9

 امیر المؤمنین علیه السالم فرمود:

 (؛7۱»لَوْ قَدْ قامَ قائِمُنا... لَذَهَبَتِ الشَّحْناءُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبادِ«)

قائم ما قیام كند،... كینه وستیزه وجدل از دل های بندگان »اگر 

 برود«.

 تطهیر زمین از گناه - ۱0

امام صادق علیه السالم در بیان حال مردم پس از ظهور حضرت 
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 مهدی علیه السالم فرمود:

 (؛72وجلّ فِی اَرْضِهِ«)»وَال یعْصُونَ اللَّهَ عزّ 

 »مردم در زمین به نافرمانی خدا نمی پردازند«.

 »سخن آخر«

شناخت امام زمان علیه السالم شناختی تعهد آفرین ومسئولیت آور 

 است.

امام زمان تمسک به ریسمان والیت، رعایت تقوا وپرهیز از مخالفت 

علیه السالم، مبارزه وتالش برای زمینه سازی ظهور، استقامت در 

طریق محبت ویاری رسانی به امام علیه السالم، دعای همیشگی برای 

نزدیک شدن ظهور وعملی شدن اهداف مقدس آن بزرگوار، 

وظایف ومسئولیت هایی هستند كه یک شیعه منتظر هرگز در انجام 

 آن ها كوتاهی نمی كند.

ممکن نیست كسی امام زمان علیه السالم را بشناسد وبا اهداف 

وآرمان های او آشنا باشد، با این همه، آرام بنشیند ودر برابر آنچه 

بلکه باالتر از او خدای امام زمان علیه  -كه امام زمان علیه السالم 

 از او می خواهد، بی تفاوت بماند. -السالم 

 »استغاثه به امام زمان علیه السالم«

از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السالم عالوه بر توقیعات شریفه ای كه 

در زمان غیبت صغری نگاشته شده ومتضمّن پاسخ گویی آن بزرگوار 

به سئواالت عدیده شیعیان وموالیان است، دعاها وزیارات خاصه ای 

نقل شده است كه مداومت بر آن ها دارای اثراتی فراوان در  نیز
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 ارتقای معنوی وبرآورده شدن حاجات مؤمنین است.

اینک در پایان این دفتر به ذكر یکی از این دعاها كه مشهور به 

 استغاثه به حضرت مهدی علیه السالم است، می پردازیم.

ست: این مرحوم »سید علی خان« در كتاب »كلم الطیب« فرموده ا

استغاثه ای است به حضرت صاحب الزمان علیه السالم، هر جا كه 

باشی دو ركعت نماز به حمد وهر سوره ای كه خواهی بگزار، سپس 

 رو به قبله زیر آسمان بایست وبگو:

هُ سَالمُ اللَّهِ الْکامِلُ التّآمُّ الشّامِلُ الْعآمُّ، وَصَلَواتُهُ الدّآئِمَهُ، وَبَرَكاتُهُ الْقآئِمَ

التّآمَّهُ، عَلی حُجَّهِ اللَّهِ وَوَلِیهِ فِی أَرْضِهِ وَبِالدِهِ، وَخَلِیفَتِهِ عَلی خَلْقِهِ 

وَعِبادِهِ، وَسُاللَهِ النُّبُوَّهِ، وَبَقِیهِ الْعِتْرَهِ وَالصَّفْوَهِ، صاحِبِ الزَّمانِ، وَمُظْهِرِ 

رِ الْأَرْضِ، وَناشِرِ الْعَدْلِ فِی الْإِیمانِ، وَمُلَقِّنِ أَحْکامِ الْقُرْآنِ، وَمُطَهِّ

الطُّولِ وَالْعَرْضِ، وَالْحُجَّهِ الْقآئِمِ الْمَهْدِی، الْإِمامِ الْمُنْتَظَرِ الْمَرْضِی، 

وَابْنِ الْأَئِمَّهِ الطّاهِرِینَ، الْوَصِی ابْنِ الْأَوْصِیآءِ الْمَرْضِیینَ، الْهادِی 

داهِ الْمَعْصُومِینَ. اَلسَّالمُ عَلَیکَ یا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِینَ الْمَعْصُومِ ابْنِ الْأَئِمَّهِ الْهُ

الْمُسْتَضْعَفِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیکَ یا مُذِلَّ الْکافِرِینَ الْمُتَکَبِّرِینَ الظّالِمِینَ، 

اَلسَّالمُ عَلَیکَ یا مَوْالی یا صاحِبَ الزَّمانِ، اَلسَّالمُ عَلَیکَ یابْنَ رَسُولِ 

اَلسَّالمُ عَلَیکَ یابْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیکَ یابْنَ فاطِمَهَ اللَّهِ، 

الزَّهْرآءِ سَیدَهِ نِسآءِ الْعالَمِینَ، اَلسَّالمُ عَلَیکَ یابْنَ الْأَئِمَّهِ الْحُجَجِ 

وْالی! الْمَعْصُومِینَ، وَالْإِمامِ عَلَی الْخَلْقِ أَجْمَعِینَ. اَلسَّالمُ عَلَیکَ یا مَ

سَالمَ مُخْلِصٍ لَکَ فِی الْوِالیهِ، أَشْهَدُ أَنَّکَ الْإِمامُ الْمَهْدِی قَوْالً وَفِعْالً، 

وَأَنْتَ الَّذِی تَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْالً بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً، فَعَجَّلَ 
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مانَکَ، وَكَثَّرَ أَنْصارَکَ اللَّهُ فَرَجَکَ، وَسَهَّلَ مَخْرَجَکَ، وَقَرَّبَ زَ

وَأَعْوانَکَ، وَأَنْجَزَ لَکَ ما وَعَدَکَ، فَهُوَ أَصْدَقُ الْقآئِلِینَ: »وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ 

عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ«. یا 

یابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، حاجَتِی كَذا وَكَذا )و به  مَوْالی یا صاحِبَ الزَّمانِ،

جای »كذا وكذا« حاجات خود را ذكر كند( فَاشْفَعْ لِی فِی نَجاحِها، 

فَقَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَیکَ بِحاجَتِی، لِعِلْمِی أَنَّ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ شَفاعَهً مَقْبُولَهً، 

کُمْ بِأَمْرِهِ وَارْتَضاكُمْ لِسِرِّهِ، وَبِالشَّأْنِ وَمَقاماً مَحْمُوداً، فَبِحَقِّ مَنِ اخْتَصَّ

الَّذِی لَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَینَکُمْ وَبَینَهُ، سَلِ اللَّهَ تَعالی فِی نُجْحِ طَلِبَتِی، وَإِجابَهِ 

 دَعْوَتِی، وَكَشْفِ كُرْبَتِی.

 وبخواه هرچه خواهی كه برآورده می شود ان شاء اللَّه تعالی.

دث قمی در كتاب مفاتیح الجنان می فرماید: بهتر آن مرحوم مح

است كه در ركعت اول نمازِ این استغاثه، بعد از حمد، سوره »انا 

 فتحنا« بخواند ودر ركعت دوم سوره »اذا جاء نصر اللَّه« بخواند.

 تاریخچه مسجد مقدّس جمکران

 »یا صاحب الزّمان ادركنی«

شیخ فاضل حسن بن محمّد بن حسن قمی كه از بزرگان قدما 

وعلمای شیعه واز معاصرین شیخ صدوق رحمه اللَّه بوده است، در 

كتاب خود به نام تاریخ قم، راجع به بنای مسجد جمکران از كتاب 

 »مونس الحزین فی معرفه الحق والیقین« چنین نقل كرده است:

شیخ حسن مثله جمکرانی كه یکی از صلحا است می گوید: من شب 

ه.ق در منزل خود در قریه  ۳9۳سه شنبه هفدهم ماه رمضان 
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جمکران خوابیده بودم، نیمی از شب گذشته بود كه ناگاه عدّه ای 

از مردم به در خانه من آمدند ومرا بیدار كردند وگفتند كه: برخیز 

زمان صلوات اللَّه علیه را وموالی خود حضرت مهدی صاحب ال

 اجابت كن كه تو را طلب نموده است.

حسن می گوید: من برخاستم وخود را جمع وجور كرده وآماده 

شدم، گفتم بگذارید تا پیراهنم را بپوشم، آواز دادند كه »هُوَ ما كانَ 

قَمِیصُکَ«؛ آن پیراهن را نپوش كه از تو نیست، دست بردم وشلوار 

ندا آمد كه »لَیسَ ذلِکَ مِنْکَ فَخُذْ سَراوِیلَکَ« آن خود را برگرفتم، 

شلواری كه برگرفتی از تو نیست، از آنِ خود را بردار؛ آن را 

انداختم وشلوار خود را برگرفتم وپوشیدم، آن گاه به طرف كلید 

رفتم تا درب منزل را باز كنم، آواز دادند كه »اَلْبابُ مَفْتُوحٌ« درب 

منزل آمدم جماعتی از بزرگان را دیدم، سالم  باز است، چون به درِ

 كردم، جواب دادند ومرحبا گفتند.

آن ها مرا به مکانی كه اكنون مسجد جمکران است آوردند، چون 

نیک نگاه كردم، تختی دیدم كه فرشی نیکو بر آن پهن وبالش های 

فاخر بر آن نهاده شده وجوانی سی ساله بر آن تخت تکیه بر چهار 

وپیرمردی هم در نزد او نشسته وكتابی در دست گرفته بالش كرده 

وبر آن جوان می خواند وبیشتر از شصت مرد در اطراف او بر این 

زمین در حال نماز خواندن بودند كه بعضی جامه های سفید وبعضی 

 دیگر جامه های سبز بر تن داشتند.

ن آن پیرمرد حضرت خضر علیه السالم بود ومرا امر به نشستن نمود، آ
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گاه امام علیه السالم اسم مرا بردند وفرمودند: برو به حسنِ مسلم بگو 

تو پنج سال است كه این زمین را تصرّف كرده ودر آن چیز كاشته 

 وكشاورزی می نمایی، ولی ما آن را خراب می كنیم.

این زمینِ شریفی است وحقّ تعالی آن را از زمین های دیگر 

باز هم آن را مرتب نموده ای  برگزیده وشرافت داده است، امسال

تا در آن به كشت وزرع پردازی وحال آن كه تو را چنین اجازه 

وحقّی نیست، بنابراین هر بهره ونفعی كه تا به حال از این زمین 

 برگرفته ای باید برگردانی تا در این مکان مسجدی بنا كنند.

ن را خدای عزّ وجلّ به خاطر این امرِ خالفی كه انجام داده ای وآ

جزء زمین خود گرفته ای، دو پسر جوان تو را باز گرفت امّا متنبه 

نشدی، اگر باز هم بخواهی چنین كنی كیفر الهی، آن گونه كه آگاه 

 نباشی، به تو خواهد رسید.

عرض كردم: ای آقا وموالیم! برای این موضوع باید نشانه وعالمتی 

نمی كنند، امام  داشته باشم؛ زیرا مردم بدون نشانه سخن مرا قبول

علیه السالم فرمود: »إِنّا سَنَعْلَمُ هُناکَ عَالمَهٌ« ما در اینجا عالمت ونشانه 

قرار می دهیم تا سخن تو را تصدیق نمایند، تو برو ورسالت ما را 

انجام بده، )در قم( نزد سید ابو الحسن برو به او بگو تا با تو بیاید 

ساله را از او بگیرد وبه وحسن مسلم را حاضر نماید ومنافع چند 

 مصرف بنای مسجد برساند.

بقیه مخارج را از قریه رهقِ اَرْدَهال كه مِلک ماست بیاورند 

وساختمان مسجد را تمام كنند، نصف قریه رهق را بر این مسجد 
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وقف كردیم كه هر ساله درآمد آن را بیاورند وصرف عمارت مسجد 

 نمایند.

ت نمایند وآن را عزیز دارند، چهار مردم را بگو تا به این مکان رغب

ركعت نماز اینجا بگزارند: دو ركعت اوّل به نیت نماز تحیت مسجد 

است كه در هر ركعتی یک بار سوره حمد وهفت بار سوره »قُلْ هو 

اللَّه اَحَد« خوانده می شود وذكر ركوع وسجود را هفت بار تکرار 

علیه السالم بخوانند به كنند. دو ركعت دوّم را به نیت نماز امام زمان 

این ترتیب كه چون سوره حمد را شروع به خواندن نمایند وبه 

»اِیاکَ نَعْبُدُ وَإِیاکَ نَسْتَعِین« برسند آن را صد بار تکرار كنند وبعد از 

آن بقیه سوره حمد را بخوانند، وسپس سوره »قُلْ هُو اللَّه احد« را 

جود را هفت بار تکرار فقط یک بار بخوانند وآن گاه ذكر ركوع وس

نمایند، ركعت دوّم را نیز به همین طریق بخوانند، چون نماز را تمام 

كنند یک بار تهلیل )ال اله إاِلَّ اللَّه( بگویند وسپس تسبیحات حضرت 

فاطمه زهرا سالم اللَّه علیها را خوانده وسر به سجده گذارند وصد بار 

 ند.صلوات بر پیغمبر وآلش علیهم السالم بفرست

سپس امام علیه السالم فرمودند: »فَمَنْ صَلَّیها فَکَأَنَّما صَلّی فِی الْبَیتِ 

الْعَتِیقِ« یعنی هر كس این نماز را بخواند مانند آن است كه در كعبه 

 نماز خوانده باشد.

حسن مثله جمکرانی می گوید: من به راه افتادم چند قدمی هنوز 

دند وفرمودند: بزی در گلّه جعفر نرفته بودم كه دوباره مرا باز خوان

كاشانی چوپان است، اگر مردم روستا بهای آن را دادند كه هیچ 
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وگرنه، از مال خود آن را خریداری كن وفردا شب به این مکان 

بیاور وآن را بکش، آن گاه روز هیجدهم ماه مبارک رمضان گوشت 

وشت آن را بین بیماران انفاق می كنی، هر مریض وبیماری كه از گ

آن بخورد حق تعالی شفایش دهد، نشانی آن بز این است كه ابلق 

بوده وموهای بسیار دارد وهفت عالمت دیگر نیز داشته، سه عالمت 

 در طرفی وچهار تای دیگر در طرف آخر.

حسن مثله می گوید: به منزل برگشتم، تمام شب را در اندیشه بودم، 

منزل علی المنذر رفتم تا صبح طلوع كرد ونماز را خواندم، سپس به 

واحوال دیشب را با وی گفتم، با یکدیگر به آن جایگاه كه مرا شب 

برده بودند رفتیم، قسم به خدا میخ ها وزنجیرهایی كه حدود بنای 

مسجد را نشان می داد مشاهده كردیم وآن ها همان نشان وعالمتی 

 بود كه امام علیه السالم فرموده بود.

بوالحسن در قم حركت كردیم، چون به سپس به طرف منزل سید ا

در منزل او رسیدیم خادمش را دیدیم كه درب منزل در انتظار 

ماست، سؤال كرد: تو از جمکرانی؟ گفتم: بلی. گفت: سید از 

 سحرگاه منتظر تو است.

من به داخل منزل رفتم وسید ابوالحسن را سالم كردم، جوابی نیکو 

شانید، آن گاه قبل از این كه من داد وما را اعزاز واحترام كرده وبن

چیزی بگویم، به من فرمود: ای حسن مثله! شب گذشته خوابیده 

 بودم، در خواب شخصی به من گفت:

»بامداد مردی به نام حسن مثله از جمکران پیش تو آید، آنچه به تو 
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گوید او را تصدیق كن وبر گفتار او اعتماد نما؛ زیرا سخن او، سخن 

 و را ردّ نکنی«.ماست وباید قول ا

 از خواب بیدار شدم، تا این ساعت منتظر تو بودم.

حسن مثله می گوید: من هم تمام احوال شب گذشته را با شرح 

وتفصیل برای سید ابوالحسن بیان كردم، سید بالفاصله دستور داد تا 

اسب ها زین كردند وبیاوردند وسوار شدیم، چون به نزدیک ده 

ش را در كنار جاده می چرانید، من در رسیدیم جعفر چوپان گله ا

میان گلّه رفتم، بزی كه از عقب گوسفندان می آمد به طرف من 

دوید، آن بز را گرفتم وبه نزد جعفر چوپان آوردم، تا بهای آن را 

بدهم، جعفر سوگند یاد كرد كه من هرگز این بز را ندیده ام ودر 

ند كه می خواهم گله من نبوده است، مگر امروز كه می بینم، وهر چ

 آن را بگیرم ممکن نمی شود واكنون به نزد شما آمد.

پس بز را همچنان كه امام علیه السالم فرموده بود در آن جایگاه 

آوردیم وذبح نمودیم وگوشت آن را بین بیماران تقسیم كردیم 

 وهمه شفا یافتند.

سید ابوالحسن، حسن مسلم را احضار كرد ومنافع چند ساله زمین را 

ز او گرفت وامر كرد تا وجوه درآمد روستای رهق را نیز آوردند ا

 ومسجد را بنا كردند وبا چوب پوشانیدند.

سید ابوالحسن الرضا زنجیرها ومیخ ها را به قم برد ودر منزل خود 

گذاشت وبیماران می رفتند وخود را به آن ها می مالیدند وخدای 

 تعالی شفای عاجل می داد.
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حیدر گوید كه شنیدم كه سید ابوالحسن الرضا  ابوالحسن محمّد بن

در محله موسویان در شهر قم مدفون است وپس از او فرزندش بیمار 

شد ووی به سر صندوقی كه زنجیرها ومیخ ها در آن نگهداری می 

شد رفت تا به وسیله آن ها شفا یابد، هنگامی كه سر صندوق را باز 

ه مردم جست وجو كرد اثری از زنجیرها ومیخ ها نیافت وهرچ

 كردند، فایده ای نبخشید.

 بسمه تبارک وتعالی

»به مردم بگو: به این مکان )مسجد مقدّس جمکران( رغبت نمایند 

 وآن را عزیز دارند...«.

 »از فرمایشان حضرت مهدی علیه السالم به حسن بن مثله جمکرانی«

قابل توجّه عاشقان وشیفتگان حضرت مهدی )عج( وارادتمندان به 

 حت مقدّس آن حضرت:سا

مسجد مقدّس جمکران در رابطه با اجرای طرح جامع مسجد وتأمین 

نیازمندی های شما عزیزان نمازگزار، آماده هرگونه همکاری 

 وجذب كمک های نقدی وغیر نقدی شما می باشد.

بانک ملت، شعبه  ۳۱۳كمک های نقدی خود را به حساب جاری 

ه آدرس: قم صندوق پستی واریز نموده ورسید آن را ب -جمکران 

 مسجد مقدّس جمکران، ارسال فرمایید. ۱6۱

 قم -مسجد مقدّس جمکران 

 فهرست منشورات مسجد مقدّس جمکران
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 قرآن كریم خط نیریزی / الهی قمشه ای ۱

 قرآن كریم خط عثمان طه / الهی قمشه ای 2

 صحیفه سجادیه ویرایش حسین وزیری/الهی قمشه ای ۳

 مفاتیح الجنان / عربی انتشارات مسجد مقدّس جمکرانكلیات  4

 كلیات مفاتیح الجنان خط افشاری / الهی قمشه ای ۵

 منتخب مفاتیح الجنان خط خاتمی / الهی قمشه ای 6

 ارتباط با خدا واحد تحقیقات 7

 (/شعر ورنگ آمیزی موسوی2و۱آشنایی با چهارده معصوم ) ۸

 آئینه اسرار حسین كریمی قمی 9

 رین پناه محمود ترحمیآخ ۱0

 آخرین خورشید پیدا واحد تحقیقات ۱۱

 آقا شیخ مرتضی زاهد محمد حسن سیف اللهی ۱2

 آیین انتظار )مختصر مکیال المکارم( واحد پژوهش ۱۳

 از زالل والیت واحد تحقیقات ۱4

 اسالم شناسی وپاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی ۱۵

 امامت، غیبت، ظهور واحد پژوهش ۱6

 مامت وغیبت از دیدگاه علم كالم علم الهدی / واحد تحقیقاتا ۱7

 امام رضا )علیه السالم( در رزمگاه ادیان سهراب علوی ۱۸

 امام شناسی وپاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی ۱9

 انتظار بهار وباران واحد تحقیقات 20

 انتظار وانسان معاصر عزیز اللَّه حیدری 2۱
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 محمدی اشتهاردیاهّمیت اذان واقامه محمد  22

 با اولین امام در آخرین پیام حسین ایرانی 2۳

 بامداد بشریت محمد جواد مروّجی طبسی 24

 بهتر از بهار / كودک شمسی )فاطمه( وفائی 2۵

 پرچمدار نینوا محمد محمدی اشتهاردی 26

 پرچم هدایت محمد رضا اكبری 27

صفایی  تاریخ امیر المؤمنین)علیه السالم(/ دو جلد شیخ عباس 2۸

 حائری

 تاریخ پیامبر اسالم)ص( / دو جلد شیخ عباس صفایی حائری 29

 تاریخچه مسجد مقدّس جمکران واحد تحقیقات ۳0

 تاریخ سید الشهداء )علیه السالم( شیخ عباس صفایی حائری ۳۱

 تجلیگاه صاحب الزمان)علیه السالم( سید جعفر میرعظیمی ۳2

 الم( حسین علی پورجلوه های پنهانی امام عصر)علیه الس ۳۳

 چهارده گفتار)علیه السالم( حسین گنجی ۳4

 چهل حدیث سید صادق سیدنژاد ۳۵

حضرت مهدی)علیه السالم(فروغ تابان والیت محمد محمدی  ۳6

 اشتهاردی

 حکمت های جاوید محمد حسین فهیم نیا ۳7

 ختم سوره های یس وواقعه واحد پژوهش ۳۸

 جوهریخزائن االشعار عباس حسینی  ۳9

 خورشید غایب رضا استادی 40
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 خوشه های طالیی)مجموعه اشعار( محمد علی مجاهدی )پروانه( 4۱

 دار السالم شیخ محمود عراقی میثمی 42

 داستان هایی از امام زمان)علیه السالم( حسن ارشاد 4۳

 داغ شقایق )مجموعه اشعار( علی مهدوی 44

 در جستجوی نور صافی، سبحانی، كورانی 4۵

ر كربال چه گذشت؟)ترجمه نفس المهموم( شیخ عباس قمی / د 46

 كمره ای

 دلشده در حسرت دیدار دوست زهرا قزلقاشی 47

 دین وآزادی محمّد حسین فهیم نیا 4۸

 رجعت احمد علی طاهری ورسی 49

 رسول ترک محمد حسن سیف اللهی ۵0

 روزنه هایی از عالم غیب سید محسن خرّازی ۵۱

 واحد تحقیقات زیارت ناحیه مقدّسه ۵2

 سحاب رحمت عباس اسماعیلی یزدی ۵۳

 سرود سرخ انار الهه بهشتی ۵4

 سقّا خود تشنه دیدار طهورا حیدری ۵۵

 سلفی گری )وهابیت( وپاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی ۵6

 سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی ۵7

 سیمای امام مهدی)علیه السالم( در شعر عربی دكتر عبد اللهی ۵۸

ی مهدی موعود)علیه السالم(در آئینه شعر فارسی محمد علی سیما ۵9

 مجاهدی )پروانه(
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شرح زیارت جامعه كبیره )ترجمه الشموس الطالعه( محمّد حسین  60

 نائیجی

 شمس وراء السحاب/ عربی السید جمال محمّد صالح 6۱

 ظهور حضرت مهدی)علیه السالم( سید اسد اللَّه هاشمی شهیدی 62

 دوستی ودشمنی سید خلیل حسینیعاشورا تجلّی  6۳

 عریضه نویسی سید صادق سیدنژاد 64

 عطر سیب حامد حجّتی 6۵

 عقد الدرر فی أخبار المنتظر)علیه السالم(/ عربی المقدس الشافعی 66

 علی)علیه السالم( مروارید والیت واحد تحقیقات 67

 علی)علیه السالم( وپایان تاریخ سید مجید فلسفیان 6۸

 وپاسخ به شبهات علی اصغر رضوانیغدیرشناسی  69

 غدیرخم )روسی، آذری التین( علی اصغر رضوانی 70

 فتنه وهابیت علی اصغر رضوانی 7۱

 فدک ذوالفقار فاطمه)علیهاالسالم( سید محمد واحدی 72

 فروغ تابان والیت علی اصغر رضوانی 7۳

 فرهنگ اخالق عباس اسماعیلی یزدی 74

 یزدیفرهنگ تربیت عباس اسماعیلی  7۵

 فرهنگ درمان طبیعی بیماری ها)پخش( حسن صدری 76

 فوز اكبر محمد باقر فقیه ایمانی 77

 كرامات المهدی)علیه السالم( واحد تحقیقات 7۸

 كرامت های حضرت مهدی)علیه السالم( واحد تحقیقات 79
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 كمال الدین وتمام النعمه )دو جلد( شیخ صدوق / منصور پهلوان ۸0

 نیلی )مجموعه اشعار( حسن بیاتانیكهکشان راه  ۸۱

گردی از رهگذر دوست )مجموعه اشعار( علی اصغر یونسیان  ۸2

 )ملتجی(

 گفتمان مهدویت آیت اللَّه صافی گلپایگانی ۸۳

 گنجینه نور وبركت، ختم صلوات مرحوم حسینی اردكانی ۸4

 مام فضیلت ها شیخ عباس اسماعیلی یزدی ۸۵

 مشکاه االنوار علّامه مجلسی ۸6

 مفرد مذكر غائب علی مؤذنی ۸7

 مکیال المکارم )دو جلد( موسوی اصفهانی/ حائری قزوینی ۸۸

 منازل اآلخره، زندگی پس از مرگ شیخ عباس قمی ۸9

 منجی موعود از منظر نهج البالغه حسین ایرانی 90

 منشور نینوا مجید حیدری فر 9۱

 موعودشناسی وپاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 92

 )علیه السالم( تجسّم امید ونجات عزیز اللَّه حیدریمهدی 9۳

مهدی منتظر)علیه السالم( در اندیشه اسالمی العمیدی / محبوب  94

 القلوب

 مهدی موعود)علیه السالم(دو جلد علّامه مجلسی/ ارومیه ای 9۵

 مهر بیکران محمد حسن شاه آبادی 96

 مهربان تر از مادر / نوجوان حسن محمودی 97

 منتظران )شرح زیارت آل یس( سید مهدی حائری قزوینیمیثاق  9۸
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ناپیدا ولی با ما/)فارسی،تركی استانبولی، انگلیسی، بنگاال( واحد  99

 تحقیقات

 نجم الثاقب میرزا حسین نوری ۱00

 نجم الثاقب)دوجلدی( میرزا حسین نوری ۱0۱

 نشانه های ظهور او محمد خادمی شیرازی ۱02

 انتظار مهدی علیزادهنشانه های یار وچکامه  ۱0۳

 ندای والیت بنیاد غدیر ۱04

 نماز شب واحد پژوهش مسجد مقدّس جمکران ۱0۵

 نهج البالغه/)وزیری، جیبی( سید رضی / محمد دشتی ۱06

نهج الکرامه گفته ها ونوشته های امام حسین)علیه السالم( محمّد  ۱07

 رضا اكبری

 وآن كه دیرتر آمد الهه بهشتی ۱0۸

 ورا وپاسخ به شبهات علی اصغر رضوانیواقعه عاش ۱09

 وظایف منتظران واحد تحقیقات ۱۱0

 ویژگی های حضرت زینب)علیهاالسالم( سید نور الدین جزائری ۱۱۱

 هدیه احمدیه / )جیبی، نیم جیبی( میرزا احمد آشتیانی ۱۱2

 همراه با مهدی منتظر مهدی فتالوی/بیژن كرمی ۱۱۳

 ادمی شیرازییاد مهدی)علیه السالم( محمد خ ۱۱4

 یار غائب از نظر )مجموعه اشعار( محمد حجّتی ۱۱۵

 پنج جلد عباس اسماعیلی یزدی -ینابیع الحکمه / عربی  ۱۱6

 آثار گناه در زندگی وراه جبران علی اكبر صمدی ۱۱7
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 امامت ووالیت در امالی شیخ صدوق سید محمّد حسین كمالی ۱۱۸

زمان)علیه السالم( محمّد امینی سیمای جهان در عصر امام  ۱۱9

 گلستانی

 سخنرانی مراجع در مسجد جمکران واحد پژوهش ۱20

 صبح فرا می رسد مؤسسه فرهنگی تربیتی توحید ۱2۱

 قصه های تربیتی محمّد رضا اكبری ۱22

 دفاع از امامت ووالیت)مختصر شب های پشاور( كریم شنی ۱2۳

 صغر رضوانینگاهی به مسیحیت وپاسخ به شبهات علی ا ۱24

 جهت تهیه وخرید كتاب های فوق، می توانید با نشانی:

، انتشارات مسجد مقدّس جمکران مکاتبه ویا 6۱7صندوق پستی  -قم 

تماس حاصل  02۵۱ - 72۵۳۳40، 72۵۳700با شماره تلفن های 

 نمایید.

كتاب های درخواستی بدون هزینه پستی برای شما ارسال می 

 گردد.

 روش:سایر نمایندگی های ف

 02۱ - 6692۸6۸7، 669۳90۸۳تهران: 

 0۳۵۱ - 62۸067۱-2، 62464۸9یزد: 

 0۱22 - ۵6642۱2 - ۱4فریدونکار: 
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 پاورقی:

----------------- 

( مَنْ اَرادَ اللَّهَ بَدأَ بِکُمْ وَمَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْکُمْ وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ ۱)

 از امام هادی علیه السالم.بِکُمْ«، زیارت جامعه كبیره 

 ( مَنْ اَحَبَّکُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ«، همان.2)

( مَنْ ماتَ وَلَمْ یعْرِفْ إِمامَ زَمانِهِ ماتَ مِیتَهً جاهِلِیهً«، بحار االنوار، ج ۳)

 .۳۱7، ح ۳۳۱، ص 22

تَکَ ضَلَلَتُ عَنْ ( اَللَّهُمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَکَ، فَاِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُج4َّ)

 .۱۸، ح ۱۸7، ص ۵۳دِینِی«، بحار االنوار، ج 

 .4و ۳، ص ۵۱( بحار االنوار، ج ۵)

سوره قصص: )وما اراده كردیم كه بر مستضعفان زمین  ۵( آیه 6)

 منّت گذاریم وآنان را پیشوایان ووارثان زمین قرار دهیم(.

 .4، ص ۵۱( بحار االنوار، ج 7)

ت وامامت دوازدهمین پیشوای شیعه آن ( اسلوب معرفی والد۸)

چنان دقیق وهمه گیر طرح ریزی شده بود كه حتّی مخالفان هم 

 ۳22قادر به انکار آن نمی باشند. در كتاب شریف منتخب االثر، ص 

نفر از مؤلفان ودانشمندان اهل سنّت ذكر شده كه در  6۵، نام ۳4۱ -

 كتاب های خود به آن اعتراف دارند.

 .۳20ثر، ص ( منتخب اال9)
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ه.ق  2۵۸. مادر امام زمان علیه السالم در سال ۳2۳( همان، ص ۱0)

 درگذشت.

 .۳۸۳( زندگانی امام حسن عسکری علیه السالم، وارشاد، ص ۱۱)

 .۱2(، آیه ۱9( سوره مریم )۱2)

 .۳0(، آیه ۱9( سوره مریم )۱۳)

 .۳0۱( منتخب االثر، ص ۱4)

برخی كتب آمده است كه »ابو . در 46۱( ینابیع الموده، ص ۱۵)

عیسی بن متوكل« به امر »معتمد عبّاسی« بر امام علیه السالم نماز 

 خواند.

 .۸(، آیه 6۱( سوره صف )۱6)

( برخی از این مغرضان، سویدی، ابن حجرْ، ابن تیمیه وعبداللَّه ۱7)

فصیمی هستند، به كتاب، حیاه االمام المهدی علیه السالم، قرشی 

 مراجعه شود.

 .۳09، صفحه ۳( الغدیر، جلد ۱۸)

 .۳۵۸( منتخب االثر، ص ۱9)

؛ بحار ۱2۳ - ۱2۱( حیاه االمام المهدی علیه السالم، قرشی، ص 20)

 .۳44، ص ۵۱االنوار، ج 

 .۱49، ص ۳( تنقیح المقال، ج 2۱)

 .2۵، ص ۱( مراقد المعارف، ج 22)

 .۳9۳( منتخب االثر، ص 2۳)

 .۳6۱، ص ۵۱( بحار االنوار، ج 24)
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 .۳60( همان، صفحه 2۵)

( به وسائل الشیعه، كتاب القضاء ووالیت فقیه وكتاب البیع حضرت 26)

 امام خمینی رحمه اهلل مراجعه شود.

 .400( منتخب االثر، ص 27)

( امام صادق علیه السالم فرمود: »وقتی دانستیم كه خدای عزّ 2۸)

وجلّ حکیم است، تصدیق می كنیم كه افعال واقوال او همگی 

طابق حکمت است، اگر چه وجه آن برای ما آشکار نباشد«. كمال م

 .4۸2، ص 2الدین، ج 

 .۳4۵( همان، ص 29)

( اگر چه خداوند متعال به قدرت نامنتهای خود می تواند حتی ۳0)

با حضور امام، ایشان را از هر گزندی محفوظ دارد؛ لکن قرار نیست 

ن دنیا محل همه زندگی دنیایی بر اساس معجزه پیش برود. چو

 وظیفه وتکلیف وجریان اسباب وعلل عادی است.

 ، »یخاف علی نفسه الذبح«.4۸۱( همان، ص ۳۱)

 .267( منتخب االثر، ص ۳2)

( غَیبَهً ال یثْبُتُ فِیها عَلَی الْقَوْلِ بِإِمامَتِهِ اِالّ مَنِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ ۳۳)

 .۱0۱لإلِیمانِ«، همان، ص 

 .92، ص ۵2؛ وبحار االنوار، ج 26۳( احتجاج، ص ۳4)

 .477( ینابیع الموده، ص ۳۵)

 .۳۵۱، ص 2( كمال الدین، ج ۳6)

 .277( منتخب االثر، ص ۳7)
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 .272( همان، ص ۳۸)

( در كتبی مانند: بحار االنوار، نجم الثّاقب، جنّه المأوی، ۳9)

دارالسّالم وعبقری الحسان، صدها حکایت از دیدار كنندگان 

 یه السالم نقل شده است.حضرت مهدی عل

 .۳۳، ص ۵۱( بحار االنوار، ج 40)

 .۳2( همان، ص 4۱)

 .۳۵0، ص ۵۱( بحار االنوار، ج 42)

 .۳09، منتخب االثر، ص 2۱2( غیبت نعمانی ص 4۳)

 .۳09( منتخب االثر، ص 44)

 .۳07، منتخب االثر، ص 2۳۳( غیبت نعمانی، ص 4۵)

 .۳۱0( منتخب االثر، ص 46)

 .۳۱0ثر ص ( منتخب اال47)

 .4۳۱، وینابیع الموده، ص ۳9، ص 6( كنز العمال، ج 4۸)

 .۸2(. آیه ۳6( سوره یس )49)

 .۱44(، آیه ۳7( سوره صافات )۵0)

 .276( منتخب االثر، ص ۵۱)

 .۱4(، آیه 29( سوره عنکبوت )۵2)

 .۱26، صفحه ۵2( بحار االنوار، جلد ۵۳)

 .4، ح ۱22، ص ۵2( بحار االنوار، ج ۵4)

 .۱۳(، آیه 49( سوره حجرات )۵۵)

 .۵0، ح ۱40، ص ۵2( بحار االنوار، ج ۵6)

http://www.i20.ir/
https://eitaa.com/bookpdfi


   www.i20.ir                     برای دانلود سایر کتاب ها به کانال و وب سایت مراجعه کنیدhttps://eitaa.com/bookpdfi    
 

 

51 

 .76، ح ۱۵0، ص ۵2( بحار االنوار، ج ۵7)

 .72، ص ۵۱( بحار، ج ۵۸)

 .4۳9( منتخب االثر، ص ۵9)

 .440( همان، ص 60)

 .۱44( منتخب االثر، ص 6۱)

ا شَهادَهُ اَنْ ال اِلهَ االَّ اللَّهُ ( اِذا قامَ القائِمُ ال تَبْقی اَرْضٌ اِالَّ نُودِی فِیه62)

 .۳40، ص ۵2واَنَّ مُحَمَّداً رَسولُ اللَّهِ«، بحار االنوار، ج 

 .۸۱، ص ۱( مکیال المکارم، ج 6۳)

 ، مالحم.۱۳4( نهج البالغه، خطبه 64)

( اَلمَهدی مِنْ وُلْدی، تَکُونُ لَهُ غَیبَهٌ، إِذا ظَهَرَ یمْالُ االَرْضَ قِسْطاً 6۵)

 .44۸مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً«، ینابیع المودّه، ص  كَما

 .۵7، ص ۱( وَسَیسْتَاْنِفُ اإلِسْالمَ جَدِیداً«، مکیال المکارم، ج 66)

 .۳۳6، ص ۵2( بحار االنوار، ج 67)

 ، به نقل از كافی.4۸۳( منتخب االثر، ص 6۸)

 .۳۸4، ص ۵2( بحار االنوار، ج 69)

 .۱0۱، ص ۱( مکیال المکارم، ج 70)

 ( مدرک پیشین.7۱)

 .497( منتخب االثر، ص 72)
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