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 پيشگفتار

گيرى  هاست، هر مكتبى آه بتواند با بهره در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

 و پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم
معطوف شد، دشمنان براى شكستن اين قدرت )عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 . اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختندالقراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى  با)عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
پيروان خاندان عصمت و در راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و به آارگيرى 
نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 

انى در ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رس نهاد، تا از طريق برگزارى همايش
خدارا . حوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّمدى بپردازد

در ) مدظله(اى  هاى ويژه مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت
هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام

تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  رچه پوياتر وبالندهحرآت نورانى و اصيل، ه
و مكتب عرفانى و معارف زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى 

 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ 
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  ند جلوهتوا ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

بيدارى و حرآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت 
هاى ضّد اخالق و انسانيت را درآستانه  مدرن و خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 .بسازد)عليه السالم(و تشنه حكومت جهانى امام عصر» عصر ظهور«



از اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در اين مسير استقبال 
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

هم علي(خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

آه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد » مجموعه اعالم الهدايه«، با عنوان )السالم
باشد و با همت و تالش و خامه پرتوان استاد آاظم حاتمى طبرى به فارسى  مقدس مى

برگردانده شده است را تقديم شما عزيزان آنيم و براى مؤلفين محترم و مترجم گرانقدر، 
 .شيمآرزوى توفيق داشته با

در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم 
باشد آه اين گام آوچك، در . شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

 

        معاونت فرهنگى

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; خدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشيد
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
او را به راه آمال درخوِر  ها را آموخت و به انسان، نادانسته. دهدايتش برآنان فرو باري

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت



هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود

 )١(;)ْلُهَدى ْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اُق(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

ل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُيهدى فما ق(

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  نند؟ شما را چه مىشود، مگر آن آه هدايتش آ تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

ويرى الذين أوتوا العلم الذى ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز (

 )٦(;)الحميد

نازل گرديده مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :تر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هواى نفس خود پيروى آند چه آسى گمراه

آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و اوست آه بشر را به راه راست 
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

                                                           
 .٧١  /انعام.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
از اين رو، ; مِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشتگاه بر او مّنت گذارد ونع آن

 :مى فرمايد

 

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است مال، پرستش همراه بينشيابى به اوج قله آ دست

خداوند،انسان را به دو نيروى خشم وشهوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى 
هاى نفسانى زاييده شده از  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سالمِت بينش او را ضمانت آند تا حّجت 
بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .نمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گرددراه

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. ين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بودزم«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
اى آه اگر در زمين دو  حجت خدا، هماره ـ قبل و بعد و همراه ـ با خلق است، به گونه

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد يم دهندهتو فقط ب

                                                           
 .٥٦  /ذاريات.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



پيامبران و جانشينانشان، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و 
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  ر مىاين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را ب

 :است 

 )١٠(;)اهللا أعلم حيث يجعل رسالَته(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .ندآن داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن ىآنان را تزآيه م

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .لگو و سرمشق نيكويى بودرسول خدا به يقين براى شما ا

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و ها و ارآان جوامع بشرى  انسان

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  العاده مقاوم، آگاه به روحّياِت طبقاِت مختلف جامعه و جريان
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

بود،   براى آنان ترسيم آردهپيامبران و جانشينان آنان در راه تحقق اهدافى آه خداوند
ها افكندند و از  اى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى لحظه

آور نور،  آخرين پيام گير آنان را با رسالِت خداوند تالش پى. هيچ آوشش نياسودند
ت هدايت تكميل ساخت و امانت و مسئولّي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :هاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزارش داد آه حاصل تالش

 .عرضه رسالتى آامل به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاست.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به . ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 .تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

و آن را از دست اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
رهبرانى آه در ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند ترين، به شمار رجستهب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم



 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

تحريف نادانان و امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از 
ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل

 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند باشيد،  نهم، تا زمانى آه به آن من دو امانت گرانسنگ ميان شما به وديعه مى

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ) قرآن(افتيد، آن دو امانت، آتاب خدا  هرگز به گمراهى نمى

 .ناپذيرند تا در آنار حوض آوثر به نزد من درآيند

 همان برجستگانى بودند آه پيامبر به ) السالمعليهم(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر . فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
جان مسلمانان حرآتى آه راه خود را در ژرفاى ; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند طى مى
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله (ت ايجاد و ارتقاى آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدادر جه

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
 سان، پيشوايان دين، مردم را به سوى بدين. آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و در 
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

ن راه، عّزِت ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اي جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  شهادت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزه

 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
چه در  هش و تحقيقى ژرف از آنآوشيم تا با پژو ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم



آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  رجهوجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى ف

 .ـ پايان مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداند

عليه (آتاب حاضر، به مطالعه زندگى حضرت امام منتظر محمد بن الحسن المهدى

ها را به آمدنش وعده داده است تا بيايد و  او آه خداوند متعال امت; پردازد  مى)السالم
 . پر از ستم و بيداد شده، پر از عدل و داد نمايدزمين را همچنان آه

جا دارد از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول 
داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف باالخص 

حفظه اهللا تعالى، االسالم والمسلمين جناب آقاى سّيد منذر حكيم  محقق ارجمند حجة
سپاسگزارى آنيم و سر برآستان حق بساييم آه توفيق به انجام رساندن اين 

 .»فإّنُه َحسُبنا و ِنعم النصير «;المعارف خجسته را به ما ارزانى داشت  دائرة

 

 معاونت فرهنگى        

  )عليهم السالم( مجمع جهانى اهل بيت
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 بخش نخست

  در يك نگاه )عليه السالم(امام منتظر

 

 بخش  دوم

  و غيبتش در اديان پيشين)عليه السالم(مهدى موعود

 

 بخش سوم

  و غيبتش در قرآن آريم)عليه السالم(مهدى موعود

 

 بخش چهارم

  و غيبتش در روايات فريقين)عليه السالم(مهدى موعود



 



 

 

 

 بخش نخست

  در يك نگاه)عليه السالم(امام منتظر

 

اند پيش از آن  مسأله امام مهدى منتظر آه اسالم و اديان پيشين وعده آمدنش را داده
آه يك مسأله دينى يا اسالمى باشد يك مسأله انسانى است، چرا آه اين مسأله تعبيرى دقيق 

 .از ضرورت تحقق آامل آرزوهاى انسانى است

عليه (ن حسن مهدى با اعتقاد به امامت حضرت محمد ب)عليهم السالم(مذهب اهل بيت

/ ٢٦٠هـق به دنيا آمده، زمام امور امامت و رهبرى را در سال / ٢٥٥آه در سال )السالم
هاى رسالى خويش را از راه  هـق، به دست گرفته و تاآنون زنده است و مسئوليت

به عقيده پيروان . گردد آشد، از ساير مذاهب متمايز مى پيگيرى رويدادها به دوش مى
 همواره با تحوالت جهانى همراه بوده و منتظر )عليه السالم(ت امام عصراين مذهب، حضر

فراهم آمدن شرايط خاصى است آه بايد براى ظهورش در جهان بشريت به وقوع 
هاى جاهلى به مصرف برسد و بشريت به  چرا آه بايد همه توان و نيروى تمدن. بپيوندد
 را براى دريافت هدايت الهى از هاى دل و جان خود اى صعود نمايد آه دروازه مرحله

يك رهبر ربانى آه توانايى رهبرى همه عالم را آنچنان آه خداوند متعال خواسته است 
 . داشته باشد، بگشايند

همانان آه  )عليهم السالم(و اين شخص آسى نيست جز دوازدهمين امام از اهل بيت
 به امامتشان تصريح آرده و امت خود را به آمدن )صلى اهللا عليه وآله(حضرت رسول اآرم

 . است ها بشارت داده آن

شرايطى آه . والدت اين امام بزرگوار در شرايطى بسيار سخت به وقوع پيوست
هرگز اجازه نداد والدت آن حضرت به صورت عمومى اعالم شود، اما پدر بزرگوار آن 

 از اهل بيت و نزديكان آن اى  و عده)عليه السالم(حضرت حضرت امام حسن عسكرى
حضرت همچون حكيمه و نسيم و ديگران، شاهد والدت آن حضرت بوده و خوشحالى و 

 . اند سرور خود را بدين سبب اظهار داشته

آه او دوازدهمين  آن حضرت شيعيان خود را از والدت و زندگى آن حضرت و اين
هاى  فعاليت. ر نموده استامامى است آه خاتم پيامبران به آمدنش بشارت داده، خبردا

 در طول اين پنج سال نيز از قبيل جواب دادن به )عليه السالم(خود حضرت امام مهدى



ها امنى آه خطرى از جانب نيروهاى امنيتى حكومت  سؤاالت و يا حاضر شدن در مكان
آرده، همچنين حضور آشكار آن حضرت اندآى پس از  آن حضرت را تهديد نمى

دهد و هر گونه  ش، داليلى قطعى بر وجود آن حضرت به دست مىشهادت پدر بزرگوار
اى در رابطه با والدت، وجود و امامت آن حضرت را به آلى از بين  شك و شبهه

 .برد مى

هاى  آن حضرت در مرحله غيبت صغرى زمام امور را در دست گرفته و مسئوليت
 .شيدبزرگ را به دور از چشم جاسوسان حكام و مزدورانشان به دوش آ

اى از  آن حضرت در مرحله غيبت آبرى نيز پس از زمينه سازى آافى و تعيين پاره
هاى مربوط به رهبرى براى علما و دانشمندان دينى آه امينان خدا  وظايف و مسئوليت
هاى خود در مقام رهبرى جامعه ادامه داد  باشند، به انجام مسئوليت بر حالل و حرام مى

 غيبت آبرى جانشينان آن حضرت بوده و در همه نشيب و و همان دانشمندان در طول
فرازهايى آه مرحله غيبت آبرى به همراه داشت به انجام مسؤليت مهم مرجعيت دينى 
قيام نمودند تا از اين راه بتوانند مقدمات ظهور آن حضرت را براى نهضت اصالحى 

 . آورندها را به آن وعده داده بود فراهم فراگيرى آه خداوند متعال امت

 ق آغاز شده و تا زمان ما ادامه.    هـ٣٢٩غيبت آبرى از سال 

 .است يافته

 در طول مرحله غيبت صغرى در عين حال آه از )عليه السالم(حضرت امام عصر
اى براى تثبيت موقعيت خود به  چشمان عموم پيروان خود پنهان شده بود فعاليت فشرده

رساند تا به آنان  ن واجب است به انجام مىعنوان پيشوايى آه پيروى از او بر همگا
اثبات شود آه وى همان آسى آه امت بايد انتظار ظهور و قيامش را در هنگام فراهم 

 .باشند آمدن شرايط مناسب براى قيام فراگير جهانى داشته

يا » ُنّواب اربعه«حضرت امام مهدى در طول مرحله غيبت صغرى از طريق 
 خود را با پيروانش حفظ نمود، دوران غيبت صغرى پيش از جانشينان چهارگانه ارتباط

هاى آن حضرت را آشف نمايد به پايان رسيد و  آه حكومت بتواند محل امام و فعاليت آن
امت اسالم با اعالم پايان يافتن دوران غيبت صغرى از ارتباط با وآيالن مستقيم آن 

هاى خود  مچنان به مسئوليته )عليه السالم(حضرت نيز محروم شدند، اما حضرت مهدى
در مقام رهبرى جامعه ادامه داده و همچون آفتاب پشت ابر امت را از وجود شريف خود 

 .نمود مند مى بهره

 در طول مرحله غيبت صغرى ميراث گرانسنگى براى )عليه السالم(حضرت امام مهدى
 .توان آن را ناديده گرفت امت اسالم باقى گذاشتند آه نمى



هاى خويش  مرحله غيبت آبرى نيز همواره مشغول انجام مسئوليتآن حضرت در 
در مقام رهبرى بوده به همراه ساير منتظران به انتظار روزى نشسته است آه خداوند 

ها و نيروهايى آه خداوند  سبحان به او اجازه خروج و قيام دهد و وى با همه توانايى
 زمين را همچنان آه پر از ظلم و جور متعال براى او آماده و مهيا ساخته به پا خيزد تا

البته روشن است آه اين امر بعد از فراهم شدن همه شرايط . شده، پر از عدل و داد نمايد
مناسب و الزم از حيث نيروهاى تحت امر و ساز و برگ جنگى و ساير شرايط جهانى 

ت به شرايطى آه جهان بشريت را براى قيام و ظهور آن حضر; به وقوع خواهد پيوست
عنوان رهبر ربانى جهان آماده خواهد گرداند تا بدين وسيله قيام اسالمى بزرگ آن 
حضرت آغاز شده اهداف دين حق آه همان برترى بر همه اديان باشد محقق گردد اگر 

 .چه مشرآان را ناخوش آيد



 

 

 

 بخش دوم

  و غيبتش در اديان پيشين)عليه السالم(مهدى موعود

 

 دن ايمان به مصلح جهانىدار بو اصالت و ريشه

ايمان به ظهور مصلحى دينى و برپا شدن دولتى عادالنه و الهى در تمام زمين، از 
 و اختالف تنها در اين است آه اين مصلح )١٥(نقاط اشتراك بارز همه اديان الهى است
  محقق آند آيست؟)عليهم السالم(دينى جهانى آه بناست همه اهداف انبيا

آراى » مفتاح باب االبواب«دآتر محمد مهدى خان در شش باب اول آتاب خود 
و سپس در مورد  )صلى اهللا عليه وآله(ه ظهور پيامبر خاتماديان معروف ششگانه را در بار

ها بشارت آمدن اين  مصلح جهانى منتظر آورده و بيان داشته است آه هر يك از اين دين
اند آه بيايد و جهان را اصالح نموده از  مصلح الهى را در آينده يا در آخرالزمان داده

 .)١٦(شرى را محقق سازدستم و شر جلوگيرى آرده سعادت مورد نظر جامعه ب

به صورت تفصيلى از » ذخيرة االبواب«ميرزا محمد استرآبادى نيز در آتاب خود 
بسيارى را آه در هاى  ها و بشارت اى از روايت همين مطلب بحث نموده و گوشه

 . هاى آسمانى اقوام مختلف در رابطه با اين مصلح جهانى آمده آورده است آتاب

اين حقيقت از مسائل واضحى است آه هر آس در رابطه با عقيده مصلح جهانى 
اند حتى آسانى چون مستشرق يهودى  تحقيق آرده باشد بدان اقرار و اعتراف آرده

 آه اين مطلب را انكار )١٧(»العقيدة و الشريعة فى االسالم«در آتاب ) GoldZiher(ُگلدزيِهر
ى ا اند به اين نكته اعتراف دارند آه اين عقيده داراى ريشه نموده يا در آن تشكيك آرده
هاى دينى مصريان،  هاى قديم از آتاب اين عقيده در آتاب. عميق در تاريخ دينى است

هاى دينى  ها گرفته تا آتاب ها، بودائيان، زرتشتيان، هندوها و حبشى ها، مغول چينى
 .)١٨(شود سه گانه اديان بزرگ يهود و مسيحيت و اسالم يافت مى

                                                           
اهللا شيخ محمد امين زين  تأليف آية» مع الدآتور احمد امين«: توانيد به عنوان مثال به آتاب در اين خصوص مى.  ١٥

 .مراجعه آنيد» فرجه اهللا عجل«مربوط به مهدويت و حضرت مهدى  مباحث ١٣الدين ص 
 .٦٢٢ - ٦٢١ / ٢٩آيت اهللا مرعشى نجفى، ملحقات احقاق الحق  .  ١٦
 وى در اين آتاب اين عقيده را به عنوان يكى از اساطير ريشه دار غير ٢١٨ /العقيدة و الشريعة فى االسالم .  ١٧

 ريشه انكارى آه ١٩٢/ همان آتاب. آند اما معتقد است آه همه اديان بر اين مسأله اتفاق نظر دارند اسالمى ذآر مى
لمانان نسبت به عقيده مهدويت به وجود آمده، افكار همين مستشرقان است و بعضى از مسلمانان جديدًا درميان مس

 .اند همچون احمد امين تحت تأثير آنان در اين مسأله از آنان تبعيت آرده
 .٢٧٠ /مهك دآتر مصطفى غالب، االمامة و قائم القيا.ر .  ١٨



 

 هاى مقدس   بشارت آمدن منجى در آتاب

توان از مالحظه عقايد اين اديان درباره اعتقاد به مصلح جهانى  آنچه را آه مى
دريافت، اين است آه اعتقادات آنان به مسأله آمدن منجى مستند به عبارات صريح و 

اين مسأله بوده و به هاى مقدس قديمى آنان در رابطه با  نصوص روشنى در آتاب
تفسيرهايى آه دانشمندان آن اديان از متون مذهبى سخت و دشوار خود انجام داده و 

 .)١٩(آند اند برگشت نمى ها ذآر نموده تأويالت و وجوه چندى براى آن

آه اين عقيده به عنوان اصلى  ى اين عقيده و ايندار بدين ترتيب عمق و ريشه
شود، چرا آه دعوت   بوده است آشكار مى)عليهم السالم(مشترك در دعوت پيامبران الهى

همه پيامبران يا الاقل دعوت پيامبران بزرگ به عنوان گامى در طريق زمينه سازى 
ها را  عوتآيد آه هدف همه اين د براى ظهور آن مصلح دينى جهانى به حساب مى

 .)٢٠(محقق خواهد ساخت

ها  از ديگر سوى بشارت به حتمى بودن ظهور اين مصلح جهانى در همان دعوت
ه عنوان عامل انگيزش پيروان انبيا براى حرآت در راه محقق ساختن نيز تأثير داشته و ب

رسالت آنان و آوشش در جهت هميارى در آماده سازى جامعه انسانى براى تحقق آامل 
 .هاى نبوى در زمان منجى دينى جهانى گرديده بود هدف همه دعوت

ينى و و به همين خاطر بشارت به ظهور منجى به عنوان عنصرى اصيل در متون د
 . دعوتهاى نبوى مختلف بوده است

 

 رسوخ اين عقيده در دين يهود و مسيحيت

ايمان به مسأله ظهور مصلح در نزد يهود ثابت بوده در تورات و منابع دينى معتبر 
بسيارى از محققان معاصر خصوصًا در جهان غرب مانند . در نزد آنان آمده است

و » يموتوا أبدا  الذين هم احياء اليوم لنماليين من«: در آتابش» ُجرج ِرِدر فورد«
و بانوى محقق » من يجرؤ على الكالم«: در آتاب خود» ُپل ِمنزلى«سناتور آمريكايى 

 به )٢١(و بسيارى از ديگر محققان. »النبوة و السياسة«: در آتابش» گريس هالسل«
 . اند ل در باره اين عقيده در نزد يهود بحث آردهتفصي

                                                           
 .شيخ محمد صادقى، بشارات عهدين، روايات مربوط به حضرت مهدى موعود: ك.ر .  ١٩
تاريخ الغيبة الكبرى، مباحث مربوط به برنامه ريزى الهى براى روز ) رحمه اهللا(شهيد سيد محمد صدر: ك.ر . ٢٠

 . به بعد٢٥١ از صفحه /موعود قبل از اسالم
 .١٢٣ - ١٢١ /احمد الواسطى، اهل البيت فى الكتاب المقدس: ك.ر .  ٢١



هر آس دين يهود را مورد تحقيق قرار دهد متوجه رسوخ اين عقيده در اين دين 
 .خواهد گرديد

اى در  اى آه از چنين تحقيقاتى ذآر آرديم ضمن تأييد وجود چنين عقيده چند نمونه
 به تحرك وا داشتن يهوديان بيان نزد يهوديان، آثار سياسى و نتايج و پيامدهاى آن را در

هاى اخير و با هدف آماده شدن براى ظهور منجى جهانى  خصوصًا در قرن. نمايد مى
 .آه به او ايمان دارند

دليل اين تحرآات اين است آه يهوديان معتقدند شروع مقدمات ظهور منجى جهانى، 
نگ جهانى اول  ميالدى آه سال آغاز ج١٩١٤داراى محدوده زمانى است آه از سال 

است آغاز گشته و سپس مسأله بازگشت پراآندگان يهودى به فلسطين و برپا شدن دولت 
آيد آه يهوديان آن را يكى از مراحل مقدماتى مهم براى ظهور منجى  ها پيش مى آن

اى  موعود خود دانسته اعتقاد دارند آه بازگشت به فلسطين سرآغاز نبرد تعيين آننده
ا در جهان نابود آرده و در آن هنگام حاآميت ملكوت در زمين است آه شر و بدى ر

 .)٢٢(گردد تا زمين همچون بهشت شود آغاز مى

آنيم، اين حال اگر از مناقشه در صحت جزئيات اين عقيده در نزد يهود چشم پوشى 
شود آه عقيده به آمدن يك مصلح و منجى جهانى در فرهنگ دينى آنان  مقدار ثابت مى

اند  باشد و به حدى نيرومند است آه يهوديان توانسته فكرى ريشه دار و اصيل مى
 حرآتى استراتژيك و بلند مدت - البته از راه تحريف جزئيات و مصاديق -براساس آن 

هاى مختلف و  گيرى  همه نيروهاى يهودى با افكار و جهترا برنامه ريزى آنند آه
هاى آنان و به حرآت در  ها و فعاليت متباين را جذب نموده و در گردآورى توانايى

آوردن اين نيروها در راه تحقق آنچه رهبران يهودى به عنوان مصداق زمينه سازى 
 .ب گردنداند آاميا براى ظهور منجى موعود براى پيروان خود تصوير آرده

هاى  روشن است آه اگر ايمان به اين عقيده در دين يهود استوار نبوده و به ريشه
بود قادر به ايجاد چنين تحرك پويايى در بين  عميق فرهنگ دينى يهودى مستند نمى

چنين تحرآى از يك فكر سطحى و . شد نيروها و پيروان مختلف دين يهود نمى
 .مورد اتفاق دينى مستند نباشد به وجود نخواهد آمدهاى عميق  جديدالتأسيس آه به ريشه

اى از آيات و بشارات موجود تورات و انجيل، به  مسيحيان نيز به استناد مجموعه
دانشمندان مسيحى بر لزوم ايمان به حتمى بودن . اصل وجود منجى جهانى ايمان دارند

 جهانى بزرگ بازگشت عيسى مسيح در آخرالزمان براى رهبرى بشريت در يك انقالب
. انقالبى آه پس از آن امنيت و صلح همه سطح زمين را فرا خواهد گرفت. تصريح دارند

                                                           
 .»حرآة الشهود يهوه، النشأة التنظيم المعتقد«اى تحت عنوان  ، مقاله٦٨٥مجله لبنانى العهد شماره  .  ٢٢



همين نكته را آورده » ميزان الحق«در آتاب خود » وندر«چنان آه آشيش آلمانى 
رت براى برپا آردن دولت جهانى عادالنه خود به زور و و اين آه آن حض. )٢٣(است

هاى مختلف مسيحيان رايج  و اين اعتقاد در ميان فرقه. گردد شمشير نيز متوسل مى
 .باشد مى

 

 ايمان به مصلح جهانى در تفكرات غير دينى 

نكته قابل مالحظه ديگر اين است آه ايمان به حتمى بودن ظهور مصلح جهانى و 
ها فرو نشسته و صلح و عدالت همه عالم را فرا  ت عدلى آه در آن جنگبرپا شدن دول

گيرد مختص به اديان آسمانى نيست، بلكه شامل مكاتب فكرى و فلسفى غير دينى نيز  مى
 .گردد مى

بينيم،  در ميراث فكرى بشرى نيز تصريحات فراوانى در رابطه با اين حتميت مى
جهان در انتظار مصلحى است «: گويد مى» اسلبرتراند ر«مثًال متفكر انگليسى مشهور 

 همچنين دانشمند و )٢٤(»آه در زير يك پرچم و يك شعار همه آن جهان را گرد هم آورد
روزى آه صلح و «: صاحب نظريه نسبيت گويد» آلبرت انيشتين«فيزيكدان معروف 

ه دنيا را فرا گيرد و مردم در آن دوستدار و برادر يكديگر گردند دور صفا هم
 .)٢٥(»نيست

برنارد «دقيقتر و روشنتر از اين دو اظهار نظر، اظهار نظر متفكر معروف ايرلندى 
آه وى بايد  باشد وى با صراحت تمام به حتمى بودن مصلح جهانى و لزوم اين مى» شاو

اى آه بسيار به  عقيده; است قبل از ظهور خود عمرى طوالنى داشته باشد بشارت داده
برناردشاو . نزديك است)عليه السالم(عقيده شيعه اماميه در طول عمر حضرت امام مهدى

 بنابر آنچه را -وى . داند رورى براى برپا آردن دولت موعود مىاين مسأله را امرى ض
انسان « در آتاب خود -آند  آه دآتر عباس محمود العقاد در آتاب خود از او نقل مى

اى داراى قواى جسمى  وى انسانى زنده«: گويد در توصيف مصلح چنين مى» سوپرمن
ى است آه بعد از تالش وى انسان برتر. اى است صحيح و قواى عقلى خارق العاده
رود و  رسد از اين انسان پست باال مى  سال مى٣٠٠بسيار و عمر طوالنى آه به حدود 

                                                           
 .٢٧١ /، به نقل از آتاب ميزان الحق از آشيش آلمانى وندر٢٦١ /بشارات عهدين. ٢٣
 .٦ /سيد عبدالرضا شهرستانى، المهدى الموعود و دفع الشبهات عنه .  ٢٤
 .٧ /سيد عبدالرضا شهرستانى، المهدى الموعود و دفع الشبهات عنه .  ٢٥



هاى زمانى مختلف  شود آه وى از همه چيزهايى آه از دوران اين طول عمر باعث مى
 )٢٦(.گرد آورده بهرهور گردد

 

 طول عمر مصلح جهانى در تفكرات بشرى

مشخصاتى آه اين متفكر ايرلندى براى مصلح جهانى بر شمرده است مانند آمال 
اى آه  ها به گونه جسمانى و عقالنى، طول عمر و قدرت جمع آردن تجربيات دوران

اند، به مشخصاتى آه معتقدان به وى را قادر به انجام مسئوليت اصالحى بزرگ خود گرد
 و غيبت آن )عليه السالم( در رابطه با حضرت مهدى منتظر )عليهم السالم(مذهب اهل بيت

 . حضرت به آن معتقدند نزديك است

آند مؤيد اين  مسأله طول عمر مصلح جهانى آه برناردشاو بر ضرورت آن تأآيد مى
ه مصلح جهانى بايد در هنگام نكته است آه تفكر بشرى نيز ضرورت اين امر را آ

ظهور تجربيات همه عصرها را با خود داشته باشد تا بتواند مسئوليت خود را به انجام 
اى است آه  ، و اين همان نتيجه)٢٧(دهد برساند، درك آرده و آن را مورد تأآيد قرار مى

مطابق با آنچه شيعه اماميه اثنى عشرى به آن اعتقاد دارند از غيبت طوالنى حضرت 
ين اما تفاوت سخن برنارد شاو با عقيده شيعه ا. شود  حاصل مى)عليه السالم(امام مهدى

است آه بنا بر عقيده شيعه در باره امام معصوم، وى از ابتداى زندگى خود، داراى همه 
او از ابتدا . هايى است را آه بايد با طوالنى شدن عمر به دست آورد تجربيات و نتيجه

براى انجام وظيفه بزرگ اصالحى بزرگ خويش آماده و در اين راه از پشتيبانى خداوند 
ه، هرگاه اوضاع و شرايط جهان براى ظهور او آماده شود توانايى متعال برخوردار بود

انجام آن را خواهد داشت و طوالنى شدن اين غيبت بدان جهت است آه ياوران آن 
حضرت و همه جامعه بشرى اين تجربيات را آسب نموده و اين ثمرات را نسل بعد از 

 .)٢٨(نمايند نسل از يكديگر گرفته و در نزد خود جمع

 

  تجسم يك نياز فطرى )عليه السالم(ايمان به حضرت مهدى

                                                           
بر : دهد آه اد آالم برناردشاو را چنين توضيح مى، استاد عّق١٢٥ - ١٢٤ /استاد عباس محمود العّقاد، برناردشاو .  ٢٦

ما آشكار است آه سوپرمن برنارد شاو امر محالى نيست و دعوت او داراى حقيقتى ثابت ست اين مطلب را آتاب 
 نوشته شيخ محمد ٨١ /»المهدى المنتظر بين التصور و التصديق« و آتاب ٩ /»المهدى المنتظر فى الفكر االسالمى«

 .ن از استاد عّقاد نقل آرده اندحسن آل ياسي
براى توضيح بيشتر درباره اين مسأله به تحقيق ارزشمندى آه حضرت آيت اهللا شهيد صدر در رابطه با حضرت  .  ٢٧

 .، چاپ سوم، دارالتعارف مراجعه آنيد٤٨ - ٤١ /اند انجام داده )عليه السالم(دى مه
 . به بعد مراجعه آنيد٢٧٦ /ى توضيح بيشتر به آتاب تاريخ الغيبة الكبرىبرا .  ٢٨



ظهور پديده ايمان به نظريه حتمى بودن ظهور يك منجى جهانى در فكر همه 
ها از  اين پايههاى محكم و قوى براى اين عقيده است و  ها، آاشف از وجود پايه انسان

به اين معنى آه شيوع اين نظريه پرده از يك نياز عام . خيزد فطرت انسانى بر مى
دارد آه همه ابناى بشر در آن اشتراك دارند، و اين نياز، براساس آنچه  فطرى بر مى

گيرد آه همان آمال جويى دائم و  انسان در سرشت خود با آن آفريده شده است شكل مى
ست و ظهور منجى جهانى و برپايى دولت عدل در روز موعود نيز به فراگير انسان ا

 .دهد نحوى رسيدن جامعه بشرى به همان آمال مورد نظر را وعده مى

 تنها تجسم )عليه السالم(مهدى«: گويد مى) قدس سره(عالمه شهيد سيد محمد باقر صدر 
هايى  ل و آرمانيك عقيده اسالمى و داراى عالمت مذهبى خاص نبوده، بلكه تجسم آما

عليه (است آه بشريت با همه اديان و مذاهب مختلف خود بدان روى آورده است، مهدى

 بروز خارجى يك الهام فطرى است آه مردم عليرغم تنوع عقايد و وسايل )السالم
اند، از طريق آن الهام، دريابند آه  گوناگونى آه براى راهيابى به جهان غيب برگزيده

ره زمين، روز موعودى است آه نتيجه بزرگ و هدف نهايى رساالت انسانيت را بر گست
آسمانى در آن روز محقق خواهد شد و روند فرسوده زندگى انسان در طول تاريخ پس از 

 .رنجى طوالنى، در آن روز به استقرار و آرامش خواهد رسيد

آسانى آه بينيم اين ادراك غيبى و انتظار آينده تنها شامل  به همين دليل است آه مى

از حيث دينى به غيب ايمان دارند نشده است، بلكه دامنه آن به آسان ديگر نيز امتداد 

هايى نفوذ آرده است آه به شديدترين  گيرى ها و جهت يافته و حتى در ايدئولوژى

آنند، مانند ماترياليسم ديالكتيك آه تاريخ را براساس  وجهى ايمان به غيب را انكار مى

آرده و به روز موعود ايمان دارد، روزى آه در آن همه تناقضات تناقضات تفسير 

 .برطرف شده و همدلى و صلح در آن حاآميت خواهد داشت

اين تجربه روحى آه انسانيت در طول زمان با آن « يابيم آه  همچنين مى

هاى روحى در ميان افراد نوع  ترين تجربه ترين و آلى زيسته، از گسترده مى

 .)٢٩(»بشراست

اى آه مهدى موعود تجسم آن است بيشترين انتشار  در اين صورت ايمان به نظريه

را در ميان همه ابناى بشر داشته است چرا آه اين نظريه ريشه در غريزه آمال جويى 

فطرى انسان دارد به عبارت ديگر مسأله مهدى موعود و ظهور مصلح جهانى پاسخ به 
                                                           

 .٨ - ٧ /حث حول المهدىب .  ٢٩



نسان است و به همين دليل به وقوع پيوستن آن نيز حتمى است زيرا چنان نياز فطرى ا

 .شود دانيم فطرت انسانى هيچگاه طالب چيزهاى غير موجود نمى آه مى

 

 

 

 )عليه السالم(تفكر بشرى و غيبت مهدى 

در تفكر بشرى مانعى براى طول عمر اين مصلح جهانى نيست و همين امر نيز ، 
 )عليهم السالم(بيت غيبت آن مصلح است آه همان اعتقاد مذهب اهلدر بردارنده ايمان به 

باشد، بلكه همان گونه آه در آالم متفكر ايرلندى برنارد شاو مالحظه آرديم فكر  مى
بشرى طول عمر مصلح را براى قيام به مسئوليت اصالحى بزرگى آه دارد امرى 

ى هيچگاه از نظر بنابراين تفكر بشرى به صورت آل. آورد ضرورى به شمار مى
آند، چرا آه داليل اثبات آننده آن از  اصولى ايمان به غيبت مصلح جهانى را رد نمى

 . مقبوليت عقلى برخوردار است

و )عليه السالم(دانشمندان نيز به روشن آردن مسأله امكان عقلى طول عمر امام مهدى
شيخ مفيد در آتاب : ننداند ما يك از قوانين عقلى پرداخته عدم تعارض اين مسأله با هيچ

و عالمه » الُمقِنع فى الغيبة«و سيد مرتضى در آتاب » الفصول العشره فى الغيبة«
آه ضمن جلد دوم (» )عليه السالم(البرهان على طول عمر امام زمان«آراجكى در آتاب 

ِإعالُم «، شيخ طبرسى در آتاب )آتاب آنزالفوائد آن بزرگوار به چاپ رسيده است
يد صدر در تحقيقش درباره حضرت مهدى و بسيارى ديگر از دانشمندان و ، س»الَورى

توان يافت آه اين موضوع را به بحث نگذاشته و بر آن  آمتر آتابى را درباره غيبت مى
 .استدالل نكرده باشد

 

 تفكر دينى به ظهور مصلح جهانى پس از غيبت ايمان دارد

همواره با : اتفاق نظر پيروان اديان بر اين مسأله آه ظهور مصلح جهانى حتمى است
آه اين ظهور پس از غيبتى طوالنى به  ايمان به مسأله ديگرى همراه است و آن اين

يا منحاس بن عازر بن هارون ايمان » ُعزير«وقوع خواهد پيوست، يهوديان به بازگشت 
مسيحيان حبشه نيز به . و بازگشتش ايمان دارند» مسيح«داشته و مسيحيان به غيبت 

در آخرالزمان به عنوان مهدى ايمان دارند، همچون » تئودور«بازگشت پادشاه خود 



 ايمان )٣١(»اوشيدر« و زردشتيان آه به زندگى )٣٠(»ويشنيو«هندوها آه به بازگشت 
داشته بودائيان انتظار برگشت بودا را آشيده و گروه ديگرى نيز هستند آه منتظر 

هستند و به همين ترتيب بسيارى از مذاهب » )عليه السالم(بازگشت حضرت ابراهيم
 .)٣٢(ديگر

هاى  يك از دين به اين ترتيب قضيه غيبت قبل از ظهور مصلح جهانى در نزد هيچ
تواند ادعا آند آه همه  آسمانى امرى بيگانه و دور از ذهن نبوده، هيچ انسان منصفى نمى

اساطير اين اعتقادات براساس خرافات و اساطير بنا شده است، چرا آه خرافات و 
گر شوند و در عين  اى اصيل جلوه ها به صورت انديشه توانند در ميان همه دين نمى

از ديگر سوى . ها اصل آن انديشه را انكار نكنند آدام از دانشمنداِن آن دين حال هيچ
هاى آسمانى اصل نظريه غيبت را انكار نكرده  يك از دين آشكار است آه دانشمنداِن هيچ

اند و هر آدام آن مصلح غايب را مطابق با  اق آن اختالف پيدا آردهو نهايتًا در مصد
 .آنند اعتقادات دين خود پذيرفته و مصداق اين امر را در ساير اديان رد مى

اعتقادى هاى آسمانى آاشف از زمينه مشترك  انتشار اصل اين نظريه در تمام دين
عليهم (است آه وحى الهى در همه اين اديان به وجود آورده و تجربيات پيامبران الهى

هاى متعددى   آن را پشتيبانى نموده است، چرا آه در سيره پيامبران الهى غيبت)السالم
 يا غيبت موسى از ميان )عليه السالم(شود، مانند غيبت و بازگشت ابراهيم خليل يافت مى

برد، همچنين غيبت  و بازگشت او پس از چندين سال آه در َمدَين به سر مىبنى اسرائيل 
 و بازگشت او در آخرالزمان آه آيات آريم نيز آن را تأييد )عليه السالم(حضرت عيسى

نموده همه مسلمانان با استناد به ورود اين موضوع در احاديث شريف نبوى، بر آن اتفاق 
اس آه اهل سنت به آن معتقد هستند و مفتى حرمين نظر دارند يا غيبت پيامبر خدا الي

 شريفين گنجى

 »البيان فى اخبار صاحب الزمان«شافعى در باب بيست و پنجم از آتاب 

 وى همچنين به ايمان اهل سنت به غيبت. به آن تصريح نموده است

آه غيبت او تا زمان ظهور حضرت  تصريح نموده و اين)عليه السالم(حضرت خضر
 )٣٣(.يابد و وى وزير آن حضرت خواهدبود در آخرالزمان استمرار مى  )السالمعليه (مهدى

                                                           
٣٠  .Vishnu. 
ك .شيدر و اوشيدرماه ظهور خواهد آرد رالبته منجى زردشتيان سوشيانس يا سوشيانت نام دارد آه پس از او.  ٣١

 .جاماسب نامه
 .٤ - ٣ / ١٣، احقاق الحق ١٨١ / ١افى سيد عميدى، دفاع عن الك: ك. به عنوان مثال ر .  ٣٢
 .١٥٠ - ١٤٩ /البيان فى اخبار صاحب الزمان .  ٣٣



اى به وجود  تواند اشاره فراگيرى نظريه غيبت مصلح جهانى در اديان سابقه مى
 آه تصريحات آسمانى درباره همين مطلب باشد، چنان آه اين مطلب را در نمونه نبوت

در ِسفر رؤيا از آتاب مقدس ذآر شده است خواهيم ديد آه محقق سّنى سعيد ايوب آن را 
 . تطبيق داده است)عليه السالم(مطابق با اعتقادات شيعه، بر حضرت مهدى

اما اختالف در تشخيص هويت مصلح غايب از َخلط ميان رواياتى آه از غيبت 
و رواياتى آه از غيبت مصلح جهانى صحبت به  خبر داده  )عليهم السالم(بعضى از پيامبران

هاى متعددى در اين قضيه نقش داشته آه در آينده به  آورند ايجاد شده و انگيزه ميان مى
 . ها اشاره خواهيم آرد آن

 

 

 اختالف در تشخيص هويت منجى جهانى 

بر حتمى بودن ) اتفاق نظر(گيريم آه اجماع  هاى گذشته نتيجه مى از مجموع بحث
عالمه پژوهشگر حضرت آيت . هاى آسمانى وجود داشته است  موعود در همه دينروز

: در مقدمه جلد سيزدهم آتاب احقاق الحق آورده است) ره(اهللا العظمى مرعشى نجفى 
 بر - به استثناى تعداد اندآى از آنان - ها  ها و دين ها، مذهب بايد دانست آه همه امت«

تى اتفاق نظر دارند تا وى آنچه در جهان فاسد شده آمدن يك مصلح آسمانى الهى و ملكو
شود برطرف نموده، هر آنچه در  اصالح نمايد و آنچه از ظلم و فساد در زمين ديده مى

ظلمت ظلم و بيداد پوشيده شده است به نور عدالت خود آشكار نمايد، نهايتًا در اين آه او 
ابراهيم «يا » مسيح«يا » ُعَزير«مانند آسانى آه او را ; اند چه آسى است اختالف آرده

دانند و يا در ميان مسلمانان، آسانى آه او را از نسل حضرت امام  مى )عليهم السالم(»خليل
 .دانند  مى)عليهما السالم(حسن يا از نسل حضرت امام حسين

ها به رغم اتفاق نظر بر  ها و مذاهِب منشعب از آن ها، فرقه حال آه دانستيم دين
بت، ظهور و بازگشت مصلح جهانى، در تعيين شخص او اختالف حتمى بودن غي

 اند بايد ديد سّر اين اختالف در چيست؟ آرده

 :گردد مى رسد آه بروز اين اختالف به دو عامل باز به نظر مى

تفسير نادرست از روايات و بشارات آسمانى آه ناشى از عوامل خارج از ذات . ١
 .آن نصوص و بشارات بوده است

ير پذيرى عاطفى يا به ديگر تعبير تعصب پيروان هر فرقه و دينى نسبت به تأث. ٢
 .ها و اشخاص مورد احترام فرقه خود سمبل



به اين معنى آه مشخص آردن هويت مصلح جهانى در نزد اين دسته از اشخاص 
برآمده از خود نصوص و بشارات نيست، بلكه شخصيت مورد نظر را از پيش تعيين 

 .اند  سعى در تطبيق روايات بر او نموده-ى با دست زدن به تأويل  حت- آرده و سپس 

توان افزود آه ما اآنون در صدد  به اين دو عامل عوامل سياسى بسيارى نيز مى
هاى اسالمى  ها چه نسبت به اديان گذشته و چه نسبت به فرقه بيان آن نيستيم و بيشتر آن
 گردن نهادن به آنچه در متن محور آلى بحث اين است آه. بر همگان آشكار است

هاى آسمانى و روايات نبوى آمده است باورهاى آن اديان را درهم شكسته و  بشارت
توجيه ادامه حيات مستقل فرق و مجوز اصرار آنان بر عقايد آهنه شان را از ميان 

 .خواهد برد

د در رابطه با عامل اول آه همان تفسير نادرست از روايات و بشارات آسمانى باش
در باره مصلح )عليهم السالم(اين روايات و احاديث پيامبران و اوصياى آنان: بايد گفت

آند  شخصيتى آه در آينده ظهور مى; آورد اى غيبى سخن به ميان مى جهانى، از مسأله
آند آه بزرگترين آار را در طول تاريخ بشريت به  همچنين از نقشى تاريخى بحث مى

. ود به باالترين آرزوهاى بشر جامه عمل خواهد پوشاندانجام رسانده و در روز موع
انسان نيز طبيعتًا مايل است تا مسائل غيبى را به قالب مصاديقى ملموس و محسوس در 

هاى آن و آنچه آه بدان گرايش و ميل  آورد، هر قوم و ملتى نيز به شريعت خود و سمبل
نند آه صاحب اين نقش بزرگ آ اند تعصب مىورزند و در نتيجه ميل پيدا مى پيدا آرده

 .تاريخى آسى از آنان باشد

لذا طبيعى است آه در تعيين هويت مصلح جهانى اختالف به وجود بيايد، چرا آه 
طبيعتًا پيروان هر آيينى مصداقى براى آن شخصيت غيبى آه در آينده خواهد آمد و 

شناخته شده هاى انكار ناپذير و معتبر آه رهبران مورد عالقه و  نصوص و بشارت
و تعصِب . آنند اند، پيدا مى اند از او سخن به ميان آورده ها اعتماد آرده خودشان بر آن

هاى آن دارند و اشتياق شديد ذاتى،  آگاهانه يا ناخود آگاهى آه نسبت به آيين خود و سمبل
دارد تا بخواهند افتخار تحقق اين نقش تاريخى نصيب شخصيتى گرد آه  مى ايشان را وا

 . آنان منسوب بوده يا آنان بدو منسوب باشندبه

 

 ها  ها و تعيين آن اختالط ميان بشارت

اى سعى آرده تا صفاتى را آه روايات و بشارات  از همين جاست آه هر طايفه
اند، بر شخصيت مورد عالقه خود يا  وارده در نزد ايشان براى مصلح جهانى ذآر آرده



 تطبيق نمايند و حتى اگر بعضى از آن صفات هاى خود به آن صفات نزديكترين سمبل
ها انطباق نداشت دست به آار تأويل و تلفيق شده و يا  صراحتًا با شخص مورد نظر آن

حتى ممكن است آن را از اعتبار ساقط آرده و حتى آن را تحريف نمايند تا روايات و 
راى اين آار ها به آن شخصى آه ايشان از قبل او را ب بشارات و صفات موجود در آن

نكته ديگر اين آه آنان ميان آن دسته از روايات، . اند منطبق گردد در نظر گرفته
نصوص و بشارات آسمانى آه بشارت دهنده آمدن پيامبر بعدى يا مصلح جهان در برهه 

باشد  معينى از تاريخ، يا بشارت آمدن آسى آه انحراف امت خاصى را تصحيح آند، مى
ت و بشاراتى آه مبّشر آمدن مصلح جهانى آه در آخرالزمان دولت و ميان آن دسته روايا

 .اند سازد خلط نموده عدل را در آل زمين برپا داشته، اهداف انبيا و اوصيا را محقق مى

 

 

 

 راه حل اختالف

توان راه  مىاآنون آه عوامل اختالف در تعيين هويت مصلح جهانى روشن گرديد 
حل آن را شناخت و به صورت استداللى به مصداق حقيقى اين مصلح جهانى به صورت 

توان مراحل اين آار را به اين صورت خالصه  مى. علمى، سالم و قانع آننده رسيد
 :نمود

جدا آردن روايات و بشاراتى آه مخصوص به مصلح جهانى موعود در . ١
 در رابطه با انبيا و اوصياى معينى صادر آخرالزمان است از روايات ديگرى آه

در اين راه نبايد چند نكته را از نظر دور داشت اوًال اين آه بايد تنها به آنچه آه . اند شده
نكته ديگر اين آه بايد . آند استناد نمود متن و نّص روايات و بشارات به آن داللت مى

ته ديگر اين آه بايد در راه نك. روايات را از مصادر و منابع اصلى آن دريافت آرد
هاى انبيا و اوصيا همچنين  تحليل روايات و بشارات به اصول اوليه وظايف و مسئوليت

سيره تاريخى اثبات شده آنان و آنچه آه مقتضاى شناخت نقش ثابت و مأموريت عظيم 
 .باشد استناد آرد موعود به عنوان يك مصلح جهانى مى

صوص و بشارات براى مصلح موعود ذآر تعيين صفات و خصوصياتى آه ن. ٢
ها و به دست آوردن صورت واضحى از شخصيت موعود  اند و جمع آورى آن نموده

هيچگونه پيش فرض ذهنى چرا آه اگر اين آار با پيش فرض ذهنى براى  جهانى بدون



شود متأثر از مصداق فرض شده  مصداق اين قضيه باشد صورتى آه در ذهن ترسيم مى
 . بودقبلى خواهد 

پس از تكميل اين تصوير انتزاعى آه از آن صفات و خصايص گرفته شده است . ٣
آار شناخت صفات و خصايص و حقايق تاريخى آه به عنوان مصاديق مصلح جهانى 

ها را بر تصويرى آه  سپس يكايك آن مصداق. شود شوند آغاز مى موعود ذآر مى
 تصويرى آه طى دو مرحله سابق به آنيم اند مقايسه مى نصوص و بشارات بر ما ساخته

دست ما رسيده است با اين آار عدم تطابق مصاديق غير حقيقى با آن تصوير آشكار شده 
 .شود و در نهايت مصداق حقيقى مصلح جهانى از آن ميانه آشكار مى

 

 مهدى امامى و حل اختالف 

ست، هاى مقدس وارد شده ا هاى آسمانى آه در آتاب شكى نيست آه همه بشارت
آه بعدًا نيز به آن اشاره خواهيم آرد، همگان را به مهدى منتظرى آه مورد اعتقاد  چنان

آند و تحقيقات متعددى آه در متون اين  باشد هدايت مى مى )عليهم السالم( مذهب اهل بيت
 )٣٤(است ها صورت گرفته اين مطلب را به اثبات رسانده بشارت

هايى وسيعتر را   درباره مهدى منتظر افق)عليهم السالم(اهل بيتپس شناخت عقيده 
براى راهيابى به مصداق حقيقى مصلح جهانى آه همه اديان آسمانى به آمدنش بشارت 

هاى مقدس  البته مطابق با داللت روايات و بشارات وارد در آتاب. گشايد اند مى داده
 .  اديان سابق به دست بيايدحتى اگر اين ايمان جديد از طريق باورهاى پيروان

حال به عنوان نمونه تأثير اين آشنايى به نتيجه تحقيق قاضى جواد ساباطى آه از 
آنيم، چرا آه او در اول امر  باشد اشاره مى ق مى.  دانشمندان قرن دوازدهم هـ

دانشمندى مسيحى بوده و سپس اسالم را شناخته و در بدو مسلمانى به مذهب سّنى آه 
ذهبى از ميان فرق اسالمى بوده آه او شناخته است در آمد، وى آتاب معروف اولين م

را در رّد مسيحيان و اثبات نسخ شريعت آنان تأليف نمود وى در » البراهين الساباطيه«
 .)٣٥(هاى مقدس آنان آمده است استناد آرد  اين آتاب به متن آنچه در آتاب

                                                           
شيخ محمد صادقى، بشارات عهدين و ترجمه عربى آن به قلم خود مؤلف آه به نام البشارات و : هايى چون آتاب.  ٣٤

عليه (المقارنات چاپ شده است و على اآبر شعفى اصفهانى، بشارات صحف آسمانى به ظهور حضرت مهدى
 . و محمد جواد مغنيه، المهدى المنتطر و العقل)السالم

از آن آتابى بزرگ در شش جلد با عنوان انيس االعالم فى نصرة ، و بهتر ٨٤ /ميرزا حسن نورى، آشف االستار.  ٣٥
در آمده است  )عليهم السالم(االسالم تأليف دانشمند نصرانى ارمنى بزرگى آه به دين اسالم و مذهب اهل بيت 

ه وى اين آتاب را در پاسخ پيشنهاد دانشمندان اسالم در اواخر قرن دوازده و اوايل قرن سيزده قمرى ب. باشد مى
. زبان فارسى تأليف نموده و در همين آتاب از وى با عنوان شيخ محمد صادق فخراالسالم ذآرى به ميان خواهد آمد



 

 نظريه قاضى ساباطى 

هايى آه در آتاب اشعيا از عهد قديم از آتاب مقدس  ى ساباطى يكى از بشارتقاض
را وارد شده است را دستمايه قرار داده و سپس تفسير يهود و نصارا از اين بشارت را 
مورد آنكاش قرار داده و تأويالت يهود و نصارا از اين بشارت را رد آرده است، تا 

رضى «اين بشارت نص صريحى درباره مهدى  «:آه به اين نتيجه رسيده است آه اين
اند آه وى در هنگام قضاوت به  آن جا آه همه مسلمانان اجماع آرده; باشد مى» اهللا عنه

نمايد و  آند، بلكه وى تنها بر باطن قضايا حكم مى مجرد شنيدن، ظاهر و يا بينه حكم نمى
 .»اين مسأله براى هيچ يك از انبيا و اوليا اتفاق نيفتاده است

اند،  مسلمانان درباره مهدى اختالف آرده...«: گويد سپس بعد از تحليل روايت مى
 بوده )عليها السالم(وى مردى از اوالد فاطمه: اما اصحاب ما از اهل سّنت و جماعت معتقدند

 .اسم او محمد اسم پدرش عبداهللا و اسم مادرش آمنه است 

هـق از آنيز /٢٥٥ت آه در سال وى محمد بن حسن عسكرى اس: اما اماميه معتقدند
آه نرجس نام داشته است در شهر سامرا و در زمان معتمد )عليه السالم(حسن عسكرى

 سپس ظاهر گشته و دوباره غيبت )٣٦(سال غايب گشته است... عباسى به دنيا آمده و
باشد و پس از آن ديگر تا زمانى آه خداوند متعال  نموده است آه اين غيبت آبرى مى

 .گردد خواهد باز نمىب

باشد  و چون اعتقاد شيعه اماميه به آن چه در اين سند تاريخى آمده است نزديكتر مى
 )صلى اهللا عليه وآله(و هدف من نيز قطع نظر از تعصب مذهبى دفاع از امت حضرت محمد

گويم آه آنچه را اماميه به آن معتقد هستند با اين نص  باشد به همين دليل به تو مى مى
 .)٣٧(اريخى مطابقت داردت

آه در  آنيم آه اين دانشمند آگاه به دين مسيحى عليرغم اين بدين ترتيب مالحظه مى
م به مذهب شيعه گرايش نداشته است آامال به انطباق بشارت ابتداى گرايش به دين اسال

 تصريح نموده )عليهم السالم(مورد بحث بر مهدى منتظر مطابق با اعتقادات مذهب اهل بيت
                                                                                                                                                                      

اين لقب را دانشمندان اصفهان در آن روزگار به خاطر تقدير از تالش فراوان او در نوشتن مجلدات آتاب ارزشمند 
 .اند وى به او اعطا آرده

 سال به طول انجاميده است ٦٩) عليهما السالم(آن چه ثابت است اين است آه غيبت امام مهدى بعد از وفات پدرش .  ٣٦
باطى اين قسمت از آتاب خود را سفيد گذاشته تا مدت دقيق را به دست بياورد سپس فراموش آرده آه اين شايد سا

 .است قسمت را تكميل نمايد و آتاب به همين صورت منتشر گشته
تا زمان تأليف آتاب آشف » البراهين الساباطيه«آند آه آتاب  ، وى در اين آتاب ذآر مى٨٥ /آشف االستار.  ٣٧

 .االستار سى مرتبه تجديد چاپ شده است



و در اين عرصه رأى مذهب اهل بيت را بر رأى مذهبى آه خود بدان منتسب بوده است 
 .داند عه منطبق مىترجيح داده و بشارت آتاب اشعيا را با اعتقادات شي

آن چه آه اين مرد دانشمند را به رهيافت به مصداق حقيقى مصلح جهانى رسانده 
 است و بدون شناخت اين عقيده )عليه السالم(است، شناخت رأى اماميه درباره مهدى منتظر

شود دست  شايد اين دانشمند به آن مصداق واقعى آه بشارات مذآور با آن منطبق مى
 اين صورت شايد تنها به رد عقايد مسيحيان درباره اين بشارت اآتفا آرده يافت و در نمى

هايى از مدلول اين  آه قسمت نمود يا اين و يا از پرداختن به اين مسأله صرف نظر مى
برد تا با رأى مذهبى آه منتسب به آن بوده است درباره مهدى  بشارت را به تأويل مى

 .موعود منطبق گردد

حقيقات ساير دانشمندان اهل آتاب در رابطه با تحليل اين بشارات همين مسأله در ت
خصوصًا آنان آه به دين اسالم در آمده و امكان شناخت اعتقاد مذهب . شود نيز ديده مى
آنان پس از شناخت اعتقاد مذهب اهل ; ها فراهم گرديد  براى آن)عليهم السالم(اهل بيت

نى به سادگى توانستند به آشف مصداق آن  در رابطه با مصلح جها)عليهم السالم(بيت
هاى دينى سابق خويش خوانده بودند  بشارات نايل آيند و انطباق شديد آنچه آنان در آتاب

ها  با مهدى منتظرى آه اماميه به او اعتقاد دارند آنان را به تحقيق در باره اين بشارت
 .داشته است وا

 فخر االسالم است آه خود مسيحى نمونه ديگر اين تحقيقات آار عالمه محمد صادق
المعارفى خود را   در آمده و آتاب دائرة)عليهم السالم(بوده، به دين اسالم و مذهب اهل بيت

وى در اين آتاب . )٣٨(است در رد يهوديان و مسيحيان تأليف آرده» انيس االعالم«به نام 
 )عليه السالم(ها را بر حضرت امام محمد مهدى ها پرداخته و آن تبه تحليل اين بشار
 .تطبيق داده است

به همين صورت است آار عالمه، محمد رضا رضايى آه از دانشمندان يهودى بوده 
را » منقول رضايى«سپس از يهوديت روگردان شده و به دين اسالم در آمده و آتاب 

ها تحقيق آرده و  وى نيز در اين آتاب در باره موضوع اين بشارت. تأليف نموده است
 .همان نتيجه را گرفته است

 

                                                           
قان مسيحى بوده است آه پس عالم مذآور از دانشمندان متتّبع و محق: ، صاحب اين آتاب گويد٢٣٣ /بشارات عهدين.  ٣٨

ها آتاب  هاى بسيارى تاليف آرده است آه يكى از آن از تحقيقات طوالنى و عميق به دين مبين اسالم در آمده و آتاب
 .شود بهترين آتابى است آه در رد يهوديان و مسيحيان نوشته شده است مذآور در متن است آه گفته مى



 هاى آسمانى جز بر مهدى امامّيه منطبق نيست بشارت

شد آه اين بر آسى آه در متن اين بشارات آسمانى با دقت نظر بيفكند روشن خواهد 
اند آه جز بر مهدى منتظرى آه  بشارات، صفاتى را براى مصلح جهانى ارائه نموده

به همين دليل آسانى آه . آيد  باشد، جور نمى)عليهم السالم(مطابق با عقيده مكتب اهل بيت
ها از او  توانند به مصداق واقعى آه بشارت نسبت به اين عقيده شناخت آافى ندارند نمى

 دست يابند چنان آه اين مطلب را مثال در آالم مفسران انجيل درباره آيات زنند دم مى
نام دارد به » مكاشفات يوحّنا الهوتى«يكم يا هفدهم از سفر رؤيا فصل دوازدهم آه 

آنان تصريح دارند، آسى آه بشارت آمدنش در اين آيات آمده، هنوز به ; بينيم وضوح مى
زمان در اين ; آيات واضح و معنايش روشن استدنيا نيامده است چرا آه تفسير اين 

، در همين حال اين )٣٩(بشارت مجهول و به وقوع پيوستن آن به آينده موآول شده است
آند و ريشه اشرار  آيات به روشنى از حكومت الهى آه اين شخص در تمام عالم برپا مى

هاى  و اين همان مسئوليتى است آه بشارتآند سخن به ميان آورده  ها را مى و شيطان
اما مفسران . اند ديگر نيز آن را به عنوان محور حرآت مصلح جهانى مطرح آرده

ها و صفات را بر مصداقى آه خود براى آن مصلح  اند اين بشارت انجيل نتوانسته
يند،  باشد تطبيق نما)عليهما السالم(اند آه همان حضرت مسيح عيسى بن مريم انتخاب آرده

باشد و خود مسيح به آمدن  چرا آه بشارت وارده از يوحنا الهوتى از حضرت مسيح مى
درباره  )عليهم السالم(ها شناختى از عقيده اهل بيت دهد و چون آن اين منجى بشارت مى

 . اند مصداق واقعى اين آيات انجيل را بيابند اند نتوانسته نداشته )عليه السالم(مهدى منتظر

 

  دوازدهم و بشارات غيبت امام

آنيم آه با شناخت از عقيده  در ادامه اين مبحث به محققى از اهل سّنت برخورد مى
توانسته است به مصداق واقعى » سالم اهللا عليهم اجمعين«اهل بيت درباره مهدى منتظر 

. آنچه آه آيات مورد بحث آتاب مقدس به عنوان مهدى موعود به آن اشاره دارند راه يابد
در رابطه با » المسيح الدجال«: است اين محقق در آتاب خود» سعيد ايوب«ستاد وى ا

 :گويد خوِد اين آيات مى

سپس » در عمل مهدى هيچ عيبى وجود ندارد: در اسفار انبيا آمده است: آعب گويد«
هاى  دهم آه اين مطلب را در آتاب من شهادت مى«: اين متن را اينگونه شرح داده است

                                                           
 . ٢٦٤ /بشارات عهدين.  ٣٩



 به )عليه السالم(ام، اهل آتاب درباره اخبار مهدى  به همين صورت يافتهاهل آتاب نيز
صلى اهللا (آه در رابطه با اخبار جّد او پيغمبر اآرم چنان اند هم تحقيق و تفحص پرداخته

اند، اخبار سفر رؤيا درباره زنى است آه   نيز همين گونه تحقيق و تفحص نموده)عليه وآله
آند آه مادر  شوند، سپس به زن ديگرى اشاره مى ارج مىاز نسل آن زن دوازده مرد خ

باشد يعنى زنى آه آخرين مرد را از نسل زن  دوازدهمين مرد از فرزندان آن زن مى
» شود اين زن با دشمن خطرناآى روبرو مى«: آورد، در ِسفر آمده است اول به دنيا مى

آند  ياد مى» تنين«ام رمزى نمايد، با ن در آنجا از آسى آه اين زن را با خطر مواجه مى
ايستد تا چون وى فرزند  در هنگام وضع حمل اين زن تنين در مقابل او مى«: گويد و مى

 اين بدان معنى است آه حكومت تصميم داشته است پس )٤٠(»را به دنيا آورد او را ببلعد
:  در تفسير اين آيات انجيل گويد»بارآلى«. از به دنيا آمدن اين پسر وى را به قتل برساند

آند خداوند متعال فرزند او را  هنگامى آه آن دشمن خطرناك بر زن باردار حمله مى«
خداوند پسر او را «: متن عبارت چنين است. »نمايد گرفته و او را حفظ مى

نانكه در تفسير آند چ  يعنى خداوند آن طفل را از ديده دشمن غايب مى)٤١(»ربايد مى
 .بارآلى هم اين چنين آمده است

، و )٤٢(انجامد  روز به طول مى١٢٦٠سپس در سفر آمده است آه غيبت اين پسر 
اين مدتى است آه در نزد اهل آتاب اسرار خود را دارد، سپس بارآلى به طور آلى 

» آند اى را با نسل آن زن بر پا مى تنين جنگ وحشيانه«: گويد درباره نسل زن اول مى
تنين بر آن زن غضب آرده و بر آن شد تا با آن آسانى آه «: چنانچه در سفر آمده است
 .)٤٣(»آنند به جنگ برخيزد فارشات خداوند را حفظ مىاز نسل وى باقى مانده و س

آن چه ذآر شد همان اوصاف مهدى : استاد سعيد ايوب در دنباله آن چه گذشت گويد
باشد و دقيقًا همان اوصافى است آه شيعه اماميه اثنى عشريه به آن اعتقاد دارند، وى  مى

بطه با منطبق بودن اين اوصاف بر مهدى اهل در پاورقى توضيحات بيشترى را در را
 .)٤٤(آند بيت ذآر مى

 

                                                           
 . ٣/ ١٢سفر رؤيا .  ٤٠
 . ٥ /١٢سفر رؤيا .  ٤١
او مدتى و دو مدت و نيم مدت از «: اين مدت زمان سرى است و در اصل عبرى به ترجمه دقيق چنين آمده است.  ٤٢

 . ٢٦٣ /ك بشارات العهدين.، ر»شود چشم تنين غايب مى
 .١٣ /١٢سفر رؤيا .  ٤٣
 / به نقل از المهدى المنتظر فى الفكر االسالمى، انتشارات مرآز الرساله٣٨٠ - ٣٧٩ /سعيد ايوب، المسيح الدجال.  ٤٤

١٤ - ١٣. 



 

 هاى مقدس و خصوصيات مهدى امامّيه  هاى آتاب بشارت

دارنده بيان  هاى انجيل اين است آه اين بشارات در بر مسأله مورد توجه در بشارت
خصوصياتى از مصلح جهانى است آه جز بر خصوصيات آشكارى آه تنها در عقيده 

 موجود بوده و در واقعيت تاريخ نيز به وقوع پيوسته است، )عليهم السالم(مكتب اهل بيت
 .گردد منطبق نمى

صوصيات آشكارى نشان از حكمتى خدايى دارد و براى سهولت پرداختن به چنين خ
رهيابى همگان به مصداق واقعى مصلح جهانى با رساترين دليل به آشكارترين  و 

آنيم آه در اين بشارت  معروفترين مشخصات وى اشاره نموده است، مثًال مالحظه مى
آشتن ; ره نموده است يعنىآند اشا  را تهديد مى)عليهم السالم(به خطراتى آه مكتب اهل بيت

و نابود آردن پيشوايان، آه سرانجام به غيبت امام دوازدهم آنان منجر گرديده است و بر 
اين نكته هم تأآيد نموده است آه اين امام غايب در حفاظت خدا است تا هنگام ظهور 

ناگفته پيدا است آه اعتقاد به غيبت امام دوازدهم از مهمترين . رسد مبارآش فرا
باشد و به همين دليل در اين  شخصات عقايد طايفه اماميه در بار مهدى منتظر مىم

يابى به مصداق واقعى منجى صراحتًا به اين مطلب اشاره  بشارت براى تسهيل در دست
 .شده است

اين تنها موردى نيست آه در بشارات به اعتقادات اماميه اشاره شده است، بلكه در 
ها اعتقاد  اماميه منحصرًا در رابطه با مصلح جهانى به آنها از ساير عقايدى آه  آن

 حضرت: دارند نيز سخن به ميان آمده است، مانند اين آه

باشد و در  اى مى  دوازدهمين پيشوا از سلسله مبارك به هم پيوسته)عليه السالم(مهدى
» متن عبرى سفر تكوين«هاى مقدس چون  هايى آه در آتاب اين بشارت و ساير بشارت

وعده داده است تا )عليه السالم(، آه خداوند متعال در آن به حضرت ابراهيم)٤٥(آمده است
 و پيشوايان دوازده گانه از )صلى اهللا عليه وآله( را با محمد )عليه السالم(نسل اسماعيل

آه گذشته از مدلول احاديث ناگفته پيدا است .  مبارك و بسيار گرداند)عليهم السالم(خاندانش
، طبق شواهد غير قابل انكار )٤٦(ها مورد اتفاق همه مسلمانان است نبوى آه صحت آن

                                                           
  .٢٣ - ٢٢ و ٢٠/ ١٧سفر تكوين .  ٤٥
 حديث از ٢٧١در اين فصل : اهللا صافى، منتخب االثر فى االمام الثانى عشر، فصل اول اهللا شيخ لطف ك آيت.ر.  ٤٦

به ) صلى اهللا عليه وآله(رممنابع معتبر مسلمانان از طوايف مختلف نقل شده است آه در بر دارنده خبر دادن پيامبر اآ
هاى  پيوستگى امامت در اين دوازده تن از اهل بيت آن حضرت تا روز قيامت بوده و در آن احاديث صراحتا به نام

ها حضرت  و آخرين آن)عليه السالم(ها حضرت على  آنان اشاره نموده و مشخص آرده است آه اولين آن



 بشارت تاريخى نيز، مصداق دوازده پيشوا از نسل اسماعيل به اين صورت پياپى آه در
 به وقوع نپيوسته و اين )عليهم السالم(به آن اشاره شده، جز در مورد دوازده امام اهل بيت

عقيده مخصوص به اين طايفه است، تا آنجا آه اين پديده در تاريخ به نام ايشان ثبت شده 
» مذهب اماميه اثناعشريه« را به نام )عليهم السالم(و تاريخ، مذهِب منسوب به اهل بيت

 .ته استشناخ

 

 بشارات آتب آسمانى و اوصاف مهدى اماميه 

اشاره شده » قائم«در اين بشارات به القاب مخصوص مهدى اماميه همچون وصف 
 به عنوان مثال بشارت زير را از سفر اشعيا نبى آه به عقيده قاضى جواد )٤٧(است 

: آنيم باشد مالحظه مى ساباطى بر مهدِى مطابق با عقيده اماميه اثنى عشريه منطبق مى
 روح خداوند، روح حكمت و فهم، روح مشورت و قوت، روح شناخت و خدا - ٢... «

س از خداوند بوده و هيچگاه به حسب آن  لذت او در تر- ٣. آند ترسى بر وى حلول مى
 وى بر اساس انصاف براى درماندگان زمين - ٤. آند شنود حكم نمى بيند يا مى چه مى
... ميرند زند و منافقان از بازدم نفسش مى نمايد و زمين را با سخنان آوبنده مى حكم مى

بز، و گوساله و  در زمان او گرگ و ميش در آنار يكديگر آرام گرفته، يوزپلنگ و - ٦
شوند و پسر بچه  بچه شير در يك جا به استراحت پرداخته و در يك جا با هم جمع مى

 بر سر هيچ آوه مقدسى آار بد و - ٩. تواند همه اين گله را با هم براند آوچكى مى
پوشاند زمين از  گيرد زيرا در آن روزگار چنان آه آب، دريا را مى فاسدى انجام نمى
ها و  پرچم ملت» قائم« در چنين روزى است آه - ١٠شود  پر مىشناخت خداوند 

افرازد و در جايگاه مجد و  خواستند بر مى هايى را آه منتظرش بوده وى را مى امت
 .)٤٨(»گيرد عظمت قرار مى

 شده و در بشارات  شمرده)عليه السالم(از ديگر آلماتى آه از القاب حضرت امام مهدى
، و در ضمن بشاراتى آه از انتظار منجى )٤٩(باشد مى» صاحب الدار«آمده است وصف 

                                                                                                                                                                      
صافى در اين فصل شرح و توضيحى استقرائى و تاريخى ارائه سپس آيت اهللا . باشد مى) عليه السالم(مهدى
 .صادق نيست )عليهم السالم(گانه اهل بيت آنند اين احاديث بر آسى جز امامان دوازده نمايند آه در آن اثبات مى مى

اين لقب به ائمه عترت طاهره اختصاص يافته است و هنگامى آه اين عبارت به آار رود مراد از آن، امام دوازدهم .  ٤٧
، از ترجمه عربى، ١ / ٢١١ك آيت اهللا ميرزا حسين نورى، النجم الثاقب . اشد، رب مى) عليه السالم(مهدى منتظر

ذخيرة «سيزدهم و غيره نقل شده است، وى اين مطلب را از آتاب » زبور«ميرزاى نورى گفته است آه اين لقب در 
 .شيخ محمد استرا آبادى نقل آرده است» االلباب

 . ١٢٧ - ١٢٣ /اهل البيت فى آتاب المقدس.  ٤٨
 .١٩٨ / ٢النجم الثاقب .  ٤٩



آند اشاره به اين مطلب رفته است آه منجى جهانى اختصاصى به  جهانى بحث مى
ميان آمده است اين مطالب در مسيحيان ندارد، همچنان آه از ظهور ناگهانى او سخن به 

 .)٥٠( نقل شده است١٣: ٣٥» انجيل مرقس«

 آه در آنار رود فرات به شهادت )عليه السالم(منتقم خون حسين«توصيف ديگر 
نقل شده » ١١ -  ٢ / ٤٦سفر ِارميا، «باشد اين توصيف در بشارتى در  مى» رسد مى
 . است

اين مطلب » الكتاب المقدس تحت المجهر«اوش در تحقيق خود استاد اردنى عودة مه
اين بشارت آامال مربوط به مهدى آه منتقم خون «: را تصديق نموده و گفته است

 .)٥١(»باشد  است مى)عليه السالم(حسين

ها را  در اينجا امثال اين بشارات زياد است آه اآنون بحث ما گنجايش ذآر تمام آن
 . ندارد

 

 راهيابى به هويت منجى در پرتو بشارات 

ها ما را به اين مطلب رهنمون  ين بشارتتوان گفت ا با توجه به مباحث گذشته مى
اند  شود آه آن مصلح جهانى آه همه اديان آسمانى بشريت را به آمدنش وعده داده مى

نيست چنان آه عقيده اهل )عليهما السالم(آسى جز حضرت مهدى فرزند امام حسن عسكرى
انى با عقايد هاى آسم يك از بشارت  نيز چنين بوده است، چرا آه هيچ )عليهم السالم(بيت

گيريم آه  باشد، نتيجه مى ساير اديان و فرق در رابطه با مصلح جهانى، منطبق نمى
آدام از اديان سابقه در بشارت دادن به ظهور منجى جهانى در آخر الزمان به آلى  هيچ

گويى نپرداخته، بلكه هويت واقعى او را از طريق مشخص نمودن صفات و جزئياتى آه 
اند بدين ترتيب اين بشارات نيز دليل  گردد معين آرده بق نمىبر آسى جز او منط

 .باشد  در اين رابطه مى)عليهم السالم(ديگرى بر صحت اعتقاد اهل بيت

هاى وارده در دو آتاب عهد قديم  ما در اين جا به اشاره آردن به بعضى از بشارت
آنيم، چرا آه   مىدر اين رابطه بسنده» هاى مختلف اسفار تورات و انجيل«و عهد جديد 

هاى قبل از اسالم  هاى يهود و مسيحيت به عنوان بزرگترين و معتبرترين ديانت دين
شوند، همچنين به اين دليل آه تورات و انجيل موجود در نزد دانشمندان يهود  شناخته مى

                                                           
 . ٢٧٧ /بشارات العهدين.  ٥٠
يق ، براى تحق١ /، به نقل از آتاب دفاع عن الكافى نوشته سيد ثامر العميدى١٥٥ /الكتاب المقدس تحت المجهر.  ٥١

 . مراجعه نمود١٨٦-١٨٥/توان به آتاب اهل البيت فى الكتاب المقدس بيشتر در رابطه با اين بشارت مى



و نصارا مورد تحقيق و توثيق بسيار قرار گرفته و تحقيقات زيادى در رابطه با آن دو 
هاى بسيارى از اين  ها نگاشته شده و نسخه ورت گرفته و شروح بسيارى بر آنآتاب ص

اگر چه تكيه . باشد هاى مختلف ترجمه شده و در دست عموم مردم مى دو آتاب به زبان
ها خطا و  بر اصل عبرى اين دو آتاب بسيار دقيقتر است چرا آه ممكن است در ترجمه

 . اشتباهى صورت گرفته باشد

آنيم به اين معنى نيست آه چنين   ما تنها به اين دو آتاب بسنده مىاما اين آه
 است و بر ساير )عليهم السالم(هايى آه آامال مطابق با عقيده مذهب اهل بيت بشارت

بلكه . مصاديق منطبق نبوده و قابل تفسير نيست تنها در اين دو مذهب و دين موجود است
ها و تصريحات  ديان مختلف و با داللتهاى ا برعكس امثال چنين بشاراتى در آتاب

تر موجود است و تحقيقاتى آه به صورت تخّصصى در اين زمينه صورت گرفته  روشن
اند اما آن اديان، در نزد همه مردم شناخته شده و مشهور نبوده،  ها را ذآر آرده همه آن

هاى اصلى  نها از زبا هاى دينى آن، در ميان مردم متداول نيست و اغلب آن ُنَسخ آتاب
هايى آه از دو آتاب عهد  آه نمونه مضافًا بر اين. اند هاى ديگر ترجمه نشده به زبان

قديم و عهد جديد ذآر خواهيم نمود در استدالل بر مطلوب به اندازه آافى داللت دارد و 
ها و منابع  آسانى آه مايل به شرح و تفسير بيشتر در اين زمينه باشند بايد به آتاب

 .آنيم مراجعه نمايند ها اشاره مى ن باب آه در ال بالى اين بحث به نام آنتخصصى اي

 

 

 هاى آتب اديان گذشته و مسأله تحريف   استناد به بشارت

ماند آه قبل از دست يابى به نتايج حاصل از بحث بايد  در اين جا دو مسأله باقى مى
 .ها پرداخته شود به آن

توان در اثبات   اين مطلب است آه چگونه مى اولين مسأله، بحث درباره:مسأله اول
قضيه مهمى همچون تشخيص هويت مصلح جهانى و اثبات اين آه او حضرت مهدى 

باشد و اثبات صحت اين عقيده و نسبت دادن آن   مى)عليه السالم(فرزند امام حسن عسكرى
 همه ها استدالل نمود؟ در حالى آه هاى مقّدس ساير دين به خداوند متعال، به آتاب

 ها اتفاق نظر دارند؟ مسلمانان بر وقوع تحريف در اين آتاب

آيد  هاى اين موضوع به دست مى ما معتقديم جواب اين سؤال با اندآى تدّبر در جنبه
 :گونه خالصه نمود توان آن را اين و مى



 مستند به )عليه السالم( در رابطه با مهدى منتظر)عليهم السالم(اثبات عقيده اهل بيت. ١
سيارى از براهين عقلى و آيات قرآن و احاديث صحيح و مورد اتفاق نبوى، و واقعيات ب

هاى عقايد آه  باشد آه به تفصيل در آتاب  مى)عليهم السالم(تاريخى سيره پيشوايان اهل بيت
هاى مقدس اديان  و استناد به بشاراتى آه در آتاب. اند آمده است به اين موضوع پرداخته

پس . آيد يل اضافى و يا شاهدى است آه براى تأييد آن داليل و براهين مىآمده، از باب دل
شود  اگر آن دليل اضافى از اساس باطل شود نتيجه حاصل از آن، ساقط و بى اساس نمى

هاى ديگرى استوار است، در عين حال مجالى  ها و پايه چرا آه اين عقيده بر ستون
هاى آن به  ض بطالن بعضى از پايهبراى اعتراض بر صّحت اين عقيده حتى با فر

 .ماند هاى آسمانى سابق باقى نمى عنوان اعتقاد به تحريف آتاب

. گردد نتايج مهم ديگرى نيز از پرداختن به تحليل اين قبيل بشارات آشكار مى. ٢
ها هدايت پيروان اديان ديگر به سوى حق و مصلح حقيقى الهى به استناد  يكى از آن

آه  ديگر اين. است باشد و اين حّجت و برهان آاملى بر آنان هاى خودشان مى آتاب
تأآيد بر چنين داليلى در واقع جنبه جهانى مسأله مهدويت را مورد تأآيد قرار داده، 
محور جديدى براى وفاق ميان اديان مختلف ايجاد خواهد نمود و اين محور همان مصلح 

 .جهانى است آه همه در انتظار او هستند

هاى اديان گذشته وجود دارد   نيست آه معتقد باشد همه آن چه در آتابهيچ آس. ٣
تحريف شده است بلكه مسأله مورد اتفاق ميان مسلمانان، وقوع تحريف در قسمتى از آن 

هاى اديان سابقه موجود بوده و  از اين رو آن چرا آه در آتاب. باشد ها مى آتاب
يد و تصديق نمايد محكوم به صحت نصوص شرعى اسالمى از قرآن و سّنت آن را تأي

 . است و تحريف به آن راه ندارد

 

 ها را تصديق نموده است  استناد به بشاراتى آه اسالم آن

 به آمدن )صلى اهللا عليه وآله(از مسّلمات دين اسالم اين است آه حضرت رسول اآرم. ١
عليها (مهدى موعود آه از اهل بيت آن حضرت و از فرزندان حضرت فاطمه

هايى آه در  گيريم، بشارت از همين رو نتيجه مى. )٥٢(باشد بشارت داده است مى)لسالما
هاى اديان سابق وارد شده است به همين صورت مورد تأييد بوده و دستان تحريف  آتاب

                                                           
التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر «تحقيقات تعدادى از دانشمندان اهل سّنت مانند امام شوآانى در آتاب .  ٥٢

و ديگران » التصريح«آتاب ، و آشميرى در »اإلشاعة فى أشراط الساعة«، و برزنگى در آتاب »والدجال و المسيح
 .به تواتر رسيدن اين احاديث شريف را اثبات نموده است



 روايات  اسالمى ها نرسيده است، زيرا تا زمانى آه آن بشارات با تصريحات به آن
 .باشد ها نمى مطابق و منسجم باشد مانعى از استدالل و استناد به آن

به عالوه آه قرآن آريم خود بشارت بر پا شدن دولت الهى جهانى در آخرالزمان . ٢
موعود و حتمى را داده است چنان آه بسيارى از آيات قرآن تصريح به وجود مهدى 

 . بودن غيبت او دارد، چنان آه اين مطلب را در مبحث آينده توضيح خواهيم داد

اين امر نشان از . هاى گذشته است و اين نيز تصديق آننده مطالب بشارات دين
صدور محتواى آن بشارات از همان منبعى دارد آه قرآن آريم از آن صادر شده است 

در . ها حكم آنيم  بشارات و عدم راهيابى تحريف در آنتوانيم به صحت آن در نتيجه مى
ها در محدوده مضامينى آه  اين صورت مانعى از استناد به بشارات و احتجاج به آن

 .آند نيست ها را تصديق مى قرآن آريم آن

شده  ها نيز به واقعيت خارجى زنده و يا وقايع ثابت بعضى از اين بشارت. ٣

يعنى آنچه عمال در تاريخ به وقوع پيوسته تصديق ; ط استتاريخى اشاره داشته و مربو

آننده آن بشارات است، مثل بشاراتى آه به اين مطلب اشاره نموده آه مصلح جهانى 

دوازدهمين امام از نسل اسماعيل بوده و وى پسر برگزيده آنيزان است و والدت او در 

د و خداوند او را حفظ باش سايه اوضاع سياسى سخت و تهديد آننده وجود مبارآش مى

گرداند و امثال اين  نموده و تا روز موعود ظهور، از ديدگان ستمگران غايب مى

توصيفات همه و همه خبر از حوادثى ثابت و تاريخى دارد آه به شهادت تاريخ در 

اى از زمان به وقوع پيوسته و اين خود دليل ديگرى بر صحت اين بشارات دارد  برهه

ها قبل از وقوع اين حوادث  نى به اثبات رسيده آه اين بشارتچرا آه از نظر عي

ها از  شود آه اين بشارت شده و تدوين گرديده است، پس در اين حالت ثابت مى نوشته

الغيوب ارتباط  ها جز از آسى آه با خداوند عّالم جمله َاخبار غيبى است آه صدور آن

ها و   بشارات و عدم تحريف آنتوان به صحت اين دارد ممكن نيست و بدين ترتيب مى

 .)٥٣(نمود ها حكم در نتيجه امكان استناد و احتجاج به آن

                                                           
و عترت طاهره صلوات اهللا و سالمه اجمعين ) صلى اهللا عليه وآله(همين حكم بر احاديث شريفى آه از رسول اآرم.  ٥٣

و غيبت آن )  السالمعليه(را از حضرت امام حسن عسكرى) عليه السالم(صادر شده و خبر والدت حضرت مهدى
اند نيز صادق است چرا آه ثبوت اين مطلب آه اين احاديث بيش از يك قرن قبل از وقوع والدت و  حضرت را داده

توان حتى در  غيبت امام زمان صادر و نوشته شده و سپس در صحنه عمل به اثبات و وقوع رسيده است، مى
ها اعتماد پيدا نمود چرا آه واقعيت تاريخ بهترين دليل  صورت شك و بحث در سند آن روايات به صحت مضمون آن

باشد آه هيچ آس جز او غيب  هاى وحى متصل به خداوند تبارك و تعالى مى بر صدور اين روايات از سرچشمه
گرداند، دانشمندان به همين دليل وجدانى  داند و هيچ آس را جز آن آسانى آه خود بپسندد بر غيب خود آگاه نمى نمى

استدالل ) عليهما السالم(حت غيبت و همچنين صحت امامت حضرت مهدى پسر حضرت امام حسن عسكرىبر ص



 

 در پديد آمدن عقيده مهدويت تأثير بشارات ساير اديان 

در اينجا ممكن است اشكال ديگرى بروز آند و آن اين است آه اگر ما در اثبات 

ها استناد   به اين بشارت)عليه السالم( در رابطه با مهدى منتظر)عليهم السالم(عقيده اهل بيت

ت و عقايد نماييم باب شك در عقيده اهل بيت و اين ادعا آه عقيده اهل بيت از اسرائيليا

 . شود تحريف شده اديان پيشين در ريشه اسالمى نفوذ آرده است باز مى

شود چرا آه اين  جواب اين شبهه از جوابى آه به شبهه سابق داده شد روشن مى

مطلب هنگامى صحيح است آه عقيده امامّيه درباره مهدويت تنها به آن بشارات مستند 

 . باشد در حالى آه اين چنين نيست

اگر هر انديشه اسالمى را آه در اديان گذشته نظيرى براى آن يافت شود از حال 

افكار وارد شده در جهان اسالم بدانيم اين امر، منجر به اخراج بسيارى از حقايق و 

اند اما  ها مهر تأييد زده بديهّيات اسالمى آه قرآن آريم و احاديث شريف صحيح بر آن

 خواهد گرديد و بطالن اين مطلب روشن است و در اديان دين پيشين نيز موجود است

هاى  پس معيار در تشخيص افكار و انديشه. آند هيچ صاحب عقلى آن را انكار نمى

ها را بر قرآن و سّنت عرضه آنيم و آن دسته  اضافه شده به اسالم اين است آه آن انديشه

ها موافق نيست به  با آنها را آه با قرآن و سّنت موافق بوده پذيرفته و آنچه را آه  از آن

هاى اديان پيشين  هاى اسالمى را با آتاب دور بيندازيم، معيار اين نيست آه انديشه

دانيم  آه مى بسنجيم و هر چه را آه با اديان پيشين موافقت داشت دور بيندازيم و حال اين

ها نرسيده و صدور  هاى اديان پيشين مطالبى هست آه دست تحريف به آن در آتاب

ها از منبع واقعى وحى آه قرآن آريم نيز از همان منبع صادر شده است به اثبات  آن

 . رسيده است

مستند به يك  )عليه السالم(آه عقيده فرقه اماميه در رابطه با مهدى منتظر مضافًا بر اين

دوازدهمين تن از پيشوايان  )عليه السالم(واقعيت ثابت تاريخى است و اين آه حضرت مهدى

تاريخ . باشد امرى است آه در تاريخ به اثبات رسيده است مى )عليهم السالم(اهل بيت

نويساِن مذاهب مختلف اسالمى حتى والدت مخفيانه آن حضرت را از حضرت امام 

هاى خود ثبت نموده و دانشمندان مذاهب مختلف   در آتاب)عليه السالم(حسن عسكرى
                                                                                                                                                                      

، طبرسى ١٠٧ - ١٠١ /، شيخ طوسى در آتاب غيبت١٩ / ١بزرگانى چون شيخ صدوق در اآمال الدين ; اند آرده
 .در إعالم الورى، ابن طاووس در آشف المحجة و ديگران



 اين واقعيت تاريخى -دى موعود است  حتى آنان آه باور ندارند وى همان مه- اسالمى، 

اند، اگر چه تعداد دانشمندان اهل سّنت آه تصريح دارند وى همان مهدى  را پذيرفته

 .)٥٤(موعود است نيز آم نيست

 

 حاصل تحقيق 

باشد  حال به آخرين قسمت از بحث خود آه همان ثبت نتايج حاصل از اين بحث مى
 : ايم رسيده

اصل نظريه ايمان به آمدن مصلح جهانى در آخرالزمان و برپا شدن دولت عدل . ١
ان هايى در فطرت انس آند به ريشه آه سعادت حقيقى را براى همه بشريت محقق مى

گيرد، به همين دليل است  شود آه از غريزه آمال جويى انسان سرچشمه مى مستند مى
هاى مادى گرايانه بر حتميت  بينيم جريانات مختلف انديشه انسانى حتى انديشه آه مى

هاى  اما انديشه دينى بر اساس تواتر بشارت. تحقق اين روز موعود اتفاق نظر دارند
توانيم  پس نمى. اند ختلف بر اين مسأله اتفاق نظر پيدا آردههاى اديان م آسمانى در آتاب

اند  گمان بعضى از مستشرقان را آه اين انديشه را مستند به خرافات و اساطير آرده
 . نمود قبول

اعتقاد به زندگانى طوالنى مهدى موعود در پس پرده غيبت آه عقيده مذهب اهل . ٢
از اعتقاد اهل سّنت درباره مهدى موعود جدا  بوده و اين عقيده را )عليهم السالم(بيت
شمارد،  آند، چه در انديشه انسانى آه طول عمر مصلح جهانى را از ضروريات مى مى

و چه در انديشه دينى آه ايمان خود را به مصلح جهانى با ايمان به اين آه وى پس از 
هايى  وقوع غيبتغيبتى طوالنى باز خواهد گشت پيوند داده است، امرى بعيد نيست بلكه 

 .نمايد  اين عقيده را تأييد و پشتيبانى مى)عليه السالم(در تاريخ انبيا

اگر چه اديان آسمانى بر اصل مسأله ايمان به مصلح جهانى و غيبت قبل از . ٣
اند، اما اين اجماع با اختالف شديدى در تعيين هويت و شخص اين  ظهور او اجماع آرده

                                                           
برد آه همگى عقيده دارند مهدى  شيخ قندوزى حنفى در ينابيع المودة بسيارى از دانشمندان اهل سّنت را نام مى.  ٥٤

بوده و او زنده و غايب است  چنان آه ميرزاى نورى نيز در ) عليه السالم( حسن عسكرىموعود همان پسر امام
ها در اين رابطه را نقل نموده است، عالمه  آتاب آشف االستار چهل عالم از اهل سّنت را نام برده و تصنيفات آن

 اهل السّنة و االمامية نيز به عند علماء)عليه السالم(نجم الدين عسكرى در آتاب خود المهدى و الموعود المنتظر 
 ٥، سيد امين آملى در جلد »دفاع عن الكافى«همين آار دست زده است سيد ثامر عميدى در جلد اول از آتاب خود 

نظريات و تصريحات دانشمندان اهل سّنت را » السالم االمام المهدى عليه«و استاد ُدَخيِّل در آتاب » المجالس الّسنّية«
 .اند دآورى نمودهدر اين رابطه گر



توان  ها مى الف ناشى از عوامل چندى است آه از ميان آنمصلح همراه شده آه اين اخت
 :به اين موارد اشاره نمود

هايى آه در آتب مقدس در رابطه با مصلح جهانى وارد شده است از  بشارت
آورد و انسان طبيعتًا مايل است تا حقايق غيبى را در  اى غيبى سخن به ميان مى مسأله

از جمله اين . ت تجّسم خارجى بخشدمصاديقى محسوس آه مورد شناخت خود اوس
عوامل است تعصب مذهبى و ميل به دست يابى به افتخار انتساب به آسى آه اين نقش 

آند و اين تعصب و رغبت پيروان هر دين را وا داشته است تا  مهم تاريخى را ايفا مى
صى خاصى ها را با بشاراتى آه در رابطه با پيامبر يا و بشارات را تأويل نموده و يا آن

غير از مصلح جهانى معروف وارد شده است مخلوط آنند يا آن بشارات را تحريف 
هاى دينى خود تطبيق دهند پس اختالف  نمايند تا وى را بر مشخصات رهبران و سمبل

در اينجا ناشى از سوء تفسير و تطبيق بشارات آسمانى است و از خود متن بشارات 
 . گيرد سرچشمه نمى

هايى آه در رابطه با مصلح جهانى   اختالف نيز جدا آردن بشارتراه حل اين. ٤
 )عليهم السالم(هاى ديگرى است آه مربوط به ساير انبيا و اوصيا وارد شده از بشارت

هاى از پيش تعيين شده،  باشد سپس بايد به دور از هر گونه تأثير گذارى مصداق مى
آنند تصديق نمود، سپس  م مىتصويرى را آه خود اين بشارات از مصلح جهانى ترسي

هايى آه ممكن است براى اين مسأله وجود داشته باشد را با استناد به  مصداق
هاى  هاى تاريخى قابل اثبات و به دور از منحصر آردن مصاديق به سمبل واقعيت

 - معينى بر آن تصوير به دست آمده، تطبيق آرد تا هويت حقيقى مصلح آشكار گردد البته 
 بايد همه آانديداهايى آه از طرف هر دين يا مذهبى براى -آه گذشت همان گونه 

هيچگونه محدوديتى بر تصوير حاصل  شود را بدون مصداقيت مصلح جهانى معرفى مى
اى حقيقى و  از بشارات عرضه نمود، در اين صورت نتيجه حاصل نتيجه

 .اى خواهد بود اى شائبه هيچگونه بدون

هاى آسمانى ما  رسيم آه اين بشارت مى، به اين نتيجه مىحال بنا بر اين روّيه عل. ٥
گردند آه مصلح جهانى امام دوازدهم از عترت خاتم  را به اين حقيقت رهنمون مى

باشد آه چون ستمگران در آمين آشتن او هستند،  مى) صلوات اهللا عليه و آله(االنبياء 
 ما را به مهدى امامى آه گردد، يعنى اين بشارات باالجبار از ديدگان مردم غايب مى

و چنان آه مالحظه شد . آند  به آن اعتقاد دارد راهنمايى مى)عليهم السالم(مكتب اهل بيت
اين راهنمايى را از طريق ذآر صفاتى آه جز آن حضرت بر آس ديگر منطبق 



شود و خصوصياتى آه آن حضرت به آن ممتاز بوده و در تاريخ به آن مشهور شده  نمى
 .دهند ىاست انجام م

 در رابطه با )عليهم السالم(استناد به اين بشارات در اثبات صحت عقيده اهل بيت. ٦
 تنها دليل صحت اين عقيده نيست، بلكه ساير ادله اين اعتقاد، مانند )عليه السالم(مهدى منتظر

پس از اثبات گردد و  اى آه احاديث صحيح نيز بدان اضافه مى ادله عقلى، قرآنى و ادله
شود و ممكن است به  آه تحريف در اديان پيشين شامل همه نصوص وحيانى آن نمى اين

هاى اديان سابق آه مورد تأييد و تصديق  آن قسمت از مطالب وارد شده در آتاب
باشد و يا واقعيت تاريخ، آاشف از صحت آن، به عنوان خبر غيبى  نصوص اسالمى مى

 هم از آن )عليه السالم(ها آگاه نيست، بوده و اخبار مهدى آنآه جز خداوند متعال آسى از 
است، استناد آرد، هيچ مانعى از استدالل به اين بشارات در صحت اثبات اعتقاد  جمله

 . شود اماميه ديده نمى

هاى اديان پيشين در اثبات صحت عقيده اهل  آه استناد به بشارت ديگر اين . ٧
 مهدى موعود و اضافه آردن اين دليل به داليل شرعى و  در رابطه با)عليهم السالم(بيت

آشف از اهميت اين عقيده : باشد آه از آن جمله است عقلى ديگر، داراى نتايج چندى مى
و راسخ شدن ايمان به آن در نزد پيروان اين اديان، آمك آردن به پيروان اديان و مذاهب 

قدسشان به او بشارت داده و هاى م ديگر در شناخت هويت مصلح جهانى آه متن آتاب
ها به وسيله متونى آه در نزد  ها به اسالم از اين طريق و احتجاج آردن با آن دعوت آن
باشد، و از جمله آن ثمرات، ايجاد  ها معتبر است آه اين رساترين احتجاج مى خود آن

 هاى محور واحدى براى اصالح طلبان دينى از پيروان اديان مختلف است تا به تالش
ها را تأييد و تقويت نمايد و اين امر بر اساس ايمان به وجود اين  ها نظم بخشيده، آن آن

مصلح جهانى و عنايت داشتن او به تالش زمينه سازان ظهورش استوار است زيرا 
عقيده اسالم در باره مهدى از نظر فراگيرى و تفصيل در پرداختن به اين نظريه ريشه 

 .، داراى گستردگى بيشترى استدار در انديشه دينى و بشرى

تر و  گر چه نظريه مهدى بسيار قديمى«: عالمه شهيد سيد محمد باقر صدر گويد
تر از اسالم است اما جزئيات و عاليم مفصلى آه اسالم براى آن مشخص نموده  گسترده

تواند آرزوهاى بشر را آه از آغاز طلوع تاريخ دينى منجر به پيدايش  است بيشتر مى
ريه گرديده است اشباع نمايد و قويترين انگيزش را در احساسات ستمديدگان و اين نظ

شكنجه شدگان تاريخ داشته و اين بدان دليل است آه اسالم اين نظريه را از جهان غيب 
اسالم اين مسأله را از انتظار . به جهان واقع آشانده و از آينده به زمان حال آورده است



اى دور و مجهول به دنيا خواهد آمد، تبديل به  ه در آيندهآشيدن براى آمدن يك منجى آ
اى آرده است آه هم اآنون وجود دارد و خود نيز به همراه  ايمان به وجود منجى

آشد آه به وى اجازه پرداختن به  منتظران روز موعود انتظار تكميل شرايطى را مى
 .نقش بزرگش را بدهد

. شود نتظر والدت او باشيم شمرده نمىبنابراين نظريه مهدى به عنوان آسى آه م
مهدى خبرى نيست آه منتظر پيدا شدن مصداق آن باشيم، بلكه واقعيتى بر پا و ايستاده 

او انسان معينى است آه با گوشت و خون در ; است آه منتظر فعاليت و تأثير گذارى آنيم
رزوها و دردهاى ما بينيم وى با همه آ بيند و او را مى آند، ما را مى ميان ما زندگى مى

وى شكنجه شكنجه شدگان ; ها با ما شريك است ها و ناخوشى زيسته و در خوشى
را آه سطح زمين از آن ماالمال شده است ديده و از  بيچارگى بيچارگان و ستم ستمگران

اى است آه در آن  سوزد، و با آه جانسوز، منتظر لحظه ها از دور و نزديك مى دست آن
اى دراز آرده، ريشه ستمگران   به سوى هر مظلوم و محروم و بيچارهبتواند دست يارى

 .را قطع نمايد

گونه مقدر شده است آه عليرغم زندگى در آنار مردم و  اما براى اين رهبر الهى اين
انتظار لحظه موعود، خود را بر آنان آشكار ننموده هويت و وجود خود را از ديگران 

 .پنهان نمايد

روشن است آه نظريه اسالمى مهدويت با چنين خصوصياتى، شكاف ميان همه 
ستمديدگان جهان و منجى منتظر را آم و آوتاه آرده عليرغم طول انتظار، آگاهى مردم 

 .را پلى آوتاه ميان آنان و منجى منتظر قرار دهد

 انسانى  به عنوان)عليه السالم(شود تا به حضرت مهدى و هنگامى آه از ما خواسته مى
آشيم انتظار  آند و چنان آه ما انتظار مى زنده و مشخص آه فعال همچون ما زندگى مى

شود آه هر ظلم و ستمى را به نحو  آشد، ايمان بياوريم در واقع اين فكر به ما القا مى مى
نيز آسى است آه تجسم عينى يك رهبرى  )عليه السالم(چرا آه مهدى; مطلق طرد نماييم
  چنان آه در - آند وى آسى است آه در هنگام ظهور   ستم را طرد مىاست آه ظلم و

را بر گردن ندارد و ايمان به او در واقع   بيعت هيچ ظالمى-حديث شريف آمده است 
 .)٥٥(»ستيزى زنده استوار و همراهى با آن است ايمان به همين ستم

                                                           
 . ١٤ - ١٢ /بحث الحول المهدى.  ٥٥



 

 



 

 

 

 بخش سوم

  و غيبتش در قرآن آريم)يه السالمعل(مهدى موعود

 

 را در رابطه با مهدى )عليهم السالم(اى آه عقيده مكتب اهل بيت  بارزترين مشخصه
آند، اعتقاد به وجود فعلى آن حضرت و غيبتش و مشخص  موعود از ديگران ممتاز مى

بدين ترتيب آه او دوازدهمين امام از پيشوايان عترت . آردن هويت آن حضرت است
متولد )عليه السالم(هـق از حضرت امام حسن عسكرى/ ٢٥٥يزه نبوى بوده و در سال پاآ

هـق قمرى بعد از وفات پدرش، زمام مسئوليت امامت را به دست / ٢٦٠شده در سال 
هـق / ٣٢٩ها آه غيبت صغرى است تا سال  اولين آن. باشد گرفته، داراى دو غيبت مى

 از طريق سفيران خاصش با )عليه السالم(مامقمرى ادامه يافته و در طول اين مدت، ا
شيعيان خود ارتباط داشته است، پس از آن غيبت آبرى آغاز شده آه تا امروز ادامه 
داشته و تا روزى ادامه خواهد يافت آه خداوند عز و جل به آن حضرت اجازه فرمايد تا 

ه در آن ظهور آرده و مسئوليت بزرگ خود را در برپا آردن دولت جهانى اسالم آ
 . عدالت و قسط بر همه سطح زمين سايه گستر خواهد شد، به انجام برساند، ادامه 

 و اين آه وى از )عليهم السالم(اهل سّنت، همه در انتساب مهدى موعود به اهل بيت
گروهى از آنان نيز به .  است، اتفاق نظر دارند)عليها السالم(فرزندان حضرت فاطمه زهرا

اند آه وى  گونه معتقد شده ها اين اد دارند، اما بعضى از آنوالدت آن حضرت اعتق
هنوز به دنيا نيامده، در آينده متولد شده و در آخر الزمان براى تحقق مسئوليِت موعوِد 

آنان براى عقيده خود دليل عقلى و نقلى جز استناد به احاديثى آه . خود ظهور خواهد آرد
دارد، ندارند و اين دليل، براى استدالل بر به ظهور آن حضرت در آخر الزمان اشاره 

چنان ; پيوندد، آافى نيست اين مطلب آه والدت آن حضرت در آخرالزمان به وقوع مى
عليهم (تواند نفى آننده غيبت او باشد چرا آه طبق اعتقاد مكتب اهل بيت آه اين دليل نمى

دفع مسأله اجتماع پيوندد، تا براى  ظهور و غيبت در يك زمان به وقوع نمى )السالم
نقيضين آه عقال محال است، گفته شود آه اثبات ظهور در آخرالزمان نفى غيبت 

پس تعارضى ميان ; دانند آند، چرا آه امامّيه، غيبت آن حضرت را قبل از ظهور مى مى
 . اين غيبت و ظهور نيست



 هاى مشهور عقيدتى خود براى اثبات غيبت، ادله بسيار مكتب اهل بيت در آتاب
 .)٥٦(مفصلى ارائه نموده است

هاى آسمانى آه در اديان گذشته در رابطه با منجى  در مبحث گذشته ديديم، بشارت
ت مهدى فرزند امام موعود جهانى در آخرالزمان وارد شده است هيچگاه جز بر حضر

 آه مكتب اهل بيت به او اعتقاد دارد به طور آامل منطبق )عليهما السالم(حسن عسكرى
نگشته و بشارات نيز صراحتًا به غيبت آن حضرت تأآيد نموده است و اين مهمترين 

چنان آه آن بشارات به اين مطلب نيز . آند اى است آه عقيده اماميه را تأييد مى مشخصه
رد آه وى پايان بخش پيشوايان دوازده گانه است و خصوصيات ديگرى آه جز تأآيد دا

اى است آه باعث شده  گردد و اين مسأله بر آن حضرت بر آس ديگرى منطبق نمى
شناخت عقيده اماميه در رابطه با مهدى منتظر، با استناد به روّيه علمى در تحقيق و 

ختالف در تعيين هويت منجى اى مؤثر براى حل ا ها، وسيله تحليل اين بشارت
 .باشد جهانى

اى از آيات قرآن آريم را خواهيم آورد آه به صورت مستقيم بر  اآنون مجموعه
يقينى بودن وجود امام برحقى آه مردم را به سمت خداوند متعال هدايت آرده، شاهد بر 

د، ها بوده و در دنيا و آخرت حّجت خداوند عزوجل بر اهل زمان خود باش اعمال آن
داللت دارد و صفاتى را براى او معين آرده است آه در عصر ما بر آسى جز امام 

پس اين آيات . آند ـ تطبيق نمى  )عليهم السالم(بيت مهدى ـ البته مطابق با عقيده مكتب اهل
نيز داللت بر صحت عقيده طايفه اماميه درباره مهدى منتظر دارد و در واقع از آياتى 

 خالى بودن زمين از امام حق در هر زمانى محال است و داللت آند است آه ثابت مى
اما . اين آيات بر مقصود ما چنان آشكار است آه به توضيح بيشترى احتياج ندارد
گيرى  اختالفات سياسى آه تاريخ اسالم شاهد آن بوده و انعكاس آن اختالفات در شكل

 و آشكار پوشانيده شده و با هاى روشن نظريات عقيدتى، منجر به اين شد آه اين داللت
 .تأويالت دور از ذهن، از ظاهِر آشكار و روشن خود باز گردانده شود

ما اين بحث را با تحقيقى در باره داللت آن دسته از احاديث شريفى تكميل خواهيم 
 در )صلى اهللا عليه وآله(ها به صورت صحيح از حضرت رسول اآرم نمود آه روايت آن

هاى معتبر در نزد همه  معتبر در نزد اهل سّنت يا ديگر آتابگانه  هاى نه آتاب
                                                           

مانند رسائل شيخ مفيد در غيبت آه پنج رساله است به اضافه آتاب الفصول العشره فى الغيبه و آتاب المقنع فى .  ٥٦
الغيبة نوشته سيد مرتضى و آتاب غيبت شيخ طوسى و آتاب اآمال الدين شيخ صدوق و آتاب غيبت شيخ نعمانى و 

هاى ديگر آه همه، انواع   نوشته شده است مانند شافى و خالصه آن و آتابهمه آتابهايى آه در موضوع امامت
 .اند ها را آه بسيار زياد است بر اين موضوع اقامه نموده دليل



چرا آه چنين رواياتى بر همه پيروان آن مذاهب . هاى مسلمان به تأييد رسيده است فرقه
 آه به زودى به -عالوه آه اين روايات، آامل آننده داللت آيات قرآن است . حّجت است

 را آه آيات، به صورت آلى صفاتش  و مصداق خارجِى آسى-ها اشاره خواهيم آرد  آن
آند آه مهدى موعود آه رسول  اند مشخص آرده و در پايان، اثبات مى را بر شمرده

همگان را به آمدنش بشارت داده، دوازدهمين امام از پيشوايان عترت )صلى اهللا عليه وآله(خدا
 .باشد  مى )عليه السالم(نبوى و پسر حضرت امام حسن عسكرى

 

 خالى نبودن هيچ زمانى از امام. ١

َيْوَم َنْدُعوا آلَّ ُأَناس ِبِإماِمِهْم  َفَمْن ُأوتَي آَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفُأوَلئك (: فرمايد خداوند متعال مى

 َأضلُّ َو َمن آاَن في َهِذِه َأْعَمى َفُهَو فى اَالِخَرِة َأْعَمى َو* َيْقَرُءوَن آَتاَبُهْم َو ال ُيظَلُموَن َفِتيًال 

 ;)سِبيًال

اش را به دست  پس هر آس آارنامه. خوانيم  روزى را آه هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى]ياد آن[

و هر آه * شود  ها ستم نمى خوانند و به قدر َنَخك هسته خرمايى به آن راستش دهند، آنان آارنامه خود را مى

 .)٥٧(ر خواهد بود آور و گمراهت]هم[آور باشد در آخرت ] دنيا[در اين 

پيشوايى دارند ) آل ُأناس(و اين نص صريح داللت بر اين دارد آه اهل هر زمانى 
شوند و در آن روز به واسطه او بر آنان احتجاج  آه در قيامت به نام او خوانده مى

تجاج باشد آه اين خود متضمن معنى اح شود يا او در روز حساب، شاهد بر آنان مى مى
 حال بايد پرسيد آه مقصود از امام در آيه اول آيست؟. بر آنان نيز هست

براى جواب اين سؤال ابتدا الزم است تا به اصطالح قرآنى مراجعه آنيم تا 
 .يابيم ها را شناخته و به شناختى مطابق با منطوق نص قرآنى راه مراد از آن معانى

شود آه ديگران به وى اقتدا نموده و از  لفظ امام در قرآن آريم بر آسى اطالق مى
او پيروى آنند و اين مفهوم در قرآن تنها به دو صورت استعمال شده و استعمال سومى 

يكى در مورد امامى آه از جانب خداوند تبارك و تعالى براى : ندارد و آن دو چنين است
است، چنان آه در اين چند آيه از آالم  زوجل منصوب شدههدايت خلق به امر خداوند ع
 :خداوند عزوجل آمده است

 ;)َو َجَعْلناُهْم َأئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا(

 .)٥٨(آردند آنان را پيشوايانى قرار داديم آه به فرمان ما هدايت مى

                                                           
 .٧٢ - ٧١ /اسراء.  ٥٧
 .٧٣ /انبياء.  ٥٨



 .)٥٩(مردم قرار دادم من تو را پيشواى ;)ِإني َجاِعُلك ِللنَّاِس ِإَماما(و 

 ;)َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعلى الَِّذيَن اسُتضِعُفوا فى اَألْرِض َو نْجَعَلُهْم َأئمًَّة َو نْجَعَلُهُم اْلَواِرِثين(و 

گردانيم، و ] مردم[اند مّنت نهيم و آنان را پيشوايان  و خواستيم بر آسانى آه در زمين فرو دست شده

 .)٦٠(آنيم] زمين[ايشان را وارث 

  .)٦١(و ما را پيشواى پرهيزگاران گردان ; َو اْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماما(و

شود آه جعل و قرار دادن امامت تنها مستقيمًا به  پس در همه اين موارد مالحظه مى
 .خداوند متعال نسبت داده شده است

 اما نوع دوم از امامت و معناى امام در قرآن آريم مربوط به آسانى است آه در و
 :اند چنان آه در آيه شريف راه گمراهى، پيشوا و مقتداى مردم قرار گرفته

 .)٦٢( پس با پيشواياِن آفر بجنگيد;)َفَقاِتُلوا َأئمََّة اْلكْفِر(

 ;)ُعوَن ِإلى النَّاِر َو َيْوَم اْلِقياَمِة ال ُينصُرونَو َجَعْلناُهْم َأئمًَّة َيْد(: و آيه

خوانند و در قيامت آمكى به آنان  و آنان را پيشوايانى قرار داديم آه پيروان خود را به سوى آتش فرا مى

 .)٦٣(نخواهد شد

 . لفظ امام به همين معنى آمده است

باشد و اما در رابطه با  اين در رابطه با استعمال لفظ امام در خصوص افراد مى
است در استعمال لفظ امام در غير افراد در دو معنى و تنها به صورت مفرد ذآر شده 

حالى آه امام در دو معناى گذشته هم با صيغه مفرد و هم با صيغه جمع استعمال شده 
چنان آه در ; بود، اما اولين معناى امام در استعمال در غير افراد به معنى تورات است

 ;)َو ِمن َقْبِلِه ِآتاب ُموسى ِإَمامًا َو َرْحَمة(: قرآن آريم آمده است

 .)٦٤( موسى راهبر امام و مايه رحمت بوده است آتاب]نيز[و پيش از وى 

توان بر ساير  و شايد از اين استعمال بتوان نتيجه گرفت آه لفظ امام را مى
هاى آسمانى بزرگ اطالق آرد و اما معنى دوم به  هاى آسمانى، يا الاقل بر آتاب آتاب

 :معناى لوح محفوظ است آه در اين آيه شريف آمده است

 .)٦٥(ايم اى روشن برشمرده  و هر چيزى را در آارنامه;)آلَّ شْىء َأْحصْيناُه في ِإَمام مُِّبينَو (

                                                           
 .١٢٤ /بقره.  ٥٩
 .٥ /قصص .  ٦٠
 .٧٤ /فرقان.  ٦١
 .١٢ /توبه.  ٦٢
 ، البته َجعل الهى در اين آيات به اين معنى نيست آه خداوند متعال آنان را همانند٤١ /قصص .  ٦٣

 بلكه به تعبير مرحوم عالمه; آند اماِن هدايت، براى پيشوايى و امامت در راه باطل نصب مىام
ايشان را پيشقدم در آفر و گناه : معناى پيشوا آردن آنان براى دعوت به آتش اين است آه «: طباطبايى در الميزان

 .٥٤ / ١٦لميزان ترجمه ا» آرد در نتيجه ديگران به ايشان اقتدا آرده ، و به آنان پيوستند
 .١٧ /هود.  ٦٤



 

 مراد از امام در آيه شريف

مصداق چيست آه هيچ زمانى از ) ٧٢- ٧١/ اسراء (حال مقصود از امام در آيه اول 
شوند؟ آيا او شخص  او خالى نبوده و اهل زمانش در روز قيامت به نام او خوانده مى

هاى آسمانى در هر زمانى است؟ آيا او لوح محفوظ  معينى است؟ آيا او يكى از آتاب
 است؟ 

هاى آسمانى و يا لوح محفوظ باشد، چرا  توان پذيرفت آه مراد در اين آيه آتاب نمى
صريح دارد آه مدلول آيه آه عدم خالى بودن هيچ زمان و هيچ قومى آه آيه عموميت و ت

شود، در حالى آه از نظر قرآن و تاريخ  شامل خلق اولين و آخرين مى; از امام است
 است و اعتقاد به اين )عليه السالم(ثابت شده است آه اولين آتاب آسمانى تشريعى آتاب نوح

هاى آسمانى در هر زمان باشد به معناى خارج  آه مراد از امام در اين آيه يكى از آتاب
 از مدلول آيه است آه اين خالف منطوق )عليه السالم(آردن زمان قبل از حضرت نوح

شامِل اهل همه » آل اناس«چرا آه آيه داللت صريح دارد آه لفظ ; صريح آن است
 .شود ها مى عصرها و زمان

ح محفوظ تفسير نمود چرا آه لوح توان آلمه امام را در اين آيه به لو همچنين نمى
محفوظ يكى بوده و اختصاص به اهل زمان معينى ندارد در حالى آه آيه شريف تصريح 

 .باشد دارد آه هر مردمى را امامى خاص به خود مى

ماند و مشخص است آه مراد از  در اين صورت جز يكى از دو عقيده اول باقى نمى
 در راه حق يا در راه باطل به او گرويده و از امام در آيه آسى است آه اهل هر زمانى

آه مراد در آيه تنها امام بر حق باشد و او آسى است آه  يا اين. آنند وى پيروى مى
آند و حّجت خداوند  خداوند سبحان در هر زمانى وى را براى هدايت مردم انتخاب مى
خواند تا به  ام او مىعزوجل بر آن مردم بوده و در روز قيامت نيز خداوند آنان را به ن

عليه (واسطه او بر آنان احتجاج آند، حال چنين شخصى پيامبر باشد، مانند ابراهيم خليل

 .)عليهم السالم( و يا پيغمبر نباشد مانند اوصياى انبيا)صلى اهللا عليه وآله( و حضرت محمد)السالم

ى از مراد از خواندن و دعوت نيز در آيه، احضار مردمان است يعنى هر گروه
شوند سپس آنان آه به امام حق اقتدا  مردم در هر زمانى با امام زمان خود احضار مى

اند پرونده اعمال در دست راست حاضر شده و گمراهى و ضاللِت آسانى آه از  آرده

                                                                                                                                                                      
 .١٢ /ياسين .  ٦٥



شناخت امام بر حق در زمان خود عاجز مانده و از پيروى او رويگردان شدند آشكار 
 .گردد مى

است، حاصل  المه طباطبايى در تفسير اين دو آيه ذآر نمودهاين مطلب چنان آه ع
ايشان در بحث خود در تفسير اين دو آيه . باشد تدّبر در اين دو آيه شريف مورد بحث مى

ها با  همه اقوال مفسرين در تفسير معنى امام در اين آيه را ذآر نموده و عدم مطابقت آن
رده و اثبات نموده است آه آن اقوال واضح استعماالت قرآنى و ظاهر دو آيه را آشكار آ

باشند، شايد مهمترين آن اقوال اين قول باشد آه مراد از امام در اين آيه،  البطالن مى
آه بگوييم امت ابراهيم، امت موسى، امت عيسى و يا  پيامبِر هر امتى است، مانند اين

 .شود ار مىبا پيامبران خود احض) صلوات اهللا عليهم اجمعين(امت حضرت محمد

هايى آه  چرا آه بدين ترتيب امت; اما اين نظريه نيز با ظاهر دو آيه سازگارى ندارد
اين . شوند و اين خالف ظاهر آيات است اند از حكم عام آيات خارج مى داراى نبى نبوده

هاى آينده ذآر خواهيم نمود  شاءاهللا تعالى در بحث نظريه همچنين با آيات ديگرى آه ان
 .شود  مىنيز باطل

 

 امام رهايى بخش از گمراهى

داللت بر حتمى بودن وجود : بنابر آنچه ذآر شد نتيجه اين دو آيه آريم چنين است
يافته، به راه هدايت  اى به واسطه او مردم از گمراهى نجات امام حّقى آه در هر زمانه

اشد و دست يابند آه او حّجت خداوند عزوجل بر اهل زمانه خود در دنيا و آخرت ب
معرفت و شناخت او و پيروانش در دنيا وسيله نجات و خالصى روز آخرت است و از 
ديگر سو ناتوانى از شناخت او و پيروانش در دنيا اسباب آورى و گمراهى شديدتر در 

روزى آه هر گروهى از مردم را با امام بر حق زمان خود احضار ; باشد آخرت مى
اين امام و پيشواى شما بود آه در «: گويند از او مىآنند و به گمراهان و منحرفان  مى

؟ و بدين »ميان شما حضورداشت، پس به چه دليل از شناخت معرفت او نابينا مانديد
ها با آن  ترتيب حّجت رساى الهى بر آنان تمام شده و حكمت فرا خوانى و احضار آن

 .گردد امام در روز قيامت آشكار مى

در زمان : رسيم و آن اين است حال به سؤال اساسى مربوط به مدلول اين دو آيه مى
ما امام بر حقى آه حّجت خداوند بر خلق باشد آيست؟ چرا آه مطابق با صريح اين دو 

 .اى بايد مصداقى براى امام حق وجود داشته باشد آيه در هر عصر و زمانه



نصوص قرآنى آه بر همگان حّجت يابى به پاسخ اين سؤال از طريق  براى دست
اند بشناسيم و سپس  است ابتدا بايد صفاتى را آه آيات آريم براى امام حق مشخص نموده

 . در زمان خود به دنبال آسى بگرديم آه داراى آن صفات باشد

 

  در قرآن)عليه السالم(صفات مهدى

ايد داراى صفاتى شود امام و پيشواى مورد نظر ب از تفسير دو آيه گذشته استفاده مى
مانند قدرت بر هدايت ; باشد آه او را در روز قيامت شايسته احتجاج بر قوم خود بنمايد

آه پيروى از او باعث هدايت شده و اطاعتش اطاعت از  مردم و شايستگى براى اين
آه عالوه بر ظواهر آارهاى مردم، قادر بر  ديگر اين. خداوند تبارك و تعالى باشد

عمال آنان نيز باشد يعنى هم هدايت آننده قوم خود بوده و هم شاهد و شناخت حقايق ا
اين امر مستلزم اين است آه امام بتواند هدايت الهى را از . ها باشد ناظر بر اعمال آن

وى بايد شايستگى اين ; ذات اقدس الهى گرفته، آن را حفظ نموده و به مردم منتقل نمايد
جل ِعلم آتاب و ابزار شناخت حقايق اعمال مردم را امر را داشته باشد آه خداوند عزو

در . ها و احتجاج به امام بر مردم در روز قيامت به او عطا نمايد براى شهادت بر آن
 .ادامه بحث توضيح بيشترى در اين زمينه خواهيم داد

همچنين شايسته است آه امام داراى باالترين درجات عدالت و پرهيزآارى باشد، تا 
خللى در انتقال هدايت الهى به مردم از ناحيه او روى نداده و آوچكترين ستم آوچكترين 

معناى اين سخن اين . و بى عدالتى در شهادت او بر مردم در روز قيامت ايجاد نشود
است آه امام بايد داراى درجه بااليى از عصمت باشد و اين صريح قرآن آريم است آه 

 :فرمايد مى

ِهيَم َربُُّه ِبكِلمات َفَأَتمَُّهنَّ  َقاَل ِإني َجاِعُلك ِللنَّاِس ِإَمامًا  َقاَل َو ِمن ُذرِّيَّتى َو ِإِذ اْبَتلى ِإْبرا(

 ;)َقاَل ال َيَناُل َعْهِدي الظاِلِميَن

 خدا به او[و چون ابراهيم را پروردگارش با آلماتى بيازمود، و وى آن همه را به انجام رسانيد، 

پيمان «: فرمود» ؟]چطور[از دودمانم «: پرسيد] ابراهيم[ردم قرار دادم من تو را پيشواى م: فرمود]

  )٦٦(.رسد من به بيدادگران نمى

در نتيجه، امامت عهدى از جانب خداوند تبارك و تعالى است آه هيچگاه به آسى آه 
ان به هر نحوى آلوده به ظلم باشد نخواهد رسيد و پيداست آه ارتكاب معاصى و گناه

                                                           
 .١٢٤ /بقره.  ٦٦



يكى از مصاديق ظلم است و به همين دليل، واجب است آسى آه شايستگى امامت پيدا 
 .آند معصوم باشد مى

بينيم هنگامى آه خداوند تبارك و تعالى خواست حضرت  و از آنجا آه در اين آيه مى
اش مفتخر سازد، آن را تنها به   را به قرار دادن امامت در نسل و ذريه)عليه السالم(ابراهيم

يابيم آه بايد همواره تا روز قيامت در نسل و  قيد معصوم بودن مقيد نموده است، در مى
آسانى يافت شوند آه شايستگى امامت را دارا باشند و  )عليه السالم(ذريه حضرت ابراهيم

 :اين مطلب با آالم خداوند عزوجل در آيه شريف

 ;)ْم َيْرِجُعوَنَو َجَعَلَها آِلَمَة َباِقَيًة في َعِقِبِه َلَعلَُّه(

نيز تأآيد )٦٧(.و خداوند آن امامت را در نژاد وى، سخنى جاويدان آرد، باشد آه آنان بازگردند
 .شود مى

و از آنجا آه امامت، عهدى الهى است امام نيزبايد از جانب خداوند عزوجل انتخاب 
آسى قرار دهد آگاهتر شود و خداوند به اين مطلب آه رسالت خود را در اختيار چه 

اين مطلب نيز مورد تأآيد آيات آريم قرآنى است چرا آه در آيات قرآن نصب . است
 مستقيمًا به خداوند متعال نسبت داده شده و چنان آه در آيات سوره زخرف )عليه السالم(امام

حال، تحقق انتخاب . ذآر آرديم اين آار به غير خدا نسبت داده نشده است... و بقره و
از راه نّصى آه از : شود الهى براى امامت يك شخص معين از چند راه اثبات مى

 صادر شده باشد يا تصريح آسى آه امامت يا -  قرآن و سّنت  -هاى وحى  سرچشمه
آه معجزات و آارهاى خارج عادت به دست او  عصمت او به اثبات رسيده باشد و يا اين

 .تش را اثبات نمايداى آه ادعاى امام به ظهور برسد به گونه

گيريم آه امام زمان ما آه آيات سوره اسراء بر حتمى بودن وجود او  نتيجه مى
داللت دارد بايد هادى قوم خود و شاهد بر اعمال آنان باشد تا احتجاج به او بر قوم، در 
قيامت صحيح باشد او همچنين بايد معصوم باشد و يا الاقل داراى درجه بااليى از عدالت 

همچنين بايد از ذريه .  تا شايستگى قيام به مسئوليت هدايت و شهادت را داشته باشدباشد
باشد چرا آه بقاى امامت در نسل ابراهيم در آيات آريم ثابت  )عليه السالم(حضرت ابراهيم

 يا آسى آه امامت او بعد از )صلى اهللا عليه وآله(شده است، همچنين بايد از جانب رسول اآرم
حضرت رسول به اثبات رسيده باشد مورد تصريح قرار گرفته باشد و يا به دست او 

                                                           
و اسحاق و يعقوب ) َو َوَهْبَنا َلُه ِإسَحَق َو َيْعُقوب َو َجَعْلَنا فى ُذرِّيَِّتِه النُُّبوََّة َو اْلِكَتب: (ك آيه.، همچنين ر٢٨/ زخرف.  ٦٧

 .٢٧/عنكبوت. ميان فرزندانش پيامبرى و آتاب قرار داديمرا به او عطا آرديم و در 



معجزات و آارهاى خارق عادت انجام شده باشد آه ارتباط او را با آسمان و صحت 
 .ادعاى امامتش را به اثبات برساند

 

 در زمان ما » امام«مصداق 

است آه  باشد؟ واضح  چه آسى داراى اين صفات مىحال بايد ديد آه در زمان ما
شود و نه هيچ شخص  در زمان ما نه چنين شخصى آه داراى اين صفات باشد پيدا مى

پس آيا عدم وجود شخص آشكارى آه . آشكارى در جامعه ما ادعاى چنين امرى را دارد
 داراى اين صفات باشد به معنى خالى بودن زمان ما از چنين امامى است؟

در . چرا آه با داللت صريح آيات سوره اسرا تناقض دارد. بيعتًا جواب منفى استط
ماند و آن اين است آه  اين صورت جز يك اعتقاد راه ديگرى در برابر ما باقى نمى

معتقد شويم به چنين امامى به صورت پنهان در جامعه ما وجود دارد و بدانيم او به 
مانش در روز قيامت الزم است به امور مردم اى آه براى احتجاج بر اهل ز اندازه

 .نمايد آه اين، يكى از وظايف امام حتى در زمان غيبت است رسيدگى مى

و  )عليه السالم( در رابطه با مهدى منتظر)عليهم السالم(اين همان اعتقاد مكتب اهل بيت
 .ويژگى خاص اين مكتب است

بر اثبات نظريه خود ارائه  داليلى از عقل و نقل )عليهم السالم(مكتب اهل بيت
اين داليل با فراهم بودن  شرايطى آه گذشت، مانند عصمت، تصريح پيامبر . است آرده
 و امامانى آه امامتشان اثبات شده است آه پدران بزرگوار امام )صلى اهللا عليه وآله(اآرم
ى هم از آه معجزات باشند بر امامت آن حضرت داللت دارد، چه اين  مى)عليهم السالم(عصر

 در زمان غيبت صغرى و بلكه غيبت آبرى به اثبات رسيده )عليه السالم(حضرت مهدى
آه آن حضرت در مقام عمل نيز به آن مقدار آه برايش امكانپذير  به اضافه اين. است

رساند تا احتجاج به وى در  هاى امامت را در زمان غيبت به انجام مى است، مسئوليت
هايى آه دانشمندان  محقق گردد و همه اين مطالب در آتابروز قيامت بر اهل زمانش 

 .)٦٨(است اند آمده تأليف نموده )عليهم السالم(مكتب اهل بيت

ها بسيار قبل   اشاره آنيم آه بعضى از اين آتابدر اين جا آافى است به اين مطلب
زمانى آه حتى به يك قرن ;  نوشته شده است)عليه السالم(از والدت حضرت امام مهدى

ها احاديث شريفى وجود دارد آه بر امامت آن حضرت تصريح  رسد و در اين آتاب مى

                                                           
تأليف آيت اهللا شيخ لطف اهللا » منتخب االثر فى االمام الثانى عشر«: توانيم به آتاب هايى مانند در اين زمينه مى.  ٦٨

اثبات الهداة «: هل سّنت و شيعه را جمع نموده است همچنين به آتابصافى آه بسيارى از روايات نقل شده از طرق ا
ينابيع «: نوشته حموينى شافعى و آتاب» فرائد السمطين«: تأليف شيخ حر عاملى، و آتاب» فى نصوص والمعجزات

 .نوشته حافظ قندوزى حنفى و بسيارى آتب ديگر مراجعه آنيد» الموّدة



ترين شاهد  نموده و از غيبت آن حضرت و طوالنى شدن آن خبر داده است و اين روشن
ها است، چنان آه دانشمندان نيز به اين امر استدالل  بر صحت اين روايات و اين آتاب

اند زيرا وقوع غيبت بهترين تصديق آننده رواياتى است آه قبل از وقوع غيبت از  آرده
هاى وحى الهى  اند و اين خود بهترين دليل است آه اين روايات از سرچشمه آن خبر داده

 .)٦٩(است تهسرچشمه گرف

 

 در هر زمانى امامى است آه شاهد بر امت خويش است. ٢

; )َفَكْيف ِإَذا ِجْئَنا ِمن آلِّ ُأمَِّة ِبشِهيد َو ِجْئَنا ِبك َعلى َهُؤالِء شِهيدا(: خداوند متعال فرمايد

 .)٧٠( آنگاه آه از هر امتى گواهى آوريم، و تو را بر آنان گواه آوريم؟]حالشان[پس چگونه است 

و ; )َو َيْوَم َنْبَعُث ِمن آلِّ ُأمَّة شِهيدًا ُثمَّ ال ُيْؤَذُن ِللَِّذيَن آَفُروا َو ال ُهْم ُيسَتْعَتُبوَن(: و فرمايد

اند رخصت داده  انگيزيم، سپس به آسانى آه آافر شده  روزى را آه از هر امتى گواهى برمى]ياد آن[

  .)٧١(شود و آنان مورد بخشش قرار نخواهند گرفت نمى

َو َيْوَم َنْبَعث في آلِّ ُأمَّة شِهيدًا َعَلْيِهم مِّْن َأنُفِسِهْم َو ِجْئَنا ِبك شِهيدًا َعلى (: و فرموده است

بر اين ] هم[روزى را آه در هر امتى گواهى از خودشان برايشان برانگيزيم، و تو را ] به ياد آور[و ; )َهُؤالِء

 .)٧٢(گواه آوريم] امت[

 َو َنَزْعَنا ِمن آلِّ ُأمَّة شِهيدًا َفُقْلَنا َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم َفَعِلُموا َأنَّ اْلَحقَّ للَِّه َو(: و فرموده است

برهان خود را «: گوييم آشيم و مى  و از ميان هر امتى گواهى بيرون مى;)ضلَّ َعنُهم مَّا آاُنوا َيْفتُرون

 .)٧٣(رود بافتند از دستشان مى پس بدانند آه حق از آِن خداست، و آنچه برمى» .بياوريد

مالحظه آرديم اين آيات شريف چنان آه در دو آيه سوره اسرا آه در گذشته ذآر شد 
گويد و اين آيات نيز داللت دو آيه  از احتجاج خداوند بر بشر در روز قيامت سخن مى

سوره اسرا را مبنى بر حتمى وجود امام حقى در هر زمان، آه خداوند متعال در رابطه 
با هدايت و گمراهى مردم و انطباق اعمال آنان با دين مستقيم الهى به او بر اهل همان 

 .دهد آند، مورد تأآيد قرار مى احتجاج مى» آل ُأناس«و » آل ُأمة«ن عصر و زما
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روشن است آه مقتضاى اين آه امام حّجت خدا بر مردم باشد اين است آه وى خود 
ابتدا داناى به شريعت الهى باشد تا بتواند خلق را به سوى اين شريعت هدايت آند و براى 

آه به آارهاى قوم  ور داشته باشد و ثانيًا اينقيام به اين مسئوليت مهم در ميان مردم حض
خود احاطه داشته باشد تا عنوان شهيد و شهادت بر او صدق نمايد يعنى بتواند بر موافقت 

 .يا مخالفت آن مردم با دين مستقيم الهى در روز قيامت شهادت دهد

ه آنچه از ظاهر آالم هم«. پيدا است شهادتى آه در اين آيات ذآر شده مطلق است
آيد مطلق بودن اين شهادت است آه عبارت است از شهادت بر اعمال  مفسران بر مى

 زمخشرى نيز در تفسير آّشاف به اين نكته )٧٤(»ها و حتى تبليغ رسوالن و پيامبران امت
ها شاهدانى هستند آه  رسوالِن امتاين بدان دليل است آه «: تصريح آرده و گفته است

: ، وى هم چنين در بيان معنى شهيد گفته است)٧٥(»دهند بر تبليغ خويش نيز شهادت مى
دهد، شهادت به ايمان و  او آسى است آه هم به نفع و هم به ضرر مردمان شهادت مى«

 .)٧٦(»تصديق، يا شهادت بر آفر و تكذيب

حال بايد به اين نكته اشاره آرد آه شاهدى آه قصد شهادت دادن بر گروهى را دارد 
بايد زنده و معاصر با آنان بوده، وفات نكرده باشد، چنان آه قول خداوند متعال از زبان 

 : بر همين نكته داللت دارد)عليه السالم(حضرت عيسى

ِفيِهْم  َفَلمَّا َتَوفَّْيَتنى ُآنت َأنت الرَِّقيب َعَليِهْم َو َأنت َعلى آلِّ شْىء َو ُآنت َعَليِهْم شِهيدًا مَّا ُدْمت (

پس چون روح مرا گرفتى، تو خود بر آنان نگهبان ; و تا وقتى در ميانشان بودم بر آنان گواه بودم; )شِهيد

 .)٧٧(بودى، و تو بر هر چيز گواهى

ه اگر چه اعالن نتايج اين شهادت در روز قيامت است، شود آ از اين آيه استفاده مى
اما احاطه به موضوع شهادت يعنى اعمال و رفتار قوم، در دنيا و در خالل معاصرت 

و تا وقتى در (: فرمايد چرا آه در اين فقره از آيه مى; شود شاهد با امت خود حاصل مى
، به همين دليل الزم است )...پس چون روح مرا گرفتى; ميانشان بودم بر آنان گواه بودم

آند با آسانى آه  شاهدى آه خداوند متعال در روز قيامت به وسيله او بر قوم احتجاج مى
 چونان -توان  شوند معاصر باشد، به همين دليل نمى مورد شهادت وى واقع مى

ها  يدانى را آه بر امت شه- )٧٨(زمخشرى آه در تفسير خود مرتكب اين اشتباه شده است
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محصور نمود، بلكه الزم است اين گونه معتقد شويم )عليهم السالم(دهند به انبيا شهادت مى
چنان آه فخر رازى در . آه در هر زمانى شاهدى بر اعمال معاصران، وجود دارد

: اما آالم خداوند متعال«: گويد آنجا آه مى; تفسير خود به اين مسأله تصريح آرده است
، معنايش اين است آه آشيم و از ميان هر امتى گواهى بيرون مى; )َنَزْعنا ِمن ُآلِّ ُأمَّة َشِهيدًاَو(

اند آه اين شهدا  ها شهادت بدهد، حال بعضى گفته آنيم تا بر آن آسى را مشخص مى
دهند آه خود داليل و آيات الهى را به قوم رسانده و  همان انبيا هستند و شهادت مى

اند و در اين  خود را در تشريح و ايضاح داليل الهى بر مردم به آار بردهنهايت سعى 
گردد آه آوتاهى از مردم بوده است و اين باعث ازدياد غم و غصه  صورت آشكار مى

 .شود آن مردم مى

اين شاهدان آسانى هستند آه در هر زمانى بر اهل زمان خود : اند ديگران نيز گفته
گيرند و اين اعتقاد به معناى  ز در جمله اين شهيدان قرار مىدهند و انبيا ني شهادت مى

ها و  آيه نزديكتر است، چرا آه خداوند متعال در اين آيه به صورت عموم همه امت
هايى از  ها شاهدى برانگيزد و برهه ها را شامل اين حكم نموده آه از ميان آن جمعيت

 فترت مشهور است همچنين هاى زمان آه پيامبرى در آن وجود نداشته و به زمان
بوده است نيز در عموم اين  )صلى اهللا عليه وآله(هايى آه بعد از وفات حضرت محمد زمان

دانند آه حق با  شود پس در اين صورت با برانگيختن آن شاهدان مردم مى آيه داخل مى
 .)٧٩(»...خداوند و رسول اوست

گيريم آه ناچار بايد در عصر و زمان ما نيز شاهدى بر امت وجود داشته  نتيجه مى
مؤيد اين مطلب استفاده از اسم اشاره . باشد هم چنان آه در هر زمانى اين چنين است

آنجا آه از شهادت رسول اآرم حضرت ; باشد در دو آيه سوره نساء و حج مى» هوالء«
و تو را ; )َو ِجْئَنا ِبك شِهيدًا َعلى َهُؤالِء(:  در رابطه با امت خود گويد)صلى اهللا عليه وآله(محمد

آه اين آلمه، اشاره به معاصران آن حضرت دارد، چرا آه براى .  بر اينان گواه آوريم
حال در عصر و زمان ما چه . )٨٠(هاى بعدى شاهدان ديگرى وجود خواهد داشت نسل

جويى صفاتى آه قرآن آريم براى شناخت آن شاهد  ما براى پى! آسى شاهد بر ما است؟
 . گرديم و جواب اين سؤال مشخص نموده است به آيات قرآن آريم باز مى) شهيد(

 

 صفات امام شاهد
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شِهيدًا ...(باشد  آند آه آن شاهد از جنس خود بشر مى  سوره نحل تصريح مى٨٩آيه 

اين مطلب از آيات ديگر نيز .  گواهى از خودشان برايشان برانگيزيم...; )َعَلْيِهم مِّْن َأنُفِسِهم
تبعيضيه استفاده شده » ِمن«، از لفظ )ِمن آّل ُأمة(شود آن جا آه در جمله  استفاده مى

 ...است

ئكه يا جن يا ها نيز مانند پيامبران، بشر است و از جنس مال پس شاهد بر امت
باشد، و اين نيز تأييد بحثى است آه در شرح و  هاى آسمانى و يا لوح محفوظ نمى آتاب

توضيح آيات سوره اسرا بيان داشتيم آه مقصود از امام در آن آيات شخص خاصى 
چرا آه آيات سوره اسراء از احتجاج خداوند به وسيله امام بر ; باشد، نه آتاب آسمانى مى

گويد و اين همان آسى است آه در اين آيات از وى به عنوان شهيد يا  ىامت او سخن م
شاهد اسم برده شده است پس در هر دو حالت منظور واحد است و امام از زمره شاهدان 

 .باشد مى

آيات قرآن نيز همواره در توصيف شاهد صيغه مفرد به آار برده است يعنى آسى 
د تنهاست، و اين آامال با ذآر صيغه مفرد در باشد در زمان خو آه شاهد بر قوم خود مى

اين امر، يعنى به آار . رابطه با امام در آيه سوره اسراء هماهنگى و همخوانى دارد
آنند آه  بردن صيغه مفرد نفى آننده اعتقاد آسانى است آه آيات را اين گونه تفسير مى

همه با هم شاهد بر همه امت اسالم يا گروه مؤمناِن آمر به معروف و ناهى از منكر 
اين امر همچنين . باشد هستند اعمال قوم خود و يا اقوام ديگرى آه معاصر با آنان مى

ها  نافى اين عقيده است آه مصداق اين آيات اوتاد و ابدال هستند آه هيچ زمانى از آن
و اگر چه در رواياتى آه از طريق فريقين نقل شده است وجود اوتاد و ابدال . خالى نيست

 .، اما شاهد اعمال در هر زمانى بيش از يك نفر نيست)٨١(است أييد شدهت

 شهادت بر به آفر و - چنان آه از زمخشرى نقل نموديم -و از آنجا آه نقش امام 
باشد و اينها همه از حاالت قلبى هستند آه حواس  ش مىتكذيب، يا ايمان و تصديق امت

عادى انسان و نيروهايى آه به حواس مادى تعلق دارند از ادراك آن عاجزند زيرا اين 
هاى ظاهرى اعمال را درك نكرده و اين درك جز در چيزهايى آه  حواس جز صورت

ايب اثرى ندارد و در نزد آنان موجود و حاضر باشد عمل نكرده، در چيزهاى معدوم و غ
از طرف ديگر همه اعمال و معانى نفسانى مانند آفر و ايمان يا نجات و زيان آارى، 
آامال از دايره محسوسات خارج بوده و در درون انسان است و حساب و آتاب روز 
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ها نيز بر همين امور باطنى  قيامت در نزد پروردگار جهانيان و روز آشكار شدن نهانى
َو َلِكن ُيَؤاِخُذُآم بَما َآسَبت (: ن آه خداوند متعال خود نيز فرموده استزند چنا دور مى

، نتيجه )٨٢(آند فراهم آورده است، مؤاخذه مى] از روى عمد[هايتان  ولى شما را بدانچه دل; )ُقُلوُبُكم
ه ها حتى در بار گيريم آه شهادت دادن بر چنين مواردى و تشخيص و احاطه به آن مى

هاى معمولى خارج است، چه رسد به شهادت دادن  افراد حاضر، از دايره قدرت انسان
در باره آسانى آه در نزد انسان حضور نداشته باشند، مگر براى آسى آه خداوند متعال 

ها را بر او  اداره امور وى را بر عهده گرفته و با دست تواناى خود اسرار اين پنهانى
 .)٨٣(آشكار نمايد

دهد احاطه علمى  به همين دليل الزم است شخصى آه بر امت خود شهادت مى
ها داشته باشد، چرا آه ارزش اعمال در ميزان الهى مربوط  ربانى به حقايق اعمال آن
پذيرفت آسى آه توان  ها است، به همين دليل نمى ها و نيت به حقايق باطنى و انگيزه
باشد شخصى عادى مانند ساير افراد بشر باشد بلكه بايد از  شاهد بر امت خويش مى

آنان آه خداوند متعال از ; مند شده باشد آسانى باشد آه از نعمت تأييد مستقيم الهى بهره
چون يكى از . ميان بشر انتخابشان آرده و بر علم غيب خود آگاهشان گردانيده است

 . الهى شناخت باطن اعمال مردم استمصاديق غيب 

شود چرا آه اين، آرامتى خاص  پيدا است آه اين آرامت نصيب همه افراد امت نمى
تر از آنان قرار دارند يعنى  اولياى پاك خداوند است، اما آسانى آه در مرتبه پايين

آسانى آه در مرتبه سعادت و هدايت جزو متوسطان و اهل عدالت و ايمان هستند به 
آمترين وصفى آه شاهدان اعمال بر آن بايد متصف باشند ... رسند اى نمى چنين مرتبه

 .)٨٤(اند اين است آه آنان تحت واليت و نعمت خداوند بوده و از اصحاب صراط مستقيم

 

 علم الكتاب در نزد شاهدان اعمال است

سباب متعارف و طبيعى غير ممكن روشن است آه آگاهى بر باطن مردم به وسيله ا
اى خاص از دانش دارد آه خداوند متعال با حكمت خود آن را  است، بلكه احتياج به گونه

آه رسالت خود را  چرا آه او به اين; نمايد به هر يك از بندگانش آه بخواهد تفضل مى
تواند از سطح دانش و   بدين گونه است آه بنده خدا مى)٨٥(در آجا قرار بدهد داناتر است
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اى آه  شناخت متعاَرف مردم باالتر رفته، اسباب و علل طبيعى را درنورديده و به وظيفه
توان به آن دست يافت قيام نمايد، در  تنها با اسباب غيرمتعارف و علم غيب خداوند مى

ى مرتبه واليت تكوينى شده، اسباب و علل طبيعى را با اجازه اين صورت وى دارا
علم «اين گونه خاص از دانش و شناخت در قرآن آريم . خداوند متعال، در نوردد

 .نام گرفته است» الكتاب

در يك » بلقيس«و آوردن تخت » آصف بن برخيا«چنان آه اين مطلب را در قصه 
قرآن آريم قدرت آصف بن برخيا . آنيم چشم به هم زدن از يمن به فلسطين، مشاهده مى

; داند براى انجام به اين آار در زمانى بدين آوتاهى را داشتن بخشى از علم الكتاب مى
به آالم خداوند . آارى آه هيچگاه تحقق آن بر اساس اسباب طبيعى متصور نبوده است

اَل الَِّذى ِعنَدُه ِعْلٌم مَِّن اْلِكتاِب َأَنا َءاِتيك ِبِه َقْبَل َأن َيْرَتدَّ ِإَلْيك طْرُفك  َفَلمَّا َق(: متعال توجه آنيد

من آن «:  بود، گفت]الهى[آسى آه نزد او دانشى از آتاب ; )َرَءاُه ُمسَتِقراًّ ِعنَدُه َقاَل َهَذا ِمن َفضِل َربي

را نزد خود مستقر ] تخت[آن ] سليمان[پس چون » .آورم رايت مىآه چشم خود را بر هم زنى ب را پيش از آن

 .)٨٦(»اين از فضل پروردگار من است«: ديد، گفت

خواست با اين   بوده است وى مى)عليه السالم(آصف بن برخيا وصى حضرت سليمان
 با آار به مردم تفهيم آند آه آصف بن برخيا بعد از او حّجت خدا است و اين آار را

، و همه علم )٨٧(است آه آصف داراى قسمتى از علم الكتاب است، نشان داده ابراز اين
الكتاب نيز در نزد آصف بن برخيا نبوده، بلكه مقدار معينى از علم الكتاب در نزد او 

 . شود تبعيضيه در آيه، روشن مى» نِم«بوده است آه اين مطلب از استعمال آلمه 

باشد داراى  توان دريافت، آسى آه تمام علم آتاب در نزد او مى از اين آيه مى
اى بسيار باالتر از اين واليت تكوينى بوده و قدرت بر احاطه به باطن اعمال مردم  مرتبه

 . باشد و اداى آاملترين شهادت به حقانيت رسالت الهى را دارا مى

باشد به ناچار بايد حداقل قسمتى  نچه گذشت، آسى آه شاهد بر قوم خويش مىبنا بر آ
توان گفت آسى آه مقدارى از اين گونه خاص از  از علم آتاب را داشته باشد، حداقل مى

خداوند متعال در آيه آخر سوره . دانش در نزد او باشد بر انجام چنين آارى قادر است
َو َيُقوُل الَِّذيَن َآَفُروا َلست ُمْرسًال  ُقْل آَفى ِباللَِّه شِهيَدًا َبْيني َو َبْيَنكْم َو َمْن ِعنَدُه (: رعد فرمايد
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آافى است خدا و آن آس آه نزد «: بگو» تو فرستاده نيستى«: گويند  و آسانى آه آافر شدند مى;)ِعْلُم اْلِكتاب

 .)٨٨(»او علم آتاب است، ميان من و شما گواه باشد

 )٨٩(آرده است  چنان آه حاآم حسكانى در شواهد التنزيل نقل-و از طريق اهل سّنت 
 نيز به اثبات رسيده است آه اين آيه آريم در شأن )عليهم السالم( و از طرق مذهب اهل بيت-

ست و اين اثبات آننده اين مطلب  نازل گرديده ا)عليه السالم(و منزلت حضرت امام على
است آه علم الكتاب در نزد آن حضرت و ائمه و پيشوايانى آه از اوالد آن حضرت 

در تاريخ هم احدى غير از آنان اين اّدعا را نكرده و سيره و . باشد هستند موجود مى
و رفتار و روش زندگى آن بزرگواران، همچنين بسيارى از رواياتى آه ُحّفاظ اهل سّنت 

 .اند نيز شاهد صدق مدعايشان بوده است شيعه از آن بزرگواران نقل نموده

 :توان چنين نتايجى را استنباط نمود پس از آيات ذآر شده مى

حتمى بودن وجود آسى آه خداوند تبارك و تعالى در هر عصر وى را شاهد بر . ١
وز قيامت احتجاج اعمال بندگان قرار داده و به واسطه او بر اهل زمان و اّمتش در ر

خوانند و  پس او امام زمان آن امت است آه آنان را در قيامت به نام او فرا مى. آند مى
 .باشد اين شخص نيز يكى از افراد همان امت مى

ها  هاى فترت آه پيامبرى در آن اين اماِم شاهد، گاه پيامبر است و گاه در زمان. ٢
عصر حاضر و عصرهاى ديگرى آه پس از مانند . باشد نيست از اوصياى پيامبران مى

زيرا آيات، مطلق . آمده است )صلى اهللا عليه وآله(زمان حضرت خاتم االنبياء حضرت محمد
. آند چنان آه ظاهر آيه، همين مطلب را تأييد مى; شود ها مى بوده و شامل همه زمان

 .پس اماِم شاهد بر اعمال، در عصر حاضر ما نيز موجوداست

اى آه قرآن آريم از زبان  شاهِد زمان ما، بايد زنده هم باشد و از آيهاين اماِم . ٣
 .شود  نقل آرده است، دليل اين مطلب روشن مى)عليه السالم(حضرت عيسى

اين امامى آه شاهد بر اهل زمان خويش  است بايد مؤيد به عنايت الهى بوده و از . ٤
ى را به او اعطا آرده باشد تا وى اى از واليت تكوين آسانى باشد آه خداوند متعال گونه

به واسطه آن نيروى واليى بتواند به درك حقيقت اعمال افراد امت خود آه در روز 
دهد قادر باشد و مظهر اين تأييد و فضل الهى  ها شهادت مى قيامت به نفع يا ضرر آن

 .اين است آه قسمتى از علم آتاب يا همه علم آتاب در نزد او موجود باشد

آنجا آه ما در زمان خود چنين شخصى را با اين مشخصات به صورت آشكار از . ٥
يعنى بايد ; بينيم ناچار بايد معتقد به غيبت ظاهرى او بشويم و ظاهر در روى زمين نمى
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اعتقاد پيدا آنيم آه وى زنده است اما از چشمان ما غايب است و در همان حال غيبت به 
 مقام شهادت و احتجاج خداوند متعال بر ما در پردازد آه وى را سزاوار آارهايى مى

 .گرداند روز قيامت مى

عليه (از طرق اهل سّنت و شيعه اثبات شده است آه در نزد حضرت امام على. ٦

 به حسب آنچه قرآن آريم - علم الكتاب )عليهم السالم( و پيشوايان از اوالد آن حضرت)السالم
اى آه بر آسى غير آن بزرگواران  نه موجود بوده است به گو-بدان تصريح آرده 

 .گردد منطبق نمى

الميزان فى تفسير «مفسر آبير عالمه محمد حسين طباطبايى در آتاب ارزشمند 
اثبات نموده است، » رعد«، عدم انطباق ساير اقوال را با مفاد آيه آخر سوره »القرآن

اران قابل تطبيق شود تنها بر آن بزرگو زيرا مشخصاتى آه از آيات آريم استفاده مى
است و از آنجا آه آسى جز آن بزرگواران نيز مّدعى اين امر نيست لذا اين امر به آنان 

شان آه محمد بن حسن  آند و رأى ايشان درباره دوازدهمين انحصار پيدا مى
هاى امامت و   نام دارد و اعتقاد آنان به غيبت و قيام او به مسئوليت)عليهم السالم(عسكرى

سئوليت شهادت بر اهل زمان خود در روز قيامت، با داللت آيات شريفى آه مقتضيات م
ذآر شد آامال مطابق و منسجم است و بر هيچ آس غير او منطبق نيست چنان آه اين 

 .گردد مطلب از استقراى عقايد فرق ديگر واضح و آشكار مى

در غيبت و  )معليهم السال(اين دسته از آيات آريم بر حتمى بودن وجود مهدى اهل بيت
آند و اين  قيام آن حضرت به مسئوليت شهادت مورد احتجاج در روز قيامت داللت مى

 مؤّيد و مؤّآد -  آه در آينده به آن خواهيم پرداخت -همان مطلبى است آه آيات ديگر نيز 
 .آن است

 

هيچ عصر و زمانى از هدايتگرى آه به فرمان خدا مردم را به سوى او هدايت آند . ٣
 ى نيستخال

َو َيُقوُل الَِّذيَن َآَفُروا َلْوال ُأنِزَل َعَلْيِه َءاَيٌة مِّن رَّبِِّه ِإنََّما َأنت (:فرمايد خداوند متعال مى
اى آشكار از طرف پروردگارش بر  چرا نشانه«: گويند اند مى و آنان آه آافر شده; )ُمنِذٌر  َو ِلكلِّ َقْوم َهاد

 .)٩٠(اى، و براى هر قومى رهبرى است تو فقط هشداردهنده] اى پيامبر،[» او نازل نشده است؟

اين آيه شريف به نحو اطالق داللت دارد آه هر قومى را هدايتگرى مخصوص به 
بايد در هر عصر و شود آه  و با استناد به اطالق اين آيه، استفاده مى. باشد خود مى

 .زمانى هدايتگرى به سوى حق و حقيقت وجود داشته باشد
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اين حقيقت با آيات آريم و احاديث  صحيح و براهين عقلى داير بر اين آه ربوبيت 
عصر و زمانى آند آه خداوند سبحان براى خلق خود در هر  خداوند متعال اقتضا مى

سّنت  خداوند در همه  زيرا; ها قرار دهد آه آنان را به راه حق هدايت آند حجتى بر آن
ها را به سوى هدف از خلقت، راهنمايى آند آه خود فرموده  مخلوقاتش چنين است آه آن

 ;)الَِّذي َخَلَق َفسوَّى َو الَِّذي َقدََّر َفَهَدى(: است

و اين سّنت جاريه در .)٩١(گيرى آرد و راه نمود آه اندازه  و آنهمان آه آفريد و هماهنگى بخشيد
خداوند متعال بشر را آفريده و چنين . رابطه با ابناى نوع بشر نيز جارى و سارى است

بر آنچه صالح دنيا و آخرتش مقدر ساخته آه او را به آمال مطلوبش هدايت آند و او را 
 .در آن است داللت نمايد

آفار با اين آه بزرگترين نشانه الهى : در اين صورت معناى آيه آريم اين است آه
داده و از آن حضرت مطالبه  ها بود به پيغمبر اآرم پيشنهاد مى يعنى قرآن در برابر آن

اى  غمبر خاتم، آنان از تو نشانهاى پي«: فرمايد خداوند متعال مى. آردند دليل و نشانه مى
اى در اين  خواهند اما چون بزرگترين نشانه الهى در نزد آنان موجود است وظيفه مى

زمينه بر گردن تو نيست و همانا آه تو تنها هدايتگرى هستى آه از طريق بيم دادن آنان 
 مطلب آنى و سّنت خداوند در رابطه با بندگانش بر همين را به راه راست هدايت مى

 .استوار گرديده آه بر هر قومى هدايتگرى مبعوث آند تا آنان را هدايت نمايد

 

 معناى هادى در قرآن 

اى آه در باال ذآر آرديم داللت بر اين مطلب دارد آه زمين هيچگاه از  آيه
تواند  حال اين هدايتگر مى«هدايتگرى آه مردم را به سوى حق فرا خواند خالى نيست، 

تواند غير پيامبر باشد آسى آه با امر خداوند مردم را هدايت  و مىپيامبر باشد 
; آند را نفى مى )عليهم السالم(در انبيا» هادى«و اطالق آيه انحصار مصداق  ..)٩٢(»آند مى

چرا آه چنين . رأيى آه زمخشرى در تفسير اين آيه در آّشاف به آن ميل آرده است
ها پيامبرى وجود نداشته از حكم عام آيه  هاى فترت را آه در آن انانحصارى دور

آند و اين خالف ظاهر آيه است آه صريحًا وجود هدايتگر را در هر عصر  خارج مى
 .نمايد به نحوى آه هيچگاه زمين از او خالى نباشد تأييد مى
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م تا گردي در اين صورت در زمان ما اين هدايتگر چه آسى است؟ به قرآن باز مى
بينيم آه امر هدايت مردم به سمت حق را در  آيات آريم را مى. پاسخ اين سؤال را بيابيم

اصل به خداوند تبارك و تعالى منحصر آرده و سپس به نحو تبعيت، امر هدايت را براى 
آنند  آند آه به امر و فرمان خداوند مردم را به راه راست هدايت مى آسانى اثبات مى

ُقْل َهْل ِمن شَرآائكم مَّن يْهِدي ِإلى اْلَحقِّ  ُقِل اللَُّه يْهِدي ِلْلَحقِّ  َأ (: فرمايد خداوند عزوجل مى

آيا «:  بگو;)َفَمن يْهِدى ِإلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن ُيتََّبَع َأمَّن ال يِهدِّى ِإال َأن يْهَدى  َفَما َلكْم َآْيف تْحُكُموَن

» آند خداست آه به سوى حق رهبرى مى«: بگو» برى آند؟از شريكان شما آسى هست آه به سوى حق ره

آند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا آسى آه راه  پس، آيا آسى آه به سوى حق رهبرى مى

 .)٩٣(آنيد؟ هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه داورى مى] خود[آه  نمايد مگر آن نمى

ميز ديدگاه قرآن را نسبت به موضوع هدايت به حق آ اين آيه مبارك با لحنى احتجاج
اند به  آه تعداد زيادى از آيات آريم قرآن مجيد از آن به تفصيل سخن به ميان آورده

انحصار هدايت به سوى حق در : نمايد و آن چنين است صورت خالصه مطرح مى
ه به سوى بگو خداوند است آ«: خداوند تبارك و تعالى به نحو اطالق، آه فرموده است

 .»آند حق راهنمايى مى

دارد آه در ميان خلق خدا آسى آه پيروى آردن از او  سپس اين مطلب را بيان مى
تواند آسى باشد آه جز با هدايت بشر ديگرى راه به هدايت  بر همگان واجب است نمى

بلكه بايد آسى باشد آه به خودى خود و بدون نياز به بشر ديگرى، هدايت را . يابد نمى
 نيز )رحمه اهللا(مستقيمًا از خداوند متعال دريافت نموده باشد پس چنان آه عالمه طباطبايى

به سوى حق ; )يْهِدي ِإلى اْلَحّق(: در اين آيه در ميان دو جمله: اند در تفسير اين آيه فرموده

 مقابله شده است در حالى آه هدايت به حق نمايد  آسى آه راه نمى;)َمن ال يِهدِّي( و رهبرى آند
گيرد و راهيابى به سوى حق در مقابل عدم  در مقابل عدم هدايت به حق قرار مى

راهيابى به سوى حق است پس الزمه اين مقابله، مالزمه ميان راهيابى به واسطه غير و 
.  ذاتباشد و مالزمه ميان هدايت به حق و هدايت شدن به عدم هدايت به سوى حق مى

خواهد ديگران را به سوى حق هدايت آند، بايد به خودى خود  در نتيجه آسى آه مى
هدايت يافته باشد نه با هدايت ديگرى، و آسى آه با هدايت ديگرى هدايت شده باشد 

 .هيچگاه هادى به سوى حق نخواهد بود
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 راه اى در آن اين معنايى است آه آيه شريف، مطابق با ظهورى آه هيچ شك و شبهه
نمايد و اين بهترين شاهد بر اين است آه آالم در اين آيه بر اساس  ندارد بر آن داللت مى

حقيقت بنا شده نه بر اساس مجاز آه مبتنى بر تساهالت عرفى است و ما به عنوان اهل 
بريم و در باره هر آس آه آالمى از حق بر  عرف جامعه آن را در ميان خود به آار مى

بريم اگر   آسى آه را به حق دعوت نمايد لفظ هدايت به حق را به آار مىزبان آورد و يا
چه آن شخص اعتقاد به حق نداشته يا به آن عمل نكند و يا در صورت عمل معناى واقعى 

 .آن را درك نكرده باشد و چه به خودى خود هدايت شده باشد يا به واسطه ديگرى

صريح حق و متن واقع است جز در ولى هدايت به حق آه همان رساندن ديگران به 
دست خداوند سبحان و يا آسانى آه به خودى خود هدايت يافته باشند يعنى خداوند سبحان 

تواند به فرمان  اى او را هدايت آرده باشد نيست و چنين شخصى مى بدون هيچ واسطه
از آيه بيان خداوند سبحان ديگران را هدايت آند بنابر اين با آنچه ذآر آرديم و معنايى آه 

 :شود داشتيم چند مسأله واضح و آشكار مى

آه مراد از هدايت به حق رساندن شخص هدايت شونده به مطلوب است نه  اين: اول
تواند راه حق را  شود چرا آه هر آسى مى به معناى نشان دادن راهى آه به حق ختم مى

يافته باشد يا به براى ديگران توصيف نمايد چه خود بدون واسطه به آن حقيقت دست 
 .باشد واسطه هدايت ديگران به اين امر رسيده

 ]خود[آه  نمايد مگر آن  آسى آه راه نمى;)َمن ال يِهدِّي ِإال َأن ُيْهَدى(: مراد خداوند از: دوم

، آسى است آه به خودى خود هدايت نيافته باشد و اين اعم از آسانى است آه هدايت شود
اشند و يا آسانى آه اصال نه به خودى خود نه به واسطه به واسطه غير هدايت يافته ب

 . غير هدايت نيافته باشند

آه هدايت به حق به معناى رساندن ديگران به متن واقع حق تنها از  اين: سوم
ها  خصوصيات آسانى است آه به خودى خود هدايت يافته باشند يعنى در امر هدايت آن

نبوده باشد، حال يا از ابتداى امر و يا با تعلق ها و خداوند سبحان  اى ميان آن واسطه
 . گرفتن عنايتى خاص از خداوند سبحان، مانند انبيا و اوصياى انبيا از ميان پيشوايان دين

اما هدايتى آه به معناى نشان دادن راه و توصيف آردن آن باشد اختصاصى به 
 متعال از مؤمن آل فرعون خداوند متعال و ائمه و انبيا و اوصيا ندارد، چنان آه خداوند



و آن آس آه ; )َو َقاَل الَِّذي آَمَن يا َقْوِم اتَِّبُعوِن َأْهِدآْم سِبيَل الرَّشاِد(: آند آه اين گونه نقل مى

 ...)٩٤(اى قوم من، مرا پيروى آنيد تا شما را به راه درست هدايت آنم«: ايمان آورده بود گفت

ِإنَّك ال تْهِدي َمْن َأْحَبْبت َو (: آند آه آه به پيامبر خود خطاب مىاما آالم خداوند متعال 

توانى راهنمايى آنى، ليكن خداست   در حقيقت، تو هر آه را دوست دارى نمى;)َلِكنَّ اللََّه يْهِدي َمن َيشاُء

ه به اين آه پيامبر  و آياتى ديگر از اين دست، با توج)٩٥(. آند آه هر آه را بخواهد راهنمايى مى
اآرم مصداق بارز پيشواى به حق بوده است براى بيان مسأله اصالت و تبعيت آمده است 
چنان آه در آيات قبض روح و علم غيب نيز مانند اين مضامين آمده است و مراد از همه 

باشد  ها بيان اين مطلب است آه خداوند متعال دارنده حقيقى و بالذات اين صفات مى آن
اند آه در  سان ديگرى آه اين صفات را دارند آن را با تمليك خداوند به دست آوردهو آ

باشد و سبب آن فرمان خداوند متعال است چنان آه خود  واقع ملكيتى َتَبعى و َعَرضى مى
رمان ما هدايت  و آنان را پيشوايانى قرار داديم آه به ف;)َو َجَعْلَناُهْم َأئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا(:فرموده است

 )٩٦(.آردند مى

آه هدايت به سوى حق از شئونات پيامبر و  در احاديث نيز به همين مطلب و اين
تا اينجا آالم . »باشد اشاره رفته است اهل بيت پاآش صلوات اهللا عليهم اجمعين مى

البته .  رسد پايان مىعالمه طباطبايى در تفسير آيه، به صورت خالصه و اختصار به 
ايشان به تفصيل نظريات ديگررا نيز در تفسير اين آيه بيان آرده و عدم انسجام و تطابق 

 .)٩٧(اند ها با متن آيه را آشكار ساخته آن

آيد اين است آه هدايت به حق به معنى  معنايى آه از تدبر در آيه به دست مى
 شدگان به متن واقع و حقيقت، باالصاله تنها به خداوند تبارك و تعالى رساندن هدايت

انحصار داشته و به تبع به آسانى تعلق دارد آه به خودى خود از جانب خداوند تبارك و 
رسند  چرا آه چنين افرادى به درجه وااليى از استعداد ذاتى مى; تعالى هدايت يافته باشند

اوند تبارك و تعالى دريافت آنند چه از طريق وحى تا تفضل مخصوص هدايت را از خد
تا بدين ترتيب براى ; اگر پيغمبر باشند يا از طريق الهام خاص الهى، اگر پيغمبر نباشند

قيام به مسئوليت هدايت مردم به سوى خداوند عز و جل به فرمان خداوند متعال 
» امراهللا«ز فرمان خدا يا شايستگى پيدا آنند، مراجعه به آيات شريفى آه در قرآن آريم ا
گردد آه امر خدا شامل  سخن به ميان آورده به روشنى ما را به اين مسأله رهنمون مى

                                                           
 .٣٨ /مؤمن.  ٩٤
 .٥٦ /قصص.  ٩٥
 .٧٣ /انبياء.  ٩٦
 .٦١ - ٥٦ / ١٠تفسير الميزان .  ٩٧



شود آه  اى يافت نمى چرا آه در قرآن آريم آيه; واليت تكوينى و تصرفات خاصه است
ينى آه معناى آن فقط و فقط واليت تكو در آن از امر اهللا سخن به ميان آمده باشد مگر اين

گيريم چنان آه  پس نتيجه مى. بوده يا هم شامل واليت تكوينى و هم شامل تشريعى است
 هدايتگرى است آه با )عليه السالم(امام«: اند مرحوم عالمه طباطبايى در الميزان فرموده

آند پس امامت به حسب باطن  فرمان ملكوتى آه همواره با او است مردم را هدايت مى
 .)٩٨(»باشد ردم در اعمال آنان مىاى واليت بر م گونه

تواند با فرمان خداوند در  هدايتگر به سوى خدا به وسيله اين واليت تكوينى مى
اسباب و علل مادى تصرف آرده، به حقيقت و باطن بندگان خدا دست يافته و آن چه از 

ما از راه تدبر در آياتى آه . نمايدها عطا  ها باشد به آن حقايق هدايت مناسب حال آن
باشد به حقيقت اين  نص بر وجود شاهد اعمال در هر زمان بر اهل عصر خود مى

 .ايم تصرف دست يافته

 

 شود  هدايتگر از جانب خداوند منصوب مى

يابيم آه قرآن بر اين مطلب تصريح آرده آه هر  با بازگشتى ديگر به قرآن آريم مى
گيرد امام منصوب از  رمان خداوند تبارك و تعالى به دست مىآس هدايت مردم را با ف

َو َجَعْلَناُهْم َأئمًَّة (: جانب خداوند متعال براى اين امر است اين مطلب از آالم خداوند متعال

شنى استفاده  به رو)٩٩(.آردند آنان را پيشوايانى قرار داديم آه به فرمان ما هدايت مى; )َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا
 .شود مى

آه امامت عهدى الهى است آه  اين خود تأآيدى بر مدلول آيات امامت است و اين
دهد و  آند قرار مى خداوند متعال آن را در آسانى آه از ميان بندگان خود انتخابشان مى

 . ايم ما در بحث درباره آيات سوره اسرا و صفات امام به اين مطلب اشاره نموده

به اين نتيجه رسيده بوديم آه . گرديم باز مى» رعد« مورد بحث از سوره حال به آيه
باشد و اين تصريح به نحو  آند آه هر قوم و گروهى را هدايتگرى مى آيه تصريح مى

هاى  اطالق بوده و ممكن نيست مصداق هدايتگرى آه مراد آيه است، يكى از آتاب
مام در آيه سوره اسرا بيان نموديم، آسمانى باشد به همان دليلى آه در شناخت مصداق ا

چنان آه ممكن نيست مصداق اين آيه را منحصر به پيامبران نمود چرا آه باز هم پيشتر 
ها پيامبرى وجود نداشته است از حكم  هاى فترتى آه در آن ايم با اين فرض، زمان گفته
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ها   زمانشود و اين خالف ظاهر عموم آيه است آه شامل همه اين  اين آيه خارج مى
 .شود مى

توان معتقد شد، مصداقى آه آيه، مورد نظر است خوِد خداوند سبحان  و چنان آه نمى
هارا بدون تخصيص به قومى  چرا آه هدايت خداوند همه زمان. تبارك و تعالى باشد

شود و اين خالف ظاهر آيه است چرا آه در اين آيه لفظ هادى با صيغه نكره  شامل مى
 . آمده استآه مفيد تعدد است

توان آيه را اين گونه توضيح داد آه هدايت الهى براى  عالوه بر همه اين داليل، مى
شود آه با خود خداوند تبارك و  مردم به واسطه هدايتگرانى از خود مردم انجام مى

تعالى ارتباط داشته هدايت را از خداوند متعال دريافت نموده و آن را به بندگانش منتقل 
ينان آسانى هستند آه خود، بدون واسطه از جانب خداوند تبارك و تعالى نمايند ا مى

چنان آه اين مطلب را در تفسير آيه سوره يونس بيان آرديم و هم آنانند . اند هدايت شده
آنند، و آنانند آه پيشوايانى منصوب از  آه با فرمان خداوند متعال بندگان را هدايت مى

باشند آه همه اين مطالب به  رمان خداوند تعالى مىجانب خدا براى هدايت مردم به ف
بينيم در قرآن آريم وصف  آنجا آه مى; صورت استداللى مورد بحث قرار گرفته است

هدايت جز در دو مورد به آار نرفته آه در هر دو مورد هدايتگران با وصف پيشوا 
آن . اند ، انتخاب شدهآمده و تأآيد شده آه آنان از جانب خداوند متعال براى هدايت) امام(

دو مورد يكى در سوره انبيا است آه گذشت و ديگرى آيه سوره سجده است آه 
چون شكيبايى آردند و به آيات ما يقين ; )َو َجَعْلَنا ِمنُهْم َأئمًَّة يْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمَّا صبُروا(: فرمايد مى

 .)١٠٠(داشتند، برخى از آنان را پيشوايانى قرار داديم

شود حتمى  اى آه از تدبر در آيه شريف مورد بحث حاصل مى به هر صورت نتيجه
بودن وجود امامى هدايتگر به سوى خداوند متعال به فرمان خداوند تبارك و تعالى و 
منصوب براى اين آار از جانب خداوند عزوجل در هر زمانى است پس زمين هيچگاه 

 . ماند حال اين شخص پيامبر باشد يا نباشد  خالى نمىاز چنين هدايتگرى با چنين صفاتى

و از آنجا آه چنين شخصى با چنين صفاتى در عصر حاضر ما به صورت آشكار 
اى  نبوده و از وجود چنين شخصى اطالعى نداريم و در ميان مسلمانان در هيچ فرقه

فرمان خداوند مردم را آسى آه معتقد به وجود چنين امامى حى و حاضر و ظاهر آه به 
هدايت آرده و از جانب خداوند متعال براى اين آار نصب شده باشد، وجود ندارد آه از 

 چنان -جانب آسانى آه آالمشان حّجت الهى است بر وجودش نص و تصريح آمده باشد 
اى نداريم آه بگوييم چنين شخصى در   لذا چاره-آه در تفسير آيه سوره اسرا گفتيم 
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ها و  وجود دارد اما غايب و مستتر است و در پوشش پرده غيبت به مسئوليتزمان ما 
پردازد و فايده بردن مردم از او در غيبتش مانند فايده  وظايف امامت و هدايت خود مى

بردن مردم از آفتاب است هنگامى آه ابر آن را از ديدگان مردم پنهان دارد چنان آه 
 .)١٠١( استهمين مثال در احاديث شريف نيز آمده

 . در رابطه با امام مهدى و غيبت اوست)عليهم السالم(و اين اعتقاد مكتب اهل بيت
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 بخش چهارم

 بتش در روايات فريقين و غي)عليه السالم(مهدى موعود

 

در آنار آيات قرآن آه گذشت در نزد ما احاديث شريف بسيارى وجود دارد آه نقل 
تصحيح )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ها در نزد اهل سّنت و شيعه با طرق بسيار از رسول خدا آن

 آه مضمون آيات شريفى آه در بخش گذشته به آن پرداختيم به وسيله اين )١٠٢(شده است
روايات، تأآيد شده و مطالب مجمل آن را تفصيل يافته و تصويرى آه آن آيات در رابطه 

آن حضرت رسم نموده است را آامل  و غيبت )عليه السالم(با وجود حضرت مهدى موعود
اند آشكار  آرده مصداق خارجى آن چه را آه آيات قرآن با ذآر صفات آلى بيان داشته

 .گرداند مى

 را آه در نزد اهل سّنت با اسناد )١٠٣(ما چند نمونه از احاديث متواتر يا مستفيض
ايم چرا آه استدالل  صحيح و در آتب شش گانه معتبر روايت شده است، انتخاب نموده

به چنين رواياتى بسيار رساتر بوده و از ديگر سوى، تفسير اين روايات و ارائه مصداقى 
 )عليهم السالم( بيت جز در پرتو معتقدات اهل- خصوصًا در عصر ما -ها  معقول براى آن

 نيز در اين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(درباره مهدى منتظر غير ممكن است و پيامبر اآرم
-ها برخوردار است  روايات، به اهميت بسيار زيادى آه مضامين اين روايات از آن

 .اند  تصريح فرموده- چنان آه خواهيم ديد 

 

 حديث ثقلين. ١

ده، راويان و حافظان اهل سّنت و شيعه با سندهاى اين حديث از احاديث متواتر بو
اند آه يكى   روايت آرده)صلى اهللا عليه وآله(صحيح از گروه آثيرى از اصحاب پيغمبر اآرم

از دانشمندان اهل سّنت، به نام ابن حجر بيش از بيست تن از آنان را در آتاب خود 
و ديگران غير از حفاظ اهل سّنت بيشتر از سى .  برشمرده است)١٠٤(الصواعق المحرقة

آه در سنن ترمذى آمده  چنان; اند اند، نام برده صحابى را آه در اسناد اين روايت آمده
                                                           

 .گويند مى» صحيحه«م حديث اى نباشد در اصطالح عل به چنين رواياتى آه در سلسله سند آن هيچ خدشه.  ١٠٢
ه هاى علم حديث مراجع توانيد به آتاب مى... براى آشنايى با عناوينى چون حديث متواتر، مستفيض، مرسل و.  ١٠٣

 .آنيد
 .ابن حجر نيز بر تواتر اين روايت تصريح نموده است، چاپ مصر، ١٥٠ /الصواعق المحرقة.  ١٠٤



حافظ ابوالفضل مقدسى معروف به ابن قيسرانى آه از بزرگان اهل سّنت ، و )١٠٥(است
، چنان آه )١٠٦(است آتابى مخصوص درباره طرق اين حديث شريف تأليف نموده است

هيچگونه شك و  تواتر اين حديث را به نحوى آه جاىبسيارى از تحقيقات جديد نيز 
اى باقى نماند، به اثبات رسانده است، نظير آارى آه عالمه متتبع مير حامد حسين  شبهه

موسوى در دائرة المعارف بزرگ خود عبقات االنوار انجام داده يا آارهايى آه ساير 
 .)١٠٧(اند دانشمندان به آن دست زده

آيد آه  از روايات مختلفى آه از اين حديث شريف به دست ما رسيده است بر مى
 مضمون اين روايت را با عبارات و الفاظ نزديك به هم )صلى اهللا عليه وآله(بر مكرم اسالمپيام

در روز عرفه حجة الوداع، : در چندين مناسبت تكرار فرموده است، از آن جمله است
همچنين در روز غدير در راه بازگشت از حجة الوداع، پس از بازگشت از طائف، در 

اند  د مدينه پس از بازگشت از حجة الوداع ايراد فرمودهاى آه در مسج جحفه، در خطبه
و در ايام بيمارى آخر عمر آن حضرت در حجره در حالى آه حجره آن حضرت آآنده 

صلى اهللا عليه (ها آاشف از اهميت وصيت پيامبر اآرم همه اين. )١٠٨(از صحابه بوده است

آه اين حديث متضمن بيان وصيت آن حضرت درباره اسالم و مسلمين   است و اين)وآله
 آه به هدايت مؤمنان حريص و نسبت به )صلى اهللا عليه وآله(بوده است وگرنه پيامبر اآرم

آنان دلسوز و مهربان بوده است، چنين اهتمامى را در رابطه با تكرار و تبليغ اين 
نين موارد مهمى آه محل اجتماع تعداد زيادى از مسلمانان بوده است از مضمون در چ
 خود براى اعالم اين )صلى اهللا عليه وآله(داد، به خصوص آه پيامبر اآرم خود بروز نمى

شود تا آسى در اين باره از  وصيت و تأآيد آن در مالء عام اقدام آرده، منتظر نمى
 .ايشان سؤال آند

شود، مضمون وصيتى آه در اين حديث شريف  استفاده مىاز بعضى روايات نيز 
خواست تا آن را در  مى )صلى اهللا عليه وآله(قرار گرفته، همان است آه حضرت پيامبر اآرم

آخرين روزهاى زندگى مبارك خود براى مسلمانان بنويسد آن گاه آه خواست ابزار 
چنان ; س از او گمراه نشوندنوشتن فراهم آورند تا وصيت خود را براى مردم بنويسد تا پ

                                                           
 . ٣٢، مناقب اهل البيت النبى باب ٦٢٢ - ٦٢١ / ٥سنن ترمذى .  ١٠٥
 .٢٧٩ - ٢٧٧ /سيد عبدالعزيز طباطبايى، اهل البيت فى المكتبة العربية.  ١٠٦
مصر رساله مفصلى منتشر نموده است آه آن را يكى از اعضاى آن، درباره همين حديث دارالتبليغ اسالمى در .  ١٠٧

هايى آه در نزد اهل سّنت معتبر است جمع آورى آرده  شريف تأليف نموده و در آن، اسناد اين حديث رادر آتاب
 .است

 .٢٧٩ /، اهل البيت فى المكتبه العربيه١٤٨ /ابن حجر، الصواعق المحرقة.  ١٠٨



 اما )١٠٩(در صحيح بخارى و غير آن آمده است» آتف و دوات«آه در نص حديث 
آه   اى مانع از اين آار شده اختالف در ميان آنان افتاد و آن حضرت بدون اين عّده

وصيتى بنويسد آن گروه را از نزد خود راند و اين مطلب به طور مفصل در حديثى آه 
شود  آه مالحظه مى مشهور شده آمده است، چنان» فاجعه روز پنجشنبه«به حديث 

آه در اين حديث آمده، عبارتى است آه » هرگز پس از من گمراه نخواهيد شد«عبارت 
آه وصيت به نيكويى با اهل بيت و  چنان; در حديث ثقلين نيز بارها تكرار شده است

هاى آخرين ساعات حيات  عترت آن حضرت نيز هم در حديث ثقلين و هم در وصيت
 .تكرار شده است )صلى اهللا عليه وآله(مبارك پيغمبر اآرم

خواستند  مى )صلى اهللا عليه وآله(شود آه پيامبر اآرم از اين مطلب به خوبى آشكار مى
مضمون آن حديث شريف را در سندى نبوى بنويسند و ثبت نمايند تا چنين سندى آه در 

، پس از آن حضرت جدال و اختالف را از بين برده حضور بزرگان صحابه نوشته شده
دهد،  همه اين مطالب در آنار هم نشان مى. و امر مورد نظر آن حضرت را تأآيد نمايد

دهد بسيار مهم است در غير اين  موضوعى آه محتواى اين حديث شريف را تشكيل مى
ر آن تأآيد ها است با چنين شدتى ب صورت حضرت پيامبر اآرم آه هدايتگر همه امت

اين، از متن خود حديث شريف نيز آه در آن تصريح شده است عمل به اين . آردند نمى
چه اين . آيد  راه نجات از گمراهى است  بر مى)صلى اهللا عليه وآله(وصيت بعد از پيامبر اآرم

 . آه بزودى در خالل تحقيق و بررسى متن اين روايت وضوح بيشترى نيز خواهد يافت

 اين حديث شريف در نزد همه مسلمين نيز استناد به آن را در مسائل ثبوت تواتر
آند چه اين آه اين مطلب در علم آالم اسالمى ثابت شده است به  اعتقادى ممكن مى

 .همين جهت استناد به آن در قضيه امامت نيز ممكن است

 

 در حديث شريف» عترتى«اثبات تواتر آلمه 

 است آه در آن، از قرآن آريم و اهل بيت يا لفظ متواتر اين حديث شريف عبارتى
به عنوان مصداق ثقلين ياد شده و ) صلوات اهللا و سالمه عليه و عليهم(عترت آن حضرت

به تمّسك به اين دو ريسمان، آه تا روز قيامت، باعث نجات از گمراهى خواهد بود 
تاريخ الكبير و اين مطابق روايتى است آه بخارى در آتاب خود ال. دستور داده شده است

مسلم در صحيح و ترمذى در سنن خويش همچنين نسائى در آتاب خصائص، ابن ماجه 
آه رجال سند روايت   با ذآر اين-در سنن، احمد بن حنبل در مسند، حاآم در مستدرك 

                                                           
 از چاپ دارالفكر نسخه ٣٧ / ١، ٣١ / ٤، ٦٦ -  ٦٥ / ٤، ١٣٧ / ٥، ٩ / ٧، ١٦١ / ٨صحيح بخارى .  ١٠٩

 آن حضرت قصد ها در رابطه با مضمون مطلبى آه و در همه اين روايت; تصويربردارى شده از چاپ استانبول
 .آمده است» بعد از من هرگز گمراه نشويد; لن تضلو بعدى «نوشتنش را داشته، عبارت 



 و ذهبى نيز با او موافقت آرده و بسيارى ديگر از علماى - مورد اعتماد بخارى هستند
آنچه مسلم در صحيح خود آورده و به نقل از زيد . )١١٠(اند ا ذآر نمودهاهل سّنت نيز آن ر

اى ميان مكه و مدينه   در واحه)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم...«: بن أرقم است، چنين است
شود در ميان ما به خطابه ايستاد پس حمد و ثناى الهى را به جا  ناميده مى» ُخم«آه 

 :آورده، موعظه نمود آنگاه سخن آغاز آرد و گفت

 تارك أما بعد، أيها الناس، فإنما أنا بشر ويوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا«
... أولهما آتاب اهللا فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به: فيكم ثقلين

وأهل بيتي اذآرآم اهللا في أهل بيتي، اذآرآم اهللا في أهل بيتي، اذآرآم اهللا في أهل 
 ;»بيتي

يد و اما بعد اى مردم همانا آه من نيز بشرى هستم و ممكن است فرستاده پروردگارم به سوى من بيا

ها آتاب خداوند  گذارم، اوليِن آن دعوت حق را لبيك گويم، من در ميان شما دو چيز گرانبها باقى مى

و اهل بيتم ... است آه در آن هدايت و نور است پس به آتاب خداوند در آويزيد و به آن تمسك جوييد

دارم يعنى شما را از  و سه مرتبه فرمودند شما را در رابطه با اهل بيت خود از خداوند برحذر مى

 .)١١١(دارم آه در غير اين صورت به خشم خداوند گرفتار خواهيد شد آزار نمودن آنان بر حذر مى

 

صلى اهللا عليه (ترمذى نيز در آتاب سنن با سند خود از ابى سعيد خدرى از رسول خدا

 : نقل آرده است آه فرمود)وآله

آتاب اهللا : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من اآلخر«

حبل ممدوٌد من السماء الى األرض، وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا عليَّ 

 ;»الحوض، فانظروا آيف تخلفوني فيهما

 من گمراه نخواهيد گذارم آه اگر به آن تمسك جوييد هرگز بعد از من در ميان شما چيزى باقى مى

آتاب خدا آه ريسمانى آشيده از آسمان به زمين است، و : شد، يكى از آن دو بزرگتر از ديگرى است

عترت و اهل بيت من و اين دو از يكديگر جدا نخواهند شد تا بر سر حوض آوثر بر من وارد شوند، 

 .)١١٢(پس ببينيد آه پس از من چگونه از اين دو امانت محافظت خواهيد نمود

 : حاآم نيز در مستدرك خود اين حديث را اين گونه بيان داشته است

                                                           
المعارف عبقات االنوار، اين  ك سيد على ميالنى، خالصه عربى جلد مربوط به اسناد حديث ثقلين از دايرة.ر.  ١١٠

 .خالصه تا آنون دو بار چاپ شده بار اول در دو جلد و بار دوم در سه جلد
 .١٨٧٣ / ٤صحيح مسلم .  ١١١
 .٦٦٢ / ٥سنن ترمذى .  ١١٢



آتاب اهللا : آأنني قد دعيت فأجبت ، إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أآبر من اآلخر «

 حتى يردا ]يتفرقا[وعترتي أهل بيتي، فانظروا آيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا 

اللهم . َمْن آنت مواله فعليٌّ مواله. ، إن اهللا موالي، وأنا ولي آل مؤمنعليَّ الحوض

 ;»وال من وااله وعاِد َمن عاداه

ام، من در ميان شما دو امانت گرانبها باقى  آه دعوت حق را لبيك گفته] روزى را[بينم  گويا مى

ينيد چگونه پس از من از آتاب خدا و اهل بيتم، بب: ها بزرگتر از ديگرى است گذارم، يكى از آن مى

و اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در حوض آوثر بر من . آنيد اين دو امانت نگاهدارى مى

هر آس آه من موالى او هستم پس . وارد شوند، خداوند موالى من است و من ولى هر مؤمنى هستم

 هر آس با او دشمنى دارد دوست بدار و على موالى او است، خداوندا هر آس او را دوست مى

 .)١١٣(مىورزد دشمن بدار

 :ابن حجر نيز در آتاب صواعق اين روايت را با اين متن ذآر نموده است

آتاب اهللا وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا : إني مخلٌف فيكم الثقلين «

 تقدموهم فتهلكوا وال تقصروا عنهم بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علّي الحوض ، فال

 ;»فتهلكوا وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم

آتاب خدا و عترت و اهل بيتم، اگر به اين دو : گذارم من در ميان شما دو چيز گرانبها به جا مى

شوند تا بر سر حوض  تمسك جوييد هرگز بعد از من گمراه نخواهيد شد و اين دو از يكديگر جدا نمى

من وارد شوند، از آنان پيشى نگرفته و از آنان باز نمانيد آه در هردو صورت هالك آوثر بر 

 .)١١٤(خواهيد شد و هيچگاه سعى نكنيد به آنان چيزى بياموزيد چرا آه آنان از شما داناترند

اند از نظر لفظى  هاى خود آورده ل سّنت در آتابالفاظ ديگرى هم آه ساير حفاظ اه
آتاب اهللا و «ها حديث با لفظ  با اين رواياتى آه ذآر آرديم نزديك هستند و در همه آن

، آمده است و اين لفظ متواتر است به همين جهت چند روايت تحريف شده آه »اهل بيتى
. ده است، اعتبارى نداردآم» سّنتى«، آلمه »عترتى اهل بيتى«ها به جاى عبارت  در آن

اهداف اين تحريف بسيار روشن بوده و اصرار بر ترويج اين روايت تحريف شده آامال 
آند، اضافه به اين مطلب، اين آه  به مصالح سياسى امويان و عباسيان ارتباط پيدا مى

، و در اين )١١٥(اين لفظ تحريف شده هرگز در منابع معتبر اهل سّنت روايت نشده است
توان درباره اين روايت تحريف شده  ترين اظهار نظرى آه مى بينانه خوشصورت 

                                                           
 .١٠٩ / ٣مستدرك الصحيحين .  ١١٣
 .، فصل اول ، آيات وارد در رابطه با اهل بيت١٥٠ /الصواعق المحرقة.  ١١٤
 چاپ دارالتبليغ االسالميه در مصر، همچنين تحقيق سيد محمد تقى حكيم در رابطه با ١٨ /قلينك رسالة الث.ر.  ١١٥

 .اعتبار اين روايت در فصل سّنت از آتاب االصول العامه للفقه المقارن ضمن بحث از دالالت حديث ثقلين



باشد آه به هيچ وجه مفيد  داشت اين است آه اين روايت از روايات آحاد و ضعيف مى
علم نبوده و قابل عمل هم نيست به خصوص در مسائل مهم عقيدتى آه مضمون اين 

 .آند ها بحث مى حديث از آن

 با اين لفظ تحريف شده، صحيح فرض آنيم چنان آه ابن حتى اگر اين روايت را
تواند با آن لفظ متواتر معارضه  حجر در صواعق اين ادعا را آرده است باز هم نمى

نمايد و نقصى بر داللت عقيدتى مهم آن روايات وارد نمايد، بلكه جمع بين اين دو روايت 
صلى اهللا عليه (ّنت رسول اآرمممكن است و خود تأآيد بيشترى براى اين حقيقت است آه س

چرا آه آنان دانشمندان و ; باشد  همواره در نزد پيشوايان از عترت آن بزرگوار مى)وآله
دانايان آتاب و سّنت پيامبر هستند، چنان آه ابن حجر به اين مطلب اشاره آرده است 

 :گويد آنجا آه مى

 مراد همان آتاب خدا و در احاديثى آه تنها به ذآر آتاب خدا بسنده شده است... «
چرا آه سّنت بيانگر قرآن است و با ذآر سّنت از ذآر هر دو بى نياز ; باشد سّنت من مى

شده است حاصل اين است آه ترغيب پيغمبر بر سه چيز استوار شده است بر آتاب خدا، 
سّنت و دانايان به آتاب و سّنت از اهل بيت پيامبر، و از مجموع اين امور استفاده 

 .)١١٦(»شود آه هر سه اين امور تا روز قيامت باقى خواهند ماند مى

 

 

 

 )عليه السالم(هاى اين حديث بر وجود امام  داللت

 وجود دارد، و دانشمندان )عليه السالم(هاى بسيارى بر وجود امام در اين حديث داللت
 )عليهم السالم(ب مذهب اهل بيتبه همين حديث براى اثبات معظم مسائل امامت بر حس

ها آه مخصوصًا  ، ما نيز در اين جا به نقل مهمترين آن استدالل)١١٧(اند استدالل نموده
 . آنيم آند اآتفا مى به موضوع بحث ما ارتباط پيدا مى

حديث شريف تصريح دارد آه تنها راه نجات از گمراهى پس از وفات حضرت . ١
: باشد  تنها و تنها تمسك همزمان به قرآن و عترت نبوى مى)صلى اهللا عليه وآله(رسول

ها چنگ زنيد، اين  ، و نفرمودند به يكى از آن»ها چنگ زنيد مادامى آه به هر دوى آن«
اين دو امر هيچگاه تام و تمام و حقيقى نبوده و بدان معنى است آه تمسك به يكى از 

                                                           
 .١٥٠ /الصواعق المحرقة.  ١١٦
 . »حديث الثقلين تواتره، فقهه«ك به عنوان مثال سيد على ميالنى، . ر.  ١١٧



آه با هم همراه شده و هر آدام، مسلمانان را  باشد مگر اين ضامن نجات از گمراهى نمى
به تمسك به ديگرى راهنمايى آند، پس هيچگاه آسى آه مدعى تمسك به يكى از اين دو 

ا آه همان گونه آه چر; رآن بوده ديگرى را وا نهد در ادعاى خود صادق نخواهد بود
 .»اين دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد«اند،  فرموده

حديث شريف به روشنى هويت ثقل دوم يا امانت گرانبهاى دوم را با آالم رساى . ٢
است،   مشخص نموده»عترت و اهل بيت من«:  آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اآرم

نسل انسان، ازهرى «: اند به اين معناست فتهعترت نيز چنانكه دانشمندان علم لغت گ
ثعلب از ابن اعرابى روايت آرده است آه عترت يعنى پسر يك مرد و ذريه و نسل : گويد

 .)١١٨(»شناسد او از صلب او و عرب غير از اين معناى ديگرى براى لفظ عترت نمى

ر نظر ادبى زنان پيغمبر از مصداق حديث خارج و اين گونه است آه با اين اظها
 . شوند مى

بلكه حتى اگر تنها وصف اهل بيت را بدون آلمه عترت در نظر بگيريم نيز باز 
چرا آه مسلم در صحيح خود در ذيل حديث ; اند زنان پيغمبر از مصداق حديث خارج

اهل بيت او «: شداز آسى آه حديث را زيد بن ارقم نقل نموده سؤال : ثقلين آورده است
نه، به خدا سوگند آه يك زن مدتى با : چه آسانى هستند؟ آيا زنان او هستند؟ وى پاسخ داد

آند و سپس مرد او را طالق داده زن به سوى پدر و قوم خود باز  يك مرد زندگى مى
ها  گردد اما اهل بيت فاميل و بازماندگان اصلى او هستند آه پس از او صدقه بر آن مى

 .)١١٩(»استحرام 

 

 )عليهم السالم(مصداق اهل بيت

 بعد از نزول آيه تطهير مصداق اهل بيت را )صلى اهللا عليه وآله(خود پيامبر اآرم
اختصاص  )عليها السالم(آن جا آه مصداق اهل بيت را به خانه فاطمه; مشخص نموده است

شد  آه براى نماز صبح خارج مىآن حضرت به مدت شش ماه به هنگامى «: داده است
ِإنََّما ُيِريُد (اى اهل بيت، نماز : فرمود آرد و مى عبور مى) رضى اهللا عنها(از خانه فاطمه 

 ;)اللَُّه ِلُيْذِهب َعنكُم الرِّْجس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيطهَِّرآْم َتطِهيرا

                                                           
 .١٧ ماده ٣٩١ /فيومى، مصباح المنير.  ١١٨
 .٣٦٢ / ٢صحيح مسلم .  ١١٩



، اين » بزدايد و شما را پاك و پاآيزه گرداند]پيامبر[خواهد آلودگى را از شما خاندان  خدا فقط مى
 .)١٢٠(روايت را احمد بن حنبل نيز در آتاب مسند ذآر نموده است

 در حديث مشهور )صلى اهللا عليه وآله(شود تصريح پيامبر اآرم به اين مطلب اضافه مى
باشند تا آنجا آه همسر   مىبه اين آه اهل بيت آن حضرت تنها اين چند تن» آساء«

ها خارج آرده و به او فرمود آه وى  را از ميان آن» ُأمُّ السََّلمه«گرامى خود ام المؤمنين 
و همين حديث آساء را مسلم . آيد زنى خوب و نيكو است اما از اهل بيت به شمار نمى

با طرق در صحيح خود همچنين سيوطى در الدُّر المنثور با چند سند صحيح و مطابق 
 .)١٢١(اند اهل سنت روايت نموده

عليه صلى اهللا (و آن چه در همه اين روايات ثابت و مسلم است اين است آه پيامبر اآرم

 را در مصداق اهل بيت داخل نموده است اگر چه آن )عليه السالم( حضرت امام على)وآله
حضرت از اوالد پيامبر اآرم نبوده است هم چنان آه اين مطلب از آن چه در سابق ذآر 

 .شود آرديم روشن مى

 

 داللت حديث ثقلين بر وجوب عصمت امام و پيدا آردن مصداق

ها اشاره شده  ترت پيامبر آه در حديث شريف به آنشناخت مصداق اهل بيت و ع
بودن به صفت  است مبين صفت ديگرى براى ثقل دوم نيز هست آه همان آراسته

 )١٢٢(شود چه اين آه اين امر از آيه مبارك تطهير به خوبى آشكار مى; باشد عصمت مى
گيرد و تأآيد آننده عدم  آه در آنار داللت حديث ثقلين بر عصمت ثقل دوم قرار مى

رود  آه براى نفى ابد به آار مى» َلن«جدايى دائمى دو ثقل است آه از استفاده لفظ 
به همين . شود و ثابت است آه استعمال هيچ لفظى در قرآن بيهوده نيست دانسته مى

دم جدايى ثقل دوم آه اهل بيت باشد از ثقل اول آه قرآن باشد خود دليل جهت است آه ع
بر عصمت است چرا آه اگر آنان معصوم نباشند در حاالت صدور خطا يا معصيت و به 

شوند و حديث شريف صراحتًا اين جدايى را  طور آلى گرايش به باطل، از قرآن جدا مى
ديث شريف دال بر عصمت عترت طاهره همين نكته در اين ح. براى ابد نفى آرده است

 .باشد مى

                                                           
 .٢٥٩ / ٣مسند احمد بن حنبل .  ١٢٠
با ذآر اين نكته آه رجال سند روايت مورد  -، حاآم در مستدرك ١٣٠ / ٧ك به عنوان مثال صحيح مسلم . ر.  ١٢١

 .١٩٨ / ٥ الدرالمنثور ٣ / ١٤٦  اعتماد بخارى هستند
 . اين آيه آريمهدر تفسير الميزان در تفسير) رحمه اهللا(ك بحث قرآنى عالمه طباطبايى. ر.  ١٢٢



آه در اين حديث شريف دستور داده شده است تا همه مسلمانان به اين  مضافًا به اين
دو رآن اساسى با هم تمسك جويند و اين دستور به نحو مطلق بوده است چرا آه ما در 

 دستور، شامل همه اين دليل بر آن است آه اين. بينيم اين حديث قيدى براى اين امر نمى
پس اگر جايز باشد آه عترت مطهر در آارها و امورى آه . شود ها و حاالت مى زمان

مخالف با عصمت است داخل شده و مرتكب آن گردند، به اين معنى خواهد بود آه 
مسلمانان را دستور داده آه حتى در حاالت وقوع )صلى اهللا عليه وآله(حضرت رسول اآرم
 .رآن نيز به آنان تمسك جويند و اين از محاالت استخطا و مخالفت با ق

شود آه افرادى از ذريه حضرت پيامبر اآرم آه به درجه  از آنچه گذشت روشن مى
عصمت نرسيده باشند از مصداق ثقل دوم آه فرمان تمسك به آن صادر شده است خارج 

ين حديث به آسانى آه در ا«: نويسد ابن حجر در تحليل اين حديث شريف مى. شوند مى
است آسانى هستند آه به آتاب خدا و سّنت رسول خدا  پيروى از آنان تأآيد و تشويق شده

چرا آه مطابق مضمون حديث شريف آنان تا سر حوض ; شناخت و آگاهى آامل دارند
به آنان چيزى نياموزيد «: فرمود شوند و روايت سابق نيز آه مى آوثر از قرآن جدا نمى

نمايد آنان از ساير دانشمندان و  همين مطلب را تأييد مى»  شما هستندآه آنان داناتر از
علما متمايزند چرا آه خداوند متعال هر گونه بدى و پليدى را از آنان دور آرده ايشان را 

ها گذشت  پاك و پاآيزه ساخته و با آرامات درخشان و مزاياى بى شمار آه بعضى از آن
 .)١٢٣(»شرافتشان بخشيده است

 پيدا شدن اين شرط را منحصر )صلى اهللا عليه وآله(واقعيت تاريخ نيز بعد از رسول خدا
عليها ( و فاطمه زهرا)عليهم السالم(در حضرت امام على و يازده امام از اوالد آن حضرت

بته ال.  يعنى از ذريه آن حضرت دانسته است)صلى اهللا عليه وآله(دختر رسول خدا )السالم
 از ذريه رسول خدا و )عليها السالم( و حضرت فاطمه)عليه السالم(آه اوالد حضرت على اين

 نيز )عليه السالم(آيند، امرى بى سابقه نيست و پيامبر خدا حضرت عيسى نسل او به حساب
 .شمرده شده است )عليه السالم(در قرآن از جهت مادر به عنوان ذريه حضرت ابراهيم

اماميه بر عصمت اين افراد اجماع داشته و ساير فرق اهل سّنت نيز بر محبت و 
ها اجماع داشته و احدى ادعاى صدور آارى از آنان آه مخالف با عصمت  پاآدامنى آن

هاى معاصر اين بزرگواران، چنان آه در  آه حكومت عليرغم اين. باشد نكرده است

                                                           
 .١٥١ /عق المحرقةالصوا.  ١٢٣



تا آارى مخالف با عصمت از آنان سر بزند و تاريخ نيز آمده است دائم در آمين بودند 
 .)١٢٤(آنان اين مطلب را دستاويز آينه و دشمنى خود قرار دهند

امر به تمسك به قرآن و عترت از نظر زمانى نيز مطلق است و اين مطلب بدون . ٤
آيد و  بر مى» من بعدى«:  آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(هيچ ترديدى از آالم پيامبر اآرم

 محمد چرا آه شريعت حضرت; گيريم آه اين دستور تا روز قيامت نافذ است نتيجه مى
و از آنجا آه . آه پس از آن حضرت پيامبرى نخواهد آمد خالد و جاودان است به دليل اين

قرآن از جانب خداوند تبارك و تعالى محفوظ و نگهدارى شده است، عترت نيز آه ثقل 
نيز بايد از جانب خداوند ; دوم و همراه و قرين قرآن است و هرگز از او جدا نخواهد شد

از همه آن چه گفتيم آشكار . ا روز قيامت محفوظ و نگاهبانى شده باشدتبارك و تعالى ت
شود آه اين حديث شريِف متواتر، نص صريحى بر اين مطلب است آه حتمًا و در  مى

وجود  )صلى اهللا عليه وآله(اى از اهل بيت و عترت پيامبر هر عصر و زمانى بايد نماينده
همراه قرآن آريم باشد تا بندگان خدا داشته باشد آه داراى صفت عصمت و مالزم و 

طبق اين حديث شريف به آن نماينده و قرآن آريم آه از جانب خداوند متعال براى نجات 
مردم از گمراهى، حفظ شده است، تمسك جسته بدين سان به وصيت پيامبر خاتم حضرت 

تر آه  عمل آنند، در غير اين صورت مضمون اين حديث متوا)صلى اهللا عليه وآله(محمد
گويد به اثبات رسيده، باطل  صدورش از پيامبرى آه هرگز از روى هوا سخن نمى

 .خواهد بود

گيريم آه به ناچار بايد در عصر حاضر ما امام معصومى از عترت نبوى  نتيجه مى
. وجود داشته باشد آه مصداق ثقل دوم بوده و تمسك و دست يازيدن به او امكانپذير باشد

اهل سّنت اين حقيقت روشن را دريافته و بعضى از آنان نيز به آن تعدادى از بزرگان 
در احاديثى آه در آن، به تمسك به : مانند ابن حجر هيثمى آنجا آه گويد. اند تصريح آرده

اهل بيت تشويق و ترغيب شده است، به اين مطلب اشاره رفته آه تا روز قيامت هميشه 
وانند به او تمسك جويند چه اين آه قرآن آسى از آنان وجود خواهد داشت آه مردم بت

اند و روايت گذشته  آريم نيز اين چنين است و بدين سبب است آه آنان، امان اهل زمين
نيز شاهد  ... در هر نسل از امت من افراد عادلى از اهل بيت من وجود دارند: آه در آن آمده بود

 .)١٢٥(خوبى بر همين مطلب است

                                                           
ها مانند ابن طولون  تأليف دانشمندان رجالى اهل سّنت آه بسيارى از آن) عليهم السالم(هاى ائمه ك شرح حال. ر.  ١٢٤

 .اند نوشته) عليهم السالم( بيتهايى مخصوص شرح حال ائمه دوازده گانه اهل دمشقى و غيره آتاب
 .١٥١ /الصواعق المحرقة.  ١٢٥



 

 مصداق حديث ثقلين در زمان ما

نتيجه گرفتيم آه حديث شريف به صراحت، بر وجود شخصى از عترت پيامبر 
داللت دارد آه در زمان ما دوشادوش قرآن آريم شايستگى تمسك  )صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 جستن مردم به او را داشته و عصمت نيز در او شرط شده است پس اين امام آيست؟

آه امروزه در سرتاسر دنيا پيشواى ظاهر و آشكارى وجود ندارد آه روشن است 
و از . مدعى اين منصب بوده يا صفاتى آه در حديث شريف آمده است بر او تطبيق نمايد

آنجا آه اگر بگوييم چنين شخصى اصال وجود ندارد به داللت حديث متواتر ثقلين، اعتقاد 
جود و غيبت او شويم و اين همان عقيده مكتب ايم، ناچار بايد معتقد به و مردودى داشته

 در رابطه با مهدى موعود است آه بر پايه بسيارى از ادله عقلى و )عليهم السالم(اهل بيت
نقلى استوار شده، قائل به وجود آن حضرت اما آشكار نبودن او و غيبتش از چشم 

او از بين ببرد، آه اين غيبت امكان منفعت بردن مردم را از  بدون اين. مردمان است
آنند، باز هم منفعت خورشيد  چنان آه چون ابرها خورشيد را از چشم مردمان غايب مى

 .رسد به زمين مى

 

 روايات خلفاى دوازده گانه. ٢

را آه در رابطه با خلفا يا نقبا يا امرا و يا سرپرستان دوازده گانه وارد شده  احاديثى
اهل سّنت با سندهاى صحيح از جابر بن است اصحاب صحاح و مسانيد معتبر در نزد 

اند، چنان آه اين روايات را از انس بن مالك، ابن مسعود، عبداهللا بن  سمرة روايت نموده
 )صلى اهللا عليه وآله(اند آه همه اين سندها به رسول خدا عمر و حذيفة بن يمان نيز نقل آرده

عليهم ( پيروان اهل بيترسد و مضمون اين حديث با تفصيل بيشتر و تواتر از طرق مى

 ٢٧٠حضرت آيت اهللا شيخ لطف اهللا صافى بيش از . نيز نقل شده است) شيعه ()السالم
 .)١٢٦(است حديث در اين رابطه جمع آورى نموده

اسالمى است هاى  گيريم آه اين احاديث از روايات مورد اتفاق ميان فرقه نتيجه مى
ها،  و حداقل مجالى براى تشكيك در صحت مقدار مشترك از الفاظ آن ميان همه فرقه

آه روايات نقل شده از طرق اهل سّنت خالى از  اّما ما در اينجا عليرغم اين. نيست
هاى موجود در احاديث نقل شده توسط شيعه بوده و دليل آن هم روشن است، تنها  تفصيل

                                                           
 .ك آتاب ايشان، منتخب االثر فى االمام الثانى عشر.ر.  ١٢٦



هاى معتبر اهل سّنت ذآر شده اآتفا نموده، داللت و مصداق آن  تاببه رواياتى آه در آ
آيد بر همه  اى آه از تحقيق ما به دست مى تا نتيجه. نماييم روايات را مشخص مى

 . مسلمانان حّجت باشد

 

 لفظ روايات

از پيامبر : نمايد آه گفت بخارى در صحيح با سند خود از جابر بن سمرة نقل مى
سپس پيغمبر سخنى گفت آه نشنيدم پدرم . دوازده امير خواهند آمد: فرمود اآرم شنيدم آه مى

 .باشند ها از قريش مى  همه آن;»آلهم من قريش«: پيامبر اآرم فرمودند: گفت

مسلم نيز در صحيح خود اين حديث شريف را از چند طريق و با الفاظ گوناگون، از 
 :ا اين لفظ آمده استه جابر بن سمرة روايت آرده است آه در بعضى از آن

 ... .آه دوازده خليفه بر آن بگذرد رسد تا اين اين امر به پايان نمى

 ...تا زمانى آه دوازده مرد عهده دار امر مردم باشند امر آنان همواره به پيش خواهد رفت

 ...همواره اسالم عزيز خواهد بود تا دوازده خليفه

صلى (در همه اين احاديث آمده است آه جابر بن سمرة ادامه حديث را از پيامبر اآرم

همه آن ; »آلهم من قريش«:نشنيده و پدرش به او گفته است آه پيامبر فرمودند )اهللا عليه وآله

 . و اين تكه پايانى در بسيارى از نصوص اين حديث وارد شده استدوازده تن از قريش هستند

 :ن روايت را با اين لفظ نقل آرده استترمذى نيز اي

 ... پس از من دوازده امير خواهند بود;»...يكون من بعدي إثنا عشر أميرًا«

 :داود نيز به اين لفظ روايت آرده است ابو

پس مردم تكبير گفته به ضجه در آمدند . اين دين همواره عزيز خواهد بود تا دوازده خليفه
اى پدر، پيامبر چه :  من مخفى ماند، به پدرم گفتماى گفت آه از سپس پيامبر آلمه
 . »ها از قريش هستند همه آن«: فرمود؟ پدرم گفت

احمد نيز در مسند خود اين روايت را به طرق بسيار نقل آرده است از آن جمله به 
 .... همواره اين دين برپا خواهد بود تا هنگامى آه قيامت برپا شود،:اين لفظ

اين دين همواره بر هر آس آه :  آمده آه آنچه پيامبر فرموده اين بودها و در بعضى از آن

هيچگاه مخالفى بر او ضرر نخواهد رساند و آسى آه از اين دين جدا شود ; در مقابلش در آيد پيروز خواهد بود

 ...آه از امت من دوازده امير بگذرد، به آن آسيبى نرساند تا اين

مبر اآرم در عرفات اين روايت را بيان و در روايات ديگر آمده است آه پيا
است آه پيامبر اآرم جمعه شب در همان روزى آه  اند و در روايت ديگر آمده فرموده



اند و در بعضى از اين روايات آمده است آه  أسلمى سنگسار شد اين روايت را بيان آرده
ارك و تعالى به آسى از شما هنگامى آه خداوند تب ...: اند پيامبر اآرم در ادامه اين روايت فرموده

 .خيرى بدهد بايد از خود و خانواده خود آغاز نمايد و من پيش از شما بر سر حوض آوثر به انتظار شما هستم

و در بعضى از آن روايات آمده است آه گروهى از قريش به نزد پيامبر آمده و از 
صلى اهللا عليه (آرمآن حضرت درباره زمان بعد از آن دوازده تن سؤال آردند پيامبر ا

 .هرج و مرج:  پاسخ دادند)وآله

اين امت : طبرانى نيز در معجم آبير اين روايت را نقل نموده در اول آن آورده است

 . ...رسد دوازده سرپرست خواهد داشت آه اگر مردم آنان را واگذارند زيانى به آن سرپرستان نمى

متقى هندى در آنز العمال نيز اين روايت را به اين لفظ از انس بن مالك نقل نموده 
 اين دين همواره بر پا خواهد بود و هنگامى آه اين دوازده تن از بين ]هستند[تا دوازده تن از قريش : است

 .)١٢٧(بروند زمين اهل خود را فرو خواهد برد

 

 )عليه السالم(داللت اين روايت بر وجود امام مهدى 

د پس از ارائه اين متن رواياتى بود آه در مصادر معتبر اهل سّنت نقل گرديده بو
هايى آه  ها و اشارات و داللت اى از اين روايات، به بررسى متن و مضمون آن نمونه
 :پردازيم ها استفاده شود مى از آن

آيد  اند بر مى از مجموع رواياتى آه مضمون اين حديث شريف را روايت نموده. ١
در ) عليه وآلهصلى اهللا(اين حديث شريف در ضمن خطبه مهمى آمده آه پيامبر اآرم آه

اى از اين  مجموعه. اند روزهاى آخر حيات شريف خود براى مسلمانان ايراد نموده
روايت نيز تصريح دارد آه اين خطبه در حجة الوداع و در عرفات بوده و همان خطبه 
مشهورى است آه وصيت تمسك به قرآن و عترت در حديث متواتر ثقلين نيز در آن آمده 

يم حديث متواتر ثقلين داّل بر حتمى بودن وجود شخصى از اهل چنان آه دانست. است
باشد آه در آنار قرآن شايستگى تمسك مردم به او را   تا روز قيامت مى )عليهم السالم(بيت

الوداع همان سفر حّجى بوده آه در راه بازگشت از آن امر قرآنى  و حجة. داشته باشد
 و مرجعيت مسلمانان بعد از پيامبر  به عنوان واليت)عليه السالم(نصب حضرت على

 .و جانشينى آن حضرت توسط پيامبر اآرم به مردم تبليغ شده است )صلى اهللا عليه وآله(اآرم

                                                           
عليه (ها به آتاب منتخب االثر و معجم احاديث امام مهدى منابع آنبراى مطالعه اين روايات و شناختن مصادر و .  ١٢٧

 . همچنين آتاب احاديث المهدى فى مسند احمد بن حنبل مراجعه آنيد٢٦٥ - ٢٥٥ / ٢)  السالم



چنين تقارنى بين اين سه حديث و جمع ميان تبليغ هر سه حديث در روزهاى پايانى 
بر اآرم به اين سه  و اهميت بسيارى آه پيام)صلى اهللا عليه وآله(زندگانى شريف پيغمبر اآرم

چرا آه مضمون هر سه روايت ; ها دارد حديث داشته است آشف از اهميت مضامين آن
مربوط به هدايت مسلمانان به چيزى است آه نجات فردى و اجتماعى آنان را تضمين 

بخشيده  نموده حرآت اسالم را پس از پيامبر بر صراط مستقيم و راه آشكار استمرار مى
 .است

ها  احاديث در يك موضوِع مربوط به آينده مشترك هستند آه مضامين آنهر سه اين 
صلى اهللا عليه (توان گفت تنها منظور حضرت پيامبر اآرم زند، لذا نمى پيرامون آن دور مى

گانه بيان خبرى غيبى از يك واقعيت تاريخى آه پس از وفات   از احاديث ائمه دوازده)وآله
 .وده استآن حضرت به وقوع خواهد پيوست ب

چنين برداشتى از اين روايات، با اهميت بسيار بااليى آه آن حضرت براى تبليغ 
بلكه روشن است آه تبليغ اين حديث در . آند اند تطبيق نمى ها انجام داده مضمون آن

دلسوزانه آن حضرت هاى  روزهاى پايانى زندگى شريف پيامبر اآرم در رديف آوشش
ها را از گمراهى و انحراف پس از آن وجود  براى راهنمايى مسلمانان به آن چه آن

مقدس نجات دهد آمده و اين هدف چيزى جز همان چه در حديث ثقلين نيز به آن تصريح 
اند نيست، به همين دليل ذآر آلمه ائمه يا خلفاى دوازده گانه و خبر دادن از آمدن  فرموده

پس از آن حضرت به خاطر هدايت مسلمانان و حراست از آينِده راه دين اسالم پس ها  آن
اى اساسى و مهم است آه بايد به  از پيامبر و اتمام حّجت بر مردم بوده است و اين نقطه

ديده اعتبار به آن نگريسته شود تا اين حديث به خوبى تحليل شده و مصداق آن شناسايى 
 .گردد

 

  الوداع ارتباط احاديث حجة

يابيم آه مالحظه ارتباط  در پرتو اشتراك اين سه حديث در يك موضوع در مى . ٢
آنان )صلى اهللا عليه وآله(اين حديث شريف با دو حديث شريف ديگر آه حضرت پيامبر اآرم

را در همين حجة الوداع يا الاقل در همين دوره زمانى آه ايام پايانى زندگى شريف آن 
حقيقت . نمايد موده است آمك بسيارى در فهم اين حديث شريف مىحضرت بوده تبليغ ن

امر اين است آه اين سه حديث به آمك همديگر تصويرى آامل از راه هدايت مسلمانان و 
 .نمايند تضمين آينده حرآت آنان پس از پيامبر ترسيم مى



اهى  آه نجات امت از گمر- چنان آه پيشتر توضيح داديم -حديث ثقلين تصريح دارد 
آه  شود و اين  با تمسك به قرآن و عترت حاصل مى)صلى اهللا عليه وآله(پس از پيامبر اآرم

هر زمانى مردى از اهل بيت و عترت پيامبر اآرم در خود دارد آه شايستگى تمسك 
 . مردم به او را دارد و در آنار قرآن مجيد نجات دهنده مردم از گمراهى است

 پس از پيامبر اآرم )عليه السالم(ه حضرت امام علىحديث غدير نيز تصريح نموده آ
ولى امت بوده بر مردم واجب است به واليت او تمسك جويند همان گونه آه واجب بوده 

دليل اين مطلب هم اين است آه . به واليت حضرت خاتم المرسلين تمسك داشته باشند
 وى بر مؤمنان از خودشان  ابتدا از مردم اقرار گرفت آه)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

هر آس من موالى او هستم ; »َمن آنُت مواله فهذا علي مواله«: سزاوارتر است، سپس فرمود

 .)١٢٨(اين على موالى اوست

آند آه دين خدا تا روز  و اما حديث پيشوايان دوازده گانه اين مطلب را روشن مى
قيامت به واسطه وجود اين ائمه با اين تعداد نه آمتر و نه بيشتر برپا و برقرار خواهد 

 . ك به اين پيشوايان همواره مايه هدايت مؤمنان خواهد گرديدبود و تمس

آنند اين است آه  بنابر اين، تصويرى آه اين سه حديث با آمك يكديگر ترسيم مى
رهايى از بند گمراهى و حفظ برپايى دين با دو عامل محقق خواهد گرديد يكى با تمسك 

اى از زمان از يكى از  به قرآن آريم و ديگرى تمسك به عترت مطهر آه هيچ دوره
ها   است و تعداد آن)عليه السالم(ها حضرت امام على ها خالى نخواهد بود آه اولين آن آن

آه هر سه حديث در  البته با توجه به اين. باشد نه آمتر و نه بيشتر نيز دوازده پيشوا مى
 پيغمبر يك سفر حج، يا الاقل در يك برهه زمانى آه همان روزهاى پايانى زندگى شريف

 باشد و با هدفى واحد آه همان هدايت مسلمانان به راه نجات از )صلى اهللا عليه وآله(اآرم
 .باشد صادر گرديده است)صلى اهللا عليه وآله(انحراف و گمراهى پس از پيامبر

 

 

 

 مصداق خلفاى دوازده گانه

                                                           
توانيد به دائرة المعارف الغدير تأليف  درباره حديث غدير و تواتر آن و داللت هايى آه در آن موجود است مى.  ١٢٨

هاى ديگر آمده  ن جلدى آه مخصوص به اين روايت شريف در عبقات االنوار و آتابهمچني)رحمه اهللا(عالمه امينى
 .است مراجعه آنيد



رسيم  مىگرديم به اين نتيجه  هنگامى آه به واقعيت رويدادهاى تاريخ اسالم باز مى
 آه از حضرت على  )عليهم السالم(توانيم غير از پيشوايان دوازده گانه اهل بيت آه نمى

ختم گشته و تعدادشان آمتر يا ) اهللا عليهم اجمعين سالم(آغاز شده و به مهدى منتظر 
از آن  )صلى اهللا عليه وآله(زيادتر از دوازده تن نيست، مصداق ديگرى براى آنچه پيامبر اآرم

درنتيجه اگر بخواهيم نبوت محمدى را آه در نزد همه مسلمانان . داده است بيابيمخبر 
ثابت و مسلم است محقق نماييم بايد معتقد شويم آه تنها اين بزرگواران مصداق خبر 

 هستند و آس ديگرى غير آنان نيز ادعاى اين امر را نداشته )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
 .است

 نزد تمام مسلمانان وفات و شهادت يازده تن از اين پيشوايان و از آنجا آه در
گانه به اثبات رسيده و عدم وفات دوازدهمين تن از آن بزرگواران در نزد فرقه  دوازده

امامّيه ثابت است و اين حديث شريف نيز به روشنى بر استمرار وجود پيشوايان تا روز 
 آن ذات مقدس نخواهيم داشت و از آنجا اى جز اعتقاد به وجود قيامت داللت دارد چاره

آه بر همه مردم ثابت است آه وى به صورت آشكارا در ميان جامعه حاضر نيست لذا 
بايد گفت آه آن حضرت غايب بوده و با وجود او در پس پرده غيبت دين خداوند بر پا 

 تصديق است تا بدين وسيله نص حديث متواتر و مورد اتفاق عليه فوق را با اعتقاد خود
بنابر اين اين حديث شريف دليل بر وجود مهدى و غيبت او بر طبق . آرده باشيم

 .اعتقادات امامّيه دارد

 

 

 

 تحليل اين حديث شريف به صورت مستقل

صرف نظر از توانيم از طريق تحليل اين حديث شريف به صورت مستقل  ما مى. ٣
ارتباط اين حديث با حديث ثقلين و حديث غدير نيز به همين استدالل بر وجود حضرت 

 و غيبت آن حضرت دست يابيم، براى اين آار، به دالالتى آه از البه )عليه السالم(مهدى
. آنيم الى الفاظ خود حديث مطابق با آنچه در آتب اهل سّنت روايت شده است استناد مى

آيد آه اولين موضوع اين حديث خبر دادن  ين حديث شريف چنين بر مىاز عبارات ا
 )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم به مسلمانان در اين باره است آه دوازده تن، جانشينى پيغمبر

يعنى در . پس از من خواهد شدچرا آه آن حضرت فرموده است . را بر عهده خواهند گرفت
آرم تا روز قيامت، اين دوازده تن از آن حضرت فاصله زمانى بين وفات پيغمبر ا



هاى ديگر مقدمه  خصوصًا عبارتى آه در صحيح مسلم و آتاب. جانشينى خواهند آرد
، نيز بر همين ...اين دين به پايان نخواهد رسيد: حديث بدين ترتيب آمده آه پيامبر فرمودند

 .مطلب داللت دارد

 است پس از پيامبر اآرم تا روز بنابراين صفاتى آه حديث شريف مشتمل بر آن
 اين )صلى اهللا عليه وآله(آند نه بيشتر وگرنه پيامبر اآرم قيامت تنها بر دوازده تن تطبيق مى

 حال بايد ديد اين دوازده تن چه آسانى هستند؟. آرد امر را در اين عدد منحصر نمى

يم تا صفاتى براى پاسخ دادن به اين سؤال بايد به متن اين حديث شريف مراجعه آن
آه اين حديث شريف براى اين دوازده تن مشخص نموده است شناخته، آنگاه ببينيم آه با 

 .آند چه آس يا آسانى مطابقت مى

آيد آه آنان امير هستند، از قريش  از مطالعه متن روايت اين صفات بر مى
به واسطه ماند، دين  باشند، جانشين پيغمبر هستند، اسالم به واسطه آنان عزيز مى مى

ها خوددارى  شود، سرپرست امت هستند، گروهى از مردم از يارى آن آنان بر پا مى
حال بايد هر يك از اين . ها دشمنى مىورزند آنند و گروهى ديگر از مردم با آن مى

 . صفات را به تحقيق و بررسى بگذاريم

اهب بسيارى از مذ. معنى قريشى بودن يا انتساب به قريش واضح و آشكار است
اما . باشد اجماع دارند اسالمى بر اين مطلب آه قريشى بودن در پيشوا و خليفه شرط مى

رسد آسى است آه جانشين پيامبر  اولين معنايى آه از صفت خليفه يا امير، به ذهن مى
 در امر رهبرى مسلمين است يا آسى آه امور حكومت مردم )صلى اهللا عليه وآله(اآرم

يرد، آيا مراد از اين صفت آسانى هستند آه عمال پس از وفات گ مسلمان را در دست مى
 ! حكومت سياسى مسلمانان را در دست گرفتند؟)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

توان وصف مذآور را بر اين معنى حمل نمود، چرا آه روايات  روشن است آه نمى
ت رسيده و تصريح ها به اثبا ديگرى هم هست آه در نزد برادران اهل سّنت صّحت آن

 استمرار )صلى اهللا عليه وآله(دارد آه خالفت به اين معنى بيش از سى سال پس از رسول خدا
چنان آه در صحيح بخارى و مسلم اين ; گردد يابد و پس از آن تبديل به سلطنت مى نمى

و اين روايات مانع از حمل صفت مذآور بر افرادى آه ذآر شد . )١٢٩(روايات آمده است
در حالى آه حديث شريف صراحتًا به استمرار وجود اين دوازده تن تا روز . گردد مى
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توان در جستجوى مصاديق حديث شريف در ميان آسانى  آند پس نمى قيامت داللت مى
 . گشت آه عمال پس از پيامبر حكومت را در دست داشتند

 

 هادت تاريخش

تاريخ اسالم نيز اين مطلب را آه مراد حديث شريف از دوازده خليفه آسانى باشند 
آند چرا آه تعداد آسانى آه پس از  آه عمال حكومت را در دست داشته باشند نفى مى

 به حكومت رسيده و خليفه نام گرفتند بسيار بيشتر از )صلى اهللا عليه وآله(وفات پيامبر اآرم
 .باشند مىدوازده تن 

آرى ممكن است بگوييم بعضى از آن دوازده نفرى آه مورد نظر حديث شريف 
باشد و اينان همانانند آه همه  اند مى بودند در ميان آنان آه به حكومت نيز رسيده

آه به مجرد به دست  باشند، نه اين اوصافى آه در روايات وارد شده است را دارا مى
 از مصداق خلفا و اميرانى آه در اين حديث از - اهى  از هر ر-گرفتن حكومت مسلمين 

 .آنان سخن به ميان آمده است باشند

بنابر اين، حمل خالفت و امارت به معنى معروف و متداول ميان مسلمانان امرى 
چرا آه اوًال خالفت به اين معنى . شود است آه به تصريح احاديث شريف نقض و رد مى

آه اين قول مستلزم اين است آه اين  ن رفت و ديگر اينبسيار زود زايل گرديد و از بي
دوازده تن در طول تاريخ اسالم متفرق بوده باشند آه متن حديث شريف اين مطلب را 

چرا آه به روشنى بر استمراِر بدون انقطاِع وجود اين خلفاى دوازده ; آند نيز نقض مى
 مدت زيادى -نان آه خواهيم ديد  چ-گانه تا روز قيامت داللت دارد اما مصاديق اين خلفا 

 .است آه منقطع شده است

به همين دليل بايد معناى خليفه را در اين حديث بر معنايى اعم از آسانى آه مستقيمًا 
يعنى مقصود اين حديث جانشينى . اند و غير آنان حمل آرد متولى حكومت سياسى شده

يت بر امت و هدايت امت به صراط  در امر وصايت بر دين، وال)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
چه اين خليفه و جانشين حكومت را عمال در دست گرفته باشد يا نگرفته . باشد مستقيم مى

ها به راه  نيز مسئوليت واليت بر امت و هدايت آن )صلى اهللا عليه وآله(باشد، خود پيامبر اآرم
كه به دنبال انتشار رساندند چه آن زمان آه در م راست را در هر حالى به انجام مى

دعوت خود در خفا و پنهانى بودند و چه آن زمان آه اين دعوت را آشكار آرده و متحمل 
آزار و اذيت مشرآان بودند و چه زمانى آه به مدينه رفته و دولت خود را بر پا نموده و 

آن حضرت، در همه اين احوال بر پا دارنده دين حق، حافظ . حكومت را در دست گرفتند



آه در دست گرفتن عملى حكومت  اند، بدون اين ن و دعوت آننده به سوى آن بودهدي
ربطى به انجام اين مسئوليت داشته باشد اگر چه در همه احوال، آن حضرت از همه 

 .افراد زمان خود در به دست گرفتن حكومت سزاوارتر بوده است

ه تن به نقباى بنى اسرائيل و  درباره اين دوازد)صلى اهللا عليه وآله(و تشبيه پيغمبر اآرم
 آه در حديث ابن مسعود در مسند احمد بن حنبل و )عليه السالم(اوصياى حضرت موسى

خود اين حديث شريف . )١٣٠(هاى ديگر روايت شده است به همين نكته اشاره دارد آتاب
ا آه در بعضى از عبارات خود ميان وجود اين پيشوايان و برپايى و حفظ دين نيز آنج

ارتباط ايجاد آرده است بر همين نكته داللت داشته است بنابر اين اين دوازده تن اوصياى 
 و جانشينان او در وصايت بر دين و هدايت مردم به سمت دين )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 .باشند مى

 

 مانى ميان خلفاى دوازده گانهعدم فاصله ز

گانه آه دين خداوند به واسطه آنان استوار و  ذآر اين نكته در باره خلفاى دوازده
ماند، خود دليل بر استمرار وجود آنان در فاصله زمانى ميان وفات رسول  پابرجا مى

 شويم و در چرا آه اگر معتقد به تفرقه ميان آنان.  و روز قيامت است)صلى اهللا عليه وآله(خدا
حالى آه بقاى دين به وجود آنان بستگى دارد، زمانى را خالى از آنان بدانيم، در واقع 

ايم و اين برخالف  اى از زمان شده معتقد به ضايع شدن اسالم و عدم برپايى آن در برهه
همواره اين ; ال يزال الدين قائمًا «: باشد آه با عباراتى چون مضمون حديث شريف مى

 عزت و »...همواره دين اسالم عزيز خواهد بود; ال يزال اإلسالم عزيزًا «يا » ...باشد  ا مىدين برپ
 .بقاى دين را به وجود اين افراد منوط و مربوط آرده است

توان مصداق حديث شريف را اشخاصى دانست آه در  از همين رو است آه نمى
اى از زمان را فرض آرد  رههطول تاريخ اسالم پراآنده هستند بلكه نبايد به هيچ وجه ب

پس وجود اين دوازده تن پشت سر هم و پيوسته . آه از وجود آن بزرگواران خالى باشد
 .است

همين صفت آه برقرارى دين خدا به واسطه آنان است نكته ديگرى را نيز روشن 
ن هما )صلى اهللا عليه وآله(منظور از خالفت و جانشينى پيامبر اآرم: آه آند و آن اين مى

معناى عامى است آه قبال بيان آرديم و در درجه اول شامل جانشينى پيامبر در مقام 
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باشد و اين صفت، به  پاسدارى از دين حق و دعوت و راهنمايى مردم به سوى آن مى
دهد آه مطابق مفاد حديث  آنان شايستگى سرپرستى امت و واليت شرعى بر آنان را مى

 .است )صلى اهللا عليه وآله(ته از واليت پيامبر اآرمشريف غدير آه پيشتر گذشت، برگرف

خود اين امر نيز ذاتًا مستلزم آراستگى آنان به درجه باالى آشنايى با دين حق و عمل 
باشد تا شايستگى حراست از دين و دعوت مردم را به آن داشته باشند و  به آن مى
 آه »آنند  هدايت و دين حق عمل مى همه آنان بر اساس;» آلهم يعمل بالهدى و دين الحق«: عبارت

 .)١٣١(در ذيل بعضى از روايات اين حديث آمده است اشاره به همين صفت دارد

براى خلفاى توانيم صفت ديگرى را آه حديث شريف  حال در پرتو آنچه گفتيم مى
شوند ولى  ها و عدم همراهى امت دچار مى آه آنان با انواع دشمنى گانه و اين دوازده

 آه -بدين معنى آه اين عدم همراهى و دشمنى ; رسد آسيبى از اين مسائل به آنان نمى
 آنان را از پياده آردن - بود قابل طرح در چنين مقامى نبود  اگر بسيار زياد نمى
ها است، باز  ه حفاظت از برپايى و عزت دين، عليرغم همه سختىمسئوليت اساسى آ

هاى تاريخى متعددى آه در آن نظام سياسى اسالم  و به رغم مرور دوران. دارد نمى
دستخوش ذلت و افول گرديده، در ظاهر آسانى بر جايگاه رهبرى مردم تكيه زدند آه 

 بودند، دين حق در همه )عليه وآلهصلى اهللا (دورترين مردم از معناى جانشينى پيامبر اآرم
 .ها در نزد اين دوازده تن محفوظ است زمان

گانه در  با همه اين مقدمات بايد پرسيد اين صفات آه در باره خلفاى دوازده
 شود؟ هاى معتبر برادران اهل سنت ما آمده است، بر چه آسانى تطبيق مى آتاب

 

 تنها مصداق: اماماِن عترت

تواند با مشخصات ذآر شده در  آند آه تنها مصداقى آه مى مىواقعيت تاريخ ثابت 
صلى اهللا (اين دسته از احاديث شريف مطابقت آند دوازده امام از عترت پيامبر بزرگوار

و در طول تاريخ تنها آنان هستند آه با عدد مذآور در احاديث مطابق .  هستند)عليه وآله
آند آه هم اآنون به بيان اين  طبيق مىبوده صفات مستفاد از احاديث نيز بر ايشان ت

 :پردازيم تطبيق مى

 

 ادله تطبيق
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گانه داللت   حديث شريف آشكارا بر لزوم بودن اين صفات در پيشوايان دوازده:اول
 .نمايد دارد آه آنان را شايسته برپا داشتن دين حق مى

به تعبير ديگر همه اين دوازده تن در راه دفاع از دين و حفظ و تبليغ آن، يد واحده 
و به . آنند  يك راه و روش را دنبال مى- )صلى اهللا عليه وآله(همچون پيامبر اآرم  بوده ـ

و اين . شهادت تاريخ همه اين اوصاف در دوازده امام عترت پاك نبوى وجود داشته است
 در نزد آنان بوده و پيامبر )صلى اهللا عليه وآله(ده آه دانش پيامبر اآرممطلب به اثبات رسي

ـ تمسك به  چنان آه در حديث ثقلين آمده -اآرم به جانشينى آنان از خود وصيت نموده و 
 .آنان را وسيله نجات از گمراهى دانسته است

مذاهب اربعه آه ائمه   به عالوه اين آه باز به شهادت تاريخ، بسيارى از مسلمانان ـ
هاى روايى مختلف،  ـ دانش دينى را از آنان فرا گرفته، آتاب  نيز جزو آنان هستند

مراجعه و نيازمندى همگان را به آن بزرگواران در دانش دينى، و بى نيازى آنان از همه 
 .اند مردم را در خود ثبت آرده

 جانبازى آنان هاى مسلمانان ثبت شده، سيره عملى آن بزرگواران نيز آه در آتاب
را در راه دفاع از اسالم، نشر علوم آن و دستگيرى از مسلمانان در تهاجمات فرهنگى به 
اثبات رسانده و حقيقِت برپايى دين به وسيله آن بزرگواران و شايستگى آنان را براى 

به عنوان .  و رهبرى مسلمانان آشكار ساخته است)صلى اهللا عليه وآله(جانشينى پيامبر اآرم
 از شايستگى حضرت امام حسن، امام حسين، - از دانشمندان اهل سنت ـ» ذهبى«ثال م

همچنين : نويسد  براى مقام خالفت سخن رانده و مى)عليهم السالم(امام سجاد و امام باقر
جعفر صادق واال مرتبه و از پيشوايان دانش بوده در تصدى مقام خالفت از خليفه 

موسى بن «تر بوده و فرزندش حضرت  يستهمنصور شا» جعفر ابو«معاصر خود 
در خالفت » هارون الرشيد«نيز بزرگ مرتبه، دانشمند و از خليفه زمان خود » جعفر

 .)١٣٢(سزاوارتر بوده است

 به شهادت تاريخ با اين قسمت از حديث )معليهم السال( زندگى امامان اهل بيت:دوم
آنان با دشمنى دشمنان و عدم : گويد  مى- چنانكه گذشت  شريف نيز مطابقت دارد آه ـ

شوند، اما اين مشكالت تأثيرى در انجام مسئوليت اساسى آنان  يارى دوستان مواجه مى
ب از مسلمات در هر صورت اين مطل. باشد، ندارد آه همان حفظ دين و دفاع از آن مى
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; هاى حاآم بودند تاريخى است آه آنان همواره در معرض اذيت، آزار، و پيگرد قدرت
مانند آنچه در . آردند هايى آه در نابود آردن آنان از هيچ آوششى فروگذار نمى حكومت

 و اهل بيت و اصحاب آن حضرت رفت، يا )عليه السالم(واقعه آربال بر حضرت امام حسين
در معرض زندان و ترور با شمشير يا سم، آه اين روند در )عليهم السالم(مهقرار گرفتن ائ

منجر  )عليه السالم(نهايت، به ضرورت غيبت پايان بخش پيشوايان، حضرت امام مهدى
ها  ها و عدم هميارى اما در عين حال، انواع و اقسام فشارها، آزارها، دشمنى. گرديد

آنجا آه . حفظ سنت جدشان و تبليغ آن باز داردنتوانست آنان را از اداى مسئوليت مهم 
شده است  هاى دانشمندان مكتبشان نقل بينيم احاديثى آه از آن بزرگواران در آتاب مى

 .)١٣٣(است در بر دارنده همه نيازهاى انسان در شئون مختلف فردى و اجتماعى

عليهم ( ويژگى ديگرى آه در حديث شريف وجود دارد و بر امامان شيعه:سوم

انطباق دارد وجود مستمر و بدون انقطاع آنان از وفات جدِّ بزرگوارشان تا روز )السالم
ها توان قطع آن را  ايىها و بىوف اى طاليى است آه امواج دشمنى قيامت در زنجيره

منجر )عليهم السالم(اگرچه اين امور، به غيبت آخرين آنان حضرت امام مهدى. ندارند
هاى متعدد ادامه  و نقش آن حضرت در حفظ دين از پشت پرده غيبت با روش. گرديد

 ثابت شد، چنان آه مردم از خورشيِد - همچنان آه در روايات آمده است  -پيدا آرد و 
 .)١٣٤(مند شوند توانند از امام غايب نيز بهره آنند مى  استفاده مىپشِت ابر

 چگونه تناسِب ميان فاصله )عليهم السالم(شود آه مكتب اهل بيت از همين جا آشكار مى
ا مشخص آردن عدد  تا روز قيامت را ب)صلى اهللا عليه وآله(زمانى زياد وفات رسول خدا

به خصوص آه حديث . دوازده براى تعداد خلفاى برپا دارنده اسالم تفسير آرده است
داند چون قوام دين تا روز قيامت وابسته به  شريف، وجود آنان را به هم پيوسته مى

 .وجود آنان است

در يك آالم، اين حديث شريف آه از احاديث صحيح مورد اتفاق همه مسلمانان 
چون مضمون آن جز با .  دارد)عليه السالم(لت بر وجود و غيبت حضرت مهدىاست، دال

گانه عترت پاك نبوى آه دشمنى دشمنان و نبود يار و ياور به غايب  پيشوايان دوازده
 .شدن آخرينشان منجر گرديد مطابقت ندارد

                                                           
ه مجلسى و وسائل الشيعه شيخ حر بحار االنواِر عالم: هاى بزرگى چون اين احاديث شريف در دايرة المعارف.  ١٣٣

 .عاملى گرد آورى شده است
باشد آه عبارت از نامه هايى است  مى» توقيعات«مندى مردم از امام غايب از راه هايى مانند صادر آردن  بهره.  ١٣٤

هاى  اند و در آتاب هاى دينى مختلف آنان پاسخ داده ها به پرسش آه آن حضرت به مؤمنان فرستاده و و در آن
... و» صحيفه مهدويه«و » آلمة االمام المهدى«: ها را در آتاب توان آن ها آمده است و مى غيبت، بسيارى از آن

 .يافت



 

 آه مهدى پايان بخش دوازده خليفه است اتفاق نظر بر اين

آه   در اين- ... و)١٣٥(داود در سنن مانند ابو  -بسيارى از دانشمندان اهل سنت، 
از آنان  )صلى اهللا عليه وآله(از خلفايى است آه پيامبر اآرممهدى منتظر دوازدهمين خليفه 
مجمع فقهى وابسته به اداره آل . اند عقيده  هم)عليهم السالم(خبر داده است، با مكتب اهل بيت

در پاسخ استفتايى از يك مسلمان آنيايى آه از مهدى موعود » رابطة العالم االسالمى«
ِن خلفاى دوازده گانه راشدين است آه پيامبر اآرم وى آخري «: اند سؤال آرده بود آورده

 .)١٣٦(» ها خبر داده است و در صحاح آمده است از آن) صلوات اهللا و سالمه عليه(

األمة الظاهرة القائمة  «ديث شايد هم مستند اين فتوى، حديث ديگرى باشد آه به ح
مشهور است و از مصداق حديث ائمه دوازده گانه سخن گفته و چنان آه »  بامر اهللا

دارنده فرمان خدا همان  خواهيم ديد تصريح دارد آه آخرين امير امت پيروزمند و برپا
 .)عليه السالم(مهدى موعود است

 

 » دادارنده فرمان خ   اّمِت پيروزمنِد برپا  «حديث . ٣

گانه و ديگر  هاى شش اين روايت از احاديث مشهورى است آه در آتاب
به عنوان . هاى روايى معتبر برادران اهل سّنت از طرق بسيار نقل شده است مجموعه

مثال احمد بن حنبل به تنهايى اين حديث را از بيست و هفت طريق روايت نموده 
 .)١٣٧(است

همواره مردمانى از امت من : بخارى در صحيح خود اين حديث را به اين لفظ آورده است

 .)١٣٨( فرا رسد روز قيامت پيروزند تا آن گاه آه در همان حال فرمان خدا 

ماجه، ترمذى، احمد بن حنبل،  داود، ابن و بخارى در تاريخ خود، همچنين مسلم، ابو
 همواره گروهى از امت من بر : اند حاآم و ديگران با اين لفظ اين حديث شريف را نقل نموده

 .)١٣٩( فرا رسد روز قيامت باشند تا فرمان خداوند عّز و جّل  حّق مى

 :ماجه نيز با عبارت بخارى در صحيح، و مسلم و احمد و ابن

                                                           
در شماره سوم مجله الجامعة »  عقيدة اهل السنة واألثر فى المهدى المنتظر «المحسن العباد مقاله  ك شيخ عبد.ر.  ١٣٥

 .ق. هـ١٣٨٨االسالمية سال اول، شماره سوم، ذيقعده 
 . آه تصوير فتواى فوق در آن آمده است١٦٦ - ١٦٢ /ك احاديث المهدى من مسند احمد بن حنبل.ر.  ١٣٦
 .٦٧ - ٦٨ /من مسند احمد بن حنبل)) عليه السالم((هدىك سيد محمد جواد جاللى، احاديث الم.ر.  ١٣٧
 .٢٥٢ / ٤صحيح بخارى .  ١٣٨
، ابن ماجه ٤٢٠٢ ح ٩٧ / ٤داود  ، سنن ابو١٩٢٠ ح ١٥٢٣ / ٣مسلم ، صحيح ١٧٩٧ ح ١٢ / ٤تاريخ بخارى .  ١٣٩
 .٣٢١ / ٢، مسند احمد بن حنبل ٢٢٢٩ ح ٥٠٤ / ٤، ترمذى ١٠ / ح١ ب /٥ / ١



گرداند و همواره از ميان اين امت، امتى خواهد  خواهد او را در دين فقيه مىهرآه خداوند خيرش را ب

خيزد و مخالفِت مخالفان آسيبى به آن نخواهد رساند، تا روزى آه در  بود آه بر اساس فرمان خداوند به پامى

 .)١٤٠(اند اين حديث شريف را نقل نموده» رسد حال برترى آنان بر مردم فرمان خداوند روز قيامت فرا

مسلم، احمد و ديگران اين روايت را از جابر بن سمرة به اين صورت نيز نقل 
 :اند آرده

 آن گاه آه قيامت اين دين همواره برقرار خواهد بود و گروهى از مسلمانان در راه آن جهاد خواهند آرد تا

 .)١٤١(پا شود بر

اين حديث را در  )صلى اهللا عليه وآله(در همين روايت آمده است آه پيامبراآرم
گانه از قريش  الوداع بيان فرموده است، همين جابر راوى حديث ائمه دوازده حجة

 .نيزهست

 :در روايت مسلم آمده است

آنند و هميشه بر دشمنان خود پيروزند و مخالفت  همواره گروهى از امت من در راه فرمان خدا جهاد مى

 .)١٤٢(آه در همين حال قيامت فرارسد رساند تا اين مخالفان آسيبى به ايشان نمى

: داود، احمد و حاآم و ديگران با اين الفاظ نيز آمده است ابواين حديث شريف به نقل 
دهند، تا  همواره گروهى بر حق و پيروزمند از امت من خواهند بود آه از مخالفت دشمنان به خود بيم راه نمى

 .)١٤٣(ها با او بجنگند آن گاه آه مسيح دجال آشكار شود و آن

اند و رجاِل اين  در روايتى آه بخارى در تاريخش و احمد در مسندش نقل آرده
روايت چنان آه آشميرى بدان تصريح آرده است،  همگى ثقه و راستگو هستند نيز با 

پيروزمند هستند آه بر دشمنان خود همواره از ميان امت من گروهى بر حق و : اين لفظ آمده است

 .)١٤٤(پيروزند تا آن گاه آه خداوند تبارك و تعالى فرمان دهد و عيسى بن مريم فرود آيد

همواره گروهى از امت من تا روز قيامت پيروزمند : و در روايتى از مسلم و احمد آمده است

گويد پيش بيا و بر ما  آيد و امير آنان به او مى سپس عيسى بن مريم فرود مى:  آن حضرت فرمودخواهند بود

نه، بعضى از شما امير بر بعضى ديگر است تا خداوند اين : گويد اما او مى] تا به تو اقتدا آنيم[نماز بگزار 

 .)١٤٥(امت را گرامى دارد

                                                           
 .٧ ح /١ب / ١/٥ماجه  ، ابن١٠١ / ٤، مسند احمد ١٠٣٧ ح ١٥٢٤ / ٣، صحيح مسلم ١٢ / ٤صحيح بخارى .  ١٤٠
 .٤٤٩ / ٤، مستدرك حاآم ٩٤، ٩٢ / ٥، مسند احمد ١٩٢٢ ح ١٥٢٤ / ٣صحيح مسلم .  ١٤١
 .١٩٢٤ ح /٥٣ ب /١٥٢٥ ، ١٥٢٤ / ٣صحيح مسلم .  ١٤٢
 .٧١ / ٢، مستدرك حاآم ٢٤٨٤ ح ٤ / ٣داود  ، سنن ابو٤٣٤ / ٣مسند احمد .  ١٤٣
 .٤٢٩ / ٤، مسند احمد ١٤٦٨ ح /٤٥١ / ٥تاريخ بخارى .  ١٤٤
 آتاب براى هر آدام از اين احاديث منابع بسيارى از ، در اين٦٨ - ٥١ / ١معجم احاديث االمام المهدى .  ١٤٥

ها را از متن و حاشيه آن  هاى حديثى معتبر اهل سنت ذآر نموده است آه ما در اين بخش تعدادى از آن آتاب
 .ايم انتخاب آرده



اين حديث شريف بنا به تصريح جابر بن سمرة در روايت مسلم، احمد و حاآم آه 
 صادر شده و اين همان سفر حج )صلى اهللا عليه وآله(ز پيامبر اآرمگذشت در حجة الوداع ا

گانه را به  ثقلين، غدير و ائمه دوازده:  در آن، احاديث)صلى اهللا عليه وآله(است آه رسول خدا
توان آن را در چهار چوب همان  به همين دليل مى. مردم ابالغ فرموده است

آه ضامن درستى مسير آنان پس از پيامبر ريزى براى هدايت مسلمانان به امرى  برنامه
و نجات دهنده آنان را از گمراهى و مرگ جاهلى است، ارزيابى نمود و اين حديث 

 .شريف نيز در حال و هواى همان احاديث صادر شده است

آيد  گانه بر مى مضافًا به اين آه از تدّبر در اين حديث شريف و حديث ائمه دوازده
آورند نه بيشتر، چرا آه از صفاتى  مصداق سخن به ميان مىآه اين دو حديث از يك 

گويند آه به يك مصداق اشاره دارد خصوصًا آنجا آه در حديث اول از رابطه  سخن مى
خيزند  حفظ و برپا بودن دين با وجود اين امت پيروزمند آه به فرمان خداوند به پا مى

. گانه دانسته است ائمه دوازدهسخن گفته و در حديث دوم اين امور را مربوط به وجود 
زيرا دارا بودن صفت برپا دارندگى دين و مرجعيت آنان در شناخت حقايق دين حق و 

ها و عدم يارى مردم  طبعًا و به سبب داشتن اين صفات، گرفتار آمدن به انواع دشمنى
 امرى است آه هر دو حديث شريف به آن تصريح دارند البته در هر دو آمده است آه اين

ها هيچ گونه اثر منفى در به انجام رساندن اصل مأموريت اين گروه آه همان  سختى
 .دفاع و محافظت از دين باشد نخواهد داشت

اى تأآيد   آشكارا بر نكته- حديث امت پيروزمند ـ چنان آه در مطالعه متون آن ديديم 
شده است و آن گانه به صورت ضمنى به آن اشاره  آند آه در حديث پيشوايان دوازده مى

آه مأموريت اساسى آنان  باشد و اين وجود مستمر اين دوازده امام تا روز قيامت مى
باشد و اين   در دفاع از دين حق و حفاظت از آن مى)صلى اهللا عليه وآله(جانشينى پيامبر اآرم

مطلب آه اگر آنان عمال حكومت را در دست داشته باشند يا در عين سزاوار بودن از 
كومت ظاهرى محروم باشند در به انجام رساندن اين مأموريت توسط آنان تصدى ح

 .تأثيرى نخواهد داشت

اند آه آخرين اين   نيز بر اين مسأله تصريح فرموده)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
گانه نيز به  باشد ـ در حديث ائمه دوازده  مى)عليه السالم(اميران حضرت مهدى موعود

 اين روايت تصريح دارد آه وجود اين امت -ن امر اشاره شده است صورت ضمنى به اي
از آسمان  )عليه السالم(آنقدر استمرار خواهد يافت تا زمانى آه حضرت عيسى بن مريم



خواند و اين حادثه به اتفاق  آيد و به يارى امير آنان رفته پشت سرش نماز مى فرود مى
 .باشد مى )المعليه الس(همه مسلمانان مربوط به حضرت مهدى

گانه به  اين حديث شريف همچنين بر اين نكته تأآيد دارد آه اين پيشوايان دوازده
 را در )صلى اهللا عليه وآله(فرمان خداوند متعال به پا خواهند خواست و جانشينى پيامبر اآرم

يك خط واحد و منسجم به انجام رسانده و وصايت آن حضرت را در پاسدارى از 
و اين مطلبى است آه به هيچ .  قيامت در خطى مستمر بر عهده دارندشريعتش تا روز

وجه با تاريخ خالفت هيچ آدام از خلفايى آه در طول تاريخ عمال حكومت دولت اسالم 
به همين دليل، همه آسانى آه با غفلت ورزيدن . باشد اند مطابق نمى را در دست گرفته

گانه را  اند مصاديق ائمه دوازده ى آردههاى موجود در خود اين دو حديث، سع از نشانه
اند،   از هر راهى به حكومت رسيده)صلى اهللا عليه وآله(در ميان آسانى آه بعد از پيامبر اآرم

انگيز سرگردان شده، از ارائه مصداق معقولى آه با  هايى حيرت بيابند، در وادى
در . اند  ناتوان ماندههاى دو حديث شريف يا آنچه در تاريخ واقع شده جور بيايد نشانه

هاى بيهوده در مضامين  نتيجه آرا و نظريات آنان متعدد شده، دست به آار انجام تأويل
 از معرفى )صلى اهللا عليه وآله(آه اين آار آامال با هدف پيامبر اآرم. اند احاديث شريف شده

نان و دعوت به مسلمانان آه همانا راهنمايى مردم به سوى آ» امت قائم به امر خدا«اين 
 .باشد از مردم براى تمسك جستن به ايشان است در تعارض مى

صلى (چه ارتباطى در راه، روش، سمبل دين حق بودن و جانشينى واقعى رسول خدا

 و )عليه السالم( و معاويه يا ميان حضرت امام حسين)عليه السالم( ميان حضرت على)اهللا عليه وآله
 و مصداق ائمه )صلى اهللا عليه وآله( از جانشينان پيامبر اآرمها را يزيد وجود دارد؟ تا همه آن

توان آالم  شود؟ چگونه مى اى بدانيم آه دين خدا به وسيله آنان برپا مى گانه دوازده
 را در توصيف امت پيروزمنِد برپا دارنده دين خدا، يا )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

واره بر حق و قيام آننده به فرمان خدا و جانشينان اى آه آنان را هم گانه پيشوايان دوازده
به حق رسول خدا خوانده است،  بر امثال يزيد بن معاويه و عبدالملك بن مروان تطبيق 
آرد آه سيره و روش زندگى آنان بهترين شاهد است آه آنان دورترين مردم از دانش 

 .اند بوده )صلى اهللا عليه وآله(دينى و سيره رسول خدا

گانه آه توسط دانشمندان مسلمان ارائه شده  حال به بعضى از مصاديق ائمه دوازده
اند آه از  البته با ذآر اين نكته آه آنان تنها در صدد تهيه ليستى بوده. است توجه آنيد

. اند نظر زمانى اتصال زنجيره آن محفوظ باشد اما به ساير صفات و شرايط توجه نكرده
اند آه احاديث شريف صراحتًا   از اين نكته اساسى نيز غفلت آردهمضافًا به اين آه آنان



چرا آه مصاديق ارائه شده . بر رسيدن زنجيره اين خلفا تا روز قيامت تأآيد آرده است
 !)١٤٦(يابد توسط آنان حد اآثر تا پايان دوره امويان ادامه مى

اند در مرتب آردن دوازده پيشوا صفات ديگر  اما آن دسته از دانشمندان آه آوشيده
اند و  را نيز در نظر بگيرند از نكته مهم اتصال و به هم پيوستگى آنان غفلت ورزيده

اند تا وى را به عنوان امام پنجم يا  خلفاى بعد از معاويه را تا عمر بن عبدالعزيز وانهاده
اند تا در ميان خلفاى اموى يا عباسى  س خلفاى پس از او را وانهادهششم معرفى آنند سپ

ها به صفات ذآر شده در حديث شريف نزديكتر باشد  آسى را پيدا آنند آه به نظر آن
سيوطى آه از اين . اند عدد دوازده را آامل آنند تازه بعد از همه اين اقدامات نتوانسته

دو نفر ديگر باقى : گويد  مى]يست ده نفرهپس از ساختن يك ل[دسته دانشمندان است 
مانند آه همه در انتظارشان هستند يكى مهدى موعود و ديگرى آه آسى او را  مى
 !!)١٤٧(شناسد نمى

اما اگر آنان، اين حديث شريف را با واقع بينى مورد تدبر قرار داده و به معانى 
انطباق )صلى اهللا عليه وآله(اهللا انه عترت رسولگ  آه به وضوح بر ائمه دوازده-روشن آن 

 سلسله آنان تا روز )عليه السالم(داشته و با اعتقاد به غيبت امام دوازدهم مهدى موعود
هاى بى مورد و  نمودند هرگز در دام تأويل  استناد مى-قيامت نيز پيوسته خواهد ماند 

 مطابق اعتقاد اماميه حضرت آه خصوصًا اين; افتادند هاى سرگردان آننده نمى بيراهه
هايى مخفيانه مأموريت حفظ دين را به انجام   در حال غيبت نيز با روش)عليه السالم(مهدى
رساند و همين مقدار در اتمام حجت خداوند بر بندگان به واسطه آن وجود مقدس  مى

ت آند آه احاديث سابق و آنچه از اين پس خواهيم آورد بر همين مطلب دالل آفايت مى
 .دارند

 

 

 

                                                           
در باره مهدى موعود » خ عبدالمحسن العبادشي«اى آه بر سخن  در تعليقه» ابن باز«آه  اين نظريه عليرغم اين.  ١٤٦

مجله : ك.ر. باشد ها از مضمون حديث شريف مى آرده آن را ترجيح داده، ضعيفترين نظريه موجود ودورترين آن
 . هـق١٣٨٨القعده  سال اول شماره سوم، ذى» االسالمية الجامعة«
، و ٢١٢ /رّية، اضواء على السنة المحمدية شيخ محمود ابو: ك.اين نظريه قابل قبولتر از نظريات ديگر است، ر.  ١٤٧

 / ٢ پاورقى در بررسى اين نظريات و شيخ محمد حسن مظفر، دالئل الصدق :اهللا صافى، منتخب االثر شيخ لطف
 . از چاپ سنگى٤٧٠ - ٤٦٣/ الدين شيرازى، شرح اصول آافى  به بعد، و حكيم صدر٣١٥



احاديث خالى نبودن هيچ زمانى از پيشوايى از قريش آه مردم را از مرگ جاهليت . ٤

 نجات بخشد

است، ما  اين نيز از احاديث شريفى است آه از طريق شيعه و سّنى روايت گرديده
هاى معتبر اهل سّنت نقل شده  آنيم آه در آتاب از آن ميانه تنها به رواياتى اآتفا مى

خارى و مسلم در صحيح خود احمد بن حنبل در مسند و دانشمندان ديگر اهل باشد، ب
 نقل نمودند آه )صلى اهللا عليه وآله(سّنت با اسناد متفاوت اين حديث را از حضرت پيامبر اآرم

همواره امر خالفت و حكومت مسلمانان در قريش خواهند ماند حتى اگر از همه مردم روى زمين دو : فرمود

 .)١٤٨(مانندنفر باقى ب

بخارى در تاريخ، احمد در مسند، ابن ِحّبان در صحيح، ابن ابى شيبه در مسند، 
يعلى، طبرانى، بّزار، هيثمى و ديگران با الفاظى نزديك به هم و  َطياِلسى در مسند و ابو

اند آه مطابق نقل   نقل آرده)صلى اهللا عليه وآله(تعدد اين روايت را از پيامبر اآرمسندهايى م
 :طيالسى فرموده است

َمن مات بغير إمام مات ميتًة جاهلية ، وَمن نزع يدًا من طاعة جاء يوم القيامة ال «

 ;»حجة له

مانبردارى امام هر آس بدون امام بميرد به مرگ جاهليت مرده است و هر آس دست از اطاعت و فر

 .)١٤٩(شود خود بكشد در روز قيامت بدون حّجت و برهان مشهور مى

حاتم  ابو: است ابن حبان در تشريح معناى اين حديث شريف اين گونه توضيح داده
 او به مرگ ;»مات ميتًة جاهلية «:آه فرموده است : )صلى اهللا عليه وآله(آالم پيغمبر اآرم: گويد

آه او را امامى است معنايش اين است آه اگر آسى بميرد و معتقد نباشد . جاهليت مرده است
آه مردم را به بندگى خدا خوانده، اسالم در هنگام حوادث و پيشامدهاى سخت به واسطه 

يابد و برعكس به پيروى آسانى گردن بنهد آه فاقد اوصافى آه در  او دوام و استقرار مى
 .)١٥٠(رابطه با امام و پيشواى دينى ذآر آرديم باشد، به مرگ جاهليت مرده است

 

 در آتاب و سّنت » امر«معنى 

                                                           
 . با سندى ديگر٢٩ / ٢ و ٩٣ /٢، مسند احمد ١٤٥٢ / ٣، صحيح مسلم ٧٨ / ٩صحيح بخارى .  ١٤٨
، مسند ١٩١٣ هـ ١٢٥٩، مسند طيالسى ٤٩ / ٧، صحيح ابن ِحّبان ٤٦٦ / ٣، مسند احمد ٤٤٥ / ٦تاريخ طبرى .  ١٤٩

يعلى، بزار و  از ابو، به نقل ٢٥٢ / ٢، مجمع الزوائد ٣٥٠ / ١٠، معجم آبير طبرانى ٣٨ / ١٥ابن ابى شيبه 
 .طبرانى

 .٤٩ / ٧ن حبان صحيح اب.  ١٥٠



بينيم آه حديث شريف تصريح آرده  اگر به متن عربى حديث اول توجه آنيم مى
مادامى آه افرادى از بشر در روى زمين وجود داشته باشند در قريش » األمر«است 

د حال باش» األمر«شود آه داراى  باقى خواهد بود و زمين از فردى قريشى خالى نمى
در اين حديث شريف چيست؟ و » األمر«بايد ببينيم مراد و مقصود پيامبر اآرم از آلمه 

توان اين آلمه را به معنى در دست گرفتن حكومت ظاهرى مسلمانان تفسير و  آيا مى
 ترجمه نمود؟

الاقل يقين داريم آه از . آند جواب اين است آه واقعيت تاريخ اين تفسير را نفى مى
 خالفت عباسيان تا امروز هيچگاه حكومت مسلمانان چنان آه معلوم و زمان سقوط

» األمر«توان آلمه  مشخص است به دست شخصى از طايفه قريش نيفتاده است لذا نمى
 )صلى اهللا عليه وآله(را در حديث شريف نبوى به معنايى جز خالفت عام و آلى پيامبر اآرم

نى، حفظ دين، دفاع از دين و راهنمايى يعنى جانشينى آن حضرت در سرپرستى امور دي
مردم به سوى آن تفسير و ترجمه نمود منصبى آه دارنده آن حتمًا شايستگى رهبرى 

پس آلمه امر در اين حديث شريف از . مسلمانان و حكومت ظاهرى را نيز دارا است
 سخن به ميان) أولواألمر(نوع همان معنايى است آه در سوره شريف نساء آنجا آه از 

 :آيه چنين است. آورده، وارد شده است

 ;)َيَأيَها الَِّذيَن َءاَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَّسوَل َو ُأولى اَألْمِر ِمنكْم(

اطاعت ] نيز[ايد، خدا را اطاعت آنيد و پيامبر و اولياى امر خود را  اى آسانى آه ايمان آورده

 .)١٥١(آنيد

اى است آه داللت بر عصمت اولواألمر دارد چرا آه آنان در مسأله  اين همان آيه
ها  خالفت و واليت و فرمان خداوند متعال مبنى بر وجوب اطاعت و فرمانبردارى از آن

شريك هستند و به اين دليل آه خداوند متعال در )صلى اهللا عليه وآله(با حضرت پيغمبر اآرم
ا به فرمانبردارى از آنان دستور داده است و اين آيه به صورت جزمى و قطعى همگان ر

آسانى آه خداوند متعال به صورت قطعى و يقينى مردم را به فرمانبردارى از آنان 
دستور بدهد حتمًا بايد از هر گونه خطا و اشتباهى معصوم باشند چنان آه فخر رازى در 

 .)١٥٢(تفسير خود به اين معنى اشاره نموده است

                                                           
 .٥٩ /نساء. ١٥١
ك بحث مفصلى آه حضرت عالمه طباطبايى در تفسير اين آيه شريف در تفسير .، و ر١٤٤ / ١٠تفسير آبير .  ١٥٢

 .اند  آورده٤٠١  - ٣٧٨ / ٤شريف الميزان 



پس ناچار بايد در زمان ما نيز شخصى از قبيله قريش وجود داشته باشد آه امر 
به واسطه او جانشينى پيغمبر به اين معنى به دست او سپرده باشد و دين خداوند متعال 

قيام و استوارى يابد همچنين بايد آسى باشد آه به صفت عصمت آراسته و در مأموريت 
مهم حفاظت از دين و هدايت مردم به سوى آن جانشين پيامبر اآرم باشد چرا آه مطابق 
اين حديث شريف هيچ زمانى از مصداق نص اين حديث شريف خالى نخواهد بود و از 

يابيم آه چنين ادعاى  يشواى ظاهرى را در ميان جامعه جهانى نمىآنجا آه هيچ امام و پ
داشته باشد به ناچار بايد معتقد شويم آه چنين شخصى وجود دارد اما در پس پرده غيبت 

رساند  پنهان شده و در حال غيبت مأموريت خود و حفاظت از دين خدا را به انجام مى
ى را تصديق آرده باشيم و اين همان عقيده تا بدين وسيله اين حديث شريف متفٌق عليه نبو

 . در رابطه با حضرت مهدى و غيبت او است)عليهم السالم(اهل بيت

اين روايات تعداد . شود به اين مطلب، روايات خلفاى دوازده گانه نيز اضافه مى
جانشينان پيامبر اآرم را به اين معنى تا روز قيامت در عدد دوازده منحصر آرده است 

 بحث )عليه السالم(ره داللت آن روايات بر وجود و غيبت حضرت امام مهدىآه دربا
تواند تأآيدى بر  حديِث خالى نبودن زمان از امام قريشى مى: توان گفت ايم لذا مى آرده

 .داللت آن احاديث باشد

 - توان از احاديث وجوب شناخِت اماِم هر زمان و تبعيت از او  همين مطلب را مى
آسى آه از : آند آنجا آه تصريح مى;  دريافت- اين روايات گذشت اى از آه نمونه

هيچگونه  شناخت امام زمان خود عاجز شده از طاعت او بيرون رود در روز قيامت
اى جز اعتقاد به حتميت وجود چنين شخصى و امكان  لذا چاره; حجتى نخواهد داشت

جاج خداوند متعال بر ماند در غير اين صورت، احت شناخت و پيروى از او باقى نمى
آند زيرا چگونه ممكن است به  اند معنى پيدا نمى آسانى آه از شناخت او غفلت ورزيده

 .آسى آه وجود ندارد احتجاج صورت پذيرد

و از آنجا آه در اين حديث شريف به صورت مطلق امر به تبعيت و پيروى از چنين 
مچنين صدر حديث داللت ه. باشد امامى شده است، اين خود دليل بر عصمت او مى

شود و اطاعت  آند آه عدم شناخت اين امام و پيروى از او منجر به مرگ جاهلى مى مى
خواند و پايدارى  و پيروى از او واجب است چرا آه وى همگان را به بندگى خدا مى

حاتم در  يابد چنان آه اين مطلب را ابن حبان در آنچه از ابو اسالم به وجود او تحقق مى
حاتم  طه با معناى صريح آيه نقل نموده است بيان داشته و به همين دليل است آه ابوراب

تصريح آرده است آه پيروى از آس ديگرى جز اين امام، از آسانى آه چنين صفاتى را 



اين همان چيزى است آه از حديث اول نيز . دارا نيستند منجر به مرگ جاهلى خواهد شد
 .اين احاديث مشترك استشود و داللت همه  استفاده مى

قطعًا و جزمًا هميشه امام : شود اين است نتيجه آلى آه از اين احاديث گرفته مى
معصومى از طايفه قريش در روى زمين وجود خواهد داشت آه دين اسالم به واسطه او 
بر پا و پايدار بماند، و از آنجا آه چنين شخصى با اين صفات اآنون در جامعه ما به 

ار، حضور و ظهور ندارد بايد معتقد شويم آه اين شخص در زمان ما غايب صورت آشك
رساند تا هنگامى آه اسباب  هاى خود را به انجام مى است و از پس پرده غيبت مسئوليت

هاى  غيبت او از بين رفته، ظاهر شود و در آن وقت دولت عدلى را بر اساس ارزش
  .دينى آه خود حافظ آن بوده است بر پا نمايد

توان به تعّدد امامان غايب معتقد شد چرا آه احاديث پيشوايان دوازده  همچنين نمى
گانه تعداد جانشينان پيامبر اآرم را در عدد دوازده منحصر آرده، و تاريخ ثابت آرده 

شود تطبيق  ها استفاده مى است تنها مصداقى آه براى اين احاديث و شرايطى آه از آن
نه اهل بيت پيامبر هستند آه تاريخ، وفات و شهادت يازده تن از گا آند، ائمه دوازده مى

 باشد )عليه السالم(آنان را ثبت نموده است و تنها پايان بخش اين دوازده تن آه مهدى موعود
 پس به استناد احاديثى آه گذشت به ناچار بايد بپذيريم و معتقد شويم )١٥٣(باقى مانده است

يابد، و هم به اين دليل آه خالى  آه وجود شريف آن حضرت تا روز قيامت استمرار مى
آه ابن حجر عسقالنى در  ترين اعتقاد است، چه اين نبودن زمين از حجت صحيح

و درباره نماز خواندن حضرت «: بر صحيح بخارى نوشته است آوردهشرحى آه 
 پشت سر مردى از اين امت، با اين آه اين مطلب در آخرالزمان و )عليه السالم(عيسى

: شود احاديث صحيح نيز بر اين مطلب داللت دارد آه نزديك روز قيامت انجام مى
 .)١٥٤(»هللا اعلم، وا»شود زمين هيچگاه از حّجت قائم خداوند خالى نمى«

در اين جا ناچاريم به اين مطلب اشاره آنيم آه داللت اين احاديث شريف بر وجود 
هايى واضح و آشكار است اما  مهدى مطابق با عقيده اماميه و غيبت آن حضرت داللت

 داللت شده و ما را محتاج به استدالل و تحليل ها در اين اى پيچيدگى آنچه باعث پاره
هاى آشكار  پوشى آنان نسبت به داللت مفصل روايات آرده است، سكوت محدثان و پرده

                                                           
) م السالمعليه(مالحظه آنيد آه تمام مورخان اسالم از مذاهب مختلف آه شرح حال پيشوايان دوازده گانه اهل بيت.  ١٥٣

اند تاريخ وفات يازده امام را ذآر نموده اما تاريخ وفاتى براى حضرت مهدى پسر حضرت امام حسن  رانوشته
اند اين مطلب حتى بر آسانى آه  اند و فقط تاريخ والدت آن حضرت را آورده ذآر نكرده) عليهم السالم(عسكرى

 .آند بوى بشارتش آمده نيست، هم صدق مىمعتقد نيستند وى همان مهدى موعودى آه در احاديث صحيح ن
 .٣٨٥ / ٦ابن حجر عسقالنى، فتح البارى بشرح صحيح البخارى .  ١٥٤



ها از مصداق حقيقى آن  اين روايات يا تالش آنان براى تأويل نمودن و برگرداندن آن
آن بوده و بر امور است امرى آه به سبب طغيان اختالفات سياسى آه عالم اسالمى شاهد 

درست به همين دليل است آه . عقيدتى عالم اسالم نيز انعكاس يافته است به وقوع پيوست
بعضى از محدثين اسالم به طور آلى از نقل و تدوين دسته ديگرى از اين روايات آه به 

 روايت شده و نه تنها به مضمون همين )صلى اهللا عليه وآله(صورت صحيح از پيغمبر اآرم
. اند نمايد خوددارى آرده ايات تصريح آرده، بلكه مصاديق آن را نيز مشخص مىرو

چرا آه مصالح سياسى حاآمان اموى و عباسى از انتشار و شهرت امثال اين احاديث 
نموده و حتى از انتشار آتبى آه اين روايات در آن بوده است جلوگيرى  منع مى

ريخ اسالم مراجعه نمايد آشكار آرده است آه اين مطلب بر هر آس آه به تا مى
 .گردد مى
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 بخش نخست

 )عليه السالم(رشد و پرورش امام مهدى

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى امام مهدى

 

 بخش سّوم

 )عليه السالم(سار پدر  در سايه)عليه السالم(امام مهدى

 



 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(رشد و پرورش امام مهدى

 

 تاريخ تولد

آن حضرت آه ـ درود خدا بر او باد ـ اواخر شب جمعه پانزدهم شعبان در خانه 
.  در شهر سامرا پا به عرصه وجود نهاد)عليه السالم(پدرش حضرت امام حسن عسكرى

صلى اهللا عليه (شب مبارآى آه بر اساس روايات شريفى آه در صحاح، از پيغمبر اآرم

. ده، زنده نگه داشتنش به عبادت و روزه گرفتن در روزش مستحب استروايت ش)وآله
هاى اهل  در آتاب)١٥٥( )عليهم السالم(هاى روايى مكتب اهل بيت اين روايات عالوه بر آتاب
هاى اهل  چون سنن ابن ماجه سنن ترمزى و ساير آتاب; سّنت نيز نقل شده است

 .)١٥٦(سّنت

هـ ق صورت پذيرفته /٢٥٥ر مشهورترين روايات در سال والدت آن حضرت، بناب
/ ٢٥٤ يا ٢٥٦البته روايات ديگرى نيز وجود دارد آه سال والدت آن حضرت را . است

اند، اما همه اين روايات، در تعيين روز تولد آه پانزدهم شعبان باشد  هـ ق ذآر نموده
هـ ق باشد بر ساير /٢٥٥ول آه البته به دليل وجود بعضى از شواهد، تاريخ ا. اتفاق دارند

توان به وارد شدن اين تاريخ در آتاب غيبت  ها ترجيح دارد از جمله آن شواهد مى تاريخ
ترين منابعى است آه خبر والدت آن  تأليف شيخ راستگو فضل بن شاذان، آه از قديمى

 )المعليه الس(حضرت را ثبت آرده، اشاره نمود او خود با زمان والدت حضرت امام مهدى
معاصر بوده و اندآى قبل از وفات پدر بزرگوار آن حضرت، حضرت امام حسن 

، از ساير شواهد اين است آه بسيارى از )١٥٧( از دنيا رفته است)عليه السالم(عسكرى
روايات روز والدت آن حضرت را نيمه شعبان مصادف با روز جمعه ذآر آرده، اما در 

                                                           
: ، سيد بن الطاووس، اقبال االعمال٧٦٢: ، شيخ طوسى، مصباح المتحجد١٠١: شيخ صدوق، ثواب االعمال.  ١٥٥

٧١٨. 
 / ٣، سنن ترمزى ٤٥٩ / ٤، فيض القدير ٤٤٤ / ١ - ٤٤٥ /، سنن ابن ماجه١٧٦ / ٢ك مسند احمد بن حنبل .ر.  ١٥٦

 . و بسيارى از آتب ديگر٤٦٦ / ٣، آنزالعمال ١١٦
 به بعد مراجعه نمود ١٤٦ / ٢توان به آتاب النجم الثاقب تأليف ميرزاى نورى  يابى به اين روايات مى براى دست.  ١٥٧

 .٤٣٠ /، آمال الدين٣٢٩ / ١ك آافى .همچنين ر



اند ما با مراجعه به تقويم تطبيقى تاريخ در  سال والدت آن حضرت اختالف آرده
است هـ ق با روز جمعه مصادف بوده / ٢٥٥يابيم آه روز نيمه شعبان تنها در سال  مى

اند اين روز با روز جمعه مصادف  هاى ديگرى آه اين روايات ذآر آرده و در سال
 .)١٥٨(نبوده است

البته وجود چنين اختالفى در تاريخ والدت امرى طبيعى بوده آه در تاريخ والدت و 
صلى اهللا عليه (وفات پدران بزرگوار آن حضرت حتى جّد بزرگوارش، حضرت رسول اآرم

د دارد و اين اختالف بر اثبات والدت آن بزرگواران تأثيرى  نيز وجو)وآله وسلم
آه اين امر به مالحظه سّرى و پنهانى بودن والدت آن حضرت به  چه اين; گذارد نمى

رسد آه اين مطلب  خاطر حفظ اين مولود مبارك از شر دشمنان بسيار طبيعى به نظر مى
 .هاى آينده بيشتر توضيح خواهيم داد را در بخش

 

 )عليه السالم( خبر تولد آن حضرتتواتر

 و اخبار آن را بسيارى از دانشمندان )عليه السالم(جريان والدت حضرت امام مهدى
مانند ابوجعفر طبرى، فضل بن شاذان، حسين بن حمدان، على بن حسين مسعودى، شيخ 
صدوق، شيخ طوسى، شيخ مفيد و ديگران با سندهايى صحيح روايت نموده و به صورت 

تعدادى از علماى اهل سّنت از مذاهب مختلف اسالمى . اند ا مختصر نقل آردهآامل ي
همچون نورالدين عبدالرحمان جامى حنفى در شواهد النبوة، عالمه محمد معين مولوى 
هندى در وسيلة النجاة، عالمه محمد خواجه پارساى بخارى در فصل الخطاب و حافظ 

خبر والدت آن . اند ز به نقل اين خبر پرداختهسليمان قندوزى حنفى در ينابيع المودة، ني
اند آه  هاى مختلف اسالمى نقل نموده  تن از دانشمندان فرقه١٣٠حضرت را دست آم 

ها معاصر با غيبت صغرى و  ها مورخ وجود دارد آه شش نفر از آن ها ده در ميان آن
رون مختلف اسالمى ها از ق  بوده و بقيه آن)عليه السالم(يا زمان والدت حضرت امام مهدى

اين آمار تنها شامل قسمتى از مصادر و . اى متصل قرار دارند تا روزگار ما در زنجيره
ها و در ميان اين عده تعداد زيادى از دانشمندان و  شود نه تمام آن منابع اسالمى مى

 ابن خورند مانند ابن َخلِّكان، ابن اثير، ابوالفداء، ذهبى، تاريخ نويسان مشهور به چشم مى

                                                           
منظور ما از تقويم تطبيقى تقويمى است آه ميان روزهاى تقويم سال شمسى و روزهاى تقويم سال قمرى تطبيق .  ١٥٨

اى به وجود آمده است آه  هاى رايانه مههاى بسيارى از اين دست به صورت آتاب يا برنا نمايد البته تقويم ايجاد مى
تواند هر روز از روزهاى سال هجرى قمرى را با تقويم هجرى شمسى و يا تقويم شمسى  به صورت دقيق مى

ميالدى مطابقت نمايد ما در تحقيق خود به تقومى تطبيقى آه از دانشگاه تهران منتشر گرديده و از اولين روز سال 
گردد استفاده  تا آخرين روز قرن پانزدهم هجرى را شامل مى)  اهللا عليه وآله وسلمصلى(يكم هجرت پيامبر اآرم

 .ايم آرده



الدين عربى، خوارزمى، بيهقى، صفدى، يافعى،  طولون دمشقى، سبِط ابن جوزى، محى
 . قرمانى، ابن حجر هيثمى و بسيارى ديگر از دانشمندان

تولد بسيارى از مشاهير تاريخ اسالم با چنين گستردگى در آتب تاريخ ثبت نشده 
 .)١٥٩(است

 

 چگونگى و شرايط تولد

 وارد شده است چنين بر )عليه السالم(از رواياتى آه درباره چگونگى تولد امام زمان
 اقداماتى آرد تا اين )عليه السالم(آيد آه پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسكرى مى

تولد با پنهان آارى بسيار و مخفيانه انجام پذيرد در اين روايات آمده است آه حضرت 
 از عمه بزرگوار خود حكيمه خاتون دختر حضرت امام )عليه السالم(امام حسن عسكرى

 خواست تا شب پانزدهم شعبان را در خانه آن حضرت بماند و به او خبر )ليه السالمع(جواد
دادند آه در آن شب براى آن حضرت فرزند پسرى آه حّجت خداوند در روى زمين 
است به دنيا خواهد آمد حكيمه خاتون از آن حضرت درباره مادر فرزند سؤال آرد و آن 

به دنيا خواهد آمد حكيمه خاتون به نزد حضرت در پاسخ او فرمودند او از نرجس 
نرجس رفته و او را معاينه آرد و اثرى از حمل در او نيافت، وى به نزد امام 

عليه ( باز گشته و اين خبر را به او داد، حضرت امام حسن عسكرى)عليه السالم(عسكرى

عليه (ى تبسمى آرده و براى حكيمه خاتون بيان داشتند آه مَثل مادر حضرت مهد)السالم

 است آه حامله بودن او تا هنگام وضع حمل )عليه السالم( مَثل مادر حضرت موسى)السالم
 -چون فرعون اوالد بنى اسرائيل را از ترس ظهور موسى . براى احدى آشكار نشده بود

ها را آشته و   تعقيب آرده، پسران آن- آه خبر والدتش را آاهنان به او داده بودند 
 نيز جارى بوده )عليه السالم(گذاشت، و اين مسأله براى حضرت مهدى دختران را زنده مى

چرا آه حكومت عباسى همواره مترصد والدت آن حضرت بود تا او را به قتل . است
اى از احاديث شريف خبر ظهور و والدت چنين فرزندى را داده بودند  برساند زيرا پاره
 . خواهيم نمودهاى آينده به اين روايات اشاره و ما نيز در بخش

شود آه والدت شريف آن حضرت اندآى قبل از  از متن اين روايات استفاده مى
باشد پر واضح است آه اين زمان اهميت خاصى در پنهان آردن اين تولد  طلوع فجر مى

داشته است چرا آه جاسوسان حكومت عادتًا در چنين ساعتى به خواب عميقى فرو رفته 

                                                           
توان به آمارى آه سيد ثامر عميدى  يابى به تفصيل اقوال و آراى دانشمندان اسالم در اين زمينه، مى براى دست.  ١٥٩

 . آورده است مراجعه نمود٥٩٢ - ٣٥٢ / ١در آتاب خود دفاع از آافى 



شود در هنگام والدت، جز حكيمه خاتون  از روايات استفاده مىو چنان آه باز هم . بودند
آه خود نيز به زمان دقيق وضع حمل آشنايى نداشته است، آس ديگرى در هنگام وضع 

 .)١٦٠(حمل در آن جا حضور نداشته است

ل نموده است را نق البته يك روايت نيز وجود دارد آه شيخ طوسى در آتاب غيبت آن
اى از همسايگان حضرت امام  در اين روايت تصريح شده آه در آن شب، پيرزن قابله

براى آمك به حكيمه خاتون در تولد اين نوزاد فرا خوانده شده   )عليه السالم(حسن عسكرى
 .)١٦١(و به او سفارش اآيد شده بود آه اين امر را براى آسى افشا ننمايد

 

 خبر دادن پيشاپيش از مخفى بودن تولد

بسيارى از احاديث شريف، پيشاپيش خبر داده بودند آه والدت حضرت مهدى از 
 مخفيانه و با پنهان آارى خواهد بود و اين پنهانى )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

ودن اند بعضى از اين روايات مخفى ب را به مشيت خداوند تبارك و تعالى نسبت داده
 و دسته ديگرى از )عليه السالم(والدت آن حضرت را به مخفى بودن تولد حضرت موسى

اند، و دليل   تشبيه نموده)عليه السالم(روايات آن را به مخفى بودن والدت حضرت ابراهيم
اين پنهان آارى را نيز حفاظت از جان آن حضرت براى رسيدن به هدف اداى رسالت 

 :پردازيم هاى آمى از اين روايات مى  به ذآر نمونهاآنون. اند الهى ذآر آرده

االثر با سند خود از حضرت امام حسن  شيخ صدوق در آمال الدين و خّزاز در آفاية
 :آند آه در ضمن حديثى فرمودند  روايت مى)عليه السالم(مجتبى

 مگر قائمى آه دانيد هر آدام از ما ائمه در گردن خود بيعتى از طاغوت زمان خود داشته است آيا مى

دانيد آه خداوند عزوجل والدت او را پنهان آرده و  و آيا مى! خواند؟ عيسى بن مريم پشت سر او نماز مى

گرداند تا در هنگام قيام و خروج بيعت آسى بر گردن او نباشد، وى نهمين  خودش را نيز از نظرها غايب مى

آند و  اوند عمر او را در زمان غيبتش طوالنى مىخد. فرد از اوالد برادرم حسين پسر سرور زنان عالم است

 .)١٦٢(...رساند او را پس از آن با قدرت به ظهور مى

                                                           
در رابطه با قضيه والدت آن حضرت از منابع » الولى تبصرة«ك رواياتى آه سيد بهرامى در آتاب خود .ر.  ١٦٠
 به ١٥٣ / ٢ به بعد، همچنين تلخيص ميرزاى نورى در آتاب نجم الثاقب ٦صفحه : عتبر جمع آورى نموده استم

 به ٧٤باشد صفحه  مى)عليه السالم(بعد، غيبت شيخ طوسى فصلى آه مخصوص به اثبات والدت صاحب الزمان
 .بعد
 .١٤٤ /شيخ طوسى، غيبت.  ١٦١
 .٣١٧ /االثر ، آفاية٣١٥ /آمال الدين.  ١٦٢



 نقل آرده )عليه السالم(و در حديثى آه صدوق آن را از دو طريق از حضرت على
به همين . هنگامى آه قائم ما قيام آند بيعت هيچ آس بر گردن او نيست :اند است، آن حضرت فرموده

 .)١٦٣(دليل والدت او مخفى و خودش از ديدگان غايب است

هايى از  در قائم ما سنت:  نقل آرده است آه فرمود)عليه السالم(و از حضرت امام سجاد

 ارث برده است مخفى بودن تولد و دورى گزيدن از مردم و اما سنتى آه از ابراهيم به... است پيامبران

 .)١٦٤(...است

در نهمين فرزند از نسل :  روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(و از حضرت امام حسين

ا در باشد آه خداوند امر او ر من سنتى از يوسف و سنتى از موسى بن عمران است و او قائم ما اهل بيت مى

 .)١٦٥(نمايد يك شب اصالح مى

 روايت آرده است آه آن )عليه السالم(آلينى در آافى با سند خود از حضرت امام باقر
ببينيد هر آدام از پيشوايان آه والدتش از ديدگان مردم پنهان ماند او : حضرت در حديثى فرموده است

ها بيفتد   بيت نيست آه انگشت نماى مردم شده شهرتش بر سر زبانصاحب شما است، همانا هيچ يك از ما اهل

 .)١٦٦(رود آه از آينه و حسادت دشمنان از دنيا مى مگر اين

ها نيز داراى  احاديثى آه بر اين معنى داللت آنند بسيار زيادند و بسيارى از آن
 )عليه السالم(د حضرت مهدىسندهاى صحيح و صراحت در داللت بوده و قبل از وقوع تول

اند و اين خود داللتى وجدانى و صريح بر  آشكارا از مخفى بودن آن تولد خبر داده
ها ضعيف بوده يا ناشناسى در  صحت اين روايات دارد حتى اگر سند بعضى از آن

اند آه هنوز واقع  چرا آه اين روايات از چيزى خبر داده; ها پيدا شود سلسله سند آن
 و واقع شدن آن، صحت اين روايات را تصديق نموده است و صدور اين نشده بود

ها است امكان ندارد و اين  روايات جز با مدد خداوند تبارك و تعالى آه داننده همه غيب
 )صلى اهللا عليه وآله(هاى وحى و اخبار پيغمبر اآرم آند آه اين روايات از سرچشمه ثابت مى

 .صادر گرديده است

 

 )عليه السالم(پنهان بودن تولد، عالمت مهدى موعود

در اين احاديث شريف، پنهان بودن والدت آشكارا از عاليم بارز تشخيص هويت 
همو آه احاديث نبوى به آمدنش ; مهدى موعود و قائم از فرزندان حضرت فاطمه است

ندن يكى از چرا آه شناسا; بشارت داده است و اين خود از مهمترين اهداف اين امر است
                                                           

 .٣٠٣ /آمال الدين.  ١٦٣
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شود تا آنان نادرستى ادعاى آسانى  عاليم شناخت مهدى موعود به مسلمانان، باعث مى
آه تاريخ اسالم شاهد بسيارى از اين  چه اين. را آه مّدعى مهدويت هستند آشف نمايند

يعنى به ; آرد مدعيان دروغين بوده، اما اين نشانه بر هيچ آدام از آنان تطبيق نمى
 .)١٦٧(الدت هيچ آدام از آنان در خفا و پنهانى نبوده استشهادت تاريخ، و

ه تا آنون ذآر آرديم علت پنهان بودن والدت حضرت خود احاديث شريفى آ
اند و اين همان دليلى است آه باعث شد تا والدت پيامبر   را بيان داشته)عليه السالم(مهدى

 نيز مخفى و پنهانى صورت پذيرد يعنى حفاظت از )عليه السالم(خدا حضرت موسى
آشتن او تا با اين حضرت موسى در حال نوزادى از ستم ستمگران و تالش آنان براى 

آار حّجت خداوند تبارك و تعالى بر بندگان تمام شود و حضرت موسى نيز بتواند نقش 
الهى خود را در نجات دادن بنى اسرائيل از چنگال فرعون، حراست از دين توحيد و رو 

عليه (به همين ترتيب، حضرت مهدى. در رويى با جبروت طاغوتى فرعون ايفا نمايد

 نيز بتواند همه بشريت را نجات داده، ظلم و ستم را از سطح زمين برانداخته قسط )السالم
اين مطلب امرى . هاى آسمانى برترى بخشد و عدل را برپا داشته و اسالم را بر همه دين

نبود آه از پيشوايان ستمگر زمان مخفى باشد، بلكه آنان از طريق رواياتى آه در اين 
فرعون مصر از بشاراتى آه در رابطه . ن مطلب آگاهى داشتندزمينه وارد شده بود از اي

باشد و از ميان خود آنان بر  )عليه السالم(با منجى بنى اسرائيل آه همان حضرت موسى
به همين جهت بود آه تالش آرد تا همه نوزادان پسر بنى . خواهد خواست، اطالع داشت

عباس  حاِل بنى. عام نمايداسرائيل را با هدف جلوگيرى از ظهور حضرت موسى قتل 
عليها (دانستند آه مهدى موعود از فرزندان حضرت فاطمه آنان مى. نيز اين چنين بود

احاديث نبوى آه به اين . باشد مى)عليهم السالم(بيت  و پيشواى دوازدهم از ائمه اهل)السالم
 سال ها مطلب تصريح دارد در ميان مسلمانان منتشر گشته و دانشمندان علم حديث ده

. هاى خود نوشته بودند اين روايات را در آتاب )عليه السالم(قبل از والدت حضرت مهدى
يازدهمين امام از )عليه السالم(دانستند آه حضرت امام حسن عسكرى عباس همچنين مى بنى

خواستند به نگرانى خود از  است لذا طبيعى است آه مى)عليهم السالم(پيشوايان عترت نبوى
 را قطع )عليه السالم(عود خاتمه داده و نسل حضرت امام حسن عسكرىظهور مهدى مو

 .نمايند

ناگفته پيدا است آه حتى احتمال صحت اين احاديث آافى بود تا انگيزه مناسب را 
براى آشتن آن حضرت به دست حاآمان عباسى بدهد در حالى آه آنان نه احتمال، آه به 

گانه، در ميان   اين سلسله از پيشوايان دوازدهدانستند آه جز اين مطلب يقين داشته و مى
                                                           

دآتر محمد مهدى خان بنيان گذار مجله حكمت در قاهره در آتاب خود باب االبواب آه قسمتى از آن به تحقيق .  ١٦٧
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هم . ها صادق آيد وجود ندارد اى آه اوصاف ذآر شده در احاديث بر آن مسلمانان سلسله
 .ايم هاى گذشته نيز به صورت مفصل اين مطلب را اثبات آرده چنان آه در بحث

ماِم نهم، دهم در پرتو اين حقيقت تاريخى امكان دارد آه سّر پديده آوتاهى عمر سه ا
پدر بزرگوار حضرت .  هستند، بفهميم)عليهم السالم(و يازدهم را آه پدران حضرت مهدى

، جد آن حضرت )١٦٨( سالگى٢٨ يعنى امام حسن عسكرى در سن )عليه السالم(مهدى
، و جد اعالى آن حضرت حضرت )١٦٩( سالگى٤٠ در سن )عليه السالم(حضرت امام هادى

اند و اين پديده  ، دار فانى را وداع گفته)١٧٠( سالگى٢٥ در سن )عليه السالم(امام جواد
سزاوار تحقيق و بررسى است و تنها همين مسأله، براى آشف اقدامات تند و سريع 

 آردن اين نسل با هدف جلوگيرى از ظهور مهدى موعود آفايت عباسيان براى منقطع
حتى اگر تاريخ نيز اقدامات عباسيان را براى ترور و آشتار اين پيشوايان  )١٧١(آند مى

آه بسيارى از اين اقدامات در تاريخ ثبت شده است،  ثبت نكرده باشد، چه رسد به اين
اند آه عباسيان حضرت امام حسن  حتى تاريخ نويسان اين مطلب را ثبت آرده

; اند ها سعى در ترور آن حضرت داشته را به زندان انداخته و بار)عليه السالم(عسكرى
 .)١٧٢(اند نيز انجام داده )عليهم السالم(آارى آه با پدران بزرگوار آن حضرت

 اين جنگ و دشمنى سوزان عباسيان نسبت به )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
 را در روايتى آه شيخ راستگو فضل بن شاذان آه معاصر آن )عليهم السالم(اهل بيت

 : حضرت نيز بوده، نقل آرده است، اين گونه بيان داشته است

حضرت : عبداهللا بن حسين سعد آاتب بر ما حديث آرد و گفت: فضل بن شاذان گويد
دو دليل شمشير در ميان ما آل عباس به  اميه و بنى بنى: اند  فرموده)عليه السالم(امام حسن عسكرى

 :پيامبر گذاشتند

ترسيدند ما اّدعاى خالفت آنيم و  دانستند حقى در خالفت ندارند، و مى يكى از آن دو دليل اين آه آنان مى

آه آنان از اخبار متواتر، دانسته بودند آه از بين رفتن حكومت  دّومين دليل اين. ناگهان حق به حقدار برسد

آنان شك نداشتند آه جزو گروه . بيت به وقوع خواهد پيوست ن، به دست قائمى از ما اهلجابران و ظالما

را بكشند و )صلى اهللا عليه وآله(بيت رسول خدا به همين دليل بود آه سعى آردند اهل. جابران و ستمگران هستند
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عليه (گذرد، آاشته بود تا اگر امام مهدى مى) عليه السالم(هاى زن را براى مراقبت از آنچه داخل خانه امام جاسوس
خواستند حتى حضرت امام  ها تا آنجا استمرار يافته بود آه نمى به دنيا آمد او را به قتل برسانند و اين تالش)السالم
به صورت  )عليه السالم(بينيم، حضرت امام حسن عسكرى از همين جا است آه مى. به دنيا بيايد) عليه السالم(مهدى

 .رسمى، متعارف و متداول آن زمان ازدواج نكرد
 .٤٢١ - ٤٢٤ /) عليه السالم(ك شيخ طبسى، حيات االمام العسكرى.ر.  ١٧٢



صلى (ه آشته شود، نسل پيغمبر اآرم  به دنيا بيايد يا اگر به دنيا آمد)عليه السالم(آه نگذارند آن قائم به طمع اين

آدام از اين خلفاى ستمگر آشكار  اما خداوند متعال نخواست تا امر آن قائم براى هيچ.  را قطع آنند)اهللا عليه وآله

 .)١٧٣(»شود، بلكه اراده آرد تا نور خود را آامل آند، اگرچه آافران نپسندند
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 بخش دوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى امام مهدى

 

 :شود زندگانى هر امام معصومى به صورت آلى به دو قسمت اساسى تقسيم مى

 .ندگانى آن حضرت قبل از به دست گرفتن زمام امور امامت و رهبرىز: قسمت اول

 .زندگانيش پس از به دست گرفتن زمام امور امامت و رهبرى: قسمت دوم

توان هر آدام از اين دو قسمت را نيز به چند مرحله تقسيم نمود، بنابر اين  مى
 :شود  مى به چهار مرحله مشخص تقسيم)عليه السالم(زندگانى حضرت امام مهدى

يعنى از والدت در سال ;  زندگى آن حضرت در سايه پدر بزرگوارش:مرحله اول
هـ /٢٦٠ در سال )عليه السالم(هـ ق تا روز شهادت پدرش حضرت امام حسن عسكرى/٢٥٥

 . سال به طول انجاميده است٥ق و اين مرحله تقريبًا 

هـ ق تا /٢٦٠ زندگى آن حضرت از زمان وفات و شهادت پدرش، سال :مرحله دوم
 سال را شامل ٧٠هـ ق بوده و مدت زمانى حدود /٣٢٩پايان غيبت صغرى آه سال 

 .شود مى

 زندگانى آن حضرت در زمان غيبت آبرى آه پس از وفات نايب :مرحله سوم
هـ ق آغاز گرديده و تا روز ظهور مجدد آن حضرت /٣٢٩چهارم آن حضرت در سال 

 .جهان استمرار و ادامه داردبر صحنه رويدادهاى سياسى و اجتماعى 

 زندگانى آن حضرت در زمان ظهور آه بعد از به پايان رسيدن غيبت :مرحله چهارم
باشد آه همه در انتظار آن بوده  شود آه زمان دولت جهانگير مهدوى مى آبرى آغاز مى

 . اند و متون آتاب و سّنت همگان را به آن خبر داده

شاءاهللا در  اى از خصوصيات است آه ان وعههر آدام از اين مراحل، داراى مجم
 .ها اشاره خواهيم نمود هاى جداگانه به آن آينده در قسمت

 



 

 

 

 بخش سوم

 سار پدر  در سايه)عليه السالم(امام مهدى

 

  در اعالم والدت حضرت مهدى)عليه السالم(نقش حضرت امام عسكرى

اك و سختى با  در چنين اوضاع هراسن)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
از يك سو ; مسئوليتى روبرو بود آه در درجه بااليى از اهميت و حساسيت قرار داشت

 را از ديدگان حكومت عباسى )عليه السالم(بر آن حضرت بود آه مسأله تولد حضرت مهدى
زندگى آن حضرت پى ببرده يا آامًال پنهان آرده و نگذارد آنان به وجود، والدت و مكان 

اين آار به خاطر حفظ اين فرزند ; اى پيدا آنند حتى شناختى اجمالى از وقوع چنين مسأله
شد به  از اعمال قتل عام گونه حكومت عباسى آه در آمين اين فرزند نيز بودند انجام مى

مام بينيم، ا مى )عليه السالم(همين خاطر است آه در خبر والدت حضرت امام زمان
نمايند و به هر آس   تا چه اندازه بر مخفيانه بودن اين مسأله تأآيد مى)عليه السالم(عسكرى

از فاميل و شعيان خاص آه از خبر اين والدت مطلع گشته دستورات شديد و اآيد 
دادند تا اين خبر را آامًال از ديگران پنهان دارند آن حضرت به عنوان مثال به احمد  مى

براى ما فرزندى به دنيا آمده است اين خبر بايد در نزد تو پوشيده بماند و از همه : ندبن اسحاق فرمود

 .)١٧٤(مردم آتمان گردد

اما از جهت ديگر، در آنار اين پنهان آارى و پرده پوشى و در آن اوضاع 
ود آه هاى غافلگيرانه و پيوسته حكومت عباسى، بر آن حضرت ب انگيز و تفتيش هراس

اى اثبات نمايد آه پس   را در نزد شيعيان به گونه)عليه السالم(خبر والدت حضرت مهدى
هيچگونه شكى در وجود و امامت آن حضرت براى شيعيان باقى  از وفات آن حضرت

ها را از اين امر  پس الزم بود آن حضرت شاهدانى بر اين مطلب پيدا آند و آن. نماند
ها  دت خود را براى ديگران نقل آرده و تاريخ نيز اين شهادتمطلع گرداند تا بعدها شها

لذا آن حضرت تعدادى از شيعيان خاص خود را از . هاى آينده ثبت نمايد را براى نسل
 و پس از گذشت سه روز از )١٧٥( مطلع نمود)عليه السالم(امر والدت حضرت مهدى
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، همچنين، پس از گذشت چند سال از )١٧٦(والدت، آن حضرت نوزاد را به آنان نشان داد
 پسر بچه آوچكى بودند او را )عليه السالم(والدِت آن حضرت، در حالى آه حضرت مهدى

ها اعالم آرد آه پس از  به چهل تن از بزرگان و اصحاب خالص خود نشان داده و به آن
را به )عليه السالم( آن حضرت همچنين گاه گاه حضرت مهدى)١٧٧(او اين پسر امام خواهد بود

ها  راى آنداد و حضرت مهدى نيز ب تنهايى به بعضى از اصحاب خود نشان مى
. )١٧٨(رساند ها را در باره امامت خود به يقين مى رساند و آن هايى به ظهور مى آرامت

 با توجه به لزوم حفاظت شديد از زندگى اين فرزند )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
مقدس از جنايت و نسل آشى حكومت عباسى، اقدامات ديگرى نيز با هدف ثبت والدت 

رحمه (خ مفيداى آه طبق نقل شي جانشين خود در تاريخ به انجام رسانده است به گونه

ترين شكلى آه ممكن است والدت   در تاريخ به قوى)عليه السالم(والدت حضرت مهدى)اهللا
 .)١٧٩(انسانى در تاريخ به ثبت برسد، به اثبات رسيده است

 با آن روبرو بود، مسئوليت )عليه السالم(جنبه ديگرى آه حضرت امام حسن عسكرى
آماده آردن مردم براى غيبت فرزندش مهدى و عادت دادن مؤمنان به برخورد غير 

هايى  مستقيم با امام غايب بود، آن حضرت اين امور را از طريق اقدامات و برنامه
 قريب خبر دادن به مردم از غيبت: اقداماتى چون; رساندند وار، به انجام مى زنجيره

 و دستور دادن به مردم براى مراجعه به عثمان بن سعيد )عليه السالم(الوقوع حضرت مهدى
پس از )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى. آه نماينده عام آن حضرت بوده است

 را در حال آودآى به گروهى از اصحاب خود )عليه السالم(آه حضرت امام مهدى اين
 :ها فرمود نشان داد به آن

، أطيعوه وال تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في    هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم«

أديانكم ، أال وأنكم ال ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر، فاقبلوا من عثمان ما 

 پس از من اين امام ;»يقوله وانتهوا الى أمره واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم واألمر إليه

 بر شما است از او پيروى آنيد و پس از من به تفرقه و تشّتت نگراييد آه دينتان شما و جانشين من

آگاه باشيد آه شما از امروز به بعد تا آن هنگام آه مدت زمان معينى بر او . نابود خواهد گرديد

                                                           
 .٤٣١ /آمال الدين.  ١٧٦
 .٤٦٠ /، حافظ سليمان حنفى، ينابيع المودة٤١٥ /، شيخ حر عاملى، اثبات الهداة٢١٧ /شيخ طوسى، غيبت.  ١٧٧
هاى  توان به آتاب تبصرة الولى تأليف سيد بحرانى و فصل هايى از آتاب يابى به اين ماجراها مى براى دست.  ١٧٨

ور حضرت مهدى شرفيات به حض) عليه السالم(غيبت آه به شرح آسانى آه در زمان حيات امام حسن عسكرى
 .شدند مراجعه نمود

 .٣٥٣ /الفصول العشرة فى الغيبة آه در ضمن آتاب عدة رسائل شيخ مفيد چاپ شده است.  ١٧٩



گويد بپذيريد و به دستورات او گردن نهاده،  بگذرد، وى را نخواهيد ديد پس آن چه را آه عثمان مى

 .)١٨٠(مش را قبول آنيد آه او جانشين امام شما است و آار امامت به دست او استآال

 در اين عرصه، تأآيد آن )عليه السالم(از ديگر اقدامات حضرت امام حسن عسكرى
غير حضرت بر به آار گرفتن روش عزلت گزينى و دورى آردن از مردم و برخورد 

آن حضرت جز در . ها را براى مرحله غيبت آماده سازد مستقيم با مؤمنان است تا آن
شد، حتى با شيعيان خاص خود نيز از  اوقاتى آه براى رفتن به دارالخالفه سوار مى

گفت و اين آار از جانب آن حضرت و پيشتر از وى، پدر  پشت پرده سخن مى
اى براى غيبت حضرت صاحب   مقدمه،)عليه السالم(بزرگوارش حضرت امام هادى

رود تا شيعه با اين امر انس گرفته، غيبت آن حضرت   به شمار مى)عليه السالم(الزمان
ها چيز عجيبى نبوده و پرده پوشى و استتار امام از شيعيان به صورت امرى  براى آن

ين راستا به انجام رسيد تثبيت سيستم ، از ديگر اقداماتى آه در هم)١٨١(عادى در آيد
هاى حديثى بود آه اصحاب ائمه روايات خود از ائمه و  وآيالن امام و تأييد نمودن آتاب

 تا مؤمنان در زمان )١٨٢(را در آن جمع آورى نموده بودند )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
 .)١٨٣(هايى مراجعه آنند غيبت به چنين آتاب

 

  در وفات پدر)عليه السالم(حضور حضرت مهدى

: اند مطابق آن چه شيخ صدوق در آمال الدين و شيخ طوسى در غيبت روايت نموده
حضرت امام حسن حضرت مهدى عّجل اهللا فرجه الشريف در روز وفات پدرش 

تر از روايت  البته روايت شيخ طوسى مفصل. حضور پيدا آرده است )عليه السالم(عسكرى
شيخ صدوق است چرا آه شيخ صدوق به حضور آن حضرت در اين روز اشاره آرده 

: آند آه گفت شيخ صدوق از محمد بن حسين بن عباد نقل مى: اما تصريح نكرده است
در هنگام نماز صبح روز جمعه هشتم ربيع االول )السالمعليه (حضرت امام حسن عسكرى

هاى بسيارى با  آن حضرت در همان شب نامه. هـ ق  دار فانى را وداع گفت/ ٢٦٠سال 

                                                           
 .٢١٧ /غيبت طوسى.  ١٨٠
 .٢٦٢ /مسعودى، اثبات الوصيه.  ١٨١
، سيد ابن طاووس، فالح ٧٢ / ١٨، وسائل الشيعة ٢٧٣ - ٢٧٢ /، رجال ابن داود٤٥١، ٤٨١ /ك رجال آّشى.ر.  ١٨٢

 ... . و١٨٣ /السائل
توان به آتاب تاريخ الغيبة  در اين عرصه، مى) عليه السالم(براى آگاهى از نقش حضرت امام حسن عسكرى.  ١٨٣

عليه (ن آتاب حياة االمام العسكرى به بعد، همچني٢٦٩ /)رحمه اهللا(الصغرى تأليف شهيد سيد محمد صدر
 . مراجعه نمود٣٢٦ - ٣١٣ /تأليف شيخ طبسى)السالم



در هنگام وفات آن حضرت، آسى جز آنيزى به نام . دست خود نوشته به مدينه فرستاد
 .)١٨٤(... نزد او نبودداند در صقيل و خادمى به نام عقيد و آسى آه خداوند متعال مى

 : اما شيخ طوسى اين روايت را با تفصيل بيشترى ذآر آرده است آنجا آه گويد

من در همان بيمارى آه حضرت ابومحمد امام حسن : اسماعيل بن على گويد«
در نزد ايشان .  به واسطه آن از دنيا رفتند، بر آن حضرت داخل شدم)عليه السالم(عسكرى

بودم آه آن حضرت به خادم خود عقيد آه سياه پوست و اهل سودان بوده، پيش از آن 
عليه ( نيز بوده و با امام حسن عسكرى)عليه السالم(حضرت خادم پدرش حضرت امام هادى

وى » اى عقيد، قدرى ُآُندر براى من در آب بجوشان«:  بزرگ شده بود، فرمودند)السالم
آن ) مادر حضرت صاحب الزمان(نيز آن حضرت صقيل، اين آار را انجام داده سپس آ
هنگامى آه قدح در دستان امام قرار گرفت و خواست آن را . را براى آن حضرت آورد

هاى آن حضرت  بنوشد لرزه بر دستان آن حضرت افتاد تا آنجا آه لبه جام به دندان
به : مودندآن حضرت از نوشيدن آن مايع منصرف شده و به عقيد فر; آرد برخورد مى

 . وى را به نزد من بياور. اتاق داخل شو، پسرى در حال سجود خواهى ديد

اى در  من با حيرت داخل اتاق شدم ناگهان ديدم پسر بچه: عقيد گفت: سهل گويد ابو
بر او سالم آردم . حال سجود است و انگشت سبابه خود را به سمت آسمان گرفته است

مواليم شما را امر : سپس به آن حضرت گفتم.  رساندوى نماز خود را به سرعت به پايان
در اين هنگام مادر آن پسر، صقيل نيز وارد شد دست . آرده است آه به نزد ايشان برويد

 . برد)عليه السالم(او را گرفته به نزد پدرش امام حسن عسكرى

هنگامى آه آودك در مقابل آن حضرت قرار گرفت به آن حضرت : ابوسهل گويد
هايش  درخشيد و موهاى سرش مجعد و ميان دندان د در حالى آه صورتش مىسالم آر

او را ديدند گريسته و  )عليه السالم(فاصله بود، هنگامى آه حضرت امام حسن عسكرى
آن .  روم  اى َسرَور اهل بيت خود، اين آب را به من بنوشان آه من به سوى پروردگار خود مى: فرمودند

هايش به حرآت آمده و   جوشيده بود به دست گرفت، سپس لبآودك قدحى را آه با آندر
 آن را نوشيد )عليه السالم(هنگامى آه امام حسن عسكرى. آن آب را به آن حضرت نوشاند

اى پهن آرده و  ، پس در دامن آن حضرت حوله»مرا براى نماز آماده آنيد«: فرمودند
 . مسح نمودآودك او را به ترتيب اعضا، وضو داده و بر سر و پاى او

پسرم بر تو بشارت باد آه تو صاحب :  به او فرمودند)عليه السالم(آنگاه امام حسن عسكرى

من تو را به دنيا آوردم و . باشى الزمان و مهدى هستى تو حّجت خدا بر زمين هستى و تو پسر و فرزند من مى

جعفر فرزند محمد فرزند على تو محمد فرزند حسن فرزند على فرزند محمد فرزند على فرزند موسى فرزند 

                                                           
 .٤٧٤ /آمال الدين.  ١٨٤



فرزند حسين فرزند على بن ابى طالب هستى رسول خدا تو را به دنيا آورده و تو پايان بخش پيشواياِن پاك و 

پدرم . به تو بشارت داده و نام و آنيه تو را تعيين نموده است)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر خدا. پاآيزه هستى

خداوند بر اهل بيت درود فرستد آه او است پروردگار ما . هد را با من آرده استبه نقل از پدران پاآت اين ع

دعوت حق را لبيك )عليه السالم(در همين هنگام حضرت امام حسن عسكرى» و ستوده شده و با اقتدار است

 .)١٨٥(گفتند

                                                           
 .١٦٥ /غيبت طوسى.  ١٨٥



 

 

 

 

 

 قسمت سوم

 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(غيبت صغراى امام مهدى

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(علل غيبت صغراى امام مهدى

 

 بخش سّوم

  در غيبت صغرى)عليه السالم(اقدامات امام مهدى



 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم( غيبت صغراى امام مهدى

 

  در سن آودآى)عليه السالم(پذيرش مسئوليت امامت توسط حضرت مهدى

 سالگى به دست ٦ يا ٥ر سن هاى امامت را د  مسئوليت)عليه السالم(حضرت مهدى
آم )عليهم السالم(آن حضرت در هنگام به دست گرفتن مسئوليت امامت از همه ائمه. گرفتند

 .)١٨٦(بودند سن و سالتر بودند و احاديث شريف، از پيش، از اين مطلب خبر داده

 عجيب و بى )عليهم السالم(و اين مسأله در تاريخ انبيا و رسوالن و پيشواياِن اهل بيت
چرا آه به حسب نص قرآن آريم بعضى از پيامبران خدا قبل از حضرت . سابقه نيست

مانند حضرت عيسى و حضرت . اند  اين خصوصيت را داشته)عليه السالم(مهدى
، چنان آه دو تن از امامان اهل بيت نيز پيش از آن حضرت اين ويژگى )عليهما السالم(يحيى

 سالگى به عهده گرفت ٨ آه امامت را در سن )عليه السالم(را دارا بودند حضرت امام هادى
 . سالگى به عهده گرفتند٩ يا ٧ه امامت را در سن  آ)عليه السالم(و حضرت امام جواد

اولين امتحان پس از .  در دو آزمون آلى شرآت فرمود)عليه السالم(حضرت امام جواد
 و )عليهم السالم(به دست گرفتن مسئوليت مستقيم امامت، در حضور مشايخ مذهب اهل بيت

بودند از آن  )عليه السالم(دانشمندان بزرگ آه از اصحاب پدرش حضرت امام رضا
امتحان دوم در مجلس مأمون و در حضور دانشمندان بزرگ آن . حضرت به عمل آمد

اى سعى در  روزگار و بزرگترين رهبران عباسى به عمل آمد آه همگى با هر وسيله
حضرت امام جواد از هر دو . داشتند )عليهم السالم(پايين آوردن قدر و منزلت اهل بيت

رخشان، سربلند بيرون آمد آه به همين سبب بزرگان و مشايخ امتحان فوق با پيروزى د
اصحاب پدرش همچنين دانشمندان بزرگ مسلمين به امامت و رهبرى علمى آن حضرت 

                                                           
حب امر غيبت از نظر سن صا«: اشاره نمود آه فرمودند) عليه السالم(توان به حديث امام باقر به عنوان مثال مى.  ١٨٦

توان به  ، در همين رابطه مى١٨٤ /غيبت نعمانى» ...باشد آوچكتريِن ما و از نظر شخصيت، گمنامترين ما مى
همچنين آتاب .  داده است٢٥٦/ در آتاب الفصول المختاره من العيون والمحاسن) رحمه اهللا(توضيحاتى آه شيخ مفيد

آه بحث مفصلى درباره اين پديده در زندگى  )رحمه اهللا(باقر صدربحث حول المهدى تأليف شهيد سيد محمد 
 .دارد، مراجعه نمود) عليهم السالم(ائمه



 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى آه به علوم شريعت جد بزرگوار خود حضرت محمد و احاطه
 .)١٨٧(داشت اعتراف و اذعان نمودند

چرا آه امامت اين . مهمترين نتيجه اين مسأله اثبات امامت امامان دوازده گانه است
آند  بزرگواران، مقامى الهى است آه خداوند متعال آن را به هر آس بخواهد اعطا مى

لهى بر يك شخص تأثيرى ندارد و به همين به همين دليل، آمى سن در شايستگى افاضه ا
عليه (بينيم همه دانشمندان مذاهب اسالمى آه شرح حال حضرت مهدى دليل است آه مى

 سالگى را براى آن ٥اند به دست گرفتن مسئوليت امامت در سن   را نوشته)السالم
ند تا آنجا آه دانشم. اند حضرت امرى طبيعى در سيره پيشوايان اين خاندان دانسته

 )عليه السالم(بزرگى مانند ابن حجر هيثمى مكى شافعى در شرح حال امام حسن عسكرى
او غير از يك پسر بنام ابوالقاسم محمد، حّجت جانشينى از خود به جا : نويسد مى

اما خداوند متعال در همين سن آم ;  سال بود٥عمر وى در هنگام وفات پدرش . نگذاشت
 .)١٨٨(... عطا آرده بودحكمت را به او 

همچنين شيخ عبدالرحمن جامى حنفى صاحب آتاب مرآة االسرار در بيان شرح حال 
او پس .  سال بود٥سن وى در هنگام وفات پدرش «: نويسد  مى)عليه السالم(حضرت مهدى

آنجا آه خداوند متعال ; استاز پدر بر مسند امامت نشست و مَثل او مَثل يحيى بن زآريا 
همچنين مَثل او مَثل عيسى بن . حكمت و آرامت را در سن آودآى به او اعطا آرده است

مهدى نيز چنين . آنجا آه خداوند متعال در سن آم نبوت را به او عطا آرد; مريم است
ر است آه خداوند متعال در سنين پايين امامت را به او اعطا آرده است و آنچه از امو

از وى به ظهور رسيده، چنان بسيار است آه آتاب مختصر من ) معجزه(خارق عادت 
 .)١٨٩(»ها را ندارد گنجايش بيان همه آن

. بينيم آه شيخ جامى حنفى در اينجا به زندگى پيامبران سابق استناد آرده است مى
تعال مورد تأييد و پشتيبانى باشد اين بدان معنى است آه تا وقتى امام از جانب خداوند م

بزرگى و آوچكى در امامت او تأثيرى نداشته و در اين صورت امامت آودآان نيز 
 .ُبعدى نخواهد داشت

 از چنين پشتوانه الهى )عليه السالم(و اين مطلب به اثبات رسيده است آه حضرت مهدى
 حديث و تاريخ هاى اين مطلب از رويدادهاى چندى آه آتاب. برخوردار بوده است

ها ذآرى از صدور آراماتى از آن حضرت به ميان آمده  ها را نقل نموده و در آن آن
بعضى از اين . شود آراماتى آه عادتًا از غير امام صادر نمى. شود است استفاده مى

                                                           
 . و ساير آتابها آمده٩٩ / ٥٠فصل در دايرة المعارف بحاراالنوار اين امتحانات به صورت م.  ١٨٧
 .١٢٤ /الصواعق المحرقه.  ١٨٨
 .٣١ /مرآة االسرار.  ١٨٩



ها در زمان حيات پدرش و بعضى ديگر در زمان امامت خود آن حضرت به  آرامت
 .)١٩٠(وقوع پيوسته است

 

 نماز گذاردن آن حضرت بر پدر و اعالم وجود

 به دست  اندآى پس از)عليه السالم(هايى آه حضرت امام زمان از اولين مأموريت
گرفتن زمام امور امامت به انجام آن مبادرت ورزيد نماز گذاردن بر جنازه پدر 

قبل از بيرون آوردن .  در خانه بود)عليه السالم(بزرگوارش حضرت امام حسن عسكرى
 )١٩١(آمد هاى حكومت عباسى به شمار مى جسد مطهر براى نماز رسمى آه از برنامه

ماز عليرغم خطراتى آه پس از انتشار اين خبر براى آن حضرت البته اقامه آردن اين ن
 .آمد داشت، از نظر اثبات امامت آن حضرت، امرى مهم به شمار مى

عباس نيز بوده  شيخ طوسى با سند خود از احمد بن عبداهللا هاشمى آه خود از بنى
 عليهما(من در روزى آه حضرت ابومحمد، حسن بن على«: است، روايت آند آه گفت

جنازه آن حضرت نيز .  از دار دنيا رفت در خانه آن حضرت در سامرا حاضر شدم)السالم
ما سى و نه مرد بوديم آه در . از اتاق بيرون آورده و در صحن خانه قرار داده شده بود

اى در دهه اول زندگانى با پاى برهنه در  آه پسر بچه آنجا به انتظار نشسته بوديم تا اين
. ر دوش داشت آه صورت خود را نيز با آن پوشانده بود بر ما وارد شدحالى آه عبايى ب

. آه او را بشناسيم از هيبت او از جا برخاستيم هنگامى آه وى به نزد ما آمد ما بدون آن
وى بر جنازه نماز خواند و . وى پيش آمده مردم برخاستند و پشت سر او صف آشيدند

 .)١٩٢(» از آن خارج شده بود گرديداتاقى غير از اتاقى آهك حرآت آرده داخل

شيخ صدوق نيز اين حادثه را با تفصيل دقيقترى به نقل از ابواألديان بصرى آه يكى 
 :نمايد از افراد مورد اعتماد حضرت امام عسكرى بوده است، چنين نقل مى

حمد بن من به حضرت حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن م«
هايش را به  آردم و نامه  خدمت مى)عليهم السالم(على بن حسين بن على بن ابى طالب

در آخرين بارى آه آن حضرت در بستر بيمارى افتادند و . رساندم شهرهاى مختلف مى
 آه صلوات خدا بر او باد ـ  ـ در اثر همان بيمارى به شهادت رسيدند، به محضرش

                                                           
، و مانند بيان مطالب ... و٤٤١، ٤٣٣ /نند سخن گفتن آن حضرت در هنگام والدت و در گهواره، آمال الدينما.  ١٩٠

 ... . و١٤٨ /علمى و ِحَكمى در سن آودآى، غيبت شيخ طوسى
ز اول در حضور اصحاب سرشناس امام و ارحام و فاميل آن حضرت بوده و نماز شود آه نما از اينجا فهميده مى.  ١٩١

رسمى در حضور نمايندگان حكومت عباسى و افراد سرشناس شهر و عامه مردم اقامه گرديده است، براى تفصيل 
 . مراجعه نمود٣٢٨ / ٥٠توان به آتاب بحاراالنوار  بيشتر در اين زمينه مى

 . ١٥٥ /غيبت شيخ طوسى.  ١٩٢



. ها را به مدائن ببر اين نامه: ايى نوشته به من داده و فرمودنده آن حضرت نامه. شرفياب شدم

انجامد و تو در روز پانزدهم به سامرا باز خواهى گشت و در همان روز از  سفر تو چهارده روز به طول مى

 .خانه من بانگ عزا خواهى شنيد و جنازه مرا بر محل غسل خواهى يافت

اى   موالى من هنگامى آه چنين مسأله:به آن حضرت عرض آردم: ابواالديان گويد
هر آس آه جواب اين : اتفاق افتاد چه آسى جانشين شما خواهد بود؟ آن حضرت پاسخ دادند

 .»ها را از تو طلب آرد او همان آسى است آه پس از من به امر امامت قيام خواهد نمود نامه

 .نشانه بيشترى به من بفرماييد: به آن حضرت عرضه داشتم

آسى آه بداند در هميان چيست و تو را از آن آگاه آند، وى همان آسى است : آن حضرت فرمودند

و ديگر هيبت آن حضرت مانع شد تا من از آن . آه پس از من به امر امامت قيام خواهد نمود
ها را برداشته و به مدائن برده، جواب  حضرت سؤال آنم آه در هميان چيست؟ نامه

مودم و در روز پانزدهم وارد شهر سامرا گرديدم و چنان آه آن ها را دريافت ن آن
حضرت به من فرموده بوده، صداى ناله و عزا را از خانه آن حضرت شنيدم و هنگامى 

ديدم آه جعفر . آه وارد خانه شدم مشغول غسل دادن جنازه مطهر آن حضرت بودند
بر در خانه ايستاده و  )عليه السالم(آذاب، برادر آن حضرت و پسر حضرت امام هادى

من در دل . گفتند شيعيان گرداگرد او بوده به او تسليت گفته و امامتش را به او تبريك مى
شناختم و  گفتم اگر اين شخص امام باشد، امامت باطل شده است چرا آه من او را مى مى
پيش من . نوازد آند و طنبور مى نوشد و در آاخ، قمار بازى مى دانستم آه نبيذ مى مى

سپس عقيد !. اما او چيزى از من نپرسيد. رفته به او تسليت گفته و امامتش را تبريك گفتم
خارج شد و به او گفت سرورم برادر شما تكفين شده و آماده نماز است برخيز و بر او 

 . نماز بگذار

ها َسّمان و  جعفر بن على به همراه شيعيانى آه گرداگرد او بودند آه پيشاپيش آن
آردند، داخل  ن على معروف به سلمه آه به دست معتصم به قتل رسيد حرآت مىحسن ب
) صلوات اهللا عليه(هنگامى آه وارد شديم ديديم آه حضرت امام حسن عسكرى. خانه شد

. جعفر بن على پيش رفت تا بر برادر خود نماز بخواند. در آفن پيچيده و در تابوت است
گويد، ناگاه آودآى گندمگون با موهاى مجعد و خواست تكبير نماز را ب هنگامى آه مى

اى عمو عقب : هايى با فاصله خارج گرديده عباى جعفر بن على را گرفت و گفت دندان

 .بايست آه من براى نماز بر پدرم سزاوارتر هستم

جعفر در حالى آه صورتش خشمناك و زرد شده بود عقب رفت و آن پسر بچه جلو 
سپس آن حضرت در آنار قبر پدر .  نماز گذارد)يه السالمعل(آمد و بر امام حسن عسكرى



هايى آه  اى بصرى جواب نامه: سپس به من فرمود. به خاك سپرده شد )عليه السالم(بزرگوار خود

ها را به او داده و در دل گفتم اين دو نشانه از  من جواب نامه. در نزد توست به من بده
سپس خارج شده و به نزد . اقى مانده استهاى امامت او است و اآنون هميان ب نشانه

سرور : گفت ديدم آه حاجز وشا به او مى. جعفر بن على آه در حال آه و ناله بود رفتم
به خدا سوگند آه من : جعفر گفت. من بگو اين آودك آيست؟ تا عليه او اقامه برهان آنيم

 .تا به حال او را نديده و نشناختم

عليه (م وارد شده و سراغ حضرت امام حسن عسكرىما نشسته بوديم آه گروهى از ق

اآنون بايد به چه :  را گرفتند و از فوت آن حضرت آگاه گرديدند پس سؤال آردند)السالم
آنان به نزد جعفر بن على رفته . آسى تسليت بگوييم؟ مردم به جعفر بن على اشاره آردند
ها و مقدارى  به همراه ما نامه: دبه او تسليت گفته امامتش را تبريك گفته و اين چنين گفتن

ها از چه آسانى و پول چه مبلغى است؟ جعفر  پول هست، حال تو بايد بگويى اين نامه
خواهيد آه غيب را  از ما مى«: گفت تكاند و مى از جا برخاسته، خاك از لباس خود مى

ن نامه با شما فالن و فال: در اين هنگام خادمى خارج شد و گفت: راوى گويد» !بدانيم؟
آنان . است و هميانى است آه در آن هزار دينار است آه نقش ده دينار آن محو شده است

ها  آن آس آه تو را فرستاده است تا اين نامه: ها و اموال را به آن خادم داده و گفتند نامه
 .ها را بگيرى او امام است و پول

 شده اين مسأله را براى جعفر بن على پس از اين ماجرا بر معتمد خليفه عباسى داخل
عليه (معتمد نيز مأموران خود را فرستاد و آنيز حضرت امام عسكرى. او باز گو نمود

 بود دستگير آرده و آودك را از او طلب )عليه السالم( صقيل را آه مادر امام زمان)السالم
وى داشتن چنين فرزندى را انكار آرده و براى سرپوش گذاشتن بر حال آن . نمودند

ودك ادعا آرد آه آبستن است، آنان وى را براى گرفتن اعتراف به قاضى ابن ابى آ
اما ناگهان مسأله مرگ عبيداهللا بن خاقان پيش آمده و دفعتًا . الشوارب واگذار آردند

شخصى به نام صاحب الزنج در بصره سر به شورش برداشت و حكومت به واسطه اين 
 .)١٩٣(...و بحمداهللا از چنگال آنان نجات يافتامور، از مسأله اين آنيز غافل شد و ا

 

  از اقامه نماز بر جنازه پدر)عليه السالم(اهداف حضرت امام زمان

 بر جنازه پدر بزرگوارش، دو امر مهم )عليه السالم(نماز گزاردن حضرت امام زمان
ا پس از شهادت امام نمود، زير ها بسيار ضرورى مى را محقق آرد آه انجام آن

چرا آه ; ها براى شناسايى هويت امام دوازدهم دور زده و منتظربود يازدهم، همه چشم
                                                           

 .٤٧٦ - ٤٧٥ /آمال الدين.  ١٩٣



 در آمال خفا و پنهان آارى صورت گرفته )عليه السالم(دانيم والدت حضرت امام مهدى مى
دانست مصلح منتَظر  بود تا حكومت عباسى آه مترّصد آشتن چنين فرزندى بود آه مى

به همين دليل، اين شرايط خاص . ست، در رسيدن به هدف شوم خود ناآام شودجامعه ا
آرد آه همه مردم در اين انتظار باشند آه چه آسى بر امام يازدهم نماز  ايجاب مى

اين . اى براى آشف هويت جانشين امام يازدهم قرار دهند گذارد تا اين امر را قرينه مى
بى براى آگاه آردن آسانى بود آه آن روز در شرايط، در عين حال، فرصت بسيار مناس

ها از اصحاب خاص آن حضرت  حضور داشته و بيشتر آن )عليه السالم(خانه امام عسكرى
 زنده است و )عليه السالم(آگاهى نسبت به اين امر آه حضرت امام زمان; و وآيالن او بودند

هاى   فعاليتاو است آه وصى واقعى پدرش بوده، دست تواناى خداوند او را از
خصوصًا با علم به اين مطلب آه خليفه . جنايتكارانه حكومت عباسى در امان داشته است

عليه (وقت معتمد عباسى بالفاصله پس از رسيدن خبر وفات حضرت امام حسن عسكرى

 را اتاق به )عليه السالم(مأموران خود را گسيل داشت تا تمام خانه امام حسن عسكرى )السالم
 نمايند تا ببينند آيا آن حضرت پسرى دارد يا نه، آنان با خود مأموران زن را اتاق تفتيش

نيز بردند تا آنيزان آن حضرت را نيز از نظر حاملگى مورد آزمايش قرار دهند و همه 
 .)١٩٤(اين امور قبل از تجهيز جنازه مطهر آن حضرت و آفن آردن آن بوده است

به اين دليل، نماز گذاردن آن حضرت بر پدر بزرگوارش به اين معنى بود آه 
ها مطابق با  و تعداد آن -افرادى آه در آن روز در خانه آن حضرت حضور داشتند 

 )عليه السالم( بدانند حضرت مهدى-  تن بوده است٤٠روايت هاشمى آه پيشتر گذشت حدود 
حمله سريعى آه خانواده . از هجوم سريع دولت عباسى جان به سالمت برده است
 را غافلگير آرد، اين )عليه السالم(مصيبت زده و داغداِر فقدان حضرت امام حسن عسكرى

هجوم به حدى غافلگيرانه بود آه بعضى از شيعه تصور آرده بودند خانواده امام حسن 
 .اند اى را نداده و براى آن آماده نبوده حمله احتمال چنين )عليه السالم(عسكرى

شود آه نماز گزاردن آن حضرت بر امام حسن  اهميت اين امر آنجا بيشتر آشكار مى
 بيانگر اين مسأله نيز بوده است آه اين پسر، فرزند امام حسن )عليه السالم(عسكرى
 است و به همين جهت براى نماز گزاردن بر آن حضرت از ديگران )عليه السالم(عسكرى

چنان آه روايت ابواالديان تصريح دارد آه آن حضرت به عموى خود . سزاوارتر است
 . اى عمو من براى نماز گذاردن بر پدر خود سزاوارترم:جعفر خطاب آرده و فرمودند

                                                           
 . آمده است٤٧٣ ، ٤٣ /شرح و تفصيل اين مطلب در آمال الدين.  ١٩٤



ملقب   -اشتن عمويش جعفر  بازد)عليه السالم(دومين دستآورد اين اقدام حضرت مهدى
چرا آه نماز خواندن .  از بهره بردارى از اين موقعيت به نفع خود بود- به جعفر آذاب

اى بوده،  توانست در اذهان مردم به عنوان برگ برنده جعفر بر امام حسن عسكرى مى
عليه (اش را مبنى بر جانشينى برادرش حضرت مام حسن عسكرى ادعاهاى گمراه آننده

هاى  گردد آه تالش اهميت اين اقدام و ضرورت آن، آنجا آشكار مى.  تأييد نمايد)مالسال
آه او  مذبوحانه جعفر آه با تشويق حكومت عباسى و با هدف قانع آردن مردم به اين

شد،   است انجام مى)عليه السالم(جانشين و قائم مقام برادرش حضرت امام حسن عسكرى
اى رسيد آه طبق مضمون حديث  پافشارى او در اين راه به اندازه. )١٩٥(مالحظه گردد

 نزد خليفه عباسى )عليه السالم(گذشته حاضر شد تا از برادرزاده خود حضرت مهدى
موده، با يارى طلبيدن از دربار عباسى و براى نيل به هدف خود، سعايت و بدگويى ن

فورًا حضور آن حضرت را براى اقامه نماز بر پدرش به خليفه وقت، معتمد عباسى 
 .را دستگير آنند)عليه السالم(گزارش آرد تا حضرت مهدى

هاى پر تب و تابى تأثير منفى بزرگى در گمراه آردن  روشن است آه چنين فعاليت
 از  )عليه السالم(حق داشت خصوصًا آه حضرت مهدى دم و دور آردن آنان از امام برمر

، همواره در )عليه السالم(آغاز والدت جز براى تعداد اندآى از اصحاب خاص امام عسكرى
بايست با اين   مى)عليه السالم(به همين دليل حضرت مهدى. خفا و پوشيدگى بوده است

بردارى از اين موقعيت حساس  ى خود جعفر اجازه بهرهمشكل رو در رو شده و به عمو
و عليرغم همه مخاطرات، با اعالن حضور . اش ندهد هاى گمراه آننده را براى فعاليت

 .نمايد خود حجت را بر همگان تمام

 

 )عليه السالم(دو غيبت حضرت مهدى

 اند آه به غيبت صغرى  دو غيبت داشته- عجل اهللا فرجه الشريف -حضرت مهدى 
صلى اهللا عليه (اند و روايات و احاديث بسيارى آه از پيامبر اآرم و غيبت آبرى مشهور شده

اند آه به زودى   نقل شده است، از اين هردو خبر داده)عليهم السالم( و ائمه معصومين)وآله
هاى آسمانى سابق نيز  ها بخشى از متون آتاب ها اشاره خواهيم آرد، گذشته از آن به آن

 .اند ها اشاره آرده ديديم به آنچنان آه 

                                                           
 / ٤طالب  ، مناقب آل ابى٢٣١ - ٢٣٤ / ٥٠، و به نقل از آن بحار االنوار ٣٣٧ - ٣٣٦٦ / ٢اد شيخ مفيد، ارش.  ١٩٥

 .٢٧٩ / ٢، احتجاج ٤٢٢



غيبت صغرى از زمان وفات پدر بزرگوار امام زمان، حضرت امام حسن 
هـق آغاز گشت و آن حضرت از آن تاريخ تا هنگام /٢٦٠ در سال )عليهما السالم(عسكرى

) آه سفيران و نمايندگان مخصوص آن حضرت بودند(مرِگ آخرين نفر از نواب اربعه 
هـق آه سالروز والدت مبارك /٣٢٩ سمرى، يعنى نيمه شعبان سال شيخ على بن محمد،

هاى امامت بودند و با اين حساب مدت  دار مسئوليت خوِد آن حضرت نيز بود، عهده
 .شود غيبت صغراى ايشان حدود هفتاد سال مى

 از مردم بود چرا آه آن )عليه السالم(مشخصه اين دوران عدم استتار آامل امام زمان
ويژگى ديگر اين . آردند ين دوران با بعضى از مؤمنان ارتباط برقرار مىحضرت در ا

ها و توقيعات فراوان در موضوعات مختلف از آن حضرت  دوره، صدور نامه
همچنين ديگر ويژگى اين دوران وجود همين نايبان خاص بود آه آن حضرت .  باشد مى

نى انتقالى ميان زمان حضور اين دوران در واقع دورا. آرد مستقيمًا آنان را يارى مى
به آن عادت )عليهم السالم(مستقيم امامان در ميان مردم آه مردم در زمان پدران امام زمان
 .داشتند و دوران استتار آامل امام از مردم يعنى غيبت آبرى بود

آن هنگام آه حضرت ; اما غيبت آبرى پس از وفات شيخ سمرى آغاز گرديد
چون اهداف مورد . دستور دادند تا براى خود جانشينى تعيين نكند به وى )عليه السالم(مهدى

غيبت آبرى تا امروز نيز ادامه دارد و همچنان . نظر از غيبت صغرى به دست آمده بود
ادامه خواهد داشت تا روزى آه خداوند متعال به آن حضرت اجازه ظهور و اقدام به قيام 

 .اش را عطا فرمايد مصِلحانه

ها و توقيعات  ى پايان يافتن نظام نايبان خاص، آم شدن نامهويژگى غيبت آبر
البته اين استتار آامل در . صادره از آن حضرت و استتار آامل امام از مردم است

هاى آينده از آن حاالت و شرح  گيرد آه در بخش هاى معينى مورد استثنا قرار مى حالت
 . بيشتر بحث خواهيم آردايم و تفصيل آنچه در اينجا به صورت اجمال ذآر آرده



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(علل غيبت صغراى امام مهدى

 

 علل و اسباب پيدايش غيبت صغرى

 به عنوان اقدامى مقدماتى - عّجل اهللا تعالى فرجه الشريف -غيبت حضرت مهدى 
غيبتى آه به مقتضاى حكمت خداوندى در ; آيد براى ظهور آن حضرت به حساب مى

دگان و با هدف آماده آردن جامعه بشرى براى مأموريت مهم اسالمى تدبير شئون بن
و اين . باشد آه خداوند تبارك و تعالى بر دست آن حضرت تحقق خواهد بخشيد مى

ها و بر پا شدن دولت عدالت  چيزى نيست جز آشكار شدن برترى اسالم بر همه دين
آه در آن تنها خدا گستر اسالم در سرتاسر زمين و تأسيس جامعه توحيدى خالصى 

اى از  عبادت شده و هيچ شريكى براى او قرار داده نشود بدون هيچ ترس و واهمه
هاى منافقان و مشرآان آه چنان آه در بخشى آه مخصوص به سيره پس از  دسيسه

ظهور آن حضرت است خواهيم ديد روايات و نصوص شرعى نيز بر اين مطلب داللت 
 .دارند

ام اسالمى شد اين نظام را از نقش پيشرو و مطلوبى آه انحرافى آه دامنگير نظ
نظامى آه به تعبير قرآن شريف ; خداوند متعال براى آن اراده فرموده بود، دور آرد

 .گر شود آه براى مردم پديدار گشته است بايست در غالب بهترين امتى جلوه مى

 و نفوذ آرد آه اما انحراف اجتماعى، اخالقى و اقتصادى چنان در اين جامعه رسوخ
شايستگى قيام به امر مهم هدايت جامعه بشرى به سوى عدالت اسالمى را از دست داد تا 

هاى اصيل الهى  آن جا آه خوِد مسلمانان نيز فاقد اين امر مهم و بسيارى از ديگر ارزش
 .ها محو گرديد هاى الهى از زندگى آن گرديدند و همه مظاهر ارزش

انحراف سياسى آه خود علت ديگر انحرافات است بر نظام حكومتى مسلمانان حاآم 
هايى آه هدفى جز فرو رفتن در  حكومت; هاى آنان جريان يافت شده فساد در حكومت

منازعاتى آه با انگيزه در ; هاى داخلى بر سر قدرت نداشتند هاى حرام و درگيرى لذت
گرفت، تا آنجا آه خليفه مسلمانان  ه در مىجويان دست گرفتن حكومت و مطامع برترى

از صورت خادم رعيت و مدافع از آرامت انسانى و مصالح دنيوى و اخروى آنان خارج 



شده، به صورت حاآم مستبدى در آمد آه هيچ قصدى جز ايجاد فساد در روى زمين، 
مر  نداشت، حتى اگر اين ا- به هر نحو ممكن -طلبى و حفظ تاج و تخت خويش  برترى

 همان )صلى اهللا عليه وآله(هايى باشد آه پيامبر اآرم ترين ارزش به قيمت پايمال آردن روشن
به همين دليل است . ها باشد دادند آورنده آن اش را سر مى آسى آه آنان شعار جانشينى

صلى (از عترت پاك پيامبر اآرم )عليهم السالم(بينيم آنان در مبارزه با ائمه معصومين آه مى

در تعليل   )عليه السالم(تالش فراوان آردند و در روايتى آه از امام حسن عسكرى) عليه وآلهاهللا
 ذآر آرديم )عليه السالم(دشمنى امويان و عباسيان با آن بزرگواران خصوصًا مهدى موعود

 .نيز به همين مطلب اشاره شده است

زگار براى تحمل گيريم آه نظام اسالمى و طبعًا جامعه انسانى در آن رو نتيجه مى
گذاشته شده )عليه السالم(اى آه بر عهده حضرت مهدى بار مسئوليت بزرگ اصالحگرانه

شايد از بارزترين داليل اين سخن موضع حكومت در برابر . بود آمادگى بالفعل نداشت
نمودند، اما  هاى علوى بسيارى بود آه در جاى جاى سرزمين اسالم ظهور مى نهضت

گشتند يا به سرعت به راه انحراف  ب وحشيانه حكومت مواجه مىبه زودى يا با سرآو
گرديدند آه با ساير  هايى مى افتاده از اهداف مورد نظر دور شده تبديل به حكومت

هاى فاسد زمان خود چندان تفاوتى نداشته، از اهداف مصلحانه بزرگ اسالم به  حكومت
 .)١٩٦(غايت دوربود

اى آه دستگاه حاآمه  هاى مذبوحانه بار و تالش در سايه اين اوضاع وخامت
هايى از  و گوشه  برد ـ  به آار مى)عليه السالم(عباس براى نابود آردن حضرت مهدى بنى

 الزم بود تا آن حضرت در پوشش پرده حفاظتى قرار گيرد آه در - آن را مالحظه آرديم
; ساز تهيه مقدمات ظهور خويش گردد بر بندگان زمينهپناه آن بتواند به عنوان حجت خدا 

ظهورى بدون واهمه از خطر جنايت و نابودگرى دشمنان و خطر خالى ماندن زمين از 
اين پوشش حفاظتى . حجت خدا آه مأمور پاسدارى از شريعت اسالم ناب محمدى است

 .نام دارد» غيبت«

س از آشته شدن بيان روايات شريفى آه يكى از اسرار غيبت آن حضرت را تر
البته اين علتى است آه با غيبت صغرى انطباق . اند به همين مسأله اشاره دارند داشته

                                                           
يقى تحليلى، مستند و گرانسنگ با استناد به منابع تاريخ اسالمى در رابطه با تحق) رحمه اهللا(شهيد سيد محمد صدر.  ١٩٦

توان به آتاب تاريخ الغيبة الصغرى  اين دوران از تاريخ اسالم انجام داده است آه براى آگاهى بيشتر از آن مى
 .نوشته ايشان مراجعه آرد



علل ديگرى همچون آماده آردن جامعه بشرى براى ظهور نيز وجود دارد آه در . دارد
 .ها نيز خواهيم پرداخت مقدمه بحث از غيبت آبرى به آن

 

  )عليه السالم(براى غيبت حضرت مهدى )يهم السالمعل(زمينه سازى پيامبر اآرم و ائمه

 )صلى اهللا عليه وآله(منابع حديثى اسالمى بسيارى از احاديث شريف آه از پيامبر اآرم 

ها خبر  اند آه همه آن اند را در خود ثبت نموده  روايت شده)عليهم السالم(بر ائمه اهل بيت
دهند ما در ضمن بحث از  از حتميت وقوع غيبت حضرت مهدى عجل اهللا فرجه مى

ايم اآنون  اى از اين روايات را نقل نموده مسأله مخفى بودن والدت آن حضرت پاره
 :آنيم هاى ديگرى از اين روايات را نقل مى نمونه

از جمله اين روايات، روايتى است آه حافظ صدرالدين ابراهيم محمد حموينى شافعى 
ائد السمطين و ساير دانشمندان و مؤلفان در آتاب خود به نام فر) ق.هـ ٧٢٢ - ٦٤٤(

اند آه شخصى يهودى به نام  اسالم با سندهاى مختلف، آن را از ابن عباس نقل نموده
رفته و در رابطه با مسائلى مانند  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عماره به نزد رسول خدا نعثل ابو

رم پاسخ سؤاالت او را به توحيد و نبوت و امامت از آن حضرت سؤاالتى نمود پيامبر اآ
شهادت : صورت آامل بيان فرمودند و در نتيجه آن مرد يهودى اسالم آورده و گفت

دهم آه تو فرستاده خدايى و شهادت  دهم آه هيچ خدايى جز اهللا نيست و شهادت مى مى
هاى سابق  هاى يهودى من اين مطلب را در آتاب. دهم آه اينان جانشينان تو هستند مى

: ام آه آمده است من در آنچه موسى ما را به آن سفارش نموده بود ديده. ام هنيز ديد
نامند ظهور خواهد نمود  مى» احمد«هنگامى آه آخرالزمان فرا رسد پيامبرى آه او را 

و او پايان بخش پيامبران است و پس از او پيامبرى نخواهد بود و از نسل او به تعداد 
 . پيشوايانى پاك و صالح خواهندآمد)دوازده تن(اسباط بنى اسرائيل 

 شناسى؟ اى ابا عماره آيا اسباط را مى:  به او فرمودند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم

 .بودند آرى اى پيامبر خدا آنان دوازده تن: عماره پاسخ داد ابو

 آرى اى مرد پاسخ داد. در ميان اسباط الوى بن ارحيا نيز بوده است: پيامبر اآرم فرمودند
ها از بنى اسرائيل غايب شد و  او همان آسى است آه سال. شناسم رسول خدا او را مى

سپس بازگشت و شريعت موسى را پس از اندراس و نابودى زنده نمود و با پادشاهى به 
 .نام فريطا جنگيد تا او را آشت

 چه در بنى اسرائيل به وقوع در امت من هم مانند آن:  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم

شود و  آند و ديده نمى پيوست مو به مو به وقوع خواهد پيوست و دوازدهمين تن از فرزندان من غيبت مى



. ماند اش چيزى باقى نمى آه از اسالم جز اسم و از قرآن جز خط و نوشته گذرد تا اين زمانى بر امت من مى

شود و اسالم را به  دهد پس او ظاهر مى جازه ظهور و خروج مىدر اين زمان است آه خداوند متعال به او ا

 .بخشد ظهور رسانده، دين را حياتى دوباره مى

خوشا به حال آسى آه آنان را دوست بدارد و خوشا به حال آسانى آه : سپس پيامبر اآرم فرمودند

 .)١٩٧(به آنان تمسك جويد و واى بر دشمنان آنان

هر آس قائم را :  روايت شده است آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(همچنين از پيامبر اآرم

 .)١٩٨(آه از فرزندان من است در زمان غيبتش انكار نمايد به مرگ جاهليت مرده است

سوگند به آن آسى آه مرا به حق، به عنوان بشارت دهنده مبعوث : آن حضرت همچنين فرمودند

از جانب من بسته شده است از ميان امت غايب خواهد شد تا آنجا آه نمود، قائم از فرزندان من برابِر پيمانى آه 

مردم بگويند خداوند ديگر نيازى به آل محمد ندارد و ديگرانى در والدت او شك آنند پس هر آس زمان او را 

درك نمايد بايد به دين او تمسك جويد و شيطان را به واسطه شك در او، در دين خود راه ندهد آه در اين 

 .)١٩٩(...نمايد ت شيطان او را از دين و ملت من خارج مىصور

 : آن حضرت همچنين فرمودند

و خداوند از نسل حسين پيشوايانى قرار داده است آه مردم را به فرمان من سفارش آنند و وصيت مرا 

آسى آه از نظر شكل ; باشد هل بيت من و مهدى امت من مىها قائم ا در ميان مردم حفظ نمايند و نهمين از آن

ترين مردم به من است، او بعد از غيبتى طوالنى آه باعث حيرتى  و شمايل ظاهرى و گفتار و آردار شبيه

 .)٢٠٠(...آند گردد و امر خدا را آشكار نموده دين حق را ظاهر مى گمراه آننده خواهد شد، ظاهر مى

به آن . آن پسر به ناچار غيبت خواهد آرد: امبر اآرم در ضمن حديثى ديگر فرمودندپي
 .)٢٠١(از ترس آشته شدن: چرا اى فرستاده خدا؟ آن حضرت فرمودند: حضرت عرض شد

براى او غيبتى . مهدى از فرزندان من است: د همچنين فرمودن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم

شوند وى با ذخاير انبيا ظهور خواهد آرد و زمين را  ها در آن گمراه مى شود و حيرتى آه امت حاصل مى

 .)٢٠٢(آه پر از ظلم و جور شده است آآنده از عدل و داد خواهد نمود چنان

                                                           
 .١٣٢ / ٢فرائد السمطين .  ١٩٧
نيد براى توا ، البته احاديث نبوى آه به اين نكته اشاره دارند بسيارند آه مى٦٦ /االثر ، آفاية٤١٣ /آمال الدين.  ١٩٨

بخش مخصوص به احاديث نبوى مراجعه ) عليه السالم(ها به معجم احاديث االمام المهدى خواندن و مراجعه به آن
 .٢٦٧ - ٢٥٦ / ١نماييد 

 .٤٥٩ / ٣ /، اثبات الهداة٥١ /آمال الدين.  ١٩٩
 .١٠ /آفاية االثر.  ٢٠٠
 .٩٠ / ٥٢ و به نقل از آن، بحاراالنوار ٢٤٣ / ١علل الشرايع .  ٢٠١
 .٤٨٨ /، حافظ سليمان حنفى، ينابيع الموّدة٣٣٥ / ٢فرائد السمطين .  ٢٠٢



 در ضمن حديثى )عليه السالم(همچنين از حضرت امام اميرالمؤمنين على بن ابى طالب 
و لكن من در رابطه با فرزندى آه از نسل من به دنيا خواهد آمد و يازدهمين پسر من ...: نقل شده است

آه پر از ظلم و  آند چنان داد مىهمان آسى آه زمين را پر از عدل و ; او مهدى است. خواهد بود تفكر آردم

انگيز خواهد داشت آه در حيرت آن گروهى گمراه شده و گروهى راه  وى غيبتى حيرت; جور شده است

 .)٢٠٣(...جويند هدايت مى

تر از  غايب ما دو غيبت خواهد داشت آه يكى از آن دو طوالنى: آن حضرت همچنين فرمودند

آه داراى يقينى مستحكم  ر زمان غيبت او آسى بر امامتش ثابت و استوار نخواهد ماند مگر آند; ديگرى است

 .)٢٠٤(و شناختى درست باشد

نيز ) امام حسن عسكرى ()عليهما السالم(در اين رابطه از حضرت امام حسن بن على
 . ايم روايتى وارد شده است آه در بحث والدت آن حضرت آن روايت را ذآر نموده

 نيز در رابطه آن حضرت اين روايت ذآر )عليه السالم(همچنين از حضرت امام حسين
اى طوالنى خواهد  يكى از آن دو غيبت به اندازه. دو غيبت خواهد داشت] مهدى[صاحب اين امر : شده است

او از ميان ما : گويند بعضى ديگر نيز مى. وى مرده و از دنيا رفته است: گويند  مىشد آه بعضى از مردم

آند، حتى از اوليا و ديگران، آسى  و به غير از خادمى آه نيازهاى آن حضرت را برآورده مى. رفته است

 .)٢٠٥(داند جايگاه او را نمى

 نيز در همين رابطه اين روايت نقل )عليه السالم(ديناز حضرت امام سجاد زين العاب
 )٢٠٦(.باشد در قائم سنتى از نوح است و آن طول عمرش مى: شده است

باشد آه يكى از آن  همانا قائم ما اهل بيت داراى دو غيبت مى: آن حضرت همچنين فرموده است

 .)٢٠٧(تر است دو غيبت از ديگرى طوالنى

 : اين روايت نقل شده است)عليه السالم(و از حضرت امام محمد باقر

 .)٢٠٨(تر از ديگرى است قائم آل محمد دو غيبت دارد آه يكى از آن دو طوالنى

شما به  اگر خبر غيبت امام : روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(از حضرت امام صادق

 )٢٠٩(.شما رسيد آن را انكار نكنيد

                                                           
 .٢٧٣ / ١آلينى، آافى .  ٢٠٣
 .٤٢٧ /حافظ حنفى، ينابيع الموّدة.  ٢٠٤
 .١٣ /االشاعة فى اشراط الساعة.  ٢٠٥
 .٣٢١ /آمال الدين.  ٢٠٦
 .٣٢٣ /دينآمال ال.  ٢٠٧
 .١٧٢ /غيبت نعمانى.  ٢٠٨
 .١٠٢ /غيبت شيخ طوسى.  ٢٠٩



چرا آه خداوند ... انجامد قائم ما غيبتى دارد آه پايانش به طول مى: آن حضرت همچنين فرمودند

 را در قائم به انجام برساند بنا بر اين، اى )عليهم السالم(هاى پيامبران عّز و جل اراده فرموده است تا سنت

 .)٢١٠(هاى آنان استفاده ببرد هاى همه انبيا باشد تا از همه سنت ر، غيبت قائم ما بايد به ميزان غيبتُسِدي

من به حق قيام :  نيز اين روايت نقل شده است)عليه السالم(از حضرت امام موسى آاظم

 آه از ظلم و جور پر شده باشد از عدل و ام، اما آن قائمى آه زمين را از دشمنان خدا پاك نموده و چنان نموده

 .)٢١١(...اش آند، پنجمين تن از فرزندان من است آه داراى غيبتى طوالنى است داد آآنده

 آمده است آه )عليه السالم(و نيز، اين روايت در ضمن حديثى از حضرت امام رضا
آند و هر مقدار آه بخواهد او  ت آه خداوند او را غايب مىاو چهارمين تن از فرزندان من اس...: اند فرموده

را در پرده و پوشش نگاه خواهد داشت سپس وى را آشكار نموده و به واسطه او زمين را از قسط و عدل پر 

 .)٢١٢(باشد نمايد چنان آه پر از ظلم و جور شده مى

:  نيز روايت شده است آه در ضمن حديثى فرمودند)عليه السالم(از حضرت امام جواد

اما قائمى آه ; هيچ يك از ما ائمه نيست آه به امر خداوند قيام نكند و مردم را به دين خدا رهنمايى ننمايد...

 به واسطه او زمين را از عدل و داد پر نمايد و خداوند متعال به وسيله او زمين را از اهل آفر و انكار پاك مى

 .)٢١٣(...آند آسى است آه والدتش مخفى بوده و خودش هم از ديدگان آنان غايب است مى

شما شخص او را نخواهيد ...:  نيز روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(از امام هادى

 .)٢١٥(هنگامى آه صاحب شما از ديار ستمگران غايب گردد منتظر فرج باشيد: ، و فرمود)٢١٤(ديد

به خدا سوگند :  نيز اين روايت نقل شده است)عليه السالم(از حضرت امام حسن عسكرى

ها را  بيند و آن وى مردم را مى. آيد به زيارت خانه خدا مىآه صاحب اين امر هر سال در موسم حج 

 .)٢١٦(...شناسند بينند ولى نمى شناسد مردم نيز او را مى مى

هر آس آه بميرد و . باشد امام و حّجت پس از من پسرم محمد مى: آن حضرت همچنين فرمودند

آگاه باشيد آه براى او غيبتى طوالنى است آه نادانان از . تاو را به امامت نشناسد به مرگ جاهليت مرده اس

 .)٢١٧(...افتند طول آن غيبت به حيرت و گمراهى مى

                                                           
 .٤٨٠ /آمال الدين.  ٢١٠
 .٢٦٥ /آفاية االثر.  ٢١١
 .٣١٤ / ٣ ، آشف الغمه٢٤١ / ٢ و به نقل از آن اعالم الورى ٣٧٦ /آمال الدين.  ٢١٢
 .٤٤٩ / ٢، احتجاج طبرسى ٢٨٣ / ٥٠، بحاراالنوار ٢٧٧ /االثر آفاية.  ٢١٣
 .٢٨٦ / ١آافى .  ٢١٤
 .٣٨٠ /آمال الدين.  ٢١٥
 .٤٤٠ /آمال الدين.  ٢١٦
 .٢٣ ح ٣٣، ب ١٦/٢٤٦، وسائل الشيعه ٢٥٣ / ٢ و به نقل از آمال الدين از اعالم الورى ٢٩٢ /االثر آفاية.  ٢١٧



صلى اهللا عليه (آنيه رسول خدا نام و هم اين پسِر من، هم...: آن حضرت همچنين فرمودند

َمَثل اين . آند چنان آه از ظلم و بيداد پر شده باشد همان آسى آه زمين را از قسط و عدل پر مى; باشد مى)وآله

پسر در ميان اين امت َمَثل خضر و ذوالقرنين است و به خدا سوگند آه او از ديدگان مردم غايب 

 .)٢١٨(...شود مى

اند بسيار زياد بوده و از طرق مذهب  احاديث شريفى آه در اين رابطه صادر شده
بسيارى از حافظان اهل سّنت از مذاهب . اند  به حّد تواتر رسيده)عليهم السالم(اهل بيت

ها نيز با  اند و بسيارى از آن  اين روايات را نقل نموده- چنان آه ديديم  مختلف نيز ـ
ها بر صّحت غيبت حضرت  اين از روشنترين دليل. اند سندهاى صحيح نقل شده

; باشد آه اين غيبت به امر خداوند متعال صورت گرفته است مى  و اين)عليه السالم(مهدى
بسيار پيش از وقوع غيبت ها در آتب روايى،  آنجا آه صدور اين روايات و تدوين آن

حضرت مهدى به انجام رسيده است و غيبت آن حضرت بعد از آن به وقوع پيوسته 
تأييد و تصديقى بر آن )عليه السالم(توان گفت غيبت حضرت مهدى است، در واقع مى

آند آه مضامين اين روايات صحيح بوده و از  روايات بوده است و اين نكته را تأييد مى
ها است سرچشمه  حى الهى و خداوند تبارك و تعالى آه داننده همه غيبهاى و سرچشمه

 بعضى )٢١٩(تواند جبران آننده ضعف و يا ارسال سند اند و اين خود مى و نشأت گرفته
 .از اين روايات بوده آن را جبران نمايد

 خبر از غيبت )عليهم السالم(همه ائمه اطهار«: فرمايد دوق رضوان اهللا عليه مىشيخ ص
اند و در رواياتى آه از آن بزرگواران نقل شده و آم و   داده)عليه السالم(حضرت مهدى

ها تدوين و نگهدارى شده  ها و آتاب  سال قبل از غيبت آن حضرت در نامه٢٠٠بيش 
اند، و هيچ يك از  ان خود تشريح و تبيين نمودهاست، اوصاف آن غيبت را براى شيعي

هاى   نيست آه اين دسته از روايات را در مجموعه)عليهم السالم(اصحاب و پيروان ائمه
هايى هستند  اينها آتاب; هاى خود ننوشته و در تأليفات خود نياورده باشد روايى و آتاب

در نزد شيعه آل محمد ها پيش از غيبت،  آه به اصول مدّون معروف بوده و از سال
 ...باشند محفوظ مى

يا پيشاپيش از غيبتى آه بعدها : اند ها از دو حال خارج نبوده نويسندگان اين آتاب
اند آه اين فرض،  هاى خود نوشته واقع شد آگاه بوده و آن را قبل از پيدايش، در آتاب

ين چيزى ممكن دانند آه چن محال است و آسانى آه اهل عقل و بررسى مسائل هستند مى
                                                           

 .٢/٢٤٩، و اعالم الورى ١١٧٤ / ٣، قطب راوندى، الخرائج ٣٨٤ /آمال الدين.  ٢١٨
 .ارسال سند يعنى راويان موجود در سند حديث از نظر زمانى با هم متصل باشند.  ٢١٩



اند و دروغشان به صورت اتفاقى به  هاى خود دروغى نوشته آه در آتاب نيست و يا اين
ها بعد به وقوع پيوسته دقيقًا مطابق با دروغى بوده آه اين  حقيقت پيوسته و آنچه سال

اين . اند هاى مختلف نوشته هاى مختلف و آتاب نويسندگان در شهرهاى مختلف و زمان
آنان مسأله : ماند آه بگوييم ند فرض اول محال است، پس راهى باقى نمىفرض نيز مان

ها نيز حافظان وصيت رسول خدا  آه آن  غيبت را از پيشوايان معصوم خود ـ
ها و اصول   گرفته، حفظ آرده و اوصاف و مراحل مختلف آن را در آتاب- باشند مى

دست است آه حق آشكار گشته و و در سايه آارهاى از اين . اند خود ثبت و تأليف نموده
 .)٢٢٠(»رود آه باطل از بين رفتنى است باطل از بين مى

آند اين است آه اين احاديث  نكته ديگرى آه وضوح اين دليل وجدانى را بيشتر مى
شود و اين آه او  شريف به جزئيات دقيقى در ماهيت غيبت و هويت امامى آه غايب مى

باشد و   مى)عليه السالم(وازدهمين تن از ائمه و نهمين تن از نسل حضرت امام حسيند
جزئيات ديگرى آه از نظر تاريخى بر آسى جز حضرت مهدى و غيبتى جز غيبت آن 

آساى روشنى است  اند و اين خود از داليل معجزه آند، اشاره آرده حضرت تطبيق نمى
 .اوند در فرجش تعجيل نمايد داللت داردآه بر صحت امامت و غيبت آن حضرت آه خد

رواياتى آه از پيشوايان اهل بيت پيامبر «: فرمايد شيخ مفيد در اين رابطه مى
واقع شده است همگى بر اين نكته داللت دارند آه قائم منتظر بايد  )صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 در غيبت آوتاِه آن تر از ديگرى باشد آه داراى دو غيبت باشد آه يكى از آن دو طوالنى
حضرت، خواص از آن حضرت اطالع دارند اما در غيبت طوالنى، جز آسانى آه از 
اولياى مورد اعتماد او بوده و به امر خدمتگزارى او مشغولند آس ديگرى از آن 

ها قبل از والدت  رواياتى آه به اين نكته اشاره دارند سال... حضرت هيچ اطالعى ندارد
ها و مصنفات شيعه اماميه وارد  كرى و پدر و جد او در آتابحضرت امام حسن عس

 آه - رحمهم اهللا -شده و تأليف گرديده است و هنگامى آه وآيالن و سفيران آن حضرت 
ايم از دنيا رفتند، درستى اين اخبار به ظهور و اثبات رسيده و  ها را ذآر نموده ما نام آن

و اين از . بت طوالنى آشكار گرديدها در خبر دادن از غي راستگويى راويان آن
 .)٢٢١(»...باشد هاى بسيار روشن در صّحت اعتقادات امامّيه مى نشانه

آيد چرا آه  اين استدالل در اثبات صحت هر دو غيبت صغرى و آبرى به آار مى
 .اند ها سخن به ميان آورده و جزئيات آناحاديث شريف از هر دو غيبت 

                                                           
 . مقدمه مؤلف١٩ /آمال الدين.  ٢٢٠
 .، فصل پنجم در الفصول العشرة فى الغيبة٣٦٢ /شيخ مفيد، عدة رسائل.  ٢٢١



 

 اى بودن غيبت   فلسفه دومرحله

اى مقدماتى است آه براى زمينه سازى ظهور حضرت  گفتيم آه غيبت برنامه
و به انجام رساندن مأموريت اصالحى بزرگ جهانى آن حضرت ) عجل اهللا فرجه(مهدى

 . امرى الزم و ضرورى است

 .باشد رفته است آه اين غيبت داراى دو مرحلهحكمت خداوندگار بر اين تعلق گ

چرا آه اگر غيبت آامل به صورت ناگهانى ; دليل اين امر نيز واضح و آشكار است
گرديد آه براى  رسيد موجب از دست رفتن مجموعه عواملى مى به انجام مى

سازى جامعه اسالمى، بلكه جامعه بشرى براى ظهور آن حضرت و بر پا آردن  آماده
 .جهانى اسالم الزم استدولت 

آه روايات نيز چنانكه  -هاى مقدماتى است  سازى، آزمون زيرا محور آلى اين آماده
ها خواهيم پرداخت به  به خواست خدا در بحث غيبت آبرى به صورت مفصل به آن

اى از عوامل و باورهاى عقيدتى   و چنين آزمونى نيازمند پاره- همين نكته اشاره دارند
گاهى  هاى جامعه اسالمى براى انسان مسلمان، همچون تكيه ا در طول نسلمحكم است ت

هاى روحى و معرفتى  در راه پيروز شدن در امتحان و گردآوردن تجربيات و شايستگى
 .در جهت آمادگى براى ظهور باشد

 از اهل بيت آن حضرت هر چه به زمان غيبت امام )عليهم السالم(پيامبر اآرم و ائمه
تر و فراگيرترى  هاى بيشترى برداشته و اقدامات عميق شدند، گام ر مىزمان نزديكت
مانند خبر دادن از . دادند سازى و آماده آردن مردم براى غيبت انجام مى براى زمينه

حتمى بودن غيبت، مخفى بودن والدت صاحب غيبت، گسترش دامنه عمل سازمان وآال 
ختيار آنان، مانند قواعدى آه استنباط و قرار دادن معارف اسالمى مورد نياز امت در ا

اما با همه اين احوال، . ها استوار است احكام شرعى و ديگر امور بر اساس آن
هاى تطبيقى ديگرى  هاى تكميلى و نمونه سازى آامل براى غيبت، محتاج به گام زمينه

 حضرت ها را تأآيد و تبيين نمايد و اين همان آارى بود آه بود آه بتواند اين برنامه
آن حضرت در اين برهه . در مدت غيبت صغرى آن را به انجام رساندند )عليه السالم(مهدى

 به زمان غيبت آامل امام )عليهم السالم(از زمان آه مرحله انتقال از زمان ظهور آامل ائمه
باشد همواره همين راه را در پيش گرفته بودند و در واقع غيبت  مى)عليه السالم(زمان

 .سازى براى غيبت آبرى بوده است ن گام در راه زمينهصغرى آخري



 در زمان )عليه السالم(ما اين حقيقت را از طريق تحليل سيره و اهداف حضرت مهدى
هاى خاص زمان غيبت آبرى به روشنى  غيبت صغرى و مقايسه اين اهداف با ويژگى

 از اين به همين دليل، اهداف و سيره آن حضرت را در غيبت صغرى. يابيم در مى
آنيم تا ارتباط ميان سيره آن حضرت در زمان غيبت صغرى و آبرى  ديدگاه بررسى مى

 .آشكار گردد

 

 

 

  توسط دستگاه عباسى )عليه السالم(پيگيرى اخبار حضرت امام زمان

شود آه حكومت عباسى همواره در  از روايات مرحله غيبت صغرى آشكار مى
 بوده و با استناد به روايات متواتر از ) السالمعليه(پيگيرى و تعقيب اخبار حضرت مهدى

گانه، به وجود آن حضرت مطمئن   در باره امامان دوازده)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
يازدهمين تن از ائمه )عليه السالم(دانستند آه حضرت امام حسن عسكرى آنان مى. بودند

دوازده گانه است پس ناچار بايد امام دودازدهم نيز متولد شده باشد چرا آه وى 
بخش پيشوايانى است آه روايات صحيح به صورت تواتر، وعده نابودى حكومت  پايان

 .اند جور را به دست او داده

 از )معليه السال(چنان آه در روايت آلينى در ضمن بحث از مسأله مراقبت امام
وآيالنش ديديم، هدف حكومت از تجسس و گشتن به دنبال وآيالن آن حضرت، رسيدن 

بينيم آه از جانب ائمه گذشته و خود  به همين جهت مى. به خود آن حضرت بوده است
شود آه همگان را از بردن نام   بر اين نكته به شدت تأآيد مى)عليه السالم(حضرت مهدى

چرا آه اگر نام آن حضرت شناخته ;  منع و نهى آنندآن حضرت در زمان غيبت صغرى
 .)٢٢٢(گرديد گرانه حكومت نيز شديدتر مى هاى جستجو شد فعاليت مى

شود  همچنين از روايتى آه شيخ طوسى در آتاب غيبت نقل نموده، چنين استفاده مى
ست يافته و حتى آه حكومت عباسى در باره آن حضرت به اخبار و اطالعاتى نيز د

 نيز براى )عليه السالم(حضرت مهدى. براى ترور آن حضرت نيز اقداماتى انجام داده بود
گيرد با  ها نشان بدهد آه از جانب خداوند متعال مورد حفاظت قرار مى آه به آن اين

 .آنان به مقابله برخاسته است

                                                           
 .٤٤١ /آمال الدين.  ٢٢٢



 :در اين روايت چنين آمده است

معتضد : آه از اصحاب ماِدرانى بوده روايت شده است آه گفت» ُرشيق«از «
 فرستاد و دستور داد تا هر آدام از ما - آه سى نفر بوديم -عباسى آسى را به دنبال ما 

او به ما . بر اسبى سوار شده اسب اضافه نيز با خود برداشته و مخفيانه خارج شويم
اى را به ما   برسانيد، وى مشخصات محله و خانههر چه سريعتر خود را به سامرا: گفت

بينيد،  هنگامى آه به اين خانه رسيديد بر در خانه خادمى سياه پوست مى: داد و گفت
وقتى به اين خانه رسيديد به زور وارد شويد و هر آه را در آن خانه يافتيد سرش را 

بود خانه را يافتيم در براى من بياوريد ما به سامرا رسيديم و همان گونه آه او گفته 
ما از او در رابطه . آرد دهليز آن خانه خادمى سياه پوستى ديديم آه لباسى را اصالح مى

با صاحب خانه سؤال آرديم، اما به خدا سوگند آه آن خادم هيچ اعتنايى به ما نكرد ما به 
م در آميز يافتي اى به شدت اسرار حسب دستور به زور داخل خانه شديم و آن را خانه

ها  تر از آن نديده بودم گويا در آن وقت دست اى آويخته بود آه نفيس مقابل در خانه پرده
 .از آن آوتاه شده بود

ناگاه در آن خانه در پشت پرده اتاقى . ما در خانه آسى را نيافتيم پرده را باال زديم
رى يافتيم و بزرگ ديديم آه چون دريايى از آب بود در انتهاى آن اتاق بر فراز آب حصي

رفت بر روى آن حصير  ترين مردان روزگار به شمار مى مردى آه خوش چهره
احمد بن عبداهللا پيش رفت . ايستاده و مشغول نماز بود و اصال اعتنا و التفاتى به ما نكرد

او در آب دست و پا . تا قدم در آن اتاق بگذارد اما در آب افتاد و نزديك بود غرق شود
وى پس از آن بيهوش .  من دست پيش برده و او را از آب بيرون آشيدمآه زد تا اين مى

دومين تن از افراد من نيز مانند او قصد ورود به آن اتاق را . شد و مدتى بيهوش بود
من مبهوت ماندم و به صاحب خانه گفتم از خدا . نمود اما به سرنوشت اولى دچار گرديد

دانم اين جا چه خبر است و من به نزد چه  مىخواهم، به خدا سوگند ن و از تو معذرت مى
هاى من  اما او هيچ اعتنايى به من و گفته. آنم من به سوى خداوند توبه مى; ام آسى آمده

 .ما او را ترك آرده و بازگشتيم. نكرد و رعب و وحشت در دل ما خانه گزيد

ده بود تا هر وى حاجبان را بر در آاخ گمار. وقتى بازگشتيم معتضد به انتظار ما بود
ساعتى از شبانه روز به آنجا رسيديم ما را به نزد او ببرند، ما پاسى از شب گذشته به 
قصر معتضد رسيديم حاجبان در همان ساعت ما را به نزد او بردند معتضد جريان را از 

معتضد فرياد . ما سؤال آرد و ما نيز مطلب را همان گونه آه بود براى او بازگو نموديم
 واى بر شما آيا قبل از من آس ديگرى را ديده و اين جريان را برايش نقل برآورد



اگر اين مطلب را از : هاى شديد خورد و گفت معتضد قسم. ايد؟ ما انكار آرديم نموده
آسى جز شما بشنوم گردن همه شما را خواهم زد، ما نيز تا معتضد زنده بود جرأت 

 .نكرديم جريان را براى احدى نقل آنيم



 

 

 

 بخش سوم

  در غيبت صغرى)عليه السالم(اقدامات امام مهدى

 

 اثبات وجود و امامت آن حضرت 

اين همان هدفى بود آه آن حضرت از حضور در مراسم نماز گزاردن بر جنازه 
نمود، و اين از   دنبال مى- آه بيشتر مشروح جريانش را بيان آرديم - )عليهما السالم(پدرش

اهميت مسأله . هاى آن حضرت در زمان غيبت صغرى بود تها و فعالي مهمترين گام
شود آه   از آنجا آشكار مى)عليه السالم(شناخت مردم از وجود و امامت حضرت امام زمان

در عصر غيبت )عليه السالم(اين شناخت، پايه و بنيان اساسى حرآت حضرت مهدى
هى و مرگ شود، نجات از گمرا آنجا آه از روايات شريف برداشت مى; باشد مى

 .جاهليت منوط به شناخت امام زمان و تمسك جستن به اطاعت آن بزرگوار است

اين امام نيز در عصر غيبت آبرى آامال پوشيده و غايب است، بنابر اين، ايمان به 
اى براى اطاعت و پيروى از او و تمسك به  وجود و امامت آن بزرگوار به عنوان مقدمه

به ; ان قلبى و يقين به وجود آن حضرت در مردم استواليش، وابسته به حصول اطمين
هاى قلبى آه در نتيجه عدم  حدى آه مؤمنان بتوانند در سايه اين ايمان با شبهات و سوسه

- حضرت مهدى. شود مقابله نمايند مشاهده آن حضرت به صورت ظاهرى ايجاد مى
تكميل مقدمات  در زمان غيبت صغرى دست به آار - عّجل اهللا تعالى فرجه الشريف  

بايست در زمان غيبت آبرى به انجام برساند و يكى از اين  هاى الهى بود آه مى فعاليت
آن . مقدمات، ايجاد همين اطمينان قلبى به وجود و امامت آن حضرت در مردم بود

دادند، همچنين به  حضرت اين مهم را با ديدارهايى آه با افراد مورد اعتماد انجام مى
 ساخته نبود، براى )عليه السالم(ها و معجزاتى آه از آسى جز امام رامتوسيله ابراز آ

اين آارها در روايات ; آوردند هاى ديگر، به مرحله اجرا در مى بعضى از مردم، و راه



ها را در  تاريخى آه از زمان غيبت صغرى سخن به ميان آورده و دانشمندان آن
 .)٢٢٣(است اند آمده هاى خود ثبت و ضبط نموده آتاب

 

  با معارف اسالمى هاى امت در رابطه  تكميل ساير نيازمندى

 در طول بيش از دو قرن، به تبليغ بخش بسيار زيادى از )عليهم السالم(ائمه اهل بيت
مسائلى مانند معارف ; هاى امت اسالم در زمان غيبت آبرى آمر هّمت بستند نيازمندى

 و حاصل )صلى اهللا عليه وآله(قرآن آريم و سّنت جد بزرگوارشان حضرت سيدالمرسلين
اى از اسالم ناب و دين استوارى بود آه خداوند تبارك  رگواران، ارائه چهرهتالش آن بز

ريسمان ; و تعالى همگان را به پيروى از آن و عمل مطابق با دستوراتش فرمان داده بود
محكمى آه در جوامع روائى اسالم از آن به عنوان ثقلين ياد شده و تمسك به اين دو رآن 

 .اند گ جاهلى شمردهرا باعث نجات از گمراهى و مر

اين ميراث گرانسنگ، مشخص آننده حدود و مرزهاى مسائل معارفى و روشنگر 
قواعد و اصول استنباط شرعى از طريق ميراث روائى پربارى است آه نقل آننده سّنت 

عليهم ( و پيشوايان از عترت آن حضرت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت پيامبر اآرم

شد تا ائمه اطهار اصحاب خود را به حفظ و تدوين  آه باعث مىامرى ; باشد مى)السالم
اين ميراث گرانبها فرمان دهند تا در آنار قرآن آريم منبعى اصلى براى همه معارف و 

 بدان )عليه السالم(احكامى آه امت اسالم تا روز ظهور حضرت مهدى; احكام اسالمى باشد
عليهم (اى بود آه اصحاب ائمه يات شريفهمحتاج خواهند بود، نتيجه اين تالش پربار، روا

معروف است جمع آورى » اصول چهارصدگانه«هايى آه به  ها را در آتاب  آن)السالم
عليه (نموده و آار تدوين و تأليف همه اين آتابها در زمان ائمه پيش از حضرت مهدى

آورى  به اتمام رسيده بود و در اين نصوص بيشتر نصوص سّنت شريف نبوى گرد)السالم
 .)٢٢٤(شده بود

 تمام نيازهايى آه امت به مسائل )عليه السالم(امام دوازدهم شيعيان حضرت مهدى
معارفى اسالم در طول غيبت آبرى داشتند، و آنچه را آه مؤمنان را بر تحرك و 
استقامت در راه مستقيم يارى داده امت اسالمى را در ادامه مسير تكاملى خود يارى 

                                                           
عليه (رواياتى آه در رابطه با تشرف به خدمت امام زمان; ك آتابهايى آه در زمينه غيبت نوشته شده است. ر.  ٢٢٣

الولى جمع  بسيارى از اين روايات را سيد بحرانى در آتاب تبصرة. در عصر غيبت آبرى وارد شده است )السالم
 .آورى نموده است

 فصل مربوط به تاريخ تعيين سّنت ٤٦٥ - ٣٩٧ / اسباب و نتايج-ك سيد على شهرستانى، منع تدوين الحديث . ر٢٢٤
 ).عليهم السالم(بيت نبوى در نزد مكتب اهل



و اين دومين هدف آلى آن . رساند را در خالل دوران غيبت صغرى تكميل نمود مى
هاى صادره از آن  ر بسيارى از نامهآه د حضرت از غيبت صغرى بوده است چه اين

 .خورد حضرت اين مسأله به صورت آشكار به چشم مى

 

 تثبيت سازمان نيابت

 در اين دوران، از ميان شيعيان تعدادى از افراد مورد )عليه السالم(حضرت مهدى
اعتماد را آه داراى ايمانى خالص بودند به عنوان نايبان و وآيالن خود معرفى و تعيين 

اين بزرگواران با اجازه و فرمان آن حضرت سازمانى را براى ارتباط با ; دنمودن
عليه (مؤمنان تشكيل دادند آه چنانكه گذشت جد بزرگوار امام زمان حضرت امام هادى

و پس از امام هادى حضرت امام  )عليه السالم( و پيش از وى حضرت امام جواد)السالم
اى براى غيبت آن حضرت  را همچون مقدمه همگى اين سازمان )عليهما السالم(عسكرى

 آشكارا به توثيق بعضى از اصحاب )عليه السالم(تكميل و تقويت نموده بودند امام عسكرى
آن . فرمودند شناخته شده خود پرداخته و آن ها را به عنوان وآيل خود معرفى مى

آيل حضرت، مثال در رابطه با عثمان بن سعيد عمرى آه وآيل آن حضرت و بعدها و
فرزندش حضرت مهدى و پيش از آن حضرت وآيل حضرت امام هادى نيز بود 

او مورد اعتماد گذشتگان و در حال مرگ و زندگى مورد . اين ابو عمرو راستگوى امين است: فرمودند

گويد و هر چه به شما برساند از جانب  گويد از جانب من مى باشد، پس هر چه او به شما مى اعتماد من مى

 .)٢٢٥(است شما رساندهمن به 

در زمان  )عليه السالم(شيخ صدوق اسامى دوازده تن از وآيالن و نايبان حضرت مهدى
غيبت صغرى را ذآر نموده و سيد محمد صدر نيز به استناد آنچه در منابع تاريخى و 

وده هاى رجالى آمده است نام شش تن ديگر را به اين دوازده تن اضافه نم آتاب
مستقيمًا به انتصاب اين افراد مبادرت نموده و  )عليه السالم(، حضرت امام زمان)٢٢٦(است

. نمودند هايى را آه به توقيع معروف است صادر مى در رابطه با اين مطلب اطالعيه
وآالت نموده و در واقع از وآيالن همچنين به وسيله همين توقيعات، از آسانى آه ادعاى 

 .)٢٢٧(نمودند آن حضرت نبودند نفى وآالت مى

                                                           
 .٢١٥ /غيبت طوسى.  ٢٢٥
 .٦٢٨ - ٦٠٩ /تاريخ الغيبة الصغرى.  ٢٢٦
 .٢٥٧ - ١٧٢ /غيبت طوسى.  ٢٢٧



 )عليه السالم(البته در زمان غيبت صغرى، نسبت به زمان حضرت امام حسن عسكرى
عليه (در سازمان وآيالن تغييرى مهم روى داد و آن تغيير اين بود آه حضرت مهدى

آن منصب، تعيين وآيل خاص يا ; دى در اين سازمان به وجود آوردندمنصب جدي)السالم
و اين منصبى بود آه در زمان ائمه گذشته . سفير عام ميان آن حضرت و مؤمنان بود

نيازى به آن نبود، چرا آه در زمان سابق امام، ظاهر و آشكار بود و همه وآيالن 
رتباط برقرار نمايند، پس نيازى به ا)عليه السالم(توانستند به هر صورت شده با امام مى

 )عليه السالم(اما عدم ظهور امام. وآيل و نايب خاصى آه از آن حضرت نيابت نمايد نبود
آرد تا چنين  در زمان غيبت صغرى، ايجاد اين پست مهم را در اين سازمان اقتضا مى

آشكار مؤمنانى آه در زمان سابق به داشتن يك امام ; شخصى مرجع خاص مؤمنان باشد
 .در يك عصر عادت آرده بودند

 به )عليه السالم(تعيين اين وآيل خاص و يا سفير خاص از جانب حضرت مهدى 
گرفت و عادتًا به وسيله صدور يك توقيع آه به صورت  صورت مستقيم صورت مى

اول اين آار انجام چنانكه درباره وآيل . رسيد گرديد به انجام مى مستقيم تبليغ و ارائه مى
 .گرديد شد و در بعضى موارد وآيل بعدى از طريق اعالم وآيل سابق مشخص مى

عليه (رهبران شيعه در عصر غيبت صغرى و اصحاب چهارگانه حضرت مهدى

عثمان :  آه در طول دوران غيبت صغرى متولى اين پست مهم بودند از اين قرارند)السالم
وآيل حضرت امام هادى، امام عسكرى، و سپس همان آه دانستيم ; بن سعيد عمرى

 بوده است، پس از او پسرش عمرو بن عثمان، جانشين او )عليه السالم(حضرت امام زمان
گرديد، پس از وى حسين بن روح و آخرين اين سفيران خاص يا نواب اربعه على بن 

 .  بوده است- رضى اهللا عنهم اجمعين -محمد سمرى 

هايى را آه اين سفيران از طرف آن حضرت   همه فعاليت)عليه السالم(حضرت مهدى
رساندند، حتى در رابطه با پاسخگويى به سؤاالت عقيدتى مؤمنان آه شايد  به انجام مى

توانستند با دانش خود به آن پاسخ گويند، به صورت دائم و  خود اين سفيران هم مى
اى اين نايبان و سفيران ه اين آار به فعاليت; مستقيم نظارت و راهنمايى داشته است

. توان از رواياتى چند دريافت اين مطلب را مى. داده است رنگ و وجهه شرعى مى
مثال روايتى آه شيخ طوسى در آتاب غيبت در ضمن حديثى طوالنى در رابطه با جواب 

حسين بن روح به سؤالى عقيدتى آه يكى از مؤمنان )عليه السالم(دادن سفير سوم امام زمان
آنجا آه ; آند از او آرده بود، نقل مى)عليه السالم(طه با شهادت حضرت امام حسيندر راب

از راوِى حديث، محمد بن ابراهيم آه خود در مجلسى آه حسين بن روح به اين سؤال 



رضى اهللا  -محمد بن ابراهيم بن اسحاق : آند پاسخ داده بود حضور داشته، چنين نقل مى
بازگشتم و در دل   )قدس سره(ه نزد ابوالقاسم حسين بن روحفرداى آن جلسه، ب:  گويد- عنه
آيا او پاسخ سؤال ديروزى را از پيش خود داده است؟ هنگامى آه به نزد او : گفتم مى

اى محمد بن ابراهيم اگر از آسمان به : آه سخنى بگويم به من گفت وارد شدم، بدون اين
ادى سهمگين مرا به مكانى دور زمين پرت شوم و پرندگان آسمانى مرا بربايند يا ب

تر است از اين آه در دين خدا به رأى و نظر خود تكّلم  بيندازد براى من دوست داشتنى
گويم از اصل و حّجت خداوند ـ آه صلوات و سالم خدا بر او باد ـ   بلكه هر چه مى،نمايم

 .)٢٢٨(شنيده شده است

 واجب آرد تا پِس پرده )عليه السالم(ياسى آه بر امام زمانپيدا است آه همان اوضاع س
داد تا فعاليت وآيالن آن حضرت نيز به صورتى آامًال  غيبت برود، هيچگاه اجازه نمى

علنى به انجام برسد به همين دليل، شرط اول در انتخاب وآيالن و به خصوص نايبان 
ان و بلكه وجود حضرت امام خاص، اين بود آه از نظر آتمان اسرار و عدم افشاى مك

 داراى التزام بااليى باشند و شايد به عنوان مثال، انتخاب حسين بن روح )عليه السالم(زمان
براى نيابت خاصه عليرغم وجود اشخاصى آه داراى دانش و وجاهت بيشترى نسبت به 

 .)٢٢٩(او در ميان اصحاب بودند، از به همين دليل باشد

 با تثبيت سازمان وآالت و نيابت خاصه در دوره غيبت )عليه السالم(امام زمانحضرت 
اى براى ارجاع مؤمنان در دوره غيبت آبرى به نايبان عام  صغرى، در واقع مقدمه

 .ايجاد نمودند

نيز مردم )عليه السالم(ها بيان داشته و امام هاى آلى آن نايبان عامى آه روايات، ويژگى
آن حضرت در زمان . آن ها در زمان غيبت آبرى دستور داده بودرا به مراجعه به 

شد زمينه اين آار را  ها يافت مى غيبت صغرى با تعيين اشخاصى آه آن صفات در آن
شدند آه چه  فراهم آوردند، چرا آه امت با ديدن اين اشخاص به عنوان نمونه متوجه مى

را در غيبت آبرى )عليه السالم(انجور آسانى لياقت و شايستگى نيابت عام حضرت امام زم
رفتند، به عبارت ديگر تجربه  دارند و در آن زمان به سراغ افرادى نظير اين افراد مى

 بودند )عليه السالم(هايى تعيين شده از جانب امام معصوم نيابت نايبان خاص آه نمونه
آرده و مشروعيت رجوع به نايبان عام امام در زمان غيبت آبرى را براى امت روشن 

از جهت ديگر با ارائه نمونه اشخاص داراى اين صفات، مالآى براى تعيين صالحيت و 
                                                           

 .١٩٩ - ١٩٨ /غيبت طوسى.  ٢٢٨
 .٢٤٠ /غيبت طوسى.  ٢٢٩



نمود تا براى تعيين  يا عدم صالحيت مدعيان نيابت امام در زمان غيبت آبرى ايجاد مى
اند از آن  وجود صفاتى آه نصوص شرعيه به عنوان شرايط نيابت از امام ذآر نموده

 .مدد جويند

 

 يان ايمانىحراست از آ

 و شناساندن وآيالن آن حضرت به شيعيان، گاه )عليه السالم(اقدام براى اثبات وجود امام
گرديد آه در چنين مواردى  به درز آردن بعضى از اخبار به دستگاه حكومتى منجر مى

شدند تا نقش مطلوب   خود براى حفاظت از سازمان وآيالن وارد عمل مى)عليه السالم(امام
االسالم آلينى در  ن در زمان غيبت صغرى حفظ شود به عنوان مثال، ثقةاين سازما

مردى از نديمان «: آند آه گفت آتاب آافى از حسين بن حسن علوى نقل مى
 همان آسى است اين:  و شخص ديگرى آه همراه او بود به وى گفتند)٢٣٠(»روزحسنى«

سپس نام همه وآيالن امام . آنند و داراى وآيالنى است آه اموال را برايش جمع مى
زمان را در شهرهاى مختلف برشمرد اين مطلب به گوش وزير، عبيداهللا بن سليمان 

بگرديد و ببينيد اين مرد آجا است؟ : رسيده او قصد دستگيرى آنان را نمود خليفه گفت
آيا همه وآال را دستگير : بسيار مهم است عبيداهللا بن سليمان پاسخ دادچرا آه اين مسأله 
فرستيم،  ها مى نه اما گروهى ناشناس را با مقدارى پول به نزد آن: آنيم؟ خليفه پاسخ داد

آنيم راوى گويد در همان روزها  هر آس از اين افراد پول گرفت او را دستگير مى
 به همه وآيالن صادر گرديد آه از آن تاريخ )ه السالمعلي(اى از وجود مقدس امام زمان نامه

از هيچ آس پولى دريافت نكرده، از قبول آن امتناع آنند و وآالت آن حضرت را انكار 
. شناخت آنان مردى را به نزد محمد بن احمد فرستادند آه او را نمى: راوى گويد. آنند

خواهم به دست صاحب  مىآن مرد با وى خلوت آرد و به او گفت من مالى دارم آه 
دانم، آن  اى من در اين رابطه هيچ چيز نمى اشتباه آمده: الزمان برسانم، محمد به او گفت

مرد دائم در صدد دلجويى و ايجاد روابط دوستانه با محمد بن احمد بود، اما محمد 
آنان، جاسوسان خود را در ميان همه وآال پراآنده . زد همواره خود را به نادانى مى

آمد خوددارى  هايى آه برايشان مى ساختند اما همه وآيالن از گرفتن پول
 .)٢٣١(»آردند مى

                                                           
 .ها به نام بدرحسنى هم آمده است والى منطقه عسكر آه در بعضى از نسخه.  ٢٣٠
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 در زمان غيبت آبرى وارد )عليه السالم(از رواياتى آه در رابطه با سيره امام زمان
 در جلوگيرى از آزار و )عليه السالم(هاى حضرت امام زمان شود آه تالش شده استفاده مى

 تنها در رابطه با - چنان آه در فقره قبل ديديم -اذيت و ترور دستگاه حكومتى عباسى 
هاى آن حضرت در اين زمينه شامل حفاظت از ساير  وآيالن نبوده است بلكه تالش

مؤمنان در برابر ستم دستگاه عباسى نيز بوده و اين سّنت ثابتى در سيره پدران بزرگوار 
گى در حد توان خود در رعايت حال مؤمنان و آنان هم; آن حضرت بوده است

 .اند برگرداندن آزار و ناراحتى از آنان تالش نموده

هاى رعايت حال مؤمنان در اين راستا روايتى است آه آلينى در آافى آن  از نمونه
عليه (توقيعى از ناحيه مقدسه امام زمان«: نمايد آه گفت را از على بن محمد نقل مى

پس از . آرد  در آن، شيعيان را از زيارت مقابر قريش و حيره نهى مىصادر شد و)السالم
بنى فرات و برسيان را مالقات آن و به : چندى وزير باقطائى را خواست و به او گفت

ها بگو مقابر قريش را زيارت نكنند چرا آه خليفه دستور داده است بر آن مقابر  آن
 .)٢٣٢(» دستگير شودها برود نگهبان گذاشته و هر آس به زيارت آن

توجه امام به شيعيان و مؤمنين، حتى شامل برآوردن نيازهاى شخصى و اجتماعى، 
هاى  ها به وسيله سفارش اصالح در ميان آنان، دعا براى آنان و پشتيبانى نمودن از آن

ه منابع به آنان بوده است آ... تربيتى و جواب دادن به سؤاالت دينى و آموزش ادعيه و
 .)٢٣٣(اند ها را ثبت نموده تاريخِى مخصوص به اين دوران، همه آن

 را در اين برهه، براى تحقق )عليه السالم(هاى امام در بخش بعدى دو نمونه از فعاليت
يدار با مؤمنان يافتن اهداف مذآور ذآر خواهيم نمود اين دو حرآت، صدور توقيعات و د

 . است

 

 »توقيعات«ها   صادر آردن نامه

را به رشته تحرير در ) عجل اهللا فرجه(منابع تاريخى آه سيره حضرت مهدى
هايى است آه آن حضرت در زمان  ها و بيانيه اند، آآنده از متن بسيارى از نامه آورده

ها و  مهصدور اين نا. غيبت صغرى صادر فرموده و به توقيعات معروف شده است

                                                           
 .٥٢٥ / ١آافى .  ٢٣٢
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ها خود از داليل وجدانى محسوسى است آه داللت بر وجود آن حضرت و قيام آن  بيانيه
 .)٢٣٤(هاى امامت در زمان غيبتش دارد حضرت به مسئوليت

ها و  توقيعات يكى از وسايل اتصال و ارتباط امام با مؤمنان و رساندن راهنمايى
چرا آه اوضاع زمانه غيبت چنان سخت و شديد ; ارشادات آن حضرت به آنان بوده است

از عواملى آه باعث جا افتادن . است آرده ر محدود مىبوده آه ارتباطات مستقيم را بسيا
ها در ميان شيعيان و مؤمنين گرديد زمينه سازى قبلى امام  و تأثير گذارى بيشتر اين نامه

براى اين مطلب بوده است خصوصًا در )عليهم السالم(زمان و پدران بزرگوار آن حضرت
 مدت امامت خود را آه حدود سى  آه قسمت زيادى از)عليه السالم(زمان حضرت امام آاظم

هاى بنى عباس و يا تحت آنترل و مراقبت شديد آنان و  و پنج سال بوده است در زندان
آن حضرت همواره براى ارتباط با مؤمنان . نيز آزار و اذيت شديد اصحاب، گذرانده بود

ريق ها و رساندن دستورات و ارشادات به آنان از ط و جواب دادن به سؤاالت دينى آن
نمودند آه حتى در هنگام زندانى بودن آن بزرگوار نيز  هايى اقدام مى ارسال نامه

هايى ابتكارى و به وسيله اشخاصى آه  شد و از طريق وسايل و راه هيچگاه قطع نمى
دستگاه جاسوسى نظام عباسى از شناختن آنان و دريافتن واليت اهل بيت در آنان عاجز 

 .گرفت شده بود انجام مى

اين آار به سبب ازدياد آنترل و مراقبتى آه دستگاه عباسى بر حضرت امام هادى و 
برد در زمان آن دو بزرگوار شدت بيشترى پيدا آرد   بكار مى)عليهما السالم(امام عسكرى

چرا آه دستگاه عباسى اين دو امام بزرگوار را به شهر سامرا آه پايتخت امپراطورى 
و آنان را مجبور به اقامت اجبارى در اين شهر نمود آه عباسى آن روزگار بود، آورد 

بيشتر به دژى نظامى شبيه بوده و به همين جهت با عنوان عسكر يا پادگان نيز ناميده 
شده است، اقامت اجبارى اين دو امام بزرگوار در اين شهر آنان را در اين قلعه  مى

 .نظامى، بيشتر به دو زندانى شبيه آرده بود

ين شرايط سخت، تأآيد اين دو امام بزرگوار بر پيش گرفتن اين شيوه يعنى به عالوه ا
صدور نامه براى ارتباط با شيعيان در واقع زمينه سازى مستقيمى براى غيبت فرزند 
بزرگوارشان حضرت مهدى عجل اهللا فرجه بود چرا آه مؤمنان از اين طريق با اين 

ين آار شبهات رفع شده و براى پذيرفتن با ا. آردند اسلوب آشنا شده و به آن عادت مى
ها با  آمد و تسليم شدن در برابر مفاد اين نامه ها مى عمل به دستوراتى آه در نامه
                                                           

ك جلد دوم آتاب معادن الحكمة نوشته محمد بن فيض آاشانى و آتاب الصحيفة المهدية تأليف فيض آاشانى و .ر.  ٢٣٤
 .ها در آنان آمده است هاى بسيارى از ا ين نامه اند و نمونه ه غيبت نوشته شدههاى ديگرى آه در زمين آتاب



 نيز )عليه السالم(به خصوص آه امام زمان. گرديد ايمانى راسخ با مردم اتمام حّجت مى
ادند تا ايمان را آرد ادامه د هاى خود دنبال مى همين خط را آه پدر بزرگوارش در نامه

هاى مؤمنان تثبيت نموده و راه را براى  ترى در دل به صورت گسترده
 .)٢٣٥(گران ببندد استفاده سوء

قسمتى از اين توقيعات در جواب سؤاالتى آه از جانب مؤمنان از طريق نواب اربعه 
ها به اين گونه  قسمتى ديگرى از اين نامه. رسيد صادر شده است به آن حضرت مى
 ابتدًا به فرستادن نامه در رابطه با بعضى از قضاياى مهمى )عليه السالم(است آه خود امام

- مانند حمايت آن حضرت از مؤمنين يا وآال . نمودند افتاد مبادرت مى آه اتفاق مى
 يا در رابطه با آشف از انحراف بعضى از وآيالن و يا دروغ بودن - چنان آه ديديم 

 ... . بعضى از مدعيان وآالت يا در رابطه با تعيين نايب و سفير آينده وادعاى

هاى مؤمنان از جمله معارف حق  اين توقيعات، همچنين شامل همه نيازمندى
اسالمى و احكام مختلف اسالمى در شئون زندگى عقيدتى، فقهى، تربيتى،اخالقى، ادعيه 

ارجاع مردم به فقيهان عادل و و ساير احتياجات امت اسالم در عصر غيبت، همچون 
تأآيد بر استمرار سرپرستى آن حضرت نسبت به امت در غيبت، همچنين تعيين عاليم 

هاى آن اشاره  ظهور و چيزهاى ديگرى بود آه در بخش آينده به بعضى از نمونه
هايى  در بعضى از اين توقيعات هم نمونه. شد ها آشنا خواهيم خواهيم آرد و با آن

ى استنباط حكم شرعى از احاديث منقول وجود داشت تا امت را بر فرايند تطبيقى برا
توان گفت  ، در يك آالم مى)٢٣٦(اجتهاد در عصر غيبت آبرى آگاه نموده و تمرين دهد

اى براى رهبرى آردن مؤمنان و حفظ آيان آنان بوده  يعات از يك جهت وسيلهآه اين توق
هاى مؤمنان در عصر غيبت و بيان  اى براى تكميل نيازمندى و از جهت ديگر وسيله

 .حقايق و احكام اسالم بوده است

 

  )عليه السالم(تشرف مؤمنان به خدمت امام مهدى

اند آه از ديدار مؤمنان با  مصادر روايى معتبر، بسيارى از روايات را نقل نموده
هايى آه  هيچ يك از آتاب.  در زمان غيبت صغرى حكايت دارد)عليه السالم(حضرت مهدى

تأليف گشته است، خالى ) عجل اهللا فرجه(در رابطه با تاريخ ائمه يا تاريخ حضرت مهدى
شيخ صدوق، آمارى را از تعداد ديدارهاى مردم در . تاز تعدادى از اين روايات نيس
                                                           

 .٢٢٠ /غيبت طوسى.  ٢٣٥
 . به بعد آمده است٤٣٨ / ٢اند آه در آتاب احتجاج  مانند توقيعاتى آه آن حضرت به محمد بن عبداهللا حميرى داده.  ٢٣٦



نمايد و طبق اين  جاى جاى عالم اسالم با آن حضرت، از محمد بن ابى عبداهللا نقل مى
 نفر ٨٦اند   رسيده)عليه السالم(آمار، تعداد اشخاصى آه در آن زمان به محضر امام زمان

 داده و به رواياتى آه در منابع  تن ارتقا٣٠٤ميرزاى نورى اين تعداد را به . باشند مى
 و در ميان اين روايات، بسيارى با سندهاى )٢٣٧(است معتبر وارد شده استناد نموده

اند و قسمت عمده اين اشخاص در زمان غيبت صغرى و بعضى از  صحيح ذآر شده
 به محضر آن )عليهما السالم(ضرت امام عسكرىآنان نيز در زمان حيات پدر بزرگوارش ح

البته اين روايات به خصوص در رابطه با آسانى است آه آن . اند حضرت شرفياب شده
 .اند اند نه آسانى آه آن حضرت را ديده ولى نشناخته حضرت را ديده و شناخته

از  در بسيارى )عليه السالم(شود آه خود حضرت مهدى از اين روايات، استفاده مى
حاالت براى ديدار با مؤمنان مبادرت نموده و به دست آن حضرت معجزات و داليل 

اى آه آنان را به ايمان به امامت آن حضرت  به گونه; شده است امامت آشكار مى
اين مطلب ; آرده است راهنمايى نموده وجود و امامت آن بزرگوار را بر آنان ثابت مى

 هجرى قمرى در منطقه ٢٦٨رى آه در سال همان است آه در ديدار با عيسى جوه
; صابر در نزديك مدينه منوره با آن حضرت مالقات نموده است به آن تصريح شده است

آن جا آه آن حضرت در پايان ديدار و بعد از ارائه داليل و براهين يقين آور در رابطه با 
 :اند هويتش به او فرموده

بون القائلون بأين هو؟ ومتى آان؟ وأين ولد؟ يا عيسى ما آان لك أن تراني لوال المكذِّ«

ومن رآه؟ وما الذي خرج إليكم منه؟ وبأيِّ شيء نّبأآم؟ وأيَّ معجز أتاآم؟ أما واهللا لقد 

دفعوا أمير المؤمنين مع مارووه وقدَّموا عليه، وآادوه وقتلوه، وآذلك آبائي عليهم 

 ;»نِّ إلى ما تبّينالسَّالم ولم يصدِّقوهم ونسبوهم إلى السحر وخدمة الج

گويند او آجاست؟ آى به وجود آمده؟ آجا به دنيا آمده؟  اى عيسى اگر تكذيب آنندگانى آه همواره مى

چه آسى او را ديده؟ چه چيزى از جانب او به سوى شما آمده؟ و او شما را به چه چيزى خبر داده؟ و 

آمدى، به خدا سوگند آه مردم، با  نمىاى براى شما آورده است؟ تو به مالقات با من نايل  چه معجزه

 )صلى اهللا عليه وآله( از پيغمبر اآرم)عليه السالم(وجود روايات بسيارى آه در رابطه با اميرالمؤمنين

شناختند، آن بزرگوار را از مقام و منزلتى آه داشت دفع نموده و با  روايت آرده و حضرتش را مى

به همين سرنوشت گرفتار : همچنين ساير پدران من. ندندآن حضرت مبارزه آرده و او را به قتل رسا
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ها نسبت سحر و خدمت جن و غيره دادند آه بر همه  آمده اين مردم آنان را تصديق نكردند و به آن

 .آشكاراست

اى عيسى اولياى ما را از آنچه آه ديدى با خبر گردان، اما بر حذر باش آه اين خبر را به دشمنان ما 

 .قام از تو سلب خواهد گرديدنرسانى آه اين م

اى موالى من دعا آن تا من در اين راه ثابت قدم : به آن حضرت عرضه داشتم
 .بمانم

ديدى، اآنون  اگر خداوند به تو ثبات قدم عنايت نكرده بود مرا نمى: آن حضرت فرمودند

 .پيروزمندانه به سمت آار و مأموريت خود برو

آوردم از نزد آن  اوند متعال را به جاى مىمن در حالى آه بسيار حمد و سپاس خد
 .)٢٣٨(»حضرت خارج شدم

از رواياتى آه درباره تشرف به ديدار آن حضرت در زمان غيبت صغرى وارد شده 
شود آه آن حضرت در خالل اين ديدارها به بر آوردن نيازهاى مؤمنين نيز  آشكار مى

 را ادامه )عليهم السالم(ه سّنت پدران پاك و بزرگوار خودمبادرت مىورزيده و در اين زمين
آه آن حضرت در خالل همين ديدارها به توضيح بعضى از قضايا  چه اين. داده است مى

هاى تربيتى و دعاهايى را  و مسائل عقيدتى مرتبط با غيبت آبرى پرداخته و راهنمايى
ت شده، به غيبت آن بزرگوار داده آه از طريق سّنت رواي در اختيار مؤمنان قرار مى

مربوط بوده، ارتباط مردم با آن حضرت را محكم نموده، به دستاوردهايى آه به زودى 
خداوند متعال به آن حضرت عنايت خواهد آرد و در هنگام ظهور به دست آن حضرت 

 .محقق خواهد ساخت اشاره دارد

ان در زمان غيبت شود، بسيارى از مؤمن آه از همين روايات استفاده مى چه اين
صغرى در طلب ديدار و تشرف به محضر آن حضرت آوشش و سعى بسيار 

اند خصوصًا در موسم حج آه آن حضرت، مطابق با روايات همه ساله در اين  نموده مى
 در موسم بعضى از روايات نيز بر وقوع اين ديدار. )٢٣٩(نمايد مراسم حضور پيدا مى

يابى به چنين سعادتى به  آه بعضى از مؤمنان براى دست حج داللت نموده است چه اين
اند و آن حضرت براى بعضى از مؤمنان مخلص اجازه  شده نواب اربعه متوسل مى

دادند به عنوان مثال شيخ طوسى در آتاب غيبت چنين روايت آرده  چنين ديدارى را مى
 :است

                                                           
 . ١٩٧ /الولى تبصرة.  ٢٣٨
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من سخت در طلب :  از ُزهرى روايت آند آه گفت)٢٤٠(محمد بن يعقوب مرفوعًا
ديدار آن حضرت بودم و بارها به همين منظور به سفر حج رفتم و مال بسيارى در اين 

اى به عمرى نوشته و در خدمت و همراهى او در آمدم و  پس نامه. راه صرف نمودم
راهى : وى به من گفت. آن از عمرى در رابطه با صاحب الزمان سؤال نمودمپس از 

وى به . من در برابر او خضوع و التماس آردم. براى رسيدن به اين مطلب وجود ندارد
فردا صبح اول وقت به نزد من بيا، من در همان ساعت آه او گفته بود به : من گفت

او جوانى بسيار نيكو صورت و خوشبو و در نزدش رفتم او به استقبال من آمد به همراه 
 .هيأت تجار بوده و مانند تجار در آستين خود چيزى داشت

من .آرد  اى هنگامى آه به او نگاه آردم به عمرى نزديك شده و عمرى به من اشاره
سپس . هاى مرا داد سؤالبه نزد آن جوان رفته و از او سؤال آردم و او پاسخ همه 

عمرى به . داديم اى آه ما به آن چندان اهميتى نمى حرآت آرد تا داخل خانه شود، خانه
من . چرا آه بعد از اين ديگر او را نخواهى ديد; اگر سؤال ديگرى دارى بپرس: من گفت

ت اما وى آالم مرا نشنيد و داخل خانه شد و با من سخنى نگف. رفتم تا از او سؤال آنم
هاى آسمان طالع گردد و نماز  هر آس نماز عشا را آن قدر به تأخير بيندازد آه ستاره: آه گفت جز اين

 .)٢٤١(و داخل خانه گرديد» هاى آسمان ديده نشوند ملعون ملعون است صبح را آنقدر به تأخير بيندازد آه ستاره

 

 

 اعالم پايان غيبت صغرى 

 توقيعى از - عّجل اهللا فرجه -شش روز قبل از وفات نايب چهارم حضرت مهدى 
جانب آن حضرت، براى مؤمنان صادر گرديد آه در آن، به پايان رسيدن غيبت صغرى 

 و شروع غيبت - شدند و دوران نايبان خاص آه مستقيمًا از جانب امام زمان تعيين مى -
 :است متن اين توقيع چنين. م گرديدآبرى اعال

بسم اهللا الرحمن الرحيم، ياعلي بن محمد السمري، أعظم اهللا أجر إخوانك فيك فإنك «
. ميت ما بينك وبين ستة أيام، فأجمع أمرك وال توص الى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك

ول األمد وقسوة فال ظهور إّال بإذن اهللا تعالى ذآره وذلك بعد ط. فقد وقعت الغيبة التامة
وسيأتي لشيعتي من يّدعي المشاهدة أال فَمن ادعى . القلب وإمتالء االرض جورًا

المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو آّذاب مفتر وال حول وال قوة إّال باهللا 
 ;»العلي العظيم

                                                           
 .مرفوعًا يعنى حديث داراى سند متصل به امام معصوم نيست.  ٢٤٠
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يبت تو صبر خداوند متعال برادران تو را در مص; بسم اهللا الرحمن الرحيم اى على بن محمد سمرى

تو پس از شش روز از دنيا خواهى رفت، پس به آارهاى خود سر و سامان ده . دهد و اجر عطا نمايد

و در رابطه با جانشين خود به هيچ آس وصيت نكن آه پس از مرگت مسئوليت تو را به عهده 

ى نخواهد و جز به دستور و اجازه خداوند متعال ظهور. چرا آه غيبت تاّمه واقع شده است. بگيرد

هاى مردم در آن قساوت گرفته و زمين از ظلم و  و اين بعد از زمانى طوالنى خواهد بود آه دل. بود

به زودى آسانى به سراغ شيعيان من خواهند آمد آه ادعاى مشاهده و ديدار مرا . جور پر شود

يد او دروغگو و خواهند نمود آگاه باشيد آه هر آس قبل از خروج سفيانى و صيحه ادعاى مشاهده نما

 .)٢٤٢(افترا زننده است و ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظيم

عليه (اين آخرين توقيعى بود آه در زمان غيبت صغرى از حضرت امام زمان

ر هاى آن حضرت د صادر گرديد و اين توقيع به مثابه اعالم به ثمر رسيدن فعاليت)السالم

آه اهداف مورد نظر از غيبت صغرى همه محقق شده و اين  غيبت صغرى است و اين

در زمان غيبت صغرى . ساز غيبت آبرى بوده به پايان رسيده است مرحله آه زمينه

داليل و بينات اثبات وجود و امامت آن حضرت و صّحت غيبت آبرى از خود آن 

يبان آن حضرت به صورت آافى حضرت به صورت مستقيم و يا از طريق سفيران و نا

و تمام اين بينات و داليل به وسيله تعدادى از علماى سرشناس در . و آامل ظاهر شده بود

، و براى امت اسالم و مؤمنان و )٢٤٣(همين دوران به رشته تحرير و تدوين در آمده بود

 در غيبت و )عليه السالم(شيعيان آيفيت انتفاع و بهره مندى مردم از وجود امام زمان

همچنين آيفيت رسيدگى آن حضرت نسبت به آارها و زندگى مردم مسلمان از پشت 

غيبت صغرى مردم را هاى غيبت واضح و آشكار شده بود، آن حضرت در زمان  پرده

به رجوع به فقيهان در مسائل نوظهور و حوادث پيش آمده دستور داده و تصريح آرده 

 .)٢٤٤(باشد بودند آه وجود آن حضرت امان اهل زمين مى

اى آه سزاوار است به آن اشاره آنيم اين است آه با پايان غيبت صغرى  آخرين نكته

عليهم ( بوده و به ديدن ائمه)عليهم السالم(نسلى از شيعه آه معاصر با زمان ظهور ائمه

 بود آه با عادت آرده بودند به پايان رسيده، نسل جديدى از شيعيان به وجود آمده)السالم

                                                           
 .٢٤٢ /، غيبت طوسى٥١٦ /آمال الدين.  ٢٤٢
 آه از مهمترين منابع فرهنگ و ميراث اهل) رحمه اهللا(توان به آتاب آافى تأليف شيخ آلينى به عنوان مثال مى.  ٢٤٣

باشد اشاره نمود آه تدوين اين آتاب در خالل غيبت صغرى به  در زمينه عقيدتى و فقهى مى )عليهم السالم(بيت 
 هجرى قمرى از دنيا رفته آه همين سال، سال وفات ٣٢٩انجام رسيده است چرا آه شيخ آلينى رحمه اهللا در سال 

 .يعنى سال پايان غيبت صغرىباشد  ، شيخ سمرى مى)عليه السالم(آخرين نايب خاص امام زمان
آن حضرت به اين مطلب در توقيعى آه در جواب سؤاالت اسحاق بن يعقوب صادر فرمودند به اين مطلب .  ٢٤٤

 .١٧٦ /، غيبت طوسى٤٨٣ /لدينك آمال ا.اند ر تصريح نموده



اين نسل با تفكر رهبرى نايبان امام زمان ; زمان غيبت آشنايى آامل و به آن عادت داشتند

خو گرفته بودند و به همين خاطر امت اسالم براى داخل شدن در عصر غيبت آبرى 

 .)٢٤٥(آمادگى الزم را پيدا آرده بود

 

                                                           
ر رابطه با متن آخرين توقيع حضرت امام  در همين منبع توضيحات مهمى د٦٥٤ - ٤٣٠ /تاريخ الغيبه الصغرى.  ٢٤٥

 .خطاب به شريف ثمرى آمده است )عليه السالم(زمان 



 





 

 

 

 

 

 قسمت چهارم

 

 

 

 بخش نخست

 و علل آن)عليه السالم(غيبت آبراى امام مهدى

 

 بخش دّوم

  در غيبت آبرى)عليه السالم(اقدامات امام مهدى

 

 بخش سّوم

 تكاليف دوران غيبت آبرى



 



 

 

 

 بخش نخست

 و علل آن)عليه السالم(غيبت آبراى امام مهدى

 

  در غيبت آبرى )عليه السالم(مدار آلى فعاليت امام زمان

 در دوران غيبت آبرى مواظبت از امت )عليه السالم(هدف آلى فعاليت حضرت مهدى
اسالم و آماده آردن اين امت براى مرحله ظهور، قيام به مأموريت بزرگ نابودى ظلم و 

ر، برپايى دولت عدل الهى در سرتاسر زمين و تأسيس جامعه خالص توحيدى بوده جو
است آه در رابطه با همه اين مسائل در بخشى آه مربوط به سيره آن حضرت پس از 

 .باشد، به تفصيل سخن خواهيم گفت ظهور مى

به عبارت ديگر مدار آلى سيره آن حضرت در غيبت آبرى زمينه سازى براى 
شد اين زمينه سازى در مسائلى همچون مراقبت و محافظت از ايمان مردم و با ظهور مى

هايى آه يكى پس از  ها در طول نسل ها و نوسازى آن حفظ و محكم آردن فعاليت
باشند و همچنين حفظ رسالت خاتم اسالم از تحريف  ديگرى معاصر با آن حضرت مى

ها و  ساير مأموريتبه عالوه اين آه آن حضرت در اين دوران به . باشد مى
نمايند، اگر چه همه اين آارها با  هاى امامت خود در حد توان اقدام مى مسئوليت

پيوندد و با همين آارهاست  تر از حالت غيبت صغرى به وجود مى هايى مخفيانه شيوه
مندى زمين از آفتاب پشت ابر  آه بهره مندى مردم از وجود آن حضرت مانند بهره

 .باشد مى

عام از سيره آن حضرت در اين غيبت آبرى است آه به روشنى از اين هدف 
رواياتى آه در رابطه با فعاليت آن حضرت در غيبت آبرى وارد شده، مالحظه 

 . گردد مى

بعضى از ها، به  هايى از اين فعاليت قبل از داخل شدن در بحث و آوردن نمونه
اند نگاهى آلى  مواردى آه احاديث شريف در رابطه با علت و اسرار غيبت بيان آرده

هاى  اندازيم، زيرا روشن است آه زمينه سازى براى ظهور با از بين بردن سبب مى
تواند روشن گر طبيعت  گردد به همين جهت شناختن اسباب غيبت مى غيبت ميسر مى

 . در زمان غيبت باشد)المعليه الس(هاى حضرت مهدى فعاليت



 

 علل غيبت در احاديث شريف

هايى  ابتدا نمونه. اند اى از احاديث شريف علل پيدايش غيبت را بيان نموده مجموعه
. نماييم از اين روايات را براى استناد به عللى آه اين روايات به آن اشاره دارند ذآر مى

ها را با   موجود است آه محدثان، آنالبته براى هر نمونه از اين روايات نظاير بسيارى
 :اند سندهاى متعدد روايت نموده

:  روايت آرده است آه فرمود)عليه السالم(ُسدير از پدرش از حضرت امام صادق . ١
 .قائم ما غيبتى طوالنى خواهد داشت

: يابن رسول اهللا به چه دليل؟ آن حضرت پاسخ دادند: به آن حضرت عرض آردم
اند،  هايى آه داشته  اراده آرده است، سّنت پيامبران را در غيبتزيرا خداوند عزوجل

هايى  پس اى سدير آن حضرت ناچار بايد به اندازه تمام غيبت. در آن حضرت پياده نمايد
آه قطعًا از حالى به حالى (: فرمايد اند غيبت نمايد آه خداوند متعال مى آه انبيا داشته

 .)٢٤٦(اند  قبل از شما بوده، يعنى سنن آسانى آه)برخواهيد نشست

شنيدم )عليه السالم(از حضرت امام جعفر صادق: عبداهللا بن فضل هاشمى روايت آند آه
صاحب اين امر به ناچار غيبتى خواهد داشت آه افراد اهل باطل در طول آن غيبت به شك : فرمود آه مى

 .خواهند افتاد

 خداوند مرا فداى شما آند به چه دليل؟: شتمبه آن حضرت عرضه دا

 . به دليل امرى آه به ما اجازه باز آردن آن براى شما داده نشده است: آن حضرت پاسخ دادند

 پس وجه حكمت غيبت آن حضرت چيست؟: به آن حضرت عرضه داشتم

در غيبت ساير حكمت غيبت آن حضرت همان حكمتى است آه : آن حضرت در پاسخ فرمودند

شود هم چنان آه  حكمت اين امر جز پس از ظهور آن حضرت آشكار نمى. هاى خداوند متعال بوده است حجت

انجام داد جز پس از جدايى موسى از او بر وى ظاهر نشد، اى )عليه السالم(حكمت آارهايى آه حضرت خضر

بى از گنجينه علم غيب خداوند است، و پسر فضل اين امرى از امور خداوند متعال، سرى از اسرار خدا و غي

آنيم آه همه آارهاى خداوند را نيز حكمتى  دانيم خداوند عزوجل حكيم است، تصديق مى از آنجا آه ما مى

 .)٢٤٧(است اگر چه وجه و سبب آن حكمت بر ما آشف نشده باشد

عليه ( است آه زراره آن را از حضرت امام باقراز ديگر روايات اين باب روايتى. ٢

 . همانا قائم قبل از ظهور خود غيبتى خواهدداشت:روايت نموده است آه فرمود)السالم

 به آن حضرت عرضه داشتم چرا؟
                                                           

 .٤٨٧ - ٤٨٦ / ٣اثبات الهداة .  ٢٤٦
 .٢٤٥ / ١، علل الشرايع ٤٨١ /آمال الدين.  ٢٤٧



از ترس و آن حضرت با دست خود به شكم خود اشاره : آن حضرت پاسخ دادند
 .)٢٤٨(باشد  شدن مىنمودند، زراره گويد منظور آن حضرت ترس از آشته

از ديگر رواياتى آه در همين رابطه ذآر شده است روايت عبداهللا بن عطا از 
به آن حضرت عرضه داشتم شيعيان شما «:  است وى گويد)عليه السالم(حضرت امام باقر

ميان اهل بيت شما آسى به مانند شما نيست، پس در عراق بسيارند، به خدا سوگند آه در 
 آنيد؟ چگونه است آه شما قيام نمى

اى، به خدا سوگند آه  گوش به حرف نادانان داده! اى عبداهللا بن عطا: آن حضرت به من فرمودند

 .من آن آس آه بايد قيام آند و زمين را پر از عدل و داد آند نيستم

 پس او چه آسى است؟: شتمبه آن حضرت عرضه دا: عبداهللا گويد

چنين ; به دنبال آسى باشيد آه والدت او از چشمان مردم مخفى باشد: آن حضرت پاسخ دادند

همانا از ما اهل بيت آسى نيست آه در ميان مردم انگشت نما شود و زبان زد ; شخصى صاحب شما است 

 .)٢٤٩(شود آه از در اثر ستم يا حسادت آشته مى خاص و عام گردد مگر اين

 : گفت و از اين جمله است روايت حسن بن محبوب بن ابراهيم آرخى آه. ٣

:  عرض آردم يا آسى به آن حضرت عرض آرد)عليه السالم(به حضرت امام صادق«
 خداوند خيرت دهد آيا حضرت على در دين خدا قّوى و پر قدرت نبود؟

 راچ: آن حضرت فرمودند

پس چگونه مردم بر او غالب آمدند و چگونه نتوانست آنان را از اين : آن مرد گفت
 آار باز دارد و چه چيز او را از اين آار بازداشت؟

 .اى از آتاب خداوند عزوجل او را از اين آار بازداشت آيه: آن حضرت پاسخ دادند

 آن آدام آيه است؟: به آن حضرت عرضه داشتم: وى گويد

 از هم متمايز ]آافر و مؤمن[اگر (: اين آالم خداوند عزوجل آه فرمود: آن حضرت پاسخ دادند

هايى مؤمن   همانا آه خداوند عّز و جل را امانت)نموديم شدند قطعًا آافران را به عذاب دردناآى معذب مى مى

آه آن  آشت تا اين پدران را نمى)عليه السالم(پس حضرت على. باشد در صلب مردمى آافر و منافق مى

ها خارج شده و به دنيا بيايند بر هر  ها از صلب پس هنگامى آه آن امانت. ها از صلب آنان خارج شود امانت

آند تا هر  آند، همچنين قائم ما اهل بيت است آه هرگز ظهور نمى آس آه بخواهد پيروز شود و با او قتال مى

                                                           
 .٢٠١ /، غيبت طوسى١٧٦ /، غيبت نعمانى٢٤٦ / ١علل الشرايع .  ٢٤٨
 .١٦٨ - ١٦٧ /، غيبت نعمانى٣٤٢ / ١آافى .  ٢٤٩



و جل ظاهر گردد پس هنگامى آه آن ودايع ظاهر گرديد او نيز ظهور نموده هاى خداوند عّز  زمانى آه امانت

 .)٢٥٠(و با افرادى آه با وى مقابله نمايند جنگ و جهاد خواهد نمود

 روايت شده آه )عليه السالم(و از آن جمله است روايتى آه از حضرت صادق . ٤
آشيد به وقوع نخواهد پيوست تا آن آه شما خالص  آن چه را آه به انتظارش گردن مىبه خدا سوگند : فرمود

گرديده، بد و خوب شما از هم جدا شود سپس ده يك از شما رفته و جز اندآى از شما در راه حق ثابت قدم 

مَّا َيْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َو َل(:سپس اين آيه را تالوت فرمودند. ماند نمى

 ;)َجاَهُدوا ِمنُكْم َو َيْعَلَم الصابِرين

 .)٢٥١(آه خداوند جهادگران و شكيبايان شما را معلوم بدارد؟ آن شويد، بى آيا پنداشتيد آه داخل بهشت مى

 : روايت شده آه فرمود)عليه السالم( آن چه از امام باقرو از آن جمله است. ٥

آه قبل از ما به  مانند آه دولتشان پايدار گردد مگر اين ها است، هيچ خاندانى نمى دولت ما آخرين دولت

اند نگويند ما  آه مردم هنگامى آه سيره و حكومت ما را در هنگام حكومت ديده حكومت خواهند رسيد، تا اين

 از ]خوش[و فرجام (:فرمايد آنيم، و اين آالم خداوند عزوجل است آه مى و سيره آنان رفتار مىمانند روش 

 .)٢٥٢()آن پرهيزگاران است

 در جواب آسى )عليه السالم(و از آن جمله است روايتى آه از حضرت امام رضا. ٦
آند در  آه آن گاه آه قائم ما با شمشير قيام مى تا اين: آه از عّلت غيبت پرسيده است آمده آه فرمود

 .)٢٥٣(گردنش بيعتى از هيچ آس نباشد

 از . روايت شده است)عليهم السالم(اين مسأله، با الفاظى نزديك به هم از بسيارى از ائمه
 در توقيعى آه در جواب )عليه السالم(آن جمله است روايتى آه از خود حضرت مهدى
 :مسائل اسحاق بن يعقوب صادر فرمودند آمده است

ايد، از  اى آسانى آه ايمان آورده(:فرمايد و اما علت وقوع غيبت اين است آه خداوند عزوجل مى

نبود :  همانا هيچ يك از پدران من)آند مپرسيد اك مىچيزهايى آه اگر براى شما آشكار گردد شما را اندوهن

آنم بيعت  آه بر گردن او بيعتى از طاغوت زمانش قرار داشت اما هنگامى آه من خروج و قيام مى مگر اين

 .)٢٥٤(هيچ طاغوتى را بر گردن ندارم

مه خود به شيخ مفيد اين گونه مرقوم  در اولين نا- عّجل اهللا فرجه  -امام زمان . ٧
به حسب آنچه خداوند متعال به ما  -مادام آه حكومت و دولت دنيا در دست فاسقان است، ما : فرمودند

                                                           
 .٦٤١ /، آمال الدين١٤٧ /علل الشرايع.  ٢٥٠
 .١١٣ / ٥٢، و به نقل از آن، بحار االنوار ١٦٢ /حميرى، قرب االسناد.  ٢٥١
 . آمده است١٢٨ / و آيه، در سوره اعراف٢٨٢ /حديث در غيبت طوسى.   ٢٥٢
 .٢٧٣ / ١، عيون اخبار الرضا ٢٤٥ / ١علل الشرايع .  ٢٥٣
 .١٧٦ /، غيبت طوسى٤٨٣ /آمال الدين.  ٢٥٤



 در مكانى دور از مساآن ظالمان و ستمگران بسر - نمايانده و صالح حال ما و شيعيان ما در آن است

 .)٢٥٥(بريم مى

 :اند آن حضرت در دومين نامه خود به شيخ مفيد آورده. ٨

ـ على اجتماع من القلوب في الوفاء بالحمد   وفقهم اهللا لطاعته ولو أن أشياعنا ـ«

عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق 

نهم إّال ما يتصل بنا مما نكرهه وال نؤثره المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا ع

 ;»...منهم

 با همدلى، بر عهد و پيمانى آه - ها را به طاعت خود موفق دارد آه خداوند آن -پس اگر شيعيان ما 

افتد و به زودى سعادت مشاهده ما  بر عهده آنان است وفا آنند، برآت ديدار ما از آنان به تأخير نمى

اى آه از شيعيان خود توقع آن را  اما اخبار ناراحت آننده. ها خواهد رسيد نبا شناخت صادقانه به آ

 .)٢٥٦(...نمايد رسد و سعادت ديدار ما را از آنان سلب مى ها به ما مى نداريم از آن

ن احاديث شريفى بود آه در رابطه با علل و اسبابى هايى از روشنتري ها نمونه اين
البته در ميان اين روايات نيز در ذآر علل . آه براى غيبت ذآر شده روايت شده بود

گانه آينده به اين نكات اشاره  غيبت تداخل وجود داشت آه ما در ضمن نقاط هشت
 :خواهيم نمود

 

 هاى گذشته  جمع آردن و استفاده از تجربيات امت. ١

 در )عليه السالم(حكمت خداوندى در تدبير امور مخلوقات اقتضا آرد تا حضرت مهدى
هاى گذشته  پس پرده غيبت پنهان شود و حكمت اين امر همان حكمتى بود آه در امت

پس پرده غيبت بروند، و چون آرد بعضى از پيامبران و انبياى گذشته به  نيز اقتضا مى
باشد، هر چه در ساير اديان و  رسالت و دين اسالم آخرين و پايان بخش اديان الهى مى

پس همان گونه آه محقق ; ها به انجام رسيده است، در اين امت نيز بايد محقق گردد امت
 هاى پيشين مستلزم هاى آسمانى، به دليل عدم استعداد امت شدن اهداف ديگر رسالت

ها بود، در امت اسالم نيز وضعيت به همين منوال  غيبت بعضى از پيامبران آن
آند آه پايان بخش اوصياى  زيرا تحقق اهداف شريعت خاتم اسالم اقتضا مى. باشد مى

 در پس پرده غيبت واقع شود تا اين امت به )عليه السالم(اين دين يعنى حضرت مهدى
تگى پيدا نمايند، روشن است آه اين سبب، صورت آامل براى تحقق اهداف دينى شايس

                                                           
 .١٧٤ / ٥٣نوار ، بحاراال٣٠٣ / ٢معادن الحكمه .  ٢٥٥
 .١٧٦ / ٣٥، بحاراالنوار ٣٠٦ / ٢، و به نقل از آن، معادن الحكمة ٣٢٥ / ٢احتجاج .  ٢٥٦



هايى آه در اديان پيشين واقع شده و علل ديگرى را آه  آلى است و سبب ساير غيبت
 .شود نمايند نيز شامل مى طوايف ديگر در رابطه با مسأله غيبت ذآر مى

شود اين است آه اين روايات، غيبت را از  آنچه در اين دسته از روايات مالحظه مى
ر الهى دانسته و سرِّ آن را قبل از انتهاى غيبت و ظهور امام، قابل آشف ندانسته، اسرا

اين دسته از روايات، به همه اسباب و علل غيبت اشاره . دهند اجازه آشف آن را نمى
آنند، بلكه به بعضى از علل غيبت اشاره نموده و بر اين باورند آه براى غيبت علل  نمى

ها قبل از ظهور الاقل براى همه مردم  دارد آه آشف آنو اسباب ديگرى نيز وجود 
اما ايمان به غيبت فرع ايمان به حكمت خداوند متعال است آه هيچگاه . صالح نيست

 .دهد آارى آه صالح بندگان در آن نباشد انجام نمى

 

 عامل امنيتى  . ٢

دن چنان آه در غيبت پيامبران خدا همچون موسى عيسى و ديگران ترس از آشته ش
به دست دشمنان، عاملى اساسى در وقوع غيبت بوده، بسيار روشن است آه در رابطه با 

 سعى - چنان آه ديديم -هاى حكومت عباسى   هم آه دستگاه)عليه السالم(حضرت مهدى
وافرى در به شهادت رساندنش داشتند، اين دليل به شكل آامل صادق بوده و حداقل در 

 .ل وقوع غيبت استدوره غيبت صغرى، دليلى بر اص

باشد آه حّجت خداوند بر مردمان  پيدا است آه مقصود از غيبت، حفظ وجود امام مى
هدايتگرى آه مردمان ; تا بدين وسيله، زمين خداوند از حّجت قائم الهى خالى نماند. است

 .را به فرمان خداوند هدايت آند

گى حّجت خدا بر مردمان  هم)عليه السالم(آه پدران پاك امام زمان اما با وجود اين
هاى زمان خود روبرو  بودند و همه آنان نيز با تهديد قتل و دشمنى از جانب حكومت

چه سّرى بود آه غايب ; )٢٥٧(بوده و عمال نيز به وسيله شمشير يا سم به شهادت رسيدند
 .شدن از چشم مردم تنها به امام دوازدهم اختصاص يافته است؟

آه خداوند در فرج و  -جواب اين سؤال بسيار روشن است چرا آه آن حضرت 
 پايان بخش ائمه معصومين است و او است آه به برپا نمودن - ظهورش تعجيل نمايد
كلف شده است، وى همان آسى است آه خداوند عّز و جل با دستان دولت جهانى اسالم م

ها و  پر توان او وعده خود را براى اظهار اسالم و برترى بخشيدن اين دين بر همه دين
                                                           

، مسأله اول از مسائل هفت گانه در ٥ ب ٢٩٧ / ٢ و به نقل از آن، اعالم الورى طبرسى ٩٩ /اعتقادات صدوق.  ٢٥٧
 .٢٧٢ / الفصول المهمةغيبت،



آند، پس ناچار بايد وجود نازنينش حفظ  به ميراث رساندن زمين براى صالحان، وفا مى
آه حكومت عباسى به   مضافًا به اين.شود تا اين مأموريت بزرگ را به انجام برساند

آه به همين نكته آگاهى دقيق داشتند شديدًا سعى آردند تا آن حضرت را حتى  جهت اين
 .در گهواره به قتل برسانند تا مأموريت بزرگ اصالحى آن بزرگوار ناآام بماند

اين علت در رابطه با غيبت آبرى نيز مؤثر است چرا آه تا همه علل و عوامل الزم 
همچون گرد آمدن ياران و   - )عليه السالم(براى تحقق مأموريت و هدف بزرگ امام زمان

 فراهم نيامده باشد، بيرون آمدن آن حضرت از پس پرده غيبت باعث قرار - ياوران
اى سعى  زيرا حاآمان جور در هر زمانه. باشد گرفتن آن بزرگوار در معرض خطر مى
نمود و هنوز مأموريت اصالحى بزرگان آن در نابود آردن آن بزرگوار خواهند 

آارى آه با پدران بزرگوار آن ; حضرت به اتمام نرسيده آن حضرت را خواهند آشت
توان آن را از  اين مطلب بسيار واضح و روشن است و مى. حضرت انجام دادند

 در حديث دوم براى عبداهللا بن عطا بيان )عليه السالم(توضيحاتى آه حضرت امام باقر
 . مودند به خوبى دريافتفر

 

 الهى هاى همه ذخيره براى رسيدن حق به همه مردم و استخراج مناسب  تهيه فرصت.٣

هاى الهى آه همان مؤمنانى باشند آه در صلب و نسل افراد آافر  بيرون آمدن ذخيره
مقصود، .  بود- عّجل اهللا فرجه  -قرار دارند، عامل ديگرى براى غيبت امام زمان 

 براى رسيدن آوازه دين حق به همه مردمان است تا بدين وسيله حقيقت فرصت دادن
حامل آن است، براى همه مردم روشن و  )عليه السالم(رسالت الهى و اسالمى آه امام زمان

هاى  هاى گمراه و نسل آشكار گردد و در نتيجه، چه بسا اشخاص منسوب به مكتب
 اهداف مهدوى معتقد شده به صفوف بازمانده از منحرفان، راه حق را بپذيرند و به

 . بپيوندند- عّجل اهللا فرجه  -ياوران مهدى منتظر 

روشن است آه اين علت، به صورت روشن و آشكار مستقيمًا تفسيرآننده سبب تأخير 
دارد   بوده و به صورت غير مستقيم اين نكته را آشكار مى)عليه السالم(ظهور آن حضرت

 فراهم شدن اين عامل آه از عوامل الزم و حتمى براى آه غيبت آن حضرت، تا آن زمان
چرا آه ظهور آن بزرگوار همراه با آغاز فورى . يابد ظهور آن حضرت است، ادامه مى

انقالب جهانگير و مأموريت اصالحى بزرگ آن حضرت است و بالفاصله، عذاب 
 .دردناك را بر منحرفان نازل خواهد نمود

 



 آزمون مقدماتى نسل ظهور. ٤

همراه )عليه السالم(ر خالل اوضاع و شرايط سخت و ناگوارى آه با غيبت امام زماند
باشد، آمادگى و پختگى الزم مردم جهان و به خصوص شيعيان، براى اين امر بيشتر  مى
گردد و آشكار است آه ايمان به آن حضرت و غيبتش به خودى خود عامل مهمى در  مى

چرا . اند  سر ايمان خود به آن حضرت پايدار ماندهتقويت ايمان و نيز آسانى است آه بر
آه ايمان به غيبت، خود مرتبه بااليى از مقام يقين و ايمان به غيب بوده و مردم را از 

بينند ايمان نداشته  بخشد تا تنها به آنچه مى اسارت ماديات و محسوسات رهايى مى
ت بارز افراد پرهيزگار آيات اول سوره بقره، ايمان به غيب را يكى از صفا. باشند
شمارد و اين احاديث، اين صفت مهم اهل ايمان را به عنوان روشنترين مصداق  برمى

 در زمان غيبتش - عّجل اهللا فرجه -غيب و ايمان به آن، بر ايمان به حضرت مهدى 
خصوصًا هنگامى آه طوالنى بودن اين غيبت را نيز در نظر داشته . اند تطبيق نموده

 .)٢٥٨(باشيم

اين احاديث شريف مؤمنان عصر غيبت را آه عليرغم همه : بينيم به همين جهت مى
شود، بر شريعت  هاى اعتقادى آه از عدم حضور آن حضرت ناشى مى ها و شبهه شك

 .دنماي اند به شدت تعريف و تمجيد مى اسالم و سيره مهدوى ثابت قدم و پايدار مانده

يابيم آه نفس غيبت، يكى از عوامل آماده شدن ياوران حضرت  به همين دليل در مى
چرا آه ايمان به امام غايب، موجب رسوخ ايمان به . باشد  مى- عّجل اهللا فرجه  -مهدى 

. امرى آه ضامن آزادى از اسارت ماديات و مشهودات است; غيب در قلب مؤمنان است
 در به ثمر رساندن )عليه السالم(را براى يارى حضرت مهدىو همين ايمان، شايستگى الزم 

 .آند مأموريت اصالحى بزرگش به آنان اعطا مى

 

 آشكار شدن ناتوانى ديگر مكاتب. ٥

اثبات ناتوانى مكاتب فكرى ديگر در به تحقق رساندن سعادت و آمال مورد نظر 
 به مأموريت جامعه بشرى آشكارا همه جامعه بشرى را به عكس العمل مثبت نسبت

دارد اثبات ناتوانى آنان از اين مطلب، خود   وا مى)عليه السالم(اصالحى بزرگ امام زمان
موانع اين تعامل مطلوب را از بين خواهد برد تا اهداف الهى آه مربوط به ظهور 

                                                           
 .٤٢٢ /، ينابيع المودة٥٦ /االثر آفاية.  ٢٥٨



باشد ايجاد شود و مردم جامعه به مرور زمان، به شعارهاى   مى)عليه السالم(حضرت مهدى
 . و غير مادِى داراِى اصول منحرف فريفته نگردندمكاتب مادى

 

 حفظ روحيه ظلم ستيزى. ٦

 آسى است آه زمين را چنان آه پر از ظلم و - عّجل اهللا فرجه  -حضرت امام زمان 
اتمام حّجت آامل بر آن حضرت پس از ; جور شده باشد پر از عدل و داد خواهد نمود

 حاآمان ستمگر و حاآميت فساد را با - در خالل غيبت آبرى و قبل از آن -منحرفان 
شمشير خود زايل و برطرف خواهد نمود آه در نكته گذشته نيز به اين امر اشاره 

پس ظهور آن بزرگوار با حرآت جهادى قاطعى از جانب آن حضرت همراه . نموديم
آرامش و سازشى با منحرفان در آن، راه نخواهد داشت و از هيچگونه  خواهد بود آه

 نيز پيدا شده و در وقت )عليه السالم(آيد آه اين صفت در اتباع امام زمان همين جا الزم مى
تا بر گردن «: فرمايند ظهور در آنان موجود باشد و شايد مقصود احاديث شريف آه مى

 . همين معنى باشد» او بيعتى از طاغوتى نباشد

شود آه ظالمان و ستمگران، پيش از آغاز  پيدا است آه چنين نقش قاطعى باعث مى
اين حرآت و آماده شدن شرايط مناسب و تعداد الزم از انصار و ياوران آن حضرت، به 
شديدترين وجه جلوى اين آار را گرفته، آن حضرت را از بين برده يا حضرتش را 

هاى خود را به  وده او را مجبور آنند تا فعاليتوادار به سازش با ظالمان و ستمگران نم
سياستى پدران بزرگوارش نيز در قبال ظالمان و ستمگران ; صورت نيمه فعال در آورد

مانند تضعيف . اين مسأله خطرهاى زيادى را در بر داشت. نمودند از آن استفاده مى
از بين بردن آامل ديدند امامشان آه مكلف به  روحيه ظلم ستيزى در نزد مؤمنان آه مى

آه بر فرض  به عالوه اين. است، در برابر ستمگران آامًال سكوت آرده است ظلم و ستم
هاى  هاى ستمگران و تالش گيرى منفى باز هم امكان جلوگيرى از فتنه اتخاذ اين موضع

مستمر آنان براى رها شدن از دست آن حضرت و آشتن آن بزرگوار حاصل 
بايست قبل از حاصل شدن عوامل الزم براى  ورت، مىدر غير اين ص. گرديد نمى

پيروزى براى انجام مأموريت خود قيام آند آه اين هم به معنى آشته شدن آن بزرگوار 
 .باشد يابى به هدف بزرگ خود مى قبل از دست

ظهور به همين دليل بايد قبل از تكميل شرايط الزم براى آن حرآت اسالمى از 
هاى  هاى غيبت مستتر بماند تا بتواند رفته رفته به فعاليت خوددارى آرده و در پس پرده



خود در زمينه فراهم آوردن عوامل الزم براى پيروزى در مأموريت بزرگ زمان 
 . ظهور خود اقدام نمايد

 

 غيبت و صالح آار امام و مؤمنان  . ٧

 مجمل است آه متضمن بيان يكى از اين علت آه در روايات به آن اشاره شده، علتى
باشد به اين عنوان آه آه صالح آار  وجوه حكمت الهى در امر به غيبت آن حضرت مى

شايد معنى اين امر اين است آه در سايه ; آن حضرت و مؤمنان در غيبت آن جناب است
اوضاع سخت و متضاد با اهداف نهضت مهدوى، غيبت بهترين شيوه ممكن براى قيام 

هم چنان آه در . باشد هاى امامت مى  به مأموريت- عّجل اهللا فرجه  -مهدى حضرت 
آه صالح شيعيان و آسانى آه به  شايد هم معنى اين. نكته ششم نيز به آن اشاره نموديم

وجود آن حضرت ايمان دارند در غيبت او است به اين باشد آه آنان به واسطه قرار 
دى از تكامل و آمادگى در ميان صفوف و گرفتن در شرايط غيبت امام، آفاق جدي

آه در نكته چهارم هم به آن اشاره  -; هاى پى در پى خود را فتح خواهند نمود نسل
 تا نسلى پاى به عرصه وجود بگذارد آه بتواند از نظر آمى و آيفى قابليت - آرديم

حفظ شايد هم مراد از صالح امت . استجابت مقتضيات قيام بزرگ مهدوى را پيدا آند
جان آنان از نابودى در اثر قياِم قبل از موعد و قبل از فراهم آمدن حرآت مطلوب 
 اسالمى يا در اثر ناتوانى آنان از يارى امام به

گيرى از جانب  صورت مطلوب در هنگام قياِم بدون غيبت باشد، آه نمونه چنين موضع
خالفت برادر و پدر  و پيش از آن، در )عليه السالم(امت، در قيام حضرت امام حسين

 .است به وضوح ديده شده)عليهما السالم(بزرگوارش، امام حسن و حضرت اميرالمؤمنين

 

 

 

 فراهم نيامدن تعداد مطلوب ياوران  . ٨

آخرين عاملى آه در روايات به آن اشاره شده است تكميل نشدن تعداد الزم در ياران 
از نظر آمى و آيفى و انصار آن حضرت براى اجراى مأموريت اصالحى بزرگ 

مأموريتى آه محتاج تعداد آافى از اعوان و انصار با سطح باالى اخالص ; باشد مى
نسبت به شريعت محمدى و اهداف آن، دانش الزم براى اين آار و همچنين شناخت آافى 

 اى به گونه. باشد هاى دشمنان مى از دسيسه



 ى آه براى داخل شدنا تجربه; اى جهادى باشند آه اين ياران، داراى تجربه

 .در حرآتى انقالبى و قاطع بر ضّد آفر و شرك و فسق و نفاق الزم است

 .است شايد هم اين علت تكميل آننده علتى باشد آه در نكته چهارم بدان اشاره رفته



 



 

 

 

 بخش دوم

  در غيبت آبرى)عليه السالم(اقدامات امام مهدى

 

عّجل اهللا   -و سيره حضرت مهدى چنان آه در مقدمه بحث اشاره نموديم روش 
 و تحرآات آن حضرت در زمان غيبت آبرى بيشتر پيرامون محور آماده سازى - فرجه

جامعه براى ظهور آن حضرت و تالش در راه برطرف آردن علل موجب غيبش دور 
آن حضرت در دوران غيبت، در راه رشد : توان گفت زده است، بر همين اساس مى مى

همچنين در راه ; هاى پى در پى سالم و استفاده اين امت از تجربيات نسلو بالندگى امت ا
رساندن حق به همه مردمان و آمك و تأييد آسانى آه در جهت نشر اسالم ناب و حفظ آن 

آن حضرت همواره در صدد تحقق عمليات آزمايش و . نمايد آنند آوشش مى آار مى
باشد، و نيز پرده از   مرحله مىگزينش نسل ظهور براى آماده شدن آنان براى اين

ناآارآمدى ساير مكاتب و ناتوانى آنان در محقق آردن سعادت مطلوب بشريت بر 
آن حضرت در حفظ و نگهدارى روحيه مبارزه با ظلم تالش آرده، اقدامات . دارد مى

آن حضرت به انجام همه . نمايند دشمنان را در جهت از بين بردن اين روحيه خنثى مى
هايى بسيار مخفى و پنهانى به انجام  اما اين همه با روش. ر آمر همت بسته استاين امو

ها در زمان ظهور آن حضرت به چشم خواهد آمد و نقش آن  رسد آه بيشتر آن مى
حضرت در بسيارى از حوادثى آه در زمان غيبت به وقوع پيوسته و همه در راه تحقق 

حتى اقداماتى آه . ر آشكار خواهد گرديداهدافى آه ذآر آرديم بوده است در زمان ظهو
رسد براى تفسير آن  دانيم و اسباب و عللى آه به ذهن ما مى دليل وقوع آن را نمى

 .باشد اقدامات آافى نمى

 

 مراقبت آن حضرت از نظام اسالمى 

عليه (اى آه خطاب به شيخ مفيد   در اولين نامه)عليه السالم(حضرت امام مهدى
 :اند اند اين گونه آورده دهمرقوم فرمو) الرحمه



فإّنا نحيط علمًا بأنبائكم وال يعزب عّنا شيء من أخبارآم، ومعرفتنا بالذل الذي ... «

أصابكم ُمذ جنح آثير منكم الى ما آان السلف الصالح عنه شاسعًا ونبذوا العهد المأخوذ 

 .وراء ظهورهم آأنهم ال يعلمون

ذآرآم ولوال ذلك لنزل بكم الألواء وأصطلمكم إّنا غير مهملين لمراعاتكم، وال ناسين ل

 ;»األعداء

ما . دانيم و چيزى از اخبار و مسائل شما نيست آه از ما پنهان باشد همانا آه ما اخبار شما را مى... 

دانيم آه در نتيجه آارهاى بسيارى از شما آه از رويه سلف صالح دور شده عهد و پيمانى آه  مى

 . ايد نمايند، به چه ذلت و خوارى مبتال گشته  و همچون نادانان عمل مىاند پشت سر انداخته بسته

بريم و اگر چنين نبود هر  همانا آه ما هيچگاه از مراعات حال شما غافل نبوده و شما را از ياد نمى

 .)٢٥٩(نمودند آينه بالها بر شما نازل شده و دشمنان شما را در زير پا لگد آوب مى

 

 همواره پيگير اوضاع مؤمنان بوده و آليه تحوالتى آه )عليه السالم(حضرت مهدى
آن حضرت . گرديد، در دايره علم آن حضرت موجود بوده است براى آنان حاصل مى

سستى آشانيدن آنان اقداماتى را آه دشمنان در جهت از بين بردن شيعيان و به ضعف و 
هاى مختلف، اقدامات الزم را در جهت رفع  دهند به خوبى دانسته و به شكل انجام مى

اين مراقبت خود يكى از عوامل اساسى است آه . رسانند خطر از شيعيان به انجام مى
; هاى پياپى شده است در طول تاريخ و نسل)عليهم السالم(باعث حفظ پيروان مذهب اهل بيت

ها متوجه آن بوده و   عليرغم شدت حمالتى آه از طرف دشمنان و حكومتامتى آه
هاى متمادى بر  باعث ترور جسمى و فكرى آن شده و عليرغم الحادى آه در طول قرن
توان  به يقين مى. ضد آنان جريان داشته، همواره زنده، سالم و پابرجا باقى مانده است

 از امت اسالم و پيروان مذهب اهل )عليه السالم(گفت آه اگر مراقبت حضرت مهدى
هاى فكرى وسيعى آه  نبود بدون شك اين گونه ترورهاى جسمى و جنگ)عليهم السالم(بيت

 شاهد آن بوده، قادر بود تا اين )عليهم السالم(تاريخ اسالم بر ضد پيروان مذهب اهل بيت
 .گروه را از نظر جسمى و فكرى از صفحه روزگار محو و نابود سازد

 

  از اسالم ناب و تقويت فرايند اجتهادحراست
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 در زمان غيبت آبرى همچنين به مسئوليت سنگين حفاظت )عليه السالم(حضرت مهدى
 نهاده )عليهم السالم(و حراست از اسالم ناب آه پرچم آن بر دوش پيروان مذهب اهل بيت

. باشد اساسى مقام امامت مىهاى  نمايد آه اين خود يكى از مسؤوليت شده است، قيام مى
هاى پرداختِن آن حضرت به اين مسئوليت مهم در زمان غيبت، تقويت فرايند  از جلوه

اجتهاِد دانشمندان و فقيهان و جلوگيرى از اجماع و اتفاق نظر آنان بر نظريات باطل به 
 .باشد مى هر طريق ممكن

ات و نصوصى آه رواي«: گويد عالمه آراُجكى در شرح و توضيح اين مطلب مى
در زمينه احكام موجود است از طريق راويانى به دست ما رسيده آه احتمال غلط اشتباه 

آنند آه ممكن است  ها را براى ما نقل مى ها محال نيست و آسانى آن و فراموشى بر آن
توان به عدم  در اين صورت هرگز نمى. بتوانند مطلب حقى را ترك يا آتمان نمايند

آه  مگر اين. ائلى در ميان اين راويان و دانشمندان اطمينان پيدا نمودوقوع چنين مس
ها و دانا به  شخصى معصوم در پشت اين افراد وجود داشته باشد آه شاهد احوال آن

ها بوده اگر به راه خطا رفتند، هدايتشان نموده و اگر به وادى فراموشى  آارهاى آن
 .ن تذآر داده و يادآورى نمايدافتادند و يا حقى را آتمان نمودند به آنا

ها وى را به شخصه  ها مستتر است و آن اگر چه امام زمان از ديدگان آن
شناسند، اما آن حضرت در ميان اين اشخاص موجود بوده شاهد احوال و دانا به  نمى

اخبار آنان است و اگر آنان از نقل روايات منصرف شوند و يا از راه حق منحرف 
 بر او جايز نبوده و خداوند متعال وى را آشكار ساخته و آن حضرت گردند، ديگر تقيه

از بيراه رفتن و باطل آنان جلوگيرى آرده حق را آشكار نموده و حجت را بر خلق اثبات 
 .)٢٦٠(»آنند مى

و آشكار بلكه مراد، ظهور . البته مراد از ظهور در اينجا ظهور عام و آلى نيست
شدن محدود آن حضرت براى بعضى از علما و دانشمندان بوده و به مقدارى است آه 

اين از مسائلى است آه دانشمندان در باب اجماع از . براى آشكار آردن حق الزم باشد
به عنوان مثال عالمه سيد محمد مجاهد در . اند آن بحث آرده و درباره آن تحقيق نموده

 :نويسد ىآتاب مفاتيح االصول م

اى آه بر خداوند متعال  قاعده; بناى ما در مسأله اجماع، بر قاعده لطف است... «
آند تا امام و پيشوايى براى مردم برگزيند تا وى در صورت اتفاق نظر امت  ايجاب مى
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و اين از بزرگترين . اى باطل، آنان را از اين اتفاق نظر باز داشته، رّد نمايد بر مسأله
هاى آشكار ممكن نبود،   متعال است و حتى اگر حصول اين امر از راهالطاف خداوند

وجود حضرت امام ... رساند خداوند متعال با اسباب پنهانى اين مطلب را به انجام مى
آيد پس آن حضرت   در زمان غيبت قطعًا از الطاف خداوند به شمار مى)عليه السالم(زمان

چرا آه ; رساند امت الزم باشد به انجام مىدر زمان غيبت هر آارى را آه براى هدايت 
چنين لطفى قبل از غيبت . مقتضى براى اين آار موجود و مانعى براى آن وجود ندارد

بنابراين به مقتضاى اصل، به اضافه . ثابت بوده است)عليهم السالم(نيز براى ائمه اطهار
ن غيبت نيز بر روايات متواترى آه بر بقاى آن داللت دارد، اين مسأله پس از زما

 . الزم و واجب است)عليهم السالم(ائمه

عليهم ( و ائمه اطهار)صلى اهللا عليه وآله(اين مطلب در روايات متعددى از پيامبر اآرم

صلى اهللا عليه ( با الفاظ و معانى نزديك به هم وارد شده است، از حضرت پيامبر اآرم)السالم

اى مبارزه با هر بدعتى آه از بين برنده ايمان باشد ولّيى همانا آه بر: روايت شده است آه فرمود )وآله

وى حق را آشكار آرده مكر ; از اهل بيت من وجود دارد آه براى دفاع از ايمان و دين مردم گمارده شده است

 .گرداند گران را به خودشان باز مى و حيله حيله

در : است آه فرمودند روايت شده )عليهم السالم(و از پيامبر اآرم و اهل بيت آن حضرت

هر نسلى در ميان امت اسالم افرادى عادل وجود دارند آه تحريِف اهل غلو، فرقه گرايِى اهل باطل و تأويل 

 .آنند نادانان را از دين خدا نفى مى

 : روايت شده است)عليهم السالم(ز ائمه اطهار ديگرى ا)٢٦١(در روايت مستفيض

إن االرض ال تخلو إّال وفيها عالم اذا زاد المؤمنون شيئًا ردهم الى الحق وإن نقصوا «

 ;»شيئًا تمم ذلك ولوال ذلك اللتبس عليهم أمرهم ولم يفرقوا بين الحق والباطل

دين خود اضافه آردند آنان را به ماند آه اگر مؤمنان چيزى در  زمين هيچگاه از دانشمندى خالى نمى

راه حق و حقيقت باز گرداند و اگر چيزى از دين خدا آم و ناقص آردند آن را برايشان تكميل و 

ترميم نمايد، و اگر چنين نبود امر مؤمنان بر آنان مشتبه گشته، فرق ميان حق و باطل را 

 .شناختند نمى

 روايت شده است آه )ليه السالمع(همچنين با اسناد مختلف از حضرت اميرالمؤمنين
 :فرمود
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اللَُّهمَّ إنك ال تخلي االرض من قائم بحجة إما ظاهر مشهور أو خائف مغمور لئال تبطل «

 ;»...حججك وبيناتك

خداوندا همانا آه تو، براى تعطيل و باطل نشدن داليل و بيناتت در ميان جامعه، زمين را هيچگاه از 

 ...آنى يا آشكار و شناخته شده و يا ترسان و پنهان  نمىامام و حجتى به پا خاسته خالى

خداوندا : هاى اين روايت نيز آمده آه آن حضرت، چنين فرمودند در بعضى از نقل

همواره بايد زمين تو، حجتى از جانب تو بر خلقت داشته باشد تا آنان را به دين تو هدايت آرده دانش دينى را 

آه آنان را به وسيله اولياى خود هدايت  باطل نشود و پيروان اوليايت پس از اينبه آنان تعليم نمايد تا حجت تو 

آنند يا  حال اين امام و حجت يا آشكار است و بسيارى از مردم فرمانش را اطاعت نمى. نمودى گمراه نگردند

 از چه اگر شخص او در حال هدايت مردم. پنهان و پوشيده است و يا مترصد فرصتى براى انجام وظيفه

هاى مؤمنان آاشته شده و آنان  ديدگان آنان غايب باشد، همانا دانش و آداب او به صورت غير محسوس در دل

 .»به آن مسائل عمل خواهند نمود

 تو فقط ;)ِإنََّما َأنت ُمنِذٌر  َو ِلكلِّ َقْوم َهاد(فرمايد و در تفسير آالم خداوند متعال آه مى

همانا آه مراد از بيم دهنده :  در روايات آمده است.هبرى استاى، و براى هر قومى ر هشداردهنده
باشد و در هر زمانى امام و پيشوايى از ما وجود دارد آه   مى)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 از جانب خداوند آورده است هدايت و )صلى اهللا عليه وآله(مردم را به آنچه آه پيامبر
 .»نمايد راهنمايى مى

آمده )عليهم السالم(بيت در بعضى ديگر از رواياتى آه در تفسير همين آيه از ائمه اهل
 .بينيم است چنين مى

به خدا سوگند آه اين منصب، تا روز قيامت از ميان خاندان ما بيرون نرفته و از ما 
 .زايل نخواهد گشت

 :اند  نيز روايت است آه فرموده)عليه السالم(از حضرت امام صادق

يا آشكار و شناخته . از روزى آه خداوند متعال زمين را آفريد هيچگاه از حجت خداوند خالى نبوده است

و اگر چنين نبود هيچگاه . و تا روز قيامت نيز هيچگاه از حجت خدا خالى نخواهد ماند. شده يا پنهان و پوشيده

 .شد خداوند متعال در روى زمين عبادت نمى

توانند از امام و پيشواى پنهان و  ردم چگونه مىاز آن حضرت سؤال شد آه م
 !پوشيده استفاده بنمايند؟

چنانكه مردم در روزهاى ابرى نيز از خورشيد و نور و حرارت : آن حضرت در پاسخ فرمودند

 .آنند آن استفاده مى



 نيز در همين رابطه روايت شده است آه )عليه السالم(از خود حضرت امام زمان
يت استفاده بردن مردم از من در زمان غيبتم مانند استفاده بردن مردم از خورشيد است آن و اما آيف: فرمود

و همانا آه من مايه امنيت اهل زمين هستم چرا آه ستارگان نيز . گاه آه ابرها از ديدگان مردم پنهانش نمايند

 .باشند مايه امنيت و امان اهل آسمان مى

رد شده و بر اين معنى داللت دارند بى اخبار و رواياتى آه با همين مضمون وا
 در زمان غيبت، از )عليه السالم(شمارند و مقتضاى همه آن روايات اين است آه امام زمان

. نمايد باب لطف به مؤمنان مسائل باطل را رّد نموده و مردم را به سوى حق هدايت مى
 استفاده از خورشيد آه حديث. شود آه اين آار با اسباب و عوامل پنهان انجام مى و اين

پشت ابر نيز به همين مسأله اشعار دارد زيرا بديهى است آه استفاده از اسباب و عوامل 
آشكار در زمان غيبت منتفى است و اگر در بعضى از اين روايات آمده است آه آن 

نمايد، منافاتى با مخفى بودن اسباب و عوامل  حضرت در زمان غيبت حق را آشكار مى
 .)٢٦٢(»...ارداين آار ند

 

 تقويت فقها در عصر غيبت 

چنان آه پيشتر در هنگام بحث از سازمان نيابت و سفارت از امام زمان در زمان 
غيبت صغرى اشاره نموديم چنين سازمانى حكم زمينه سازى براى ارجاع امت در زمان 

تا آنان به ;  را داشت)عليه السالم( نمايندگان امام زمانغيبت آبرى به فقيهان عادل به عنوان
آن .  نيابت نمايند)عليه السالم(عنوان يك نهاد رهبرى ظاهر و پيدا از حضرت مهدى

حضرت در توقيعى آه به اسحاق به يعقوب فرستاده است، امت را به مراجعه به اين 
 :فقيهان فرمان دادند

 الى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها«

 ;»اهللا عليهم

چرا آه آنان حجت من . آيد به راويان حديث ما مراجعه آنيد در رويدادهايى آه براى جامعه پيش مى

 .بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم

ه  از قبل، به نقش مهم علما در زمان غيبت آبرى اشاره آرد)عليهم السالم(ائمه اطهار
 : روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(بودند مثًال از حضرت امام هادى
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 من العلماء الداعين إليه والداّلين عليه ، )عليه السالم(يبقى بعد غيبة قائمكم  لوال من«

، والمنقذين لضعفاء عباد اهللا من شباك إبليس ومردته ،  والذاّبين عن دينه بحجج اهللا

 بقي أحد إّال ارتّد عن دين اهللا ، ولكنهم الذين يمسكون أزّمة ، لما  ومن فخاخ النواصب

قلوب ضعفاء شيعتنا آما يمسك صاحب السفينة سّكانها، ُاولئك هم األفضلون عند 

 ;»عزوجل اهللا

دانشمندانى نبودند آه مردم را به سوى او دعوت نموده، به )عليه السالم(اگر بعد از غيبت قائم شما

، با حجج و براهين خداوند از دين او دفاع نموده، بندگان ضعيف خداوند را سوى او راهنمايى آرده

هاى نواصب برهانند، هر آينه آسى  از دام شيطان و پيروان گردنكش او نجات داده، آنان را از دام

شد، اما آنانند آه همچون ناخدايى آه سّكان آشتى را  آه از دين خدا مرتّد مى ماند مگر اين باقى نمى

آنان آسانى هستند آه در نزد خدا . هاى شيعيان ضعيف را در دست دارند گيرد زمام دل ست مىدر د

 .)٢٦٣(باشند از برترين افراد مى

خدا بر آنان حجت خدا بر شما و من حجت «: آنچه از آالم آن حضرت آه فرموده
اى  شود، اين است آه در واقع، فقيهان عادل به عنوان واسطه استفاده مى» آنان هستم

شود آه بعضى از علما به خصوص آنان  باشند و اين امر باعث مى ميان امام و امت مى
يابند و نقش خاصى در توجيه امور و  آه به جايگاه دينى و اجتماعى بااليى دست مى

نمايند به صورت مستقيم يا غير مستقيم از تأييدات  معه پيدا مىهدايت فكرى و سياسى جا
هايى آه  خصوصًا در فعاليت.  برخوردار گردند- عّجل اهللا فرجه -حضرت امام زمان 

همواره در جهت  )عليه السالم(امام زمان. باشد بر مسير حرآت امت و اسالم تأثير گذار مى
الح امت اسالمى يا دفع خطرهاى شديِد ها در راه مص ساماندهى و هدايت اين فعاليت

روايات . نمايند نابود آننده از امت اسالم، به وسيله اين فقيهان، در امور دخالت مى
دارد و مواردى آه در  ها پرده بر مى بسيارى نقل شده است آه از بعضى از اين دخالت
ر بيشتر از ها تدوين نگرديده است بسيا روايات نقل نشده و يا پس از نقل، در آتاب

بعضى از اين دسته روايات آاشف . رواياتى آه در اين زمينه نقل و تدوين گرديده است
 در قضايا و دسته ديگرى از اين روايات آاشف از )عليه السالم(از دخالت مستقيم امام

 در قضايا به واسطه يكى از اوليايش - عّجل اهللا فرجه  -مداخله غير مستقيم امام زمان 
 .)٢٦٤(باشد مى

                                                           
 .٢٦٠ / ٢احتجاج . ٢٦٣
 به علما و مراجع - عّجل اهللا فرجه -عنايات حضرت مهدى «: حضرت آيت اهللا آريمى جهرمى در آتابى با نام. ٢٦٤

 .اى از اين روايات را جمع آورى نموده است  شمسى، مجموعه١٣٦٦چاپ مؤسسه نشر و تبليغ مشهد » تقليد



 

  در غيبت آبرى)عليه السالم(اصحاب امام زمان

عّجل اهللا   -شود آه حضرت امام مهدى   شريف استفاده مىاز تعدادى از احاديث
باشد آه از اهل   در زمان غيبت آبرى داراى تعدادى از اوليا و ياران مخلص مى- فرجه

نمايند، بعضى از اين احاديث  هر عصر و زمانى همواره با آن حضرت مالقات مى
 شيخ آلينى در باشد، شريف صراحت دارد آه تعداد اين اشخاص هميشه سى نفر مى

آتاب آافى و شيخ طوسى در آتاب غيبت هر آدام با اسناد خود از حضرت امام 
 :اند آه فرمود روايت آرده )عليه السالم(صادق

البد لصاحب هذا األمر من غيبة والبد له في غيبته من عزلة ونعم المنزل طيبة وما «

 ;»بثالثين من وحشة

دم غايب شود و در زمان غيبت ناچار بايد از مردم عزلت صاحب اين امر ناچار بايد از ديدگان مر

گزيند و در اين صورت بهترين منزل براى او مدينه طيبه بوده و چون با سى نفر از ياران خود 

 .)٢٦٥(گيرد باشد وحشتى او را فرا نمى همراه و همدم مى

قائم : روايت آرده است)عليه السالم(ينى با سند خود از حضرت امام صادقهمچنين آل

ها آوتاه و ديگرى طوالنى، در غيبت اول، آسى جز شيعيان خاص از مكان  داراى دو غيبت است يكى از آن

اما در غيبت طوالنى جز اصحاب خاص آن حضرت آسى از مكان آن حضرت . آن حضرت اطالعى ندارد

 .)٢٦٦(اطالع ندارد

نيز )عليه السالم(همچنين بعضى از احاديث شريف تصريح دارد آه حضرت خضر
 به همراه آن حضرت )عليه السالم(جزو افرادى است آه در زمان غيبت امام زمان

از اين اصحاب و اوليا آه در مراتب )عليه السالم(و شايد حضرت امام زمان. )٢٦٧(باشد مى
هاى اساسى خود آه همان  برند در جهت قيام به مسؤوليت باالى اخالص به سر مى

حفاظت از مؤمنان و مراقبت از آنان و تأييد و تقويت دانشمندان و همچنين رفع خطر از 
باشد،  ويدادها حتى خارج از نظام اسالمى مىايمان مردم و جهت دادن به سير حرآت ر

گيرد تا بدين ترتيب مقدمات ظهور آن حضرت آماده شده و عوامل الزم براى  يارى مى
 .ظهور آن حضرت فراهم آيد

 

                                                           
 .١٩٠ /، حلبى، تقريب المعارف١٨٨ /، غيبت نعمانى٣٤٠ / ١آافى . ٢٦٥
 .١٩٠ /، تقريب المعارف١٧٠ /، غيبت نعمانى٣٤٠ / ١آافى . ٢٦٦
 .٤٨٠ / ٣ و به نقل از آن اثبات الهداة ٣٩٠ /آمال الدين. ٢٦٧



 

 ديدار با مؤمنان در زمان غيبت آبرى 

آن آند آه ديدارهاى   در غيبت آبرى ايجاب مى)عليه السالم(روش حضرت امام زمان
حضرت در اين برهه از زمان به اين تعداد محدود از اولياى مخلص در هر زمان 

بلكه شرافت ديدار با آن حضرت افرادى غير از اين اوليا و اصحاب . منحصر نباشد
. خالص را نيز شامل گردد حتى اگر اين ديدارها به صورت مستمر و دائمى نباشد

نمايد بسيار  در زمان غيبت آبرى مىروايات خاصى آه داللت بر مشاهده آن حضرت 
اى آه وقتى به اين روايات  است و تعداد اين روايات از حد تواتر بيشتر است، به گونه

توان احتمال  الجمله نمى يابيم آه فى نماييم در مى ها را جمع آورى مى مراجعه آرده آن
 .)٢٦٨(را داد دروغ و يا خطا در مضمون اين روايات

ميرزاى نورى صد مورد از اين روايات را در آتاب النجم الثاقب ذآر نموده و در 
آه  است، به اضافه اين هاى ديگر چنين رواياتى بسيار بيشتر از اين تعداد ذآر شده آتاب

از طرف مؤمنان به انجام )عليه السالم(حضرت امام زمانيقينًا ديدارهاى ديگرى هم با 
رسيده آه در هيچ آتابى نوشته نشده و در هيچ منبعى نقل نگرديده است اما از طريق 

- دانيم آه حضرت مهدى  رسد و مى افراد راستگو و درست آردار خبرش به ما مى
ؤمنين ارتباط برقرار  در سرتاسر عالم و در هر نسلى با تعدادى از م- عّجل اهللا فرجه  
ها به شدت از بازگو آردن و نقل چنين خبرى پرهيز نموده و اين سّر را  نمايد و آن مى

ها و ديدارهاى  توان گفت آه مالقات بدين ترتيب مى. دارند تا ابد در سينه خودنگاه مى
با مؤمنين بسيار بيشتر از ديدارها و )عليه السالم(روايت نشده و ناگفته امام زمان

 .باشد هاى نقل شده در آتب مى مالقات

اين ديدارها عالوه بر نتايجى آه ذآر آرديم دربر دارنده ثمرات مهمى نيز بوده است 
آه حول محور رسوخ دادن ايمان به وجود آن حضرت در دل مردم و برطرف آردن 

 زد و در مسير زمينه سازى براى آرد دور مى شبهاتى آه در برابر اين ايمان بروز مى
به خصوص آه بيشتر اين . نمود ظهور آن حضرت، راه را براى مؤمنان هموار مى

                                                           
 سيد صدر در اين دو آتاب مسأله ديدار با ١٠٧ /الكبرى  به بعد، تاريخ الغيبة٦٤٠ /لصغرىك تاريخ الغيبة ا.ر. ٢٦٨

در زمان غيبت آبرى را مورد بررسى قرار داده و عدم تعارض اين مسأله، با ) عليه السالم(حضرت امام زمان
 آن امر به تكذيب  در توقيعى آه براى شيخ سمرى فرستاده و در- عّجل اهللا فرجه -دستورى آه حضرت مهدى 

آسانى آه در زمان غيبت آبرى مدعى مشاهده و ديدار آن حضرت شوند فرموده را بيان نموده است، ميرزاى نورى 
در باب هفتم از آتاب النجم الثاقب، عالمه مجلسى در بحاراالنوار و دانشمندان بسيار ديگرى نيز اين مسأله را به 

 در زمان غيبت آبرى را اثبات - عّجل اهللا فرجه -ضرت امام زمان بحث و بررسى گذاشته و جواز ديدار با ح
 .اند نموده



ها با انجام آارهايى از سوى آن حضرت همراه بود آه به صورت عادى و  مالقات
هاى دقيق  مانند روشنگرى;  ساخته نيست )عليه السالم(طبيعى از آسى جز امام معصوم

شك و شبهه در باره هويت آن حضرت علمى يا آرامات و معجزاتى آه مجال هرگونه 
ها  در بيشتر اوقات خود آن حضرت به انجام اين مالقات. را از ميان برمى داشت

آمد انتظار  مبادرت مىورزيدند و حتى آسى آه به سعادت ديدار آن حضرت نايل مى
گردد بلكه پس از  البته اين افتخار به سادگى نصيب آسى نمى. چنين چيزى را نداشت

والنى يك شخص مؤمن، صادقانه و خالصانه ديدار آن حضرت را از خداوند مدتى ط
زند،  يابى به اين مقصود به انجام آارهاى نيك دست مى متعال خواسته و براى دست

 .شود حاصل مى

ها اين بود آه عادتًا به ميزان الزم براى رفع نياز شخص  ديگر ويژگى اين مالقات
گرفت و غالبًا براى   انجام مى)عليه السالم(نظر اماممورد مالقات و حصول نتيجه مورد 

گرديد، تنها پس  رعايت اصول استتار، مؤمنى آه به شرافت ديدار آن حضرت نايل مى
عّجل اهللا   -شد آه شخصى آه با او ديدار آرده امام زمان  از پايان مالقات متوجه مى

 . بوده است- فرجه

 

 حضور در موسم حج

ساله در مراسم حج جزو  مطلب تصريح دارد آه حضور همهاحاديث شريف بر اين 
آشكار است آه اين حضور مهم ساالنه فرصت مناسبى .  است)عليه السالم(سيره امام زمان

هاى آن حضرت  براى مالقات مؤمنان سراسر جهان با آن حضرت و رسيدن راهنمايى
تواند بدون نياز  ما مىباشد حتى اگر آن حضرت خود را به آنان معرفى نكند ا به آنان مى
 .هاى اعجازى، از نزديك از اوضاع و احوال آنان باخبر شود به روش

در مراسم حضور پيدا  «)عليه السالم(در احاديث شريف آمده است آه آن حضرت
 واضح است آه مراد ، البته)٢٦٩(»بينند بيند اما مردم او را نمى نمايد و مردم را مى مى

از ديده نشدن آن حضرت توسط مردم ديدن همراه با شناختن است آه اين همان 
چرا آه روايات ديگر بر امكان مشاهده آن حضرت در ايام حج . است )عليه السالم(مهدى

بينند اما  تصريح دارد، بعضى از روايات هم تصريح دارد آه مردم آن حضرت را مى
 .شناسند مى )صلى اهللا عليه وآله(اهللا سيدى از اوالد رسولتنها او را به عنوان 

                                                           
 .١٧٥ / ، غيبت نعمانى٢٣٩ ، ٣٣٧ / ١آافى  . ٢٦٩



 

 

 

 بخش سوم

 تكاليف دوران غيبت آبرى

 

 در رابطه با وظايف شيعيان )عليه السالم(روايات باب غيبت حضرت صاحب الزمان
هاى آنان را در اين برهه حساس  اى عملى آه همه فعاليت در زمان غيبت به عنوان جنبه

هاى بسيار و  اى آه آآنده از فتنه برهه; اند مام فراوانى به خرج دادهگيرد، اهت فرا مى
ها است آه خود ناشى از عدم حضور آشكار امام زمان و عدم  سختى رويارويى با آن

 .باشد دسترسى آسان به آن حضرت مى

در اين بخش به صورت فشرده، بارزترين اين وظايف را همان گونه آه احاديث 
ها  اند، برشمرده و سپس به تفصيل در باره تعدادى از مهمترين آن شريف بيان فرموده
آه در بر دارنده بسيارى از تكاليف مؤمنان در » انتظار فرج«مسأله ; سخن خواهيم گفت

 .هاى غلط بسيارى شده است دوران فرج بوده و از جهتى نيز دستخوش برداشت

 

 مهمترين وظايف شيعيان در زمان غيبت

 و ايمان به - عجل اهللا فرجه  -اولين وظيفه، ريشه دار آردن شناخت امام زمان . ١
آه آن  غيبت و حتمى بودن ظهور آن حضرت در دل و جان مردم و ايمان به اين

بزرگوار زنده و آگاه از اعمال و اوضاع مردم بوده، منتظر مهيا شدن شرايط الزم براى 
تى آامال بر آمده از داليل نقلى صحيح و ايجاد چنين معرفت و شناخ. ظهور است

 .باشد هاى درست عقلى مى برهان

هايى آه  و هنگامى آه عدم حضور آشكار امام زمان در زمان غيبت و شك و شبهه
شود را در نظر بگيريم اهميت اين وظيفه بر ما  از همين مسأله در جامعه بر انگيخته مى

 .شود بيشتر آشكار مى

هاى  تأثيرى آشكار در انگيزش انسان مسلمان به سوى فعاليتچنين درآى از مسائل 
اصالحى سازنده در عرصه فردى و اجتماعى خواهد داشت و اين احساس درونى آه 

اى مضاعف  خود را هميشه در محضر و تحت نظر امام زمان خويش ببيند او را انگيزه
گى و انحراف امامى آه پيشرفت مؤمنان مسرورش ساخته و عقب ماند; خواهد بخشيد



آنان از آارهاى اصالحى و سازنده و دورى ايشان از تمسك به احكام، اخالق و 
هايى آه آن حضرت سخت در انتظار  ارزش; هاى اسالمى، ناراحتش خواهد آرد ارزش

ها در زمين و نجات  مهيا شدن شرايط مناسب براى ظهور خود و حاآم آردن آن ارزش
 .ها است بشريت به واسطه آن

اند به اين نكته  ر بررسى رواياتى آه قبل از پيدايش غيبت از آن خبر دادهما د
رسيم آه اين روايات صراحتًا به همين وظيفه شيعيان در زمان غيبت اشاره  مى
 .اند آرده

هاى ديگرى از اين   نيز به نمونه)عليه السالم(در بحث از وظيفه انتظار فرج امام زمان
ها  آه بسيارى از دعاهايى آه خواندن آن مضافًا به اين. روايات برخورد خواهيم نمود

در عصر غيبت مستحب دانسته شده انگيزه انجام اين وظيفه را در مخاطبان بيشتر آرده 
 .نمايد تر مى معرفت و شناخت امام زمان را در اعتقاد مؤمنان راسخ

عليه (آند آه حضرت امام صادق ه نقل مىبه عنوان مثال شيخ آلينى در آافى از زرار

وى همان آسى است آه همگان به انتظارش خواهند نشست و او ... براى قائم غيبتى خواهد بود: فرمود)السالم

 .همان آسى است آه مردم در به دنيا آمدنش ترديد خواهند آرد

قربانت شوم، اگر چنين روزى را : زراره به محضر شريف آن حضرت عرض آرد
 م چه بايد انجام دهم؟ديد

 : پاسخ دادند )عليه السالم(امام

اللَُّهمَّ عّرفني نفسك فإنك إن لم : يازرارة متى أدرآت ذلك الزمان فلتدع بهذا الدعاء

تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللَُّهمَّ عّرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم 

 ;»...تعّرفني حجتك ضللُت عن دينيأعرف حجتك، اللَُّهمَّ عّرفني حجتك فإنك إن لم 

خداوندا خود را به من بشناسان آه : اى زراره هرگاه چنين زمانى را درك نمودى اين دعا را بخوان

خداوندا، پيامبرت را به من بشناسان آه اگر . اگر خود را به من نشناسانى پيامبرت را نخواهم شناخت

خداوندا حجتت را به من بشناسان آه اگر . ناختپيامبرت را به من نشناسانى، حجتت را نخواهم ش

 .)٢٧٠(حجتت را به من نشناسانى در مسير دين خود به گمراهى خواهم افتاد

 .ن اشاره دارد و نتايج آ)عليه السالم(اين حديث به بنيادهاى اعتقادى ايمان به امام عصر

از ديگر تكاليف مهمى آه احاديث شريف بر آن تأآيد زيادى دارند تقويت رابطه . ٢
قلبى مؤمناِن عصر غيبت با مهدى منتظر، همراهى عملى با اهداف بلند آن حضرت، 
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و اين همان چيزى . هاى ايشان و باور عميق رهبرى آن بزرگوار است دفاع از آرمان
تكاليفى چون وجوب ; ده در احاديث شريف، تأآيد آننده آن استاست آه اآثر تكاليف وار

دعا براى حفظ وجود مبارك امام زمان، طلب نصرت و يارى و تعجيل در فرج ايشان، 
منكوب شدن دشمنان، دادن صدقه براى سالمتى ايشان، خواندن زيارت و ديگر تكاليفى 

مكيال المكارم «: هاى تابحضرت آيت اهللا اصفهانى در آ. آه در احاديث ذآر شده است
اين موارد را جمع آورى نموده » وظائف االنام فى غيبة االمام«و » فى فوائد الدعاء للقائم

 .است

 نماينده اين )عليه السالم( آه امام زمان)٢٧١()عليهم السالم(داشتن امر اهل بيت زنده نگه. ٣
 هم با عمل آردن به اسالم ناب )عليهم السالم(داشتن امر اهل بيت زنده نگه. خاندان است

اند، منتشر آردن تفكرات آن  از آن دفاع آرده )عليهم السالم(محمدى آه همه اهل بيت
بزرگواران، شناساندن مظلوميت آنان، دوستى ايشان، ابراز بيزارى از دشمنانشان، عمل 

اند، عدم  آردن به دستورات و سفارشات و ميراث گرانبهايى آه از خود به يادگار نهاده
آه پيشوايان اهل بيت رجوع به حكام طاغوتى و احكام آنان، مراجعه به فقيهان عادلى 

آنان را در زمان غيبت، بر مردمان حجت قرار داده و باالخره يارى جستن از خداوند 
 :خوانيم آه در حديث شريف مى چنان. متعال در همه اين موارد به تحقق خواهد رسيد

 متعال يارى هرگاه در شرايطى واقع شديد آه پيشوايى از اهل بيت نيافتيد تا از وى تبعيت آنيد از خداوند

نموديد عمل نموده و از آن تبعيت آنيد هر آنچه در آن روزگار  بجوييد و به سنتى آه از گذشته بدان عمل مى

داشتيد دشمن بداريد و چه نزديك است آه  داشتيد دوست بداريد و هرآه را در آن زمان دشمن مى دوست مى

 .)٢٧٢(در آار شما گشايشى حاصل شود

تقويت آيان ايمانى در ميان جامعه مؤمنين و عمل به دو اصل توصيه به حق آه . ٤
هاى بسيارى آه  سختى آه به جهت وجود )٢٧٣(همان اسالم ناب باشد و توصيه به صبر

در زمان غيبت به مؤمنان خواهد رسيد، از وظايف اآيد مؤمنان در عصر غيبت 
 :)عليهم السالم(و پايدارى در راه اهل بيت عصمت و طهارت. باشد مى
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زمانى بر مردم فرا خواهد رسيد آه امام ايشان از چشمشان ناپديد خواهد شد، پس خوش به حال آسانى آه 

 .)٢٧٤(...راه حق استوار بماننددر آن زمان بر 

تكاليف . ها بارزترين موارد وظايف و تكاليف مخصوص عصر غيبت بود اين
ديگرى هم هست آه مربوط به بعضى از رويدادهايى است آه در عصر غيبت به وقوع 

مانند تكليف به يارى باشد،  پيوندد يا مربوط به بعضى از عاليم ظهور مى مى
دارند يا اجتناب از مبتال  سازى براى ظهور گام برمى هايى آه در جهت زمينه حرآت

هاى نزديك شدن ظهور  شدن به فتنه سفيانى و امر به احتياط شديد در هنگام بروز نشانه
 ... .و

پردازيم آه عمل  پس از اين مرور سريع به بحث در باره مسأله مهم انتظار فرج مى
ه آن به عنوان بزرگترين تكليف عصر غيبت دربر دارنده بيشتر وظايف و تكاليفى است ب

 .ها اشاره آرديم آه در باال به آن

 

 اهميت انتظار

روايات شريف با اهتمامى زايدالوصف بر عظمت آثار و نتايج انتظار فرج به 
حضرت آه خصوصًا و به عنوان بارزترين مصداق، ظهور ; آند صورت آلى تأآيد مى

 .گردد مهدى و انتظار آن را نيز شامل مى

اند آه  هاى مؤمن دانسته برخى از اين روايات چنين انتظارى را از برترين عبادت
أفضل عبادة «:  آمده است)عليه السالم(المؤمنين على در حديث مروى از حضرت امير

 )٢٧٥(.يش خداوند است برترين عبادات مؤمن انتظار آشيدن براى گشا;»المؤمن انتظار فرج اهللا

پس اگر . تر است و بدون شك عبادت مؤمن از عبادت مطلق مسلمان بافضيلت
انتظار فرج با نيت خالص و به قصد تعبد انجام شده، مشوب به هيچ انگيزه مادى و 

ها است و به همين سبب  ريِن آندنيوى نباشد، از ميان همه عباداِت بافضيلت برت
 .هاى تقرب به خداوند متعال قرار گيرد تواند از بهترين راه مى

عليه ( در خصوص انتظار فرج حضرت مهدى)عليه السالم(حضرت امام صادق

آشند و در  خوش به حال شيعيان قائم ما آه در زمان غيبتش انتظار ظهورش را مى: فرمايند مى)السالم

هستند آه هيچ ترس و اندوهى در ) أولياءاهللا(آنند، چنين آسانى دوستان خدا  و پيروى مىزمان ظهورش از ا
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: )عليه السالم(به همين جهت است آه به تعبير حضرت امام سجاد. )٢٧٦(»ايشان راه ندارد
 و منتظر فرج شايستگى وارد شدن در )٢٧٧(است» بزرگترين فرج«انتظار فرج خود 

 .آند زمره اولياى الهى را پيدا مى

به تعبير روايات، انتظار صادقانه يك مؤمن براى ظهور امام زمانش، اخالص او را 
عليه (حضرت امام جواد. زدايد افزايش داده، شك و ترديد را از دامان ايمانش مى

هايش بسيار و مدتش طوالنى خواهد بود در آن زمان، او را غيبتى است آه روز...: فرمايد مى)السالم

 )٢٧٨(.آنند مخلصان انتظار فرجش را آشيده و اهل شك و ترديد وى را انكار مى

و از آنجا آه انتظار فرج ايمان به خداوند متعال و اخالص در راه او و حسن ظن به 
آند  او به امور بندگان را در انسان مؤمن تقويت مىحكمت آن ذات مقدس و رسيدگى 

أحب «:آن را )عليه السالم(عجيب نخواهد بود آه روايات، از زبان مبارك پيامبر اآرم

; »)٢٨٠(مال أمتيأفضل أع«:  و در نتيجه)٢٧٩(محبوبترين آارها در نزد خدا; »األعمال الى اهللا

 .برترين آارهاى امت من بخوانند

آه  انتظار فرج، وابستگى و رابطه انسان را با خداى آريم، و ايمانش را به اين
خداوند عز و جل بر آار خويش چيره و مسلط بوده و بر هر چيزى قادر و توانا است و 

اين از مهمترين . سازد د، مستحكم مىنماي با حكمت و رحمت امر بندگانش را تدبير مى
و هدف از اآثر . نتايجى است آه صالح انسان و امكان طى مدارج آمال او در آن است

احكام شرعى و همه عبادات هم چيزى جز اين نيست، بلكه اين ايمان توحيدى شرط 
انتظار رسوخ . ها است و بدون آن، عبادات انسان، هيچ ارزشى نخواهد داشت قبولى آن

اين اثر مهم انتظار را در احاديث شريف اين گونه . دهنده اين ايمان در قلب انسان است
 .بينيم مى

آيا شما را از امورى آه خداوند عّز و جّل هيچ عبادتى را جز : فرمايند مى )عليه السالم(امام صادق

آه محمد بنده و فرستاده  ت و اينآه خداوندى جز اهللا نيس شهادت به اين... پذيرد آگاه نكنم؟ ها نمى به واسطه آن

 و تسليم - فقط ائمه -او است، اقرار به آنچه خداوند به آن امر فرموده است، واليت ما و بيزارى از دشمنان ما 

 .)٢٨١(...)عليه السالم(در برابر آنان، ورع و سختكوشى، وقار و آرامش و انتظار قائم
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با توجه به آثار و  -آند آه آراستگى به انتظار حقيقى  ايات شريفه تصريح مىرو

از آن . گرداند  منتظر را به مقامات چندى نايل مى- ها اشاره نموديم نتايجى آه به آن

 در ادامه )عليه السالم( آه امام صادق)عليه السالم(جمله است مقام همراهى با حضرت مهدى

هر آس آه از قرار گرفتن در زمره اصحاب : اند حديث فوق به آن اين گونه بدان اشاره فرموده

 .شود بايد انتظار بكشد قائم شادمان مى

آيند اين است آه اجر و پاداش شرآت  از ديگر مقاماتى آه منتظران به آن نايل مى

عليه (امام صادق. ودش نصيب آنان مى )عليه السالم(در حرآت جهادى حضرت مهدى

هر آدام از شما آه با اعتقاد به اين امر و در انتظار آن، از دنيا برود چون آسى است آه : فرمايد مى)السالم

 .)٢٨٢(... حضور داشته است)عليه السالم(در اردوگاه قائم

عليه (شود حضرت على آه به چنين شخصى اجر شهيد داده مى ديگر اين

هرآه امر ما واليت ما را بپذيرد در قيامت با ما در حظيرة القدس است و آسى آه : فرمايند مى)مالسال

 )٢٨٣(.منتظر امر ما باشد چون آسى است آه در راه خدا به خون خود آغشته گردد

ن نايل خواهد شد آه امام بلكه چنين شخصى به باالترين مراتب شهدا و مجاهدي

هر آدام از شما آه در انتظار اين امر از دنيا برود چون آسى است آه در : اند فرموده)عليه السالم(صادق

 .است  حضور داشته)عليه السالم(اردوگاه قائم

نه، بلكه چون آسى است آه به همراه : آن حضرت مكثى آرده و سپس فرمودند: راوى گويد

نه، به خدا سوگند چنين آسى تنها به مانند آسانى خواهد بود آه در :  سپس فرمودتقائم شمشير زده اس

 .)٢٨٤(اند  به شهادت رسيده)صلى اهللا عليه وآله(رآاب پيامبر اآرم

آيد  اند بسيارند و چنين بر مى يان آوردهاحاديثى آه از آثار و فوايد انتظار سخن به م

ها ذآر شده است آشف از تفاوت عمل  آه تفاوت مراتبى آه براى منتظرين در آن

مؤمنان به مقتضيات انتظار حقيقى دارد و هر چه مرتبه انتظار مؤمن باالتر برود فوايد 

ه آردن حقيقت و اين امر طبيعتًا به ميزان پياد.  و آثار مبارك آن نيز بيشتر خواهد بود

در بخش . گردد و به همين دليل بايد معنى حقيقى آن را بشناسيم مقتضيات انتظار باز مى

 .بعد به اين مهم خواهيم پرداخت

 

                                                           
 .٦٤٥ /آمال الدين. ٢٨٢
 .١٢٣ / ٥٢ و به نقل از آن، بحار األنوار ٦٢٥ /خصال. ٢٨٣
 . ١٨ ح ١٢٦ / ٥٢ و به نقل از آن، بحار األنوار ١٥٣ ح ٢٧٩، ٢٧٨ / ١برقى، محاسن . ٢٨٤



 حقيقت انتظار

حالتى روحى است آه پيامدش، آماده شدن براى چيزى است آه «: انتظار عبارت از

پس هرچه انتظار شديدتر باشد، آمادگى . آشيم و ضّدش نااميدى است انتظارش را مى

ايد آه چون هنگام بازگشت مسافرى فرا  ديده. براى رسيدن به مطلوب بيشتر خواهد بود

شويد، آمادگى شما براى آمدنش بيشتر  رسد هرچه به زمان آمدنش نزديكتر مى مى

 بلكه ممكن است شدت انتظار خواب را از چشمانتان بربايد؟; شود مى

 انتظار از اين نظر داراى شدت و ضعف است، از حيث ميزان محبت همان گونه آه

به شخص مورد انتظار نيز متفاوت است و هرچه محبت منتِظر به منتَظر بيشتر باشد، 

آمادگى او براى ديدار محبوب بيشتر، و فراقش دردناآتر خواهد بود، بدان سان آه ممكن 

 دارد غافل آرده، ابدًا توجهى به است منتِظر را از امورى آه با حفظ جانش ارتباط

 .رسد نكند هاى شديدى آه در اين راه بدو مى دردهاى جانكاه و مصيبت

شود،  پس هر چه اشتياق مؤمنى آه منتظر موالى خويش است به موال بيشتر مى
آمادگى به ; شود هاى او هم در راه آماده ساختن خود براى آمدن موال بيشتر مى آوشش

زگارى، تالش در راه تهذيب نفس، دورى گزيدن از اخالق ناپسند و وسيله ورع و پرهي
آراستگى به اخالق پسنديده، تا بدين وسيله حتى در زمان غيبت نيز به سعادت ديدار و 

آه اين مطلب براى بسيارى از صالحان به وقوع  چنان. مشاهده جمال مواليش نايل آيد
 .پيوسته است

در رواياتى آه گذشت و ديگر  )عليهم السالم(ومينبينيد معص به همين جهت است آه مى
روايات اين باب، تأآيد فراوانى بر تهذيب نفس، آراستگى صفات و مداومت بر بندگى 

حتى روايت ابو بصير بر اين نكته داللت دارد آه نيل به چنين سعادتى . نمايند خداوند مى
 :فرمايند مى)ه السالمعلي(آنجا آه امام صادق; متوقف بر انجام چنان آارهايى است

شود، بايد منتظر او باشد و همواره در حال انتظار،  هر آس از بودن در زمره اصحاب قائم شادمان مى

پس اگر چنين آسى پيش از قيام قائم بميرد براى او . به مقتضاى ورع و در راه آسب اخالق پسنديده عمل نمايد

 ... را درك آرده استاجر و پاداشى خواهد بود آه گويا زمان ظهور قائم

شكى نيست آه هر قدر چنين انتظارى شديدتر باشد مقام و جايگاه و ثواب صاحبش 
 .)٢٨٥(»در نزد خداوند متعال بيشتر خواهد بود
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 در هر آن و ترقيب به روز ظهور )عليهم السالم(انتظار فرج آل محمد«: انتظار يعنى
 و پر شدن زمين از عدل و داد و )عليهم السالم(دولت قاهره و سلطنت ظاهره مهدى آل محمد

غالب شدن دين قويم بر جميع اديان آه خداى تعالى به نبى اآرم خود خود خبر داده و 
وعده فرموده، بلكه بشارت آن را به جميع پيغمبران و امم داده آه چنين روزى خواهد 

آسى را پرستش نكنند و چيزى از دين نماند آه از بيم احدى در آمد آه جز خداى تعالى 
 )٢٨٦(»پرده ستر و حجاب بماند

; پس انتظار دربر دارنده حالتى قلبى است آه برخاسته از اصول اعتقادى شيعه است
 انبيا و آمال و هاى اعتقاد به حتميت ظهور مهدى موعود و تحقق اهداف، و رسالت

هايى عملى  اين حالت قلبى به انگيزش حرآت. آرزوهاى بشريت به دست آن حضرت
و از همين . زند شود آه حول محور آمادگى براى ظهور منتَظر دور مى نيز منجر مى

رو است آه احاديث شريف بر لزوم شناخت حضرت مهدى و حتميت ظهور آن حضرت 
 .تند به ادله اعتقادىمعرفتى صحيح و مس; آند تأآيد مى

انتظار اگر همزمان داراى  سه عنصر نباشد صادقانه نخواهد «: بنا بر آنچه گذشت
عنصر عقيدتى، عنصر روحى و عنصر رفتارى و بدون اين سه عنصر انتظار : بود

توجهى خودخواهانه  ديگر معنى صحيح ايمانى خويش را نخواهد داشت و به نوعى بى
استوار است آه )عليه السالم(همان منطق اصحاب حضرت موسىبدل خواهد گرديد آه بر 

پس تو و پروردگارت برويد و (; »)...َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَِّك َفَقاِتال ِإنَّا هاُهَنا َقاِعدُون(: گفتند
و نتيجه چنين اعتقادى تنها انتظار داشتن )٢٨٧()...ايم بجنگيد آه ما اينجا به انتظار نشسته

 .)٢٨٨( و خوبى براى بشريت، اما بدون انجام هيچ عمل مثبتى استخير

اند بر اين نكته تأآيد  بينيم در رواياتى آه در باره انتظار بحث آرده از اين رو مى
 در دل و جان مؤمنان رسوخ آند و به )عليه السالم(اند آه بايد شناخت حضرت مهدى آرده

ى از انتظاِر مؤمنان، ارتباط مستمر با آن وجود مقدس در نهاد آنان ريشه ا عنوان جلوه
و . بدواند و در مقام عمل به واليت آن حضرت معتقد گشته به شريعت آاملش چنگ زنند

هر مؤمنى خود را به عنوان يكى از ياوران آن حضرت به حساب آورده، خود را به تمام 
عّجل اهللا  - شرآت در قيام بزرگ امام زمان صفات جهادى، عقيدتى و اخالقى آه براى

 .آه در غير اين صورت منتظر واقعى نخواهد بود.  الزم است بيارايد- فرجه
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بخش است تعهد آور  انتظارى آه سازنده است، تحرك: انتظار فرج دو گونه است«
ترين عبادت است و انتظارى آه ويرانگر است،  است، عبادت است، و بلكه بافضيلت

اين دو نوع . ...شود محسوب مى» اباحيگرى«آننده است و نوعى  رنده است، فلجبازدا
...  است)عليه السالم(انتظار معلول دو نوع برداشت از ظهور عظيم تاريخى مهدى موعود

 اين است آه صرفًا )عليه السالم(برداشت قشرى از مردم از مهدويت و قيام و انقالب موعود
ها،  ها، تبعيض فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلمماهيت انفجارى دارد، فقط و 

دهد و  آن گاه اين انفجار رخ مى...  شود ها ناشى مى ها و تباهى آشى ها، حق اخنتاق
پس بهترين آمك به تسريع ... آيد از آستين بيرون مى... دست غيب براى نجات حقيقت

 ...در ظهور و بهترين شكل انتظار، ترويج و اشاعه فساد است

اى است از حلقات   حلقه)عليه السالم(شود آه ظهور مهدى موعود  آيات استفاده مىاز
سهيم بودن يك فرد ; شود مبارزه اهل حق و اهل باطل آه به پيروزى اهل حق منتهى مى

 ...در اين سعادت موقوف به اين است آه آن فرد عمال در گروه اهل حق باشد

 با ظهور مهدى گروه ُسَعدا و گروه َاشِقيا شود آه همزمان از روايات نيز استفاده مى
سخن در اين نيست آه سعيدى در آار نباشد و فقط . هرآدام به نهايت آار خود برسند
در روايات اسالمى سخن از گروهى زبده است آه . اشقيا به منتهى درجه شقاوت برسند

 از نظر بلكه فرضًا اگر اهل حق... شوند به محض ظهور امام به آن حضرت ملحق مى
ترين اهل ايمانند و در رديف ياران  آميت قابل توجه نباشند از نظر آيفيت ارزنده

از نظر روايات اسالمى در مقدمه قيام و ظهور امام، يك سلسله . )عليه السالم(الشهدا سيد
در برخى از روايات اسالمى ... گيرد هاى ديگر از طرف اهل حق صورت مى قيام

 ادامه - عّجل اهللا تعالى فرجه الشريف -ل حق آه تا قيام مهدى سخن از دولتى است از اه
 .)٢٨٩(»آند پيدا مى

است آه شود آه انتظار مطلوب شرعى داراى شرايطى  از آنچه گذشت روشن مى
ها محقق نخواهد شد و محقق آردن اين شرايط از اهم تكاليف مؤمنان در عصر  بدون آن

 اين )عليه السالم(حضرت امام سجاد. اند ها داد سخن داده غيبت بوده، احاديث شريف از آن
همانا اهل زمان غيبت او آه به امامتش : اند شرايط را در يك حديث جمع نموده و در آن فرموده

د داشته، منتظر ظهورش هستند برتر از مردم هر زمان ديگرى هستند، زيرا خداوند متعال عقل و فهمى اعتقا

آند آه زمان غيبت در نظر آنان با زمان حضور و مشاهده عينى تفاوتى ندارد و آنان را  ها عنايت مى به آن
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. اند  شمشير زده) عليه وآلهصلى اهللا(در آن زمان به منزله مجاهدانى قرار داده است آه در رآاب رسول خدا

ها از مخلصان حقيقى و شيعيان راستين ما بوده آنانند آه آشكارا و پنهانى مردمان را به دين خدا فرامى  آن

 .)٢٩٠(خوانند

 

 شرايط انتظار

توان شرايط انتظار را  در پرتو اين حديث شريف و توضيحاتى آه پيشتر گذشت، مى
آار عملى است آه مؤمن با تبعيت   خالصه آرد آه ضمنًا روشن آننده راهدر نكات ذيل

 :از آن به يك منتظر واقعى بدل گردد

 و ايمان به امامت آن - عّجل اهللا فرجه -رسوخ معرفت و شناخت حضرت مهدى . ١
هاى منصب امامت از پس پرده غيبت و شناخت نقش تاريخى  حضرت و انجام مسئوليت

هاى آن همچنين شناخت نقش مؤمنان در برابر آن   و ضرورتآن حضرت و ابعاد
آه ظهور آن حضرت در هر  و ايمان به اين. حضرت و مستحكم آردن رابطه با ايشان

شود آه مؤمن در همه وقت آماده  اين ايمان باعث مى; زمانى ممكن است اتفاق بيافتد
 .ظهور ايشان، و مشارآت در قيامش را داشته باشد

گيرد  يابى به اين درجه از آمادگى آه از انتظار صادقانه سرچشمه مى براى دست
ها  مؤمن بايد آراسته به صفات ديگرى باشد آه امام سجاد در آن حديث شريف به آن

و اينها شرايط ديگر تحقق مفهوم انتظار را در عرصه عمل تشكيل . اند اشاره فرموده
 .ها خواهيم پرداخت ندهند آه در بيان شرايط بعدى به آ مى

ها و  ها از همه غرض اخالص در انجام مقتضيات مختلف انتظار و پيرايش آن. ٢
يعنى مؤمن همه اين امور را تنها براى رضاى خداوند متعال ; هاى مادى و نفسانى شائبه

بدين گونه . و با نيت تعبد و آوشش در راه آسب رضايت آن ذات مقدس به انجام برساند
حضرت آيت اهللا سيد محمد . ظار به صورت برترين عبادت در خواهد آمداست آه انت

تحقق اين نيت خالص، در عمل به : آنند آه تقى اصفهانى در اين خصوص تصريح مى
در هر حال ايجاد اين حالت و پيدا شدن اين . وظيفه واجب انتظار الزم و ضرورى است

 در هنگام ظهور )عليه السالم(زمانشرط بستگى مستقيم با آمادگى روحى براى يارى امام 
ها در راه يارى  چرا آه فقدان اين شرط، شايستگى الزم را براى تحمل سختى; دارد
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 از منتظر - هم در مأموريت جهادى اصالحى بزرگ آن حضرت آن - )عليه السالم(امام
 .نمايد سلب مى

 از راه تمسك ،)عليه السالم(خود سازى و آماده آردن آامل نفس براى يارى امام. ٣
راستين به قرآن و عترت و متخلق شدن به اخالق ثقلين تا بدين وسيله از ياران حقيقى 

: شود آه فرمايد )عليه السالم(امام قرار گرفته، مصداق اين فقره از حديث شريف امام سجاد
و از نظر شخصيتى شرايط الهى و جهادى الزم . »آنان از شيعيان راستين ما هستند«

 را در راه تحقق اهداف الهى آن حضرت دارا باشد و اين )عليه السالم(ى امام زمانبراى يار
 .است سازى براى ظهور از نقطه نظر فردى همان زمينه

سازى براى ظهور حضرت مهدى از نقطه نظر اجتماعى  فعاليت در جهت زمينه. ٤
 و اميدوار )معليه السال(از راه دعوت مردم به سوى دين خدا و تربيت ياران حضرت مهدى

 نيز در )عليه السالم(در حديث شريف امام سجاد. آردن مردم به نهضت بزرگ آن حضرت
آنانند آه آشكارا ...; »والدعاة الى دين اهللا عز وجل سرًا وجهرًا...«: بينيم توصيف منتظران مى

 .خوانند و پنهانى مردمان را به دين خدا فرا مى

گويا بر اين مطلب تأآيد دارد آه منتظران بايد اين فقره از حديث به صورتى آامال 
در زمان غيبت عليرغم همه مشكالت، همواره بر حرآت مقدماتى خود براى ظهور 

حال اگر اوضاع مساعد بود به صورت آشكارا و در غير . حضرت مهدى پايدارى آنند
 اين صورت، پنهانى به اين آار مبادرت ورزند و بهانه سختى شرايط، هرگز مجوزى

 .براى شانه خالى آردن از انجام اين وظيفه واجب نخواهد بود

شود آه انتظار حقيقى عليرغم سختى  در پرتو آنچه تا آنون ذآر آرديم روشن مى
شرايط و ضرورت فداآارى در راه آن، در بر دارنده حرآتى سازنده و مستمر و آمادگى 

 در فراز )قدس سره(خمينىحضرت امام . فردى و اجتماعى براى ظهور منجى منتَظر است
پايانى پيامى آه در آخرين نيمه شعبان پيش از رحلتشان به مناسبت ميالد حضرت 

سالم بر او، سالم بر منتظران واقعى او، ...«: اند  صادر نمودند، آورده)عليه السالم(مهدى
آنند و از  سالم بر غيبت و ظهور او و سالم بر آنان آه ظهورش را با حقيقت درك مى

سالم بر ملت بزرگ ايران آه با فداآارى و . شوند ام هدايت و معرفت او لبريز مىج
 .)٢٩١(»...آنند ايثار و شهادت راه ظهورش را هموار مى
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 انتظار و آمادگى فورى براى ظهور

همان گونه آه دانشمندان به استناد روايات آه به وجوب انتظار فرج الهى عمومًا يا 
اند،  انتظار فرج مهدوى خصوصًا فرمان داده است، به وجوب اين انتظار تصريح آرده

با استناد به همان روايات، به وجوب آمادگى دائم براى وقوع ظهور در هر زمانى هم 
در ميان روايات دال بر وجوب «: گويد)رحمه اهللا(شهيد سيد محمد صدر. اند تصريح نموده

تى است آه بر وجوب انتظار فورى و آمادگى براى ظهور تكاليف در زمان غيبت، روايا
 )٢٩٢(».ايم فورى در هر زمان داللت دارد آه قبًال اين موضوع را توضيح داده

وجوب اى از احاديث آه همه بر  سيد محمد تقى اصفهانى هم پس از نقل مجموعه
مراد از در صبح و شام آماده فرج بودن اين است آه «: فورى انتظار داللت دارند گويد

اين امر مبارك يعنى فرج موعود در هر زمانى مكن است به وقوع بپيوندد و منتظر بايد 
امرى آه به اقتضاى فرمان ; همواره آمادگى الزم را براى اين امر مهم داشته باشد

پس بر خاص و عام . است اتفاق بيافتد سال، ماه يا روزى ممكنخداوند مدبر دانا در 
 .)٢٩٣(»واجب است هميشه در انتظار وقوع آن باشند

 با استناد به اتفاق نظر همه مسلمانان در حتميت ظهور )رحمه اهللا(شهيد سيد محمد صدر
را ـ  آن، آالم سيد محمد تقى اصفهانى و تواتر روايات دال بر )عليه السالم(حضرت مهدى

در متنى آه از او نقل آرديم ـ  مبنى بر شمول وجوب اين انتظار نسبت به همه مسلمانان 
ها  اى است آه موجب يقين به مدلول آن تواتر روايات به گونه«: آند چنين تأآيد مى

و پس ; بندد  مىگشته، راه هر گونه عذرى را در پيشگاه خداوند متعال نسبت به انكار آن
آه واقع شدن اين امر نيز تنها به اراده و مشيت خداوند متعال بستگى  از يقين به اين

گوييم هر روز ممكن است  داشته و احدى غير از او را در اين امر رأيى نيست، مى
حرآت بزرگ مهدوى براى اجراى فرمان خداوند متعال آغاز گردد زيرا روشن است آه 

آه ظهور  بدين ترتيب در اين. د متعال محدوديت زمانى وجود نداردبراى اراده خداون
ممكن است هر آن به فرمان و اراده خداوند متعال واقع گردد فرقى ميان نظريه شيعه و 

چون بنا به عقيده شيعه خداوند متعال هر وقت آه اراده فرمايد به . غير شيعه وجود ندارد
گويند  نمايد و بر اساس نظريه آنان آه مى او اجازه ظهور پس از غيبت را اعطا مى

مهدى هنوز به دنيا نيامده و در آينده به دنيا خواهد آمد و قيام مسلحانه خواهد نمود هم 
توان احتمال داد آه آن حضرت بنا به اراده خداوند متعال مدتى قبل به دنيا آمده باشد  مى
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اين .  متعال صادر گرددو هر لحظه احتمال دارد آه فرمان قيامش از جانب خداوند
، ايشان در ادامه بحث خود به همين دليل بر )٢٩٤(»احتمالى است آه هميشه وجود دارد

وجوب فورى انتظار بر همه آسانى آه از ساير اديان نيز به وجود منجى اعتقاد دارند 
 .استدالل نموده است

 و احتمال وقوع ظهور در هر زمان يك مسأله پس از اثبات وجوب فورى انتظار
ماند و آن مسأله عاليم ظهور است آه در روايات بدان تصريح شده و آمده است  باقى مى

بايد روشن شود آه آيا ميان اين . ها واقع خواهد شد آه پيش از وقوع ظهور آن عالمت
 ير؟عاليم با مسأله وجوب فورى و احتمال هميشگى ظهور تعارضى هست يا خ

پاسخ منفى است، چنين تعارضى وجود ندارد زيرا از آنجا آه عاليم حتمى ظهور 
باشد، انتظار  ها بسيار به زمان ظهور نزديك مى جزء ظهور بوده، زمان واقع شدن آن

اما در باره حصول شرايط ظهور و . آيد همان عاليم در واقع انتظار ظهور به حساب مى
ب براى آن نيز اين احتمال وجود دارد آه خداوند فراهم آمدن اوضاع و شرايط مناس

 .متعال در هر زمانى آن شرايط را تكميل فرمايد

هاى حتمى ظهور ممكن است در  عالمت«: نويسد  مى)رحمه اهللا(شهيد سيد محمد صدر
رود آه به فاصله اندآى از پيدا شدن عاليم ظهور  هر زمانى پيدا شود و احتمال مى

احتمال تحقق و تكميل شرايط ظهور نيز در .  نيز محقق گردد)معليه السال(حضرت مهدى
و گفتيم آه وجود همين احتمال در انديشه هر فرد براى ايجاد . هر زمانى وجود دارد

 .)٢٩٥(»است فضاى روحى مناسب براى انتظار فورى آافى

 براى حرآت سريع مؤمنان در همين فضاى روحى مناسب است آه انگيزه الزم را
شرايطى ; آند راه فراهم نمودن شرايط الزم براى يارى امام زمانشان در آنان ايجاد مى

- آه با خودسازى، تهذيب نفس، تربيت مناسب و آراسته شدن به صفات ياران مهدى 
 .گردد  فراهم مى- عّجل اهللا فرجه 

بات عصر غيبت است، براى آامل شدن بحث وجوب انتظار آه از مهمترين واج
اى داشته باشيم آه اين امر  ضرورى است به مسأله حرمت يأس از ظهور نيز اشاره

اى قرآنى و عاّمى است آه خود نيز يكى از ادله وجوب انتظار را  برخاسته از ادله
 به صورت مفصل از اين )رحمه اهللا(آيت اهللا سيد محمد تقى اصفهانى. دهد تشكيل مى

ها و احكامى   متون شرعى مربوط به آن را ذآر نموده و داللت آنموضوع بحث آرده و
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شود را بيان نموده است ايشان در باره انواع مختلفى از يأس  آه از آن متون استنباط مى
شود بحث آرده و نتيجه گرفته   تصور مى)عليه السالم(آه نسبت به ظهور حضرت مهدى

زيرا همه مسلمانان بر .  استاست آه به طور آلى يأس از ظهور آن حضرت حرام
همچنين اثبات نموده است آه يأس از وقوع ظهور در . حتمى بودن آن اتفاق نظر دارند

 .)٢٩٦(مدتى معين، يا يأس از نزديك بودن ظهور هم حرام است
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 بخش نخست

 )عليه السالم(عاليم ظهور امام مهدى

 

 نكاتى در باره عاليم ظهور

دانستيم  - عّجل اهللا فرجه  -در بحث پيرامون تكاليف مؤمنان در عصر غيبت امام 
دهد و  آه احاديث مبارك، مؤمنان را به انتظار ظهور و آمادگى دائم براى آن فرمان مى

اين يك تكليف تربيتى است تا آنان را در راه تحصيل استعداد الزم و مستمر براى يارى 
 .آن حضرت در وقت ظهور به آوشش وا دارد

ادها را به عنوان عالمت اى از رويد اما روايات  در آنار اين فرمان اآيد، مجموعه
ها براى  اند تا مؤمنان به واسطه اين عالمت  نقل آرده)عليه السالم(ظهور امام زمان

استحكام اعتقادى و تسريع در آمادگى براى يارى آن حضرت و مشارآت در انجام 
 .مأموريت بزرگ اصالحى ايشان، هدايت شوند

 به انتظار و آمادگى در همه جمع ميان اين دو دسته از روايات  اين است آه امر
احوال، مستند به امكان ظهور در هر وقتى است آه خداوند متعال اراده فرمايد و وقتى 

آيد ممكن است وقوع اين عاليم زودتر از موقع انجام شود يا  پاى اراده الهى به ميان مى
چرا آه . ها به مقتضاى حكمت ربانى در تدبير امور بندگان لغو گردد حتى بعضى از آن

مثًال ممكن است خداوند متعال صدق مدعاى آنان را در آمادگى براى يارى آن حضرت 
آه مراد از انتظار فورى ظهور انتظار وقوع همين عاليم حتمى ذآر شده  بداند، يا اين

.  است)عليه السالم(زيرا وقوع اين عاليم، خود به منزله اعالن ظهور امام. در روايات باشد
 .از وظيفه انتظار اشاره ديگرى نيز به اين قضيه داشتيمپيشتر در بحث 

با اين شيوه هم نتايج و ثمرات مورد نظر از امر به وجوب آمادگى هميشگى براى 
ـ حاصل شده و هم نتايج  ظهور حضرت مهدى ـ آه خداوند فرجش را نزديك گرداند

شود آه تسريع در آمادگى  مىمورد نظر از بيان عاليم ظهور آن حضرت حاصل 
مؤمنان و در موارد خاص عمل به واجباتى باشد آه براى بعضى از عاليم خاص در 

 .نظر گرفته شده است

 



 عاليم حتمى و عاليم غير حتمى

 را به دو قسمت اصلى - عّجل اهللا فرجه  -احاديث شريف، عاليم ظهور امام زمان 
 .آند تقسيم مى

 .حتمًا به وقوع خواهد پيوستقسمت اول، عاليمى است آه 

و قسمت دوم عاليم غير حتمى است و تنها زمانى به وقوع خواهد پيوست آه حكمت 
بعضى از اين عاليم نيز به زمان ظهور نزديك بوده و بعضى ديگر . الهى اقتضا آند

 .بسيار پيش از آن واقع خواهد شد

 

 زبان رمز در روايات عالمات

زبان رمز از بسيارى از عاليم ظهور سخن به ميان از آنجا آه روايات شريف با 
. نمايد ها ضرورى مى اند، شناخت و تحليل اين زبان براى شناخت دقيق آن آورده

ها در روايات آمده  ها و جزئيات آن همچنين شايسته است تمام آنچه در باره اين عالمت
ررسى شود تا بتوان به جمع آورى شده و به دور از باورهاى قبلى، با تأّنى و دقت آامل ب

اى آه  هاى عجوالنه ها و تطبيق ها دست يافت و در دام پيشداورى مصداق واقعى آن
خصوصًا آه زبان رمز طبيعتًا بر بيش از يك . دورآننده از مراد اصلى است نيفتاد

ها  و اين خالف هدف و مراد معصومين از بيان آن. مصداق خارجى قابل تطبيق است
 .است

- رى است به اين نكته اشاره آنيم آه بعضى از رواياِت عاليم ظهور، همچنين ضرو
 در محدوده آن عاليم، وظايف مشخصى را نيز براى مؤمنان - به اشاره يا به صراحت  

اند آه بايد در جهت شناخت آن وظايف نيز آوشش شود تا نتايج مورد نظر  تعيين نموده
 .ها حاصل گردد از آن

نمايد در طول زمان، بسيار  ور به مسائل غيبى ارتباط پيدا مىو از آنجا آه عاليم ظه
دستخوش جعل و تحريف گرديده است و سزاوار است ابتدا در اين جنبه دقت آافى 

به عالوه، قضيه . مبذول شود، تا اخبار صحيح از اخبار دروغين و ساختگى متمايز شوند
ها است آه  اى از عالمت عهمهم ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد و آن وجود مجمو

اند، اما پس از صدور حديث و  يا فاقد سند آمده) بدون سنِد پيوسته(در احاديثى مرسل 
ها، مضمون آن احاديث در متن واقع تاريخ به وقوع پيوسته است و  ثبت آن در آتاب
ها را تصديق نموده است و اين خود عليرغم فقدان سند، بهترين دليل  واقعيت تاريخ آن



چرا آه خبر دادن از چيزى آه هنوز به وقوع نپيوسته . بر صحت آن روايات است
 .آاشف از صدور خبر از سرچشمه وحى الهى است

 

 هاى ظهور بارزترين نشانه

گنجد،  هاى ظهور طوالنى است و در اين مختصر نمى بحث در باره عاليم و نشانه
 آه )رحمه اهللا( به نقل بيان شيخ مفيداى آه براى اين بحث آورديم، بنا بر اين پس از مقدمه

با توجه به اين نكته آه روايات . آنيم روايات اين باب را خالصه آرده است اآتفا مى
 .ها نشده است ديگرى هم وجود دارد آه ايشان متعرض آن

عليه (هاى قيام مهدى رواياتى در دست است آه نشانه«: فرمايند  مى)رحمه اهللا(شيخ مفيد

از جمله . را آه پيش از آن به وقوع خواهد پيوست بيان نموده است يدادهايىو رو )السالم
 :آن عاليم است

 ;قيام سفيانى

 ;قتل حسنى

 ;عباس در حكومت دنيا اختالف بنى

گرفتگى غير طبيعى در در  گرفتگى غير طبيعى در نيمه ماه رمضان و ماه خورشيد
 ;پايان ماه رمضان

 ;ودر مغرب و مشرق. )٢٩٧(در بيداء» خسف«بروز حادثه 

 ;حرآت شدن خورشيد از هنگام ظهر تا عصر و طلوع آن از غرب بى

 ;اد نفر از يارانش در آوفهآشته شدن نفس زآّيه با هفت

 ;)در مسجد الحرام(سر بريدن مردى هاشمى بين رآن و مقام 

 ;ويران شدن حصار آوفه

 ;هاى سياه از خراسان روى آوردن پرچم

 ;قيام يمانى، ظهور شخصى مغربى در مصر و گرفتن شامات توسط او

 ;پياده شدن ترآان در جزيره

 ;پياده شدن روميان در رمله

اى انحنا  درخشد و بعد به گونه طلوع ستاره پرنورى در مشرق آه همچون ماه مى
 ;رسند آند آه دو سر آن به هم مى پيدا مى
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 ;شود هاى آن گسترده مى پيدا شدن سرخى در آسمان آه در سرتاسر افق

شود و سه يا هفت روز در آسمان  آتشى آه به صورت طولى در شرق آشكار مى
 ;ماند باقى مى

ها از سلطه عجم و گرفته شدن شهرهاى عجم   گسيخته شدن عرب و خروج آنلجام
 ;ها به دست آن

 ;آشته شدن امير مصر به دست مصريان

 ;ويران شدن شام و اختالف سه پرچم در آن

 ;داخل شدن سپاهيان قيس و عرب به مصر و سپاهيان ِآنده به خراسان

رسند و روى  ار حيره مىوارد شدن سوارانى از جانب مغرب تا آنجا آه به حص
 ;هاى سياه از جانب شرق به سمت آن آوردن پرچم

 ;گيرد هاى آوفه را فرامى اى آه آب آن آوچه طغيان رود فرات به گونه

 ;پيدا شدن شصت دروغگو آه همه مّدعى پيامبرى هستند

 ;قيام دوازده نفر از آل ابى طالب آه همه براى خود مدعى امامت هستند

 ;ليل القدر از شيعه بنى عباس در مكانى بين جلوال و خانقينسوزاندن مردى ج

پل بستن در مدينة السالم به سوى آرخ و برخاستن بادى سياه در آن شهر در ابتداى 
 ;برد اى آه بيشتر شهر را فرو مى روز و وقوع زلزله

گيرد و فراگير شدن مرگ در عراق و آاهش در  ترسى آه مردم عراق را فرا مى
 ;موال و ميوجاتها، ا جان

اى آه زراعت و غالت را از بين  پيدا شدن ملخ در وقت يا در غير وقت به گونه
 ;برند مى

 ;آم شدن محصول آشاورزى مردم

 .شود مى درگير شدن دو گروه از عجم آه منجر به خونريزى بسيارى در ميان آنان

 ;ها خارج شدن بردگان از اطاعت مالكان و آشته شدن مالكان به دست آن

 ;مسخ شدن قومى از اهل بدعت به صورت خوك و ميمون

 ;هاى سرورانشان استيال يافتن بردگان بر سرزمين

 ;شنوند آمدن ندايى از آسمان آه همه مردم زمين آن را به زبان خود مى

 ;شود ديده مى سينه و صورتى آه در عين الشمس در آسمان براى مردم

گردند و به ديدار آشنايان  به دنيا باز مىخيزند و  مردگانى آه از گورها به پا مى
 .روند خود مى



ها با بيست و چهار باران متوالى   اين نشانه- چنانكه در روايات آمده است  -سپس 
هايش آشكار  پذيرد آه زمين به واسطه آن، پس از مرگ، زنده شده برآت پايان مى

زايل )عليه السالم(ن مهدىگردد، از آن پس، هر ناماليمى از معتقدان به حق و شيعيا مى
يابند آه هنگام ظهور آن حضرت در مكه فرا رسيده است، و براى يارى او  گشته در مى

 .آنند به سمت مكه حرآت مى

البته بعضى از اين رويدادها حتمى بوده و بعضى ديگر مشروط به بعضى از شرايط 
 مطالب را تنها بدين ما اين. باشند، و خداوند به آنچه پيش خواهد آمد داناتر است مى

ها و اصول معتبر آمده و از معصومان روايت شده بود، ذآر آرديم و  جهت آه در آتاب
 .)٢٩٨(»خواهيم از خداوند متعال يارى و توفيق مى

 

 

 

 از ميان رفتن علل غيبت

توان از اين  اند مى ها تصريح نموده هايى آه احاديث شريف به آن عالوه بر عالمت
 -  عّجل اهللا فرجه ـ)عليه السالم(روايات دريافت آه يكى از عاليم مهم ظهور حضرت مهدى

از ميان رفتن علل و عواملى است آه به غيبت آن بزرگوار منجر شده و آماده شدن 
. باشد حضرت به انجام مأموريت مصلحانه بزرگش مىاوضاع و شرايط براى اقدام آن 

 :اند از آن جمله

تكميل فرآيند آزمايش و گزينش مؤمنين و گرد آمدن تعداد الزم از ياوران وفادار . ١
ياوران عالى ; هاى مختلف آه ضمن بحث از علل غيبت به آن اشاره نموديم در رتبه

 )عليه السالم(همكارى با حضرت مهدىهاى سياسى الزم براى  اى آه داراى شايستگى رتبه
در برپا آردن حكومت عدل اسالمى جهانى و اداره شئون مختلف آن، و پيش از آن، 

ها را  هاى طاغوتى و محو آامل آن شايستگى اداره نهضت ضد آفر و شرك و عبوديت
 .داشته باشد

ر روايات رسند همان آسانى باشند آه تعدادشان د و شايد افرادى آه به اين مقام مى
 نفر اعالم شده و برايشان صفات بااليى مانند ايمان و ٣١٣شريف به تعداد اهل بدر 

در روايات اين افراد را از لحاظ . رسيدن به حق معرفت خداوند متعال ذآر شده است

                                                           
  .٣٧٠ ـ ٣٦٨ / ٢شيخ مفيد، ارشاد . ٢٩٨



 و از نظر  راهبان شب;»رهبان الليل«شدت عبادت خدا و اخالص براى ذات اقدس حق 
 و از حيث شايستگى »شيران روز; ُاسد النهار «يى آه دارند شجاعت و لياقت جهادى باال

 و ديگر صفات وااليى آه از )٢٩٩(اند لقب داده واليان عادل; »الوالة العدول«مديريتى عالى 
شود آه اين تعداد از افراد در زمان ظهور آن حضرت قبل و  ها چنين برداشت مى آن

 به )عليه السالم(پا شدن دولت عدل جهانى، به عنوان سيستم رهبرى و ادارى امامبعد از بر
 .آيند شمار مى

هاى گسترده اسالمى آه آمادگى تعامل مثبت با اهداف نهضت  فراهم آمدن پايگاه. ٢
بزرگ مهدوى را داشته باشند اگرچه از لحاظ آيفيت آمك رسانى عملى به نهضت داراى 

 .)٣٠٠(درجات متفاوتى باشند

شود اين است آه حقانيت و برترى مذهب  آنچه باعث به وجود آمدن اين حالت مى
 نماينده آن است، همچنين، بطالن - عّجل اهللا فرجه -اهل بيت نبوى آه مهدى موعود 

شبهاتى آه در طول تاريخ اسالمى بر ضد اين مذهب برانگيخته شده است آشكار گشته، 
 .معلوم شود آه تنها اين مكتب است آه نماينده اسالم ناب محمدى است

احاديث شريف ضمن بحث از حرآت زمينه سازى براى قيام مهدوى و نقش آن در 
ن در گستره عالم اسالم و ارائه چهره پيراسته مذهب اهل بيت و علوم اسالمى ناب آ

 .)٣٠١(اند جهان و در نتيجه، ارائه چهره واقعى و اصيل اسالم اشاره داشته

آن قبل از ظهور مهدوى تأآيد آه احاديث شريف، بر انجام   -اين حرآت مقدماتى 
 در ارائه تصوير پيراسته اسالم به جهان، باعث سربرآوردن اسالم در جهان به - دارند

عنوان تمدن جايگزين براى نجات بشريت شده رويكرد به اسالم در بيرون دايره جامعه 
 - ماى آه امروزه هم هرچند به ندرت، شاهد آن هستي مسأله  -; يابد اسالمى افزايش مى
هاى غير  شود آه درهاى تعامل مثبت با نهضت مهدوى بر ملت اين امر موجب مى

خصوصًا آه آنان مكاتب و جريانات فكرى و سياسى ديگر را ; اسالمى نيز گشوده گردد
ها را در تحقق سعادت مطلوب بشريت، بلكه به بار آمدن  تجربه آرده و عمال ناتوانى آن

هايى آه  بحران; اند ها را احساس آرده نوى توسط آنهاى مادى و مع بسيارى از بحران

                                                           
 ـ ٢٤٨ /، طبرى امامى، دالئل االمامة٩٥ /، ابن حماد، المالحم والفتن٥١٨، ٤٩٤ / اثبات الهداة١٢٣ /عقد الدرر. ٢٩٩
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 .٤٤٣ و ٢٦٣ /األثر



هاى جهان،  شود تا ملت اين مسأله باعث مى. امروزه هم با آن دست به گريبان هستند
احاديث . اند به دنبال جايگزين باشند هايى آه تا آنون شناخته خارج از مكاتب و جريان

ن است و ما اين دسته شريف آه تصريح دارند دولت مهدوى آخرين دولت در روى زمي
ايم دقيقًا به همين نكته  از احاديث را در بخش مربوط به علل و اسباب غيبت ذآر آرده

 .اشاره دارند

اى است آه امكان شناخت  از ديگر مقدمات، فراهم آمدن ابزار ارتباطى پيشرفته. ٣
آارآمدى همگانى حقايق و در نتيجه رسيدن حق به همه مردم را فراهم نموده بطالن و نا
 )عليه السالم(ديگر مكاتب و حقانيت و برترى رسالت اسالمى را آه حضرت مهدى

در نتيجه افرادى آه در طول تاريخ وابسته به . پرچمدار آن است بر همگان آشكار سازد
 حامل آن است )عليه السالم(مكاتب ديگر بودند، جريان فكرى و اهداف اسالم را آه مهدى

رواياتى آه علل غيبت را بيان . پيوندند ف ياران آن حضرت مىپذيرفته و در عمل به ص
هاى مؤمن خداوند از نسل آافران  يعنى امانت» ودائع اهللا«اند با عنوان خارج شدن  آرده

 .اند از اين پديده ياد آرده



 

 



 

 

 

 بخش دوم

  در هنگام ظهور)عليه السالم(سيره امام مهدى

 

بيان عصر ظهور و جرياناتى آه در آن واقع اى از احاديث مبارك در  مجموعه
 در هنگام ظهور و اقداماتى آه - عّجل اهللا فرجه  -شود و روش حضرت مهدى  مى

 .است رساند، وارد شده خداوند متعال با دست آن حضرت به انجام مى

هاى مختلف اسالمى نقل  هاى معتبر و مورد اعتماد فرقه اين احاديث در آتاب
و از آنجا آه . ها رواياتى داراى سندهاى صحيح وجود دارد ميان آنگرديده است و در 

ها را ندارد، بارزترين  اين آتاب گنجايش آوردن همه آن روايات و تحليل و بررسى آن
مضامين آن روايات را در عناوين مختصرى خالصه نموده و به همين اندازه بسنده 

آنيم تا خواننده محترم در صورت  و در اآثر موارد متن احاديث را ذآر نمى. آنيم مى
در ارائه اين بحث ابتدا آيات قرآن را . نياز به تفصيل بيشتر خود به منابع مراجعه نمايد

نماييم آه از خصوصيات عصر ظهور و امورى آه خداوند متعال  در اين رابطه بيان مى
واهد  محقق خ- عّجل اهللا فرجه  -در آن روز به دست ولى خود حضرت مهدى منتظر 

 .ساخت، سخن گفته است

آيد آه دولت مهدوى  اند بر مى از اين متون آه در رابطه با عصر ظهور سخن گفته
است آه قرآن  آشكارترين مصداق براى يكى از مهمترين اهداف بعثت همه پيامبران

 .نمايد آريم نيز چنين تصويرى را ارائه مى

 

 هاى دولت مهدوى در قرآن ويژگى

 آامل شدن نور الهى و برترى يافتن اسالم بر همه اديان. ١

 :قرآن مجيد در سه سوره مبارك به اين مطلب تصريح نموده است

اْلكاِفُروَن  ُيِريُدوَن َأن ُيطِفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفَواِهِهْم َو َيْأبى اللَُّه ِإال َأن ُيِتمَّ ُنوَرُه َو َلْو آِرَه(: الف

 ;)َأْرسَل َرسوَلُه ِباْلُهَدى َو ِديِن اْلَحقِّ ِلُيظِهَرُه َعلى الدِّيِن آلِِّه َو َلْوآِرَه اْلُمشِرُآونُهَو الَِّذي * 



خواهد آه نور خود را  ولى خدا جز اين نمى; خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش آنند ها مى آن

ش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را او آسى است آه رسول! * آامل آند، هر چند آافران ناخشنود باشند

 .)٣٠٢(باشند ها غالب گرداند، هر چند مشرآان آراهت داشته بر همه آيين

ُهَو الَِّذى * ُيِريُدوَن ِلُيطِفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفَواِهِهْم َو اللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه َو َلْو آِرَه اْلكاِفُروَن (: ب

 ;) َرسوَلُه ِبالهَُْدى َو ِديِن الحَْقِّ ِلُيظِهَرُه َعلى الدِّيِن آلِِّه َو َلْو َآِرَه اْلُمشِرُآونَأْرسَل

آند هر چند  ولى خدا نور خود را آامل مى; خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند آنان مى

دين حق فرستاد تا او را بر همه او آسى است آه رسول خود را با هدايت و ! * آافران خوش نداشته باشند

 .)٣٠٣(اديان غالب سازد، هر چند مشرآان آراهت داشته باشند

ُهَو الَِّذى َأْرسَل َرسوَلُه ِباْلُهَدى َو ِديِن اْلَحقِّ ِلُيظِهَرُه َعلى الدِّيِن آلِِّه  َو َآَفى ِباللَِّه (: ج

 ;)شِهيدا

و آافى است ; و دين حق فرستاده تا آن را بر همه اديان پيروز آنداو آسى است آه رسولش را با هدايت 

 .)٣٠٤(آه خدا گواه اين موضوع باشد

الوقوع فقط در  اند آه اين وعده محقق مفسران مذاهب مختلف اسالمى تصريح آرده
آنجا آه اسالم بر همه اديان برترى پيدا آرده ; رسد زمان مهدى موعود به تحقق مى

زيرا مراد ; شود و دولت جهانى اسالم برپا مى. )٣٠٥( و غرب را فرا خواهد گرفتشرق
آه صرفًا با داليل و براهين  ى و استيال است نه ايناز واژه اظهار در آيات قرآن، پيروز

گردد، چرا آه چنين پيروزى هميشه براى اسالم فراهم  تنها در عرصه نظرى پيروز مى
فخر . گيرد آه در آينده واقع خواهد شد بوده است و بشارت خداوند بر امرى تعلق مى

 .)٣٠٦(رازى هم در تفسير خود به همين مطلب استدالل آرده است

 

 جانشينى مؤمنان صالح. ٢

 ;)َو َلَقْد آَتْبَنا فى الزَُّبوِر ِمن َبْعِد الذِّْآِر َأنَّ اَألْرض َيِرُثَها ِعَباِدي الصاِلُحوَن(: الف

 .)٣٠٧(ودر حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم آه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهندبرد

                                                           
  .٣٣ و ٣٢ /توبه. ٣٠٢
 . ٩ و ٨ /صف . ٣٠٣
  .٢٨ /فتح . ٣٠٤
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 .اختصاص تحقق اين وعده به عصر مهدى موعود بسيار زياد است
 .٤٠ / ١٦فسير آبير ت. ٣٠٦
 .١٠٥ /انبيا. ٣٠٧



َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمنكْم َو َعِمُلوا الصاِلحاِت َلَيسَتْخِلَفنَُّهْم في اَألْرِض آَما اسَتْخَلف (: ب

وَنني الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َو َلُيَمكَِّننَّ لهَُْم ِدينُهُم الَِّذى اْرَتضى لهَُْم َو َلُيَبدَِّلنُهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُد

 ;)ال ُيشِرُآوَن بي شْيئًا  َو َمن آَفَر َبْعَد َذِلك َفُأوَلئك ُهُم اْلَفاِسُقوَن

اند، وعده داده است آه حتمًا آنان را در  خدا به آسانى از شما آه ايمان آورده و آارهاى شايسته آرده

قرار داد، و آن دينى را ] خود[همان گونه آه آسانى را آه پيش از آنان بودند جانشين ; زمين جانشين قرار دهد

 مرا عبادت آنند و ]تا[آه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر آند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند، 

 .)٣٠٨(آنانند آه نافرمانند; چيزى را با من شريك نگردانند، و هر آس پس از آن به آفر گرايد

ْم في اَألْرِض َأَقاُموا الصَلوَة َو َءاَتُوا الزَّآوَة َو َأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُه(: ج

 ;)َعِن اْلُمنَكِر  َو للَِّه َعاِقَبُة اُألُموِر

دهند و به آارهاى  دارند و زآات مى همان آسانى آه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى

 .)٣٠٩(»دارند، و فرجام همه آارها از آِن خداست  و از آارهاى ناپسند باز مىدارند، پسنديده وامى

دهد آه قضاى حتمى الهى، پاداش التزام به خط ايمان و  اولين آيه مبارك خبر مى
 پاداشى دنيوى است آه همان وراثت زمين و حكومت - گذشته از پاداش اخروى -نيكى 

 در دنيا و آخرت پايان آار را از آن پرهيزگاران دانسته آنجا آه همواره; بر آن باشد
نمايد آه آنان آه خداوند متعال حتمًا آنان را  ، آيه دوم بر اين نكته تصريح مى)٣١٠(است

مسلمانان، آسانى هستند آه ايمان آورده و در زمين جانشين قرار خواهد داد، از ميان 
آسانى آه در زمين مورد استضعاف واقع شده اجازه عبادت ; اند آارهاى شايسته آرده

نمايد آه اين افراد، به دينى  آيه مزبور بر اين نكته تأييد مى. شد ها داده نمى آزادانه به آن
آه از تدّبر در اين دو آيه  انچن. نهند آه خداوند متعال براى آنان خواسته است گردن مى

 .)٣١١(آنند آيد هر دو آيه در باره عصر ظهور مهدوى بحث مى بر مى

 ايجاد جامعه خالص توحيدى. ٣

هاى عصر مهدى موعود  شود آه يكى از ويژگى با استناد به آنچه گذشت روشن مى
  اين است آه زمام امور جامعه بشرى آامال در دست صالحان قرار- عّجل اهللا فرجه  -

آنان آه در زمين مورد استضعاف قرار گرفته و نمايندگان اسالم ناب هستند و ; گيرد مى
                                                           

 . ٥٥ /نور. ٣٠٨
 . ٤١ /حج . ٣٠٩
 .٣٣١ ـ ٣٢٩ / ١٤تفسير الميزان . ٣١٠
اند مورد  در تفسير الميزان ساير اقوال را آه مفسران در اين باب آورده) رحمه اهللا(مرحوم عالمه طباطبائى. ٣١١

توان جز بر دولت مهدوى تفسيرش  مىاى آه ن موشكافى قرار داده و ثابت آرده است آه اين نظريات با دالالت آيه
 .آرد هماهنگى ندارد

  .١٥٧ ـ ١٥١ / ١٥ك الميزان .ر



دارند  آند نماز به پا مى چون خداوند متعال آنان را در زمين داراى قدرت و حكومت مى
اى خالص  يعنى جامعه; نمايند پردازند و امر به معروف و نهى از منكر مى و زآات مى

د آه در آمال امنيت فقط خدا در آن پرستيده شود و ترسى از هيچ آنن و توحيدى برپا مى
آنان بدين ترتيب همه شرايطى را آه براى تحقِّق . آافر و منافقى در آن راه نداشته باشد

در چنين . آنند حقيقت عبادت خداوند و تكامل انسانى در سايه آن الزم است، فراهم مى
ماند و به  ه راه آفر را برگزينند باقى نمىاى براى آسانى آ زمانى هيچ حجت و بهانه

زيرا با وجود فراهم بودن همه شرايط  . آنانند آه نافرمانند)َفُأوَلئك ُهُم اْلفاِسُقون(: تعبير آيه 
هاى  اند و اين يكى ديگر از ويژگى الزم براى رفتن به راه مستقيم، از آن رويگردان شده

يه آننده اخبارى است آه از شدت عمل آن  و توج- عّجل اهللا فرجه -عصر مهدى منتظر
 .اند حضرت با منحرفان سخن گفته

 

 تحقق هدف مورد نظر از خلقت نوع بشر. ٤

 و جن و انس را نيافريدم ;)َو َما َخَلْقت الجِْنَّ َو االنس ِإال ِلَيْعُبُدون(: فرمايد خداوند متعال مى

 .)٣١٢(آه مرا بپرستند جز براى آن

، )٣١٣( آيه شريف بر انحصار هدف از خلقت انسان در عبادت خداوند متعال دارداين
عّجل  -اين همان چيزى است آه از نظر فردى و اجتماعى در سايه دولت مهدى موعود 

 . به آاملترين شكل محقق خواهد شد و در بخش گذشته نيز به آن اشاره آرديم- اهللا فرجه

 بحثى تفسيرى عقيدتى را عنوان آرده است آه در آن )رحمه اهللا(شهيد سيد محمد صدر
 به همين آيه - عّجل اهللا فرجه  -براى اثبات حتمى بودن ظهور دولت مهدى موعود 

 اين و از آنجا آه تخلف مخلوق از هدف خلقتش محال است، تحقق. )٣١٤(استناد آرده است
آيه مزبور نيز در رابطه با اين هدف، از نوع بشر صحبت . هدف امرى حتمى است

آرده است آه عبادت حقيقى در عرصه فرد و اجتماع در آل اين نوع محقق خواهد 
گرديد و اين امرى است آه در طول تاريخ حيات انسان بر آره زمين يعنى از زمانى آه 

پس بايد معتقد باشيم آه . تا آنون محقق نشده استاولين انسان بر اين آره نازل گرديد 
در دولتى الهى آه جامعه توحيدى صالحى را ; اين امر حتمًا در آينده محقق خواهد شد

اين همان . خدايى آه تنها است و هيچ شريكى ندارد; ايجاد آند آه عبادت آننده خدا باشد

                                                           
 . ٥٦ /ذاريات . ٣١٢
 .٣٨٩ ـ ٣٨٦ / ١٨تفسير الميزان . ٣١٣
 . به بعد٢٣٣ /تاريخ الغيبة الكبرى. ٣١٤



ايات شريف منقول از فريقين دولت مهدوى است آه آيات آريم و به آن اشاره داشته و رو
 .آه پيشتر گذشت بر آن تصريح دارند

 

 از ميان رفتن ارتداد از دين حق. ٥

َيْأتى اللَُّه َيَأيَها الَِّذيَن َءاَمُنوا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفسْوف (: فرمايد خداوند متعال مى

ِبَقْوًم يِحبُهْم َو يِحبُّوَنُه َأِذلًَّة َعلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزًَّة َعلى اْلكاِفِريَن يَجاِهُدوَن في سِبيِل اللَِّه َو ال 

 )يَخاُفوَن َلْوَمَة الئم َذِلك َفضُل اللَِّه ُيْؤِتيِه َمن َيشاُء َو اللَُّه َواِسٌع َعِليٌم

را ] ديگر[ايد، هر آس از شما از دين خود برگردد، به زودى خدا گروهى  دهاى آسانى آه ايمان آور

 بر آافران ]و[با مؤمنان، فروتن، ] اينان[.  او را دوست دارند]نيز[دارد و آنان  آورد آه آنان را دوست مى مى

ن را به هر آ. اين فضل خداست. ترسند آنند و از سرزنش هيچ مالمتگرى نمى در راه خدا جهاد مى. سرفرازند

 .)٣١٥(دهد، و خدا گشايشگر دانا است آه بخواهد مى

آه اين آيه از عصر ظهور مهدوى سخن  مرحوم عالمه طباطبايى براى اثبات اين
اسالم و در گويد و منظور از ارتداد از دين حق در اين آيه باقى بودن بر ظواهر  مى

مندى به يهود و نصارى و پيروى از آنان در نحوه زندگى در شئون  عين حال عالقه
مختلف آن است آه امروزه شاهد آن هستيم، بحثى تفسيرى قرآنى روايى عنوان آرده 
است با اين مضمون آه اين همان ارتدادى است آه آيات قبل از اين آيه، از آن نهى آرده 

آورند آه قبل از پيروزى مهدوى دامنگير  حرافى سخن به ميان مىآياتى آه از ان; اند
 .)٣١٦(شود جهان اسالم مى

ان رفتن ارتداد از دين حق يا هاى عصر دولت مهدوى از مي بنا بر اين از ويژگى
پيروى از يهود و نصارى در نحوه زندگى و بازگرداندن مسلمانان به طريقه اسالمى در 
شئون مختلف زندگى است، و اين دقيقًا با ساير خصوصيات عصر مهدوى آه آيات سابقه 

 .آند بر آن داللت دارند، تطبيق مى

 

 )عليه السالم(تاريخ ظهور حضرت مهدى

هاى فرد   در يكى از سال)عليه السالم(اند آه آن حضرت ريف آوردهاحاديث ش
، و مطابق با آنچه در ساير روايات )٣١٨(فرمايند  و در روز جمعه ظهور مى)٣١٧(قمرى

                                                           
 . ٥٤ /مائدة. ٣١٥
زوال «ك تفسير شيخ اسعد بيوض التميمى در باره همين آيات در آتاب .، و ر٤٠٠ ـ ٣٦٦ / ٥تفسير الميزان . ٣١٦

 .١٢٤ ـ ١٢٠ /»اسرائيل حتمية قرآنية
 . ٥١٤ / ٣ اثبات الهداة ٣٠٢ / و به نقل از آن، الفصول المهمة٣٧٩ / ٢ارشاد شيخ مفيد . ٣١٧



، شايد )٣١٩(آن حضرت در روز شنبه دهم محرم به وقوع خواهد پيوستآمده است خروج 
هم بتوان ميان اين دو تاريخ اين گونه جمع آرد آه ظهور آن حضرت در روز جمعه 
باشد و در آن روز در مسجد الحرام خطبه بخواند و خروجش به سمت آوفه در روز 

 .شنبه باشد

 

 )عّجل اهللا فرجه(مكان ظهور و آغاز قيام آن حضرت

رت از مدينه منوره بوده و اند آه ابتداى ظهور آن حض اى از روايات آورده دسته
آنجا آه حرآت خود را ; )٣٢٠(اعالن قيامش در مكه مكرمه و مسجد الحرام خواهد بود

آغاز نموده و با ايراد خطبه آوتاهى آه داراى مضامين مهمى است مردم را به سوى 
در ضمن حديثى )السالمعليه (متن اين خطبه از حضرت امام محمد باقر. خود فرامى خواند

 بيان - عّجل اهللا فرجه  -طوالنى آه در رابطه با ظهور نواده بزرگوارش حضرت مهدى 
 :اند ايشان در بخشى از اين روايت فرموده. شده، روايت شده است

خواند، سپس مردم را در باره حق خود  رسد و در نزد آن دو رآعت نماز مى سپس به مقام ابراهيم مى...

 :گويد د سوگند داده، مىبه خداون

اى مردم ما در برابر آسانى آه بر ما ستم روا داشته و حق ما را از ما سلب نمودند از خداوند متعال 

هر آس با خدا درباره ما به محاّجه بپردازد من از همه مردم به خداوند سزاوارتر هستم، . آنيم طلب يارى مى

د من از همه مردم به آدم سزاوارتر هستم، و هر آس با نوح و هر آس درباره آدم با ما به محاّجه بپرداز

درباره ما به محاّجه بپردازد من از همه مردم به نوح سزاوارتر هستم، و هر آس با ابراهيم درباره ما به 

محاّجه بپردازد من از همه مردم به ابراهيم سزاوارتر هستم، و هر آس با محمد درباره ما به محاّجه بپردازد 

 همه مردم به محمد سزاوارتر هستم، و هر آس با پيامبران درباره ما به محاّجه بپردازد من از همه من از

مردم به پيامبران سزاوارتر هستم، و هر آس با آتاب خدا با ما به محاّجه بپردازد من از همه مردم به آتاب 

دهند آه ما مورد ستم واقع  مىدهم و همه مسلمانان نيز شهادت  خدا سزاوارتر هستم، من امروز شهادت مى

شده طرد گشته و بر ما تجاوز نموده از ديار و اموال و خاندان خود به قهر رانده شديم، و حال، هر مسلمانى را 

 .)٣٢١(طلبيم در راه خدا به يارى مى
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ى است آن را با سلسله سند در روايت ديگرى آه نعيم بن حماد آه از مشايخ بخار
اى از آن حضرت نقل شده   نقل آرده است نيز خطبه)عليه السالم(خود از حضرت امام باقر
اى باشد آه آن حضرت در همان مكان اما بعد از نماز عشا  است آه شايد دومين خطبه

 : آند آه فرمود  نقل مى)عليه السالم(نعيم از امام باقر. فرمايد بيان مى

اى مردم من خدا را و جايگاه شما : آند آورد با صداى بلند فرياد مى ن نماز عشا را به جا مىپس چو...

هاى آسمانى را بر  آورم، خداوند متعال بر شما حجتى قرار داده و پيامبران و آتاب در نزد او را به يادتان مى

و همواره از او و پيامبرش پيروى شما فرو فرستاده و شما را فرمان داده است آه براى او شريكى قرار ندهيد 

اش آرده زنده بداريد و آنچه قرآن نابودش ساخته نابود آنيد، فرمان داده  نماييد، فرمان داده آه آنچه قرآن زنده

تا همواره يارى دهنده راه هدايت و حامل بار پرهيزگارى باشيد آه پايان و نابودى دنيا نزديك شده و بانگ 

ما را به سوى خدا و رسول خدا، عمل به آتاب خدا، ميراندن باطل و زنده آردن من ش. وداع برآورده است

 .)٣٢٢(...خوانم سنتش فرا مى

 

  قيامتأملى در دو خطبه اعالن

بينيم آن حضرت بر مورد خطاب قرار دادن پيروان همه اديان  در خطبه اول مى
امرى برخواسته از جهانى بودن اين قيام دينى آه نماينده خط همه ; آسمانى تأآيد دارد

و نيز . بودند فرامى خواندانبيا بوده به همه اهداف بلندى آه همه پيامبران الهى منادى آن 
وى ; آند آه او خود سمبل مكتب ثقلين يعنى قرآن و عترت است بر اين نكته تأآيد مى

 است آه ثقل دوم بوده و هرگز از ثقل اول يعنى قرآن آريم )عليهم السالم(نماينده اهل بيت
 و جدا شدنى نيست به همين جهت آنان سزاوارترين و آشناترين مردم به آتاب خداوند

 .باشند هاى هدايت بشريت با نور هدايت آسمانى قرآن مى آنچه در قرآن آمده و راه

 و در معرض انواع ستم و )عليهم السالم(سپس به عنوان نكته سوم به مظلوميت اهل بيت
امرى آه منجر به غيبت آخرين تن از آنان ; نمايد ها اشاره مى تجاوز قرار گرفتن آن

پرستان براى  ها و جاه هاى نفسانى طاغوت ز خواستهو همه اين امور، ا. گرديد
از  )عليهم السالم(هاى مردم و بازداشتن اهل بيت انحصارطلبى و بازى با اموال و جان

 .گيرد برقرار آردن عدل الهى و رهبرى مردم به راه راست، سرچشمه مى

سپس آن حضرت از همه مسلمانان براى دفع اين مظلوميت آه موجب خير براى 
زيرا سپردن زمام امور به آسى آه نماينده خط . آند ه بشريت است استمداد مىهم
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البته . پيامبران الهى و همسنگ قرآن آريم است، به معنى تحقق اهداف عدالت الهى است
نمايد   ابتدا از قدرت اليزال خداوند متعال طلب يارى مى- عّجل اهللا فرجه -آن حضرت 

وى همان مضطّرى است آه به . قيام مصلحانه او استآه اين خود نشانه پيروزى حتمى 
تعبير قرآن اگر دعا آند دعايش پذيرفته خواهد شد و او همان ولىِّ دِم مقتول است آه باز 

و آن . به تعبير قرآن آريم حتمًا از جانب خداوند مورد نصرت و يارى واقع خواهد گرديد
نمايد تا به سعادت دنيا و آخرت  حضرت با اين بيان مردم را براى يارى خود ترغيب مى

 .تر است در امان بمانند برسند و از خوارى و عذاب دنيا و عذاب آخرت آه بسيار سخت

 

 اعالم اهداف قيام

 پس از نماز عشا ايراد - عّجل اهللا فرجه  -در خطبه دوم آه حضرت مهدى 
ها از  رسيدن به آناهدافى آه براى ; پردازد فرمايند به بيان اهداف آلى قيام خود مى مى

اهدافى آه از ديگر روى، گرفتن انتقام مظلوميت اهل بيت و ; آند مردم استمداد مى
; آند آن حضرت اولين هدف آلى خود را اقامه توحيد اعالم مى. مكتب و راه آنان است

هاى   براى نيل به آن مبعوث شده و آتاب- صلوات اهللا عليهم  -توحيد خالصى آه انبيا 
و چنين هدفى تنها از راه عبادت خداوند تبارك و تعالى و . ازل گشته استآسمانى ن

اش داشته و   و از طريق زنده آردن آنچه قرآن زنده)صلى اهللا عليه وآله(پيروى از پيامبر خدا
هاى بى اساس  ها، شرك و عبوديت ميراندن آنچه قرآن نابودش ساخته آه همان بدعت

 همان دعوت به خداوند - عّجل اهللا فرجه  - زمان پس دعوت امام. گردد است ميسر مى
 و عمل به سنت او آه متصل به )صلى اهللا عليه وآله(عّز و جّل و توحيد و دعوت به پيامبر خدا

 .باشد خداست، مى

معنى بنا بر اين استمداد آن حضرت از مردم براى گرفتن انتقام اهل بيت نبوت به 
 .دعوت به هدف آنان و هميارى در پرهيزگارى است

 

 پاسخ مردم به استمداد آن حضرت و بيعت با او

اولين آسانى آه در همان مكان ايراد خطبه و يارى جستن حضرت مهدى از 
ترين ياران آن حضرت به شمار  شتابند، برگزيده مسلمانان، براى بيعت با او مى

 :آيند مى



در ميان آنان . آنند ام سيصد و اندى نفر به تعداد اهل بدر، با آن حضرت بيعت مىپس در ميان رآن و مق

 .)٣٢٣(باشند نجباى اهل مصر، ابدال اهل شام و اخيار اهل عراق مى

شود  اهل سنت روايت شده استفاده مىاز دسته ديگرى از احاديث آه در منابع 
ظهور آن حضرت و بيعت با او پس از اختالف و درگيرى ميان قبايل حجاز صورت 

پذيرد و ايشان ابتدا از قبول بيعت سر باز زده و و خطاب به بيعت آنندگان  مى
، به نظر )٣٢٤(!هايى آه ريختيد هايى آه شكستيد و خون واى بر شما، چه بسا بيعت: فرمايد مى
رسد آه اين عدم قبول بيعت اقدامى در جهت آگاه آردن بيعت آنندگان به مسئوليت و  مى

نظير آارى آه جدش . اند، باشد ان آوردهپيامدهاى بيعت و مأموريت مهمى آه روى بد
 وقتى مردم بعد از قتل عثمان براى بيعت با آن )عليه السالم(حضرت امير المؤمنين على

 .حضرت روى آوردند انجام داد

سازان ظهور امام  شود آه نهضت زمينه از دسته ديگرى از احاديث استفاده مى
آنند  ه دور با آن حضرت بيعت مىزمان، در زمانى آه آن حضرت در مكه هستند از را

 .)٣٢٥(نمايند و سپس بيعت خود را حضورًا تجديد مى

سيصد و بعضى از احاديث هم تصريح دارند آه اصحاب خاص آن حضرت يعنى 
سيزده نفر به صورت اعجاز يا با وسايل نقليه پيشرفته و سريع در مكه حضور پيدا 

 .)٣٢٦(آنند تا ظهور امام را دريافته و با آن حضرت بيعت آنند مى

 

 خروج آن حضرت به سمت آوفه و پاآسازى جبهه داخلى

آند و آن شهر را پس از  ت آوفه حرآت مىآن حضرت با سپاهيانش به سم
، مقر حرآت نظامى خود )٣٢٧(فرونشستن فتنه سفيانى و بروز پديده خسف در منطقه ِبيدا

 .)٣٢٨(دهد قرار مى

 را آه در نزد او به وديعت نهاده )صلى اهللا عليه وآله( نجف، پرچم پيامبر اآرمو در شهر
و فرشتگانى آه در جنگ بدر به يارى جدش پيامبر آمده . )٣٢٩(افرازد شده است بر مى

                                                           
 . ٥١٨، ٥١٧ / ٣، اثبات الهداة ٣٣٤ / ٥٢، و به نقل از آن، بحار االنوار ٢٨٤ /غيبت طوسى. ٣٢٣
، معجم ١٠٩/ ، عقد الدرر١٤٣ /، متقى هندى، برهان١٨ /، ابن حجر، القول المختصر٥٠٣ / ٤ حاآم مستدرك. ٣٢٤

 .٤٤٩ / ١) عليه السالم(احاديث االمام المهدى
 .١١٨ /، البرهان٦٧ / ٢، الحاوي للفتاوي ٨٤ ـ ٨٣ /فتن ابن حماد. ٣٢٥
 .٤٥٣ / ٣ ، اثبات الهداة ٣١٥ /غيبت نعمانى. ٣٢٦
 / ٤، صحيح مسلم ٢٩٠ / ٦، مسند احمد ١٠٤ /، سنن دارمى٦٩٣ / ٢، تذآره قرطبى ٧٢ /٢٢تفسير الطبري . ٣٢٧

، سنن ١١٨ / ٥اريخ بخارى ، ت٤٠٧ / ٤، سنن ترمذى ١٣٥١ / ٢، سنن ابن ماجه ١٠٨ / ٤، سنن ابو داود ٢٢٠٨
واحاديث خسف سپاه سفيانى بسيار است آه در صحاح و ساير آتب اهل سنت ونيز از طرق اهل . ٢٠٧ / ٥نسائى 
 .روايت شده است) عليهم السالم(بيت
 .٤٩٣، ٥٢٧، ٥٨٣ / ٣، اثبات الهداة ٣٠٨ / ٥٢بحار االنوار . ٣٢٨
 .٦٧٢ /، آمال الدين٣٠٨ /، غيبت نعمانى١٠٣ / ١تفسير عياشى . ٣٢٩



آنند آه آن حضرت و  احاديث شريف ذآر مى. )٣٣٠(آيند بودند به يارى او نيز مى
هايى رو به رو  سپاهيانش در ابتداى حرآت نظامى خود با مشكالت و سختى

نبرد هاى آن حضرت براى پاآسازى جبهه داخلى هشت ماه و   و جنگ)٣٣١(شوند مى
 .)٣٣٢(انجامد آلى آن حضرت بيست سال به طول مى

 همان مسيرى است )عليه السالم(نكته مورد توجه اين است آه مسير انتخابى آن حضرت
 در نهضت شهادت طلبانه خود از مكه به آوفه انتخاب )المعليه الس(آه جدش امام حسين

اما . آه البته در ميان راه از رفتن آن حضرت به آن شهر جلوگيرى به عمل آمد. آرد
 به اين شهر وارد شده و اهدافى را آه جدش سيد )عليه السالم(اش حضرت مهدى نواده
 .سازد آرد را برآورده مى  دنبال مى)عليه السالم(الشهدا

شود، سه پرچم را در آن شهر در  هنگامى آه آن حضرت وارد شهر آوفه مى
 آن حضرت آشفتگى اوضاع آن شهر را با برافراشتن پرچم محمدى )٣٣٣(بيند اهتزاز مى

آه در نزد آن حضرت به وديعت نهاده شده است برطرف آرده يك پرچم در آن شهر 
اند باقى  خوانده» بتريه«اى آه روايات شريف آن را  برد با فرقهافرازد و در ن برمى

 .)٣٣٤(سازد مانده نفاق را در آن شهر نابود مى

 

 )عليه السالم(وارد شدن آن حضرت به بيت المقدس و نزول حضرت عيسى

 با - عّجل اهللا فرجه  -آنند آه حضرت مهدى  بسيارى از روايات تصريح مى
شوند و اين مسأله با رويدادى بس مهم همراه  سپاهيان خود وارد بيت المقدس مى

است آه عالوه  )عليه السالم(شود و آن نزول پيامبر خدا حضرت مسيح عيسى بن مريم مى
، متون انجيل )٣٣٥(بر شيعه و اهل سنتهاى معت بر روايات شريف روايت شده در آتاب

اند آه نماز جماعت صبح برگزار  احاديث ذآر آرده. اند نيز مژده بازگشتش را داده
پذيرد و   را براى امامت نمى)عليه السالم(شود و حضرت عيسى دعوت حضرت مهدى مى

آند آه  خواند و در عدم پذيرش امامت چنين استدالل مى پشت سر آن حضرت نماز مى
                                                           

 .٥٤٩ / ٣، اثبات الهداة ١٩٧ / ١تفسير عياشى . ٣٣٠
 .٢٩٧ /غيبت نعمانى. ٣٣١
نبردهاى آن حضرت بيست سال : گويد  مى١٢٧ / نسبت به مدت اول، و روايت ابن حماد٤٦٩ / ٣اثبات الهداة . ٣٣٢

 .آشد طول مى
 .٢٨٠ /، غيبت طوسى٣٦٢ /ارشاد. ٣٣٣
 .٢٨٣ /، غيبت طوسى٢٤١ /دالئل االمامة. ٣٣٤
 / ٤، سنن ترمذى ١٣٥٧ / ٢، سنن ابن ماجة ٢٣٣ / ٧، تاريخ بخارى ١٣٦ / ١، مسلم ٣٠٥ / ٤صحيح بخارى . ٣٣٥

 وبسيارى ديگر از منابع آه از طرق فريقين اين امر را روايت ١٠٣ /، ِفَتن ابن حماد١٠٧ / ٣، صحيح بخارى ٥١٢
 .اند آرده



مهدى برپا و برقرار شده است و براى تأآيد بر خاتميت نماز به يمن وجود حضرت 
اين آمك بزرگى به انقالب . ايستد رسالت محمدى، پشت سر آن حضرت به نماز مى

ها را  باشد، زيرا جهان غرب آه اآثريت آن  مى- عّجل اهللا فرجه  -حضرت مهدى 
 .شوند دهند متوجه اين مسأله مى مسيحيان تشكيل مى

آيد آه وارد شدن حضرت مهدى به سرزمين قدس بايد بعد از  ىالبته اينطور بر م
توان  لذا مى. آزاد شدن آن از فساد يهود و برچيده شدن حاآميت آنان از آن منطقه باشد

گفت آه ممكن است دخول آن حضرت به آن سرزمين پس از پاآسازى جبهه داخلى و به 
روم، و :  يا به تعبير رواياتاى براى رويارويى با دشمنان خارجى اسالم عنوان مقدمه

 )عليه السالم(آه حضرت عيسى و شايد از همين موضوع بتوان سّر اين. فتح آل زمين باشد
 به بيت المقدس نازل - عّجل اهللا فرجه  -در اين وقت و همزمان با دخول حضرت مهدى 

 .شود دريافت مى

 

 هاى مادى آشته شدن دجال و پايان حاآميت تمدن

اند اين نكته را   سخن گفته)عليه السالم( آه در باره نزول حضرت عيسىبيشتر رواياتى
شكند و مسيحيان از اعتقاد به خدايى او  ها را مى اند آه آن حضرت صليب متذآر شده
 سپس َدّجال به دست حضرت عيسى يا با آمك او به دست )٣٣٦(دارند دست برمى

 .است هاى مادى آسى آه سمبل تمدن; شود  آشته مى)السالمعليهما (حضرت مهدى

 و مشاهده )عليه السالم(با بازگشتن مسيحيان از اعتقاد به خدايى حضرت عيسى
 آه آخرين پيشواى اسالم است راِه )عليه السالم(همكارى پيامبر خود با حضرت مهدى

ه دين اسالم هموار دهند ب ها آه بيشترين نسبت ساآنان زمين را تشكيل مى گرويدن آن
هاى طاغوتى، فتح  هاى مهم قتل دجال، نابودى تمدن شود و در نتيجه مأموريت مى

زمين، اقامه دولت عدل جهانى اسالم، آغاز عمليات سازنده و اصالحى و محقق شدن 
 .گردد  بدين وسيله ميسر مى)عليهم السالم(اهداف پيامبران

عّجل   -ه حرآت حضرت مهدى هاى اصلى بود آ اين مختصرى از بيان سرفصل
ها داراى شرح و  رساند و هر آدام از آن ها را به انجام مى  پس از ظهور آن- اهللا فرجه

به همين جهت با رعايت همان . ها نيست تفصيل زيادى است آه اينجا مجال بيان آن

                                                           
 .٣٥٠ / ٢سيوطى، الدر المنثور . ٣٣٦



ها و  اختصار به بحث از سيره و روش آن حضرت پس از ظهور در بارزترين عرصه
 .پردازيم هاى عصر آن حضرت مى يان ويژگىسپس به ب

 

 )صلى اهللا عليه وآله( سيره رسول اهللا)عليه السالم(سيره مهدى

آنند آه روش آن حضرت همان روش جدش رسول  احاديث چنين داللت مى
; »ُبعثت بين جاهليتين ُالخراهما شر من أوالهما«: همو آه فرمود; است )صلى اهللا عليه وآله(خدا

 و بسيارى از مظاهر )٣٣٧(».ها است دو جاهليت مبعوث شدم آه آخرينشان بدتر از اولين آنمن در ميان 
همان : نيز)عليه السالم(مهدى. جاهليت دوم آه بدترين است را براى امت خود بيان فرمود

 آنچه )صلى اهللا عليه وآله( خداانجام داد، وى چنانكه آه رسول)صلى اهللا عليه وآله(آند آه رسول خدا آارى را مى

 )٣٣٨(.نهد آند و اسالمى جديد را از ابتدا بنياد مى آنچه قبل از او است ويران مى. قبل از او بود ويران آرد
ت اسالم پس از خود، سخن گفته و  خود نيز بسيار از غرب)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

 .)٣٣٩(مسلمانان اين احاديث را از حضرتش نقل آرده اند

نابود آرد،  چنانكه جدش جاهليت اول را - عّجل اهللا فرجه  -پس حضرت مهدى 
جاهليت دوم را نابود آرده اسالم را آه دوباره گرد غربت بر سرو رو گرفته از نو بنا 

صلى اهللا عليه (اما به دليل تفاوت شرايط و خصوصيات زمانى ميان پيامبر اآرم. نهد مى

هايى ميان سيره آن دو بزرگوار نيز يافت   به ناچار تفاوت)عليه السالم(و حضرت مهدى)وآله
آند آه بعضى از  ها را تفسير مى هاى زمانى است آه اين تفاوت و اين ويژگى. ودش مى
توان  آن حضرت مى... هاى نظامى، قضايى، ادارى، دينى و ها را در سياست آن

تواند به يكى بودن سيره اين  هايى از اين دست نمى به همين دليل تفاوت. مالحظه آرد
 .اى وارد آند دو بزرگوار خدشه

 

 )صلى اهللا عليه وآله(سنت و آثار پيامبراحياى 

 بر اساس احياى سنت - عّجل اهللا فرجه -حرآت مصلحانه بزرگ حضرت مهدى 
پيامبر . باشد استوار است هاى اسالمى به آن مى محمدى و اقامه آن، آه قوام همه ارزش

آند چنانكه من  ه مىمردى از عترت من براى سنت من مبارز: اند  نيز فرموده)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 )٣٤١(.گذارد آامال پا جاى پاى من مى و او )٣٤٠(.براى وحى مبارزه آردم

                                                           
 .٧٧ / ٢امالى شجرى .  ٣٣٧
 .١٥٤ / ٦، تهذيب االحكام ٢٢٧ /، مقدسى شافعى، عقد الدرر ٢٣٢ /غيبت نعمانى. ٣٣٨
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 .٩٥ /، متقى، برهان٧ /، ابن حجر، القول المختصر١٠٢ /ابن حماد، فتن. ٣٤٠
 .٣٣٢ / ٣، ابن عربى، الفتوحات المكية ١٠ /القول المختصر. ٣٤١



آند و او به سنت من عمل   در او حفظ مىمردى از من است، نامش نام من بوده، و خداوند مراو او

  )٣٤٢(.آند مى

صلى اهللا عليه ( وى مردمان را به سنة رسول اهللا)٣٤٣(.آند آثار پيامبر را آشكار مى پس او

پس او تجديد آننده آن است همان گونه آه مجدِّد اسالم است و آنچه از . خواند مىفرا )وآله
ناميده شده است زيرا » مهدى«وى . سازد آن پوشيده يا پوشانيده شده است را آشكار مى

هدايت » اند مانده آه اآثريت مردم جامعه از آن غافل مانده امرى پنهان«مردم را به 
 .)٣٤٤(آند مى

 

 سختگيرى آن حضرت با خود و نرمخويى او با امت

 در باره خود و امتش دقيقًا تجسم عينى - عّجل اهللا فرجه  -سيره حضرت مهدى 

اى براى خدمت به مردم و  حاآم نمونه اسالمى است آه حكومت براى او تنها وسيله

ان است نه منبعى براى آسب درآمدهاى آالن، ستمگرى، سوء استفاده از اموال هدايت آن

آند آه  آن بزرگوار تصوير همان حاآمى را احيا مى. عمومى و به بردگى آشيدن مردم

 و جانشينش حضرت )صلى اهللا عليه وآله(پيش از او دو جد گراميش يعنى پيامبر اآرم

سيره آن حضرت نسبت به خود اين . اند پياده آرده آن را به بهترين شكل )عليه السالم(على

و او آسى است  )٣٤٥(.لباسش جز لباس خشن و خوراآش جز نان جو خشك و خالى نيست: گونه است

گذارد و جز براى اقامه حد الهى در  ترسد، سنگى بر سنگ نمى از خداوند مى«آه 

رئوف و « اما با امت خود )٣٤٦(»گردد ى بر آسى نواخته نمىا حكومتش تازيانه

گويا فقيران را از اموال و عطايا «: اند آه است و او را به اين صفت خوانده» مهربان

اه و ناجى خود ، وى داراى سعه صدر بسيار بوده امت او را پناهگ)٣٤٧(»آند نياز مى بى

همچون يا  )٣٤٨(.شوند برند بدو پناهنده مى چون زنبورهاى عسل آه به ملكه خود پناه مىدانند و  مى

 .)٣٤٩(برند زنبورهايى آه به خانه خود پناه مى

 
                                                           

 .٤٩٨ / ٣اثبات الهداة . ٣٤٢
 .٤٥٤ / ٣اثبات الهداة . ٣٤٣
 .٥٢٧ / ٣، اثبات الهداة ٤٠ /، عقد الدرر٩٨ /، فتن ابن حماد١٠١ /سنن دارمى. ٣٤٤
 .٥١٥ / ٣، اثبات الهداة ٤١١ / ١ك آافى .ر. ٣٤٥
 .١٣٢: مالحم ابن طاووس. ٣٤٦
 .٢٢٧ /، عقد الدرر٩٨ /فتن ابن حماد. ٣٤٧
 .٧٧ / ٢، سيوطى، الحاوى ٩٩ /ابن حماد. ٣٤٨
 .٧٨ /متقى هندى، برهان. ٣٤٩



 

 

 سيره قضايى

 آسى است خداوند متعال به دست او زمين را آآنده - عّجل اهللا فرجه -مهدى موعود 
آند چنان آه پر از ستم و بيداد شده باشد آه در اين باره روايات متواتر  از عدل و داد مى
 نيز وارد شده است و به ثمر رسيدن اين مأموريت مهم )صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر اآرم

عّجل  -ايى قاطعى دارد، به همين جهت سيره قضايى حضرت مهدى نياز به روش قض
است آه براى پيگيرى حقوق غصب )عليه السالم( همان سيره جّدش حضرت على- اهللا فرجه

حتى اگر ; داده است شده مردم و باز پس ستاندن آن از غاصبان شدت عمل به خرج مى
و حضرت مهدى هم چنين آن حقوق زير دندان غاصب بوده يا آابين زنى شده باشد 

رسد آه اگر  باز پس ستاندن حقوق غصب شده مردم توسط مهدى بدان حد مى«: است
. )٣٥٠(»حق غصب شده آسى زير دندان ديگرى باشد آن را از وى باز خواهد ستاند

زندگان آرزوى مردگان را « در زمان حكومتش رسد آه عدالت او تا بدان پايه مى
شدند و از برآات عدالت  آنند اى آاش مردگان، زنده مى  يعنى آرزو مى)٣٥١(»آنند مى

 .شدند مند مى او بهره

 همچون )عليه السالم(اند آه آن حضرت اى از احاديث شريف نيز ذآر آرده دسته
علم «بر مبناى ) شهادت شهود(رت سليمان بدون احتجاج به بّينه حضرت داود و حض

، و شايد اين امر برخاسته از مأموريت آن حضرت در بر قرار )٣٥٢(آند حكم مى» لدّنى
عدالت ) شهود( باشد، زيرا با اقامه بّينه - نه عدالت ظاهرى  -آردن عدالت واقعى 

و اين حقيقتى . شود، اگرچه در متن واقع مخالف عدالت واقعى باشد قرار مىظاهرى بر
شناخته شده است آه تاريخ اسالم و تاريخ بشرى بهترين شاهد آن است چه بسا آه در اثر 

و فقط عدالت ظاهرى . هاى ظاهرى عدالت حقيقى پوشيده مانده است التزام به همين بّينه
هاى دوران مهدى موعود بوده و  اين هم از ويژگىدر هر صورت . استقرار يافته است

 .با ساير اوضاع آلى آن دوران هماهنگ است

 

 سيره آن حضرت در برابر اديان و مذاهب

                                                           
 .٣٦ /، عقد الدرر٢٥ /، القول المختصر٨٣ / ٢، الحاوى ٩٨ /ابن حماد. ٣٥٠
 .٥ /، القول المختصر ٩٩ /ابن حماد. ٣٥١
 .٤٤٧ / ٣، اثبات الهداة ٣٩٧ / ١آافى . ٣٥٢



برد و توحيد   همه مظاهر شرك را از بين مى- عّجل اهللا فرجه -حضرت مهدى 
آن عبادت غير ماند آه در  در روى زمين مكانى باقى نمى«: نمايد خالص را ترويج مى

، آن )٣٥٣(»خدا انجام شود و هرچند آافران نپسندند همه دين از آن خدا خواهد بود
آند و حالت مذهبى را از بين برده همه امت  حضرت ايمان را بر همه مردم عرضه مى

 را بر يك مذهب اسالمى مجتمع نموده خداوند به دست او امر امت را اصالح آرده
آن ; )٣٥٤(آند هايشان انس و الفت ايجاد مى اختالف را از ميان امت برداشته و ميان دل

هاى فراموش شده يا پنهان  حضرت اين امر مهم را بر اساس سنت ناب نبوى و ارزش
: فرموده است )ما السالمعليه(رساند چنانكه جّدش پيامبر اآرم مانده اسالم اصيل به انجام مى

 .)٣٥٥(دارد سنت او سنت من است و او مردم را بر اساس ملت و شريعت من به پا مى

شود آه آن حضرت تورات و انجيل تحريف نشده  از بعضى از روايات استفاده مى
به بحث و محاجه ها با يهود و نصارى  آورد و با آن را از غارى در انطاآيه بيرون مى

آن حضرت همچنين زيور آالت بيت المقدس و مائده سليمان را بيرون آورده . پردازد مى
 با آن )عليه السالم(ى و در اين آار حضرت عيس)٣٥٦(گرداند و به بيت المقدس بازمى

به حضرت مهدى بر مسيحيان روم و چين «: همو آه; نمايد حضرت همكارى مى
 آنجا آه فرستادگانى از يهود و نصارى پس از نزول آن حضرت )٣٥٧(»آند احتجاج مى

آنند آه از اصحاب و ياران او هستند اما حضرت  روند و ادعا مى به نزدش مى
آند آه اصحاب و ياوران او  ها را از خود رانده و تصريح مى  آن)ه السالمعلي(عيسى

 همين امر باعث )٣٥٨(پيوندد  مى)عليه السالم(مسلمانان هستند و به جمع ياران مهدى
حضرت عيسى به سفر حج نيز . گردندشود آه مسيحيان از اعتقاد به خدايى او باز مى
 .)٣٥٩(شود به خاك سپرده مى )صلى اهللا عليه وآله(رود و پس از مرگ در آنار رسول خدا مى

 تورات اصلى - عّجل اهللا فرجه -اند آه حضرت مهدى  بعضى از روايات نيز آورده
آند و  آورد و به وسيله آن با يهوديان احتجاج مى هايى در شام بيرون مى را از از آوه

 سپس تابوت سكينه را از درياچه طبرستان )٣٦٠(آورند گروه آثيرى از آنان اسالم مى
                                                           

 .٤١٠ / ٢اثبات الهداة . ٣٥٣
 .١٣٦ / ١، طبرانى، االوسط ١٠٢ /ابن حماد. ٣٥٤
 .٤١١ /آمال الدين. ٣٥٥
، عقد ٩/٤٧١، تاريخ بغداد ٢ / ٢، سفارينى، لوائح ٧٥ / ٢، سيوطى، الحاوى ١٠١ /، سنن دانى٩٨ابن حماد، . ٣٥٦

 .١٤١ /الدرر
 .١٤٦ /غيبت نعمانى. ٣٥٧
 .٥١٢ /٤، ترمذى ١٣٥٧ /٢، ابن ماجة ٢٢٥٣ /٤، مسلم ٢٣٣ / ٧تاريخ بخارى . ٣٥٨
 .٥٨٨ / ٥، ترمذي ٢٦٣ / ١تاريخ بخارى . ٣٥٩
 .٣٤٤ / ٣، قندوزى، ينابيع الموّدة ٩٨ /ابن حماد. ٣٦٠



دهد و با اين آار اآثر  مىآورد و آن را در مقابل خود در بيت المقدس قرار  بيرون مى
 .)٣٦١(مانند يهوديان اسالم آورده جز تعداد اندآى بر عناد و لجاجت باقى نمى

 

 ها و نفى تحريف غاليان و باطل پويان نبرد با بدعت

فى را از دامان  به صورت آامل، هرگونه تحري- عّجل اهللا فرجه -حضرت مهدى 
هاى دورى از ثقلين و سنت  را آه مسلمانان از قرن هايى زدايد و تمام بدعت دين مى

هدف از . نمايد اند زايل مى هاى گرانبها به ميراث برده ناب نبوى و تعطيل اين سرمايه
به دست اى را  تا خداوند هر بدعتى را به واسطه او محو نموده و هر فتنه: ظهور آن بزرگوار اين است

 .)٣٦٢(بندد گشايد و در هر بدى را مى او بميراند، خداوند به وسيله او دروازه هر خوبى را مى

رساند احاديث شريف به عنوان  اين اولين آارى است آه آن حضرت به انجام مى
ها  ختن آنهايى آه بنى اميه بدعت سا يكى از مصاديق اين امر به ويران آردن مقصوره

، آن حضرت )٣٦٣(را در مساجد باب آردند تا امام را از مأمومين جدا آنند اشاره دارند
 و هر بدعتى را آه در )٣٦٤(گرداند همچنين مقام ابراهيم را به جاى اصلى آن باز مى

ده، مساجد را به سنت اسالمى اول ها زايل نمو ها در مساجد ايجاد شده از آن طول سال
 .)٣٦٥(گرداند و روش محمدى باز مى

 

 سيره ادارى

 براى اداره امور حكومتِى مناطق مختلف زمين - عّجل اهللا فرجه  -حضرت مهدى 
آسانى آه آراسته به باالترين ; گزيند ترين ياران خود برمى واليانى از بهترين و برگزيده

صفاتى چون دانش، فقه، شجاعت، پاآى و ; باشند طح لياقت يك والى اسالمى مىس
، در عين حال آن حضرت دائمًا آارهاى آنان و روش پرداختن آنان به )٣٦٦(اخالص
ها را به شدت مورد  هايشان را مورد بررسى و پيگيرى قرار داده و آن مأموريت
هاى مهدى اين است آه بر مأمورين حكومتى سختگير،  از نشانه«: دهد ار مىمحاسبه قر

                                                           
 .٢٤ /، القول المختصر١٤٧ /، عقد الدرر١٠٠ ـ ٩٩ /ابن حماد. ٣٦١
 .٣٢ /مالحم سيد ابن طاووس. ٣٦٢
 .٥٠٦ / ٣اثبات الهداة . ٣٦٣
 .٥٢٧ /اثبات الهداة. ٣٦٤
 .٥١٧ ـ ٥١٦ /اثبات الهداة. ٣٦٥
 .٤٩٤ / ٣ /اثبات الهداة. ٣٦٦



به نيكوآارى :  در دوران آن حضرت)٣٦٧(»از نظر مالى بخشنده و بر بينوايان مهربان است

 )٣٦٨(.گردد ىنيكوآاران افزوده شده و توبه بدآاران پذيرفته م

آن حضرت با آسانى آه دين و مقدسات اسالمى را وسيله آسب در آمد خود ساخته 
آنند شديدًا برخورد آرده آنان را از اين آار باز  و در راه گمراهى مردم تالش مى

هايى آه آن حضرت از ابتدا به آن مبادرت به همين سبب، از جمله آار. دارد مى
را در نزد مردم رسوا  وى آنان; نمايد آوتاه آردن دست متوليان رسمى آعبه است مى
 .)٣٦٩(هستند»دزدان خدا«آند تا فريب آنان را نخورند چرا آه آنان  مى

 

 سيره جهادى

آند البته ظهور آن حضرت پس از   با شمشير قيام مى- عّجل اهللا فرجه -امام منتظر 
اتمام حجت آامل و آشكار شدن آامل حقايق و گشوده شدن درهاى حق و بسته شدن 

هاى باطل و وقوع معجزات و آرامات آه داللت بر برخوردارى آن حضرت از  راه
ده در جنگ بدر و در اختيار داشتن آنن تأييدات الهى دارد و يارى فرشتگان شرآت

پيراهن يوسف، عصا و سنگ موسى، انگشترى سليمان، زره و شمشير و پرچم پيامبر 
ها براى او،  هاى پيامبران و آشكار شدن همه آن  و ساير ميراث)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

گردد آه او به حق ادامه دهنده راه پيامبران خدا است   و آشكار مى)٣٧٠(گيرد صورت مى
و با ; آند و براى محقق آردن اهداف الهى انبيا و برقرار آردن عدالت آسمانى تالش مى

ها، جز منحرفان و مفسدانى آه جز فساد و آزار و ستم از  نشانهآشكار شدن همه اين 
آند و پاك آردن دولت مهدوى  رود، آسى بر عقايد باطل پافشارى نمى ها توقع نمى آن

بينيم آه سيره جهادى  از لوث چنين آسانى واجب و الزم است به همين جهت مى
ميخته با قاطعيت، احتياط و مقاومت  در برابر ستمگران و منحرفان آ)صلى اهللا عليه وآله(امام

هاى فساد آلود را  گذارد و اجازه فعاليت اى از آنان بر روى زمين باقى نمى بوده جنبنده
 .دهد به آنان نمى

عّجل اهللا  -آه بنا به تصريح احاديث شريف حضرت مهدى منتظر  مضافًا به اين
 و وصى او حضرت امام  همواره به سيره و روش جد بزرگوار خود پيامبر اآرم- فرجه

                                                           
 .٧٧ / ٢، حاوى سيوطى ١٠١ /، سنن دارمى١٩٩ / ١٥مسند ابن ابي شيبة . ٣٦٧
 .٧٧ / ٢، حاوى سيوطى ١٠١ /، سنن دارمى١٩٩ / ١٥مسند ابن ابى شيبة . ٣٦٨
 .٤٥٥، ٤٤٩ /٣إثبات الهداة . ٣٦٩
 /، آفاية االثر٢٩٨ /، الفصول المهمة١٣٥ /رك عقد الدر.، ور٤٨٧، ٤٧٨، ٤٩٤ ، ٤٤٠ ـ ٤٣٩ /اثبات الهداة. ٣٧٠

 .١٥٢ /، برهان متقى٣٤ /، القول المختصر٩٨ /، ابن حماد١٤٧



آند پس تا ايمان و دين حق را بر آنان   عمل مى- صلوات اهللا عليهما و آلهما - على 
ها مورد قبول باشد با آنان به محاّجه نپردازد  عرضه نكند و با داليلى آه در نزد خود آن

 آه در جريان بيرون آوردن تورات و انجيل توسط آن )٣٧١(شروع به جنگ نخواهد آرد
اى بدان داشتيم و اين قضيه مهم ديگرى در رابطه با سيره جهادى آن  حضرت اشاره
 .حضرت است

شود آه از جمله سيره جهادى آن حضرت پاآسازى جبهه  از روايات استفاده مى
رب است آه پيش از نبرد با يعنى جبهه جهان اسالم از جريانات منحرف و محا; داخلى

آند و نفوذ بترّيه و  شود، آن حضرت شورش سفيانى را نابود مى قواى خارجى آغاز مى
 براى همين منظور  و)٣٧٢(برد متأّوله نادان و نواصب گمراه آننده معاند را از بين مى

آه براى جنگ با يهوديان روم و قتل دجال و فتح آل زمين اقدامى انجام  قبل از اين
آه به پاآسازى جبهه داخلى  و قبل از اين. آند بدهد، آتش بس موقت با روم برقرار مى

بپردازد به تنظيم صفوف سپاه خود پرداخته، فرماندهان اليق نظامى را تعيين آرده براى 
ها را از ياران خود رانده،  ها و سستى ناراحتى. نمايد م پرچم خاصى معين مىهرآدا
حقى آه در راه آن  ; )٣٧٣(گرداند هايشان را قوى و سرشار از ايمان به حق مى دل

آنند و نيز آنان را مورد آزمايش قرار داده خوب و بدشان را از هم متمايز  مبارزه مى
، تا براى انجام مأموريت اصالحى بزرگش داراى سپاهى عقيدتى، قوى و )٣٧٤(نمايد مى

 .منسجم باشد آه داراى استعداد و لياقت نظامى مطلوب و روحيه قوى الزم نيز باشند

 

 سيره مالى

را » مساوات در پرداخت« ساز و آار - عّجل اهللا فرجه -حضرت مهدى موعود 
مورد استفاده )صلى اهللا عليه وآله(سيستمى آه در زمان رسول خدا; )٣٧٥(نمايد ه احيا مىدوبار

قرار داشته و پس از آن حضرت تغيير و تبديل يافته با ساخت معيارهاى جديد رفته رفته 
 )عليه السالم(و اگرچه وصى پيامبر حضرت علىنظام اختالف طبقاتى جاى آن را گرفت 

عليه (در هنگام به دست گرفتن خالفت و پس از آن حضرت فرزندش حضرت امام حسن

اما .  در چند ماه خالفت آوتاه خود سعى در عمل به نظام پرداخت يكسان نمودند)السالم
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اميه آغاز به پس از شهادت اين دو بزرگوار اين ساز و آار به آلى از ميان رفت و بنى 
تصرف در اموال مسلمانان آرده آن را ملك خود دانسته و پرداخت آن را به افراد وابسته 

آنان پرداخت بيت المال به افراد را از حالت عطاى . به مصالح سياسى خود نمودند
ها در  شرعى به صورت رشوه و پولى در آوردند آه به جهت جلب افراد براى يارى آن

گرديد تا لب از بيان حقيقت  ه عنوان حق السكوت به افراد پرداخت مىراه باطل و يا ب
 .فروبندند

 بيت المال را بدون هيچ امتياز و تبعيضى به صورت )عليه السالم(اما مهدى منتظر
هاى الهى و  آند و همه در برخوردارى از نعمت مساوى ميان مسلمانان تقسيم مى

كسان هستند تا بدين وسيله يكى از ابعاد شود ي خدماتى آه از اموال عمومى ناشى مى
احاديث شريف تصريح . عدالت محمدى را آه مكلف به برقرار آردن آن است پياده آند

را از ميان ) امالك را به تيول آسى دادن(» اقطاع«آنند آه آن حضرت حالت  مى
هاى حكومتى به افراد  چون قائم ما قيام آند برنامه واگذار آردن زمين: خوانيم در روايت مى. برد مى

هاى   مراد از اين آار واگذارى زمين)٣٧٦(.رود و تيولى وجود نخواهد داشت از ميان مى
ها را به نزديكان  ها و منافع ملى است آه معموال حاآمان، آن آشاورزى، ساير ثروت

از وفات رسول خدا خصوصًا در زمان خليفه سوم و به اين پديده پس . دهند خود مى
 .خصوص در زمان حكومت بنى اميه رواج يافت

بسيارى از روايات در باره سطح باالى پرداخت در زمان آن حضرت سخن گفته و 
يحثو المال «: اند به تعبير روايات آن حضرت آن را ويژگى دوران آن حضرت دانسته

 آن حضرت به هر آس از او چيزى بخواهد عطا )٣٧٧(.پاشد  مىاموال را بر سر مردم; »حثوًا
آند و اين مطلب اگرچه بر آرم و بزرگوارى آن حضرت و زيادى خيرات و برآات  مى

در زمان او داللت دارد، اما از نكته مهم ديگرى در سيره اقتصادى آن حضرت نيز پرده 
به اندازه آفايت و فراهم آردن رفاه اقتصادى براى دارد و آن بى نياز آردن مردم  برمى

اى آه با فراغت و آسودگى خيال به عبادت و بندگى خدا و  زندگى آنان است، به گونه
 .آارهاى مفيد و اصالحگرانه فردى و اجتماعى پبردازند

شود آه سيره آن حضرت در زمينه اقتصاد آامال مربوط به  بنا بر اين روشن مى
اى توحيدى است آه مخلصانه به  نه آن حضرت و برپا آردن جامعهمأموريت مصلحا
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بندگى خداوند بپردازد و مسائل مالى و اقتصادى زمينه ساز اين مهم و بر طرف آننده 
 .موانع آن است

 

 تصوير آلى دولت مهدوى در متون دينى

ايم در اين قسمت به صورت آامال خالصه تصويرى  اآنون به پايان اين بخش رسيده
آند   ترسيم و مى- عّجل اهللا فرجه -ا آه روايات و متون دينى از دولت مهدى موعود ر

 .آنيم را ارائه  مى

هايى آه بشريت در  ها و ظلم و ستم دولت مهدوى فقط با هدف پايان دادن به رنج
ها و حاآميت هواها و  طول تاريخ با آن دست به گريبان بوده و در اثر حكومت طاغوت

شود و به تعبير روايت  شات مادى سطح زمين را پر آرده است برپا مىشهوات و گراي
آند  خداوند متعال در امر امت گشايش ايجاد مى: ها با ظهور حضرت مهدى منتظر پس از قرن

 .)٣٧٨(پس خوش به حال آسى آه زمان او را درك آند

رخاسته از فطرت سليم انسانى پس خداوند تبارك و تعالى همه آرزوهايى را آه ب
باشد براى امت مسلمان و همه ابناى نوع بشر محقق خواهد ساخت، شك را زايل نموده 

اى موّحد و آمر به معروف و ناهى از منكر برپا خواهد نمود آه افرادش همواره  جامعه
هاى نور را يكى پس از  در راه آارهاى خير سرعت گرفته منازل و مراتب آمال و پله

 .يگرى طى نمايندد

آنند و آنچه مردم به آن  در چنين دورانى زمين و آسمان همه برآات خود را نثار مى
صلى اهللا عليه (هاى امت محمد خداوند دل: يابند تنها بى نيازى مادى نخواهد بود بلكه دست مى

 يعنى آنان را از اسارت )٣٧٩(.نيازى سرشار آرده عدالتش آنان را فرا خواهد گرفت  را از بى)وآله
پس مهدى منتظر مسلمانان را از . آند هاى محدود مادى و معيشتى آزاد مى خواسته

و به واسطه او ذلت  :آند و به تعبير روايت خوارى پيروى از گمراهان و منحرفان آزاد مى

بشريت را از اسارت و ذلت زندگى حيوانى و جهان . )٣٨٠(شود بندگى از گردن شما برداشته مى
هاى تكامل و ترقى معنوى و روحى را  نمايد و همه دروازه ها آزاد مى و بندگى شهوت

گشايد و دوران آن حضرت شاهد پيشرفت روحى و فكرى عظيمى  در برابر انسان مى
ائم ما قيام چون ق: فرمايند  در اين رابطه مى)عليه السالم(خواهد بود حضرت امام محمد باقر
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هاى انسانى به تكامل  گذارد و بدين وسيله، خرد و انديشه نمايد خداوند دستش را بر سر بندگان مى

 )٣٨١(.رسد مى

تواند به اين  از ديگر مسائلى آه عالوه بر عامل اصلى و مهمى آه گذشت، مى
شرفت شگفت انگيزى است آه عصر آن حضرت به خصوص در مسأله آمك آند پي

هاى آن را در عصر خود و  زمينه ارتباطات، شاهد آن خواهد بود آه نخستين نشانه
 نيز اين گونه )عليه السالم(حضرت امام صادق. آنيم هاى علمى مشاهده مى مطابق با يافته

 :اند به اين مطلب اشاره فرموده

ها و  آند آه ديگر ميان آن اوند عز و جل چشم و گوش شيعيان ما را قوى مىچون قائم ما قيام نمايد خد

ها  بينند و چون با آن ها در هرآجا آه باشند او را در مكان خود مى بلكه آن، اى نيست قائم پيك و فرستاده

 )٣٨٢(.شنوند گويد صدايش را مى سخن مى

ها به مراتب  البته شايد اين مطلب به واسطه مسائل غيبى باشد آه در اثر رسيدن آن
اند گرچه اين امر در زمان ما هم به وسيله  باالى روحى امكان رسيدن به آن را يافته

وسايل ارتباطى جديد و پيشرفته به صورت محدود ممكن شده است، لكن آنچه آه به 
شود اين است آه بسيارى از حقايق و مسائل غيبى   مىاستناد روايات شريف بر آن تأآيد

اى از  گردد و بسيارى از مؤمنان به مراتب عاليه در دوران دولت مهدوى آشكار مى
شناخت اسرار غيب و علم آتاب و در نورديدن مرزهاى اسباب و قوانين طبيعى و 

آنيم،  تلقى مىها را از معجزات غير عادى  هايى آه امروزه آن بسيارى ديگر از پديده
 .دست خواهند يافت

با توجه به فراهم آمدن همه شرايط و عوامل الزم براى تكامل مادى و معنوى توسط 
آند شكل گرفته،  دولت مهدوى جامعه موّحدى آه تنها خدا را خالصانه پرستش مى

با گرفتن هايى از قبيل بيزارى از آسى آه  روابط ايمانى محض در آن حاآم شده ارزش

گرو و رهن از قول مسلمان برايش . (اطمينان بيشترى نسبت به قول برادر مؤمن خود پيدا آندگرو 
گردد و در   در جامعه حاآم مى)٣٨٣(.سود گرفتن مؤمن از مؤمن رباستو ) آورتر باشد اطمينان

 تنها عبادت خالص براى خداوند عز و جل خواهد بود آن روز حتى آارهاى تجارى هم
 .زيرا هدف از آن تنها خدمت به خلق خدا است
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 ضمن حديثى در توصيف آامل دولت جهانى )عليه السالم(حضرت اميرالمؤمنين على
آند و يارانش  خداوند او را با فرشتگانش يارى مى: فرمايند  مى-  عّجل اهللا فرجه - حضرت مهدى 

آند يا از روى رغبت يا اجبار به دين  دارد و با آيات خود ياريش آرده بر اهل زمين پيروزش مى را نگاه مى

آند، طول و عرض شهرها به طاعت او در آمده،  و زمين را پر از عدل و داد و نور و برهان مى. حق بگروند

گرود، در  ه صالح مىآه ب ماند مگر اين آورد و فاجرى نمى آه ايمان مى ماند مگر اين آافرى باقى نمى

آيند، زمين برآات خود را آشكار نموده آسمان برآت خود را نازل  حكومت او درندگان از در سازش در مى

آند پس خوش به حال آسانى آه  شوند و چهل سال بر آل زمين حكومت مى ها برايش آشكار مى آند، گنج مى

 .)٣٨٤(زمان حكومتش را درك آنند

 بر همه جهانيان - عّجل اهللا فرجه -آرى در سايه حكومت و دولت مهدى منتظر 
شود آه خير و صالح بشريت و تكامل مادى و معنوى آن در سايه رسالت  آشكار مى

و اين همان . يابد  تحقق مى- سالم اهللا عليهم -آسمانى، و به دست اولياى معصوم او 
ن ولى خود و پايان بخش پيشوايان آارى است آه خداوند متعال به دست آخري

همو آه خداوند وعده ; گانه يعنى حضرت مهدى آن را به انجام خواهد رساند دوازده
و به : فرموده است)عليه السالم(چنان آه جدش پيامبر اآرم. ها داده است آمدنش را به امت

 .)٣٨٥(همين سبب اهل آسمان و زمين از او راضى خواهندبود
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 بخش سوم

 )عليه السالم(پرتوى از روايات امام مهدى

 

 آالم آن حضرت در باره توحيد و رد غلّو

إن اهللا تعالى هو الذي خلق األجسام وقّسم االرزاق، ألنه ليس بجسم وال حاّل في جسم، «

هم يسألون اهللا تعالى فيخلق  فإن)عليهم السالم(ليس آمثله شيء وهو السميع العليم، وأما األئمة

 خداوند متعال آسى است آه اجسام را آفريد و ;»ويسألونه فيرزق إيجابًا لمسألتهم وإعظامًا لحقهم

چيزى او را نماند و او شنواى دانا . ها را تقسيم آرد، زيرا او جسم نيست و در جسمى حلول نكرده است روزى

اهند و خداوند متعال در اجابت خواسته آنان، و بزرگداشت ايشان، خو آنان هستند آه از خدا مى: اما ائمه. است

 .)٣٨٦(دهد آفريند و روزى مى مى

 

 در بيان علت خلقت و فرستادن پيامبران و تعيين اوصيا

اى آه خدايت رحمت آناد، بدان آه خداوند متعال مخلوق خود را از سر بيهودگى نيافريده و آنان را به 

پوچى رها ننموده است، بلكه با قدرتش آنان را آفريده و به آنان، قدرت بينايى، شنوايى، قلب و خرد عنايت 

اليق را به طاعت خداوند فرمان داده را براى بشارت دادن و بيم دادن فرستاد تا خ: سپس پيامبران. آرده است

و بر آنان . دانند به آنان بياموزند و از نافرمانى او بازشان دارند و آنچه را آه از امر آفريننده و دينشان نمى

 گسيل داشته تا ميان خداوند و برگزيدگان خدا از آدميان رفت و آمد آرده و )٣٨٧(آتاب فروفرستاده و فرشتگانى

هاى غالب و حاآم را  ها قرار داده و داليل آشكار و براهين نورانى و نشانه هايى آه خداوند براى آن فضيلت

 .آه به آنان عطا فرموده است از جانب حق براى آنان بياورند

. تش بر او سرد و سالم گرديد و خداوند وى را دوست خود قرار داديكى از آن پيامبران آسى است آه آ

ديگر آسى آه به . ديگر آسى است آه خداوند با او هم صحبت گشته و عصايش را اژدهايى آشكار ساخت

و ديگر آسى آه زبان پرندگان را . فرمان خدا مردگان را زنده آرده و نابيناى مادر زاد و پيس را بهبود بخشيد

سپس خداوند متعال محمد را آه درود خداوند بر او و خاندانش باد، . افت و از هر چيز بدو داده شدتعليم ي
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و فرشتگانش را به سوى آنان فرستاد و با برترى و فضيلتى آه براى ; بعُثهم إليهم بالفضِل اّلذي جَعَلُه َلُهم عليهم 
 .»پيامبران خود قرار داد آنان را از فرشتگان متمايز گرداند



هايش را با فرستادن او آامل آرده پيامبرانش را با وى پايان  فرستاد تا رحمتى بر جهانيان باشد و نعمت

ردم آشكار آرده، آيات و خداوند او را براى تمام اقشار مردم فرستاد و راستى رسالتش را بر م. بخشيد

 .هايش را بر ايشان بيان داشت نشانه

اى براى جهان بود به سوى خويش  سپس حضرتش را پسنديده و سعادتمند و در حالى آه مرگش ضايعه

عليه (فرا خواند و مسئوليت جامعه را پس از او به برادر و وصى و وارث و پسر عمويش على بن ابى طالب

اوصياى او از فرزندانش يكى پس از ديگرى سپرد و دين خود را به آنان زنده آرد و و پس از او به )السالم

ميان اين طايفه و برادران و پسر عموها و فاميل نزديكشان تفاوتى آشكار قرار داد تا حجت خدا از آسى آه 

ان را معصوم حجت بر او مبعوث شده و پيشوا از پيرو باز شناخته شود اين تفاوت بدين سان محقق گشت آه آن

داران دانش  ها و منزه از اشتباهات گردانده آنان را خزانه ها، پاآيزه از پليدى از گناهان، مبّراى از عيب

و اگر چنين نبود همه . خويش، امانتداران حكمتش و محل اسرار خود قرار داده با داليل و براهين تأييدشان آرد

ت مدعى امر خداوند عز و جل شده، حق از باطل و دانا از توانس مردم در اين امر يكسان بوده و هر آس مى

 .)٣٨٨(گرديد جاهل بازشناخته نمى

 

 )عليهم السالم(در بيان مقام ائمه

 في أرِضِه وُاَمناُؤُه َعَلى اّلذي يجُب عليُكْم ولُكْم أن تُقوُلوا إنَّا ُقدَوُة اِهللا وأئمٌَّة، وخَلفاُء اِهللا«

آنچه بر ; »خلِقه، وُحَجُجُه في بالِدِه، َنعرُف الحالَل والحراَم ونعرُف تأويَل الكتاِب وَفصَل الخطاب

شما واجب است اين است آه درباره ما اين گونه معتقد باشيد آه ما از جانب خدا به عنوان الگو و پيشوا تعيين 

باشيم، ماييم آه حالل و حرام  ، امينان خدا بر خلق و حجت خداوند بر بندگان مىشده جانشينان خدا در زمين

 .)٣٨٩(دانيم دهنده را مى خدا و تأويل آتاب خدا و سخن فيصله

 

 در بيان انتظام نظام امامت و خالى نبودن زمين از حجت

 :ن حضرت به دو نايب خاصش عمرى و پسرشقسمتى از نامه آ

خداوند شما دو تن را بر طاعت خود موفق دارد و بر دينش پايدار ساخته با رضايتش سعادتمندتان 

آه تنها جعفر بن على جانشين  هايش با افراد مبنى بر اين گرداند، آنچه در باره مختار و مناظرات و احتجاج

را آه در رابطه با   خبرش از پيش به ما رسيده است و تمام چيزهايىپدر من است از قول ميثمى نقل آرديد،

سخنان اصحابتان در باره او نوشته بوديد، دانستم، من از آورى بعد از بينايى، گمراهى پس از هدايت، اعمال 

نداشتند آه الف، الم، ميم، آيا مردم پ(آه خود فرموده است ; برم هاى نابود آننده به خدا پناه مى نكوهيده و فتنه

                                                           
  .٣٨٢ / ٤، معجم احاديث االمام المهدى ١٩٤ / ٥٣بحار االنوار . ٣٨٨
  .٤٦٧ / ٤، معجم احاديث االمام المهدى  ١٦ / ١تفسير عياشى . ٣٨٩



 چگونه در فتنه فروافتاده، در )٣٩٠()گيرند؟ شوند و مورد آزمايش قرار نمى تا گفتند ايمان آورديم، رها مى

اند،  اند؟ شك آرده گيرند؟ آيا از دين خود فاصله گرفته سرگردانى به سر برده، راه چپ و راست در پيش مى

اند  اند؟ آيا آنچه را آه اخبار صحيحه و روايات درست بيان آرده تهيا راه دشمنى با حق را در پيش گرف

دانند آه زمين هيچگاه از حجت خدا خالى  اند؟ آيا نمى دانند و خود را به فراموشى زده دانند؟ يا مى نمى

 .نخواهد بود چه آشكار و چه پنهان

آه به فرمان خداوند  دانند تا اين آيا نظم و ترتيب پيشوايان را پس از پيامبرشان يكى پس از ديگرى نمى

رسيد و وى جانشين پدران  )عليهما السالم(عّز و جل امر پيشوايى به امام پيشين يعنى حضرت حسن بن على

آنان آه نورى پرفروغ، ;  شد و به سوى حق و راه راست هدايت آرد- آه درود خداوند بر آنان باد -خود 

 خداوند آنچه داشت براى او خواست و او نيز مو به مو به راه پدران .اى تابناك و ماهى درخشنده بودند ستاره

خويش را پيمود و مطابق پيمانى آه خداوند با وى بسته بود جانشينى را به وصايت خود برگزيد آه خداوند عّز 

انش و جل به امر خود تا وقت معينى پنهانش داشته و بر اساس قضا و قدِر از پيش تعيين شده و نافذ خويش مك

 .را مخفى داشته است

و اگر . باشد و چنين است آه محل امامت و پيشوايى در ميان خاندان ما و فضيلت اين امر از آن ما مى

مقرر داشته از وى زايل خداوند متعال وى را به آنچه از آن منع نموده فرمان دهد و حكمى را آه برايش 

گرداند، حق را با بهترين زيور و روششترين داللت و واضحترين عالمت به آنان نشان داده و خود را آشكار 

بازگشت است و از  اش بى ناپذير و اراده اما قضا و قدر الهى خدشه. نموده به حجت خود قيام خواهد آرد

ز هواهاى نفسانى را وا نهند و بر اصلى آه بر آن بودند پس بايد آه پيروى ا. توفيق او نتوان پيشى گرفت

افتند، و به آشكار آردن سّر  بند بمانند و درباره آنچه از ايشان پوشيده شده آنجكاوى نكنند آه به گناه مى پاى

خداوند مبادرت نورزند آه پشيمان خواهند شد، و بدانند آه حق، همواره با ما و در ميان ما است و آسى غير 

گويد مگر دروغگوى دروغ پرداز و جز ما آسى ادعاى چنين مقامى را نكند مگر گمراِه   ما چنين نمىاز

آننده، مردم بايد به همين گفته ما اآتفا آرده و به دنبال شرح و تفسير نباشند و به اشارات ما قانع شده در  گمراه

 .)٣٩١(طلب تصريحات برنيايند ان شاءاهللا

 

 تقواى الهى و نجات از فتنه

هايى است آه در غيبت   به شيخ مفيد آه از نامه)عليه السالم(در نامه دوم آن حضرت
آه خداوند با چشم بيدار خويش نگاهت  -بايد آه تو : آبرى از آن حضرت صادر شده، آمده است

اند تهديد  اى آه جان آنان را آه بذر باطل آاشته عمتى آه خداوند به تو عنايت آرده با فتنه به جهت ن- دارد

آند به مقابله برخيزى، و با اين آار باطل پويان را به هراس انداخته و مؤمنان را از نابودى آن فتنه  مى
                                                           

 . ٢ ـ ١ /عنكبوت. ٣٩٠
  .٢٨٧ / ٤، معجم احاديث االمام المهدى ١٩٠ / ٥٣نوار ، بحار اال٥١٠ /آمال الدين. ٣٩١



 آه در حرم معظم، به دست اى است نشانه حرآت ما از اين پليدى حادثه. شادمان، و مجرمان را غمگين نمايى

شكند و با مكر خود اهل ايمان را هدف حمله  ها را مى افتد آه حرمت ريختن خون منافقى نكوهيده اتفاق مى

اما وى در اين عرصه به هدف خود آه ستم روا داشتن بر اهل ايمان است نخواهد رسيد چرا آه ; دهد قرار مى

پس بايد آه . آنيم  و زمين پوشيده نخواهد ماند آنان را پشتيبانى مىما با دعاهايى آه هرگز از خداوندگار آسمان

دل اولياى ما به اين آار آرام گيرد و به آن اطمينان داشته باشند اگر چه حوادث ناگوار آنان را به وحشت 

باى خداوند اند خوددارى آنند، به مدد آارهاى زي زيرا تا آنگاه آه از ارتكاب گناهانى آه از آن نهى شده; اندازد

 .سبحان عاقبت آار براى آنان پسنديده خواهد بود

اى و خدايت چنان آه  و ما با تو اى دوست مخلص آه در راه ما با ستمگران به مبارزه برخاسته

هرآس از برادران دينى تو پرهيزگارى پيشه آرده و ; بنديم پيشينيانت را يارى نموده مؤيدت بدارد، پيمان مى

هاى تاريك و گمراه آننده   گردن او است به مستحقانش برساند، از فتنه اهل باطل و محنتحقوق واجبى آه بر

هايى آه خداوند به او عنايت فرموده به آسانى آه خداوند به رعايت  آن در امان بوده و هر آس از دادن نعمت

- و اگر شيعيان ما . هد بودحال آنان فرمان داده است بخل ورزد، با اين عمل در دنيا و آخرت از زيانكاران خوا

شدند سعادت  را آه بر عهده دارند يكدل مى  در وفا آردن به پيمانى- آه خداوند به طاعت خود موفقشان دارد 

 .)٣٩٢( ...افتاد ديدار ما از آنان به تأخير نمى

 

 مراقبت آن حضرت از مسلمانان

دانيم از وقتى آه بسيارى از   و چيزى از آن بر ما پوشيده نيست و مىما به تمام اخبار شما احاطه داريم...

را آه خدا از ايشان گرفته  شما به آارهايى روى آوردند آه پيشينيان صالح از آن به غايت دور بودند و پيمانى

 .ايد بود  همچون نا آگاهان زير پا گذاشتند، به چه ذلتى مبتال شده

تُكْم، وال ناسيَن ِلِذآِرُآْم، وَلوال ذلك َلَنَزَل بُكُم الَّألَواُء واصَطَلَمُكُم إنَّا غيُر ُمهِمليَن لُمراعا
األعَداُء فاتَُّقوا اَهللا َجلَّ َجالُلُه وظاهُرونا َعَلى انتياِشُكْم ِمْن ِفْتَنة قد أناَفْت َعَلْيُكْم َيهِلُك 

، وِهَي َأماَرٌة ُألُزوِف َحَرَآِتنا وُمباثَِّتُكْم ِفيها َمْن ُحمَّ َأَجُلُه وُيْحَمى َعْنها َمْن أدَرَك أَمَلُه
ما هرگز رعايت حال شما را رها ; »ِبأْمِرنا َوَنْهِينا، واُهللا ُمتمُّ ُنوِرِه ولْو َآِرَه الُمشِرُآوَن

آيد و  ها بر شما فرود مى بريم آه اگر اين چنين نباشد سختى آنيم و يادتان را از خاطر نمى نمى

 پروا آنيد و ما را در بيرون - مرتبه باد آه جاللش بلند -پس از خداوند . نمايند ن مىدشمنان پايمالتا

اى آه هر آس اجلش  فتنه; اى آه شما را بيش از اندازه در بر گرفته يارى رسانيد آشيدن شما از فتنه

هد مقدر باشد در آن هالك خواهد شد و هر آس آه به آرزويش رسيده باشد در برابر آن حمايت خوا

و اين نشانه نزديك شدن حرآت ما و منتشر شدن شما با امر و نهى ما است و خداوند عليرغم . شد

 .)٣٩٣(ميل آافران نور خود را آامل خواهد نمود
                                                           

 .٤٩٨ / ٢احتجاج طبرسى . ٣٩٢
  .٤٩٥ / ٢احتجاج طبرسى . ٣٩٣



 

 

 

 آمادگى دائم آن حضرت براى ظهور

َفْلَيْعَمْل ُآلُّ اْمرىء ِمنُكْم ِبَما َيقُرُب بِه من َمَحبَِّتنا، وَيَتَجنَُّب ماُيْدنيِه ِمْن َآراَهِتنا «
وَسَخِطنا َفِإنَّ َأْمَرنا َبغَتٌة ُفجاَءٌة ِحيَن ال تْنَفُعُه َتْوَبٌة َوال ُينِجيِه ِمْن عقاِبنا َنَدٌم عَلى َحوبة 

همه شما بايد به انجام آارهايى ; » وَيْلُطُف َلُكْم في التَّوِفيِق ِبَرْحَمِتهواُهللا ُيْلِهُمُكُم الرُّْشَد،

بپردازيد آه شما را به دوستى و محبت ما نزديكتر آرده و از آنچه شما را به ناخوشنودى و خشم ما 

 و افتد و پس از آن ديگر توبه زيرا امر ما ناگهانى و بدون مقدمه اتفاق مى. نزديك نمايد، بازدارد

خداوند راه . بازگشت سودى نخواهد داشت و پشيمانى از گناهان از آيفر ما بازتان نخواهد داشت

 .)٣٩٤(رشد را به شما الهام آند و به لطف خود به آسب رحمت خود توفيقتان دهد

 

 هاى آوتاه آن حضرت  هايى از پاسخ  نمونه

 : حق بن يعقوبقسمتى از پاسخ آن حضرت به سؤاالت اس

آه خداوند هدايتت آند و در برابر منكران من از اهل بيت و پسر عموهاى ما بر عقيده حق  -پاسخ تو ...

بدان آه خداوند متعال با آسى قرابت و خويشاوندى :  در باره آنچه پرسيده بودى اين است- ثابت قدمت بدارد

اما راه عمويم جعفر و پسرانش، راه ; پسر نوح رفته استندارد، و هر آس مرا انكار آند از من نبوده و به راه 

 ...است)عليه السالم(برادران يوسف

پس هرآه بخواهد حقوق مالى خود را ; پذيريم آه آن را پاك آنيم و اما اموال شما را بدان جهت مى

داند و   مىاما زمان ظهور و فرج را فقط خدا... خواهد از پرداخت آن خود دارى آند بپردازد و هرآه نمى

و اما اموالى را آه براى ما فرستادى، تنها آن مقدار ... گويند آنند دروغ مى آسانى آه براى آن وقت معين مى

براى تعجيل در امر فرج بيشتر دعا آنيد آه ... از آن آه پاك و مطهر باشد مورد پذيرش ما واقع خواهد گرديد

 .)٣٩٥(گشايش آارهاى شما در گرو اين امراست

 

 هايى از ادعيه و زيارات آن حضرت  نمونه

 :قسمتى از دعاى آن حضرت براى همه مؤمنان

اْلُمْؤِمِنيَن إلهي ِبَحقِّ َمْن ناجاَك، َوِبحقِّ َمْن َدعاَك ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر، َتَفضَّْل َعَلى ُفَقراِء «

َواْلُمْؤِمناِت باْلغناِء َوالثَّْرَوِة، َوَعَلى َمْرَضى اْلُمْؤِمنيَن َواْلُمْؤِمناِت ِبالشِّفاِء َوالصِّحَِّة، 

َوَعَلى أْحياِء اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمناِت ِباللُّْطِف َواْلَكَرامة، َوَعَلى َأْمَواِت اْلُمْؤِمِنيَن 

                                                           
 .٤٩٥ / ٢احتجاج طبرسى . ٣٩٤
 .١٧٦ /، غيبت طوسى٤٨٣ /لدينآمال ا. ٣٩٥



ْغِفَرِة َوالرَّْحَمِة، َوَعَلى ُغَرباِء اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمناِت ِبالرَّدِّ ِإَلى َأْوطاِنِهْم َواْلُمْؤِمناِت ِباْلَم

 ;»َساِلِميَن َغاِنِميَن، ِبُمَحمَّد َوآِلِه َأْجَمِعيَن

خداوندا به حق هر آه در بيابان و دريا با تو مناجات آند و تو را بخواند بر فقيران اهل ايمان تفضل 

ه، توانگرى و ثروث به آنان عطا نما، و بر بيماران اهل ايمان تفضل فرما و به آنان شفا و آرد

تندرستى عنايت فرما، بر زندگان اهل ايمان تفضل فرما و به آنان لطف و بزرگوارى عنايت آن، بر 

 به مردگان از اهل ايمان نيز با آمرزش و رحمت تفضل فرما، و بر غريبان اهل ايمان به باز گشتن

 .)٣٩٦(وطن با سالمت و منفعت تفضل فرما، به حق محمد و همه اهل بيتش

 :قسمتى از دعاى آن حضرت در قنوتش

ياَمْن ال وأسئُلَك باسمك الذي خلقَت به خلَقَك ورزقَتهم آيَف شئَت وآيَف شاؤوا، ... «

ُيغّيُره األّيام والليالي أدُعوَك ِبَما َدعاَك به ُنوٌح حيَن ناداَك فأْنَجيَتُه وَمن َمعُه وأهلكَت 

قومه، وأدعوك ِبَما َدعاَك ابراهيُم َخليلَك حيَن ناداَك فأْنَجْيَتُه َوجعلَت الّنار َعليِه َبردًا 

حيَن ناداَك َفَفَلْقَت َلُه الَبحَر َفَأْنَجْيَتُه َوَبِني َوَسالمًا، وأدعوَك ِبَما َدعاَك ِبه موسى َآليُمَك 

ِإْسراِئيَل، َوَأْغَرْقَت ِفْرَعوَن َوَقْوَمُه ِفي اْلَيمِّ، َوَأْدعوَك ِبما َدعاك ِبِه ِعيَسى ُروُحَك ِحيَن 

َحِبيُبَك وَصِفيَُّك َوَنِبيَُّك َناداَك، َفَنجَّْيَتُه ِمْن َأْعداِئِه َوإَلْيَك َرَفْعَتُه، َوَأْدُعوَك ِبما َدعاَك به 

ُمَحمٌَّد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َفاسَتَجْبَت َلُه َوِمَن اَألْحَزاِب َنجَّْيَتُه، َوَعَلى َأْعَداِئَك َنَصْرَتُه، 

 َأحاَط ِبُكلِّ َشْيء َوأْسَئُلَك ِباْسِمَك الَِّذي ِإَذا ُدِعيَت ِبِه َأَجْبَت، يا َمْن َلُه اْلَخْلُق َواَألْمُر، ياَمْن

ِعْلمًا، يا َمْن َأْحَصى ُآلَّ َشْيء َعَددًا، يا َمْن ال ُتَغيُِّرُه اَأليَّاُم َواللَّياِليُّ، َوال َتَتشاَبُه َعَلْيِه 

 ;»اَألْصَواُت، َوال َتْخَفى َعَلْيِه اللَُّغاُت، َوال ُيْبِرُمُه ِإْلَحاُح اْلُمِلحِّين

وانم آه با آن خلقت را آفريدى و آنان را چنان آه خواستى و خواستند خ تو را به آن نامت مى ...

خوانم آه  تو را به همان دعايى مى. دهد ها و روزها او را تغيير نمى آه شب اى آن. روزى دادى

و تو . نوح چون تو را خواند به آن خواند، پس او و همراهانش را نجات داده قومش را هالك ساختى

خوانم آه خليلت ابراهيم چون تو را خواند به آن خواند، پس آتش را بر او سرد و  را به آن دعايى مى

سخنت موسى چون تو را خواند به آن خواند،  خوانم آه هم و تو را به آن دعايى مى. سالم گردانيدى

خوانم آه  اسرائيل را نجات دادى و تو را به آن دعايى مى پس دريا را بر او شكافتى و او و بنى

 عيسى چون تو را خواند به آن خواند، پس او را به سوى خود برآشيدى و از دست دشمنانش روحت

آه درود خداوند  -خوانم آه حبيب و برگزيده و پيامبرت محمد  و تو را به آن دعايى مى. نجات دادى
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 چون تو را خواند به آن خواند، پس دعايش را مستجاب آرده، از چنگ احزاب - بر او و آلش باد

خوانم آه چون به آن نام خوانده  و تو را به آن نامت مى. جاتش داده و بر دشمنانت پيروزش آردىن

آه به هر چيز  آه آفرينش و حكم و فرمان به دست تو است، اى آن دهى، اى آن شوى پاسخ مى

آه گردش شب و روز تغييرى در او  آه شماره هر چيز به دست تو است، اى آن آگاهى، اى آن

آه هيچ لغت و زبانى بر او  اندازد، و اى آن رده و صداهاى مختلف به اشتباهش نمىحاصل نك

 .آند پوشيده نبوده و پافشارى اصرار آنندگان او را وادار به آارى نمى

واِتَك، َأْسَئُلَك َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َخْيَرِتَك ِمْن َخْلِقَك، َفَصلِّ َعَلْيِهْم ِبَأْفَضِل َصَل

َوَصلِّ َعَلى َجِميِع النَِّبيِّيَن َواْلُمْرَسِليَن الَِّذيَن َبلَّغوا َعنَك اْلُهَدى، َوْعَقُدوا َلَك اْلَمواِثيَق 

ِبالطَّاَعِة، َوَصلِّ َعَلى ِعباِدَك الصَّاِلِحيَن، يا َمْن ال ُيْخِلُف اْلِميعاَد َأْنِجْز ِلي ما َوَعْدَتِني، 

حاِبي، َوَصبِّْرُهْم، َواْنُصْرِني َعَلى َأْعَداِئَك َوَأْعداِء ُرسوِلَك، َوال ُتَخيِّْب َواْجَمْع ِلي َأْص

َدْعَوِتي، َفِإنِّي َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك، اْبُن َأَمِتَك، َأِسيٌر َبْيَن َيَدْيَك، َسيِِّدي َأْنَت الَِّذي َمَنْنَت 

َليَّ ُدوَن َآِثير ِمْن َخْلِقَك، َأْسَئُلَك َأْن تَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّد َعَليَّ ِبهَذا اْلَمقاِم، َوَتَفضَّْلَت ِبِه َع

َوآِل ُمَحمَّد، َوَأْن ُتْنِجَز ِلي ما َوَعْدَتني، ِإنََّك َأْنَت الصَّاِدُق، َوال ُتْخِلُف اْلِميعاَد، َوَأْنَت َعَلى 

 ;»ُآلِّ َشْيء َقِديٌر

رگزيدگان تو از ميان مردم هستند درود فرستى، و بر خواهم آه بر محمد و آل محمد آه ب از تو مى

همه انبيا و پيامبرانت آه هدايت را از جانب تو ابالغ نموده و از مردمان برايت پيمان فرمانبردارى 

آه هرگز خلف وعده  اى آن. و بر همه بندگان صالحت درود فرست. گرفتند نيز درود فرست

 گردان و يارانم را برايم گرد آور و نيروى صبر را در اى را آه به من دادى محقق آنى وعده نمى

آنان تقويت گردان، و مرا بر دشمنانت و دشمنان پيامبرت ياورى فرما و نااميدم مكن آه من بنده تو و 

آقاى من تو آنى آه بر من منت نهاده و . فرزند بنده و آنيز توام آه در برابرت چون اسيرى هستم

ت فرمودى و مرا با اين مقام بر بسيارى از خلق خود برترى بخشيدى، از چنين مقامى را به من عناي

اى محققش سازى  اش را به من داده خواهم آه بر محمد و آل محمد درود فرستى و آنچه وعده تو مى

 .)٣٩٧(آنى و بر هر چيز توانايى همانا آه تو راستگويى و هيچگاه خالف وعده نمى

 :)صلى اهللا عليه وآله(صلوات آن حضرت بر پيامبربخشى از من 
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اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َسيِِّد اْلُمْرَسِليَن، َوَخاِتِم النَِّبيِّيَن، َوُحجَِّة َربِّ اْلَعاَلِميَن، اُلْمَنتَجِب «

ْن ُآلِّ َعْيب، اْلُمَؤمَِّل ِفي اْلِميثاِق، اْلُمصَطَفى ِفي الظِّالِل، اْلُمَطهَِّر ِمْن ُآلِّ آَفة، اْلَبريِء ِم

 ;»...ِللنَّجاِة، اْلُمْرَتجى ِللشَّفاَعِة، اْلُمَفوَِّض إَِْليِه ِفي َديِن اِهللا

خداوندا بر محمد آه سرور پيامبران و پايان بخش مرسلين و حجت پروردگار جهانيان است درود 

تخاب گرديد پاك از هر آفت و همو آه در عهد الست برگزيده شد و در عالم اظّله و اشباح ان; فرست

او آه همه براى نجات به او اميد بسته و به شفاعتش چشم اميد دارند و دين ; مبرا از هر عيب و نقص

 .)٣٩٨(است خدا بدو سپرده شده
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 زيارات آن حضرتهايى از   نمونه

اهللا أآبر اهللا أآبر، ال اهللا إّال اهللا واهللا أآبر، وهللا الحمد، الحمُد هللا الذي هدانا لهذا، «. ١

وعّرفنا أولياَءُه وأعداَءُه، َووّفَقنا لزيارِة أئمتنا ولم يجعلنا من المعاندين الناصبين وال من الُغالِة 

السَّالُم َعَلى َوِليِّ اِهللا َواْبِن َأْوِلياِئِه، السَّالُم َعَلى اْلُمدََّخِر المفّوضين وال من المرتابين اْلُمقصِِّريَن، 

اِهللا َوَبَواِر َأْعَداِئِه السَّالُم َعَلى النُّوِر الَِّذي َأراَد َأْهُل اْلُكْفِر ِإْطفاَءُه، َفَأَبى اُهللا ِإالَّ ] أْوِلياِء[ ِلَكَراَمِة 

 َوَأَمدَُّه ِباْلَحياِة َحتَّى ُيْظهَر َعَلى َيِدِه اْلَحقَّ بَرْغِمِهْم، َأْشَهُد َأنَّ اَهللا اْصَطفاَك ِبُكْرِهِهْم َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه

 ;»َصغيرًا َوَأْآَمَل َلَك ُعُلوَمُه َآِبيرًا، َوَأّنَك َحيٌّ ال َتُموُت َحّتى تْبِطَل اْلِجْبَت َوالطَّاُغوت

 

دَّاِمِه َوَأْعَواِنِه، َعَلى َغْيَبِتِه َوَنْأِيِه، َواْسُتْرُه سْترًا َعِزيزًا َواْجَعْل اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلْيِه َوَعَلى ُخ«. ٢

اللَُّهمَّ َآما َجَعْلَت . َلُه َمعِقًال ِحِريزًا َواْشُدِد اللَُّهمَّ َوْطَأَتَك َعَلى ُمعاِنِديِه، َواْحُرْس َمَواِليِه َوزاِئريِه

اْجَعْل ِسالِحي ِبنْصَرِتِه َمْشُهورًا َوِإْن حال َبْيِني َوَبْيَن ِلقاِئِه اْلَمْوُت الَِّذي َقْلِبي ِبِذْآِرِه َمْعُمورًا، َف

َجَعْلَتُه َعَلى ِعباِدَك َحْتمًا َمْقِضّيًا َوَأْقَدْرَت ِبِه َعَلى َخِليَقِتَك َرْغمًا، َفاْبَعْثِني ِعْنَد ُخُروِجِه، َظاِهرًا ِمْن 

ي، َحتَّى ُأَجاِهَد َبْيَن َيَدْيِه، ِفي الصَّفِّ الَِّذي َأْثَنْيَت َعَلى َأِهلِه ِفي ِآتاِبَك، َفُقْلَت حْفَرِتي، مْؤَتِزرًا َآَفِن

 ;»)َآَأنَّهْم بْنياٌن َمْرُصوٌص(

 

 

 

 

اهللا أآبر اهللا أآبر، ال اهللا إّال اهللا واهللا أآبر، وهللا الحمد، سپاس خداوندى را آه ما را هدايت فرمود و . ١

و دشمنان خود را به ما شناساند و به ما توفيق زيارت پيشوايانمان را عنايت آرد و ما را از معاندان و دوستان 

روى آرده، اختيار جهان  و دشمنان بدخواه آنان قرار نداد و نيز ما را از آسانى آه در حق آنان غلّو و زياده

ها شك  انى قرار نداد آه در باره امامت آنهستى را به آنان تفويض نمودند، قرار نداد، همچنين ما را از آس

داشتند و در اداى حق آنان آوتاهى آردند، سالم بر ولى خدا و فرزند اولياى خدا، سالم بر آسى آه خداوند او 

را براى سربلندى دوستان خود و خوارى دشمنانش ذخيره آرده است، سالم بر نورى آه اهل آفر خواستند 

ت و نورش را عليرغم خواست آنان آامل گردانده و او را با طول عمر تأييدش خاموشش آنند اما خدا نخواس



دهم آه خداوند  شهادت مى. آرد تا روزى آه به دست تواناى او به رغم خواست دشمنان، حق را آشكار گرداند

ه تو آ هاى خويش را در تو به حد آمال رسانيد و اين تو را از زمان خردسالى برگزيد و در بزرگسالى دانش

 .هاى جبت و طاغوت را نابود آنى، نخواهى مرد زنده خواهى ماند و تا وقتى آه بت

 

اش درود فرست و او را در  بارخدايا بر او، خدمتگزاران و ياوران او در زمان غيبت و دورى.  ٢

 به شدت توزش را خداوندا دشمنان آينه. اى نفوذناپذير پوشيده دار و برايش جايگاه محفوظى مقرر دار پرده

خدايا چنانكه دلم را به ياد او آبادان گردانيدى سالحم . منكوب آرده و دوستان و زايران حضرتش را حفظ آن

را نيز براى يارى او برآشيده از نيام دار و اگر مرگ آه آن را بر بندگانت مقدر و محتوم ساختى ميان من و 

ام از قبر برانگيز تا در  ه آفنم را بر آمر پيچيدهديدار او جدايى انداخت، در هنگام ظهورش مرا در حالى آ

در ) اند چنانكه گويى بنايى ريخته شده از سرب: (صفى آه در آتابت اهلش را مورد ستايش قرار دادى و گفتى

 .رآاب او به جهاد بپردازم

 

اللَُّهمَّ طاَل االْنِتظاُر، َوَشُمَت ِبنا اْلفجَّاُر، َوَصُعَب َعَلْينا االْنِتصاُر، اللَُّهمَّ َأِرنا َوْجَه َوِليَِّك «. ٣

ِة، اْلَمْيموَن، ِفي َحياِتنا َوَبْعَد اْلَمُنوِن، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأِديُن َلَك ِبالرَّْجَعِة، َبْيَن َيَدْي َصاِحِب هـِذِه اْلُبْقَع

َاْلَغْوَث َاْلَغْوَث، َاْلَغْوَث، َيا َصاِحَب الزَّماِن، َقَطْعُت ِفي ُوْصَلِتَك اْلُخالََّن، َوَهَجْرُت ِلزيارِتَك اَألْوطاَن، 

ِن َوَأْخَفْيُت َأْمِري َعْن َأْهِل اْلُبْلداِن ِلَتُكوَن َشِفيعًا ِعْنَد َربَِّك َوَربِّي، َوِإَلى آباِئَك َمَواِليَّ ِفي ُحْس

 ;»التَّْوِفيق، َوِإْسباِغ النِّْعَمِة َعَليَّ، َوَسْوِق اِإلْحساِن ِإَلّي

 

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َوَعَلى آِل ُمحمَّد، َأْصحاِب اْلَحقِّ، َوقاَدِة اْلَخْلِق، َواسَتِجْب ِمنِّي ما «. ٤

ُتَك، َوَأْعِطني ماَلْم َأْنطْق ِبِه ِفي ُدعاِئي، َوِمْن َصالِح ِديِني َوُدْنياَي، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، َوَصلَّى َدعْو

 ;»اُهللا َعَلى ُمحمَّد َوآِلِه الطَّاِهِرين

 

اللَُّهمَّ َعْبُدَك الزَّائُر ِفي ِفناِء «: سپس داخل صّفه شو و دو رآعت نماز بخوان و بگو. ٥

َك اْلـَمُزور، الَِّذي َفَرْضَت طاَعَتُه َعَلى اْلَعِبيِد َواَألْحَراِر، َوَأْنَقْذَت ِبِه َأْوِلياَءَك ِمْن َعذاِب النَّاِر، َوِليِّ

اللَُّهمَّ اْجَعلها زياَرًة َمْقُبوَلًة ذاَت ُدعاء مْسَتجاب ِمْن ُمَصدِّق َبَوليَِّك َغْيَر ُمْرتاب، اللَُّهمَّ ال َتْجَعْلُه 

َر اْلَعْهِد ِبِه َوال ِبِزياَرِتِه، َوال َتْقَطْع َأَثِري ِمْن َمْشَهِدِه، َوِزياَرِة أِبيِه َوَجدِِّه، اللَُّهمَّ اْخُلْف َعَليَّ آِخ



َك َنَفَقِتي، َواْنَفْعِني ِبما َرَزْقَتني، ِفي ُدْنياي َوآِخَرِتي َوِإلْخَواِنَي َوَأَبَويَّ َوَجِميِع ِعْترِتي، َأْسَتْوِدُع

 ;»...المكذِّبوَن اَهللا أيُّها اإلماُم اّلذي َيفوُز ِبِه المؤمنوَن َوَيهِلُك على يديِه الكاِفروَن

 

 

. خداوندا انتظار به درازا آشيد و فاسقان و فاجران مالمتمان آردند و يارى آردن بر ما دشوار آمد. ٣

بارخدايا من در حضور صاحب .  بنمايانخدايا در حال حيات و پس از مرگ ما چهره مبارك ولى خود را به ما

آنم آه به رجعت ايمان دارم به فريادم برس، به فريادم برس، به فريادم برس، اى  اين بقعه مبارك اذعان مى

صاحب الّزمان، من در راه وصل تو از دوستان خود بريدم و به شوق زيارتت دل از شهر و ديارم آندم و آار 

نهان داشتم تا تو در نزد خدايت و خدايم و پدرانت آه سروران من هستند براى خود را از اهل شهر و ديارم پ

من وساطت آنى تا مرا توفيقى نيكو عنايت آرده، نعمت فراوان ارزانيم داشته و احسان را به سويم سرازير 

 .آند

 

 آردم آه اهل حق و پيشوايان خلق هستند و دعاهايى آه; خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست. ٤

ام به من عنايت فرما آه تو  مستجاب گردان و آنچه صالح دنيا و آخرتم است و آن را در دعاى خود ذآر نكرده

 .بسيار ستوده و بزرگوارى و درود خدا بر محمد و آل او باد

 

پروردگارا بنده تو براى زيارت به درگاه ولّيت :سپس داخل صّفه شو و دو رآعت نماز بخوان و بگو. ٥

اش را بر همه بردگان و آزادگان جهان واجب گردانيدى و اوليايت را به واسطه  همو آه پيروى; ده استايستا

زيارت آسى ; خدايا زيارت مرا زيارتى قبول شده با دعايى مستجاب قرار ده. او از عذاب آتش رهايى بخشيدى

 را آخرين زيارت من از او قرار خداوندا اين زيارت. آه ولّيت را تصديق آرده و شك در او راه نداشته باشد

خداوندا، جايگزين مخارجى را آه در راه زيارتش . مده و پايم را هرگز از زيارت او پدر و جّدش قطع مكن

متحمل آن گرديدم به من عطا فرما و سود هرچه روزيم آردى را در دنيا و آخرت به من و برادران و پدران و 

شوند و آافران و تكذيب آنندگان به دستت   ايمان به وجودت رستگار مىهمه خاندانم برسان، اى امامى آه اهل

 .)٣٩٩(»...آنم رسند با تو وداع مى به هالآت مى

 

                                                           
 .٤٩١/  ٤، معجم احاديث االمام المهدى ١٧٣ /، صحيفه مهديه٣٢٧ /سيد ابن طاووس، مصباح الزائر. ٣٩٩



 

 

 فهرست

 

 ٧…  مقدمه مجمع

 ٩…  مقدمه

 قسمت اّول

 ١٩…  در چند سطر)عليه السالم(ام منتظرام: بخش نخست 

 ٢٣…  و غيبتش در اديان پيشين )عليه السالم(مهدى موعود: بخش دوم 

 ٢٣… دار بودن ايمان به مصلح جهانى اصالت و ريشه  

 ٢٤… هاى مقدس بشارت آمدن منجى در آتاب  

 ٢٥… رسوخ اين عقيده در دين يهود و مسيحيت  

 ٢٧… ايمان به مصلح جهانى در تفكرات غير دينى  

 ٢٩… طول عمر مصلح جهانى در تفكرات بشرى  

 ٣٠…  تجسم يك نياز فطرى)عليه السالم(ايمان به حضرت مهدى  

 ٣٢… )عليه السالم(تفكر بشرى و غيبت مهدى  

 ٣٢… تفكر دينى به ظهور مصلح جهانى پس از غيبت ايمان دارد  

 ٣٥… اختالف در تشخيص هويت منجى جهانى  

 ٣٧… ها ها و تعيين آن اختالط ميان بشارت  

 ٣٨… راه حل اختالف  

 ٣٩… مهدى امامى و حل اختالف  

 ٤٠… نظريه قاضى ساباطى  

 ٤٣… هاى آسمانى جز بر مهدى امامّيه منطبق نيست بشارت  

 ٤٤… غيبت امام دوازدهم و بشارات  

 ٤٦…  مقدس و خصوصيات مهدى امامّيههاى هاى آتاب بشارت  

 ٤٧… بشارات آتب آسمانى و اوصاف مهدى اماميه  

 ٤٩… راهيابى به هويت منجى در پرتو بشارات  

 ٥١… هاى آتب اديان گذشته و مسأله تحريف استناد به بشارت  

 ٥٢… ها را تصديق نموده است استناد به بشاراتى آه اسالم آن  

 ٥٤… ان در پديد آمدن عقيده مهدويتتأثير بشارات ساير ادي  

 ٥٦… حاصل تحقيق  

 

 ٦٣…  و غيبتش در قرآن آريم)عليه السالم(مهدى موعود: بخش سوم 

 ٦٦… خالى نبودن هيچ زمانى از امام. ١  



 ٦٨… مراد از امام در آيه شريف   

 ٧٠… امام رهايى بخش از گمراهى   

 ٧١…  در قرآن)عليه السالم(صفات مهدى   

 ٧٤… در زمان ما» امام«مصداق    

 ٧٦… در هر زمانى امامى است آه شاهد بر امت خويش است. ٢  

 ٧٩… صفات امام شاهد   

 ٨٢… علم الكتاب در نزد شاهدان اعمال است   

 هيچ عصر و زمانى از هدايتگرى آه به فرمان خدا مردم را به سوى او. ٣  

 ٨٦… آند خالى نيست هدايت   

 ٨٨… معناى هادى در قرآن   

 ٩٣… شود هدايتگر از جانب خداوند منصوب مى   

 

 ٩٧…  و غيبتش در روايات فريقين)عليه السالم(مهدى موعود: بخش چهارم 

 ٩٨… حديث ثقلين. ١  

 ١٠٠… در حديث شريف» عترتى«اثبات تواتر آلمه    

 ١٠٥… )عليه السالم(هاى اين حديث بر وجود امام داللت   

 ١٠٦… )عليهم السالم(داق اهل بيتمص   

 ١٠٧… داللت حديث ثقلين بر وجوب عصمت امام و پيدا آردن مصداق   

 ١١١… مصداق حديث ثقلين در زمان ما   

 ١١١… روايات خلفاى دوازده گانه. ٢  

 ١١٢… لفظ روايات   

 ١١٤… )عليه السالم(داللت اين روايت بر وجود امام مهدى   

 ١١٦… ة الوداعارتباط احاديث حج   

 ١١٨… مصداق خلفاى دوازده گانه   

 ١١٩… تحليل اين حديث شريف به صورت مستقل   

 ١٢١… شهادت تاريخ   

 ١٢٢… عدم فاصله زمانى ميان خلفاى دوازده گانه   

 ١٢٤… تنها مصداق: اماماِن عترت   

 ١٢٥… ادله تطبيق   

 ١٢٨… ه استآه مهدى پايان بخش دوازده خليف اتفاق نظر بر اين   

 ١٢٨… » دارنده فرمان خدا  اّمِت پيروزمنِد برپا « ـ حديث ٣  

 احاديث خالى نبودن هيچ زمانى از پيشوايى از قريش آه مردم را از. ٤  

 ١٣٥… جاهليت نجات بخش مرگ   

 ١٣٦… در آتاب و سّنت» امر«معنى    



 

 قسمت دوم

 ١٤٥… )عليه السالم(رشد و پرورش امام مهدى: بخش نخست 

 ١٤٥… تاريخ تولد  

 ١٤٧… )عليه السالم(تواتر خبر تولد آن حضرت  

 ١٤٨… چگونگى و شرايط تولد  

 ١٤٩… خبر دادن پيشاپيش از مخفى بودن تولد  

 ١٥١… )عليه السالم(پنهان بودن تولد، عالمت مهدى موعود  

 ١٥٥… )عليه السالم(مراحل زندگى امام مهدى: بخش دوم 

 

 ١٥٧… سار پدر  در سايه)عليه السالم(هدىامام م: بخش سوم 

 ١٥٧…  در اعالم والدت حضرت مهدى)عليه السالم(نقش حضرت امام عسكرى  

 ١٦٠…  در وفات پدر)عليه السالم(حضور حضرت مهدى  

 

 قسمت سوم 

 ١٦٥… )عليه السالم(غيبت صغراى امام مهدى:  بخش نخست 

 ١٦٥…  در سن آودآى)سالمعليه ال(پذيرش مسئوليت امامت توسط حضرت مهدى  

 ١٦٨… نماز گذاردن آن حضرت بر پدر و اعالم وجود  

 ١٧٢…  از اقامه نماز بر جنازه پدر)عليه السالم(اهداف حضرت امام زمان  

 ١٧٤… )عليه السالم(دو غيبت حضرت مهدى  

 

 ١٧٧… )عليه السالم(علل غيبت صغراى امام مهدى: بخش دوم 

 ١٧٧… صغرىعلل و اسباب پيدايش غيبت   

 ١٧٩… )عليه السالم( براى غيبت حضرت مهدى)عليهم السالم(زمينه سازى پيامبر اآرم و ائمه  

 ١٨٨… اى بودن غيبت فلسفه دومرحله  

 ١٩٠…  توسط دستگاه عباسى)عليه السالم(پيگيرى اخبار حضرت امام زمان  

 

 ١٩٣…  در غيبت صغرى)عليه السالم(اقدامات امام مهدى: بخش سوم 

 ١٩٣… اثبات وجود و امامت آن حضرت  

 ١٩٤… هاى امت در رابطه با معارف اسالمى تكميل ساير نيازمندى  

 ١٩٥… تثبيت سازمان نيابت  

 ٢٠٠… حراست از آيان ايمانى  

 ٢٠٢… »توقيعات«ها  صادر آردن نامه  

 ٢٠٥… )عليه السالم(تشرف مؤمنان به خدمت امام مهدى  



 ٢٠٩… اعالم پايان غيبت صغرى  

 

 قسمت چهارم

 ٢١٥…  و علل آن)عليه السالم(غيبت آبراى امام مهدى: بخش نخست 

 ٢١٥…  در غيبت آبرى)عليه السالم(مدار آلى فعاليت امام زمان  

 ٢١٦… علل غيبت در احاديث شريف  

 ٢٢١… هاى گذشته جمع آردن و استفاده از تجربيات امت. ١   

 ٢٢٢… عامل امنيتى. ٢   

 همه براى رسيدن حق به همه مردم و استخراج مناسب تتهيه فرص.٣   

 ٢٢٤… الهى هاى ذخيره    

 ٢٢٥… آزمون مقدماتى نسل ظهور. ٤   

 ٢٢٦… آشكار شدن ناتوانى ديگر مكاتب. ٥   

 ٢٢٦… حفظ روحيه ظلم ستيزى. ٦   

 ٢٢٨… غيبت و صالح آار امام و مؤمنان . ٧   

 ٢٢٩… فراهم نيامدن تعداد مطلوب ياوران . ٨   

 

 ٢٣١…  در غيبت آبرى)عليه السالم(اقدامات امام مهدى: بخش دوم 

 ٢٣٢… مراقبت آن حضرت از نظام اسالمى  

 ٢٣٣… حراست از اسالم ناب و تقويت فرايند اجتهاد  

 ٢٣٨… تقويت فقها در عصر غيبت  

 ٢٤٠… برى در غيبت آ)عليه السالم(اصحاب امام زمان  

 ٢٤٢… ديدار با مؤمنان در زمان غيبت آبرى  

 ٢٤٤… حضور در موسم حج  

 

 ٢٤٥… تكاليف دوران غيبت آبرى: بخش سوم 

 ٢٤٥… مهمترين وظايف شيعيان در زمان غيبت  

 ٢٤٩… اهميت انتظار  

 ٢٥٣… حقيقت انتظار  

 ٢٥٧… شرايط انتظار  

 ٢٦٠… انتظار و آمادگى فورى براى ظهور  

 

 قسمت پنجم

 ٢٦٧… )عليه السالم(عاليم ظهور امام مهدى: بخش نخست 

 ٢٦٧… نكاتى در باره عاليم ظهور  



 ٢٦٨… عاليم حتمى و عاليم غير حتمى  

 ٢٦٨… زبان رمز در روايات عالمات  

 ٢٦٩… هاى ظهور بارزترين نشانه  

 ٢٧٣… از ميان رفتن علل غيبت  

 

 ٢٧٧…  در هنگام ظهور)عليه السالم(سيره امام مهدى: بخش دوم 

 ٢٧٨… هاى دولت مهدوى در قرآن ويژگى  

 ٢٨٣… )عليه السالم(تاريخ ظهور حضرت مهدى  

 ٢٨٤… )عّجل اهللا فرجه(مكان ظهور و آغاز قيام آن حضرت  

 ٢٨٦… تأملى در دو خطبه اعالن قيام  

 ٢٨٧… اعالم اهداف قيام  

 ٢٨٨… يعت با اوپاسخ مردم به استمداد آن حضرت و ب  

 ٢٨٩… خروج آن حضرت به سمت آوفه و پاآسازى جبهه داخلى  

 ٢٩٠… )عليه السالم(وارد شدن آن حضرت به بيت المقدس و نزول حضرت عيسى  

 ٢٩١… هاى مادى آشته شدن دجال و پايان حاآميت تمدن  

 ٢٩٢… )صلى اهللا عليه وآله( سيره رسول اهللا)عليه السالم(سيره مهدى  

 ٢٩٣… )صلى اهللا عليه وآله(احياى سنت و آثار پيامبر  

 ٢٩٤… سختگيرى آن حضرت با خود و نرمخويى او با امت  

 ٢٩٥… سيره قضايى  

 ٢٩٦… سيره آن حضرت در برابر اديان و مذاهب  

 ٢٩٧… ها و نفى تحريف غاليان و باطل پويان نبرد با بدعت  

 ٢٩٨… سيره ادارى  

 ٢٩٩… سيره جهادى  

 ٣٠١… ه مالىسير  

 ٣٠٣… تصوير آلى دولت مهدوى در متون دينى  

 

 ٣٠٧… )عليه السالم(پرتوى از روايات امام مهدى: بخش سوم 

 ٣٠٧… آالم آن حضرت در باره توحيد و رد غلّو  

 ٣٠٧… در بيان علت خلقت و فرستادن پيامبران و تعيين اوصيا  

 ٣٠٩… )عليهم السالم(در بيان مقام ائمه  

 ٣٠٩… در بيان انتظام نظام امامت و خالى نبودن زمين از حجت  

 ٣١١… تقواى الهى و نجات از فتنه  

 ٣١٢… مراقبت آن حضرت از مسلمانان  

 ٣١٣… آمادگى دائم آن حضرت براى ظهور  



 ٣١٣… هاى آوتاه آن حضرت هايى از پاسخ نمونه  

 ٣١٤… هايى از ادعيه و زيارات آن حضرت نمونه  

 ٣١٨… هايى از زيارات آن حضرت نمونه  

 ٣٢٣…  فهرست 


