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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۲

 مترجم پيشگفتار

 حكومت از سخن است، وكماالت ها ارزش تابان وآفتاب درخشان نور از سخن الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت از سخن

 با نبرد وفساد، ظلم هرگونه با مبارزه از سخن. است وسازنده پويا وانتظار اسباب، نمودن وفراهم سازي زمينه از سخن است، جهاني عدل

 احسان، جهاد، تقوا، علم، از سخن است، جهان در ودوستي وپاكي وصفا وداد عدل حاكميت تحقق براي سازي وبستر وطاغوتيان، طاغوت

 .است انسان عالي واخالق وعرفان معنويت گلستان از سخن. است وتكامل تحول

 ريزي، وبرنامه حقيقي آزادي از سخن وتعقّل، تفكّر از سخن اميد، از سخن وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد آل مهدي از سخن بنابراين،

 از سخن پرستي، بت هرگونه كني وريشه كفرزدايي از سخن جهان، همه در فتنه رفع از سخن وزراندوزان، وزورمندان مستكبران از ونجات

 يك براي ناپذير انكار حقيقت يك او وجود بنابراين،. است صالح وعمل معرفت ايمان، از سخن زمين، سراسر در ومعنوي مادي آبادي

 عليهم وامامان پيامبران همه متعالي تفكّر واحياي اسالمي، هاي ارزش شدن وآشكار ناب، اسالم كامل تمدن وظهور مندانه، سعادت زندگي

 .است خدا واولياي السالم

 ها ناپاكي واز وفساد، تبعيض از وستم، ظلم از دنيا مردم كه چرا است، روز سخن الشريف فرجه تعالي اهللا عجل عصر ولي از سخن پس،

 .هستند كل ومصلح ودادگستر، نوراني ورهبر عادل، حاكم برآمدن انتظار ودر اند، آمده ستوه به ها وپليدي

 اهرم از ويكي گردد، مي وسازندگي وپرورش تربيت وموجب دهد، مي سوق ها پاكي خورشيد سوي به را انسان اميدبخش، عقيده اين

 يك الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت ظهور با كه چرا. شد خواهد سازي وبِه سازي پاك وتحول، حركت واستوار محكم هاي

 :فرمود السالم عليه صادق امام كه چنان شود، مي پديدار جهان در وصميميت، صفا صلح از وپر جهاني نهضت

 عجل قـائم هـرگاه) 1(اَهله؛ الي حقٍّ كُـلَّ ورد برَكاتها، االَرض واَخرَجت السبلُ، واَمنَت الْجور، ايامه في وارتفَع بِالْعدلِ، حكَم الْقائم قام اذا(

 گردد، مي اَمن ها وراه ها جاده شود، مي برچيده وجور ظلم دهد، قرار عدالت اساس بر را حكومتش كند، قيام الشريف فرجه تعالي اهللا

 .)رسد مي صاحبش به حقّي وهر سازد، مي آشكار را خود بركات زمين

 نظم وبا كرده بيان را الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام حضرت پيرامون مطالب از بسياري دارد، كه كوچكي حجم با حاضر، كتاب

 مهدي حضرت اعظم اهللا ولي درخشان زندگي هاي ويژگي با را ما واستوار، محكم داليل اساس بر وپرمعنا، ظريف نكات وذكر خاص،

 )2.(كند مي آشنا راستا اين در ديگر ومطالبي الشريف فرجه تعالي اهللا عجل
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۳

 را آن) سرُّه قدس( شيرازي حسيني محمد سيد العظمي اهللا آيت حضرت ومجاهد، قدر عالي مرجع آن، نويسنده كه وآموزنده، سازنده كتابي

 با رو اين از شد، خواهد ارزشمند كتاب اين از بيشتر واستفاده گسترش موجب فارسي، به آن ترجمه كه جا آن واز است، نگاشته عربي به

 محشور كربال شهداي وبا مطهرش، اجداد پاك ارواح با را معظّم مؤلّف فتوح پر روح خداوند گرديد، اقدام آن به محترم، ناشر پيشنهاد

.  كند حالمان شامل را حضرت آن عميم ولطف داده قرار الشريف فرجه تعالي اهللا عجل عصر امام وياران منتظران از را وما گرداند،

 .آميـن

 قـم علميه حوزه

 اشتهاردي محمدي محمد

 ق 1422 شوال ش، 1380 ماه آذر
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۴

 مؤلف مقدمه

دـملّه اَلْحل  ِبالةُ الْعـالَِمينَ، رالم والصلـي والسع مـَّدحم هبينَ وآلرِينَ الطَّيالطّاه. 

 الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام وجود آفتاب

 بركت وبه است، وجود عالَم در ارجمند بسيار مقام داراي كه است، هستي وحقيقت درخشان نور الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام

 سراسر بر خدا حجت يعني است، تشريعي مقام داراي حضرت آن اين، بر افزون) 3.(خورند مي روزي مخلوقات، همه مباركش وجود

 هم شود، مي ونابود متالشي زمين نباشد، اگر كه است، وآفرينشي تكويني عظيم هاي ويژگي داراي خورشيد كه گونه همان. است زمين

 نيز خورشيد بلكه) 4(برد، فرومي خود كام در را واهلش شده دگرگون زمين نباشد، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام اگر چنين

 زمين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام وجود وبه والسماء؛ االَرض ثَبت وبِوجوده: (آمده حديث در زيرا گردد، مي ونابود متالشي

 .)است واستوار پا بر وآسمان،

 است، معنوي وهم مادي هم الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت وجود ولي است، محض مادي خورشيد، وجود كه اين با

 .است وقطعي ضروري زندگي، ادامه براي او به ونياز. است وبقا حفظ ومايه لطف، غيبتش عصر در حضرت آن وجود بنابراين،

 كند، وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان را، زمين سراسر خود قيام با تا است، حضرت آن ظهور انتظار در بشريت

 خارج كنوني شكل از زمين كه طوري به گردد، مي دگرگون زمين، سراسرِ ظهورش، رسيدن فرا وبا... رسد مي فرا روزي چنين وناگزير

 را اموري جز معمول طبق ما كه جا آن واز است، بهشت مانند ونه است زمين اين مانند نه زمين آن گاه آن شود، مي اثر بي آن فعلي وآثار

 معلوم ما بر دهد، مي رخ كه گونه آن را، آن هاي ويژگي يا حضرت آن ظهور چگونگي رو اين از شناسيم، نمي ايم، ديده را آن نظير كه

 كه گونه همان شناسيم، نمي را هايش ويژگي همه آن با بهشت كه چنان نداريم، را آن جانبه همه وشناخت درك توان بسا وچه نيست؛

 ونه ديده، را آنها چشم نه كه هست چيزهايي بهشت در سمعت؛ اُذُنٌ وال رأََت، عينٌ ال ما فيها: (فرمودند بهشت درباره السالم امامانعليهم

 )5).(است شنيده را آنها گوش

 انگيزه به را آن كه است آورده الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام حضرت درباره را اي فشرده مطالب اختصار عين در كتاب، اين

 دو وبا است، السالم معصومعليهم چهارده سيره سلسله از شماره چهاردهمين كه ام، نوشته حضرت، آن پيشگاه به وخدمت ادب اظهار

 بايد كه اوست وتنها فرمايد، قبول كه خواهم مي بزرگ خداوند درگاه از. شد خواهد كتاب شانزده است ومعاد خداشناسي درباره كه كتابي

 .كرد بلند درگاهش به دست

 مقدسه قم

 ق هـ 1418 شيرازي محمد
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۵

 حضرت آن مبارك ونام والدت

 )6.(گشود جهان به چشم سامرّا شهر در ق. هـ 255 سال شعبان ماه پانزدهم روز مهدي حضرت

 آمده فراواني احاديث در مطلب اين كه خداست، رسول وكنيه نام همان الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت وكنيه شريف نام

 )7.(است

 گرچه نيست، جايز غيبت، عصر در الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت مبارك نام آوردن زبان به: اند گفته وعلما محدثان

 نام كه كرد، مي اقتضا آن، ومقارن السالم عليه عسكري حسن امام عصر سياسي حوادث زيرا است، نرسيده اثبات به مطلب اين درستي

 فراموش حضرت آن نام بودند صدد در آنها وامثال عباسيان كه رو اين از نشود، ذكر الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت شريف

 يرِيدونَ: (فرمايد مي خداوند كه اين با كنند، خاموش را خدا نور توانند مي كه، پندار اين با ببرند بين از را حضرت آن اي گونه به يا شود

 كنند، خاموش خود هاي بادهان را خدا نور خواهند مي آنها) (8)(الْكافرونَ كَرِه ولَو نُوره يتم اَنْ اال اهللاُ ويأَبي باَفْواههِم، اهللاِ نُور يطْفئوا اَنْ

 نيز هشتم آيه صف سوره در آيه اين ونظير). باشند ناخشنود كافران چند هر كند، كامل را خود نور كه خواهد نمي اين جز خداوند ولي

 .است آمده

 در حضرت آن نام آوردن زبان به حرمت فلسفه گرچه است، جايز زمان اين در حضرت آن نام آوردن زبان به كه است اين ظاهر بنابراين،

 وشايد يابند، دست حضرت آن به توانستند نمي االهي تقدير به وستمگران منافقان كافران، زيرا نيست، روشن ما براي نيز، عباسيان عصر

 موجب كه اموري واسباب علل رعايت با كه كرده اراده متعال خداوند كه اين يا كشتند، مي داشت را حضرت آن نام راكه هركسي آنها

 )9.(نمايد حفظ را او شود، مي حضرت آن به رساني آسيب

 

 مهدي حضرت هاي لقب

 مهدي خاتَم، منتظَر، حجت، صاحب،: از است عبارت آنها جمله از دارد بسياري هاي لقب الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت

 منتقم، معتصم، وتر، مأمول، ثائر، ناطق، خَلَف،: از است عبارت آن القاب از ونيز) 10)(اوست هاي لقب مشهورترين از آخر لقب اين كه(

 فرج الطالبين، غاية القصوي، غاية المنتهي، سدرة وارث، باسط، قابض، عليها، اهللا سالم زهرا ودولت درخشان الرجعة صاحب كرّار،

 .الغطا وكاشف المؤمنين
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۶

 حضرت آن والدت سرگذشت

 المضيئة، االنوار منتخب 262 ص االمامه، دالئل ؛252 ص الواعظين، روضة خاتون؛ نرجس به مربوط باب 417 ص الدين، كمال ك،. ر

 .208 ص الطوسي، غيبة ؛53 ص

 امام: وگفت آمد من نزد) 11(السالم عليه عسكري محمد بن علي السالم عليه هادي امام طرف از خادم، كافورِ: گويد مي سليمان بن بِشر

 فرزندان از تو بشر، اي: (فرمود من به نشستم، محضرش ودر شتافتم السالم عليه هادي امام حضور به خواسته، را شما السالم عليه هادي

 را تو من هستي، ما اطيمنان مورد افراد از وتو وهست، بوده قرار بر نسل به نسل همواره ما به نسبت انصار شما دوستي) 12(هستي انصار

 وبراي كنم، مي آگاه رازي به را وتو بگيري، وسبقت مباهات شيعيان ساير بر آن پرتو در كه افتخاري گزينم، مي بر افتخاري كسب براي

 سپس كرد، مهر را آن وپاي نوشت، رومي وزبان خط به وزيبايي پاكيزه اي نامه السالم عليه هادي امام گاه آن. فرستم مي كنيزي خريدن

 روز، فالن ظهرِ از وقبل برو بغداد وبه بگير را كيسه اين: وفرمود داد من به را آن بود، دينار وبيست دويست آن در كه آورد بيرون اي كيسه

 به مشتريان از گروهي كه بيني مي آن، در را وكنيزاني رسيد، ساحل به اسيران حامل هاي كشتي كه وقتي شو، حاضر فرات پل سر بر

 برده كن، نگاه دور از هنگام اين در شوند، مي جمع اسيران آن كنار ها كنيز خريدن براي عرب، جوانان از واندكي عباس، بني از نمايندگي

 نشان مشتريان به را كنيزي كه اين تا بيني، مي دهد مي قرار فروش معرض در را كنيزاني روز تمام در كه را يزيد بن عمر نام به فروشي

 بزنند، او به دست يا كنند، تماشا را او مشترياني كه اين واز است، پوشيده حرير، لباس دو كنيز وآن است، صفاتي چنين داراي كه دهد

 عفّتم حريم به كه واي: (گويد ومي است كنيز همان از صدا اين كه بدان شنوي، مي رومي زبان به صدايي پرده پشت واز ورزد، مي امتناع

 .)نكردند رعايت را حجابم وحفظ شد احترامي بي

 مند عالقه او به مرا وعفّتش حجاب كه خرم، مي دينار سيصد به را كنيز اين من: گويد ومي آيد مي پيش به مشتري نفر يك هنگام اين در

 .است كرده

 به من گردي، او پادشاهي وصاحبِ درآيي، السالم عليه داوود بن سليمان وقيافه شكل به تو اگر: گويد مي او به عربي زبان به كنيز آن ولي

 مي كنيز آن به) يزيد بن عمر( فروش برده آن هنگام اين در. نپرداز من قيمت عنوان وبه نكن، تباه را خود ثروت شوم، نمي مند عالقه تو

 مشتري بايد كني، مي عجله چرا: گويد مي او پاسخ در كنيز) پسندي؟ نمي را مشتري هيچ كه كنم انديشي چاره چه تو مورد در من: (گويد

 .يابم اطمينان او داري وامانت وفاداري وبه شود، قلبم آرامش موجب كه برگزينم را

 به مالطفت روي از كه است بزرگان از بعضي جانب از هايي نامه من همراه بگو او وبه برو، فروش برده يزيد بن عمر نزد هنگام همين در

 آن به را نامه اين است، آورده ميان به سخن خود وبزرگواري ووفاداري وسخاوت كرامت از نامه اين ودر شده، نوشته رومي وخط زبان

 وراضي مند عالقه) عسكري حسن امام( نامه اين صاحب به اگر بينديشد، مشتري اين اوصاف مورد در آن، خواندن از پس تا بده، كنيز

 .)نمايم خريداري او براي تو از را كنيز آن كه هستم وكيل نامه صاحب جانب از من بگو سليمان بن بِشر به شد،

 عليه هادي امام سرورم كه هايي سفارش همه به ومن داد، رخ بود، فرموده السالم عليه هادي امام كه آنچه همه: گويد مي سليمان بن بِشر

 عمر وبه كرد سختي گريه رسيد، كنيز آن دست به نامه كه وقتي دادم، انجام وزياد كم بدون بود، فرموده كنيز آن خريداري مورد در السالم
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۷

 هالك را خود نفروشي، نامه اين صاحب به مرا اگر كه كرد ياد آميز وتأكيد غليظ وسوگند). بفروش نامه اين صاحب به مرا: (گفت يزيد بن

 من به السالم عليه هادي امام كه مبلغي همان به كه اين تا كردم، بسيار وگوي گفت كنيز، آن قيمت مورد در يزيد بن عمر با من كنم، مي

 قرار من اختيار در بود، وشادمان خندان كه حالي در وكنيز وگرفت يافت كامل را آن او دادم، او به را دينارها كيسه شد، راضي بود سپرده

 هادي امام مواليم نامه كنيز آن كه بوديم نشده مستقر حجره آن در هنوز رفتيم، بودم گرفته بغداد در كه اي حجره به او وهمراه گرفت،

 .كشيد مي وبدنش وصورت ها چشم وبر بوسيد ومي درآورد، جيبش از را السالم عليه

 (!شناسي؟ نمي هنوز را صاحبش كه اين با بوسي، ومي كشي مي وصورتت چشم بر گونه اين را نامه تو: (گفتم كنيز به تعجب روي از من

 كن من متوجه را ودلت بسپار، من به را گوشَت اي، نكرده پيدا معرفت پيامبران فرزندان مقام به تو چاره، بي اي: (فرمود من پاسخ در او

 .)دهم شرح تو براي را حالم شرح تا

 السالم عليه عيسي حضرت وصي به منسوب حواريون، فرزندان از ومادرم هستم،) 13(قيصر فرزند يشوعا دختر است،) مليكه( من نام

 :كه بدان دهم، مي خبر انگيزي وشگفت عجيب حادثه به را تو اينك است، شمعون يعني،

 هاي نواده از جمعي قيصر، داشتم، سال سيزده هنگام آن در ومن درآورد، اش برادرزاده همسري عقد به مرا خواست مي قيصر جدم

 ها شخصيت از نفر هفتصد ونيز كرد، دعوت خود كاخ به بودند مرد سيصد كه را مسيحيي پايه بلند وروحانيان ها كشيش از حواريون،

 داد دستور گاه آن خواند، فرا خود كاخ به بودند نفر هزار چهار كه را قبايل وسران خود، سپاه وسرداران ارتش واُمراي ها منصب وصاحب

 بر را خود هاي وبت ها صليب بودند نهاده پايه چهل روي بر را تخت وآن كرده تزيين جواهرات انواع به را آن كه آوردند باشكوه تختي

 .گشت واستوار رفت تخت باالي بر قيصر دستور به قيصر برادرزاده گاه آن نهادند، ها بلندي

 ريخت، فرو تخت هاي وپايه شدند، واژگون زمين به باال از ها وبت ها صليب ناگاه بخوانند، تا گشوده را ها انجيل كشيشان هنگام اين در

 بر ولرزه وپريشان پريده رنگ ها كشيش كه اي گونه به شد، هوش وبي افتاد زمين به قيصر وبرادرزاده گرديد، سرنگون زمين بر وتخت

 شدن پديدار باعث كار اين چون نكن، را كار واين بدار معاف) 14(كار اين از را ما: گفت) قيصر( جدم به بزرگ كشيش. افتاد اندامشان

 داد ودستور گرفت، بد فال به را حادثه اين قيصر. شود مي نابود زودي به مسيحيت آيين كه است آن نشانه وهمين گردد، مي ناخُجستگي

 تا دهند، قرار خود جاي در را ها وبت ها وصليب بگذارند ها پايه آن روي بر را وتخت نموده برپا را ريخته فرو هاي پايه همان ديگر بار

 تيره برادرزاده اين نحوست برادر، آن سعادت تا درآوريم) مليكه( خانم اين همسري وبه بياوريم را بخت نگون برادرزاده آن برادرِ بار، اين

 .ببرد بين از را بخت

 باز شدند، خواندن ومشغول راگشودند ها انجيل كشيشان كه همين گرفت، قرار تخت روي بر جديد وبرادرزاده شد، انجام قيصر دستور اين

 سخت قيصر جدم گشتند، متفرق وحشت از وحاضران شد، سرنگون آن وسرنشين وتخت ريختند هم در ها وبت صليب ريخت فرو ها پايه

 عليه مسيح حضرت ديدم؛ خواب عالم در شب همين در من شد، شب بياويختند، را ها وپرده بازگشت، خود سراي حرم وبه شد، غمگين

 بود، كشيده آسمان به سر بلندي اثر بر كه را نور از منبري اند، آمده هم گرد به جدم كاخ در) 15(حواريون از وگروهي وشمعون السالم

 علي ودامادش وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد حضرت ناگاه گذاشتند، زمين بر بود، نهاده را خود تخت قيصر، كه جا همان ودر آوردند
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 در را وسلم وآله عليه اهللا صلي ومحمد رفت پيش به السالم عليه مسيح حضرت. شدند كاخ وارد فرزندانش از جمعي همراه السالم عليه

 تو وصي از تا ام آمده من اهللا، روح اي: (فرمود السالم عليه مسيح به وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد. كرد استقبال او واز گرفت آغوش

 .)كنم خواستگاري) 16(پسرم براي را مليكه دختر اين شمعون

 خود خاندان بين اينك است، آمده تو سراغ به وشكوه شرافت: (فرمود او وبه كرد نگاه شمعون چهره به السالم عليه مسيح حضرت

 .)ساز قرار بر خويشاوندي پيوند وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد وخاندان

 خواند را عقد خطبه وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد حضرت رفتند، نور منبر همان فراز بر حاضران، همراه وبه داد، مثبت جواب شمعون

 وآله عليه اهللا صلي محمد وفرزندان السالم عليه مسيح حضرت. درآورد السالم، عليه عسكري حسن امام فرزندش، ازدواج عقد به ومرا

 .دادند گواهي آن به همگي وحواريون وسلم

 را خواب آن چنان هم من. برسانند قتل به مرا مبادا تا. كنم بيان وجدم پدر براي را خوابم قصه كه ترسيدم شدم، بيدار خواب از كه وقتي

 وبي صبري بي اثر بر كه، طوري به گرديد، عسكري حسن امام به وعشق عالقه از آكنده قلبم وقت آن از نگفتم، كسي وبه نمودم پنهان

 سختي به كه طوري به گشتم، مي ورنجور شدم مي والغراندام ضعيف روز هر پس آن از. آشاميدم نمي وآب خوردم نمي غذا قراري،

 من به جدم كه اين تا نشدم، وخوب شد، نااميد آنها همه از ولي آورد، من درمان براي را شهرها هاي پزشك همه قيصر جدم گشتم، بيمار

 شكنجه اگر است، بسته رويم به گشايش درهاي همه: گفتم) سازم؟ برآورده تا داري آرزويي هيچ دنيا در آيا چشمم، نور اي: (گفت

 وآزادشان كرده لطف آنها وبه آزادسازي، ها وغل ها وزنجير برداري، هستند تو هاي زندان در كه مسلمان زنداني اسيران از را وعذاب

 .بخشند شفا ومرا بنمايند لطف من به ومادرش السالم عليه مسيح حضرت كه دارم را آن اميد كني،

 شدم، خوشحال خوردم، غذا كم وكم شدم، بهتر روز به روز پس آن از كرد، آزاد را مسلمان زندانيان وهمه برآورد، مرا آرزوي قيصر، جدم

 جهان زنانِ سرور عليها اهللا سالم زهرا فاطمه حضرت ديدم خواب عالم در شب چهارده از پس ومن نمود، اسيران به شايان احترام جدم

: فرمود من به عليها اهللا سالم مريم آمدند، من ديدار به بهشت حوريان از نفر وهزار عليها اهللا سالم عمران دختر مريم حضرت همراه هستي،

 وگريه آويختم در او به شناختم را عليها اهللا سالم زهرا حضرت تا من). است ابومحمد شوهرت مادر جهانيان زنان سرور) 17(خانم اين(

 مسيحيت آيين در تا: فرمود عليها اهللا سالم زهرا حضرت. شدم مند گله او از آيد نمي من ديدار به السالم عليه ابومحمد كه اين واز كردم،

 است عليها اهللا سالم مريم خواهرم اين اينك آيد، نمي ديدارت به السالم، عليه عسكري حسن امام السالم، عليه ابومحمد پسرم هستي باقي

 وديدار عليها اهللا سالم ومريم السالم عليه مسيح وحضرت خدا خشنودي به عالقه واگر بجوي، بيزاري خودت دين از باشد، مي همراهم كه

 محمد وپدرم نيست، يكتا خـداي جز معبودي كه دهم مي گواهي اهللاِ؛ رسولُ محمداً اَبي واَنَّ اهللاُ، االّ اله ال اَنْ اَشْهد: (بگو داري را ابومحمد

 .خداست رسـول وسلم وآله عليه اهللا صلي

 ابومحمد ديدار انتظار در اكنون: (وفرمود داد دلداري ومرا چسبانيد، اش سينه به مرا عليها اهللا سالم زهرا حضرت گفتم، را كلمات اين من

 .)فرستم مي تو نزد به را او ومن باش،
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 شب كه وقتي. بردم مي سر به السالم عليه ابومحمد ديدار انتظار ودر آوردم مي زبان به را شهادتين كلمه دو وآن شدم، بيدار خواب از

 كردي مهري بي من به من، دوست اي: (كردم مي عرض او به گويي كردم، ديدار خواب عالم در السالم عليه ابومحمد با رسيد، فرا واپسين

 بودي، نصاري دين در تو كه نبود اين جز چيزي من، ديدار عدم علت: فرمود). افتاد خطر در جانم تو وفراق محبت راه در كه آن از پس

 .بردارد را وتو من بين فاصله آشكارا خداوند تا آيم، مي ديدارت به شب هر اينك شدي، مسلمان كه وقتي

 .هستم بِشر، اي تو، نزد كه اكنون تا آمد، مي ديدارم به خواب، عالم در السالم عليه محمد ابو شب هر پس آن از

 كردي؟ مي زندگي قصر در كه اين با شدي؟ اسير چگونه: گفتم مليكه به: گويد مي بِشر

 زودي به) قيصر( جدت: (داد خبر چنين من وبه آمد من مالقات به خواب درعالم السالم عليه ابومحمد ها شب از يكي: گفت مليكه

 تو كه است خوبي فرصت موقع آن كند، مي حركت آنها دنبال به وخودنيز سازد، مي روانه روز فالن در مسلمان با جنگ براي را لشكري

 به را خود كرده استفاده فرصت از ومن رسيد، فرا روز آن). كن حركت راه فالن واز شوي، روانه كنيزان آن همراه به ناشناس صورت به

 آوردند سرزمين اين به فروش براي گاه وآن كردند، اسير را ما رسيدند ما به مسلمان پيشتازان كه اين تا افتادم، راه وبه رساندم كنيزان ميان

 اطالع تو به خودم را واين هستم، روم پادشاه قيصر دختر من كه داند نمي كسي تو جز كس هيچ ساعت اين وتا هستي، شاهد خود كه

 نامم: گفتم جواب در نگفتم، او به را نامم چيست؟ نامت: پرسيد من از شدم، او كنيز جنگي، غنيمت سهميه عنوان به من كه پيرمردي دادم،

 .است كنيزان نام نام، اين: گفت. است نرجس

 كه آنجا از: فرمود عليها اهللا سالم مليكه! داني؟ مي را عربي زبان ولي هستي روم اهالي از تو كه است انگيز شگفت: پرسيد سليمان بن بِشر

 مي ورومي عربي زبان كه را بانويي شوم، آگاه ورسوم آداب واز برسم، ادب مراتب به خواست ومي داشت، من به بسياري عالقه جدم

 .گرفتم ياد خوبي به را عربي زبان كه، اين تا آموخت، مي من به را عربي وزبان آمد، مي من نزد وشام صبح هر كه كرد استخدام دانست،
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 سامرا شهر در مليكه

 به مقدم، خير از پس السالم عليه هادي امام بردم، السالم عليه هادي امام محضر به ا سامرِّ شهر به را مليكه من: گويد مي سليمان بن بشر

 .)داد؟ نشان تو به را وخاندانش وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد وشرافت نصرانيت، وذلّت اسالم عزّت چگونه متعال خداوند: (فرمود مليكه

 همه به من از تو كه اين با كنم، تعريف وسلم، وآله عليه اهللا صلي خدا رسول پسر اي شما براي را موضوع اين چگونه: (كرد عرض ملكيه

 )هستي؟ تر آگاه امور

 را تو كه اين ويا بدهم، تو به دينار هزار ده داري، دوست را كدام بدارم، گرامي را تو مقدم دارم دوست: فرمود او به السالم عليه هادي امام

 .خواهم مي ابدي بشارت: گفت مليكه دهم؟ مژده ابدي وافتخار شرافت به

 كه گونه همان را زمين وسراسر شود، مي مالك را جهان وشرق غرب كه فرزندي به دهم مي بشارت را تو: فرمود السالم عليه هادي امام

 كيست؟ فرزند اين پدر: گفت مليكه كند، وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر

 فالن ودر ماه فالن ودر شب فالن در وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول كه است كسي همان فرزند پدر: فرمود السالم عليه هادي امام

 .كرد خواستگاري او براي را تو رومي، سال

 است؟ او ووصي السالم عليه مسيح منظور،: كرد عرض مليكه

 .درآوردند او ازدواج عقد به را تو او ووصي السالم عليه عيسي حضرت بلكه،: داد جواب السالم عليه هادي امام

 است؟) السالم عليه عسكري حسن امام( محمد ابو فرزندت منظور،: گفت مليكه

 شناسي؟ مي را السالم عليه محمد ابو آيا: فرمود السالم عليه هادي امام

 ابومحمد كه شده شبي تاكنون، پذيرفتم را اسالم عليها، اهللا سالم زهرا حضرت عالم زنان سرور دست به كه هنگام آن از آيا: گفت مليكه

 باشد؟ نكرده ديدار من با السالم عليه

 را السالم عليه هادي امام پيام كافور بيايد، جا اين به بگو حكيمه خواهرم به: فرمود خادم كافور به السالم عليه هادي امام هنگام اين در

 از كه است همين كنيز آن: فرمود او به السالم عليه هادي امام آمد، برادر محضر به عليها اهللا سالم حكيمه رسانيد، عليها اهللا سالم حكيمه به

 .كردم مي ياد او

 آن گـرديد، خوشحال او آمـدن از بسيار داشت، نگه آغوشش در را او طوالني ومدت گرفت آغوش در را مليكه عليها اهللا سالم حكيمه

 او به را اسالم هاي وسنّت وواجبات ببر، خود خانه به را مليكه اين خدا، رسول دختر اي: فرمود حكيمه به السالم عليه هادي امام گاه

 )18).(القائمِ واُم محمد، اَبي زوجةُ فَانَّها. (است الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم ومادر ابومحمد همسر او كه چرا بياموز،
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 :نوشتها پى

 .338 ص ،52ج االنوار، بحار (1)

 المجتبي المؤسسة طرف از صفحه، 142 در عربي زبان به رقعي، قطع به الشريف فرجه تعالي اهللا عجل المهدي االمام نام به كتاب اين (2)

. شد انتخاب آن بر) االهي جمال جلوه( نام ويراستار پيشنهادي نام چندين از كه است شده ومنتشر چاپ بيروت، در واقع والنشر، للتحقيق

 .)ناشر(

 .است) والسماء االَرض ثَبت وبِوجوده اْلوري، رزِقَ وبِيمنه( شريف حديث به اشاره (3)

 .)بِاَهلها االَرض لَساخَت الحجة لَوال( حديث به اشاره (4)

 .315 ص الواعظين، روضة ؛1حديث ،213 ص ،38 مجلس صدوق، شيخ امالي (5)

 شيخ ارشاد ؛4 حديث الشريف فرجه تعالي اهللا عجل الزمان صاحب القائم ميالد في ماروي باب 430 ص صدوق، شيخ الدين كمال (6)

 ذكر في الثاني الفصل ؛418 ص طبرسي، عالّمه الوري اعالم الشريف فرجه تعالي اهللا عجل القائم األمام ذكر باب ؛339 ص ،2 ج مفيد،

 .5 فصل. 50 ص المضيئه، االنوار منتخب ،234 ص طّوسي، غيبة السالم عليه ابيه واسم مولده

 عليه اهللا صلي النبي به اخبر ما باب و297 و287 -286 ص صدوق، شيخ الدين كمال: است شده نقل ها كتاب اين در احاديث اين (7)

 آل مناقب ؛297 ص: المختاره الفصول القائم، انكر فيمن باب 411 وص الشريف فرجه تعالي اهللا عجل بالقائم الغيبة وقوع من وسلم وآله

 ص طوسي، غيبة ؛425و 424 ص الوري، اعالم ؛188 ص ،2 ج االسالم، دعائم ؛521 ص ،2ج الغمه، كشف ؛227 ص ،2ج طالب، ابي

 .27ص المضيئه، االنوار منتخب ،66 ص االثر، كفاية الشريف فرجه تعالي اهللا عجل الحجه األمام احوال من نبذة 70 ص القويه، العدد ؛271

 .32 آيه توبه، سوره (8)

 .گفت خواهيم سخن) است؟ حرام او نام به تلفظ آيا( عنوان زير آينده هاي بحث در (9)

 الكرار، المنتقم، المعتصم، الوتر، المأمول، الثائر، الناطق، الخلف،: ايضاً القابه ومن. (271 ص شيعي، طبري االمامة دالئل به. ك. ر (10)

 كاسف المؤمنين، فرج الطالبين، غاية القصوي، الغاية المنتهي، سدرة الوارث الباسط، القبابض، الزهراء، والدولة البيضاء الرجعة، صاحب

 ..).و الغطاء،

 حضرت آن وقت، ستمگر خليفه كه است رو اين از عسكري، به) حسن امام فرزندش چنين وهم( السالم عليه هادي امام گذاري نام (11)

 .است لشكر معني به وعسكر نشود، خارج آنجا از تا نمود، محصور نظر تحت خود لشكرگاه در آنجا ودر برد، سامرّا به مدينه از را

 .)مترجم( بود انصاري ايوب ابو نوادگان از فروش، برده سليمان بن بشر (12)
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 .روم امپراطور (13)

 .ات نوه با ات برادرزاده ازدواج (14)

 .)ويراستار( بودند نفر دوازده گويند مي كه عيسي حضرت خاص ياران (15)

 .نامه صاحب اين پسر عسكري، حسن امام به اشاره (16)

 .عليها اهللا سالم زهرا حضرت به اشاره (17)

 .215-208 ص الطّوسي، غيبة (18)
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 موعود مهدي والدت بودن نزديك از امام بشارت

 .258 ص الواعظين، روضة القائم، ميالد في ماورد باب 428-426 ص الدين، كمال ك،. ن

 آمد، من ديدار به السالم عليه عسكري حسن امام ام برادرزاده روزي بود، من خانه در نرجس نام به كنيزي: گويد مي) 1(حكيمه حضرت

 سالم نرجس خواهان گويي من، آقاي اي: (كردم عرض حضرت آن به كرد، نگاه عليها اهللا سالم نرجس به پر چشم وبا شتافت پيش وبه

 )بفرستم؟ شما خدمت به را او تا هستي، عليها اهللا

 .ام شده زده شگفت خانم اين مورد در ولي عمه، اي نه: السالم عليه حسن امام

 اي؟ شده زده شگفت او از چرا: حكيمه

 سراسر او وسيله به خداوند كه.شود مي متولّد است، ارجمند خداوند، پيشگاه در كه بزرگواري فرزند خانم اين از زودي به: حسن امام

 .كند وداد عدل از پر شده وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين

 .فرستم مي شما خدمت به را او من، آقاي اي: حكيمه

 .كن چنين داد اجازه اگر بگير، اجازه پدرم از مورد اين در: حسن امام

 من به بودم نگفته سخني هنوز نشستم، محضرش ودر كردم وسالم رفتم السالم عليه هادي امام خانه وبه پوشيدم را لباسم: گويد حكيمه

 .)بفرست ابومحمد پسرم نزد را نرجس حكيمه، اي: (فرمود

 .بودم آمده شما محضر به اجازه طلب براي منظور، همين به من، آقاي اي: حكيمه

 وصلت، اين از اي وبهره خير سازد، شريك پيوند اين پاداش در را تو كه دارد دوست متعال خداوند) 2(مباركه اي: السالم عليه هادي امام

 .فرمايد شما نصيبت

 عليه حسن امام وزفاف نمودم زينت را نرجس بازگشتم، ام خانه وبه برخاستم نماندم، چندان السالم عليه هادي امام درخانه: حكيمه

 السالم عليه هادي امام پدرش خانه عازم سپس بود، ما خانه در روز چند حضرت آن ساختم، برقرار ام خانه در را نرجس با السالم

 .فرستادم السالم عليه هادي امام خانه به حضرت آن همراه را نرجس حضرت من گرديد،

 مي زيارتش به گاه وبي گاه من شد، پدر جانشين السالم عليه عسكري حسن وامـام رفت، دنيا از السالم عليه هادي امام مدتي از پس

 كفش تا شد وخم آمد من نزد عليها اهللا سالم نرجس حضرت روزي رفتم، السالممي عليه هادي امام پدرش زيارت به كه گونه همان رفتم،

 .)بده من به را كفشت من، سرور اي: (فرمود من وبه آورد، بيرون پايم از مرا

 بياوري، بيرون پايم از را كفشم كه كنم نمي دراز تو سوي به را پايم خدا، به سوگند هستي، من وخانم من سرور تو بلكه: كردم عرض او به

 .نهم مي ديده به را تو ومنّت كنم مي خدمت را تو من بلكه كني، خدمت من براي تو گذارم ونمي



 

Noorfatemah.org 
 

 الهى جمال جلوه مهدى امام ۱۴

 

 تو به را پاداش بهترين خداوند عمه، اي: (فرمود من به شنيد، مرا سخن السالم عليه عسكري حسن امام هنگام اين در: گويد حكيمه

 لباس: وگفتم زده صدا را نرجس حضرت هنگام، اين در نشستم، محضرش در غروب وتا رفتم السالم عليه حسن امام محضر به). بدهد

 .روم بيرون تا بياور را هايم

 بزرگوار خدا، پيشگاه در كه نوزادي زودي به امشب همين زيرا بمان، ما خانه در امشب جان، عمه اي نه،: فرمود السالم عليه حسن امام

 .گشايد مي جهان اين به چشم سازد، مي زنده زمين، مرگ از پس را زمين وسراسر است، وارجمند

 .بينم نمي نرجس از را حمل اثر گونه هيچ ومن شود؟ مي متولد مادري كدام از فرزند اين من، آقاي اي: حكيمه

 .آورد مي دنيا به عليها، اهللا سالم نرجس فقط را فرزند اين: حسن امام

 به. نكردم مشاهده وبارداري حمل اثر گونه هيچ كردم، مالحظه را نرجس وشكم وپشت رفتم نرجس سوي به وقت اين در من: حكيمه

 .بينم نمي عليها اهللا سالم نـرجس در حمـل از اثري: كردم وعـرض بازگشتم السالم عليه حسن امام محضر

 مثَل زيرا گردد، مي آشكار تو براي حمل آن رسيد، فرا فجر وقت كه هنگامي: فرمود من به گاه وآن زد لبخندي السالم عليه حسن امام

 تا كس وهيچ نشد، ظاهر مادرش در السالم عليه موسي حمل اثر است،كه السالم عليه موسي مادر مثَل همانند عليها اهللا سالم نرجس

 ماجراي شكافتند، مي السالم عليه موسي يافتن براي را حامله زنان هاي شكم فرعون دستور به زيرا نيافت، اطالع آن به والدتش، هنگام

 .است السالم عليه موسي ماجراي همانند نيز فرزند اين

 .شود نمي ديده حمل از واثري چيزي: فرمود كردم، بازگو او براي را السالم عليه حسن امام وگفتار رفتم، نرجس حضور به: گويد حكيمه

 خوابيدم، عليها اهللا سالم نرجس حضرت كنار در وسپس خوردم، شام امام محضر ودر ماندم، السالم عليه حسن امام خانه در را شب آن

 نماز به بسيار شب، آن در شد، مي افزوده حيرتم به گذشت مي زمان وهرچه بودم زده حيرت بود، خوابيده او بودم، او مراقب ساعت وهر

 نماز ومشغول گرفت ووضو برخاست، خواب از عليها اهللا سالم نرجس رسيدم، وِترْ نماز به شب نماز در كه وقتي پرداختم، ودعا ومناجات

 اهللا سالم نرجس از ولي شده صبح اذان نزديك كه يافت، راه شكي قلبم در است، كرده طلوع اول فجر ديدم كردم نگاه فضا به شد، شب

 .نيست خبري الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت والدت مورد در عليها

 

 سالم نرجس هنگام اين در). است شده نزديك والدت، حادثه كه نكن، شتاب عمه، اي: (زد صدا حجره در السالم عليه حسن امام ناگاه

 قدر سوره: (زد صدا السالم عليه حسن امام خواندم، او بر را االهي ونام چسباندم، ام سينه وبه برگرفتم در را او ديدم، مضطرب را عليها اهللا

 عليها اهللا سالم نرجس وبه خواندم، او بر را..). الْقَدرِ لَيلَةِ في اَنْزَلْناه انّا( وسوره شدم عليها اهللا سالم نرجس حضرت متوجه). بخوان او بر را

 نزديك عليها اهللا سالم نرجس به ،).شد آشكار داده، خبر آن به را تو وسرورم موال كه امري: (فرمود است؟ چگونه حالت: كردم عرض
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 همين عليها اهللا سالم نرجس رحم در هم جنين شنيدم شدم، بود كرده سفارش امام كه قدر سوره خواندن مشغول كامل توجه وبا شدم

 .شدم هراسناك شنيدم، آنچه از من. كرد سالم من وبه كند، مي تالوت من همراه را سوره

 وقتي را وما كرد، گويا ما براي را حكمت كودكي در متعال، خداوند نكن، تعجب متعال خداوند امر از: (زد صدا السالم عليه حسن امام

 چشمانم برابر از عليها اهللا سالم نرجس كه بود نشده تمام السالم عليه حسن امام سخن هنوز). داد قرار زمين در خود حجت شديم بزرگ

 اي: (فرمود من به رفتم، السالم عليه حسن امام محضر به كنان فرياد. گرديد آويزان اي پرده واو من بين گويي نديدم، را او شد، پنهان

 بود، شده حايل واو من بين كه اي پرده ديدم بازگشتم،). يابي مي خود مكان در را عليها اهللا سالم نرجس زودي به كه گرد، باز عمه،

 را كودكي ناگهان كردم، مشاهده او در كرد، مي خيره را چشمانم كه ونوري ديدم، را عليها اهللا سالم نرجس ناگاه است، شده برداشته

 نموده بلند آسمان سوي به را اش سبابه انگشت ودو نهاده، زمين بر را وزانوانش افتاده سجده به كه ديدم عليها اهللا سالم نرجس دركنار

 :گويد مي وچنين

)دال اَنْ اَشْه لهالّ ااهللاُ ا هدحال و ي واَنَّ لَه، شَرِيكدداً جمحولُ مسنيِنَ اَميِرُ اَبيِ واَنَّ اهللاِ، رؤمالْم(... 

 اميرمومنان وپدرم خداست، رسول وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد وجدم ندارد، همتا او نيست، يكتا خداي جز معبودي كه دهم مي گواهي

 :گفت رسيد خودش به وقتي. داد گواهي آنها امامت وبه آورد زبان به يك به يك را السالم عليهم امامان همه نام سپس است؛

)مديِ، ليِ اَنْجِزْ اَللّهعو مريِ، ليِ واَتْماَم تطْاتَيِ، وثَبأل ووام لً بي األرضدطاً؛ عسوق 

 براي را دشمنانم از وانتقام زمين بر وتسلّط كن، تمام مرا وامامت خالفت وامر كن، وفا آن به اي داده من به كه را نصرتي وعده خداوندا،

 .)كن وداد عدل از پر من وسيله به را، زمين وسراسر گردان، واستوار ثابت من
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 نور درخشانترين

 الشريف فرجه تعالي اهللا عجل عصر امام كه وقتي: است آمده چنين السالم عليه حسن امام حرم بانوان از يكي قول از ديگر روايت در

 پرندگان نور آن ميان در ساخت، روشن را آسمان صفحه كه اي گونه به رفت باال آسمان افق سوي به او از درخشان نوري شد متولد

 فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت واعضاي وصورت سر بر را خود هاي وبال آمدند، مي زمين سوي به آسمان از كه ديدم را سفيدي

 .گشتند مي باز آسمان سوي وبه ماليدند مي الشريف

 مولود اين وجود به جويي تبرّك براي كه هستند فرشتگاني پرندگان، اين: (فرمود داشت لب بر خنده كه حالي در السالم عليه حسن امام

 )3).(بود خواهند او ياران از حضرت، آن ظهور هنگام فرشتگان واين ورفتند، آمدند فرود

 من نزد را پسرم عمه اي: (وفرمود زد صدا مرا السالم عليه حسن امام: گويد مي عليها اهللا سالم حكيمه كه است آمده ديگري حديث ودر

 وپاكيزه وپاك بريده وناف كرده ختنه را او برداشتم، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت بدن از را روپوش كه وقتي) 4).(بياور

 به شد، نابود وباطل آمد حق) 5)(زهوقاً كانَ الباطلَ انَّ الباطلُ، وزهقَ الحق جاء: (بود شده نوشته چنين راستش بازوي بر وديدم يافتم،

 .است شدني نابود باطل يقين

 گرفت، بغل به را او السالم عليه حسن امام كرد، سالم افتاد پدر به نوزاد نگاه كه وقتي آوردم، السالم عليه حسن امام محضر به را نوزاد

 به پسرم، اي: (فرمود او به خطاب سپس كشيد، نوزاد وپاي دست وبندهاي وگوش، پشت بر مبارك ودست نهاد، نوزاد دهان به را زبانش

 :گفت الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت). بگو سخن خدا قدرت

 الوارثينَ؛ ونجعلهم اَئمةً ونَجعلَهم االرضِ في استُضْعفُوا الذينَ علي نَمنَّ اَنْ ونُريد( الرحيم؛ الرحمن اهللا بسم الرجيم، الشيطان منَ باهللا اعوذُ

 )6).(يحذَرونَ كانوا ما منْهم هما وجنُود وهامانَ فرعون ونُري االرضِ في لهم ونُمكِّنَ

 ودر كنيم؛ زمين وارث را وايشان گردانيم، مردم پيشوايان را وآنان نهيم منّت بودند شده فرودست سرزمين آن در كه كساني بر وخواستيم

 .بنمايانيم بودند، بيمناك آن جانب از كه را آنچه ولشكريانشان وهامان فرعون به طرفي واز دهيم قدرتشان زمين

 .فرستاد درود آنان يكايك نام ذكر با پدرش، تا امامان وساير اميرمؤمنان وعلي وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول بر نوزاد آن گاه آن

 اين: (وفرمود زد صدا را آنان از يكي السالم عليه حسن امام شدند، جمع حضرت آن سر باالي در كه شدند مي ديده پرندگاني جا آن در

 )7).(بياور ما نزد را او روز چهل هر ودر كن، محافظت او واز ببر، خود وبا كن حمل را كودك

 .كردند حركت او دنبال به نيز پرندگان وساير برد آسمان سوي به خود وبا برگرفت در را نوزاد وآن آمد، نزديك پرندگان آن از يكي

 )8).(سپرد او به را موسي موسي؛ مادر كه سپردم كسي همان به را تو: (فرمود السالم عليه حسن امام شنيدم: گويد مي حكيمه
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 بر تو سينه از بجز نوزاد اين شيرخوردن كه باش، آرام: فرمود او به السالم عليه حسن امام كرد، گريه عليها اهللا سالم نرجس هنگام اين در

 خداوند سخن است واين شد، گردانده باز مادرش به السالم عليه موسي كه گونه همان گردد، مي باز تو به زودي به است، حرام ديگر كس

 .نباشد وغمگين شود، روشن چشمش تا گردانديم باز مادرش به را موسي ما) 9)(تَحزَنَ وال عينُها تَقَرَّ كَي اُمه الي فَرَددنه: (قرآن در

 .)بود؟ كسي چه پرنده اين: (كردم عرض السالم عليه حسن امام به: گويد حكيمه

 او وسيله وبه دهد توفيق را آنها تا شده امامان وكيل خدا طرف از كه است القُدس روح پرنده، اين: فرمود پاسخ در السالم عليه حسن امام

 .شوند قدم ثابت وتربيت علم هاي آموزه راه در

 طلبيد، مرا السالم عليه حسن امام شد، گردانده باز السالم عليه حسن امام به كودك آن گذشت، روز چهل كه آن از پس: گويد مي حكيمه

 كودك اين من، موالي( كردم عرض رفت، مي راه السالم عليه حسن امام روي پيش در كه افتاد كودكي به چشمم ناگاه رفتم، محضرش به

 .)است شده ساله دو

 كودكي دارد، فرق مردم ساير با باشند، امام هرگاه وامامان پيامبران فرزندان ونمو رشد: (فرمود وسپس زد لبخندي السالم عليه حسن امام

 وخداوند خواند، مي وقرآن گويد، مي سخن مادرش رحم در ما وكودك كند، مي رشد ديگر، كودكان سال يك اندازه به ماه يك در ما از

 )10.(شوند مي نازل او بر وشب صبح هر كنند، مي اطاعت آنها از فرشتگان خوردن، شير ودرهنگام كند، مي پرستش را متعال

 به السالم عليه حسن امام وفات از قبل روز چند را او كه اين تا كردم، مي مشاهده را كودك اين بار يك روز چهل هر: گويد حكيمه

 در كند مي امر من به كه كيست آقا اين: (كردم عرض السالم عليه حسن امام به نشناختم، را او كه طوري به يافتم، كامل مرد يك صورت

 )بنشينم؟ رويش پيش

 او واز دهيد گوش را آقا اين سخن روم، مي دنيا از اندكي مدت از پس من است، من وجانشين عليها، اهللا سالم نرجس پسر اين: فرمود

 من خدا به سوگند شدند، پراكنده او خانه از مردم رفت، دنيا از السالم عليه حسن امام روزي چند از پس: گويد مي حكيمه. كنيد اطاعت

 مي وقتي من سوگند خدا به. دهم مي خبر شما به ومن دهد، مي خبر من به او كنيد، سؤال چه هر واز ديدم، مي را او وشام صبح روز هر

 )11.(دهد مي مرا جواب نكرده، سؤال هنوز كنم، سؤالي او از خواهم
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۱۸

 مهدي امام گفتن سخن

 عليه حسن امام خانه به شدم، ديدارش مشتاق گذشت، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت والدت از روز سه: گويد مي حكيمه

 او به تو از كه كسي: فرمود السالم عليه حسن امام كردم، را الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت ديدار تقاضاي رفتم، السالم

 حضرت ديدم رفتم، السالم عليه حسن امام محضر به او، والدت هفتم وروز بازگشتم خانه به. است برده خود با را او است، تر شايسته

 به السالم عليه حسن امام. درخشد مي چهاردهم شب ماه چون هم او وچهره گرفته قرار گهواره در الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي

 او به سپس نهاد، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي دهان در را زبانش السالم عليه حسن امام رفتم، نزديك بيا، پسرم نزد: فرمود من

 .نيست يكتا خداي جز معبودي كه دهم مي گواهي) اهللاُ االّ اله ال اَنْ اشهد: (گفت گهواره در مهدي حضرت!) بگو سخن پسرم، اي: (فرمود

 آنگاه فرستاد، پدرش تا) السالم عليهم( امامان ويكايك السالم عليه واميرمؤمنان وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد بر ودرود صلوات سپس،

 الرحيم الرحمن اهللا بسم: خواند چنين

)نَّ اَنْ ونُريدفُوا الذينَ علي نَم12..).(االرضِ في استُضْع( 

 .)بخوان كرده نازل سؤاالتش در پيامبران بر خداوند، كه را آنچه پسرم، اي: (فرمود او به السالم عليه حسن امام سپس،

 هاي كتاب سپس بود، سرياني زبـان به كه كرد، تالوت را السالم عليه آدم صحف نخست الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت

 عيسي انجيل داوود، زبـور موسي، تورات ابـراهيم، صحف السالم، عليه صالح السالم، عليه هـود السالم، عليه نوح السالم، عليه ادريس

 )13.(كرد بيان را ورسوالن پيامبران هاي قصه سپس نمود، تالوت را وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول جدم وفرقان السالم، عليهم

 خود با را فرزندم آنها فرستاد، فرشته دو فرمود، عطا من به را اُمت اين مهدي پروردگارم كه هنگامي: فرمود السالم عليه حسن امام گاه آن

 مرحبا: (فرمود الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي به خداوند ايستادند، متعال خداوند پيشگاه در كه اين تا بردند االهي عرش سراپرده به

 تو وسيله به كه ام كرده ياد سوگند خودم به است، تو وسيله به بندگانم وهدايت من فرمان شدن وآشكار دين ياري من، بنده اي تو به

 پدرش نزد به مالطفت، كمال با را كودك اين فرشتگان اي كنم، عذاب را، مجرمان تو وسيله به بيامرزم،و تو وسيله وبه وببخشم، بگيرم

 وسيله به حق كه هنگام آن تا است من وحرمت حفظ پناه ودر مهر پر وسايه ضمان رد كودك اين: (بگوييد من جانب از او وبه برگردانيد،

 )14).(باشد من براي خالص طور به دين وهمه شود، نابود وباطل يابد تحقق او
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۱۹

 امام حقانيت پيشاپيش هاي نشانه

 هاي ويژگي اين با الشريف فرجه تعالي اهللا عجل عصر ولي حضرت والدت ماجراي هنگام در انگيز شگفت حوادث اين كه نماند، ناگفته

 مورد در انگيز شگفت حوادث همانند آمده، وروايات تواريخ از بعضي در كه چنان اينها از بيشتر بسيار بلكه آن، از وقبل العاده فوق

 .است امامان وامامت پيامبران، پيامبري حقانيت پيشاپيش هاي نشانه از آنها، ظهور سرآغاز در السالم وامامانعليهم پيامبران

 رو، اين از است، مضاعفي امتيازات داراي السالم عليهم امامان ساير به نسبت الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت وجود

 كه است اوصيايي خاتم حضرت آن كه چرا است، ديگر امامان از بيشتر آن، از قبل بلكه او، والدت هنگام از انگيز حيرت رخدادهاي

 .كند مي وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين سراسر

    تعبير) 15(ارهاصات به آن از كه بود، نخواهد انتظار خالف وبر عجيب حضرت، آن با رابطه در انگيز شگفت وقايع اين همه بنابراين،

 :است شده نقل انگيز شگفت حوادث اين با ارتباط در نيز ديگري روايات اليقين حق كتاب ودر شود، مي

 الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت كه هنگامي: گفت او كه است،) 16(عمروي عثمان بن محمد روايت روايات، اين از يكي

 حسن امام محضر به او رساندند، او به را امام پيام بيايد، من نزد دهيد پيام عمرو ابي به فرمود السالم عليه عسكري حسن امام شد، متولد

) كنيد تقسيم مردم بين من حساب وبه كن، خريداري گوشت، مقدار همين وبه نان، رِطْل) 17(هزار ده: (فرمود او به امام آمد، السالم عليه

 فرجه تعالي اهللا عجل مهـدي حضـرت براي عقيقه عنوان به را گوسفند بسيار تعـداد السالم، عليه حسـن امام: گويد مي هاشم بن وعلي

 )18.(نمود قرباني الشريف

 

 امامان از بعضي مادر بودن كنيز

 بودند، كنيز فرزندان از آنها نتيجه در بود، كنيز الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت جمله از السالم عليهم امامان از بعضي مادران

 به برتري مالك اسالم بينش در كه چرا شد، نخواهد السالم عليهم امامان شأن كسر موجب گونه هيچ موضوع اين بعضي، پندار رغم به

 جد است؛ شما تقواترين با خداوند پيشگاه در شما ترين گرامي) 19)(اَتقاكُم اهللاِ عنْد اكرمكُم انَّ: (فرمايد مي خداوند كه چنان تقواست،

 را، انسان وايمان ومعرفت وتقوا عمل خداوند زيرا،. داشت نام هاجر كه بود كنيز يك فرزند السالم عليه اسماعيل حضرت يعني، ما پيامبر

 ولكن صورِكُم، الي ينظُرُ ال اهللاَ ان: (فرمودند آمده السالم عليهم امامان از حديث ودر داند، مي برتري معيار كنيز، از وچه آزاده زن از چه

 .نگرد مي شما هاي قلب به بلكه نگرد، نمي شما هاي صورت به متعال خداوند) 20)(قلوبِكم الي ينظُرُ

 در) وغالم برده( عبد يك دليل همين به كه چنان است، برتر آزاده زن از باشد صالح وعمل ايمان نظر از كنيز يك اگر: كه اين نتيجه

 نكرده امضا را شرعي غير بندي طبقه آسماني، اديان وهمه اسالم ديگر سوي واز سو، يك از اين است، آزاد مرد يك از برتر خدا پيشگاه

 در كه انساني: (فرمود السالم عليه صادق وامام) 21(ندارد برتري تقوا به جز عجم، بر عرب آسماني، واديان اسالم بينش در كه چرا است،

 ها انسان وريشه اصل من يابند، مي برتري يكديگر بر تقوا مالك با است، پايين ودرسطح پست نژادي از كه انساني با است شرافت با نژاد
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۲۰

 خدا بندگان مخلوقات، وهمه آفريده، را همه خدا يك است، بشر همه مادر وحوا ها، انسان همه پدر السالم عليه آدم دانم، مي خاك از را

 .بود نخواهد آنها براي عيبي وجه هيچ به السالم امامانعليهم از بعضي مادر بودن كنيز بنابراين،) 22).(هستند

 

 است؟ حرام زمان امام نام آوردن زبان به آيا

 اشاره قبالً كه چنان حرام؟ يا است جايز حضرت آن مبارك نام كردن جاري زبان وبه گذاري نام آيا كه است اختالف وفقها علما ميان در

 زمان به شود ذكرمي كه عللي به را آن بودن حرام زيرا است، جايز كه است اين حاضر وعصر اخير هاي زمان در فقها بين مشهور. شد

 گرفت، قرار برسي ومورد شد مطرح مشروح طور به موضوع اين) 24(بهايي شيخ عصر در كه اين تا داشت، اختصاص) 23( صغرا غيبت

 فرجه تعالي اهللا عجل عصر امام نام به تلفّظ جواز التسميه، شرعية كتاب: مانند كردند، تأليف مسئله اين محور در متعدد هاي كتاب وعلما

 بحث باره اين در نوري، محدث الثّاقب النّجم كتاب ودر) 26(ماحوزي شيخ تأليف التّسميه، تحريم وكتاب) 25(داماد محقق تأليف الشريف

 )27.(است آمده ميان به مفصلي

 

 مهدي حضرت چهره

 كمال كتاب در صدوق شيخ خداست، رسول به ها انسان ترين شبيه وصورت سيرت نظر از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت

 خَلقاً بي الناس اَشبه وكنيته، اسمي، اسمـه ولدي، منْ المهدي: (فرمود خدا رسول: گفت انصاري عبداهللا بن جابر كه كند مي روايت الدين

 وباطن ظاهر نظر از ها انسان ترين شبيه او است، من كنيه وهم من همنام من، فرزندان از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهـدي...). وخُلقاً

 ثاقب شهاب همانند سپس شوند، مي گمراه حضرت آن با ارتباط در هايي امت كه دهد مي رخ انگيز حيرت غيبتي او براي است، من به

 )28).(كند مي وداد عدل از پر شود، مي وجور ظلم از پر كه آن از پس را زمين وسراسر گردد، مي آشكار

. است شده نقل... و بحاراالنوار كتاب در كه گونه همان خداست، رسول چهره همانند حضرت، آن وشمايل شكل شده، روايت كه چنان

 بيني بلند، پيشاني است، سرخ به متمايل سفيد الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت ه چهر: اند گفته روايات اين اساس بر محدثين

   چيره وسرش محاسن موي سياهي بر كه درخشد مي اي گونه به اش چهره از نور. است پيوسته هم به ابرو وداراي چشم گود باريك،

) گيسو چون( سرش موي آخر است، دندان گشاده است، واو، دو ميان در الف مانند كه شده جمع موي دو وبين سرش فرق گردد، مي

 ميان است، السالم عليه علي حضرت جدش وشكم پا ساق چون هم وشكمش پا ساق است، چشم وسياه پهن اش شانه دو بين شده، چيده

 بر كه مشكي ريزه چون هم خالي راستش وبرگونه نرم، هايش گونه مدور، مباركش سر. است شانه وچهار قامت ميان بلكه است، باال

 )29.(است نديده را آن از تر معتدل چشمي هيچ كه است جذّابي وقيافه شكل داراي بود، سرش بر بوي عنبر موي است، افتاده نقره صفحه

 كه داده قرار را اماماني السالم عليه حسين نسل در خداوند: (... فرمود شده نقل وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول از ديگر روايت در

 در كه است من، امت واحياگر من، بيت اهل قائم آنها نهمين كنند، مي حفظ مرا ووصيت خيزند، مي بر من دستورهاي اجراي براي آنها
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۲۱

 فرمان كند، مي ظهور كننده گمراه وحيرت طوالني غيبت از پس است، من به ها انسان ترين شبيه وكردار، وگفتار وقيافه وشكل شمايل

 ظلم از پر كه گونه همان را زمين سراسر شود، مي وياري تأييد خدا، وفرشتگان خداوند نصرت به سازد، مي آشكار را االهي ودين خدا

 )30).(نمايد مي وداد عدل از پر شده، وجور

 

 مهدي امام برتري

 بزرگوارش، پدر تا السالم عليه سجاد امام از پيشين، امامان از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام حضرت مقام كه نماند پوشيده

 خداست، رسول نخست برتري، درجه نظر از السالم، عليهم معصوم چهارده درميان شود، مي استفاده احاديث از كه، چنان است، برتر

 فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت اينها از وپس عليهماالسالم حسين وامام حسن وامام عليها اهللا سالم زهرا وفاطمه اميرمؤمنان سپس

 مي السالم عليه عسكري حسن امام تا السالم عليه سجاد امام از ديگر امامان الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام از وبعد الشريف

 )31.(باشند

 گفته كه چنان نيز، مادر ناحيه واز باشد، مي پاكش پدران با رابطه در نَسبي، شرافت داراي الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت

 آنها از يكي كه واوصيا، پيامبران از بسياري به نسبش سلسله نتيجه، در رسد، مي السالم عليه عيسي حضرت وصي الصفا شمعون به شد،

 .گردد مي منتهي است السالم عليه خليل ابراهيم حضرت

 ها آسمان به فرشتگان وسيله به والدتش روز در كه بس، همان الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت مقام برتري در ديگر نكته

 )32.(شد برده

 اين با را الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت متعال خداوند: كه شده نقل السالم عليه عسكري حسن امام از ديگر حديث در و

 وبِك اغفر وبِك اُعطي وبِك آخذٌ، بِك انِّي آليت عبادي، ومهدي اَمرِي، واظهار ديني، نُصرةُ بك عبيدي بِك مرحباً: (بخشيد برتري سخنش

 به سوگند شود، مي انجام تو وسيله به بندگانم شدن وهدايت من، فرمان شدن وآشكار دين ياري من، بنده اي تو به مرحبا) 33(اُعذِّب؛

 .شد ذكر قبالً كه چنان). نمايم عذاب را، كاران گنه تو وسيله وبه بيامرزم تو وسيله وبه ببخشم، بگيرم، تو وسيله به كه ام كرده ياد خودم

 خاص معناي اين به وصي او از وبعد) 34(هاست وحجت االهي اوصياي آخرين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت كه اين و

 كه چنان رسد، نمي او به ومنافقي وكافر ستمكار هيچ ظلمِ ودست بود نخواهد جباران از يك هيچ با بيعت، به متعهد واو) 35(بود، نخواهد

 .نرسيد االهي مصلحت خاطر به اجدادش از بعضي به

 بيعت مورد در را واو آمده حضرت آن نزد مردم از اي عده كرد، صلح معاويه با السالم عليه مجتبي حسن امام كه هنگامي: آمده حديث در

 سوگند ام، داده انجام مفيدي، كار چه من كه دانيد نمي شما شما، بر واي: (فرمود آنها به السالم عليه حسن امام كردند، سرزنش معاويه با

 هستم شما امام من كه دانيد نمي آيا كند، مي وغروب تابد مي آن بر خورشيد آنچه از است بهتر شيعيانم براي ام داده انجام آنچه خدا، به

 بر ما همه كه دانيد نمي آيا بهشتم، اهل آقاي دو از يكي وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول تصريح وبه است، واجب شما بر اطاعتم كه
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 سالم مريم فرزند اهللا، روح عيسي حضرت كه الشريف فرجه تعالي اهللا عجل ما قائم مگر دهد مي رخ زمانش طاغوت با بيعت اش عهده

 را او بيعت جباران از كس هيچ تا سازد، مي پنهان را او وشخص تولدش، محل متعال، خداوند خواند، مي نماز او سر پشت عليها اهللا

 خداوند بود، خواهد كنيزان بهترين وفرزند السالم، عليه حسين برادرم فرزندان از نفر نهمين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم اين. نطلبد

 همه بر خداوند كه بدانند همه تا دارد، سال چهل از كمتر كه جواني چهره به سازد، آشكار را او قدرتش به تا كند، مي طوالني را عمرش

 )36).(است توانا چيز

 خدا وكلمه روح السالم عليه مريم بن عيسي حضرت ظهور، از پس: كه است اين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت امتيازات از

 ذريتي من: (... فرمود كه كند مي نقل وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر از السالم عليه صادق امام كند، مي اقتدا او به جماعت نماز در) 37(

 كه است، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت من نسل از) 38(خلفه؛ وصلّي فقدمه لنُصرَته، مريم بنِ عيسي نَزَلَ خَرَج اذا المهدي،

 او به نماز ودر دهد، مي قرار صفوف پيشاپيش را حضرت وآن آيد، فرود او ياري براي زمين به آسمان از مريم بن عيسي كند، قيام وقتي

 .)كند مي اقتدا

 محمد نيست، آن داراي وآيندگان پيشينيان از كس هيـچ كه هستيم امتياز شش داراي خاندان، ما: (گفت كه شده نقل حنفيه محمد واز

 از كند، مي اقتدا او به نماز در مريم بن عيسي كه اُمت، اين ومهدي اوصيا، سرور السالم عليه علي رسوالن، سرور وسلم وآله عليه اهللا صلي

 )39).(ماست

 مريم بن عيسي نزل ولدي من المهدي خرج اذا: (فرمود شده نقل السالم عليه رضا حضرت از السالم، عليه الرّضا اخبار عيون كتاب ودر

 ودر آيد فرود آسمان از السالم عليه عيسي شـود، ظاهر من نسل از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي فـرزندم هرگاه) 40(خلفه؛ فصلي

 .)خواند مي نماز او سر پشت

 كه چنان شود، مي شنيده آسمان از عظيمي نداي ظهورش هنگام: كه است اين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت ديگر امتياز

 منْ الْمناد يناد يوم واستمع( آيه اين تفسير در كه شده روايت ابراهيم بن علي از: جمله از اند، نموده اشاره موضوع اين به بسيار روايات

 اهللا عجل قائم نام به حق منادي: (فرمود دهد، مي ندا نزديك مكاني از منادي كه باش چيزي ومنتظر ده فرا وگوش) 41)(قَريبٍ مكانٍ

 )42).(كند ندا پدرش ونام الشريف فرجه تعالي

 همه كند، ندا الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم نام به آسمان از حق منادي: (فرمود شده نقل السالم عليه باقر امام از ديگر روايت در

 كه وهركس گردد، مي بيدار است خواب در كه كسي هر صدا، آن هراس از شنوند، مي را حضرت آن صداي ومشرق، مغرب در ها انسان

 مشمول دادند، مثبت وجواب گرفتند عبرت ندا اين از كه، را آنها خداوند گاه آن ايستد، مي است نشسته كه وهركس نشيند، مي ايستاده

 مطلب اين كه چنان). است ماه اين 23 شب جمعه شب رمضان ماه در كه است األمين روح جبرئيل صداي اول، صداي دهد، قرار رحمتش

 .دارند داللت آن به بسيار واحاديث شده، نقل نيز) 43(النّعماني غيبة كتاب در
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 :نوشتها پى

 .السالم عليه هادي امام خواهر (1)

 كنند، مي خطاب) مباركه( لقب اين با را بانواني چنين است ومعمول مرسوم عرب در بركتند وپر شريف كه بانواني به معموالً (2)

 .)ويراستار(

 .7حديث الشريف فرجه تعالي اهللا عجل القائم ميالد في ماروي باب. 431 ص ،42 باب صدوق، شيخ الدين كمال (3)

 .1 ح 37 باب 26 ص ،51 ج االنوار، بحار ،239 ص الطوسي، غيبة (4)

 .81 آيه اسراء، سوه (5)

 .6و 5 آيه قصص، سوره (6)

 .327 ص ،53 ج االنوار، بحار (7)

 .14 ح ،1 ب ،14 ص 51 ج: األنوار بحار (8)

 .13 آيه قصص، سوره (9)

 .14 ح ،1ب ،14ص ،51 ج بحار، (10)

 .14 ح ،1ب ،14ص ،51 ج بحار، (11)

 .5 آيه قصص، سوره (12)

 .37 ،ح1،ب27 ص ،51 ج االنوار، بحار (13)

 .24ب ،166 ص ،42ج و27 ص همان، (14)

 .)ويراستار. (باشد افتاده اتفاق قبل از امامت حقانيت براي كه هايي نشانه يعني ارهاصات، (15)

 .عج ـ زمان امام خاص نايب دومين (16)

 .كيلوست 3276 معادل (17)

 .9ح 1باب 5ص ،51 ج بحاراالنوار، (18)
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 .13 آيه حجرات، سوره (19)

 .90 ص ،74 ج االنوار، بحار (20)

 .350 ص ،73 ج االنوار، بحار (21)

 .170 ص ،10 ج االنوار، بحار (22)

 فرجه تعالي اهللا عجل عصر امام چهارگانه خاص نُواب كه بود سال 70 حدود 329 سال تا هـجري 260 سال از صغرا غيبت (23)

 .بودند شيعيان و حضرت آن بين واسطه تناوب، به زمان، اين در الشريف

 .ق هـ 1030 سال متوفاي عاملي حسين بن محمد (24)

 عصر مراجع و فقها محققين و بزرگ، فالسفه از ق هـ 1040 سال متوفاي داماد، محقق به معروف گرگاني حسيني باقر محمد سيد (25)

 .)مترجم. (بود صفويه

 از يكي) دونج( در كه ق.هـ 1121 متوفاي بسيار، تأليفات صاحب متبحر، و محقق علماي از بحراني، ماحوزي عبداهللا بن سليمان (26)

 .مترجم). 205 ص قمي، محدث الرّضويه فوائد( شد سپرده خاك به معلي بن ميثم مقبره در ماحوز روستاهاي

 امام مبارك نام به تلفظ كه است اين ظاهر: (نويسد مي 198 ص المحرمات، كتاب ،93 ج الفقه، موسوعة در سره قُدس معظم مؤلف (27)

 صحيح روايت: مانند دانند، مي حرام را آن روايات از بعضي دليل به فقها از بعضي گرچه نيست، حرام الشريف فرجه تعالي اهللا عجل عصر

 ،486 ص( كتاب همين در ديگر صحيح وروايت) 33 باب 4حديث ،486 ص ،12 ج الشيعه، وسائل( السالم عليه صادق امام از رئاب ابي

 داللت مطلب اين به روايات از بعضي كه چنان است، تقيه موارد در حرمت گر بيان روايت اين ظاهر ولي. ديگر روايت چند و) 6 حديث

 شد صادر شناختم مي كه خطي با الشريف فرجه تعالي اهللا عجل زمان امام مقدسه ناحيه از توقيعي: (آمده عمري حسن روايت در و دارد،

 باب 13 حديث ،486 ص ،12ج الشيعه، وسائل) (باد او بر خدا لعنت ببرد، مردم حضور در مرا نام كه كسي: بود نوشته حضرت آن كه

 .)است حضرت آن بردن نام ترك در واحتياط است، مشكل حرمت به قول حال هر به) 33

 .الشريف فرجه تعالي اهللا عجل بالقائم الغيبة وقوع من السالم عليه النبي مااخبر باب. 286 ص الدين، كمال (28)

 .266 ص الطّوسي، غيبة (29)

 تعالي اهللا عجل القائم علي النص في وسلم وآله عليه اهللا صلي النبي عن ماروي باب. 2 حديث ،24 باب ،257 ص الدين، كمال (30)

 .السالم عليهم األئمة من عشر الثاني وانه الشريف فرجه

 .كنيد مراجعه) للنّساء اُسوةٌ وافضل مقدمه، ،1ج ،)عليها اهللا سالم الزهرا فقه من( كتاب دو به باره اين در (31)
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 .428 ص الدين، كمال (32)

 .24 باب. 166 ص ،52 وج ،37 حديث ،27 ص ،51 ج االنوار، بحار (33)

 زيارة 497 ص الكفعمه، مصباح ،11 ب 210 ص 2ج المستقيم، الصراط. 273 و246 ص الطوسي، غيبة ،441 ص الدين، كمال (34)

 .458 ص: الخرائج ،328 ص: المتهجد مصباح الشريف، فرجه تعالي اهللا عجل المهدي

 .316و 303 وباب 44 ص مدرك، همان (35)

 تعالي اهللا عجل بالقائم الغيبة وقوع من السالم عليه طالب ابي بن علي بن الحسن به اخبر ما باب 29 باب ،316 ص الدين، كمال (36)

 .الشريف فرجه

 .527و 345 ،331 ،330 ،284 ،280 ،250 ،77 ص مدرك، همان (37)

 .4 حديث ،39 مجلس ،219 ص صدوق، شيخ امالي (38)

 .320 ص صدوق، شيخ خصال (39)

 .202 ص ،2 ج الرّضا، اخبار عيون (40)

 .41 آيه ق، سوره (41)

 .327 ص ،2ج القمي، تفسير (42)

 .254و 253 ص النعماني، غيبة (43)
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 افالك حركت دگرگوني

 باقر امام از كه روايتي در يابد مي وكاهش كُند) وزمين ستارگان( افالك سرعت الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت ظهور هنگام

 كوفه ودر كند، مي حركت كوفه سوي به كند قيام الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم كه هنگامي: (فرمود حضرت آن شده، نقل السالم عليه

 بخواهد خدا كه را آنچه سپس نمايد، سكونت) سال هفتاد مجموع در( شماست هاي سال از سال ده معادل آن سال هر طول كه سال هفت

 .)دهد مي انجام

 فلك به متعال خداوند: (فرمود پاسخ در) شود؟ مي افزوده ها سال طول بر چگونه: (گردم فدايت: كردم عرض حضرت آن به: گويد راوي

 .)گردد طوالني ها وسال روزها نتيجه ودر بكاهد، خود سرعت واز كند توقّف كه دهد مي فرمان) ستاره(

 تباه شود، دگرگون خود دائمي مسير در اي وستاره فلك اگر: (گويند مي مردم: كردم عرض السالم عليه باقر امام به: گويد مي او

 .)شود مي ونابسامان

 نمي خود اعتقادات وطبق گويند، نمي سخني چنين مسلمانان ولي است، خدا منكران سخنان از گفتار اين: فرمود السالم عليه باقر امام

 كرده غروب كه خورشيد، آن، از وقبل) 1(كرد نصف دو پيامبرش براي) القمر شقّ درماجراي( را ماه خداوند زيرا بزنند، حرفي چنين توانند

 .باشد مي) 2)(تعدونَ مما سنَةٍ كَاَلْف( داد خبر قيامت روز طول واز برگردانيد، موسي، وصي نون بن يوشع براي را بود،

 آن سير سرعت از وجور ظلم عصر در كه اين با شود، مي طوالني فلك سير سرعت ودادگري، عدالت عصر در روايات، از بعضي ومطابق

 )3.(ايم كرده نقل وسنن آداب احكام در را حديث اين وما شود، مي كاسته

 

 حضرت آن ديگر هاي ويژگي از

 رحلت از بعد حضرت آن كه را السالم عليه علي اميرمؤمنان مصحف كند، مي ظهور الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت كه وقتي

 .است قرآن وتأويل تفسير بر ومشتمل كرده تدوين را آن خدا رسول

 به كند، مي ندا وشيوا فصيح زبان با حق، منادي ابر، آن ميان واز افكند، مي سايه حضرت آن سر باالي بر ابر همواره كه اين ديگر ويژگي

 سراسر است، وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد آل مهدي اين: (گويد مي ندا آن در منادي شنوند، مي را ندا آن وانس جن همه كه اي گونه

 .شد اشاره آن به قبالً كه است آسماني نداي آن از غير ندا اين) 4).(كند مي وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين

 پيامبر سليمان حضرت مورد در كه چنان شوند، مي حاضر او ياري براي حضرت آن لشكر در وانس وجن فرشتگان: كه اين ديگر ويژگي

 )5.(بود چنين السالم عليه

 طوالني وايام شود، مي ظاهر ساله چهل يا سي شكل به ظهور هنگام الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت كه اين ديگر ويژگي

 )6.(سازد نمي دگرگون را او چهره روزگار،
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 در) چيست؟ خروج هنگام شما قائم هاي نشانه( كردم؛ عرض السالم عليه رضا امام به: گويد مي هرَوي اباصلت: آمده ديگر روايت در

 كه كند مي گمان ببيند، را او كس هر كه طوري به دارد، جوان چهره ولي است، پير وسال سن نظر از كه است اين اش نشانه: فرمود پاسخ

 )7.(رسد فرا اجلش كه هنگام آن تا شود نمي پير روزگار، گذشت با كه است اين او هاي نشان از ونيز دارد، كمتر يا سال چهل او

 

 حيوانات آميز محبت روابط

 ترس همديگر به نسبت حيوانات كه گونه همان: كه است اين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت حكومت هاي ويژگي از

 السالم عليه علي اميرمؤمنان است، برقرار مهرانگيز ورابطه اُلفت آنها وبين داشت، نخواهند وهراس ترس نيز، ها انسان از ندارند، وهراس

 فرستد، مي فرو را خود باران آسمان كند، قيام الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم حضرت كه هنگامي: (فرمودند سخنانشان از يكي در

 وحيوانات درندگان بين شود، مي برطرف همديگر به نسبت بندگان هاي دل از وعداوت كينه وهرگونه روياند، مي را گياهانش وزمين

 در دارد خود با زيورآالتي كه آن وحال نهد، نمي قدم زار سبزه به جز شام تا عراق از زن يك كه اي گونه به شود، مي برقرار صلح اهلي

 )8).(دهد نمي راه خود به ونگراني وهراس ترس هيچ درندگان گزند از راه مسير ودر است، اَمان

 صدورهم في ما ونَزَعنا: (فرمايد مي بهشت توصيف در قرآن كه چنان شود، مي بهشت از كوچكي نمونه زمين، زمان آن در: مثال عنوان به

 .كنند زندگي هم با وصميميت صفا در همه تا كنيم؛ مي كن ريشه دارند وحسد كينه از سينه در وآنچه) 9)(غلً منْ

 

 مردگان از بعضي شدن زنده

 حضور او ركاب ودر شوند، مي زنده مردگان از بعضي: كه است اين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت حكومت هاي ويژگي از

 وهفت بيست) نجف( كوفه پشت از: (فرمود مفضّل نام به شاگردانش از يكي به السالم عليه صادق امام شده، روايت كه چنان كنند، مي پيدا

 حق راه به كه هستند، السالم عليه موسي قوم از آنها از نفر پانزده كه كنند، مي ظهور الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم حضرت با نفر

 انصاري، ابودجانه سلمان، نون، بن يوشع: از اند عبارت وبقيه باشند، مي كهف اصحاب آنها نفر هفت دارند، توجه آن وبه شده، هدايت

 حضرت آن خدمت در وفرمانروايان، ياران عنوان به الشريف فرجه تعالي اهللا عجل زمان امام پيشگاه در افراد اين اشتر، ومالك مقداد

 )10).(بود خواهند
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 هايش وگنج زمين

. سازد مي آشكار است، بسيار جداً كه را خود پنهان وذخاير ها گنج زمين، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت حكومت عصر در

 همه در كلي طور به قبل، به نسبت زمين حالت كه اي گونه به شود، مي فراوان ها، نعمت وساير ها ميوه بارد، مي وپياپي بسيار هاي باران

 روز آن در) 11)(االَرضِ غَيرَ االرض تُبدلُ يوم: (آمده آيه اين تفسيـر در كه رواياتـي از بعضي طبق كـه چنـان شود، مي دگرگون ابعاد

 .است شده تفسير مطلب همين به شود، مي مبدل ديگر زمين به زمين اين

 

 حضرت آن جسماني نيروي

 كينه هرگونه آن، پرتو در نهد، مي مردم سر بر را مرحمتش دست كند، ظهور الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت كه هنگامي

 ها دانش از كنون تا آنچه احاديث، از اي پاره براساس كه طوري به گردد، مي فروان ها ودانش شود، مي نابود مردم ميان از وحسادت

 الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت ظهور عصر در ولي است، علوم از) بخش دو( حرف دو تنها شده، وآشكار كشف بشر، براي

 .گردد مي آشكار شده، آشكار قبالً كه ديگر حرف دو اضافه به حرف وپنج بيست

 في ولدي منْ رجلٌ يخرج: (فرمود منبر فراز بر حضرت آن كه كند مي نقل السالم عليه علي اميرمؤمنان جدش از السالم عليه باقر امام

 زبر من اشد قلبه صار اال مؤمنٌ يبقي فال العباد، رؤوس علي يده ووضع والمغربِ، المشرق بينَ ما لها اضاء رايته هزَّ اذا... الزمان آخرِ

 مشرق بين شود، برجا پا وحكومتش درآيد اهتزاز به پرچمش كه وقتي شود، مي خارج الزمان آخر در فرزندانم از مردي) 12(الحديد؛

 تر محكم قلبش كه اين مگر نيست مؤمني هيچ وقت آن در نهد، مي بندگان سر بر را دستش حضرت وآن سازد، ونوراني روشن را ومغرب

 بها فَجمع العباد، رؤوس علي يده وضع قائمنا، قام اذا: (فرمودند السالم عليه صادق وامام السالم عليه باقر وامام). گردد مي آهن پاره از

 هم كمك به را آنها هاي خرد آن پرتو در نهد، مي بندگان سر بر را دستش كند، قيام ما قائم كه هنگامي) 13(احالمهم؛ بها وكملت لَهم، عقُو

 .)سازد مي كامل را شان هاي وانديشه گرفته،

 اي گونه به الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت اصحاب هاي وگوش ها چشم در اي العاده فوق نيروي: كه اين ديگر ويژگي

 وعمر شنوند مي را وصدايش بينند، مي را الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام وبيشتر، فرسخي چهار فاصله در كه شود، مي پديدار

 يولَد ال ذكرٍ، ولد الف يولَد حتي ملكه في الرّجلُ ويعمر: (فرموده السالم عليه صادق امـام كه شـود طوالني چنان آن حضـرت آن ياران

 هزار داراي كه جا آن تا كنند، مي طوالني هاي عمر الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت حكومت درعصر مردم) 14(اُنثي؛ فيهم

 .)نشود متولد دختر هيچ آنها ميان در كه شوند، پسر

 جامعه نظام حفظ براي دختر تولد كه است روشن وگرنه ندارد، وجود دختر يك نفر، هزار اين ميان در تنها كه است اين عبارت اين ظاهر

 .دارد استمرار قيامت تا
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 در شود، مي برطرف وحاميانش ياران از وسستي وضعف ها آفت بالها، عصر، آن در: كه اين حضرت آن حكومت هاي ويژگي ديگر از

 را آنها هاي ودل سازد، برطرف شيعيان، از را وآفت بال هرگونه خداوند كند، قيام ما قائم كه هنگامي: (فرمايد مي سجاد امام مورد اين

 زمين وسرداران فرمانداران عصر، آن در وآنها. شود مي نفر چهل نيروي اندازه به آنها از يك هر ونيروي نمايد، محكم آهن پاره همانند

 )16.(است آمده السالم عليه صادق امام ديگر بيان در نيز مطلب اين نظير) 15).(شد خواهند

 بپوشد، را حضرت آن وزره) 17(درآورد، اهتزاز به را خدا رسول پرچم الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت وقت، آن در

 آن نشيند، مي آن روي بر الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام است، وبرق رعد داراي كه گذارد، مي اختيارش در را ابري وخداوند

 قرار نيز حضرت آن اصحاب از بعضي اختيار در موهبت اين همچنين برد، مي گانه هفت هاي آسمان هاي راه به را حضرت آن ابر آن گاه

 )18).(گيرد مي

 السالم عليه رضا امام كه است تفسيري منظور ويا است، آن هاي وقاره زمين طبقه همين حديث، اين در) ها زمين( اَرضين از منظور آيا

 .دارد احتمال دو است؟ نموده ها زمين معناي در) ديگر درمورد(

 

 وتقيه ترس نبودن

 آن را مردم زندگي شؤون حضرت آن كه چرا تقيه، ونه هست ترسي نه الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت حكومت عصر در

 اين در خداوند. ندارد وجود خوار، وخون منكر، دشمن از وتقيه ترس يا ظالم سلطان از خوف مسئله كه دهد مي وسامان منظم چنان

 :فرمايد مي مورد

)دعنوا الَّذينَ اهللاُ وا آملومالصالحات وع مفي ليستخلفنَّه كما االَرض هِم، من الذينَ استخلَفوليمكنَنَّ قبل مم ارتضي الذي دينهم لَهم لَهلَنَّهدبولَي 

 )19).(شيئاً بي يِشركونَ ال يعبدونَني امناً خَوفهِم بعد منْ

 خواهد زمين روي حكمران را آنان قطعاً كه دهد مي وعده اند، داده انجام شايسته وكارهاي آورده ايمان كه را شما از كساني به خداوند

 خواهد دار وريشه جا بر پا پسنديد، آنان براي كه را وآييني ودين بخشيد، را زمين روي خالفت آنها، پيشينيان به كه گونه همان كرد،

 .ساخت نخواهند من شريك را وچيزي پسندند، مي مرا تنها كه چنان، آن كند، مي مبدل وامنيت آرامش به را وترسشان ساخت،

 

 وغرب شرق بر حاكميت

 وغرب، شرق از جهان همه بر حضرت آن: كه است اين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت حكومت هاي ويژگي از ديگر يكي

 مژده: (فرمود عليها اهللا سالم نرجس حضرت به خود مژده در السالم عليه هادي امام كه چنان يابد، مي تسلط ودشت، كوه ودريا، خشكي

 )20).(شود مي ومالك حاكم وغرب شرق از دنيا همه بر كه فرزندي به تو، به باد
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 تعالي اهللا عجل قائم فرزند وجود در را سنّتش متعال خداوند زودي به: (فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول ديگر، حديث طبق

 كه وكوه دشت از وجايي راه هيچ كه طوري به گستراند، مي جهان وغرب شرق بر را او حكومت ودست سازد، مي جاري الشريف فرجه

 زمين درون از او براي زمين ومواد ها گنج وخداوند يابد، مي دست آنها بر كه اين مگر ماند، نمي باقي يافت، دست آنها به) 21(ذوالقرنين

 وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين سراسر پس كند، مي ياري را او افكند، مي دشمنان هاي دل بر كه ترسي وبا سازد، مي خارج

 )22).(كند مي وداد عدل از پر شده،

 

 حضرت آن قضاوت

 داوري آن، وامثال) عادل گواه دو( بينه يا شاهد حضور به نياز بدون امامت، علم با مردم بين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت

 خود، علم طبق است، آن بيانگر متعدد روايات كه، را آنچه طبق سليمان، وحضرت السالم عليه داوود حضرت كه گونه همان كند، مي

 وسليمانَ داود يقضي المهدي هذا: (فرمود گفتاري ضمن در كه شده نقل السالم عليه صادق امام از الدين كمال كتاب در كردند، مي قضاوت

 السالم سليمانعليهما وحضرت داوود حضرت قضاوت: مانند الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي اين بينة؛ عليه يريد وال السالم عليه

 )23).(طلبد نمي بينه خود قضاوت وبراي كند، مي قضاوت

) خدا رسول از بعد حاكم( نفر دو آن مورد ودر فرستد، مي را رسالت خاندان از قائم متعال، خداوند كه اين تا: (... فرمود ديگر حديث ودر

 )24).(طلبد نمي بينه مورد، اين ودر كند، مي داوري متعال، خداوند حكم به

 

 مهدي حضرت ظهور هاي بشارت

 يارانش براي آسمان از ديگر هاي واسلحه ها شمشير: كه اين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت حكومت جالب هاي پديده از

 .گردند مي او وحاميان ياران مطيع حيوانات شود، مي آورده

 را ومغرب مشرق بين كه نگرم مي را الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم اصحاب گويي: (فرمايد مي مورد اين در السالم عليه باقر امام

 مي را آنها رضايت حتي چيز، هر ودر كنند، مي اطاعت آنها از هوا وپرندگان زمين درندگان حتي چيز، وهمه اند، گرفته خود دراختيار

 فرجه تعالي اهللا عجل قائم اصحاب از مردي امروز: گويد ومي كند مي) ومباهات( گري جلوه ديگر زمين بر زمين كه جا آن تا طلبند،

 )25).(است كرده عبور من روي از الشريف

 مي آشكار دارد، نسبت السالم عليه موسي خدا پيامبر به كه سنگي از حكومتش مقر) اشرف نجف( كوفه پشت در وشير، آب از نهر دو

 .شد آشكار تيه بيابان در السالم عليه موسي حضرت عصر در سنگ، اين از نهر دو اين كه چنان شوند،
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 كوفه سوي به خواهد ومي كند، قيام مكه در الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم كه هنگامي: (فرمود السالم عليه باقر امام شده، روايت

 عليه موسي به منسوب سنگ آن هنگام اين در) ندارد بر خود با ونوشيدني غذا كس هيچ باشيد آگاه: (كند مي ندا حق منادي شود، روانه

 دوازده) موسي توسط عصا زدن با( سنگ آن از كه سنگي همان شود، مي حمل الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام همراه السالم

 )26.(شد جاري چشمه

 چشمه آن، از كند، مي نصب را سنگ آن رسد، مي كه منزل هر به كوفه، به مكه راه مسير در الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت

 شود، مي سيراب آن، آشاميدن با باشد تشنه وهركس شود، مي سير آن نوشيدن با باشد، گرسنه كه كس هر جوشد، مي مختلف هاي

 آن به كه وقتي رسند، مي كوفه پشت در اشرف نجف به تا است الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت همراهان توشه وهمان

 )27).(شوند مي سيراب وآب، شير آن از وتشنه گرسنه هر افتد، مي جريان به آن از دائم طور به وشير آب رسيدند سرزمين

 الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت ياري براي آسمان، از عليها اهللا سالم مريم بن عيسي خدا پيامبر: كه اين ديگري جالب پديده

 حضرت آن با كه كسي نخستين كند، مي اقتدا حضرت آن به نماز، ودر جنگد، مي دشمنان با حضرت، آن ركاب ودر آيد، فرود زمين به

 .است السالم عليه جبرئيل كند، مي بيعت

 الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم امام با كه شخصي نخستين: (فرمود السالم عليه صادق امام كه شده نقل تغلب بن اَبان از روايتي در

 أتي: (گويد ومي شنوند مي را صدايش خاليق همه كه طوري به كند مي اعالم بلند صداي با جبرئيل سپس است، جبرئيل كند، مي بيعت

 .)نكنيد شتاب آن براي است، رسيده فرار خدا فرمان) 28)(تَستعجلوه فال اهللا امر

 محمد آل دشمنان از ظاهر، خوش گردنكش طاغوت يك كه( دجال الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت حكومت عصر ودر

 از بعضي از. شود مي كشته الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت فرمان به دارد، وجود واكنون) 29)(است وسلم وآله عليه اهللا صلي

 ظهور زمان تا وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول عصر از واو فرشته، ونه انسان ونه است جن از نه دجال كه شود مي فهميده احاديث

 )30.(است زنده الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت

 روح نخستين انوار واين آفريد، نور چهارده موجودات، آفرينش از قبل سال هزار چهارده متعال خداوند: (فرمود السالم عليه صادق امام

 فاطمه، علي، محمد،: از اند عبارت آنها: فرمود پاسخ در حضرت آن ؟ كيانند نفر چهارده آن: پرسيد حضرت آن از شخصي) بودند ما هاي

 غيبت، از پس كه است، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم حضرت آنها آخرين كه السالم عليه حسين فرزندان از وامامان وحسين حسن

 )31).(نمايد مي پاك وجور، ظلم هر از را زمين وسراسر كشد، مي را ودجال كند، مي قيام

 واين شود، گفته تكبير هفت اش، جنازه بر نماز در كند، رحلت الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت كه هنگامي شده، روايت ونيز

 مي نابود وستمگران جباران دولت الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت ظهور وبا. بود السالم عليه علي اميرمؤمنان هاي ويژگي از

 .بده قرار وحاميانش ياران از را وما گردان، آسان را خروجش وراه فرما، شتاب فرجش در خدايا، گردد،
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 مهدي حضرت ظهور بركات از اي شمه

 االهي، ياري وبه شود، مي عبادت دارد، دوست كه گونه آن زمين سراسر در خداوند الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت ظهور با

 مي خداوند كه چنان شود مي گسترده جهان سراسر در ودين شود، مي وداد عدل از پر شده وجور ظلم از پر كه گونه همان زمين سراسر

 .)گرداند غالب ها آيين ساير بر را اسالم تا) 32)(كُله الدينِ علَي ليظهِرَه: (فرمايد

 المهدي علي السالم الكلم، وجامعِ االُمم، المهدي علي السالم: (خوانيم مي چنين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام زيارتنامه در و

 كه مهدي، بر سالم المؤمنين؛ وعد بِه وينجِزَ لَه، ويمكَّنَ وقسطاً، عدالً االرض ويمأل الشعثَ، به ويلم الكلم به يجمع اَنْ االمم به اهللا وعد الذي

 وعده ها امت به خداوند كه اي مهدي بر سالم است، نموده ويكپارچه گردآوري او محور در را مختلف وعقايد هاست، انسان بخش نجات

 وسراسر بخشد، سامان را ها پراكندگي او وسيله وبه آورد، هم گرد به موزون اعتقادات با واحد صف در را همه او وسيله به كه است داده

 )33).(كند وفا شده داده مؤمنان به كه هايي وعده به او وسيله وبه نهد، اختيارش در را وامكانات كند، وداد عدل از پر را زمين

 

 مهدي حضرت سيماي در خدا رسول وسيره اخالق

 مي بعضي آنچه اما خداست، رسول جدش اخالق همانند ظهور، هنگام الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام زندگي وسيره اخالق

 .نداريم آن بر دليلي كه است مطالبي آن، وامثال شود مي ريخته بسيار هاي خون حضرت، آن باظهور كه پندارند

 اسمه ولدي، من المهدي: (فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول گفت، انصاري عبداهللا بن جابر كه شده نقل جعفي يزيد بن جابر از

 هم باشد، مي من فرزندان از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي..). وخيرةٌ غيبةٌ بِه تكون وخُلقاً، خلقاً بي الناسِ اَشبه كُنيتي، وكنيتُه اسمي،

 وسرگرداني حيرت موجب همين كه است طوالني غيبتي داراي او است، من به ها انسان ترين شبيه وكمال جمال نظر واز من كنيه وهم نام

 )34).(گردد مي مردم

 مهدي: (فرمود كه كرد نقل وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول از السالم عليه صادق امام: گويد ابوبصير است، آمده ديگر حديث ودر

 (35).(باشد مي من به وسيرت صورت در ها انسان ترين وشبيه است، من از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل

 عيسي من وسنة السالم عليه موسي من سنة األمر هذا صاحب في: (السالم عليه جعفر ابو وقال: آمده كتاب در باب همين در ديگر حديث

 (36).(آثاره وتبيين بسيرته فالقيام محمد من وأما... وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد من وسنة السالم عليه يوسف من وسنة السالم عليه

 الشريف فرجه تعالي اهللا عجل االمر صاحب: (آمده الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت شأن در السالم عليه باقر امام حديث در

 از وسنتي ،)السالم عليه( يوسف از وسنتي ،)السالم عليه( عيسي از وسنتي السالم، عليه موسي از سنتي است، پيامبران از هايي سنت داراي

 گام او، هدايت ونور مسير در كه است اين دارد، وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد از كه سنتي آن اما دارد،... وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد

 (37).(سازد مي هماهنگ او، وشيوه سيره همانند را خود ورفتار دارد، مي بر



 

Noorfatemah.org 
 

 الهى جمال جلوه مهدى امام ۳۳

 

 آن الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي قلب در وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر وسنت خدا كتاب به علم: (فرمود السالم عليه باقر وامام

 .ديگر واحاديث). شود مي روييده زمين در خود شكل بهترين به زراعت كه) 38(شود مي روييده گونه

 

 مهدي حضرت پيرامون بسيار روايات

 تعالي اهللا عجل مهدي حضرت درباره السالم عليهم معصوم وامامان وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول از كه ورواياتي قدسي احاديث

 كمال ارزشمند كتاب از روايات، اين از بخشي به را شما نظر جا اين در است، بسيار رسيده، ما به حضرت آن هاي وويژگي الشريف فرجه

 :كنيم مي جلب صدوق، شيخ الدين،

 

 مهدي حضرت درباره قدسي حديث

 كردم عطا تو وبه: (فرمود وچنين كرد خطاب من به خداوند معراج، شب در: فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول آمده، روايت در

 آخرين كه هستند، عليها اهللا سالم زهرا حضرت ناحيه از تو نسل از آنها همه كه كنم آشكار شده، هدايت يازده) علي( او نسل از راكه اين

 وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين سراسر او خواند، مي نماز او سر پشت عليها اهللا سالم مريم بن عيسي حضرت كه است، مردي آنها

 به آورم، هدايت سوي به گمراهي از را آنها او وسيله به بخشم، نجات هالكت از را مردم او وسيله به من كند، مي وداد عدل از پر شده،

 .(دهم شفا را وبيمار بينا، را نابينا او وسيله

 (دهد؟ مي رخ زماني چه در موهبت اين من، وموالي سرور واي من، خداي اي: (كردم عرض خداوند به

 عمل ولي زياد، قرآن قاريان گردد، آشكار وجهل نابود،) حقيقتي( علم كه شود مي واقع عصري در موضوع اين: (كرد وحي من به خداوند

 شود، افزوده شاعران تعداد وبه شوند زياد وخائن كننده گمراه وفقهاي كم، كننده هدايت فقيهان شود، زياد وكشتار كشت شود، اندك آن به

 آشكار، ومنكرات بسيار وفساد وجور شود، آرايش ها ومسجد نمايند، زينت را ها قرآن دهند، قرار خود مسجد را خود قبرهاي تو، وامت

 كافر، سالطين نمايند، بسنده ها زن به ها وزن نموده، اكتفا مردها به جنسي امور در ومردان، نمايند، معروف از ونهي منكر به امر، تو وامت

 (39).(كنند اختيار را وانحراف فسق راه آنها، وفكر انديشه وصاحبان شوند، ستمگر شان وياران فاسق شان وطرفداران ودوستان

 كرد؛ خطاب چنين من به معراج شب در متعال خداوند: (فرمود كه شده نقل وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول از ديگر حديث ودر

 علي، بن محمد حسين، بن علي حسين، حسن، فاطمه، علي، وجود نورهاي ناگاه كردم، بلند آسمان سوي به را سرم بلندكن، را سرت

 آنها ميان در ديدم؛ را حسن بن ومحمد علي بن حسن محمد، بن علي علي، بن محمد موسي، بن علي جعفر، بن موسي محمد، بن جعفر

 كيستند؟ ها اين پروردگارا: كردم عرض خداوند به). درخشيد مي درخشان ستاره مانند اش چهره بود،) ايستاده( قائم حضرت
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) جهان سراسر( در مرا حالل كه است كسي است، قائم آنها ميان در كه شخصي واين هستند، السالم عليهم امامان ها اين: (فرمود خداوند

 وعزّي الت بت دو او است، من دوستان آرامش مايه او وجود گيرم، مي انتقام دشمنانم از او وسيله به من كند، مي حرام مرا وحرام حالل،

 حضرت عصر( وسامري گوساله فتنه از) خود عصر( روز آن در دو آن فتنه كه سوزاند، مي را وآنها كند، مي خارج قبر از وتازه تر را

 (40).(است شديدتر) موسي

 

 :نوشتها پى

 

 .1آيه قمر، سوره) الْقَمرُ وانْشَقَّ (1)

 فرجه تعالي اهللا عجل القائم قيام عالمات ذكر: باب 466 ص 2ج الغمه، كشف ؛385 ص ،2 ج مفيد، وارشاد ،47 آيه حج، سوره (2)

 المستقيم، والصراط ،534و 521و 507و 484و 474 ص 2وج 526و 424 ص ،1 ج الغمه وكشف ،264 ص: الواعظين وروضة الشريف،

 ص: الواعظين روضة ،53 ص: الظاهرة األيات وتأويـل ،1137و 1135 ص:والجرائح والخرائج ،220و 144و 132و 116و 114 ص 2 ج

 الطوسي، وغيبة ،901 ح 430ص: والعمده ،463و 427و 391ص الوري واعالم ،298ص: القلـوب وارشاد ،289 ص: واألحتجاج 272

 152 ص: قيس بن سليم وكتاب ،328 ص: اليقين وكشف ،142ص: والفضائل ،8ص: االخبار وجامع ،74و 57: النعماني وغيبة ،191

 .88و 22 ص: المضيئة االنوار ومنتخب ،98و 79 ص: األثر وكفاية ،154و

 .97  -94 ج الفقه، موسوعة (3)

 .212ص اآليات، تأويل ؛184 ص المصطفي، بشارة (4)

 .22 ح: الكتاب نوادر في باب 672 ص الدين، وكمال ،69 ص: المضيئة األنوار (5)

 ص: الوري اعالم 289 ص: االحتجاج ،128 ص 2 ج: المستقيم الصراط ،521 ص 2ج: الغمة كشف ،29 باب ؛316 ص الدين، كمال (6)

 .422 ص: األثر كفاية ،427

 .1170 ص والخرائج، ،12 ح القائم، عالمات في روي ما باب 652 ص الدين، كمال (7)

 العقول، وتحف ودنياه، دينه في للمسلم يصلح ما باب واحداربعمائة مجلس في اصحابه السالم عليه اميرمؤمنان علم ،626 ص خصال، (8)

 .والدنيا للدين باب اربعمائة وهي ألصحابه السالم عليه آدابه 115 ص

 .47 آيه حجر، وسوره 43 آيه اعراف، سوره (9)
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 و90ص ،53 ج بحاراالنوار، ؛454 ص ،2ج المستقيم، الصراط ؛464 ص الوري، اعالم عبداهللا؛ ابي عن 386 ص مفيد، شيخ ارشاد (10)

91. 

 .48 آيه ابراهيم، سوره (11)

 .17 حديث ،653 ص صدوق، شيخ الدين كمال (12)

 .الكتاب نوادر في باب 31ح 675 ص الدين، كمال (13)

 در كه است حديثي متن از قسمتي متن روايت 77ح 337 وص 52 ح 27 باب. 330 ص ،52 ج االنوار، بحار مفيد؛ شيخ ارشاد (14)

 الشمش، ضوء من العباد واستغني ربها بنور االرض اشرقت قام إذا قائمنا ان: (عبداهللا ابي عن است شده نقل عبارت اين با بحاراالنوار

 كربالء بنهر الكوفه بيوت ويتصل باب، ألف له مسجداً الكوفه ظهر في ويبني اثني، فيهم اليولد ذكر ألف له يولد حتي ملكه في الرجل ويعمر

 .(فاليدركها الجمعه يريد سوقاًء بغلة علي الجمعه يوم الرجل يخرج حتي وبالحيرة

 غيبة ،79 ص االنوار، مشكاة ؛27 حديث 673 ص الدين، كمال14 ح فمافوقه األربعين ابواب ؛541 ص صدوق، شيخ خصال (15)

 .310ص: النعماني

 .243ص االمامة، دالئل ؛465ص الوري، اعالم ؛839ص: والجرائح الخرائج ايضاً وانظر 8 ص مفيد، شيخ اختصاص (16)

 .23 حديث الكتاب، نوادر في باب ،672 ص صدوق، شيخ الدين كمال (17)

 .24 حديث الكتاب، نوادر في باب ،672 ص: الدين كمال (18)

 .55 آيه نور، سوره (19)

 .عليها اهللا سالم نرجس في روي ما باب ،423 ص الدين، كمال (20)

 آن دنياي از عظيمي بخش به كه است بوده قدرقدرتي حاكم يك است مسلّم آنچه ولي است، اختالف كيست ذوالقرنين كه اين در (21)

 اند، شده خوانده نام اين به تاريخ در نفر دو است مشهور وآنچه. است شده المثَلْ ضرب گشايي كشور در ولذا كرد مي حكومت زمان

 سوره در قرآن در كه اول ذوالقرنين درباره واما شود مي اطالق رومي اسكندر به بيشتر تاريخ در كه است مشهور ثاني ذوالقرنين به دومي

 همين ذيل در سرّه قُدس طباطبايي عالمه حضرت كه اند داده زيادي احتماالت است آمده ميان به هم نامي شخص اين از 83 آيه كهف

. است كرده تقويت را، باشد كبير كوروش همان ذوالقرنين كه اين واحتمال است كرده بحث مفصل طور به الميزان سيزدهم جلد در آيه

 .(ويراستار(

 .القرنين ذي حديث من ماروي باب 4 حديث ،394 ص الدين، كمال (22)
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 .19 حديث كتاب نوادر في باب ،671 ص الدين، كمال (23)

 .است آمده 361 ص ،2ج) شده ترجمه( مفيد شيخ ارشاد در روايت، اين نظير. 21 حديث مدرك، همان (24)

 .26 حديث دارالكتاب، نوادر في باب 673 ص مدرك، همان (25)

 .17ح ،671 ص الدين، كمال) مترجم( _. است آمده اعراف 160 آيه در مطلب اين كه چنان (26)

 .17 ح الكتاب نوادر في باب 671 ص الدين، كمال (27)

 .18 حديث ،671 ص الدين، كمال ؛1 آيه نحل، سوره (28)

 .شود مراجعه امرالقائم من به يتصل وما الدال حديث باب 47 باب ،527 ص الدين، كمال به باره اين در (29)

 .24 حديث ،672ص الدين، كمال (30)

 فرجه تعالي اهللا عجل القائم عن النص من السالم عليه الصادق عن ماروي باب 33 باب. 7 حديث ،336و 335 ص الدين، كمال (31)

 .السالم عليهم األئمة من عشر الثاني وأنه غيبة وذكر الشريف

 .9 آيه صف، سوره ؛28 آيه ـ فتح سوره ؛33 آيه توبه، سوره (32)

 .2ح 7باب. 101 ص ،99 ج االنوار، بحار (33)

 فرجه تعالي اهللا عجل بالقائم الغيبة وقوع من وسلم وآله عليه اهللا صلي النبي به اخبر ما باب 1 حديث ،286 ص: الدين كمال (34)

 .الشريف

 .4حديث ،287ص الدين، كمل (35)

 صلي خدا رسول از سنتي الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت روايات؛ از بعضي ومطابق. 11حديث ،329ص مدرك، همان (36)

 را اندكي وجز دارند، دفاعي جنبه هايش وجنگ خيزد، مي بر حق از دفاع راه در شمشير با يعني شمشيراست، كه دارد وسلم وآله عليه اهللا

 .است نظير بي آن، از وبعد اسالم از قبل هايي جنگ چنين كه كشد، نمي

 .33 باب. 45 حديث ،351 ص الدين، كمال (37)

 .18 حديث ،653 ص مدرك، همان (38)

 .1 حديث ،23 باب ،239 ص الدين، كمال (39)

  حديث ،23 باب ،240 ص همان، (40)
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 مهدي حضرت درباره خدا رسول از سخن چند

. است وحسين حسن هايم نوه پدرِ دخترم، همسر علي هستم، علي از ومن است، من از علي: (فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول

 براي آنها كه داده قرار اماماني السالم عليه حسين نسل واز داده قرار بندگانش بر خود هاي حجت را وآنها من متعال، خداوند باشيد، آگاه

 انسان ترين وشبيه است، من امت مهدي كه است، من خاندان قائم آنها نهمين نمايند، مي حفظ مرا ووصيت كنند، مي قيام من فرمان اجراي

 سر به كننده گمراه حيرت در مردم مدت دراين كه كند، مي ظهور طوالني، غيبت از بعد باشد، مي من به وكردار وگفتار وقيافه شكل در ها

 وتأييد ياري وفرشتگانش خداوند ناحيه از سازد، آشكار را خدا ودين كند، مي اعالن را خدا فرمان ظهور، از پس حضرت، آن برند، مي

 (1).(نمايد وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين سراسر پس شود، مي

 آنها وآخرين هستي، تو آنها نخستين نفرند، دوازده من از بعد امامان: (فرمود السالم عليه علي به وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول نيز

 (2).(كند مي فتح را مغرب تا مشرق از جهان سراسر او وسيله به خداوند كه است، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم

 شبيه وسيرت، صورت نظر واز است، من كنيه وهم نام هم من، فرزندان از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي: (فرمود حضرت آن نيز

 وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين وسراسر آيد، مي ثاقب شهاب همانند سپس باشد، مي من به ها انسان ترين

 (3).(نمايد مي

 وحيرت طوالني غيبت داراي است، من فرزندان از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي: فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم پيامبر نيز

 آورد، مي را) آنها آسماني هاي وكتاب معنوي امور يعني( پيامبران ذخيره او شوند، مي گمراه او، با ناآشنايي اثر ها،بر امت كه است آور

 (4).(نمايد مي وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين سراسر پس

 

 مهدي درباره علي امام حضرت از سخن چند

 دوخته زمين بر وچشم رفته، فرو فكر در ديدم: رفتم السالم عليه علي اميرمؤمنان محضر به: (گفت شده نقل نُباته بن اصبع از حديثي در

 مولود آن مورد در ولي ام، نيافته ودنيا زمين به عالقه روز يك حتي هرگز من: (فرمود) اي؟ يافته عالقه زمين به آيا: (كردم عرض). است

 ظلم از پر كه گونه همان را زمين سراسر كه است الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي او بودم، رفته فرو فكر در پسرم دهمين فرزند كه

 واقوام شوند، مي گمراه غيبت آن درباره بسياري اقوام كه است اي كننده حيران غيبت داراي او كند، مي وداد عدل از پر شده وجور

 (5).(گردند مي هدايت بسياري

: فرمود مي حضرت آن شد، مي برده الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم حضرت نام السالم عليه علي محضر در گاه هر: شده روايت نيز

 اهللا صلي محمد آل نيازمند را مردم خداوند: گويد مي جاهل انسان كه جا آن تا) گردد مي غايب الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي(

 (6).(است ننموده وسلم وآله عليه
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۳۸

 

 همانند او غيبت عصر در كه نگرم مي را شيعيان گويي است، طوالني غيبت ما، از قائم براي: (فرمود السالم عليه علي اميرمؤمنان نيز

 ثابت دينش در كه كسي آن مگر. يابند نمي را او ولي گردند، مي چوپان دنبال وبه هستند، ها بيابان سرگردانِ چوپان، بي هاي گوسفند

 .(بود خواهد قيامت روز در من درجه در من با كسي چنين است، نكرده وتيره سخت را او قلب غيبت، شدن وطوالني است، واستوار

 وتسليم( ندارند بيعتي او عهده در) وطاغوتيان جباران از( كسي هيچ كند، قيام ما الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم كه وقتي: (فرمود سپس

 (7).(است پنهان وخودش مخفي، والدتش رو اين از) شوند نمي كسي هيچ

 

 مهدي شأن در زهرا حضرت سخن

 سالم زهرا حضرت محضر به: (گويد مي) وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول وخوب معروف اصحاب از يكي( انصاري عبداهللا بن جابر

 دوازده شمردم را ها نام آن بود، شده نوشته آن در فرزندانش از امامان هاي نام كه ديدم را) 8(لوحي حضورش در شدم، شرفياب عليها اهللا

 (9).(بودند نام علي آنها از نفر وچهار محمد، آنها از نفر سه بود، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم آنها وآخري بودند، نفر

 اوصيـا سرور السالم عليه طالب ابي بن وعلي پيامبران، سرور من: (فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول: گويد عباس بن عبداهللا

 فرجه تعالي اهللا عجل قائم آنهـا وآخـرين السالم عليه طالب ابي بن علي آنها اوليـن نفـرند، دوازده من از بعد مـن واوصيـاي است،

 (10).(باشد مي الشريف

 تبريك او به تا رفتم عليها اهللا سالم زهرا حضرت حضورسرورم به السالم عليه حسين امام والدت روز: گويد مي انصاري عبداهللا بن جابر

 عبداهللا بن محمد ابوالقاسم: (بود شده نوشته چنين آن ودر خواندم، را آن نوشته ديدم، وسفيد درخشان لوحي دستش در ناگاه بگويم،

 بن محمد ابو عبدمناف؛ بن هاشم بن اسد دختر فاطمه مرتضي،مادرش طالب ابي بن علي ابوالحسن وهب؛ دختر آمنه مادرش مصطفي،

 ابومحمد وسلم؛ وآله عليه اهللا صلي محمد دختر فاطمه دو، اين مادر سرشت، پاك علي بن حسين عبداهللا ابو مجتبي؛ حسن نيكوكار، علي

 علي؛ بن حسن دختر عبداهللا ام مادرش باقر، علي بن محمد ابوجعفر شاهنشاه؛ يزدگردبن دختر شهربانو، مادرش عادل، حسين بن علي

 حميده؛ مادرش موثّق، جعفر بن موسي ابوابراهيم ابوبكر؛ بن محمد بن قاسم دختر فَروه ام مادرش صادق، محمد بن جعفر ابوعبداهللا

 سوسن؛ مادرش امين، محمد بن علي ابوالحسن خيزران؛ مادرش پاكيزه، علي بن محمد ابوجعفر نجمه؛ مادرش الرّضا، علي ابوالحسن

 اهللا عجل قائم است، زمين روي در خدا حجت حسن، بن محمد ابوالقاسم الحسن؛ ام كنيه با سمانه مادرش ارجمند، علي بن حسن ابومحمد

 (11)).(باد آنها همه بر خدا درودهاي( نرجس مادرش الشريف، فرجه تعالي

 إسماً عشر اثني فعددت األوصيأ اسماء فيه لوح يديها وبين فاطمة علي دخلت: (قال األنصاري عبداهللا ابن جابر عن آخر حديث وفي

 (12).(اجمعين عليهم اهللا صلوات علي منهم واربعة محمد، منهم ثالثه القائم، آخرهم
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 مهدي درباره مجتبي حسن امام سخن

 طاغوت با بيعت كه اين مگر نيست ما از امامان از يك هيچ كه دانيد نمي آيا: (فرمود گفتاري ضمن در السالم عليه مجتبي حسن امام

 او به نماز در مريم بن) اهللا روح( عيسي حضرت كه الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم مگر گيرد، قرار اش عهده بر) اجبار به( عصرش

 نيابد، دست گرفتن، بيعت براي او بر كس هيچ تا نموده، مخفي را مباركش ووجود داشته، پنهان را او والدت متعال خداوند كند، مي اقتدا

 عمرش غيبتش، در خداوند باشد، مي) عليها اهللا سالم نرجس( كنيزان سرور پسر است، السالم عليه حسين برادرم فرزند نهمين شخص اين

 هر بر خداوند بدانند همه كه است آن براي اين سازد، آشكار سال چهل از كمتر جوان صورت به قدرتش به را او سپس كند، طوالني را

 (13).(است توانا چيزي

 

 مهدي درباره حسين امام سخن

 خداوند است، ما خاندان قائم او است، عمران بن موسي از وسنتي يوسف، از سنتي داراي فرزندم نهمين: (فرمود السالم عليه حسين امام

 (14).(بخشد مي سامان شب، يك در را او كار متعال

 آنها، وآخرين السالم عليه طالب ابي بن علي اميرمؤمنان آنها نخستين است،) شده هدايت( مهدي نفر دوازده ازما: (فرمود حضرت آن نيز

 دين او وسيله وبه كند، مي زنده مرگش از بعد را زمين او وسيله به خداوند باشد، مي حق به وقائم امام كه است من فرزندان از نفر، نهمين

 طوالني اثر بر كه است غيبتي داراي او پسندند، نمي مشركان اگرچه نمايد، مي وپيروز چيره ها آيين همه وبر سازد مي آشكار را حق

 اگر: (گويند مي مسخره، حالت به آنها به گيرند، مي قرار آزار ومورد مانند، مي قدم ثابت ديگر اي وعده شوند، مي مرتد اي عده بودنش،

 وتكذيب ها ورنج ها آزار راه، اين ودر كند، واستقامت صبر غيبتش طول در كه كس آن) شود؟ مي محقق كي وعده اين گوييد، مي راست

 مي دشمنان با شمشير با وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول ركاب در كه است مجاهدي همانند پاداشش، نمايد، تحمل را ها

 (15).(جنگد

 

 مهدي حضرت درباره سجاد امام سخن

 نوح از سنتي الشريف، فرجه تعالي اهللا عجل قائم وجود در: (فرمـود شنيدم السالم عليه العابدين زين امام از: گويد مي جبيـر بن سعيد

 (16).(باشد مي حضرت آن عمر طول آن كه هست السالم عليه

 از يك هيچ كرد، خروج كه ووقتي. است نشده متولد هنوز: (گويند مي كه طوري به است، مخفي مردم بر والدتش ما، از قائم: فرمود نيز

 (17).(نيابد دست او به گرفتن بيعت براي جباران
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 روز شش اولي غيبت است، ديگري از تر طوالني ها غيبت اين از يكي كبرا، وغيبت صغرا غيبت است، غيبت دو ما قائم براي: (فرمود نيز

 منصرف خود عقيده واز شده متزلزل او به معتقدان بيشتر كه وقتي تا است، طوالني مدتش ديگري، اما است،) 18(سال شش يا ماه شش يا

 خود در ايم، كرده مقرّر ما كه آنچه انجام ودر باشد، داشته صحيح وشناخت قوي، يقين كه ماند مي قدم ثابت راه اين در كس آن شوند،

 (19).(است خاندان ما وتسليم كند، نمي رنج احساس

 

 مهدي امام درباره باقر امام حضرت سخن

 حضرت آن افكند، مي دشمنانش دل بر خداوند كه ووحشتي رعب وسيله به ما، قائم: فرمود السالم عليه باقر امام: گويد مي مسلم محمدبن

 به او حكومت گردد، مي آشكار او براي ها گنج ،)دارد االرض طي( پيچد مي پايش زير زمين شود، تأييد االهي ياري به كند، مي ياري را

 اكراه آن از مشركان اگرچه كند، مي پيروز اديان همه وبر كرده، آشكار را دينش او وسيله به متعال خداوند رسد، مي ومغرب مشرق سراسر

 نماز ودر آيد، فرود آسمان از مريم بن عيسي خدا، روح نمايد، مي آباد را همه نماند، نمي باقي ويراني جاي زمين سراسر در باشند، داشته

 .نمايد مي اقتدا الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت به

 .(كند؟ مي وقيام شده ظاهر وقت چه در شما قائم خدا، رسول پسر اي: (پرسيدم السالم عليه باقر امام از: افزايد مي مسلم بن محمد

 كنند، اكتفا زنان به وزنان مردان، به ومردان شوند، شبيه مردان به وزنان زنان به مردان كه هنگام آن: (فرمود پاسخ در السالم عليه باقر امام

: مانند بزرگي گناهان ومردم گردد، رد عادل گواهان گواهي ولي شود، پذيرفته وظلم، زور گواهان وگواهيِ گردند، سوار ها اسب بر ها زن

 (20..).(بشمرند سبك را ورباخواري زنا ريزي، خون

 رسيد، آنها از نفر آخرين ذكر به كه وقتي امام دوازده سيره شأن در گفتار ضمن در السالم عليه باقر امام: گويد مي مخزومي ابوايوب

 سنت از اطاعت به باد، تو بر بخواند، نماز او سر پشت السالم عليه عيسي حضرت او، ظهور از پس كه است كسي دوازدهم امام: (فرمود

 (21).(كريم وقرآن او، وروش

 

 مهدي حضرت شأن در صادق امام حضرت سخن

 از: (گويند مي نادان افراد كه اين تا گردد، مي غايب شما از شما، مهدي قطعاً خدا به سوگند باشيد، آگاه: (فرمود السالم عليه صادق امام

 از پر كه گونه همان را زمين وسراسر آيد، مي ثاقب شهاب همانند سپس) نيست وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد آل به نيازي خدا براي

 (22).(كند مي وداد عدل از پر شده، وجور ظلم

 پدران از رواياتي خدا، رسول پسر اي: (كردم عرض السالم عليه صادق امام به: گويد مي طوالني حديث ضمن در حميري محمد بن سيد

 .(شود؟ مي واقع شما از يك كدام مورد در بده خبر من به است، رسيده ما به آن، وقوع وصحت غيبت، عصر مورد در شما



 

Noorfatemah.org 
 

 الهى جمال جلوه مهدى امام ۴۱

 

 كه است هدايت امام دوازدهمين وآن گيرد مي قرار من، نسل از فرزند ششمين مورد در غيبت: (فرمود پاسخ در السالم عليه صادق امام

 زمين در خدا ذخيره كه است، حق به قائم آنها وآخرين است، السالم عليه علي اميرمؤمنان آنها نخستين كه هستند، خدا رسول از بعد

 كه پيامبر نوح عمر اندازه به خود، غيبت عصر در الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت اگر سوگند خدا به است، الزّمان وصاحب

 وداد عدل از پر شده وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين وسراسر كند، ظهور تا رود نمي دنيا از بماند باقي زيست، قومش ميان در

 (23).(كند

 از ما قائم مورد در اند، داشته كه هايي غيبت با رابطه در پيامبران هاي سنت: (فرمود شنيدم السالم عليه صادق امام از: گويد مي بصير ابو

 .(دهد مي رخ مو به مو السالم عليهم بيت اهل

 ابوبصير، اي: (فرمود السالم عليه صادق امام كيست؟ بيت اهل شما از قائم خدا، رسول پسر اي: (پرسيدم حضرت آن از: گويد مي بصير ابو

 وشبهه شك به او درباره گرايان باطل كه طوري به كند، مي طوالني غيبت است، كنيزان برترين وپسر موسي فرزندم نسل از نفر پنجمين او

 خدا وروح نمايد، مي فتح او براي را زمين ومغرب مشـرق سراسر خداوند گاه آن سازد، مي آشكار را او متعال خداوند سپس افتند، مي

 درخشان پروردگارش، نور پرتو در زمين سراسر عصر آن در نمايد، اقتدا او به نماز ودر آيد، فرود آسمان از عليهماالسالم مريم بن عيسي

 مي خدا براي دين وهمه شود، عبادت زمين آن در خدا كه اين جز ماند، نمي باقي خداوند غير براي مكاني زمين سراسر ودر گردد، مي

 (24).(نپسندند مشركان هرچند. ماند نمي باقي باطلي ودين گردد،

 

 مهدي امام شأن در كاظم امام حضرت سخن

 رفت، دنيا از) 25(عباسي فرزندان از نفر پنجمين كه هنگامي(: فرمود كه كند مي نقل السالم عليه كاظم امام برادرش از جعفر بن علي

 دارد وجود غيبتي االمر صاحب حضرت براي كه بدان سازد، منحرف دين از را شما كسي مبادا دينتان، از مراقبت مورد در خدارا، خدارا،

 به خدا كه است خداوند طرف از سختي حادثه غيبت اين كنند، مي اعراض دين از او، به معتقدان از بعضي بودنش، طوالني اثر بر كه

 .(كردند مي پيروي آن از يافتند، مي آن از تر صحيح را ديني شما واجداد پدران اگر كند، امتحان را مردم آن وسيله

 كوچك شما هاي وانديشه ندارد، را آن فهميدن توان شما هاي عقل: فرمود كيست؟ عباسي فرزندان از نفر پنجمين من، سرور اي: (پرسيدم

 (26).(كرد خواهيد درك را آن زودي به بمانيد، زنده اگر ولي است، آن درك از تر

 حق، به قائم آيا خدا، رسول پسر اي: (كردم عرض او به شدم، شرفياب السالم عليه كاظم امام محضر به: گويد مي عبدالرحمن بن يونس

 را وآن سازد، مي پاك دشمنان وجود لوث از را زمين سراسر كه قائمي آن ولي هستم، حق به قائم من: (فرمود پاسخ در). هستي؟ تو

 از بعضي كه طوري به دارد، طوالني غيبت است، من نسل از فرزند پنجمين كند، مي وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان
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 به خوشا آنها، حال به خوشا هستيم، راضي آنها بودن شيعه به نيز وما هستند، راضي ما امامت به وبعضي شوند مي مرتد او، به معتقدان

 (27).(هستند ما درجات ودر ما با قيامت در آنها سوگند خدا به آنها، حال

 

 مهدي حضرت شأن در رضا امام حضرت سخن

 :شد مي آغاز شعر اين با كه سرودم، السالم عليه رضا حضرت مواليم براي اي قصيده: گويد خُزاعي علي بن دعبل

مدارس آيات ن خَلَتمقفرُ وحيٍ منزلُ تالوةٍو م رَصاتالع 

 دو اين به كه وقتي. است شده خالي افراد، سكوت از اش عرصه االهي، وحي هاي وخانه مانده، خالي تالوت از قرآني آيات هاي مدرسه

 :رسيدم شعر

محالَةَ ال امامٍ خُـرُوج 28(خارج) 

 وباطـلٍ حـقٍّ كُـلّ فينا يـُميزُ

قُوملَي ياهللاِ اسم ع رَكاتوالب 

 والنَّقمات النَّعماء علَي ويجزي

 سازد، وجدا كرده معرفي را وباطل حق هرگونه ما وبراي كند، مي قيام او بركات وبا خدا نام با واو يابد، تحقق امام وقيام خروج ناگزير،

 .(دهد مي وپاداش جزا ها وزشتي ها خوبي وبه

 زبانت بر را سخنان اين القدس روح خزاعي، اي: فرمود من وبه نموده بلند من طرف به را سرش وسپس، كرد گريه السالم عليه رضا امام

 كيست؟ كننده قيام امام اين داني مي آيا. است ساخته جاري

 را وآن سازد، پاك فساد لوث از را زمين وسراسر كند، وقيام خروج شما از امامي ام شنيده كه اين جز من، موالي اي نه،: (كردم عرض

 (29).(نمايد وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان

 عليه علي از وبعد السالم، عليه علي پسرش او از وبعد السالم، عليه محمد پسرم من از بعد امام دعبِلْ، اي: (فرمود السالم عليه رضا امام

 انتظار در مردم غيبتش زمان در كه است، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم حجت پسرش، او از وبعد السالم، عليه حسن پسرش السالم

 كند طوالني را روز آن متعال خداوند نماند، باقي روز يك جز، دنيا از اگر كنند، اطاعت او از همه كرد، ظهور كه هنگامي هستند، او ظهور

 .(نمايد وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان را وزمين شود، ظاهر امام آن تا
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۴۳

 امر اين صاحب: (فرمود پاسخ در) هستي؟ تو) قائم( امر اين صاحب آيا: (پرسيدم السالم عليه رضا حضرت از: گويد مي صلْت بن ريان

 با باشم، امام همان من چگونه كند، وداد عدل از پر شده وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين سراسر كه نيستم امامي آن ولي هستم،

 ولي دارد، پيران وسال سن كند، خروج وقتي كه است كسي آن الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم كني؟ مي مشاهده را، بدنم ضعف كه اين

 ريشه از را آن تواند مي كند، دراز زمين روي درخت بزرگترين به را دستش اگر كه طوري به دارد، نيرومند پيكر است، جوان اش چهره

 السالم عليه موسي عصاي شوند، كوبيده سختي به هايش وسنگ آيند درمي لرزه به ها كوه بزند، فرياد ها كوه ميان در واگر آورد، بيرون

 او بخواهد كه زمان آن تا خود پوشش با خداوند است، من نسل از پسر چهارمين امام، اين اوست، دست در السالم عليه سليمان وانگشتر

 (30).(كند وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين وسراسر شده، آشكار سپس دارد، مي نگه غيبت پرده پشت در را

 

 مهدي امام شأن در جواد امام حضرت سخن

 فرجه تعالي اهللا عجل قائم حضرت مورد در داشتم قصد رفتم، السالم عليه جواد امام مواليم محضر به: (گويد حسني عبدالعظيم حضرت

 .(ما؟ ازغير يا ماست از آيا كه كنم سؤال او از الشريف

 مردم است واجب كه است مهدي واو ازماست، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم ابوالقاسم، اي: (وفرمود كرده سخن به ابتدا حضرت آن

 صلي محمد كه خداوندي به سوگند است، من نسل از فرزند سومين او نمايند، اطاعت او از ظهور وهنگام بكشند، را او انتظار غيبتش در

 را روز آن خداوند نماند، باقي روز يك جز دنيا از اگر داد، اختصاص امامت، مقام به را وما كرد، مبعوث پيامبري به را وسلم وآله عليه اهللا

 وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين وسراسر شود ظاهر الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي تا كند، طوالني

 آن در بخشيد، سامان را السالم عليه موسي سخَنَش هم قيام كه چنان بخشد، سامان را او وقيام كار شب، يك در متعال وخداوند نمايد،

 عنوان به بازگشت، وقتي بياورد، اش خانواده كردن گرم براي آن از اندكي تا رفت آتش طرف به بيابان در السالم عليه موسي كه هنگام

 .(بازگشت خدا ورسول پيامبر

 تعالي اهللا عجل مهدي امام فرج انتظار ما، شيعيان اعمال برترين الفَرَجِ؛ انتظار شيعتنا اَعمالِ اَفضل: (فرمود السالم عليه جواد امام گاه آن

 (31).(است الشريف فرجه

 او وسخن من، امر او امر است، السالم عليه علي پسرم من، از بعد امام: (فرمود شنيدم السالم عليه جواد امام از: گويد مي دلف ابي بن صقر

 پدرش، سخن او وسخن پدرش، امر او امر است، السالم عليه حسن پسرش او از بعد امام است، من اطاعت او واطاعت من، سخن

 السالم عليه حسن امام از بعد امام خدا، رسول فرزند اي: (كردم عرض). نمود سكوت سپس،. باشد مي پدرش از اطاعت او واطاعت

 .(كيست؟

 .(است انتظار ومورد حق به قائم السالمفرزندش عليه حسن از بعد: (فرمود گاه وآن كرد، سختي گريه السالم عليه جواد امام
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۴۴

 وبيشتر افتد، مي ها زبان از ويادش ذكر كه آن از پس زيرا: (فرمود است؟ شده ناميده قائم به او چرا خدا، رسول پسر اي: كردم عرض

 .(كند مي قيام شوند، مي مرتد امامتش به معتقدان

 مي سر به خروجش انتظار در همواره مخلص افراد است، طوالني غيبتي داراي او زيرا،: (فرمود گويند؟ مي منتظر او به چرا: كردم عرض

 شتاب گويند، مي دروغ خروجش، وقت كنندگان وتعيين گيرند، مي مسخره به را او ياد ومنكران، كنند، انكار را او شَكّاك واشخاص برند،

 (32).(يابند مي نجات راستين مسلمانان اينها ميان ودر. رسند مي هالكت به او، خروج براي زدگان

 

 مهدي امام شأن در هادي امام حضرت سخن

 چگونه شما حال است، السالم عليه حسن پسرم من، از بعد من جانشين: (فرمود شنيدم السالم عليه هادي امام از گويد مي جعفر ابوهاشم

 .(او؟ از بعد جانشين مورد در است

 عرض) 33).(است حرام شما براي او نام به وتلفظ بينيد، نمي را او شخص شما زيرا: (فرمود كند؟ فدايت مرا خدا چه، براي: كردم عرض

 (34).(وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد آل از حجت( بگوييد: فرمود كنيم؟ ياد را او چگونه: كردم

 

 مهدي فرزندش شأن در عسكري حسن امام سخن

 حضرت آن بپرسم، او از بعد جانشين از كه قصد اين با رسيدم السالم عليه عسكري حسن امام محضر به: (گويد مي) 35(اسحاق بن احمد

 حجت از خالي را زمين قيامت روز تا آفريده را السالم عليه آدم كه زمان آن از متعال خداوند اسحاق، احمدبن اي: گفت من سؤال از قبل

 را زمين بركات او وسيله وبه كند، مي نازل را باران او وسيله وبه كند، مي دفع زمين اهل از را، بال او وسيله به خداوند كه است، نداده قرار

 .سازد مي خارج

 تو از بعد وخليفه امام وسلم، وآله عليه اهللا صلي خدا رسول فرزند اي: كردم عرض السالم عليه حسن امام به: گويد مي اسحاق بن احمد

 ماه چون هم صورتش كه بود كودكي اش شانه وبر آمد، بيرون سپس شد، خانه ووارد برخاست سرعت با السالم عليه حسن امام كيست؟

 متعال، خداوند پيشگاه در اگر اسحاق، بن احمد اي: فرمود من به السالم عليه حسن امام داشت، سال سه حدود درخشيد، مي چهارده شب

 خدا رسول كنيه وهم نام هم پسر اين دادم، نمي نشان تو به را پسرم اين نبودي، احترام داراي خدا، هاي حجت محضر ودر نداشتي، كرامت

 آخر تا. (كند مي وداد عدل از پر شده وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين سراسر كه است كسي همان است، وسلم وآله عليه اهللا صلي

 (36).(شود مي ذكر بعداً آن مشروح كه حديث

 .اند شده ذكر االنوار وبحار النّعماني وغيبة الطوسي، وغيبة) ره( صدوق شيخ الدين كمال هاي كتاب ودر است بسيار مورد اين در روايات
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۴۵

 :نوشتها پى

 .2 ح 24 باب ،245 ص: الدين كمال (1)

 .35 حديث ،24 باب ،268 ـ 267 ص همان، (2)

 .1 حديث ،25 باب ،271 ص الدين، كمال (3)

 .5 حديث ،25 باب ،272 ص همان، (4)

 .1 حديث ،26 باب ،274 ص الدين، كمال (5)

 .9 حديث ،26 باب ،285 ص همان، (6)

 .14 حديث ،26 باب ،287و 286 ص همان، (7)

 .اي شده نوشته صفحه (8)

 .13 حديث 24 باب ،256 ص الدين، كمال (9)

 .29 حديث ،24 باب ،266 ص همان، (10)

 .(مترجم. (است آمده 528و 527 ص ،1ج كافي، دراصول تر، مفصل صورت به لوح حديث ،1 حديث ،27 باب ،289 ص همان، (11)

 .4 حديث 27 باب ،294 ص الدين، كمال (12)

 .2حديث ،29 باب ،297 ص الدين، كمال (13)

 .1 حديث ،30 باب ،297 ص همان، (14)

 .3حديث ،30 باب ،298 ص الدين، كمال (15)

 .4 حديث ،31 باب ،302 ص همان، (16)

 .6 حديث همان، (17)

 تعالي اهللا عجل مهدي حضرت مختلف حاالت به اشاره ،...و روز شش شايد: (نويسد مي سخن اين شرح در) ره( مجلسي عالمه (18)

 وبعد نشدند، خبر با خـاص، بسيار واصحاب بستگان جز او، والدت از كس هيچ اول، روز شش در باشد، غيبتش عصر در الشريف فرجه

 براي او امر السالم، عليه عسكري حسن امام پدرش وفات هنگام سال، شش از وپس گردند، مي خبر با خـواص از اي عده ماه، شش از

 شش از بعد سپس شود، نمي مطلع آن به كسي روز شش تا امامتش، از پس كه است اين به اشاره ويا. شود مي آشكار مردم از بسياري

 .(اهللا رحمه منه. (يابد مي وگسترش آشكار) او خاص چهارگانه نواب( او سفيران امر سال، شش از وبعد يابد، مي شهرت ماه،
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۴۶

 .8 حديث ،31 باب ،303 ص الدين، كمال (19)

 .16 حديث 32 باب 310 ص: الدين كمال (20)

 .17 حديث ،32 باب ،311 ـ 310 ص الدين، كمال (21)

 .22 حديث ،33 باب ،321 ص مدرك، همان (22)

 .23 حديث همان، (23)

 .31 حديث ،33 باب ،324 ص الدين، كمال (24)

 .عباسي الرشيد هارون پنجم، خليفه يعني (25)

 .1 حديث ،34باب ،337 ـ336 ص الدين، كمال (26)

 .5 حديث ،34 باب ،338 ص الدين، كمال (27)

 .است شده ذكر) خارج( جاي به) واقع( روايات،واژه از بعضي در (28)

 .6 حديث ،35 باب ،347 ص الدين، كمال (29)

 .7 حديث 35 باب 351 ـ 350 ص: الدين كمال (30)

 .1 حديث ،36 باب ،351 ص الدين، كمال (31)

 .3ح 36 باب 353 ـ352ص: الدين كمال (32)

 .4حديث ،37 باب ،355 ص همان، (33)

 العظمي آيةاهللا حضرت نهايت ودر شد ذكر گذشته صفحات در واحاديثي مطالبي حضرت آن نام بردنِ نام وجواز حرمت مورد در (34)

 ولي، است السند صحيح احاديث جمله از هم حديث اين وقطعاً. كردند تأويل نوعي به را حديث واين اند نداده حرمت به فتوا شيرازي

 بزرگوار ائمه لذا بودند، حضرت آن جان پي در وتزوير وزر زور حاكمان كه دارد خاص زمان همان به واختصاص تقيه زمان در صرفاً

 .(ويراستار. (شد وچنين. نيفتد آنها دام در بزرگ آن تا نبرند او از نامي دوستان كه دادند دستور

 .(مترجم. (است ذهاب سرپل درشهر مرقدش كه قم، در السالم عليه عسكري حسن امام وكيل (35)

 .1 حديث ،38 باب ،357 ص الدين، كمال (36)
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۴۷

 تسنن اهل طريق از روايت چند

 چند ذكر به را شما نظر اندكه كرده نقل الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت درباره بسياري روايات تسنّن اهل وعلماي محدثين

 :كنيم مي جلب آنها از روايت

 روز تا من اُمت همواره: (فرمود شنيدم وسلم وآله عليه اهللا صلي پيـامبر از: گفت كه كند مي نقل جابر از خـود صحيـح در مسلـم.1

 به مسلمانان رييس آيد، مي زمين به آسمان از السالم عليهما مريم بن عيسي جنگند، مي دشمنان با حق، شدن آشكار خاطر به قيامت

 شما از بعضي نه،: (فرمايد مي السالم عليه عيسي كنيم، اقتدا تو وبه كرده اقامه را نماز ما براي تا پيش به بيا: گويد مي السالم عليه عيسي

 (1).(هستيد ديگر بعضي امير) اسالم( امت اين به االهي كرامت خاطر به

 آن است، چگونه شما حال: (فرمود كه اند كرده نقل وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول از خود، صحاح در واحمد مسلم بخاري،.2

 (2).(باشد شما خود ميان از شما، امام ولي آيد، شما ميان در السالم عليه مريم پسر عيسي كه هنگام

 نماند باقي روز يك جز دنيا از اگر( :فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبـر كـه كند مي نقـل ابوداوود، روايت طبق مسعود بن عبداهللا .3

 همان را زمين سراسر است، من نام هم برانگيزد، را من، بيت اهل از يا من، از مردي خداوند كه اين تا كند، مي طوالني را روز آن خداوند

 (3).(نمايد وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه

 حكومت عرب بر است من نام هم كه من خاندان از مردي كه هنگام آن تا نرسد پايان به دنيا: (فرمود حضرت آن: آمده ديگر روايت در و

 (4).(كند

 را روز آن خداوند نماند، باقي روز يك جز دنيا عمر از اگر: (فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم پيامبر كه كند مي نقل هريره ابو.4

 (5).(نمايد ظهور است، من نام هم كه من خاندان از مردي تا كند، طوالني

 خداوند نماند، باقي روز يك جز روزگار از اگر: (فرمود حضرت آن كه كند مي نقل وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم پيامبر از اميرمؤمنان .5

 (6).(نمايد وداد عدل از پر شده وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين سراسر برانگيزد، را خاندانم از مردي

 (7).(فاطمةَ ولْدها منْ عتْرَتي منْ اَلْمهدي: (فرمود شنيدم خدا رسول از: گفت كه شده نقل سلمه ام از داوود ابي سنن در نيز.6

) وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول همسران از يكي( سلَمه اُم حضور در: گفت شده نقل مسيب بن سعيد از ماجه ابن سنن در نيز .7

: فرمود شنيدم وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول از: گفت سلمه ام آوردم، ميان به الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي از سخن بودم

)نْ المهديم لْدةَ و(8).(فاطم 

 سراسر است، بيني وباريك پيشاني بلند است، من از مهدي: (فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول كه كرده روايت داوود ابي نيز .8

 (9).(نمايد مي حكومت سال وهفت كند، مي وداد عدل از پر شده وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين
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 عليه اهللا صلي خدا رسول رحلت از بعد كه كرديم پيدا آن ترس ما: (گفت كه كند مي نقل خدري ابوسعيد از ديگري روايت در ترمذي .9

 ميان در) 10)(الْمهدي اُمتـي في انَّ: (فـرمود كرد؟ بايد چه پرسيديم وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول از دهد، رخ اي فتنه وسلم وآله

 .(كند فتنه رفع كه. (دارد وجود الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي من، امـت

 ناگاه بوديم، وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول محضر در روزي: گفت كند مي نقل ازعبداهللا سندش به خود سنن در ترمذي نيز ..10

 زد، حلقه اشك چشمانش ودر شد منقلب ديد، را آنها وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر كه وقتي آمدند، جا آن به هاشم بني جوانان گروهي

 .(داري اكراه چيزي از كه دهد مي نشان شما چهره: (پرسيدم حضرت آن از پريد، ورنگش

 كه شوند مي روبرو باليي با من از بعد زودي به من بيت واهل است، برگزيده ما براي را آخرت خداوند كه هستيم خانداني ما: (فرمود

 ومطالبه آيند، مي هست سياه هاي پرچم همراهشان در كه مشرق جانب از قومي كه آن تا شد، خواهد وگريز ودوري فرار موجب

 خود وخواسته آرمان به نتيجه ودر شوند، مي ياري مردم طرف از جنگند، مي بامخالفان رسند، نمي آن به اما كنند، مي خير) حكومت(

 حضرت( مرد آن دهند، مي قرار من بيت اهل از مردي اختيار در را آن بلكه پذيرند، نمي خودشان را) حكومت( آن ولي شوند، مي نايل

 كرد، درك را مردي چنين عصر شما از كسي هر كند، مي وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين سراسر) مهدي

 (11).(برساند او به را خود باشد، برف روي بر خيز سينه حركت با گرچه

 مهدي من، امت ميان در: (فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر كه كند مي روايت خدري ابوسعيد از ديگر حديث در ترمذي نيز .11

 فراواني از چنان آن من امت عصر، آن در كند، مي حكومت سال نُه وبيشتر هفت، كم دست آمد، خواهد الشريف فرجه تعالي اهللا عجل

 كم چيزي آنها واز سازد، مي آشكار را هايش ونعمت ها خوردني زمين است، نديده را نظيرش هرگز كه شود مي برخوردار ها نعمت

 اهللا عجل مهدي اي: (گويد ومي خيزد مي بر شخصي باشد، افتاده وپا دست زير كه است چيزي همچون وثروت عصر،مال آن ودر نكند،

 (12).(بگير: (فرمايد مي مهدي حضرت) بده من به اموال از الشريف، فرجه تعالي

 البيت، اَهلَ منّا المهدي: (فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر كه كند مي نقل السالم عليه علي حضرت از ديگر حديث در نيـز .12

هحصل(13).(بخشد مي سامان را كارش شب يك در خداوند است، ما خاندان از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي) ليلَة في اهللاُ ي 

 گرچه ديديد، را) مهدي( او كه وقتي: (فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر كه كند مي نقل ثوبان از ديگر، حديث مطابق ماجه ابـن .13

 (14).(است خدا خليفه مهدي او زيرا كنيد، بيعت او وبا برويد نزدش باشد، برف روي بر خيز سينه حركت با

 (15).(فاطمة ولد من المهدي: (يقول) ص( اهللا رسول سمعت فقاهت المهدي، فتذاكرنا سلمة أم عند كنا: قال المسيب بن سعيد از حديث.14

 فرزندان ما: (فرمود شنيدم وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول از: گفت كه كند مي نقل مالك بن انس از ديگر حديث در ترمذي نيز.15

 (16).(ومهدي وحسين وحسن وجعفر وعلي وحمزه، من هستيم؛ بهشت اهل سروران عبدالمطلب،
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 قيامت روز: (فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول كه كند مي نقل خدري ابوسعيد از خود سند به الصحيحين مستدرك كتاب در.16

 گونه همان را زمين سراسر كه كند مي خروج من خاندان از شخصي سپس گردد، وتجاوز وجور ظلم از پر زمين سراسر تا شود، نمي پا بر

 (17).(كند مي وعدل داد از پر شده، وتجاوز ظلم از پر كه

 (18.(است كرده نقل ـ الفاظ در تفاوت اندكي با را حديث اين نظير االولياء حلية كتاب در نيز اصفهاني نعيم ابو

 محمد آل ما از مهدي آيا: (پرسيد وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر از السالم عليه علي حضرت كه شده روايت العمال كنز كتاب ودر.17

 .(است؟ ما، غير از يا است، وسلم وآله عليه اهللا صلي

 را آن كه چنان كند، مي وختم كامل او وسيله به را) ودين اسالم( خداوند ماست، از بلكه: (فرمود پاسخ در وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر

 (19).(نمود آغاز ما وسيله به

 رسول به كه كنند مي نقل السالم عليه علي حضرت از الزوايد مجمع كتاب در هيثمي ونيز وخطيب، نعيم وابو وطبراني حماد بن نعيم .18

 .(ما غير از يا ماست از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي آيا خدا، رسول اي: (كردم عرض وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا

 به كه گونه همان نمايد، مي وختم كامل را دين ما وسيله به خداوند ماست، از بلكه: (فرمود پاسخ در وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول

 را حديث اين) 20).(يابد مي الفت ما وسيله به آنها هاي ودل يابند، مي نجات پرستي وبت شرك از ما وسيله به ومردم كرد، آغاز ما وسيله

 (21.(است نموده روايت اَالوسط كتاب در طبراني

 

 مهدي حضرت شأن در شده نوشته هاي كتاب

 از يكي است، شده تأليف تاكنون حضرت، آن غيبت آغاز از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام حضرت درباره بسيار هاي كتاب

 در رسيده، حضرت آن درباره وشيعه تسنّن اهل احاديث از را وآنچه است، نگاشته حضرت آن درباره جلد صد در كتابي معاصر علماي

 ويكي. فرمايد عنايت خير اهل از بعضي به را موسوعه اين چاپ توفيق كه خواهم مي خداوند درگاه از است، كرده آوري جمع كتاب آن

 علماي از ويكي است نوشته البشر، سيد الرسول بعد ينتظر المهدي نام به مهدي حضرت وجود ونفي رد در كتابي نيز سنت اهل علماي از

 .است درآورده تحرير رشته به كتاب اين رد در كتابي حجاز

 وسلم وآله عليه اهللا صلي اسالم گرامي رسول از كه وروايـاتي اند، نوشته ها كتاب حضرت درباره نيز، تسنّن اهل دانشمندان از بسياري

 محمد عبداهللا ابو حافظ( شافعي كُنجي نام به آنها فقيه جمله از اند، كرده نقل آمده، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهـدي حضرت دربـاره

 .است كرده تأليف) الزّمان صاحب اخبار في البيان( نام به كتابي) ق. هـ 658 سال متوفّاي شافعي، كُنجي محمد بن يوسف بن

 عنوان الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت خصوص در هايي باب از تسنّن، اهل) 22(صحاح هاي كتاب در كه آنچه بر افزون

 .كرديم ذكر قبالً را روايات آن از بعضي كه) 23(است شده نقل شده،
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 فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت درباره كتابي است، تسنّن اهل مشهور محدثان از كه) ق. هـ 403 يا 402 متوفّاي( اصفهاني ابونعيم

 وبيانگر است، تسنن اهل ومسندهاي صحاح هاي كتاب از حديث چهل محتوي كتاب اين) 24(است نموده تأليف االربعين نام به الشريف

 بن علي از كه است روايتي احاديث؛ آن از يكي است، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت مبارك وكنيه ونام واحوال اوصاف

 :گفت كه كرده نقل پدرش از واو هالل

 رسول سر كنار در عليها اهللا سالم فاطمه ديدم رفتم، محضرش به بود، مرگ بستر در وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم پيامبر كه هنگام آن در)

 او سوي به را سرش وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول كرد، گريه بلند صداي با ديدم باره يك به نشسته، وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا

 از بعد كه دارم آن ترس: (كرد عرض عليها اهللا سالم فاطمه) كني؟ مي گريه چرا عليها اهللا سالم فاطمه من، محبوبه اي: (وفرمود نمود بلند

 :فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول نمايند منحرف خود، حق مسير واز ،)كنند تباه را دين تو، رحلت

 سپس كرد، رسالت به مبعوث را واو برگزيد، آن از را پدرت كرد، خاصي توجه زمين بر متعال، خداوند كه داني نمي آيا دلم، محبوبه اي) 

 از ما فاطمه، اي دهم، قرار او همسر را تو كه كرد وحي من وبه برگزيد، را السالم عليه علي تو وشوهر نمود زمين به ديگري خاص توجه

 كسي به هم ما از وبعد است نكرده عطا ما از قبل كس هيچ به كه است فرموده عطا خصلت هفت ما به متعال خداوند كه هستيم خانداني

 .كرد نخواهد عطا

 

 .باشم مي تو وپدر هستم، خدا مخلوقات ترين ومحبوب خداوند، پيشگاه در آنها ترين وگرامي پيامبران، خاتم من.1

2.است تو شوهر واو خداست، پيشگاه در آنها ترين ومحبوب اوصيا بهترين من ووصي. 

 .توست شوهر وعموي پدرت عموي عبدالمطلب بن حمزة واو خداست پيشگاه در آنها ترين ومحبوب شهيدان بهترين ما وشهيد.3

 عموي پسر او نمايد، پرواز بخواهد كه هرجا به فرشتگان همراه بهشت ودر شود، وپر بال دو داراي كه كسي آن) جعفر( است ما واز .4

 .است شوهرت وبرادر پدرت،

 آنها، پدر مقام كرد، مبعوث حق به مرا كه سوگند خداوندي به بهشتند، جوانان آقاي دو كه وحسين حسن پسرت دو است ما واز. 6 و5

 .آنهاست از ارجمندترين السالم عليه علي

 

 هرج جهان، سراسر كه هنگام آن در) 25(آنهاست نسل از امت اين مهدي برانگيخت، حق به مرا كه سوگند خداوندي به فاطمه، اي .7

 نكند، رحم كوچك به بزرگ كنند، غارت را همديگر اي وعده شود، بسته ها وراه كند، بروز ها وآشوب ها وفتنه شود،) 26(ومرج

 دژهاي كه كند، ظاهر را مردي) السالم عليه وحسين حسن( نفر دو اين نسل از خداوند زمان اين در نگذارد، احترام بزرگ به وكوچك
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 آغاز، در را آن من كه چنان سازد، وبرپا استوار آخرالزّمان، در را دين بگشايد، را وجهل گناه به پوشيده هاي ودل نمايد، فتح را گمراهي

 .نمايد عدالت از پر شده ظلم از پر كه گونه همان را زمين وسراسر پاساختم، وبر استوار

 من نزد در كه مقامي آن خاطر به است، من از سوزتر ودل تر مهربان تو به متعال خداوند كه چرا منما، وگريه نكن، محزون مرا فاطمه، اي

 مردم به همه واز تر، گرامي ومنصبش باالتر همه از مقامش كه داده قرار كسي همسر را تو خداوند اي، گرفته قلبم در كه وجايگاهي داري،

 من بيت اهل از فرد نخستين فاطمه، اي تو، كه ام كرده تفاضا متعال خداوند درگاه از من است، قضاوت به وبيناتر تر وعادل تر مهربان

 .بپيوندي من به كه باشي

 وپنج هفتاد او، از بعد عليها اهللا سالم فاطمـه وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول رحلـت از پـس: (فرمود السالم عليه علي حضـرت

 (27.(پيوست وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول به كه اين تا كرد عمر روز

 

 عسكري حسن امام جانشين

 حضور به: گفت كه كند مي نقل) 28(اسحاق بن احمد از صحيح سند به او كه كند مي روايت صدوق شيخ از اليقينّ حق در مجلسي، عالّمه

 من، سؤال از قبل حضرت آن بپرسم، رحلتش از بعد بزرگوار آن جانشين از كه قصد اين با شدم شرفياب السالم عليه عسكري حسن امام

 نمي خالي حجتش از را زمين قيامت، روز تا واكنون تاكنون، السالم عليه آدم حضرت عصر از متعال خداوند اسحاق، بن احمد اي: (فرمود

 مي آشكار را زمين هاي وبركت فرستد، مي فرو را باران او وسيله وبه نمايد، مي برطرف زمين اهل از را بال او وسيله به خداوند گذارد،

 .(سازد

 (كيست؟ شما از بعد وخليفه امام خدا، رسول فرزند اي: (پرسيدم

 وحدود درخشيد مي چهارده شب ماه مانند صورتش كه را كودكي ديدم آمد، بيرون سپس شد، اتاقي ووارد برخاست، شتابان حضرت آن

 پسرم نداشتي، ارجمندي مقام او هاي وحجت خدا پيشگاه در اگر اسحاق، بن احمد اي: (فرمود من به نهاده، خود شانه بر داشت سال سه

 همان را زمين سراسر كه است كسي همان است، وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول كُنيه وهم نام هم پسر اين دادم، نمي نشان تو به را

 السالم عليه خضر مثَل مانند اُمت، اين در پسر اين مثَل اسحاق، بن احمد اي. كند مي وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه

 را او امامت به عقيده خداوند كه شخصي جز افتند، مي هالكت راه به همه كه شود مي غايب اي گونه به سوگند خدا به است، وذوالقرنين

 .(است داده توفيق حضرت، آن فرج در تعجيل مورد در دعا براي را واو كرده، واستوار ثابت شخص آن در

 جانشيني مورد در مرا قلب كه اي نشانه آيا من، موالي اي( كردم عرض السالم عليه عسكري حسن امام به: گويد مي اسحاق بن احمد

 (!هست سازد وآرام مطمئن كودك اين
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 من اسحاقَ؛ بنَ احمد يا عينٍ بعد اَثَراً تَطلُب فال اعدائه، منْ والمنتقم اَرضه، في اهللاِ بقيةُ انا: (فرمود شيوا عربي زبان با كودك آن ناگاه

 نشانه جستجوي در ديگر مهدي خود ديدن از بعد اسحاق، بن احمد اي هستم، خدا دشمنان از گيرنده وانتقام زمين، در خدا حجت آخرين

 .(نباش

 السالم عليه حسن امام حضور به روز آن فرداي آمدم، بيرون السالم عليه حسن امام محضر از شادان بسيار: گويد مي اسحاق بن احمد

 مثَل فرمودي كه اين شدم، خوشحال بسيار نهادي، منّت من بر جانشينت دادن نشان با كه اين از خدا، رسول پسر اي: (كردم وعرض رفتم

 (باشد؟ مي نفر دو اين همانند او سنّت كدام است، وذوالقرنين خضر مثَل او

 .(دارد شباهت نفر دو اين به غيبتش، شدن طوالني در او: (فرمود السالم عليه حسن امام

 گردد؟ مي طوالني او غيبت آيا خدا، رسول فرزند اي: كردم عرض

 متعال خداوند كه كسي جز شوند، مي منصرف او به اعتقاد از او به معتقدان از بسياري كه اي گونه به آري، سوگند پروردگارم به: فرمود

 اسحاق، بن احمد اي فرموده، تأييد قدسي روح به را واو ساخته، برقرار او قلب در را وايمان گرفته، او از ما، واليت به نسبت را پيمانش

 گزاران وسپاس شاكران واز فراگير، گفتم را آنچه است، پروردگار هاي غيب از وغيبي االهي، رازهاي از ورازي خدا، امرهاي از امري اين

 (29).(باشي ما با اعلي ملكوت در قيامت فرداي در تا باش،

 از بعد پسر اين: وفرمود داد نشان من به را پسرش السالم عليه عسكري حسن امام: (گفت كه شده نقل اهوازي عمرو از ديگر حديث ودر

 عليه عسكري حسن امام: (است شده نقل وديگران) 31(عمري عثمان بن محمد از ديگر، روايت ومطابق) 30).(است شما صاحب من

 :وفرمود داد نشان بوديم، اش خانه در نفر چهل كه ما به را پسرش السالم

 امام پسر، اين هذا؛ يومكُم بعد ترونَه ال انكُم اما اديانكُم، في فتهلكوا تَتَفرّقُوا وال واطيعوه، فاتبعوه عليكم، وخليفتي بعدي، من رِمامكُم هذا)

 آگاه بيفتيد، هالكت به خود دين مورد در تا نشويد، پراكنده كنيد، واطاعت پيروي او از شماست، بر من وخليفه است، من از بعد شما

 .(بينيد نمي فردا از را او ديگر شما باشيد،

 (32.(رفت دنيا از السالم عليه حسن امام كه نگذشت روزي چند رفتيم، بيرون السالم عليه حسن امام محضر از: گفتند حاضران

 السالم عليه مهدي حضرت با مهزيار پسر ديدار ماجراى

 علي يا مهزيار، بن ابراهيم بن محمد از صحيح سند وبه طبرسي وشيخ طوسي وشيخ صدوق شيخ از اليقين حق كتاب در مجلسي، عالّمه

 حضرت زمان امام محضر به كه كردم قصد آنها همه ودر دادم، انجام حج بيست: گفت كه اند كرده روايت) 33(اهوازي، مهزيار ابراهيم بن

 اي گوينده بودم خوابيده بسترم در شب يك كه اين تا نيافتم، دست وسعادت توفيق اين به ولي برسم، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي

 (34).(بيايي حج به امسال كه شد داده اجازه تو به ابراهيم، بن علي اي: (گفت من به ديدم را
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 از سپس خواندم، را صبح نماز دميد، سحر سپيده تا خواندم مي نماز چنان هم ايستادم، نماز به بودم، خوشحال بسيار شدم، بيدار ازخواب

 كردم حركت مكّه سوي به كاروان اولين با است، حركت آماده كه ديدم را كارواني كنم، وجو پرس حج، هاي كاروان از تا رفتم بيرون خانه

 حسن امام فرزند جستجوي به سپس سپردم، اطمينان مورد افراد به را سفر ووسائل شدم پياده اسب از آنجا در) 35(رسيديم كوفه به تا

 كردم، حركت مدينه سوي به كاروان نخستين با كوفه از رانيافتم، او كردم وجستجو شدم جويا چه هر ولي پرداختم، السالم عليه عسكري

 از واثري خبر هيچ دادم، ادامه جستجو به نيز آنجا ودر سپردم اطمينان مورد افراد به را سفر وسائل درنگ بي رسيدم، مدينه به وقتي

 كرد، حركت مكه سوي به كاروان كه اين تا بودم، ديدار وآرزوي جستجو در چنان هم. نيافتم الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت

 عليه عسكري حسن امام آل از ومكرر پرداختم، جستجو وبه سپردم، دوستان به را خود اثاثيه نيز آنجا در شديم، روانه مكه سوي به هان

 كه كردم مي سرزنش را وخودم بودم رفته فرو فكر در ونااميدي، اميد ميان در يافتم نمي آنها از واثري خبر ولي شدم، مي جويا السالم

 .نداري ديدار لياقت البد

 مي خداوند درگاه واز پرداختم، كعبه طواف به گاه آن شد، خلوت تا ماندم منتظر بروم، كعبه طواف براي گرفتم تصميم شبي كه اين تا

 احرام لباس دو كه ديدم را وخوشبو سيما خوش جوان يك ناگاه ميان اين در. برساند حجت، حضرت ديدار آرزويم، به مرا كه خواستم

: وگفت شد متوجه من به او. است برگردانده ديگر دوش به را ردا ديگر وطرف افكنده دوش بر را وديگري بسته، كمر به را يكي پوشيده،

 .رفت دنيا از كند رحمتش خدا آري،: گفتم! شناسي مي را اهوازي خصيب ابن آيا: گفت. هستم اهواز اهالي از من: گفتم كيستي؟ تو

 واز كرد مي تالوت وقرآن) 36(پرداخت، مي عبادت به بندگي مقام در ها وشب گرفت مي روزه روزها كه كند، رحمت را او خدا: گفت

 (شناسي؟ مي را مهزيار ابراهيم بن علي اهواز، در آيا: (گفت سپس. بود ما دوستان

 كيستند؟ آنها: گفت آري؛: گفتم شناسي؟ مي را صريحان آيا ابوالحسن، اي آمدي خوش: گفت. هستم خودم: گفتم

 .هستند وموسي محمد: گفتم

 كردي؟ چه بود السالم عليه عسكري حسن وامام تو بين راكه اي نشانه آن: گفت

 .است من نزد: گفتم

. دادم نشان جوان آن به درآوردم جيبم از بود، شده نوشته وعلي محمد نام نگينش ودر بود زيبا انگشتري كه را آن. دهيد نشانم: گفت

 امامان فرزند عادل، امام تو ابامحمد، اي كند رحمت را تو خدا: (گفت مي كه حالي در سرداد، وناله كرد گريه سخت ديد را آن كه وقتي

 .(نمود پدرانت همنشين بهشت اعالي فردوس در را تو خداوند بودي، امام وپدر السالم، عليهم

 باقي شب از سوم ودو گذشت شب از سوم يك كه وقتي كن، مهيا را وخود برو، ات خانه به) مهزيار پسر( ابوالحسن، اي: فرمود سپس

 .رسيد خواهي آرزويت به خداوند خواست به كه بيا، ما نزد ماند

 از سوم يك گذشت از وپس شدم، وآماده دادم، انجام را وكارهايم بودم، انديشه اين ودر رفتم، خود گاه اقامت به: گويد مي مهزيار ابن

 را جوان همان رسيدم، آنجا به وقتي شدم، رهسپار) بودم داده مالقات وعده جوان آن به كه( شعب سوي وبه شده اسب بر سوار شب،
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 به نيز ومن كرد، حركت سواره داد، تو به مالقات اجازه آقا تو، حال به خوشا ابوالحسن، اي: (فرمود گاه آن گفت، آمد خوش من به ديدم،

 من به هنگام اين در رسيديم طائف كوه گردنه پايين وبه گذشتيم، آنجا واز برد، وعرفات منا به مرا كه اين تا كردم، حركت سواره دنبالش

 نماز: فرمود من به نماز، از پس شديم، نماز مشغول شدم، پياده نيز من شد، پياده او باش، شب نماز وآماده شو، پياده ابوالحسن، اي: فرمود

 ماليد خاك بر وصورت رفت سجده به نماز، از پس او آوردم، بجا مختصر اي گونه به را صبح نماز من نده، طول ولي بخوان، را صبح

 نيز ومن رفت كوه عقبه باالي به او كه اين تا داديم، ادامه خود راه وبه. شدم سوار شو، سوار گفت نيز من به شد، مركب سوار وسپس،

 .(بيني؟ مي چيزي آيا كن نظر: (گفت من به آنجا در بودم، همراهش
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 :نوشتها پى

 ظاهرين امتي من طائفة التزال قوله باب األمارة كتاب مسلم وصحيح. 225 حديث... عيسي نزول باب االيمان، كتاب مسلم، صحيح (1)

 عبداهللا بن جابر مسند. احمد مسند ،14193 حديث عبداهللا، جابربن مسند الكثيرين، مسند باقي احمد، ومسند. 3547 حديث الحق علي

 .14595 حديث

 اهللا سالم مريم بن عيسي نزول باب االيمان، كتاب مسلم، صحيح ،3193 حديث عيسي، نزول االنبياء احاديث كتاب بخاري، صحيح (2)

 ومسند 7355 حديث هريره، ابو مسند احمد، مسند ؛224 عيسي نزول باب األيمان كتاب و222 حديث محمد، نبينا بشريعة حاكماً عليها

 .8077 حديث السابق المسند باقي مسندالكثيرين باقي احمد

 .3735 حديث المهدي، كتاب داوود، ابي سنن (3)

 .(3734 حديث همـان،( است آمده) الدنيا تنقضي ال( ،)الدنيا تذهب ال( واژه جاي به روايات از بعضي در همـان، (4)

 .2157 حديث المهدي في جاء ما باب الفتن، كتاب ترمذي، سنن (5)

 .3734 حديث المهدي كتاب: داود ابي سنن (6)

 .3735 حديث المهدي، خروج باب الفتن، كتاب ماجه، ابن سنن (7)

 .4076 حديث همان، (8) 

 .3736 حديث المهدي، كتاب داوود، ابي سنن (9)

 .2158 حديث المهدي، في ماجاء باب اهللا، رسول عن الفتن كتاب ترمذي، سنن (10)

 .(جهاني گذاري عدد مطابق( 4072 حديث الترمذي، سنن (11)

 .4073 حديث مدرك، همان (12)

 .4075 حديث همان، (13)

 .4074 حديث ترمذي، سنن (14)

 .4076 حديث: ترمذي سنن (15)

 .4077 حديث همان، (16)

 .557 ص ،4 ج الصحيحين، مستدرك (17)
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 .101 ص ،3 ج االولياء، حلية (18)

 .39682 حديث ،598 ص ،14 ج العمال، كنز (19)

 .317 ـ 316 ص ،7ج الزوائد، مجمع (20)

 .157 حديث ،136 ص ،1 ج طبراني، االوسط المعجم (21)

 ماجه ابن سنن ترمذي؛) جامع( سنن داوود؛ ابي سنن مسلم؛ صحيح بخاري؛ صحيح: از اند عبارت سنت اهل صحاح هاي كتاب (22)

 في لألصول الجامع والتاج مالك ابن الموطاء كتاب ازمحدثين اي وعده است مشهور) سته صحاح( به حديث اهل بين در كه نسايي وسنن

 است سته صحاح همان اقواء قول گرچه اند، شمرده سنت اهل صحاح جز هم را عبدالرحمان بن علي منصور شيخ الرسول، احاديث

 .(ويراستار(

 عن الفتن كتاب( عنوان تحت خود سنن در ترمذي كه گونه همان داده، قرار) المهدي كتاب( عنوان به كتابي خود، سنن در داوود ابو (23)

 كتاب در خود سنن در ماجه ابن طور وهمين است، داده قرار) المهدي في جاء ما باب( نام به بابي) وسلم وآله عليه اهللا صلي اهللا رسول

 .است نموده تنظيم) المهدي خروج باب( عنوان تحت بابي الفتن،

 .165 ص ،1 ج قمي، محدث وااللقاب الكني (24)

 باقر امام مادر كه اين به ونظر است، السالم عليه حسين امام نسل از پدران ناحيه از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت (25)

 عليه حسن امام نسل از ناحيه، اين از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام بود، السالم عليه حسن امام دختر فاطمه، نام به السالم عليه

 .(مترجم( باشد مي نيز السالم

 .(ويراستار. (شود مي خوانده) ومرج هرْج( استعمال كثرت اثر بر ولي است) ومرَج هرَج( كلمه دو اين صحيح ضبط (26)

 وطريقته سيرته وشرح ظهوره، أيام ومدة الشريف فرجه تعالي اهللا عجل القائم قيام عالمات ذكر باب 498 ص ،2ج الغمه، كشف (27)

 عن جاء ما باب ،62ص اآلثر، كفاية ؛45 ص ،4 العامة،فصل جهة من ذلك اثبات في المضيئه االنوار منتخب دولته؛ في يظهر مما وطرف

 .عشر األثني األئمة علي النصوص في وسلم وآله عليه اهللا صلي اهللا رسول عن األنصاري عبداهللا بن جابر

 .درقم عسكري حسن امام وكيل (28)

 من عشر الثاني وانه القائم بابنه الغيبة وقوع من العسكري الحسن محمد ابي عن ماروي باب 370و ؛385 و384 ص الدين، كمال (29)

: المضيئة األنوار ومنتخب خاصة علي بن الحسن ابيه جهة من عليه النصوص ذكر في سومع فصل ،439 ص الوري، اعالم. 1حديث األئمة،

 .برؤيته وحظي شيعته من شاهده من ذكر في شاهد ذكرمن في العاشر الفصل 143 ص
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 .سوم فصل ،441 ص الوري، اعالم (30)

 .است الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام حضرت خاص نايب نخستين وي (31)

 .442 ص سوم، فصل الوري، اعالم (32)

): األمامة دالئل(و وكلمه، ووراه الشريف فرجه تعالي اهللا عجل القائم شاهد من ذكر 43 باب 22 حديث 465 ص: الدين كمال به ك.ر (33)

 .وعرفه الغيبة حال في الشريف فرجه تعالي اهللا عجل الزمان صاحب شاهد من معرفة باب 296 ص

 فرجه تعالي اهللا عجل زمان امام خدمت به كه بيا حج به امسال! مهزيار فـرزند اي: (گفت گونيده آن: نويسند مي) ره( قمي محدث (34)

 .(296 ص ،2 ج اآلمال، منتهي). (رسي مي الشريف

 .بود مكه سوي به آنجا واز كوفه سوي به اهواز، از حج مسير وقت آن در (35)

 .اند ايستاده بندگي مقام در ها شب ها، روزه با روزها انـد داده را بنـدگي داد كه قومـي بـر مرحبا (36)
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 آن باالي در آيا: گفت) نگرم مي وپرگياه سبز بقعه من، آقاي اي: (گفتم داشت، بسيار گياه كه ديدم، را وخرّمي سبز بقعه كردم نگاه خوب

: گفت من به او درخشيد، مي آن از تاباني نور كه ديدم، مو از اي خيمه باالي بر بسياري ريگ نگريستم، خوب كني؟ مي مشاهده چيزي

 بيني؟ مي چيزي آيا

 .بينم مي وچنان چنين آري: گفتم

 .باشد مي) كرد خيمه آن به اشاره( جا همين در آرزومندي هر آرزوي كه باشد، روشن وچشمت باش خوشحال مهزيار، پسر اي: فرمود

 اين در: فرمود رسيديم ريك تل آن پايين به كه وقتي كرديم، حركت هم با برويم، خيمه آن سوي به من با: فرمود من به جوان آن سپس،

 شتر مهار مهزيار، پسر اي: (گفت من به كه اين تا شدم، پياده نيز من شد، پياده او گردد، مي آسان مشكلي هر كه جاست اين شو، پياده جا

 وآمد رفت آن در كسي خدا ولي جز كه است جايي جا اين: گفت نيست؟ جا اين در كسي بسپارم، كسي چه به را شتر: گفتم كن، رها را

 .كند نمي

 بايست جا همين: گفت من به او رسيديم، خيمه آن نزديك وقتي كرديم، حركت خيمه آن سوي به جوان آن وهمراه كردم رها را شتر مهار

 .(رسيدي آرزويت به تو، حال به خوشا: (وگفت آمد من نزد كه نكشيد وطولي رفت او بگيرم، ورود اجازه تو وبراي بروم من تا

 روي در كه نمد فرش روي بر او شديم، شرفياب الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت محضر به هنگام اين در: گويد مهزيار ابن

 اش چهره ديدم داد، را سالمم جواب كردم، سالم او به بود، داده تكيه پوست از بالشي وبر بود، نشسته داشت، قرار سرخ چرمي پوست آن

 كشيده قامتي قد، كوتاه ونه قد بلند نه شود، نمي ديده او چهره در وناموزوني نقص گونه هيچ كه زيباست چنان درخشد، مي ماه مثل

 گونه در داشت، هموار هاي وگونه باريك بيني وبا ودرشت سياه چشمان داراي پيوسته، هم وبه كشيده ابروان با پيشاني گشاده داشت،

 :فرمود من به شدم، ومبهوت زده شگفت او رعناي چهره ديدن با كه بود، زيبا چنان خال آن بود، خالي راستش

 بني وفشارهاي ومشكالت تنگنا در سخت آنها: گفتم) است؟ چگونه آنها حال كردي، وداع چگونه عراق در را برادرانت مهزيار، پسر اي)

 .هستند) عباس بني( الشّيطان

 شب االهي غضب فرمان شوند، مي كشته خود هاي خانه در كه نگرم مي را آنها گويي روند؟ مي كجا به بكشد، را عباس بني خدا: (فرمود

 خواهند شما ذليل وقت آن در آنها شدند، شما مالك آنها كه گونه همان شويد، مي آنها وحاكم مالك شما آنگاه گيرد، مي فرا را آنها وروز

 .(شد

 تا باشد، ها مكان ودورترين ترين مخفي كه آن مگر نشوم مكاني ساكن كه گرفته عهد من از او، بر خدا صلوات پدرم: (فرمود سپس،

 پسرم، اي: (فرمود پدرم كه بدان. بماند محفوظ منحرف، ومتمرّدان گمراهان، هاي نيرنگ گزند از سكونتم ومحل نشود، فاش من اسرار

 بپيمايند، را كمال درجات او، وسيله به آنها كه حجتي گذارد، نمي حجت بدون را دار ودين خداپرست ومردم بال اهل متعال، خداوند

 را تو خداوند كه باشي وامامي حجت همان تو كه دارم آن اميد پسرم، اي نمايند، پيروي او وروش سنت واز كرده اقتدا او به كه وامامي
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 پنهان جاهاي در كه باد برتو پسرم، اي. باشد برگزيده گمراهي آتش نمودن وخاموش دين، بردن وباال باطل، نابودي حق، گسترش براي

 امور اين ولي است، متجاوز ومخالفان رحم، بي دشمنان داراي متعال، خداوند اولياي از ولي هر زيرا كني، زندگي نقاط دورترين در زمين،

 متوجه تو به ورزند مي عشق هايشان آشيان به كه پرندگاني چونان واخالص، طاعت اهل هاي دل كه بدان. نيندازد وحشت به را تو

 باشند، مي وارجمند عزيز خدا پيشگاه در ولي اند، شده وخوار ذليل دشمن دست در گرچه كه، هستند گروهي ايشان. ورزند مي وعشق

 با آن پرتو ودر كرده استخراج خود منبع از را حق دين اند، زده چنگ السالم عليهم بيت اهل والي دامان وبه وقناعتند زهد اهل آنها

 به را آنان خداوند. شوند نايل وباشكوه عزّتمند اقتدار با آخرت خانه در تا دنيا، در وفداكاري وتحمل صبر پرتو در كنند، مي جهاد دشمنان

 تا ساز، خود پيشه را صبر خود امور حوادث در پسرم، اي باشند، نيك وسرانجامي عظيم كرامت داراي تا داده، توفيق ها ويژگي اين

 ها ورنج ها ذلّت راندن عقب از پس خدا، خواست وبه نمايد، استوار را دولتت واركان سازد، فراهم تو براي را كار اسباب متعال خداوند

 .يابد سامان تو وامور برسي، واقتدار عزّت به وفشارها،

 گشته سپري ومشكالت ودشواري فشار همه آن ودوران اي، شده االهي وتأييدات نصرت مشمول كه نگرم مي را تو گويي پسرم، اي

 گروه گروه ومردم درآيد، اهتزاز به تو سر باالي بر كه نگرم مي) 1(وزمزم حطيم بين در را سفيد هاي وعلَم زرد هاي پرچم گويي است،

 از شده وزدوده وصاف ملكوتي هاي ودل پاكيزه وروان وروح هستند، طينت پاك كه آنهايي بيايند، بيعت براي تو نزد االسود حجر كنار در

 هاي فتنه ونابودي دشمنان سركوبي براي وقاطع صالبت وپر دين، پذيرش براي ونرم آماده هاي دل داراي دارند، ونفاق پليدي هرگونه

 هاي وتاريكي بدرخشد، حق وسپيده گردند؛ آشكار داران ودين حق ودين شود، آراسته دين هاي بوستان وقت آن در هستند، گمراهان

 سالمتي رفاه به مشكالت همه بازگرداند، را ايمان ارجمند هاي ونشانه بشكند، درهم را طغيان تو وسيله به وخداوند شود، برطرف باطل

 سوي به ـ بتوانند اگر ـ دارند دوست گهواره، ميان در كودكان كه اي گونه به بگيرد، را وعدوات كينه جاي وصميمت، ودوستي شود، تبديل

 مبدل وصفا شادي از گلستاني به را دنيا اطراف تو وسيله به باشند، داشته تو به پيوستن براي راهي اگر وحشي، حيوانات كنند، پرواز تو

 دين كه آنان وهمه گردند، استوار خود هاي قرارگاه در حق هاي پايه شوند، پخش وشادي، نشاط عزّت هاي شاخه تو وسيله وبه سازند،

 گردد، مي پيروز دوستي وهر منكوب دشمني هر افكنند، مي سايه تو بر سو، هر از پيروزي ابرهاي بخزند، خود هاي النه به هستند، ستيز

 خدا به كه كسي پس. نماند باقي عداوت پر ومعاند كينه، پر دشمن ويا كننده، تحقير منكر ويا متجاوز، جبار زمين سراسر در وقت اين در

 .(است داده قرار اي اندازه چيزي هر براي خداوند كه چرا رساند، مي هدفش به را او خداوند است، كافي را او خداوند كند، توكل

 در راستين وبرادران صدق اهل براي جز را وآن بداري، پنهان را مجلس اين در شما با من گوي وگفت اينها همه بايد: (فرمود پدرم سپس،

 .(نسازي فاش دين،

 وحكمت واحكام عقائد كسب براي الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت آقا محضر در مدتي: گويد مي مهزيار بن ابراهيم بن علي

 وطنم به كه گرفتم اجازه محضرش از سپس ماندم، نمايد مي طروات وپر پربار را ها قلب ومزرعه بخشد، مي نشاط ها قلب به كه هايي

 دنيا سعادت مايه كه خود دعاي مشمول مرا وداع، هنگام حضرت آن كردم، خداحافظي مطالبي، بيان از پس ومن بازگردم،) اهواز(

 .داد قرار بود، عاقبتم براي ماندگار وذخيره وآخرت،
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 الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت محضر به وبيعت، عهد تجديد مجدد خداحافظي براي صبح شدم، بازگشت آماده كه وقتي

 حضرت آن دهيد، وافتخار فرمايد تفضل من به آن قبول با كردم وعرض دادم محضرش به بود درهم هزار پنجاه از بيش كه مبلغي رسيدم،

 است، ودشوار طوالني كني مي حركت كه اي جاده اين در زيرا بگير، بهره خود زندگي مصرف مورد در پول اين از: (وفرمود زد، مي لبخند

 (2.(شدم رهسپار وطنم سوي به گاه آن كرد، بسيار دعاي من براي سپس). كن مصرف را آن وطن، به رسيدن وبراي

 

 مهدي حضرت وظهور وجود بودن قطعي

 نقلي داليل زيرا ندارد، امكان وجه هيچ به آن انكار كه است روشني امور از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت وظهور وجود

 عجل مهدي حضرت وظهور وجود بودن قطعي بنابراين،. است ناپذير وخلل بسيار، حضرت، آن وظهور وجود بر آن وامثال وحسي وعقلي

 اهللا صلي خدا رسول از بعد او بالفصل وخالفت طالب ابي بن علي اميرمؤمنان وامامت واليت بودن قطعي مانند الشريف فرجه تعالي اهللا

 از بعد السالم عليه علي امام خالفت مورد در تراشي اشكال است، سبحان خداوند پاك ذات وجود بودن قطعي ومانند وسلم، وآله عليه

 مهدي حضـرت وظهور وجـود در اشكال چنين وهم خداست، وجود درباره تراشي اشكال مانند وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول

 .باشد مي خدا وجود در اشكال همانند الشريف فرجه تعالي اهللا عجل

 كنيد، مي اختالف جانشينم مورد در من از بعد كه نگرم مي را شما گويي: (فرمود السالم عليه عسكري حسن امام كه شده نقل حديثي در

 است مانندكسي است، فرزندم منكر ولي دارد، وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول از بعد امامان امامت به واقرار اعتقاد كه كس آن بدانيد

 رسول كه وكسي نمايد، انكار را وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد حضرت پيامبري ولي دارد، ورسوالن پيامبران همه به واقرار اعتقاد كه

 كردن اطاعت مانند ما نفر آخرين اطاعت زيرا نمايد، انكار را پيامبران همه كه است مانندكسي كند انكار را وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا

 او درباره مردم كه است غيبتي داراي فرزندم كه باشيد آگاه. ماست نفر اولين كردن انكار مانند ما، نفر آخرين نمودن وانكار ماست، اولين

 (3).(است نموده استوار راست راه در را آنها قلب خداوند كه كساني آن مگر افتند، مي وترديد شك به

 

 حضرت آن عمر طول راز

 كلِ علي اهللاَ اَنَّ: (كه اين به توجه با است، متعال خداوند وقدرت اراده با الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت شريف عمر طول

 مي ديده افرادي تاريخ ودر دارد، امكان علمي نظر از عمر، شدن طوالني كه اين بر افزون است؛ توانا چيزي هر بر خداوند) 4)(قَديرٌ شَئٍ

 حضرت عمر طول مورد ودر است، رسيده بيشتر بلكه هزاران، به عمرشان كه داشتند وجود واشخاصي اند، كرده عمر سال هزاران كه شوند

. اند داده خبر آن به وامين راستين امامان بلكه وسلم، وآله عليه اهللا صلي اكرم رسول امين، صادقِ الشريف، فرجه تعالي اهللا عجل مهدي

 فرموده حتي اند داده خبر آن وطول وغيبت ونسبي، حسبي ومشخّصات اسم ذكر با وامامان وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول كه چنان

 .شد ذكر قبالً كه چنان كنند، مي وترديد شك مورد اين در بعضي اند،
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 سال، 950 خود قوم ميان در او قرآن، صريح وطبق كرد، عمر سال 2500 كه داريم السالم عليه نوح نام به پيامبري ما اين، بر عالوه

 (5.(نمود پيامبري

 (6).(است عمر طول وآن دارد، السالم عليه نوح از سنّتي الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت( روايات؛ از بعضي وطبق

 مطلب اين به نيز قرآن كه چنان) بودند خواب ودر زنده( كردند درنگ كهف ميان در سال ونُه سيصد كهف اصحاب كه اين ديگر شاهد

 (7.(است كرده اشاره

 عليه ابراهيم سال، 2450 نوح سال، 930 السالم عليه آدم ها انسان پدر( فرمود؛ وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول: آمده حديث در

 (8).(كردند عمر سال 712 داوود بن وسليمان سال، 180 ابراهيم بن اسحاق سال، 120 اسماعيل سال، 175 السالم

 (9).(كرد عمر سال 2500 السالم عليه نوح حضرت: (فرمود السالم عليه صادق امام ديگر، روايت طبق

 خاك سرانجام نمود، آميزش دوشيزه هزار وبا ساخت شهر وهزار كرد، سلطنت سال هزار كه شده ذكر پادشاهي داستان ديگر؛ حديث ودر

 فريب تا بودند، ديده را او كه شد كساني عبرت مايه او ووجود شدند، او همسايه ومارها ها كرم گرديد، او بالش گور، وسنگ بستر گور،

 (10).(نخورند را دنيا

 عليه عيسي حضرت كه اين دليل به نيست محال الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت طوالني وبقاي عمر طول كه اين نتيجه

 باقي خداوند دشمنان از وابليس دجال چنين وهم هستند، وزنده باقي هنوز االهي، اولياي از السالم عليه والياس السالم عليه وخضر السالم

 فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت ماندن وزنده عمر طول چنين وهم است، شده ثابت وسنّت قرآن در آنها ماندن وزنده ند، ا وزنده

 .است آمده بسيار روايت در الشريف

 

 او ومعجزات مهدي امام با ديدار از هايي نمونه

 كه افرادي چنين هم است، بسيار شده وديده وشنيده نقل الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام با ارتباط در كه معجزاتي كه نماند ناگفته

 نظر نمونه عنوان به. بيايد شمارش به كه است آن از بيشتر... اند ديده تاكنون) 12( كبرا وغيبت) 11( صغرا غيبت عصر در را حضرت آن

 :كنم مي جلب مورد چند به را شما
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 حج در علوي جوان هميشگي شركت

 هم با جا همه در وعرفات ومنا مكه در رفتند، مكّه به حج مراسم انجام براي دوستانش از يكي با زيست، مي مداين در شيعيان از يكي

 احرام حال در را سيمايي خوش جوان خود، عبادات انجام ضمن جا آن در رفتند، عرفات به حج مراسم از بخشي انجام براي بودند،

 فقير ندادند، او به چيزي آنها كرد، كمك وتقاضاي آمد، فقيري ميان اين در شد، مي ديده اش چهره از او بودن مسافر هاي نشانه كه ديدند،

 .كرد بسيار دعاي او براي فقير وآن داد، فقير آن وبه برداشت، زمين از چيزي جوان آن كرد، كمك وتقاضاي رفت جوان آن نزد

 فقير داد؟ تو به چيزي چه جوان، آن عجبا وگفتيم رفتيم فقير آن نزد: گويند مي نفر دو آن شد، وپنهان رفت آنها نزد از جوان آن سپس،

 تعالي اهللا عجل عصر ولي حضرت جوان، آن كه دريافتنـد آنهـا بود، مثقال بيست قريب آن وزن كه داده نشان ما به دار دندانه طالي ريگ

 گفتند آنها گرفتند، را او سراغ بود، آنها ميان در جوان آن كه جمعيتي از نيافتند، را او ولي پرداختند، او جستجوي به باشد، الشريف فرجه

 (13).(كند مي شركت حج مراسم ودر آيد، مي حرم به سال وهر است، علوي سادات از: (كه نداريم اين جز اطالعي جوان، اين درباره

 

 قـم فرماندار از شك شدن طرف وبر سوار اسب

 جا آن در بودم حمدان، بن عبداهللا بن حسن ناصرالدوله، مجلس در روزي: گفت كه كند مي روايت مسترق ابوالحسن از راوندي قطب

 اعتقاد آن به زيرا گرفتم، مسخره به را آن ومن آورديم، ميان به الشريف فرجه تعالي اهللا عجل زمان امام وغيبت مقدسه ناحيه از سخن

 ومن آمد، ميان به مقدسه ناحيه از سخن باز) شد حاضر ما مجلس در او يا( شدم حاضر حسين، نام به عمويم مجلس در روزي تا نداشتم،

 وآن شد، برطرف مقدسه ناحيه مورد در وترديدم شك كه كرد، نقل را اي واقعه حسين عمويم كردم، ومسخره گرفته خرافات باد به را آن

 :بود چنين واقعه

 من به را قـم فرمانداري كه آن تا گرفتم، مي مسخره به را وآن بودم عقيده هم تو با مورد اين در نيز من پسرم،: (گفت من به عمويم

 جنگيدند مي او وبا كردند، مي مخالفت او با قـم اهل فرستاد، مي قـم به حاكم عنوان به را كس هر وقت خليفه كه هنگام آن در سپردند،

 كه وقتي راه مسير در شدم، قـم عازم بغداد از لشكر آن وهمراه گذاشت من اختيار تحت را لشكري خليفه كردند مي بيرون قـم از را واو

 در رسيدم، نهري به تا كردم دنبال را آن رفت، در من روي جلوي از شكاري رفتم، بيابان به شكار براي جا آن در رسيديم، طرز منطقه به

 را سواري ناگاه وتنها تك جا آن در شد، مي بيشتر نهر آن وسعت رفتم مي هرچه كردم، مي حركت شكار دنبال به چنان هم نهر آن ميان

 در سرخ دار ساقه وكفش بود، پيدا چشمانش وتنها پوشيده را وصورتش سر سرداشت، بر سبزي وعمامه بود، شهبا اسب بر سوار كه ديدم

 :گفت من به مقدمه بدون ناگاه داشت، پا

 .ننمود خطاب) است احترام كلمه كه( كُنيه وبا نزد صدا امير عنوان به مرا حسين، اي

 خواهي؟ مي چه من از: گفتم
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 پردازي؟ نمي من) نواب( اصحاب به را مالت وخمس گيري؟ مي مسخره به را مقدسه ناحيه مسئله چرا: گفت

 من، آقاي اي( كردم وعرض وترسيدم، افتاد اندامم بر لرزه او صداي از ترسيدم، نمي چيزي واز بودم وشجاع وقار با شخص كه اين با من

 .(دهم مي انجام فرمودي امر آنچه

 مي وتجارت كسب جا آن در شد، خواهي آن وارد وجدال جنگ بدون كني، مي حركت قـم سوي به كه وقتي: (گفت من به سوار اسب آن

 .(برسان مستحقّش به را اموالت خمس خود، موقع در كني،

 .كنم مي اطاعت ميل كمال با چشم، به: گفتم

 وچپ راست طرف در هرچه رفت، كجا ندانستم رفت، آنجا واز گردانيد را اسب عنان سپس،. برو وصالح رشد با اينك: گفت سوار اسب

 اين بازگشتم، خود لشكر سوي وبه گرديد، بيشتر من وهراس ترس. شد وناپيدا مخفي كلي طور وبه نيافتم را او شتافتم، او جستجوي به

 .نگفتم كسي وبه نموده فراموش را حادثه

 ما: (وگفتند آمدند من نزد قـم اهل از جمعي ولي روم، مي قـم مردم با جنگ براي كه كردم مي تصور خود پيش رسيدم، قـم به كه وقتي

 وهرگونه شو، شهر وارد اينك نداريم، جنگ تو با هستي موافق ما با تو چون ولي بود، مخالف ما با مذهب نظر از كه جنگيديم مي كسي با

 .(كن واداره تدبير را قـم شهر خواهي، مي كه

 در من طوالني اقامت مورد در خليفه امراي كردم، كسب داشتم توقع آنچه از بيش فراواني، اموال مدت اين در ماندم، قـم در مدتي من

 بغداد به ومن كرد، عزل قـم فرمانداري از مرا وخليفه نمودند، بدگويي خليفه نزد در من واز ورزيدند، حسادت من به ثروتم، وافزايش قـم

 عمري عثمان بن محمد جمله از آمدند، من ديدن به اي عده رفتم، ام خانه به سپس كردم، سالم او وبه رفتم خليفه خانه به ابتدا بازگشتم،

 بسيار او كار اين از نمود، تكيه من پشتي وبر نشست من مسند وبر آمد وجلو گذشت، حاضر مردم همه واز آمد، من ديدار به) 14(

 خلوت مجلس كه وقتي شد، مي افزوده من خشم بر لحظه به ولحظه بود، نشسته چنان هم واو رفتند، ومي آمدند مي مردم شدم، خشمگين

) 15( شهبا اسب صاحب: گفت. بگو: گفتم). بشنو را وآن دارد وجود رازي وتو، من بين(: وگفت شد نزديك من به عثمان بن محمد شد،

 بسيار اموال وكار، كسب با جا آن ودر شوي، مي قـم وارد آرامش با تو كه). (كرديم وفا بوديم داده كه اي وعده به ما: (فرمود ونهر،

 .(شود نمي تو مزاحم ما به انتسابت خاطر به وكسي كني مي تحصيل

 بن محمد ودست برخاستم. شود مي اطاعت چشم،: گفتم افتاد، اندامم بر وهراس،لرزه ترس از آمد، يادم به سوار اسب آن ماجراي ناگاه

 كه را مورد يك حتّي دادم، او وبه كرده حساب را اموالم وخمس گشودم، را ها خزانه ودر بردم، خانه داخل را واو گرفتم را عثمان

 ناحيه مورد در ديگر واقعه، اين از بعد. ورفت كرد وخداحافظي برخاست او پرداختم، نيز را آن وخمس داد، تذكّر او بودم، كرده فراموش

 .نكردم شك الشريف فرجه تعالي اهللا عجل عصر امام مقدسه

 عصر امام وغيبت مقدسه ناحيه به نسبت من وترديد شك شنيدم، حسين، ازعمويم را واقعه اين من كه وقتي: گويد مي مسترق ابوالحسن

 (16.(گرديد برطرف كلّي طور به الشريف فرجه تعالي اهللا عجل
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 زمان امام دعاي به وبرادرش صدوق شيخ تولد

 وبه نوشتم الشريف فرجه تعالي اهللا عجل زمان امام محضر به اي عريضه: گفت كه كردند نقل) 17(قمي بابويه بن علي از طوسي شيخ

 او به خداوند كه كند دعا تا بودم خواسته الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام از عريضه آن در فرستادم،) 18(روح بن حسين وسيله

 .(نداشت فرزند وقت آن تا كه اين به توجه با( كند عنايت فرزندي

 دعاي كه نكشيد طولي) 19)(داد خواهد او به صالح فرزند دو خداوند زودي به: (داد جواب چنين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل زمان امام

 حسين را ديگري ونام محمد، را آنها از يكي نام شد، پسر دو داراي كنيزي از واو شد مستجاب الشريف فرجه تعالي اهللا عجل زمان امام

 اربعه هاي ازكتاب ومهم معتبر كتاب كه) 21(الفقيه يحضره ال من كتاب آنها از يكي كه، است بسياري تأليفات داراي) 20(محمد گذاشت،

 .است شيعه

 بر كه كرد مي افتخار) صدوق شيخ( محمد. اند برخاسته بزرگي وعلماي محدثان او نسل واز است، بركت پر نسل داراي حسين، برادرش

 سـزاوار:(گفتنـد ومي ستـودند، مي لحاظ اين از را او اساتيدش،. است شده متولّد الشريف فرجه تعالي اهللا عجل زمان امام دعاي اثر

 عالي وتوفيقات علمي موقعيت داراي چنين اين شده، متولّد الشريف فرجه تعالي اهللا عجل حجت حضـرت دعاي به كه كسـي اسـت

 .(گردد

 

 كعبه كنار در زمان امام

 اهللا عجل االمر صاحب آيا: (پرسيدم عثمان بن محمد از: گفت او كه كند مي نقل حميري جعفر بن عبداهللا از خود سند به طوسي شيخ

 :كرد مي دعا چنين كه بود كعبه كنار در حضرت آن با ديدارم آخرين آري،: فرمود پاسخ در) اي؟ ديده را الشريف فرجه تعالي

 (كن وفا آن به اي داده وعده من به راكه آنچه خدايا، وعدتني؛ ما انجزلي اللهم)

 دشمنانت از من براي خدايا،) 23(اعدائك؛ من لي انتقم اللهم: (كند مي وعرض گرفته) 22(مستجار در را كعبه پرده را، حضرت آن وديدم

 .(بگير انتقام

 

 عباسي دژخيمان ورشكستگي

 سوار اسبي بر هركدام تا داد، فرمان بوديم نفر سه كه ما به عباسي معتضد: گفت كه كند مي نقل) 24(رشيق از خود سند به طوسي شيخ

 براي را السالم عليه عسكري حسن امام منزل نشاني برويم، سامرّا به باشيم، وسبكبار بكشيم، يدك خود همراه به را ديگري واسب شده،
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 را كس هر شويد، خانه وارد خبر بي بينيد، مي جا آن در را سياهي غالم رسيديد السالم عليه حسن امام خانه در به وقتي: (وگفت داد ما

 .(بياوريد من براي وسرش بكشيد، ديديد خانه آن در كه

 غالم بود، گفته عباسي معتضد كه گونه همان رسانديم، السالم عليه عسكري حسن امام خانه در بـه را وخـود رفتيم، سامرّا شهر به ما

 خانه در كسي چه واكنون كيست، خانه اين صاحب: (پرسيديم او از بود، مشغول زيرجامه بند بافتن به كه ديديم خانه داالن در را سياهي

 (است؟

 بي. ننمود وتوجه نكرد، ما به اعتنايي غالم آن خدا به سوگند است، خانه در) عج ـ مهدي حضرت( خانه صاحب: گفت جواب در غالم

 تازه گويا بوديم، نديده را آن از بهتر هرگز كه بود آويخته خانه آن درِ بر اي پرده ديديم، را نفيسي خانه ناگاه شديم، خانه وارد خبر

 بود، آن در دريايي گويا كه ديديم را بزرگي اتاق زديم، كنار را پرده آن نبود، كس هيچ خانه در بود، نخورده آن به ودستي بودند، دوخته

 وزيبا اندام خوش كه را شخصي حصير، آن روي وبر دارد، قرار آب روي حصير، آن كه فهميديم بود، افتاده حصيري خانه، انتهاي ودر

 .نكرد اعتنا ما ووسايل ما به او خواند، مي نماز كه كرديم مشاهده بود چهره

 دست آب ودر شد، غرق آب درميان برود، نمازگزار آن كنار تا گذاشت، خانه در وپا رفت جلو به عبداهللا بن احمد ما، همراهان از يكي

 از پس شد، هوش وبي افتاد كشيدم، بيرون آب از را او كه وقتي. دادم ونجاتش گرفتم را دستش كه بود، اضطراب در سخت زد، مي وپا

 زده حيرت من وفروماند، گرفت قرار سختي اضطراب در احمد، مانند نيز او زد، آب به را خود من دوم رفيق بار اين آمد، هوش به ساعتي

 كه دانستم نمي سوگند خدا به خواهم، مي معذرت وشما خدا، درگاه از: كردم عرض) عج ـ مهدي حضرت( خانه صاحب به ماندم،

 وبه نكرد ما گفتار به اعتنايي حضرت آن. كنم مي خداتوبه پيشگاه در من ايم؟ شده مأمور كسي چه دستگيري براي وما چيست؟ موضوع

 .گشتيم باز عباسي معتضد نزد بغداد سوي وبه آمديم بيرون درمانده وما داد، ادامه خود نماز

 عباسي معتضد خانه به شبانه. بدهند ورود اجازه ما به رسيديم، ما وقت هر كه بود كرده سفارش درباريان وبه بود، ما درانتظار معتضد

 آيا شما، بر واي: گفت معتضد. داديم شرح او براي را ماجرا همه وما) كشيد؟ كجا به ماجرا: (پرسيد ما واز برد خود نزد را ما او رسيديم،

 كرديد نقل كسي براي را خبر اين شما اگر باشم زنازاده من: (گفت. نه: گفتيم ايد، گفته او به را خود وداستان ايد، ديده را كسي من از قبل

 اين تا نكرديم جرأت هم ما زنم، مي را شما گردن كنيد فاش را راز اين اگر كه خورد غليظ هاي سوگند مورد اين ودر). نكشم را وشما

 (25.(نموديم فاش را راز گاه آن رفت، دنيا از معتضد تا بگوييم، كسي به را عجيب حادثه

 تا كرد مأمور را نفر سه عباسي معتضد رفت، دنيا از السالم عليه عسكري حسن امام كه هنگامي: شده نقل) 26(المستقيم الصراط كتاب در

 مي نفر سه آن. بياورند معتضد براي را وسرش بزنند، گردن ديدند آنجا در را كس وهر شوند، السالم عليه حسن امام خانه وارد سرزده

 روي بر ومردي بود آب آن در كه ديديم، آنجا در را سردابي شديم، خانه وارد كرديم، حركت السالم عليه حسن امام خانه به: گويند

 وبراي كرد، دستي پيش) همراهان از يكي( عبداهللا بن احمد نكرد، اعتنا ما به او خواند، مي نماز بود گسترده آب روي بر كه حصيري

 به را خود نيز، نفر دومين داديم، نجات را او شود، غرق بود ونزديك رفت فرو آب در ولي زد، آب به را خود گزار، نماز آن دستگيري

 دادند، خبر او به را وواقعه بازگشتند عباسي معتضد نزد مأمور سه اين سرانجام داديم، نجاتش كه بود شدن غرق حال در نيز او زد، آب

 (27.(نسازند وفاش كرده كتمان را موضوع كه خواست آنها از واو
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 :نوشتها پى

 .گويند را كعبه زاويه هم وحظيم است مشهور چاه آن زمزم دارند، قرار كعبه كنار در دو هر (1)

 .298 ـ 296 ص ،2 ج قمي، محدث االمال ومنتهي ،296 ص شيعي، طبري االمامه ودالئل مجلسي، اليقين حق از اقتباس (2)

 .442 ص سوم، فصل الوري، اعالم (3)

 .106 آيه بقره، سوره (4)

 سوي به را السالم عليه نوح وما ؛)ظالمونَ وهم الطوفان هم فاَخذ عاماً خمسين اال سنَةٍ الف فيهم فلبث قومه الي نوحاً ارسلنا ولقد (5)

. بودند ظالم كه حالي در گرفت، فرا را آنان طوفان سرانجام كرد، درنگ ـ سال پنجاه جز _ سال هزار آنان ميان در واو فرستاديم، قومش

 .14آيه عنكبوت سوره

 ،936 ص: والجرائح والخرائج ،238ص 2ج: المستقيم والصراط 522ص ،2ج الغمة، كشف ؛576 و530 و322 و321 ص الدين، كمال (6)

 .427 ص الوري، اعالم ؛965و

 .25 آيه كهف، سوره (7)

 .3 حديث ،46 باب ،524 ص الدين، كمال (8)

 .1حديث 46 باب ،523 ص الدين، كمال (9)

 .46 باب 6 حديث ،525 ص همان، (10)

 .ق. هـ 329 تا 260 سال از (11)

 .ظهورش روز تا 329 سال از (12)

 .15 حديث ،332 ص ،1 ج كافي، اصول (13)

 .قمري هجري305 متوفاي زمان امام خاص نايب دومين (14)

 :شعر است؛ سفيد به مايل خاكستري رنگ به كه است اسبي نوع يك شهبا اسب است رنگ خاكستري معناي به اشهب مونث شهبا (15)

 برافكند زيبا رخ از برقع نوروز

 افكند بر شهبا دلدل به گستوان بر
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 .25 باب ،502 ص ،2 ج الغمه، كشف (16) 

 .است قـم در مرقدش كه ق. هـ 329 سال متوفاي صدوق، شيخ پدر (17)

 .قمري هجري 326 متوفاي زمان، امام خاص نايب سومين (18)

(19) صالحين ولدين سيرزِقُه 

 .قمري هجري 381 يافته وفات صدوق، شيخ به معروف (20)

 .(ويراستار( .است اشتباه فقيه كلمه بدون كتاب اين نام بردن كار به است،) الفقيه يحضره ال من فقيه( كتاب وكامل درست نام (21)

 .يماني ركن نزديك است خانه در مقابل كه كعبه خانه ديوار از قسمتي پناهگاه، (22)

 .251 ص الطوسي، غيبة (23)

 .عباسي خليفه شانزدهمين معتضد دربار خشن نظاميان از يكي (24)

 .249 ص الطّوسي، غيبة (25)

 .داماد محقق تأليف (26)

 .5 حديث ،210ص ،2 ج المستقيم، الصراط (27)
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 جالد برابر در دست به طبرزين كودك

 يا سيما سامرّا، در تازگي به: گفت كه كند مي نقل عراق در خليفه نگهبانان از يكي از هم وآن قيس بن علي از كُليني شيخ بزرگ، محدث

 بيرون خانه از) عج مهدي حضرت( شخصي شد، خانه ووارد شكست را السالم عليه عسكري حسن امام خانه دربِ او ديدم،) 1(نسيم،

 (كني؟ مي چه من خانه در: (وگفت گرفت را سيما جلو بود، طبرزين دستش در آمد،

 من خانه جا اين گويي مي تو كه اينك. است نمانده باقي پسري؛ او واز رفت؛ دنيا از پدرت كه است معتقد) كذّاب( جعفر: (گفت سيما

 .شد خارج خانه از گاه آن). گردم مي باز من است،

 آقازاده اين: (پرسيدم او از آمد، بيرون خدمتكاران از يكي رفتم، السالم عليه عسكري حسن امام خانه در به: گويد مي قيس بن علي

: گفت خدمتكار. نگهبانان از يكي: گفتم است؟ داده خبر تو به را موضوع اين كسي چه: گفت خدمتكار) بود؟ كسي چه دست به طبرزين

 (2).(ماند؟ نمي پنهان مردم از چيزي راستي به(

 

 همراه: گفت اسحاق بن احمد: كنند مي نقل بود قـم در السالم عليه عسكري حسن امام نمايندگان از يكي كه اسحاق، بن احمد صدوق يخ

 عليه عسكري حسن امام محضر به سامرّاء به سؤال، چند پرسيدن براي عبداهللا بن سعد نام به اصحاب از اطمينان مورد افراد از يكي

 ودرهم دينار كيسه وشصت صد كه بود اسحاق بن احمد همراه همياني شديم، وشرفياب شد داده اجازه اجازه، طلب از وپس رفتيم، السالم

 .بود كرده پنهان عبا ميان در را آن واحمد بود، نموده مهر صاحبش را اي كيسه وهر بود،

 بنشينيد، كه كرد واشاره داد، ما به وپرمهري گرم سالم جواب كرديم، وسالم شديم حضرت خانه وارد سامرا در: گويد مي عبداهللا بن سعد

 كه بود نشسته كودكي راستش ران روي وبر درخشيد، مي چهارده شب ماه مانند اش چهره كه ديديم را السالم عليه حسن امام نشستيم،

 نگين به منقوش طاليي انار عدد يك السالم عليه حسن امام كنار ودر بود، كاكل دو سرش ودر. بود نوراني مشتري، ستاره مانند اش چهره

 عليه حسن امام دست در. بودند فرستاده هديه عنوان به را آن بصره اهل سران از بعضي كه داشت، وجود ودرخشان وجالب زيبا هاي

 به را طاليي انار آن امام شد، مي ومانع گرفت مي را پدر دست كودك آن بنويسد، قلم آن با چيزي خواست مي كه وقتي بود قلمي السالم

 .نوشت مي كاغذي در خواست مي آنچه السالم عليه حسن امام هنگام همين در رفت، مي آن سوي به كودك آن غلطانيد، مي اي گوشه

 السالم عليه حسن امام روي پيش ودر آورد بيرون بود، عبايش زير در كه را هميان اسحاق بن احمد رسيد، پايان به نوشتنش كه وقتي

 .نهاد

 .(بپذير را وآنها بگشا است، تو ودوستان شيعيان هاي هديه اينها پسرم،: (وفرمود كرد توجه كودك آن به السالم عليه حسن امام
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۶۹

 هديه اين به را پاكم دست كه رواست آيا من، موالي اي: (كرد عرض پدر به) كودك همان( الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت

 (كنم؟ دراز حرام به مخلوط پليد واموال ناپاك، هاي

 را حرامش) مهدي حضرت( تا بياور، بيرون است، هميان ميان در آنچه: (فرمود اسحاق بن احمد به السالم عليه حسن امام هنگام اين در

 .(سازد جدا حاللش از

 قم محلّه فالن ودر است كس فالن كيسه اين صاحب: (فرمود كودك آن آورد، بيرون هميان ميان از را كيسه نخستين اسحاق بن احمد

 است، فروخته مبلغ اين به را وآن برده، ارث به پدرش از كه است ملكي از آن دينار 45 كه است كيسه اين در دينار 62 دارد، سكونت

 .(است مغازه كرايه هم آن دينار وسه است، پارچه قواره هفت بهاي آن، دينار 14و

 است؟ حرام يك كدام دينار 62 اين ميان در بگو اينك گفتي، راست فرزند اي: فرمود السالم عليه حسن امام

 ولي بود، شده نقش آن، در تاريخ آن شده، درست تاريخ فالن در ري در كه است سكه يك دينار، سكّه 62 اين ميان در: فرمود كودك

 يك آن وزن كه است ناقص شده مقراض دينار يك دينارها، اين ميان در وباز. است شده پاك آن روي يك در تاريخ، آن نصف اينك

 مقدار به ماه، وفالن سال فالن در دينار دو آن صاحب كه است اين وعلتش است، حرام كيسه اين در دينار دو وهمين است، دينار چهارم

 صاحب به وبافنده ربود، را آن دزد بود، گذاشته امانت به بود، اش همسايه كه اي بافنده نزد در شده ريسيده پشم من، چهارم ويك من يك

 از بود، برده دزد آنچه از باريكتر پشم ونيم من يك آن جاي وبه نكرد، قبول را او سخن پشم صاحب است، ربوده را آن دزد: گفت پشم

 .فروخت) است ناقص وديگري شده پاك تاريخش نصف يكي كه( دينار دو اين به را جامه وآن بافت، اي جامه آن وبا گرفت، بافنده

 حضـرت كه بودند گونه همـان وآنها آمـد، بيـرون دينارها وسـط در دينار دو همان گشود، را كيسه آن در اسحاق بن احمد كه وقتي

 .بود داده خبر الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي

 مي قـم محلّه فالن در كه است كس فالن كيسه اين صاحب: گفت كودك آورد، بيرون هميان از را كيسه دومين اسحاق بن احمد سپس،

 .كنيم دراز آن به دست روانيست ما براي كه است دينار پنجاه حاوي نشيند،

 چرا؟: كرد عرض اسحاق بن احمد

 اين وصاحب داشتند، شركت وبرزگرهايش كيسه اين صاحب گندم، اين در كه است گندمي قيمت كيسه، اين دينارهاي زيرا،: فرمود كودك

 .پرداخت ناقص پيمانه با را برزگرهايش حق ولي برداشت، كامل طور به پيمانه با را خود حق كيسه

 ها كيسه اين همه: فرمود اسحاق، بن احمد به السالم عليه حسن امام سپس پسرم، اي گفتي راست: فرمود السالم عليه عسكري حسن امام

 است، حرام به مخلوط چون نداريم نياز اينها از چيز هيچ به ما كه برسانند، صاحبانش به تا كن وصيت ويا برسان، صاحبانش وبه بردار را

 .است حالل كه بياوريد ما نزد را پيرزن جامه آن تنها

 .بودم نموده فراموش كلّي طور به ولي بودم، نهاده خود خورجين در را وآن بود، فرستاده پيرزني را جامه اين: گويد مي اسحاق بن احمد
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۷۰

 من به رو السالم عليه حسن امام رفت، جا آن از جامه، آن آوردن براي اسحاق بن احمد كه وقتي: گويد مي سخن ادامه در عبداهللا بن سعد

 (اي؟ آمده جا اين به كه شد باعث چه: (وفرمود كرد

 .بيايم مواليمان ديدن براي شما محضر به تا كرد، ايجاد وشوق عالقه من در اسحاق بن احمد: كردم عرض

 .هستم آماده: گفتم. بپرس كني سؤال آن از داري قصد كه مسائلي: فرمود

 .بپرس ،)الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت به اشاره( چشمم، نور از: فرمود

 از بعضي سعد حتّي داد، را همه پاسخ الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي وحضرت پرسيد، مختلفي مسائل عبداهللا بن سعد هنگام اين در

 اين به. داد مي وجواب كرد، مي يادآوري اعجاز روي از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت بود، كرده فراموش را ها سؤال

 .(3...(است طوالني كه روايت، آخر تا... فرمود پاسخ سؤاالت همه به ترتيب

 

 هستم حسن بن محمد من

 مذهبان زيدي از كه تميمي عبداهللا حسن بن محمد از واو سوره ابي بن احمد ذر ابي واز رازي علي بن احمد از خود سند به طوسي شيخ

 به وقتي شدم،) كربال( حسيني حائر عازم شبي من كردند، مي نقل پدرم از كه شنيدم جماعتي از را حكايت اين: گفت كه كند مي نقل بود

 رفتيم،) 4(مشرعه به جوان آن همراه كرده وداع نيز من كرد، وداع حرم با نماز از پس ايستاده، نماز به ديدم را زيبايي جوان رسيدم، آنجا

 (داري؟ كجا قصد اباسوره، اي: (گفت من به جوان آن آنجا در

 همراهانم؟ با: گفتم باشي؟ همراه ما با خواهي نمي آيا: گفت. مردم با: گفتم كسي؛ چه با: گفت هستم؛ كوفه عازم: گفتم

 نباشد؟ ما همراه كسي نيستي راضي آيا: گفت

 گويا( را خود منزل جا آن در جوان آن. رسيديم) كوفه نزديك( سهله مسجد قبرستان به زودي به كرديم، حركت شب آن در جوان آن با

 برو، رازي ابن يحيي، بن علي نزد: (فرمود من به سپس). بفرما داري ميل اگر است، تو منزل جا اين: (وفرمود داد نشان) بود سهله مسجد

 .(بدهد تو به هست پيشش در ما از كه را مالي تا بگو او وبه

 .دهد نمي من به را مال او: گفتم

 بر روپوش وفالن دارد، قرار مكان فالن ودر است، درهم مبلغ وفالن دينار، مبلغ فالن مال آن كه نشانه اين با بگو او به: فرمود جوان آن

 .شده انداخته آن روي

 .هستم) عج ـ مهدي حضرت( حسن بن محمد من: فرمود كيستي؟ تو: كردم عرض
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۷۱

 بگويم؟ چه خواست ديگر ودليل نپذيرفت مرا هاي ونشانه نداد، را پول آن او اگر: كردم عرض

 .آيم مي تو سر پشت من: فرمود

. ورزيد امتناع پول دادن از او رساندم، او به را الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت وپيام رفتم، رازي ابن نزد: گويد مي اَباسوره

: وگفت شد قانع رازي ابن وقت اين در گفتم، رازي ابن به را) هستم تو سر پشت من: (فرمود آخر در كه واين حضرت، آن هاي نشانه من

 (5.(كرد عطا من به را پول مبلغ وآن ماند نمي باقي پول ندادن براي عذري ديگر ها، نشانه اين ذكر از بعد(

 

 هندي غانم سرگذشت

 .هندوستان بزرگ هاي شخصيت از يكي

 :گفت كه كنند روايت چنين هندي غانم ابوسعيد از خود معتبر سندهاي با وديگران صدوق وشيخ كليني شيخ

 هاي كتاب آنها وهمه بودند، هندوستان شاه درباريان واز كشوري، رجال از وهمه بودند نفر چهل حدود كه داشتم دوستاني هند، كشميرِ در

 مردم وبين بوديم،) گذشته اديان مطابق( دين مبلّغ وآنها من نمودند، مي مطالعه را السالم عليه ابراهيم وصحف زبور انجيل، تورات،: آسماني

 .كردند مي مراجعه ما به امور اين در ومردم شاه، خود حتّي داديم، مي فتوا وحرام حالل ودرباره كرديم، مي قضاوت

 آسماني هاي كتاب در اسالم پيامبر نام كه رسيديم نتيجه اين به آمد، ميان به وسلم وآله عليه اهللا صلي اسالم پيامبر از سخن ما بين روزي،

 به دوستان همه كنيم، كسب مورد اين در واطالعاتي بپردازيم، او جستجوي به است الزم) 6(هستيم اطّالع بي او وضع از ما ولي هست،

 .كنم گيري پي را مهم مسئله اين من كه دادند رأي اتّفاق،

 رسيدم،) 7(كابل نزديك تا پرداختم، وجستجو سياحت سير به ماه دوازده برداشتم، بسيار پول آمدم، بيرون كشمير از: گويد مي هندي غانم

 سپس شد، زخمي بدنم جاي چند كه زدند، كتك چنان آن ومرا ربودند، را هايم وپول گرفتند، مرا راه سر سامان آن هاي ترك از اي عده

 بلخ فرمانرواي به گونه بدين مرا كار وگزارش فرستاد بلخ شهر به مرا شد، باخبر من ماجراي از كابل شاه كه وقتي بردند، كابل شهر به مرا

 از وسلم وآله عليه اهللا صلي اسالم وپيامبـر دين جستجوي براي هنـدي، غانم ابـوسعيد نام به شخص اين: (دادند،كه عباس بن داوود نام به

 .(است كرده ها وبحث مناظره وعلما، فقها وبا آموخته، را فارسي وزبان آمده، بيرون هند

 .كنند مباحثه من با تا كرد جمع را ودانشمندان كرد، احضار خود مجلس به مرا عباس بن داود

 دركتاب را نامش كه پيامبري ام، آمده بيرون خود وطن از وسلم وآله عليه اهللا صلي اسالم پيامبر جستجوي انگيزه به من: (گفتم آنها به من

 .(ام ديده پيامبران آسماني هاي

 دارد؟ نام وچه كيست او: دانشمندان
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۷۲

 .دارد نام وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد او: هندي غانم

 .هستي او جستجوي در تو كه ماست پيامبر او: دانشمندان

 آگاه اسالم وشرايع احكام به را او وآنها پرسيد، آنها از را وسلم وآله عليه اهللا صلي اسالم پيامبر دين واحكام شرايع هندي غانم گاه آن

 .كردند

 او آيا كه دانم نمي ولي خداست، پيغمبر وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد كه دانم مي من: (گفت دانشمندان آن به هندي غانم هنگام اين در

 ودليل ها نشانه واز بروم نزدش تا دهيد، نشان من به را او محل دارم تقاضا ازشما نه؟ يا كنيد مي معرّفي را او شما كه است فردي همين

 .آورم مي ايمان او وبه ام، رسيده مقصود به بودكه شخص همان اگر بپرسم، او از دانم مي كه هايي

 ابوبكر نام: هندي غانم است؛ ابوبكر او ووصي جانشين: دانشمندان كيست؟ او ووصي جانشين: هندي غانم است؛ كرده وفات او: دانشمندان

 محمد خود، پيغمبر نَسب سلسله: هندي غانم دهند؛ مي نسبت قريش قبيله به را واو است، عثمان بن عبداهللا او نام: دانشمندان چيست؟؛

 اين: هندي غانم دادند؛ شرح وسلم وآله عليه اهللا صلي اسالم پيامبر نَسب مورد در: دانشمندان. بگوييد برايم را وسلم وآله عليه اهللا صلي

 عموي وپسر او، ديني برادر وسلم وآله عليه اهللا صلي اسالم پيامبر جانشين زيرا هستم، جستجويش در من كه نيست آن) پيامبر( شخص

 فرزندان از جز نسلي زمين، سراسر در را وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر وآن اوست،) نوادگان( فرزندان وپدر او، دختر وشوهر او، نسبي

 .باشد نمي جانشينش

 بيرون شرك از) غانم( شخص اين امير، اي: (گفتند بلخ فرمانرواي وبه كشيدند، فرياد هندي غانم سر بر) 8(حاضر دانشمندان هنگام اين در

 .(است حالل خونش وريختن رفته، كفر سوي وبه آمده

 اين اوصاف من كشم، نمي دست آن از نيابم را آن از تر محكم دين وتا دارم، اعتقاد آن به كه هستم ديني داراي من مردم، اي: هندي غانم

 جا آن در كه ارجمندي مقام همه آن با هند كشور از ام، وديده خوانده شده نازل پيشين پيامبران بر كه هايي دركتاب را) اسالم پيامبر( مرد

 همان او ديدم پرداختم، جستجو به نموديد، ذكر برايم شما كه پيامبري درباره وچون ام، آمده بيرون حق، دين يافتن خاطر به فقط داشتم،

 كنيد، مي ذكر او اوصاف پيرامون شما آنچه با ولي آمده، آسماني هاي كتاب در) جانشينش مشخصات با( نامش كه است پيامبري

 .برداريد دست من از نيست، هماهنگ

 .(كن مباحثه هندي مرد اين با: (گفت او به امير شد، حاضر او فرستاد، اشْكيب بن حسين نام به مردي دنبال به بلخ امير وقت اين در

 هستند، وبيناتر داناتر من از كه بزرگ وفقهاي دانشمندان مجلس، اين در بخشد، سامان را تو كار خدا: گفت بلخ امير به اشكيب بن حسين

 بگويم؟ چه آنها برابر در من دارند، تشريف

 .باش مهربان او وبا كن مباحثه خلوت در) سعيد ابو( مرد اين وبا بپذير، گويم مي آنچه: بلخ امير
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 همان هستي او جستجوي در تو كه كسي آن: گفت من به او سرانجام پرداختيم، وگو گفت به اشْكيب بن حسين با: گويد مي هندي غانم

 علي او وجانشين وصي بلكه نيست، گفتند اينها كه گونه آن او، جانشين ولي اند، كرده معرّفي تو به را او دانشمندان اين كه است پيامبري

 عليهماالسالم وحسين حسن وپدر وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد دختر عليها اهللا سالم فاطمه شوهر المطلّب، عبد بن طالب ابي بن

 .هستند وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد نوادگان

 .هستم او جستجوي در من كه كسي آن است همين! اكبر اَهللاُ: هندي غانم

 يكتا خداي جز معبودي: كه دهم مي گواهي ومن يافتم بودم جستجويش در آنچه امير، اي: (وگفتم رفتم بلخ امير نزد: گويد مي غانم

 .(است او رسول وسلم وآله عليه اهللا صلي ومحمد نيست،

 .(باش هندي غانم براي نيكي همدم: (گفت اشْكيب بن حسين وبه نمود، احسان من وبه كرد، رفتاري خوش من با بلخ، امير

 پيشين پيامبران آسماني هاي دركتاب ما: گفتم او به آموخت، من به را اسالم احكام واو شدم، همدم او وبا رفتم حسين نزد پس آن از من

 مخصوص او از بعد رهبري ومقام آمد، نخواهد پيامبري او از وبعد است، پيامبر آخرين وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد كه ايم خوانده

 به دنيا تا دارد، جـريان آنها نسل در خدا فرمان وهمواره... ديگر وصي از پس او، وصي مخصوص سپس اوست، وجانشين ووارث وصي

 كيست؟ وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد وصي بنابراين، برسد؛ پايان

 ادامه چنان وهم هستند، وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد فرزندان السالم عليه حسين او از وبعد السالم عليه حسن او: اكشيب بن حسين

 .است الشريف فرجه تعالي اهللا عجل الزّمان صاحب آنها وصي اكنون تا يافت

 :گويد مي ماجرا، اين راوي عامري بن محمد بن محمد

 ما همراه ق.هـ 264 سال ودر كرد، سفر قم به بود، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل الزّمان صاحب جستجوي در كه هندي غانم سعيد ابو

 حركت غانم همراه نيز بود هندي غانم سابق كيش پيرو كه سنْد اهل از دوستانش از يكي كرد، مسافرت بغداد به آنها وبا بود،) شيعيان(

 .كرد

 نماز، از پس جا آن در رفتم، عباسيه قريه به تا شدم جدا او از نيامد، خوشم دوستم اخالق از من: (گفت من به هندي غانم: گويد عامري

 فالن تو آيا: وگفت آورد زبان به مرا هنديِ ونام آمد، من نزد شخصي ناگاه انديشيدم، مي بودم جستجويش در كه كسي آن درباره همچنان

 (هستي؟) غانم سعيد ابو(

 .آري: گفتم

 .كن اجابت را دعوتش است، كرده دعوت را تو) الزّمان صاحب( آقايت: گفت

 كه رسيديم، وباغي خانه به تا برد، مي) نهرالْملك در عباسيه قريه در( كوچه، آن به كوچه اين از مرا همواره او افتادم، راه به او همراه من

 حالت: فرمود آمدگفت، خوش من به هندي زبان وبه است، نشسته جا آن در الشريف فرجه تعالي اهللا عجل الزّمان صاحب حضرت ديدم
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 يك هر حال وجوياي شمرد، مرا، هندي دوستان از نفر چهل نام تا است؟، چگونه شدي جدا آنها از كه وفالني فالني حال است؟ چطور

 به حج انجام براي قـم اهل با خواستي مي: (فرمود گاه آن داد، خبر من به مرا هاي سرگذشت همه هندي زبان به وسپس شد، آنها يك

 .(بروي؟ مكّه

 برابرش در كه پولي كيسه گاه آن برو، حج به آينده وسال كن، ومراجعت نرو حج به آنها با امسال: من،فرمود موالي اي آري: كردم عرض

 .(نگو چيزي او وبه نرو، برد، را نامش ـ فالني نزد بغداد ودر كن، خرج را ها پول اين: (وفرمود نهاد من نزد بود

 عقبه از) حج سفر در( ما رفقاي كه دادند خبر ما وبه آمدند قاصدها آن از وپس آمد، قـم به هندي غانم ابوسعيد سپس: گويد مي عامري

 گاه آن. است بسته راه كه شد كشف نرو، حج به امسال بود فرموده غانم به الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام كه اين وراز برگشتند،

 بود، خراسان در ومدتي فرستاد، ما براي اي هديه خراسان در او. شد رهسپار حج به جا آن از آينده سال رفت، خراسان به غانم

 (9.(بيامرزد را او خدايش كرد، وفات جا آن در وسرانجام

 

 مهدي حضرت توسط االسود حجر نصب

 كوفه به را وحجراالسود كردند خراب را كعبه) 11(قرامطه كه وقتي: گفت كه كند مي نقل) 10(قولويه محمد بن جعفر از راوندي قطب

 همان بروم، مكّه به حج، مراسم انجام براي داشتم وتصميم رفتم، بغداد به ق. هـ 337 سال در من. نمودند نصب كوفه مسجد ودر آوردند

 كوفه مسجد ودر برده كوفه مسجد به را وحجراالسود ويران را كعبه قبل، سال بيست كه را، حجراالسود خواستند مي قرامطه كه بود سالي

 (12.(بود كبرا غيبت اوايل زمان، واين كنند نصب كعبه ودر گردانند، باز مكّه به بودند كرده نصب

 احاديث مطابق زيرا كرد، خواهد نصب را حجراالسود كسي چه كه بود اين بود، كرده مشغول مرا فكر كه چيزي بزرگترين جريان اين در

 صلي پيامبر عصر در( كه چنان كند، مي نصب خود جاي در را آن خدا حجت شود، منتقل خود جاي از حجراالسود هرگاه كه دانستم مي

 نمود نصب جايش در را حجراالسود وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر بازسازي، از وپس شد ويران سيل اثر بر كعبه وسلم وآله عليه اهللا

 خود درجاي را حجراالسود السالم عليه سجاد امام بازسازي، از پس او، دستور به كعبه رساني وآسيب ثقفي يوسف بن حجاج عصر ودر

 .ماند وثابت نمود، نصب

 در حجراالسود كننده نصب كه الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت خدا حجت به دستم وسيله اين به خواستم مي اساس همين بر

 .(نمايم استفاده طاليي فرصت اين واز كنم، زيارت را واو برسد، هست خود جاي

 بنابراين، كشت خواهد مرا بيماري اين كردم وفكر ترسيدم، خود جان از كه شدم بيمار چنان من كه آمد پيش زماني مسئله اين متأسفانه،

 به من از نيابت به او تا گرفتم، نيابت به بود هشام ابن به معروف كه را شخصي رو اين از برسم، خود هدف وبه كنم سفر مكّه به توانم نمي

 حضرت آن كه خواستم نامه آن ودر نوشتم، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت به اي نامه آورد، جا به را حج ومراسم رود مكّه

 كه كسي آن دست به نامه اين كه بود اين فكرم همه كنم؟ مي عمر سال چند نه؟ يا ميرم؟ مي بيماري اين اثر بر من امسال آيا كه بفرمايد
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 كه نمودم وتأكيد كردم، بيان او براي را وهدفم دادم، هشام ابن نايبم به را نامه بدهد، را آن وجواب برسد، كند، مي نصب را حجراالسود

 .بگيرد او از را وجوابش برساند، حجراالسود كننده نصب به را نامه

 ياري مرا حجراالسود، نصب هنگام تا دادم، كعبه خدمتكاران به پول مبلغي رسيدم، مكّه وبه كردم حركت مكّه سوي به: گويد مي هشام ابن

 مرا خدمتكاران رسيد، فرا حجراالسود نصب وقت. برسانم حجراالسود كننده نصب نزديك را خود بتوانم تا نگيرد مرا جلو وكسي كنند،

 حجراالسود اما كرد، مي نصب را وحجراالسود آمد مي جلو كسي هر ديدم رفتم، جلو جمعيت، ازدحام ميان در كردند، وياري فراگرفتند

 گرفت را وحجراالسود آمد پيش به ديدم را گون وگندم چهره زيبا جواني كه اين تا افتاد، ومي لرزيد ومي گرفت نمي قرار خود جاي در

 جوان آن گاه آن است، بوده جا آن در هميشه گويي كه گرفت قرار خود جاي در محكم چنان آن حجراالسود كرد، نصب خود جاي ودر

 روانه سرعت به جوان آن عقب من آمدند، مي بيرون مسجدالحرام از دسته ودسته، شد، بلند مردم از وصدا خروش. رفت جمعيت ميان از

 از را چشمم ام، شده ديوانه كردند مي گمان مردم كه طوري به دويدم ومي كردم مي دور وچپ راست واز شكافتم مي را مردم بين شدم،

 سرعت با ومن رفت، مي آهستگي كمال با جوان آن رفتم، بيرون مردم ميان از كه اين تا شود، غايب من از مبادا تا داشتم، برنمي جوان آن

 آن نبود، جا آن در كسي واو من از غير كه رسيد جايي به جوان آن كه اين تا رسيدم، نمي او به دويدم مي هرچه ولي كردم، مي حركت

 بن جعفر( او به: (وفرمود نكرد، باز را آن دادم، دستش به را نامه). بده من به داري همراه كه را نامه آن: (وفرمود كرد توجه من به گاه

 .است سال سي از بعد تو، عمر وسرانجامِ يابي، مي باز را خود وسالمتي نيست، تو بر ترسي بيماري، اين از بگو) قولويه بن محمد

 هنگام آن در بروم، راه توانستم نمي كه طوري به ترسيدم سختي به ديدم، او در را شكوه وآن شنيدم را نشانش معجز سخن اين كه وقتي

 .شد وناپديد رفت جا آن از حضرت آن

 نمي سال آن در كه يافت اطمينان واو رسانيد، قولويه بن محمد بن جعفر به را الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت پيام هشام، ابن

 .شد افزوده الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت به يقينش وبر ميرد،

 بيمار قولويه، محمد بن جعفر رسيد، فرا الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت غيبت خبر از بعد سال سي يعني ،367 سال كه وقتي

 بيماري گفتند، او به مردم كرد، مي خداحافظي افراد وبا نمود، فراهم را آخرت سفر وضروريات وحنوط وكفن كرد، وصيت او شد، وبستري

 همين فرموده الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت مواليم: (گفت مي جواب در نباش، ونگران نكن عجله نيست، سخت آنقدر تو

 .(..ميرم مي امسال

 (13.(پيوست اهللا لقاء وبه رفت دنيا از بيماري، همان با سال همان او

 

 هستم محمد آل قائم من

 وهمه دارند، سكونت راشد بني به معروف اي عده همدان شهر در: گفت كه كند مي نقل) 14(اديب فارس بن احمد از) ره( صدوق شيخ

 ووقار صالح آثار كه آنها از پيرمردي اند؟ شده شيعه همدان مردم ميان در آنها كه چيست علّت: پرسيدم هستند، امامي دوازده شيعه آنها
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 رفت مكّه به حج براي است او به منسوب ما خاندان كه ما جد كه است اين ما تشيع علّت: گفت من به بود، آشكار اش چهره در ونيكي

 پيمودم، را اي طوالني راه بروم، راه وپياده شوم، پياده كه كردم پيدا اشتياق پيمودم، بيابان در را منزل وچند بازگشتم مكّه از كه وقتي: گفت

 قافله وهمراه خيزم مي بر آمد، قافله كه هنگامي شود، خستگي رفع تا خوابم مي اندكي: (گفتم وباخود شدم ودرمانده خسته كه طوري به

 را كس هيچ بود، رفته قافله وآخرين كردم، احساس بدنم، در را خورشيد تابش گرمي كه وقتي آن مگر نشدم، بيدار ولي كنم، مي حركت

 ادامه راه پيمودن به گفتم خود وبا كردم خدا به توكل نيافتم، را راه از واثري كردم، گم را راه شدم، وهراسان زده وحشت نديدم، بيابان در

 بود باريده آن بر باران تازه گويي كه ديدم را وشادابي سبز سرزمين ناگاه پيمودم را درازي راه روم، مي ببرد مرا خدا كه هرگونه دهم، مي

 مي كاش، اي: (گفتم زد مي برق شمشير، صفحه مانند كه ديدم زيبايي قصرِ آن ميان در رسيد، مي مشام به خوشي بسيار بوي آن خاك از

 قصر آن طرف به ام، شنيده را قصري چنين توصيف ونه ام، ديده قصري چنين نه تاكنون كه كيست؟ آنِ واز چيست، قصر اين دانستم

 سعادت خداوند كه بنشين گفتند من به دادند، مرا سالم جواب وجه بهترين با كردم، سالم ديدم، سفيدرو غالم دو آن، نزديك كردم، حركت

 (شو وداخل برخيز: (گفت من وبه آمد بيرون اندكي از پس شد، قصر وارد آنها از يكي نشستم، جا آن در است، خواسته را تو

 زد كنار بود، آويزان اتاق در بر كه را اي وپرده رفت پيش غالم است، نظير وبي باشكوه بسيار ساختماني ديدم شدم، قصر ووارد برخاستم

 است بلند قدري وبه است آويزان سقف به شمشيري سرش وباالي نشسته، اتاق ميان در جواني ديدم شدم، داخل شو، داخل گفت من وبه

 لطيف با مرا سالم جواب كردم، سالم درخشيد، مي تاريكي در درخشان ماه همانند جوان آن برسد، او سر به شمشير سر است نزديك كه

 وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد آل قائم من: (فرمود. سوگند خدا به نه،: گفتم) كيستم؟ من داني مي آيا: (فرمود گاه آن داد، تعبير ترين

 سراسر پس: (فرمود گاه وآن كرد، شمشير آن به اشاره جمله اين گفتن وقت در). كنم مي قيام آخرالزّمان در شمشير همين با من هستم،

 زمين به صورت وبا افتاد اندامم بر لرزه او عظيم شكوه برابر در من نمايم، وداد عدل از پر شده، وجور ظلم از پر كه گونه همان را زمين

 .(هستي است معروف همدان به كه كوهستان شهر اهالي از كه كس فالن تو برخيز، نكن، چنين: (فرمود. ماليدم خاك بر وپيشاني افتادم،

 .(من وموالي سيد اي گفتي راست: (كردم عرض

 برگردي؟ ات خانواده نزد داري، دوست آيا: فرمود

 كنم، بازگو آنها براي است، فرموده عنايت من به خداوند كه را كرامتي اين وماجراي روم، آنها نزد دارم دوست من، سرور اي آري: گفتم

 .بدهم مژده آنها وبه

 ها سايه ناگاه آمد، قدم چند من همراه واو آمدم، وبيرون داد من به پولي وكيسه گرفت، را دستم غالم كرد، غالمش به اشاره هنگام، اين در

 شناسي؟ مي را جا اين: فرمود من به او ديدم، را مسجدي ومناره ها ودرخت

 .(است شهر آن شبيه جا واين است،) اسدآباد( استاباد نام به شهري ما، شهر نزديكي در: (گفتم

 .برو است، آباد اسد همان اين: فرمود
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 همدان به جا آن از بود، دينار پنجاه يا چهل كيسه آن در شدم، اسدآباد وارد نديدم، را بزرگوار آن ديگر كردم، نگاه سو هر هنگام اين در

 عجل عصر ولي حضرت وسيله به خداوند كه واحساني مشكالت ورفع كرامت از وآنچه نمودم، جمع خود دور به را خود خانه اهل رفتم،

 بود، مانده باقي چيزي دينارها آن از كه وقتي وتا دادم، مژده آنها وبه گفتم، آنها براي بود، فرموده عطا من به الشريف فرجه تعالي اهللا

 (15.(كرديم مي زندگي وسعادت، وآسايش بركت در همواره
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 :نوشتها پى

 

 .بودند عباسي رژيم جالّدان از (1)

 .(سيماء( بدل) نسيم( عن وفيه الكليني، عن 267: الطوسي غيبة (2)

 .457 ص ،43 باب الدين، كمال (3)

 .فرات رود از آب برداشتن محل (4)

 .270 ص الطّوسي، غيبة (5)

 .(مترجم( است داده رخ ق،. هـ 264و 263 سال حدود صغرا، غيبت آغاز هاي سال در ماجرا اين (6)

 .افغانستان فعلي مركز (7)

 .بودند تسنّن اهل از همه كه (8)

 فرجه تعالي اهللا عجل الصاحب مولد باب( 518 ـ 515 ص ،1 ج كافي، اصول ،496ص الدين، كمال ؛236ص ،2 ج المستقيم، الصراط (9)

 .(3 حديث الشريف

 از بسيار، تأليفات صاحب چهارم، قرن برجسته ومحدثين علما از) ره( قمي قولويه موسي بن جعفر بن محمد بن جعفر ابوالقاسم (10)

 ق. هـ 367: يا 368 سال در او بود، شيعه علماي رؤساي واز) ق. هـ 413 متوفّاي( مفيد شيخ استاد وي است، الزّيارات كامل كتاب جمله

 .(مترجم. (گرديد دفن السالم عليه جعفر بن موسي امام پاي پايين كاظمين ودر كرد رحلت

 پرداختند، وغارت قتل وبه بردند يورش مكّه به حج، مراسم در ق. هـ 310 سال در كه اند، اسماعيليه از اي فرقه قرامطه (11)

 كشتند، را طالب ابي وآل ازمسلمانان وبسياري داشتند، نگه خود نزد سال وبيست بردند خود وبا كَنْده خود جاي از را حجراالسود

 كه نگرم مي را االسود حجر گويا: (فرمود جمله از است، داده خبر آنها جنايات از خود هاي خطبه از يكي در السالم عليه علي حضرت

 خود درجاي كه است اين به بلكه نيست، ذاتي حجراالسود فضيلت كه چرا) قرامطه( آنها بر واي شود، مي نصب) مسجدكوفه( جا اين در

 .مترجم ـ) 191 ص ،40 ج االنوار، بحار). (گيرد قرار

 .شد شروع 329 از كبرا غيبت (12)

 .14 وحديث الزمان صاحب عشر الحادي ،213ص ،2ج المستقيم، الصراط ؛25 باب ،502ص ،2ج الغمه، كشف (13)



 

Noorfatemah.org 
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 از او بود، خود عصر علماي سرآمد شناسي لغت ويژه به علوم از بسياري در لغوي نحوي رازي، قزويني زكريا بن فارس بن احمد (14)

 صدوق شيخ تبريزي، خطيب مثل افرادي آموخت، او محضر از را ودانش علم همداني، الزمان بديع بود، بسيار تأليفات داراي شيعه، علماي

 .(374 ص ،1 ج وااللقاب، الكني( رفت دنيا از ري شهر در ق. هـ) 390 يا( 395 سال در كنند، مي روايت نقل او از عباد، بن وصاحب

 مي ماجرا، اين نقل از پس) ره( قمي عباس شيخ مرحوم خبير محدث ـ 20 حديث القائم، شاهد من ذكر باب ،453 ص الدين، كمال (15)

 كوهستاني شهر( آباد اسد در رسيد، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل عصر امام آقا محضر به كه سعادتمند پيرمرد اين قبر كه ام شنيده: نويسد

 .مترجم ـ) 561  -559 ص البهيه، انوار. (دارد قرار) همدان به نزديك
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 مهدي حضرت وپاسخ خوش ديداري

 كامل نام به شخصي) 1(ومقصره مفوضه از گروهي: گفت انصاري احمد بن محمد ابونعيم: اند كرده روايت وديگران طوسي وشيخ مسعودي

 بـا اعتقادي، ومسائل امامـت درباره تا فرستادند، السالم عليه عسكري حسـن امـام محضر به خود از نمايندگي به را مدني ابـراهيم بـن

 .كنند مناظره السالم عليه حسن امام

 نمي بهشت وارد كه معتقدم من: (پرسم مي او واز روم مي) ع ـ حسن امام( محمد ابو نزد: گفتم خودم پيش من: گويد مي ابراهيم بن كامل

 كه وقتي كردم، حركت السالم عليه حسن امام خانه طرف به). باشد من اعتقاد به ومعتقد باشد، من معرفت مثل او معرفت كسي مگر شود،

 پوشد، مي نرم هاي لباس خدا وحجت ولي: (گفتم خودم با است، پوشيده ونرم سفيد لباس حضرت آن ديدم شدم، حضرت آن خانه وارد

 مي نهي پوشيده كه هايي لباس گونه آن پوشيدن از را وما باشيد، داشته وبرادري هماهنگي) فقير( بامردم كه كند مي امر ما به ولي

 (!فرمايد؟

 روئين لباس زير در سياهي زبر لباس ديدم كن، نگاه كامل، اي: فرمود زد، مي باال را آستينش كه حالي ودر زد لبخندي حضرت آن ناگاه

 اي پرده كه دري كنار ودر شدم شرمنده). خداست براي خشن زبر لباس واين شماست، براي روئين سفيد لباس اين: (فرمود است، پوشيده

 چهار حدود بود، درخشنده ماه مانند اش چهره كه ديدم را نوجواني ناگاه زد، باال را پرده وآن وزيد بادي ناگاه نشستم، بود آويزان آن بر

 (ابراهيم، بن كامل اي: (فرمود من به نوجوان آن. داشت را آن مانند يا سال

 سيد اي قربان بلي سيدي؛ يا لَبيك دادم جواب شد، من به الهام گويي ناخودآگاه شدم، وهراسناك افتاد اندامم بر لرزه خطاب، اين از

 تو معرفت مثل معرفتي كه كسي آن جز شود مي بهشت وارد آيا بپرسي؛ االهي وباب وحجت خدا ولي از اي آمده: فرمود). من وآقاي

 دارد؟ تو عقيده به اعتقاد ويا دارد،

 .ام آمده سؤال همين براي سوگند خدا به آري،: گفتم

 كه قومي شوند مي بهشت وارد حتماً سوگند خدا به بود، خواهند اندك بهشت به شدگان داخل باشد، صورت اين به اگر: فرمود نوجوان آن

 .گويند مي حقيه آنها به

 هستند؟ كساني چه حقيه: كردم عرض: گويد مي كامل

 ولي كنند، مي ياد سوگند او حق به كه اين او، بر خدا صلوات علي، حضرت به آنها محبت هاي نشانه از كه هستند كساني حقيه: فرمود

 .شناسند نمي هست، كه گونه آن را، وكمالش حق

) نموده تفويض امامان به را چيز همه خداوند معتقدند كه( مفّوِضه عقيده از اي آمده: (فرمود گاه آن كرد، سكوت ساعتي نوجوان آن سپس،

 خدا كه گونه هر است، االهي وخواست مشيت هاي ظرف ما هاي دل بلكه است، باطل آنها وعقيده گويند، مي دروغ آنها كني، سؤال

 مگر خواهيد نمي را چيز هيچ وشما) 2)(اهللا يشاء اَنْ اال تَشائُونَ وما: (قرآن در خدا سخن است اين خواهيم، مي را همان نيز ما بخواهد،
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 لب بر خنده كه حالي در السالم عليه حسن امام نداشتم، را پرده كردن رد قدرت ديگر من شد، آويخته پرده سپس،. بخواهد خدا كه اين

 .(داد جواب تو سؤال به من، از بعد حجت كه اين با اي؟ نشسته چه براي اينك ابراهيم، بن كامل اي: (وفرمود كرد نگاه من به داشت

 .نديدم را حضرت آن ديگر مالقات، اين از وپس شدم، خارج السالم عليه حسن امام خانه واز برخاستم گاه آن: گويد مي كامل

 (3.(نمود بازگو من براي را فوق داستان او كردم، سؤال ماجرا واز نمودم ديدار ابراهيم بن كامل با: گويد مي ابونعيم

 فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام با كه ام ديده را بسياري اشخاص خودم من كه اينها بر وافزون مورد اين در ديگري، بسيار هاي وقصه

 .ام شنيده باره اين در وبسيار، مختف افراد از شمار بي هاي وقصه اند، كرده مالقات الشريف

 

 غيبت عصر در ما ووظائف آداب

 آن كند، مي مستحكم الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام با را ما ارتباط آن، به عمل كه داريم ووظايفي تكاليف غيبت، عصر در ما

 اين از مهمي بخش به را شما نظر ببريم، را بهره بيشترين گرفته، قرار غيبت پرده پس در كه حضرت آن نوارني وجود از توانيم مي گاه

 :كنيم مي جلب سازنده وظايف

 

 مهدي امام فَرج براي دعا

 صلي محمد آل وفَرَج حضرت، آن شريف فرج براي كردن دعا الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام غيبت عصر در ما وظايف از يكي

 بن محمد وساطت با كه الشريف فرجه تعالي اهللا عجل األمر صاحب حضرت) امضاي با خط دست( توقيع در) 4(است وسلم وآله عليه اهللا

 فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام فرج تعجيل در) 5(فرَجكُم؛ ذلك فانَّ الّفَرَج، بِتَعجيل الدعاء واَكثرو: (آمده چنين شده، صادر عثمان

 .(شماست فَرَج دعا همين كه چرا كنيد، دعا بسيار الشريف

 

 آن وپاداش واليت راه در استقامت

 من: (فرمود السالم عليه سجاد امام آمده روايت در است، السالم عليهم امامان ودوستي واليت در واستواري ثبات وظايف، ترين مهم از

 فرجه تعالي اهللا عجل ما قائم غيبت عصر در كه كسي) 6(واحد؛ بدرٍ شُهداء مثْلَ شهيد اَلْف اَجرَ اهللاُ اَعطاه قائمنا غَيبةِ في مواالتنا على ثَبت

 .(فرمايد عطا او به را واُحد بدر شهداي همانند شهيد هزار پاداش خداوند باشد، واستوار قدم ثابت ما، ودوستي واليت مسير در الشريف
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 فرج انتظار اهميت

 (7.(باشد مي عبادات بزرگترين از فرج انتظار زيرا است، فرج انتظار ووظايف، ها تكليف ترين مهم از

 به عمل معناي به ولي است، فرج انتظار از اي شاخه قلبي انتظار گرچه نيست، قلبي واميد انتظار تنها فرج، انتظار معناي كه اين به توجه با

 نسبت انتظار كه گونه همان. فرمايد تعجيل ظهورش در خداوند تا باشد، مي نيز الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت ظهور خاطر

 كه است او بر است، مهمان انتظار در كه كسي كه گونه وهمان سازد، آماده را زراعت به مربوط شؤون وساير زمين كه است آن كشاورز، به

 .دارد بستگي مقدمات وتهيه عمل به فرج انتظار طور همين كند، مهيا مهمان از پذيرايي براي را خود نمايد، فراهم را كار مقدمات

 به وامر شايسته، هاي عمل با را خود وجامعه خود الشريف فرجه تعالي اهللا عجل عصر امام غيبت عصر در كه است الزم ما بر بنابراين،

 .باشيم او گستر عدالت دولت انتظار ودر سازيم، آماده ازمنكر ونهي معروف

 االَعمالِ احب انَّ: (فرمود السالم عليه علي اميرمؤمنان آمده، حديث در است، گرفته قرار تأكيد مورد اسالمي روايات در معنا اين به انتظار

لَّ اهللاِ اليجزَّوع (است فرج انتظار متعال، خداوند پيشگاه در كارها ترين محبوب) 8(الّفَرَج؛ انتظار 

 .(است فرج انتظار ما شيعيان اعمال بهترين) 9(الْفَرَجِ؛ انتظار شيعتنا اَعمالِ اَفْضَلُ: (فرمود السالم عليه صادق وامام

 وانتظار والصالح... واالجتهاد والعفَّةُ الورع دينهم انَّ: (فرمود وشيعيانشان السالم عليهم امامان وصف در السالم عليه رضا امام وحضرت

 .(است واستقامت صبر پرتو در فرج وانتظار واصالح... وكوشش تالش عفّت، تقوا، آنها دين) 10(بِالصبرِ؛ الفَرَجِ

 برترين) 11(الْفَرَجِ؛ انتظار العبادةِ اَفْضَلُ: (فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول كه كند مي روايت السالم عليه علي مؤمنان امير

 .(است فرج انتظار ها، عبادت

 اهللاِ منَ الْفَرَجِ انتظار األعمالِ اَفضلُ: (فرمود كه كردند نقل وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول از پدرانم: فرمود السالم عليه رضا امام

 .(است متعال خداوند سوي از فرج انتظار من امت اعمال بهترين) 12(عزَّوجلَّ؛

 است كسي پاداش مانند ما، امر كشنده انتظار پاداش) 13(اهللا؛ سبيل في بِدمه كالمتَشَحط الَمرِنا اَلمنتَظرُ: (فرمود السالم عليه علي اميرمؤمنان

 .(شود ور غوطه خدا، راه در خود خون به كه

 منكر از ونهي معروف به امر كه رو اين از شود، مي روبرور بسيار هاي دشواري با فرج انتظار كه شود مي استفاده چنين احاديث اين از

 راه در خود خون در كه است كسي مانند صورت اين در است، گشته معروف ومنكر منكر، مردم، ميان در معروف، كه عصري در كند مي

 چنين آيا كند، نمي مسئوليت احساس گونه وهيچ كند نمي عمل خود واجبات به كه طلبي ورفاه تفاوت بي شخص اما. است غلتيده خدا،

 !غلتد؟ مي خود خون در كسي

 كه كسي فسطاطه؛ في القائمِ هو كَمن كان االَمر لهذا منتَظراً مات من: فرمود شاگردانش از يكي به السالم عليه صادق امام آمده؛ روايتي ودر

 فرجه تعالي اهللا عجل قائم محضر در كه است كسي مانند بميرد، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام ظهور فرج انتظار حال در
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 همانند او پاداش بلكه، نه،) 14(بالسيف؛ اهللاِ رسولِ يدي بينَ كالضّاربِ كانَ بلْ ال،: (فرمود سپس). است حضرت آن درخيمه الشريف

 .(جنگد مي دشمنان با وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول ركاب در شمشير با كه است كسي پاداش

 

 مهدي امام غيبت براي اندوه

 چنان آن ومحيط، زمين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام ظهور از پس كه شود مي استفاده شد، ذكر قبالً كه چنان روايات، از

 درعصر) ها وجامعه ها محيط( زمين كه است اين حديث اين معناي) 15(بود نخواهد سابق ومحيط زمين آن ديگر كه شود، مي دگرگون

 كه هستند عصر اين مردم از غير آن ومانند وصفات اخالق در عصر آن ومردم هستيم، آن در امروز ما كه است زميني آن غير ظهور،

 تغيير چنين الزمه شد، اشاره قبالً كه چنان است، موعود وبهشت فعلي دنياي بين بلكه نيست، بهشت مانند عصر آن هستند، امروزه

 فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام حضرت غيبت خاطر به انسان بنابراين، سازند؛ ظهور آماده را خود كه است اين منتظران براي وموقعيت،

 وسست ضعيف دين امور در دين، به ومعتقدين شده، تضعيف جامعه در دين بيند مي كه رو اين از بود، خواهد ومحزون غمگين الشريف

 جا آن است، شده منعكس مطلب اين ندبه دعاي از بخشي در كه چنان. باشند مي تفاوت بي ها، وناگواري تلخ حوادث برابر ودر هستند،

 :خوانيم مي كه

 وال ضَجيج منّي ينالَك وال البلْوي، دونيِ بِك تحيطَ اَن علَي عزيزٌ نَجوي، وال حسيساً لَك اَسممع وال تُري، وال الخلقَ اَري اَنْ علي عزيزٌ

 فَحنّا ذََكراً ومؤمنَةٍ مؤمنٍ منْ يتَمنّي، شائقٍ اُمنيةُ اَنت، بنفسي عنّا، نَزَح ما نازحٍ من اَنت بِنَفسي منّا، يخْلُ لم مغيب منْ اَنت بِنَفسي شَكوي،

 نجوي، واَي فيك اَصف خطابٍ واَي متي والي موالي، يا احارفيك متي الي): خوانيم مي كه آنجا تا( يسامي ال عزٍّ عقيد من اَنت بنفسي

 فَاُطيلَ معينٍ من هل ماجري، دونَهم علَيك يجري اَنْ علَي عزيزٌ الوري، ويخذُلَك ابكيك ان علي عزيزٌ واُناغي، دونَك اُجاب اَن علَي عزيز

هعالعويلَ م ،كاءل والْبن هجزُوعٍ م دفَاُساع هزَعلّ خال، اذا جت هتْها عينٌ قَذيديني فساعلَي عهل القذي، ع ليكياَبنَ ا دبيلٌ اَحمفتُلقي، س 

 ونُراوِحك نُغاديك متي الصدي، طالَ فقد مائك عذب من ننتَقع متي فنروي، الرَّوية مناهلَك نَرِد متي فنحظي، بعدةٍ منْك يومنا يتَّصل هل

 هواناً اَعدائَك واَذقْت عدالً االرض ملَئت وقَد المأل، تَؤُم وانت بِك نَحف اَتَرانا تُري، النَّصرِ لواء نَشَرْت وقد ونَراك تَرانا متي عيناً، فَتُقرَّ

 (16.(عالمينال رب الحمدهللا نَقُولُ ونَحنُ الظّالمين اُصولَ واجتثثت، المتكبرينَ، دابِرَ وقَطَعت الحقِّ وحجدةَ العتاةَ واَبرْت وعقاباً،

 برگيرد در را تو تنها بال است سخت بسيار من بر نشنوم، ورازي صدا تو واز نبينم، را تو ولي ببينم را خلق كه است سخت بسيار من بر

 .نرسد تو به وشكايتي وضجه ناله من، جانب واز سازد، رها ومرا،

. نيستي جدا ابداً ما از اما دوري، نظرم از تو كه قربانت، به جانم نيستي، بيرون ما ميان از كه هستي پنهاني حقيقت همان تو فدايت، به جانم

 به جانم. سردهند دل از ناله تو ياد به كه ومؤمنات مؤمنان از كنند، آرزويت كه هستي مشتاق هر وآرمان منظور تو كه، فدايت، به جانم

 ...نداري نظير كه هستي ارجمندي ومقام عزت داراي تو كه فدايت،
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 من بر بسيار گويم؟ دل راز وچگونه كنم؟ توصيف را تو زباني، چه با وچگونه كي، وتا من، موالي اي باشم تو سرگردان زماني چه تا

 من بر بسيار واگذارند، را تو وديگران بگريم، تو بر كه است سخت من بر بسيار. گردم وسرگرم بشنوم، پاسخ تو غير از كه است سخت

 دهم؟ سر را وناله وفرياد كنم گريه او با كه هست اي كننده كمك آيا سازد، رها را ديگران تو وبه برگيرند در را تو دردها كه است سخت

 او با من چشم كه است شده خار به مبتال هرگز چشمي آيا بگيرم ياري تابيش بي از كند؟ خلوت كه وقتي هست اي كننده جزع آيا

 كامياب كه داشت خواهد فردايي ما، امروزِ آيا شوي؟ مالقات كه هست راهي احمد، پسر اي تو سوي به آيا گردد؟ خار بر درد شريك

 است، شده طوالني ما عطش كه گرديم؟ مند بهره تو گواراي آب از كجا گرديم؟ سيراب تا شويم، وارد جاريت نهرهاي بر دركجا گرديم؟

 آن ببينيم؟ را تو هم وما ببيني را ما وكجا كي. شود روشن چشممان كه آن اميد به سرآوريم؟ به فراقت در را وعصر صبح وقت چه تا

 از را وزمين كني، امامت مردم بر وتو باشيم گرفته را تو اطراف ما كه شود مي آيا شود؟ ديده درآمده اهتزاز به پيروزي پرچم كه هنگام

 واساس كني نابود را آنها وپيروان متكبران كني؛ كن ريشه را حق ومنكران بچشاني، وعقوبت خواري از را ودشمنانت پرسازي، عدالت

 .است جهانيان پروردگار راكه خداوندي وسپاس حمد بگوييم، وما سازي، واژگون را ستمگران

 برد، سر به فرجش انتظار ودر باشد، ومحزون اندوهگين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت فراق از گونه اين انسان كه وقتي

 .است نموده ادا را حضرت آن وواجب عظيم حق از مقداري

 

 مهدي امام غيبت بر صادق امام حضرت گريه

 شديم، شرفياب السالم عليه صادق امام مواليمان محضر به تغلب بن واَبان وابوبصير ومفضّل من: گفت كه شده روايت صيرفي سدير از

 سوزان حالتي با داده، دست از وعزيز سوگوار شخص وهمچون نشسته، خاك وروي پوشيده وساده خشن مويين لباس حضرت آن ديديم

 چشمانش اطراف از واشك بود، شده دگرگون وصورتش شد، مي ديده اش چهره از جانكاه اندوه كه طوري به كند، مي گريه سوز وجگر

 :گفت مي حال اين ودر ريخت، مي

 من، آقاي اي است؛ نموده تنش وپر تاب بي را وروانم روح ساخته، تنگ برايم را بستر ربوده، من از را خواب تو غيبت من، آقاي اي)

 هالكت موجب كه پيوسته ديگري، از پس يكي گذشته هاي مصيبت به مصايب واين كرده، تبديل دردناكي فاجعه به مرا، مصيبت تو غيبت

 گذشته، پي در پي مصايب مورد در خيزد، مي بر ام سينه از كه اي ناله وهر ريزد، مي چشمانم از كه اشكي هر است، شده من ونابودي

 نگرم مي را ها اشك اين كه وقت وهر رسانند، مي آسيب ديدگانم به كه است فرسا وطاقت زياد چنان آن شده، انباشته سابق وبالهاي

 وجانكاه تر بزرگ بسي آينده مصايب كه نگرم مي يقين به شنوم، مي گذشته سوز جان هاي مصيبت خاطر به را ام سينه ناله صداي واين

 .(است شده آميخته تو واندوه خشم با كه چرا است، تر شكن كمر آن، هاي وسختي. است گذشته مصايب از تر

 امـام حالـت آن خاطر به شد، پـاره پـاره ما هاي قلب تابي، وبي جزع اثر وبر پريد، سرِما از عقل وناراحتي، وحشت از: گويد مي سدير

 ناگوار وكوبنده، تلخ بسيار حادثه دچار حضرت آن كه برديم گمان بود، ودردآلود دهنده وتكان هولناك بسيار كه السالم عليه صادق

 اي كرده قدرگريه آن حادثه كدام براي نگرياند، را چشمانت خداوند مخلوقات، بهترين فرزند اي: (كرديم عرض است، شده فرسا وطاقت
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 وپريشان وگريان سوگمند را شما گونه اين موضوعي وچه است؟ گشته جاري ديدگانت از اشك وباران، شده، تمام چشمانت اشك كه

 (است؟ نموده

 اين ودر گرديد سخت وهراسش وترس شد، گشوده دلش وسفره سرداد سوزناك اي وناله شد ور وشعله تركيد چنان آن امام بغض آتش

 گذشته آنچه وعلم ها مصيبت بالها، ها، مرگ به علم كه است كتابي واين كردم، نگاه جفر كتاب به امروز بامداد شما، بر واي: (فرمود حال

 كتاب، اين به را، او از بعد وامامان وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد خداوند كه است، شـده نوشته آن در آمد؛ خواهد قيامت روز تا وآينـده

 غيبتش شدن وطوالني او، وغيبت الشريف فرجه تعالي اهللا عجل ما قائم والدت كردم، تأمل كتاب اين در من. است داده اختصاص

 از بسياري شدن ومرتد غيبت، شدن طوالني اثر بر آنان هاي قلب در وترديد شك شدن وپديدار غيبت، عصر در مؤمنان هاي وگرفتاري

 :فرمايد مي خداوند كه گونه آن كردم، رامشاهده واليت به آنها شدن تعهد وبي اسالم، از آنها وخروج دين،

 .ايم آويخته گردنش بر را اعمالش انساني، وهر) 17(؛)عنُقه في طائرَه الزَمناه انْسانٍ وكُلَّ)

 جفر كتاب در را، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم غيبت با ارتباط در ها ناگواري همه اين كه وقتي ماست، واليت طائر، اين از منظور

 (18.(فراگرفت مرا ها واندوه سوخت وقلبم شده منقلب اختيار بي كردم، مشاهده

 

 مهدي امام براي دعا

 شرّ از را حضرت آن خداوند كه اين براي دعا است، او براي كردن دعا الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام غيبت عصر وظايف از

 دستور كه چنان نمايد، وياري پيروز آنها وامثال وملحدان كافران بر را واو فرمايد، تعجيل فرجش ودر كند، حفظ وانس جن هاي شيطان

 روايت است، حضرت آن به سرشار وشوق محبت اظهار نوعي دعاها گونه اين كه چرا. است رسيده ما به روايات در دعاهايي چنين به

 را دعا اين كه كرد مي امر الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم حضرت مورد در السالم عليه رضا حضرت گفت، عبدالرّحمن بن يونس شده

 .(19..)..(وحجتك وخَليفَتك وليك عنْ ادفَع اَللّهم: (بخوانند است، شده ذكر طوسي المتهجد مصباح در كه

 :است شده داده دستور دعا اين به ديگر روايت ودر

 وناصراً وقائداً وحافظاً ولياً ساعةٍ كُلِّ وفي الساعةِ هذه في آبائه وعلي علَيه صلَواتُك المهدي العسكَري الحسنِ بنِ الحجةَ لوليك كُنْ اَللّهم

 طَوِيالً فيها وتُمتِّعه طَوعاً، اَرضَك تُسكنَه حتّي وعيناً ودليالً

 پدران وبر او بر تو ودرودهاي باش، الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي العسكريِ الحسن بن حجة وليت، دار ونگه حافظ خود تو خدايا،

 ميل به خود زمين در را او تا باش، او بان وديده راهنما ياور، پيشوا، نگهبان، سرپرست، ساعت، هر ودر ساعت اين در باد، واجدادش

 (20.(دهي بهره طوالني مدت به را واو بنشاني، مردم واشتياق
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 دعا آثار از

 شود، مي حضرت آن وحفظ الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت واليت افزايش وباعث نيست، اثر بي دعاها اين كه نماند ناگفته

 از وخدا شده مقدر الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت واليت اگر: شود گفته هرگاه. گردد مي او وياور پيشوا متعال، وخداوند

 نيست؟ ساخته كاري دعا از باز نشده، مقدر واگر دارد؟ اثري چه ما دعاي بنابراين است، او حافظ جهت هر

 مقدر آنها بر خدا صلوات اگر شود گفته كه اوست، وآل محمد بر صلوات مورد در شبهه همانند شبهه اين جواب: گفت بايد مختصر طور به

 از بعضي به ما كه قبيل، اين از ديگري بسيار هاي ومثال بود؟ نخواهد كارساز ما دعاي نشده، مقدر واگر دارد؟ فايده چه ما دعاي شده،

 .ايم كرده اشاره) 21(والزياره الدعا خود كتاب در شبهه اين هاي جواب

 نمايد، مي برقرار او، به نسبت را ما ارادت واظهار سازد، مي تر محكم او با را ما پيوند حضرت، آن براي دعا: كه اين ها پاسخ از يكي)

 طلبي آرمان روحيه به بخشيدن واستحكام ظهور، براي سازي وزمينه او، ياري براي ما روحي آمادگي موجب او، براي ما دعاي وانگهي

 .(شد خواهد ما ستيزي وطاغوت

 

 مهدي امام حفظ براي دادن صدقه

 اين در صريحي روايت كوتاهي بررسي طي نگارنده ولي). است مستحب مهدي حضرت سالمتي براي دادن صدقه: (اند گفته علما از بعضي

 كه چنان شد، خواهد نيز مورد اين شامل داند، مي بال از حفظ موجب را صدقه كه رواياتي عموميت كه: گفت توان مي اما نيافتم، مورد

 .اند كرده ذكر خود هاي كتاب در ديگر وعلماي بحاراالنوار، در مجلسي عالّمه
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 :نوشتها پى

 .نبودند امامي دوازده وشيعه داشتند، انحرافي عقائد كه منحرف، شيعيان از فرقه دو (1)

 .29 آيه وتكوير، ،30 آيه انسان، سوره (2)

 .139 ص المضيئه، االنوار منتخب ؛246 ص الطّوسي، غيبة (3)

 پرتو در كه است، حضرت آن ودادگستر جهاني حكومت وتحقّق حضرت، آن ظهور براي موانع همه ورفع گشايش، فَرَج؛ از منظور (4)

 .(مترجم. (گردد مي وصفا نور از سرشار جهت، هر از وجهان يابد، مي تحقق واوصياء پيامبران هاي آرمان همه آن،

 .452 ص الوري، اعالم ؛1113 ص والجرائح، الخرائج سوم، فصل 531 ص ،2ج الغمه، كشف ؛485 ص الدين، كمال (5)

 .522 ص ،2 ج الغمه، كشف (6)

 فرج انتظار من امت اعمال بهترين الْفَرَجِ؛ انتظار اُمتي اَعمالِ اَفْضَلُ: (فرمود وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول شده؛ روايت كه چنان (7)

 .(است

 .123 ص ،52 ج بحار، ؛616 ص صدوق، شيخ خصال (8)

 .377 ص الدين، كمال (9)

 .20 حديث ،55ص ،1 ج الرّضا، اخبار عيون (10)

 .6 حديث ،287 ص الدين، كمال (11)

 .644ص همان، (12)

 .645 ص الدين، كمال (13)

 .51 حديث ،174 ص البرقي، المحاسن ؛11 حديث ،338 ص همان، (14)

 .(االرضِ غير االَرض يبدل الَّذي المهدي القائم السالم عليه علي نسلِ ومن: (آمده كتاب اين در ،146 ص النّعماني، غيبة (15)

) ششم قرن علماي از( المشمهدي بن محمد خبير، محدث را دعا اين ـ ندبه دعاي الجنان، مفاتيح ؛298 ص طاووس، بن سيد اقبال (16)

 ،102 ج االنوار، بحار( است نموده معرفي السالم عليه زمان امام براي را دعا وآن كرده نقل 194-190 ص ،)الكبير المزار( خود كتاب در

 .(104 ص
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 .13 آيه اسراء، سوره (17)

 .219 ص ،51 ج بحاراالنوار، ،354 ص الدين، كمال (18)

 مي خوانده رمضان ماه هاي شب در كه: افتتاح دعاي آخر بخش ـ 895 ص الجنان، مفاتيح ؛44 فصل ،406 ص الكفعمي، مصباح (19)

 .است مطلب همين گوياي نيز شود

 السائُل، فالح ؛630 وص ،586و ،146 ص كفعمي، مصباح ؛85 ص طاووس، بن سيد اقبال ؛359و 203و 145 ص االمين، البلد (20)

 .46 ص

 .است نرسيده چاپ به وهنوز است، خطي جلد ده كتاب اين (21)

 

 مهدي حضرت جانب از حج نيابت

 الخرائج كتاب در راوندي قطب كه چنان دارد، استحباب الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت از نيابت به حج انجام چنين هم

 :گويد

 سالم انسان آنها از يكي داشت، پسر دو او كرد، مي وروايت شنيد مي را احاديث بود، اطمينان مورد وشيعيان اصحاب از دعلَجي، محمد ابو

 ابو به پول مبلغي شخصي. بود آلوده وگناه فساد وبه بوده، باطل مسير در ديگري ولي كرد، مي حركت راست راه در اعتقاد با راه به وسر

 به مقداري پول آن واز پذيرفت، را مبلغ آن او آورد، جا به حج الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام از نيابت به تا داد دعلَجي محمد

 سرزمين در حج، مراسم در: (گفت ديداركنندگان به بازگشت، از پس داد، انجام را نيابتي وحج شد مشرّف مكّه به وسپس، داد، فاسق پسر

 حالي وبا بود، آويزان سرش موي سر، طرف دو از كه ديدم را وگندمگون سيما خوش جواني خود نزديك در ناگاه بودم، ايستاده عرفات

 كرد توجه من به جوان آن شد، نزديك عرفات سرزمين از مردم، حركت كه وقتي. بود مشغول خدا با ونياز راز به خضوع كمال با گريان

  (كني؟ نمي حيا آيا شيخ، اي: (وفرمود

 كنم؟ نمي حيا چيز چه از من، آقاي اي: كردم عرض

 دهي؟ مي خوار شراب فاسق نفر يك به را پول آن از مقداري وتو دهند، مي داني مي كه كسي از نيابت به حج براي مبلغي تو به: فرمود

 .هستم وهراسناك نگران مورد اين در تاكنون ومن. گردد كور ـ كرد چشمانم از يكي به اشاره ـ تو چشم اين زودي به كه است آن ترس

 زخم وآن شد، پيدا زخمي) بود كرده اشاره امام كه چشمي همان( چشمانش از يكي در كه نگذشت ماجرا اين از روز چهل شده نقل

 (1.(گرديد چشمش همان نابينايي موجب
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 مهدي امام مبارك نام ذكر هنگام برخاستن

 جا از او احترام به شنويم، مي را الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت مبارك نام وقتي كه است اين ديگر مستحبي وظايف از يكي

 به تا خواند، السالم عليه رضا امام حضرت محضر در را خود تائيه قصيده كه وقتي خُزاعي دعبِل شيعه معروف شاعر وبايستيم، خيزيم بر

 :رسيد شعر اين

مامٍ خُرُوجحالَةَ ال اواقِ م 

قُوملَي ياهللاِ اسمِ ع رَكاتبِالْب 

 .(كند مي قيام االهي هاي بركت همراه خدا، نام به واو يابد، مي تحقّق الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام وقيام خروج ناگزير)

 اللهم: (وگفت نهاد سرش بر را راستش دست سپس افكند، زير به را وسرش ايستاد، پايش دو وروي برخاست السالم عليه رضا حضرت

 را وما فرما، شتاب الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت خروج فرج در خدايا،) 2(عزيزاً؛ نَصراً بِه وانصرنا ومخْرَجه، فَرَجه عجل

 .)فرما ياري وپرشكوه، ناپذير شكست پيروزي به او وسيله به

 است، مستحب وايستادن برخاستن الشريف، فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام هاي نام از يك هر شنيدن با كه است آن بيانگر مطلب اين

 .ندارد) قائم( واژه به اختصاص استحباب، واين

 الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم نام روزي( كه است ديده مضمون اين به را روايتي كه، كرده ذكر جزائري محدث سبط عبداهللا ولي

 (3).(وايستاد برخاست اسم اين از وتجليل احترام به حضرت آن شد، ذكر السالم عليه صادق امام درمحضر

 

 ايمان حفظ براي ونياز وراز تضرع

 االهي درگاه از وزاري تضرع وبا آوريم رو خدا سوي به وخشوع خضوع با همواره كه است اين غيبت عصر در ما وظايف از ديگر يكي

 مهدي حضرت امامت به پاك اعتقاد مورد در ها وانحراف ها شيطان وراهيابي نفوذ از را ومؤمنان مسلمانان وايمان ما، ايمان تا بخواهيم

 .بيفزاييم خود ايمان به شده، وارد مورد اين در كه دعاهايي خواندن وبا كند، حفظ الشريف فرجه تعالي اهللا عجل

 در الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت: (فرمود مي شنيدم السالم عليه صادق امام از: گفت كه كرده روايت زراره از كليني شيخ

 دشمنان يعني( كرد خود شكم به اشاره گاه آن. دارد دشمنان از ترس: فرمود چرا؟: پرسيدم) گردد مي غايب خود، قيام از قبل كودكي ايام

 )كشند مي را واو درند مي را او شكم يابند دست او به اگر

 پدرش: گويند مي بعضي شود، مي وترديد شك ايجاد او، والدت مورد در كه است كسي او است، منْتَظَر همان او زراره، اي: (فرمود سپس

 دو او: گويند مي بعضي بود،و نيامده دنيا به وهنوز بود مادرش رحم در پدر، وفات از قبل او گويند مي وبعضي رفت، دنيا از فرزند بدون
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 اي. كند امتحان مورد اين در را شيعيان خواهد مي خداوند ولي) شده كشيده انتظار( منتَظَر است واو شد، متولد پدر، وفات از قبل سال

 .گيرند مي قرار وترديد شك وادي در گرايان باطل كه جاست اين در زراره،

 دهم؟ انجام كاري چه كردم، درك را زمان اين كه وقتي: كردم عرض السالم عليه صادق امام به: گويد مي زراره

 :بخوان را دعا اين كردي درك را زمان اين كه وقتي: فرمود السالم عليه صادق امام

مرِّفنيِ اللهع ،كنَفْس نَّكنْ فَاا رِّفني لَمتُع كنَفْس لَم اَعرِف ،ولَكسر مرِّفني اَللهع ،ولَكسر نَّكنْ فاا رِّفْني لَمتُع ولَكسر لَم اَعرِّف ،تَكجح 

مرِّفني اللهع تكجح نَّكنْ فَارِّفني لَْم اتُع تكجح نْ ضَلَلْتينيِ؛ ع4.(د( 

 بشناسان، من به را رسولت خدايا،. شناخت نخواهم را تو رسول نشناساني، من به را خود تو اگر زيرا بشناسان، من به را خودت خدايا،

 نشناساني من به را حجتت اگر زيرا بشناسان، من به را حجتت خدايا، شناخت، نخواهم را تو حجت نشناساني، من به را رسولت اگر زيرا

 فرجه تعالي اهللا عجل زمان امام غيبت باب الجنان مفاتيح كتاب ودر دارد، ودنباله است طوالني دعا، اين). شد خواهم گمراه خود دين از

 .است شده ذكر الشريف

 امامِ وال يري، بالعلَم فتبقون شبهة ستيبكم: (فرمود السالم عليه صادق امـام گويـد سنان بن عبـداهللا: است آمـده ديگر روايت در و

 اين در گيريد، مي قرار باشد، راهنما كه امامي وبدون شود، ديده كه پرچمي بدون وشما يابد، راه شما در اي شبهه زودي به) 5(هدي؛

 .)نيابد نجات خواند، مي غريق دعاي كه كس آن جز كس، هيچ موقعيت

 :است چنين فرمود؛ است؟ وچگونه چيست؟ غريق دعاي: پرسيدم

 ها، وچشم ها دل گرداننده واي ورحيم رحمان واي خدا، اي دينك؛ علي قَلْبِي ثَبت واالَبصارِ، الْقُلُوبِ مقَلِّب، يا رحيِم، يا رحمنُ يا اَهللاُ يا)

 .)گردان استوار دينت راه در مرا قلب

 واستـوار ثابت دينت راه در مرا قلب ها، وچشـم ها دل گـرداننده اي دينك؛ علي قَلْبِي ثبت واالَبصارِ القُلُوبِ مقلِّب يا: (كردم عرض

 .(ساز

        من كه بگو را همان ولي هاست، چشم كننده دگرگون وهم ها، دل كننده دگرگون هم متعال خداوند: فرمود السالم عليه صادق امام

 (6).(ديِنك علي قَلبِي ثَبت الْقُلُوبِ مقلِّب يا: (گويم مي

 طرف از كه را دعاهايي بر نبايد انسان كه دارد داللت مطلب واين) 7(كند، مي نقل گونه اين نيز الدين كمال كتاب در) ره( صدوق شيخ

 .كند وزياد كم چيزي شده، نقل) السالم عليهم( امامان
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 حاجت عريضه

 تعالي اهللا عجل مهدي امام پيشگاه به را خود ونيازهاي حاجات حاوي اي عريضه انسان كه است اين غيبت عصر در ما وظايف از يكي

 روايات در كه اين ديگر ووظايف ايم، شده متذكر) 9(والزياره الدعا كتاب آخر قسمت در را مطلب اين ما) 8(بنويسد الشريف فرجه

 )10.(است شده ذكر ها، وزيارت دعا هاي كتاب در نماز اين كه ضرّاب الحسن ابي نماز جمله از شده، نقل اسالمي

 

 ظهور هاي نشانه از هايي نمونه

 الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت ظهور هاي نشانه از برخي به اشاره) 11(اي خطبه ضمن در السالم عليه علي اميرمؤمنان

  :فرمود وچنين نموده

 بگويند سخن) گيرند قرار امور رأس در بارگان وشك( وگاوميشان. گيرد فرا اميدي ونا يأس را ومردم شود، نواخته ها ناقوس هرگاه)

 شود، مي آشكار) 13(سود وادي در عثماني پرچم كشد، مي زبانه) 12(نصيبين شهر در عظيم آتش دهد، رخ عجيب بسيار هاي شگفتي

 آيد؛ پديد شديد ومرج وهرج گردند، غالب ديگر بعضي بر بعضي، بيفتند، هم جان به ها گروه كه طوري به دهد، رخ بصره شهر در وآشوب

 در زمان اين در گيرد، قرار سفياني اختيار در قسطنتنيه وسلطنت گردد، تسليم سفياني برابر در) استانبول( قسطنتنيه در) روم قيصر( وهرْقلْ

 .)گفت سخن السالم عليه موسي با بود، طور كوه بر كه درختي از كه باشيد كسي آن ظهور انتظار

 

 ظهور عالئم پيرامون علي حضرت از ديگري گفتار

 دهد مي خبر الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم حضرت قيام از آن ودر شده نقل گفتارش از بخشي در السالم عليه علي اميرمؤمنان از

 به را دين بگيرند، رشوه بخورند، ربا بشمارند، حالل را دروغ سازند، تباه را داري امانت كنند، ضايع را نماز مردم كه وقتي: (فرمايد ومي

 ضعف عنوان به حلم بدانند، مباح را ريزي خون كنند، پيروي ها هوس از كنند، رحم قطع بسپرند، ها احمق دست به را كارها بفروشند، دنيا

 گواهان شوند، كار گنه قاريان خائن، عارفان گردند، ستمگر وزيران شوند، فاسق اميران، آيد، حساب به افتخار نوع يك ظلم شود، تلقّي

 .يابد رواج وطغيان وگناه وتهمت وفجور ودروغ زور،

 ها هدف ولي ازدحام، پر ها صف شود، گذاشته احترام اشرار به طوالني، ها مناره تزيين، مسجدها شود، داده زينت ها قرآن ظاهر نيز و

 شوند، شريك تجارت در شوهرانشان با دنيا، بر حرص روي از ها زن نزديك، ها شده وعده شكسته، ها پيمان گوناگون، هاي خواسته

 .گردد وشنيده شود، بلند فاسقان صداي

 عنوان به خائن گردد، تصديق دروغگو شود، احترام آنها، از ترس خاطر به شرور آدم واز باشد، آنها ترين پست مردم رييس وقت آن در

 شوند، سوار ها اسب بر زنان كنند، لعنت را پيشينيان امت، وآيندگان آيند، صحنه به وغنا لهو آالت با خواني ترانه زنان شود، تلقّي امين
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 قضاوتي به ديگري وشاهد دهد، گواهي شود، گواهي تقاضاي او از كه آن بي وشاهدي كنند، پيدا شباهت زنان به ومردان مردان، به وزنان

 شود، داده ترجيح آخرت، كارهاي بر ودنيوي مادي وكارهاي شود، دين منهاي درك، وفهم دهد، شهادت نشناخته را بودنش حق كه

 در شوند، حنظل از تر وتلخ متعفّن مردار از پليدتر ها دل ،)درآيند ميش لباس در ها گرگ( بپوشانند گرگ هاي دل بر را گوسفند پوست

 مكان بهترين زمان اين در كني حفظ را خود ودين گردي خارج محيط آن از كه كن عجله كن، عجله سپس بشتاب، بشتاب وضعي چنين

 (14).(شوند ساكن سرزمين آن در كنند آرزو كه رسد مي مردم بر وزماني بود خواهد المقدس بيت سكونت براي

 را حج مراسم وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر همراه) وسلم وآله عليه اهللا صلي ـ پيامبر حج آخرين( الوداع حجة در: گويد مي عباس ابن

 هاي نشانه به را شما خواهيد مي آيا: وفرمود كرد ما به رو سپس گرفت، را كعبه در حلقه وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر آورديم، جا به

 دهم؟ خبر قيامت

 .خدا، رسول اي آري: كرد عرض بود، حضرت آن به افراد ترين نزديك روز، آن در كه سلمان

 خاطر به( ثروتمندان احترام باطل، هاي رأي به نفساني،ميل هاي هوي از پيروي نماز، كردن، تباه قيامت؛ شدن پا بر هاي عالمت از: پيامبر

 كه چرا. گردد مي ذوب آب در كه نمك همانند شود، مي ذوب درونش در مؤمن دل اوضاع، اين در دنياست، به دين وفروختن) ثروتشان

 .ندارد را آن تغيير قدرت ولي نگرد، مي را ها وزشتي منكرات

 شد؟ خواهد كارهايي چنين آيا خدا، رسول اي: سلمان

 هاي وامين ظالم عارفان فاسق، وزيران ستمگر، اميران زمان آن در سلمان، اي. آري. اوست دست در جانم كه خداوندي به سوگند: پيامبر

 .آيند كار روي كار خيانت

 شد؟ خواهد كارهايي چنين آيا خدا، رسول اي: سلمان

 شد، خواهد منكر جاي به ومعروف معروف، قالب در منكر زمان، آن در سلمان، اي. اوست دست در جانم كه كسي به سوگند آري: پيامبر

 .گردد مي تكذيب وراستگو شود، مي تصديق دروغگو كند، مي خيانت وامين شود، مي امين خائن

 شد؟ خواهد كارهايي چنين آيا خدا، رسول اي: سلمان

 وكنيزان نشينند، مي رياست مسند بر زنان روز آن در سلمان، اي. آري. اوست دست در جانم كه خداوندي به سوگند سلمان، اي: پيامبر

 كه اموالي شود، مي تلقي خسارت عنوان به دادن وزكات وزيركي، هنر عنوان به دروغ روند، مي منبرها فراز بر كودكان شوند، مي مشاور

 واز كند، مي مهري وبي جفا ومادرش پدر به انسان گردد، مي تصرّف شخصي غنيمت عنوان به آمده دست به كافران با مسلمانان جنگ در

 .كند مي طلوع دار دنباله وستاره جويد، مي بيزاري رفيقش

 شود؟ مي كارهايي چنين آيا خدا، رسول اي: سلمان
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۹۳

 در وباران كند، مي شركت شوهرش با تجارت در زن زمان، آن در سلمان، اي. آري اوست، دست در جانم كه كسي به سوگند: پيامبر

 من: گويد يكي جا، آن ودر شوند، هم نزديك بازارها وقت اين در. گردد مي تحقير فقير روند، مي بين از وجوانمردان آيد، مي تابستان

 .بيني نمي خدا از كننده وگله كننده سرزنش جز را وكسي نداشت، نفعي: گويد ديگري نفروختم، چيزي

 شود؟ مي كارها اين آيا خدا، رسول اي: سلمان

 بگويند، سخن مردم اگر كه شوند، مردم حاكم كساني زمان آن در سلمان، اي. آري اوست، دست در جانم كه كسي به سوگند: پيامبر

 خون بشكنند، را آنها حرمت حريم كنند، چپاول را آنها المال وبيت نمايند، پايمال را آنها حق كنند، سكوت واگر كشند، مي را آنها حاكمان

 .بيني نمي زده ووحشت نگران هراسان، جز را مردم گاه آن كنند، ايجاد آنها هاي دل در ووحشت وترس بريزند، را آنها هاي

 شد؟ خواهد كاري چنين آيا خدا، رسول اي: سلمان

 را چيز وآن شود، آورده مغرب از وچيزي مشرق، از چيزي زمان آن در سلمان، اي. آري اوست، دست در جانم كه كسي به سوگند: پيامبر

 كبير وبه كنند، نمي رحم صغير به كه آنها خداوند، از آنها بر وواي آنها، از من امت ضعفاي بر واي پس بيارايند، گوناگون هاي رنگ با

 .هاست شيطان هاي دل مانند هايشان دل ولي است، انسان مانند صورتشان ندارند، گذشت بدكاران به ونسبت گذارند، نمي احترام

 يابد؟ مي تحقّق كارهايي چنين آيا خدا، رسول اي: سلمان

 اكتفا زنان به وزنان مردان، به) جنسي غريزه نظر از( مردان عصر آن در سلمان، اي. آري اوست، دست در جانم كه كسي به سوگند: پيامبر

 زنان، شبيه را خود مردان. شود ورزيده غيرت خاندانش خانه در دختران، بر كه چنان ورزند، مي) تعصب( غيرت جوانان بر مردان كنند،

 .باد زنان اين بر من امت از خدا لعنت گردند، سوار ها اسب بر زنان آورند، مي در مردان شبيه را خود وزنان

 دهد؟ مي رخ كارها چنين آيا: سلمان

 وطالكاري تزيين ونصاري، يهود معبد مانند را ها مسجد زمان آن در سلمان، اي. آري اوست، دست در جانم كه كسي به سوگند: پيامبر

 هم به نسبت دلهايشان ولي بسيار، ظاهر در صفوفشان سازند، طوالني را مسجدها هاي مناره كنند، وزيورگون تذهيب را ها قرآن نمايند،

 .شود مي شنيده هايشان زبان از وچندگونگي است، كينه پر ديگر

 دهد؟ مي رخ كارها اين آيا خدا، رسول اي: سلمان

 لباس كنند، آرايش زيورها به را خود من، اُمت مردان زمان آن در سلمان، اي. آري اوست، دست در جانم كه كسي آن به سوگند: پيامبر

 .نمايند درست خود براي فرش يا وزره زيرين لباس پلنگ پوست واز بپوشند، وابريشم حرير

 شد؟ خواهد كارها اين آيا خدا، رسول اي: سلمان

 يابد رواج) 15(عينه وفروش وخريد شود، آشكار ربا زمان آن در سلمان، اي. آري. اوست دست در جانم كه خداوندي به سوگند: پيامبر

 .گيرد قرار پا زير در ودين رود باال ودنيا شود، رايج خواري رشوه نيز
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۹۴

 دهد؟ مي رخ كارها اين آيا خدا؛ رسول اي: سلمان

 گردد، نمي جاري االهي وحدود شود، فراوان طالق عصر، آن در سلمان، اي. آري اوست، دست در جانم كه خداوندي به سوگند: پيامبر

 )زنند مي ضرر خود به كارها اين با بلكه( رسانيد نمي ضرر خدا به هرگز

 دهد؟ مي رخ كارها اين راستي به آيا خدا، رسول اي: سلمان

 وآواز ساز وبه كرده خواني ترانه وغنا، لهو وسايل با كنيزكان سلمان، اي. آري اوست، دست در جانم كه خداوندي به سوگند: پيامبر

 .نمايند ورياست حكومت آنها بر من امت افراد وبدترين بپردازند،

 دهد؟ مي رخ كارها اين راستي به خدا، رسول اي: سلمان

 حج) نمايي وپاك( نزهت براي من امت ثروتمندان عصر آن در سلمان، اي. آري است، او دست در جانم كه خدايي آن به سوگند: پيامبر

 .روند مي حج به وخودنمايي ريا براي وفقيران تجارت، براي متوسط وافراد آورند، جا به

 غير براي را دين علم كه شوند پيدا هايي وگروه دهند، قرار خوانندگي وسيله را وآن بياموزند، خدا غير براي را قرآن اي عده عصر آن در

 .بايستند ديگر هم روي در دنيا وبراي بخوانند، لهوي آواز با را وقرآن شود، زياد زنا وفرزندان بياموزند، خدا

 دهد؟ مي رخ كاري چنين آيا خدا، رسول اي: سلمان

 وگناهان شود، مي دريده ها حرمت حريم كه وقتي در كارها اين سلمان، اي. آري اوست، دست در جانم كه خداوندي به سوگند: پيامبر

 كنند، افتخار خود لباس به مردم شود، رايج واحتياج فقر شود، آشكار لجاجت يابد، رواج دروغ يابند، تسلّط نيكان بر بدان گردد، تحصيل

 در مؤمن كه اي گونه به بدانند، زشت را ازمنكر ونهي معروف به امر بشمارند، نيكو را ولغو نوازندگي آالت ببارد، فصلش غير در وباران

 وناپاك پليد افراد عنوان به اعلي ملكوت در واينها شود، فاش وعابدان قاريان ميان در وسرزنش مالمت گردد، كنيز از تر ذليل زمان آن

 .شوند خوانده

 شد؟ خواهد كارها اين آيا خدا، رسول اي: سلمان

 )16..).(حديث آخر تا... (آري است او دست در جانم كه كسي آن به سوگند: پيامبر

 

 سخن آخرين

 اگر كه طوري آن بركنده، رخت ها دل از مذهبي وتعصب ديني غيرت كه شده اي گونه به جهان اوضاع امروز: كه اين سخن وكوتاه آخرين

 كه جزئي مالي ضرر برابر در كه شويم نمي وبرانگيخته ناراحت گونه آن ما از يك هيچ برسد، دين به مهمي وآسيب ضرر كافري، ناحيه از
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۹۵

 خارج دين از گروه گروه مردم همه اگر كه ندارد اهميت ما افراد وبراي شويم، مي وبرانگيخته ناراحت شود وارد ما به مسلماني ناحيه از

 .شوند

 .وسستي سختي در اعتماد است او وبر شكايتي، هر است االهي درگاه به جامعه، نابسامان وضع است اين

 چنين وهم بدارد، موفّق الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام شريف فرج انتظار براي را ما كه داريم مسئلت متعال خداوند درگاه از

 .دعاهاست كننده واجابت شنوا خداوند فرمايد، عنايت ما به را منكر از ونهي معروف به امر مانند واجبات، به عمل توفيق

 دنيا تمام وفرج ما وفرج بخشد، سرعت السالم عليهم امامان فرج در خداوند بياوريم، كتاب اين در خواستيم مي كه بود مطلبي آخرين اين

 .دهد قرار آنها فرج به وابسته را

 .باد او پاك ودودمان وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد بر خداوند درود

منّا اَللّها نَرْغَب ليكولَةٍ في ازُّبِها كريمةٍ دتُع سالماال ،لَهلُّ واَها وتُذالنِّفاق بِه ،لُنا واَهلَهعنَ فيِها وتَجعاةِ ملي الدا كتلي والْقادةِ طاعا ،كبيلس 

 )17.(واآلخرَةِ الدنيا كَرامةَ بِها وتَرْزقُنا

 آن، وسيله وبه بخشي، عزّت ومسلمانان، اسالم به آن، وسيله به كه ارجمندي دولت برقراري مورد در داريم تو سوي به اشتياق ما خدايا،

 اين وسيله وبه دهي، قرار دينت سوي به ورهبران تو، اطاعت سوي به مردم كنندگان دعوت از را وما نمايي، وخوار ذليل را ومنافقان نفاق

 .)فرمايي ما نصيب را وآخرت دنيا وشرافت كرامت ارجمند، دولت
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۹۶

 :نوشتها پى

 .256 ص المهموم، فرج ؛482و 481 ص والجرائح، الخرائج (1)

 .االنوار مشكاة (2)

 آن آمد، ميان به الشريف فرجه تعالي اهللا عجل قائم از سخن السالم عليه رضا امام محضر در خراسان در: شده روايت: گويد مترجم (3)

 :وگفت نهاد مباركش سر بر را دستش دو هر حضرت

مل اللهجع هل فَرَجه؛ وسهخْرَجبِل كه وقتي: شده نقل ونيز گردان، آسان را وقيامش وظهور فرما، تعجيل فرجش در خدايا، معخُزاعي د 

 بر تواضع روي از را ودستش وايستاد، برخاست، السالم عليه رضا حضرت خواند، السالم عليه رضا امام محضر در را خود معروف قصيده

 640و 641 ص جديد، چاپ االثر، منتخب( كرد دعا الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام فرج وبراي نهاد، سر

 .33 ص الطّوسي، غيبة ؛520 ص االسبوع، جمال (4)

 وال يري علَم بال( عبارت اين در ولي هست هم درست ترجمه نوع آن وبا است كرده ترجمه اللفظي تحت محترم مترجم را حديث اين (5)

 از را خود اصلي پيام شود ترجمه اللفظي تحت المثل ضرب واگر است المثل ضرب چون شده، ترجمه كه نيست آن منظور) هدي امامِ

 ماند، نمي باقي شما از امامي ونه نشاني نه كه گيرد مي فرا را شما اي شبهه زودي به: كه شود ترجمه گونه اين بايد لذا دهد، مي دست

 جا اين. داشت نخواهد وبروز ظهور قدرت وآن شود مي يكي ونبودش بود بلكه نه،. رود مي بين از شما امام كه نيست اين منظور البته

 مطلب همين به اشاره هم امام حضرت حديث كه گويند، مي را شيء يك وهويت موجوديت بلكه كرد، ترجمه پرچم نبايد را) يري علَم(

 .ويراستار) نشان تاك از ونه ماند مي نشان تاك، از نه: كه( است اين فارسي در المثل ضرب اين معادل تقريباً كه. است

 .6 فصل ،80 ص المضيئه، االنوار منتخب ؛432 ص الوري، اعالم (6)

 .49 حديث ،351 ص الدين، كمال (7)

 دركاغذي را آن كه شده، نقل 334 ص ،2 ج االآمال، منتهي كتاب در الشريف فرجه تعالي اهللا عجل زمان امام به عريضه نوشتن شيوه (8)

 امام دست به خدا خواست وبه اندازند مي السالم عليهم امامان از يكي قبر به ويا عميق چاه آب به يا جاري آب به سپس نويسند، مي

 .(مترجم. (رسد مي الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي

 .كتاب آخر تا ،1053 ص والزياره، الدعا (9)

 406 ص المتهجد، مصباح (10)
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 الهى جمال جلوه مهدى امام ۹۷

 متوفاي( يزدي عالمه النّاصب، الزام كتاب ودر است) وزيري صفحه يازده حدود( مشروح بسيار تطنجيه، خطبه نام به خطبه اين (11)

 )مترجم. (است الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي امام ظهور عالئم پيرامون آن ومحتواي شده، ذكر 252 تا ،242 ص ،2ج) ق هـ 1333

 .)ويراستار. (است بوده قديم وپزشكي علمي مراكز واز. است شده واقع سوريه شرقي مرز در كه است تركيه قديمي شهرهاي از يكي (12)

 وعلت است، نوشته) سود( عربي متن در نگار حروف كه باشد، فعلي عراق كشور همان كه است) سود( وادي اين قوي احتمال به (13)

 به نگاهي كه باال از يا دور واز بود گرفته فرا نخلستان سراسر را كشور اين كه است اين گفتند مي سواد وادي عراق به قديم در كه اين

 .)ويراستار. (زد مي سياهي به افتاد مي منطقه

 .86 ص المضيئه، االنوار منتخب ؛133 ص والجرائح، الخرائج ؛1حديث ،47 باب ،525 ص الدين، كمال (14)

 قيمت آن از كمتر به را كاال همان سپس فروشند، مي معين قيمت به را كااليي ربا، از وگريز حيله براي كه است اين عينه از منظور (15)

 .دارد دوم معامله به بستگي اول ومعامله بخرند، مشتري از

 با مسلمانان جامعه امروز مسائل قدر چه حديث سند به توجه با وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد سوره ،303ص ،2 ج القمي، تفسير (16)

 بايد كردند، فرسوده گويي وحق جوي حق خاطر به را خود دل جان سكوت انزواي در كساني وچه كند مي تطبيق خدا رسول فرمايش

 آن اندازه به ما سال، صد وچهار هزار زماني، فاصله همان به دورند دورند، تو از چقدر اسالمي وحاكمان تو اُمت خدا، رسول اي: گفت

 ناليم نمي تو فراق در هم حنانه ستون

 .)ويراستار( فريادها، كو ها، ناله كو عقول، ارباب همچو زد مي ناله رسول هجر از حنانه استون

 .195 ص االمين، بلد ،581 ص كفعمي، مصباح ؛51 ص طاووس، بن سيد اقبال افتتاح؛ دعاي از فرازي (17)
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