
 رضوي كالم در مهدوي واليت

 چكيده  

 . پرداختيم) ع( رضا امام كالم در واليت و امامت با رابطه در بررسي و بحث به ابتدا در

 واليت كه رسيديم نتيجه اين به پرداخته واليت اصل اثبات به ، ميرود شمار به الهي رسالتي امامت كه آنجا از

.  نموديم بررسي روايات و آيات ديدگاه از را امام جايگاه و عصر هر در امام وجود ضرورت و است دين اساس و روح

 . نموديم اشاره) عج( مهدي سيره و سيما به) عج( عصر امام شناخت براي سپس

 آخرالزمان هاي فتنه ، فرج انتظار و شيعيان وظائف ، غيبت اسرار شامل كه ظهور هاي نشانه و عالئم به ادامه در و

 . پرداختيم است، رضوي كالم آينه در

 در سپس.  گرفت قرار بررسي مورد) ع( رضا امام نگاه از كه بود مباحثي جمله از جهاني حكومت و ظهور عالئم

 ايران به امامزادگان و شيعيان از زيادي تعداد مهاجرت موجب كه ايران به) ع( رضا امام تاريخي هجرت به خاتمه

 عوامل، اين اثر بر كه كرديم بيان و پرداخته  ، داشت پي در را ايران در شيعي مذهب گسترش نيز نهايت و شده

 . است گرديده پيشگام اسالمي هاي سرزمين ساير بين در ظهور سازي زمينه جهت در كشوري عنوان به ايران

 والسالم

 مقدمه

 دنيا كه هنگامي متواتر، احاديث و قطعي مدارك طبق و كريم، قرآن آيات صريح و مسلمين عموم عقيدة حسب بر

 برادري و اخوت آسايش، امنيت، گردد، ور شعله جا همه در بيدادگري و ظلم شود، اضطرابات ترين سخت گرفتار

 دست براي بشر شرايط اين در آيا شود پايمال محرومان و مستضعفان حقوق بربندد، رخت بشري جوامع ميان از

 جنگ از و نشيند مي آرام آيا و زند مي دست اي وسيله هر به ديگران بر سيطره و طلبانه جاه مقاصد به يافتن

 كند؟ مي پرهيز

 تالش و ها كوشش از كه آنگاه جهاني انقالبات سلسله يك از بشر كه نميشود سبب موجبات و علل همين آيا

 و بگشايد را خود آغوش جهاني عدل حكومت قبول براي نديده، ثمري اخالق و مدنيت محو جز هايش

 باشد؟ جهاني مصلح منتظر صبرانه بي



 :است مسلّم و واضح مسأله دو محققان و عالمان براي

 اكرم پيغمبر زبان از را آن مسلمانان، كه است خالص اسالمي مسأله يك) عج( مهدي حضرت ظهور اينكه، نخست

 .ندارد اثبات به نيازي ديگر و شدند معتقد آن به و شنيده) السالم عليهم( بيت اهل و) ص(

 بيت اهل از كه است اي عقيده نيز) ع( عسكري حسن امام حضرت« فرد منحصربه فرزند در او تعيين: اينكه دوم

 گرفته بزرگوارش پدر والدت از قبل و هجري 255 سال از قبل يعني) عج( »مهدي حضرت« والت از قبل رسالت،

 بر عالوه. اند  داشته) ص( »خدا رسول« به مستند را خود اخبار هم) السالم عليهم( »بيت اهل« و است، شده

 و غيرعقالئي باشند جعلي اخبار اينكه احتمال و. است رسيده باب اين در نيز سنّت اهل طرق از كه احاديثي

 .مشهورند و معروف امانت و وثاقت به مذكور، حديثي كتب نويسندگان زيرا است، مردود

 اشرقت اَخرَج فَاذا«  كه، است پنهاني خورشيد) السالم عليه( معصومين كالم طبق) عج( زمان امام اساس اين بر

 است هستي ذخيره و اهللا بقيه او. شود مي درخشان و منور نورش به زمين كند، قيام كه گاه آن»   بنوره االرض

 و سپرده او عظمت به دل ، هدي ائمه و الهي انبياء حتي اميدوارند، ظهورش تمناي به تاريخ طول در بشريت كه

 .هستند ديدارش مشتاق

 در السالم عليه    باقر امام.  كشد مي آه ديدارش شوق از كامل شيفتگي با السالم عليه اميرالمومنين كه همچنان

 امام و  نالد مي فراقش غم در شيدا، مرده فرزند مادر  بسان السالم عليه صادق امام.  سوزد مي ديدارش حسرت

 جز نيست اين و  خواند مي فرج دعاي و ايستاده تواضع به نامش احترام به اشكبار ديدگاني با السالم عليه رضا

 عنوان به واليت از پاسداري مسير در بشري افكار گري روشن و تنوير و واال مقام آن عظمت معرفي در بلند گامي

 .است گمراهي و باطل همه آن، غير كه انساني سعادت دروازه و هدايت باب

 اند گرفته سكني الهي قرب منازل برترين در بلكه يافته، رفعت آنچنان آفرينش بلنداي در ها آن جايگاه اينكه چه

 به تنها باره، اين در كالمي هر و. بود نخواهد آن نورانيت و عظمت درك به قادر بشري، نگر ژرف هاي انديشه كه

 كه هستند الهي فيوضات سرچشمه و آفرينش جلوه نخستين آنان. دارد اشارتي ها آن وكمال جمال از اي جلوه

 .باشند مردم روي بر الگويي تا نوره تن بر انساني جامه بشريت، هدايت براي



 هاي ويژگي و مقام عظمت بيان در اصرار نيز و خود از پس امامان معرفي در السالم عليه معصومين همت بنابراين

 آن بيان به اي گونه به يك هر كه است، آن انحراف از جلوگيري و واليت از پاسداري السالم، عليه عصر امام خاص

 .اند پرداخته

 : فرمودند»  هستيد؟ حق به قائم ما آيا«  كه سوال اين به پاسخ در السالم عليه جعفر بن موسي امام

 ظُلماً و جوراً ملئت كَما عدالً يملَاُها و اهللا اَعداء من األَرض يطَهرُ الَذّي القائم لكن و بِالحقِّ القائم أَنَا «

وس هن الخاملَه ولديِ م هطُولُ غَيبها يدلي خَوفاً اَمه عنَفس رتَدفيها ي اَقوام و ثبِتآخَرُون فيها ي« 

 نمايد، آكنده داد و عدل را پان و سازد پاك خدا دشمنان از را زمين كه قائمي ليكن و هستم حق به قائم من «

 نفس بر زيرا. دارد طوالني غيبتي او. است من فرزندان از پنجمين او باشد، شده جور و ظلم از پر كه همچنان

 .بود خواهند قدم ثابت آن در ديگر اقوامي و شده مرتد ، غيبت آن در اقوامي و هراسد مي خود

 او كه شده مردم افكار در انديشه ان ساز زمينه واليتعهدي پذيرش كه السالم عليه رضا امام زمان در همچنين

 رفع براي مختلف هاي مناسبت در حضرت آن اند، داده مژده ظهورش به كه است موعودي منتظر االمر صاحب

 كه صلت بن ايان سوال پاسخ در اينكه جمله از.  فرمود مي مبادرت االمر صاحب بيشتر معرفي به شبه اين

 :فرمودند ؟ هستيد االمر صاحب شما آيا« : پرسيد

 جوراً ملئت كَما عدداً اَمالَها بِالَذّي لَست لكنّي و االَمر هذَا صاحب اَنَا«

و ك اَكُون كَيفلي ذلن ماتَري عم نيِ ضَعفدب نَّ وا مالقائ وذا الَذّي ها ن فيِ كانَ اَخرَجوخ سالشُي نظَرَ والشَباب، م 

 »...بدنه فيِ قَوياً

 و. نيستم باشد شده جور از پر كه همچنان ، سازد آكنده عدل از را زمين كه كسي آن اما هستم، االمر صاحب من

 مي قيام جوانان منظر و شيوخ سن در كه است كسي قائم. بيني مي مرا بدن ضعف كه حالي در باشم او چگونه

 را او سپس. سازد مي پنهان خويش سر در را او خداوند.  است من فرزندان از چهارمين او...  است نيرومند و كند

 .باشد شده پر ستم و ظلم از كه همچنان كند مي پر داد و عدل از را زمين او واسطه به و نمايد مي ظاهر

 المتصدقينْ يجزِي اهللاَ انَّ علَينا، تَصدقْ و الْكَيلَ، لَنَا فَأَوف مزْجاةٍ بِبِظاعةٍ جِئْنا الضُّرو اَهلُنا و مسنا العزيزُ اَيها يا

 محرومان امير اي مستضعفان پناهگاه اي اسالم جهان پيشواي اي



 پناهان بي پناه اي الهي سفير اي غيبي رسان پيام آخرين اي اميدواران دلهاي بخش روشني اي 

 ببيند؟ را تو زيباي جمال ما منتظر چشمان كه رسيد خواهد فرا روزي آيا

 ؟ آيد نايل الهي عطوفت و مهد كانون سوي غافل،به بشر اين رسيد خواهد فرا روزي آيا

 سجده به سر گستر، عدالت پرچم آن زير نيز ما و باشد آمده باال تقوي و عدل پرچم كه ديد خواهيم را روزي آيا

 .بخشيم تسكن را خود دروني دنياي دردهاي نهاده شكر

 االَرضِ في لَيستَخلَفَنَّهم الصالحات عملُو و منكُم امنُوا الَذّينَ وعداهللاُ

 لَيبدلَنَّهم و لَهم ارتَضَي الَذّي دينَهم لَهم لَيمكنَّنَ و قَبلهِم من الّذينَ استَخلَف كَما

 .لفاسقُونا هم فَاُولئك ذلك بعد كَفََر من و شَياً بي اليشرِكُونَ و يعبدونَني اَمنا خَوفهِم بعد من

 بر در را شما خاطرات با زندگي و مشغولي دل ولي نيست شما اعتبار و شان در چند هر نارسا و ناقص نوشته اين

 ويژه حروف و كلمات از را شما بوي عطر چون گيريم،¬مي انس جناب آن به مربوط كلمات با صباح چند و دارد

 ان نوراني جمال با را ما آلود گناه چشمان متعال، خداوند كه اميد اين به كنيم مي استشمام) ع( محمد آل عالم

 فرمايد روشن) ع( اطهر زهراي يادگار

 از و بداريم پاس را شما حرمت و نموده غيبت حفظ شما، طوالني غيبت در كه فرمايد عنايت را توفيق آن ما به و

 روزي اميد به. نماييم دفاع و پشتيباني است الهي اوليا و شما انبياء تمام آرمانهاي و عالقه مورد كه نبوي شريعت

 نور شما رهنمودهاي و هدايت از و بسپريم ره الهي عدل تجسم آنها پاي پيش در و جهاني مصلح شما كنار در كه

 .بگيريم بهره هستي جهان ديده

 محبت و معرفت به نسبت كس هر كه است كراني¬بي اقيانوس ارواحنافداه مهدي حضرت واليت اساس اين بر

 .برسد »بيت اهل منّا« مقام به كه جايي تا كند غور و برود پيش به آن در تواند¬مي خود

منّا اللّها نَرغَب لَيكفيِ ا ولَهه، دزُّ كَريِمبِها تُع سالماال اَهله و 

 در و روز آن اميد به. سازد، بلند سر و عزيز را آن اهل و اسالم كه هستيم اي كريمه دولت انتظار در ما خدايا

 .العالمين يارب آمين. دعاها قبول آرزوي

 مطالب فهرست 



 صفحه عنوان

 :  اول فصل

  امامت و واليت حقيقت بررسي

  امامت مفهوم و معنا)  الف

  واليت معناي)  ب

  قرآن در واليت انواع)  ج

  حديث و قرآن در واليت كاربرد)  د

  نبوت و امامت)  هـ

  واليت و امامت رابطه)  و

  امامت و واليت حقيقت)  ز

  واليت آثار)  ح

  دوم فصل

  واليت و امامت فلسفه

  امام شناخت ضرورت)  الف

  امام وجودي فلسفه)  ب

  عصر هر در امام وجود ضرورت)  ب

  مهدويت به اعتقاد)  د

  سوم فصل

 ) ع( رضا امام ديدگاه از امامت جايگاه

  بشريت درك از فراتر امامت مقام)  الف

 امام تمثيل در امام هاي جلوه) ب

  امام مقام بلنداي)  ج



  چهارم فصل

 ) ع( عصــر امام شنـــاخت

 ) ع( مهدي سيماي)  الف

 ) ع( مهدي سيره)  ب

  پنجم فصل

  ظهور از قبل دوران

  غيبت اسرار) الف

  غيبت زمان در مردمان احوال) ب

  اجتماعي نابسامانيهاي) ج

  فرج انتظار) د

  غيبت زمان در شيعيان وظايف) ه

  ششم فصل

  ظهور طالئي عصر

  ظهور هاي نشانه) الف

  رجعت اصطالحي و لغوي مفهوم) ب

  جهاني حكومت) ج

  هفتم فصل

  ايران در ظهور سازي زمينه

  ايران در) ع( رضا امام معنوي نفوذ) الف

  ايران به زادگان امام مهاجرت) ب

  شيعي معارف نشر پايگاه ايران) ج

  هشتم فصل



  نيايش

  رضوي كالم در نيايش و دعا

  جمعه نماز قنوت در) ع( رضا امام دعاي) الف

  جامعه زيارت آغاز) ب

 ) عج( االمر صاحب حفظ براي مخصوص دعاي) ج

  منابع فهرست

 اول فصل

 امامت و واليت حقيقت بررسي

 امامت مفهوم و معنا)  الف 

 اقتدا او به كارها در كه كسي و پيشوا ؛ ازجمله شده، ذكر»  امام«  واژه براي مختلفي معاني لغت، كتب در

 و. است»  خاص توجه با توأم قصدكردن«  ؛ معناي به»  اَم«  آن اصلي ماده»  التحقيق«  نظر بنابر اما.  شود مي

 يا باشد حق بر چه ، روند مي او سراغ به خاص توجه و قصد با مردم كه شود مي گفته كسي به مقتدا، معني به امام

 .باطل

 تكامل سوي به چه باشد، مي رهبري و الگو هر شامل بلكه نيست، انحصاري و خاص لفظ يك امام، بنابراين

 يهدونَ اَئمةً هم وجعلنا(  تعبير با معنا، اين تأييد ضمن نيز كريم قرآن و!  پستي و انحطاط يا و سازد رهنمون

 سوي به را ها آن و شده انساني جامعه سعادت و تكامل باعث كه كرده اشاره صالح و عادل پيشوايان به ،...)  بِاَمرِنا

 رهبران و جور ائمه...)  النّار الي يدعونَ أئمه هم وجعلنا(  عبارت با ديگر، اي آيه در و. دهند مي سوق الهي امر

 بر پيشوايان پژوهش، اين مادر بحث مدار البتّه كه. كشانند مي نابودي به را ها انسان كه كند مي معرّفي را ناصالح

 .است حق

 را آن بشريت كه است رهبري آن مافوق داده، قرار بحث مورد امامت عنوان تحت قرآن، آنچه كه است ذكر شايان

 اجتماعي، رهبري بر عالوه قرآن، منظور بلكه كند، نمي تجاوز اجتماعي مسائل در مديريت حدود از و شناسد مي

 .باشد مي خدا سوي به معنوي رهبري



 واليت معناي)  ب

 از بيش با كه يافته اشتقاق»  نزديكي و قرب«  معناي به»  ولي«  ماده از همه... و مولي واليت، والء، ولي، واژه

 آن اهميت بر دليلي كاربرد، كثرت مسلّمĤ و رود مي شمار به قرآني هاي واژه ترين استعمال پر از كاربرد، دويست

 .بود خواهد

.  »نباشد ها آن ميان اي فاصله كه نحوي به است، ديگر چيز كنار در چيزي گرفتن قرار«  معني به»  واليت«  واژه

 الزمه و.  مادي امور در گاه و شود مي گرفته كار به معنوي امور در گاهي قرب، و اتصال معناي با واليت بنابراين،

 .بود خواهد محبت و نصرت يا و امور سرپرستي و تصدي قرب، اين

 واليت و سرپرستي«  به را) »  و«  فتح به(  واليت و»  نصرت«  به را) »  و «كسر به(  واليت راغب، اساس، اين بر

 اختياري صاحب و سرپرستي همان را واژه دو هر در حقيقت بعضي، كه است معتقد البتّه و است، كرده معنا»  امر

 . دانند مي

 برخوردار ديگري دوستي و نصرت از يك، هر و است طرف دو تقرّب از ناشي كه محبت و نصرت معناي به واليت

 سرپرستي معني به واليت كه همچنان. بندگان و خدا بين هم و است تصور قابل ها انسان بين در هم بود، خواهد

 . دارد وجود ها انسان بين در نيز

 از بحث يا نيز انسان مورد در و شيطان، واليت گاه آورد، مي ميان به سخن خدا واليت از گاهي قرآن آن، بر عالوه

 .آن منفي جنبه يا و است شده مثبت جنبه

 قرآن در واليت انواع)  ج

 : گردد مي مستفاد»  واليت«  نوع دو قرآني، كاربردهاي به عنايت با

 منفي واليت ـ 1

 جهت در عاملي را آن و كند مي گوشزد را شيطان واليت پذيرش از اجتناب لزوم خود، آيات از شماري در قرآن

 : نمايد مي معرّفي جامعه انحطاط و فساد

 )ينَ إِنَّ وونَ الشَّياطوحالي لَي هِميائاول لُوكُمجاديل  ( 

 .برخيزند مجادله به شما با تا كنند مي القا مخفيانه مطالبي خود دوستان به ها شيطان



 : فرمايد مي نيز و

 

 )  اليوم وليهم فَهو أَعمالَهم الشَّيطانُ لَهم فَزَينَ( 

 .است سرپرستشان و ولي او امروز و آراست نظرشان در را اعمالشان شيطان،

 منع مسلمان، غير افراد و دشمنان سرپرستي پذيرش و دوستي به نسبت را مسلمانان همواره قرآن، همچنين

 : دارند نگه را احتياط جانب خود، روابط در كه دهد مي هشدار ها آن به و كرده

 ... ) أَولياء عدوكُم و ـ عدوي التَتَّخذُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا( 

 .نريزند دوستي طرح ها آن با و نپذيرند را خودتان و من دشمن واليت

 دارند، دوست ها آن. ورزند مي كفر الهي دستورات و قرآن به و اند بيگانه توحيدي جامعه به نسبت ها آن كه چرا

 و افتادن بيراهه به معناي به باطل، واليت پذيرش نيز و.  فراخوانند  خود آيين سوي به را شما تا  كوشند مي بلكه

 : است حق راه از شدن دور

 )أَولياء الْكُفّار و قَبلكُم منْ الْكتاب أُوتُوا الَّذينَ منَ لَعباً و هزُواً دينَكُم اتَّخَذُوا الَّذينَ تَتَّخذُوا ال آمنُوا الَّذينَ أَيها يا( 

 بر را كافران به اطمينان موجبات و گرديده ها آن غفلت سبب مسلمانان، با دوستي به دشمنان تظاهر نبايد پس

  : ندارند را مؤمنان به نسبت واليت حقّ كافران، زيرا. سازد فراهم ايشان

  )الْمؤْمنينَ دونِ منْ أَولياء الكافرِينَ المؤْمنُونَ يتَّخذ ال( 

 رقم برايشان بار هالكت سرنوشتي ها، آن هاي وعده به پشتگرمي و ستمگران به گرايش و خضوع همچنين و   

  . زد خواهد

 مثبت واليت ـ 2

 :است بررسي قابل قسم دو در فرموده، تأكيد آن پذيرش به نسبت قرآن كه واليت، از ديگر نوع

 مسؤوليت احساس نوع يك يكديگر، سرنوشت به ايمان با جامعه افراد وابستگي و مندي عالقه:  عام واليت ـ

  :باشند هم مراقب همواره منكر از نهي و معروف به امر رعايت با تا نموده احيا ها آن در را متقابل

)نُونَ وؤْمالْم و ناتؤْمم الْمضُهعب ياءضٍ أَولعرُونَ بأْمي عرُوفبِالْم نَ وونْهنِ ينكَرِ عالْم(  



 .رود مي شمار به جامعه اصالح جهت در عاملي خود اين، كه   

 خاندان به نسبت واليت نوعي پذيرش به التزام خاصه، و عامه طريق از فراواني روايات و قرآن در: خاص واليت ـ

 : جمله از. است شده توصيه خدا رسول

 : االمر اولي آيه

 ... ) منْكُم األَمرِ ـ أُولي و الرَّسولَ أَطيعوا و اهللاَ أَطيعوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا( 

 ...ببريد فرمان شمايند از كه را امر صاحبان و پيامبر و خدا ايد، آورده ايمان كه كساني اي

 واليت تجلّي ،: معصومين ائمه و پيامبر واليت و دارد انحصار خداوند در واليت... )   الْولي هو فَاهللاُ(...  آيه طبق بر

 : فرمود كه شده نقل) ص( پيامبر از حديثي رابطه اين در. است حق

 . » اهللا واليةُُ وِاليتي و وِاليتي واليته فانَّ ابيطالب بن علي فَليوالِّ صدقَني و بي آمنَ من «

 واليت او، واليت زيرا. بپذيرد را ابيطالب بن علي واليت بايد است، نموده تصديق مرا و آورده ايمان من به كس هر

 .خداست واليت من واليت و من

 .است شده بيان صريح طور به حديث اين در واليت، مسير واقع در كه

 هيچ زيرا. آن طول در نه و خداست، واليت عرض در نه معصومين، ائمه و پيامبر واليت كه اين توجه قابل نكته

 توان نمي است نامتناهي كه خداوند براي همچنين و. نيست برخوردار مستقل و اصيل واليت از خدا برابر در كس

 واليت مظهر خود، واليت در ها آن بنابراين.  است ديگري واليت نوبت آن از پس بگوئيم و كرده تصور مقطعي

 .هستند خداوندي

 

 

 : واليت آيه

 )  راكعونَ هم و الزَّكاةَ يؤْتُونَ و الصالةَ يقيمونَ الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ و رسولُه و اهللاُ وليكُم إِنَّما( 

 دارند مي برپا نماز كه آنان اند، آورده ايمان كه هستند كساني و پيامبرش و خداوند شما، سرپرست و دوست همانا

 .ركوعند در كه حالي در دهند مي زكات و



 در ها آن اختالف تنها. دارند نظر اتّفاق) ع( المؤمنين امير درباره آيه، نزول شأن در  سنّت اهل و  شيعه روايات

 اين براي را محبت و نصرت معناي واليت، معاني بين از سنّت اهل علماي كه طوري به. است واليت واژه معناي

 معني به اينجا در واليت كه دانستيم سياق، از ما« :  گويد مي رابطه اين در»  المنار«  تفسير. اند برگزيده آيه

 .»  است نصرت

 حديث و قرآن در واليت كاربرد)  د

 ؛ از است عبارت اسالمي روايات و قرآن آيات لسان در واليت كاربرد

 محبت ـ 1

 بيت اهل به نسبت مودت و محبت شده، تأكيد آن به نسبت فراواني روايات و آيات در كه واليت از مرتبه اولين

 : است) ص( پيامبر

 ؛... )  الْقُرْبي ـ في الْمودةَ إِالَّ أَجراً علَيه أَسئَلُكُم ال قُلْ( 

 ...نزديكم خويشاوندان درباره دوستي مگر خواهم نمي شما از فردي هيچ[  پيام رساندن]  براي بگو

 : فرمودند كردند، مي بيان را»  امت«  و»  عترت«  تفاوت كه آنجا آيه، اين ذيل در)  ع( رضا امام

 به مگر نفرمود، واجب را بيت اهل مودت خداوند ؛ اوال كه چرا. ديگران نه و پيامبر آل خاص است خصوصيتي اين،

 قلب بسا چه اينكه ثانيĤ. رفت نخواهند گمراهي سوي به و گردند برنمي دين از گاه هيچ آنان دانست كه جهت اين

 خدا چون و. كند دشمني اش خانواده افراد از بعضي به نسبت كه باشد كسي دوستدار خالصانه تواند نمي انسان

 كرده واجب را ها آن به نسبت محبت باشد، داشته خالصانه دوستي مؤمنان، به نسبت اهللا رسول دل كه خواهد مي

 از كند، ترك را آن كس هر و گيرد مي قرار خدا رسول محبت مورد كند، عمل را دستور اين كس هر لذا و. است

 . شود مي محروم او دوستي

 وجود سنّي و شيعه بين اختالفي و است مسلمانان همه قبول مورد ،: پيامبر بيت اهل بر آيه اين داللت البتّه

 . نجاست به محكوم و هستند بيت اهل مبغض كه ها ناصبي مگر ندارد،



) ص( پيامبر از حديثي آن، ضمن و برشمرده پيامبر نزديك اقرباي را»  القربي«  از منظور آيه، ذيل در زمخشري

 و بهشت به ورود و گناهان از آمرزش مايه و شهيدان با درجه هم بيت، اهل واليت و دوستي آن در كه كند مي نقل

 . است شده معرّفي الهي رحمت

 : فرمودند كه شده نقل) ص( پيامبر از شيعه منابع در همچنين

» تُكملي اَثبع راطكُم الصاً أَشَدبلِ حاَهبيتي ل  «. 

 .باشد شديدتر من خاندان به نسبت وي محبت كه است كسي صراط، بر شما ترين قدم ثابت

 : فرمايد مي توصيه اين رمز درباره قرآن

 ... ) .لَكُم فَهو أَجرٍ منْ سأَلْتُكُم ما قُلْ( 

 ....شماست خود براي ام خواسته شما از مزدي و اجر هر بگو

 و است انسان تربيت در اي ارزنده بسيار عامل ها، واليت ساير براي اي مقدمه عنوان به محبت والء كه چرا

 .رود مي شمار به:  پيامبر بيت اهل امامت و واليت قبول براي سازي زمينه

 مشرّف آن تبرّك به را او خود، از خطّي دست با تا خواست ايشان از كه سنّت اهل از فردي براي)  ع( رضا امام

 : فرمودند مرقوم سازند،

 

 

 .»   فاسقينَ كانُوا إنْ و لمحبيهِم محباً و فاسقاً كنت إن و محمد آلل محباً كُنْ «

 .باشند فاسق ها آن اگرچه بدار دوست هم را ها آن محبين و باشي فاسق اگرچه باش محمد آل دوستدار

 .برسد هدايت به رهگذر اين از او كه داشتند اميد زيرا

 : فرمودند المؤمنين امير به پيامبر كه شده روايت حضرت آن از همچنين

 تو و بيايد بدش تو از كه كسي حال به واي و. كند تصديق را تو و بدارد دوست را تو كه كسي آن حال به خوشا «

 در خشوع و تواضع و رفتاري خوش و ورع به آسمان و زمين طبقات دورترين در تو دوستداران. نمايد تكذيب را

 تو نسل از امامان و تو محبت سر از چشمانشان و اند شناخته را تو واليت حق ها آن. اند شده شناخته خدا برابر



 روابطي يكديگر به نسبت و فرمانبردار و عامل االمر اولو فرمان به و اند متدين پيامبر سنّت به ها آن. است گريان

 .»  دارند دوستانه

 دستورات به كردن عمل در بيت، اهل به نسبت محبت و ارادت اظهار و دوستي ثبوت كه است معلوم پس

 تعليمات از چشمگيري اثر كه تشيع نام با افرادي و يافته نمود:  بيت اهل صريح كالم در نكته اين و. هاست آن

 روزي ؛ كه شده نقل)  ع( الرضا موسي بن علي امام از. اند گرفته قرار نكوهش مورد ندارند، خود عمل در بيت اهل

 كه معتقدند بعضي« :  كرد عرض حاضران از يكي پرسيدند،... )   صالحٍ غَيرُ عملٌ إِنَّه(...  آيه درباره خود دوستان از

 :  فرمودند امام» . است نبوده نوح حقيقي فرزند)  كنعان(  نوح فرزند كه است اين آن معني

 »  منّا فَلَيس اهللاَ يطع لم و منّا كَانَ من كذا ابيه، عن نَفاه اهللاُ عصي لما لكن و ابنُه كانَ لقد كَالّ «

 نهاد، بيرون قدم خدا فرمان اطاعت جاده از و كرد گناه كه هنگامي اما. بود نوح فرزند براستي او. نيست چنين نه  

 .نيستند ما از نكنند، خدا اطاعت ولي باشند ما از كه كساني همچنين. كرد نفي را او فرزندي خداوند

 : فرمودند) ص( پيامبر از ديگري نقل در همام امام آن نيز و

 را خود الهي قوي ريسمان با و زند چنگ محكم دستگيره به و شود سوار نجات كشتي به دارد دوست كس هر «

 از كه هدايتگر ائمه به و. برگزيند دشمن را علي دشمنان و بدارد دوست را علي من، از بعد بايد كند، حفظ

 بر خدا هاي حجت من از بعد و من اوصياء و خلفاء آنان زيرا. بداند خود امام را آنان و نمايد تأسي اويند، فرزندان

 و خداست حزب من حزب و من حزب آنان حزب. هستند بهشت سوي به متّقين رهبر و امت سرور و بوده خلق

 .»   است شيطان حزب ايشان دشمنان حزب

 به عمل بدون و. است آن الزم شرط چه اگر نيست، واليت پذيرش براي كافي شرط مودت و محبت پس

 .يابد نمي تحقّق واليت ها، آن دستورات

 

 ديني مرجعيت ـ 2



 ها آن از الگوگيري و احكام از پيروي با كه است ديني مرجعيت و امامت قبول ساز زمينه) ع( محمد آل به محبت

 پناهگاهي و ملجأ كه آن بر عالوه است، قرآن مفسر و دين كارشناس و مبلّغ معنا، اين در ولي. شود مي محقّق

 .رود مي شمار به ها ناهنجاري و ها سختي در مردم براي

 اقتدا او به اخالق، و رفتار در بايد مردم و   شده معرّفي انساني جامعه الگوي عصمت، مقام در كه) ص( پيامبر

 مردم پيشوايي به را خويش بيت اهل خود، عمر لحظات آخرين در ،  گيرند قرار الهي رضايت و مهر مورد تا كنند

 : برگزيد

 .»   الحوض علَي يرِدا حتّي يفتَرقا لَن و)  بيتي اهل(  عترتي و اهللا كتاب الثّقلين فيكُم تارِك إنّي «

 فإنّهم تُعلّموهم ال و فتهلكُوا عنهما تُقَصروا ال و فَتهلكُوا تُقَدموهما فال« :  اند داده ادامه چنين ديگر جايي در كه

منكُم أعلم   «. 

 حوض در تا گردند، نمي جدا هم از ها آن. بيتم اهل و خدا كتاب گذارم، مي باقي ارزنده چيز دو شما بين در من

 آنان به و. رويد مي بين از كه نكنيد كوتاهي ها آن از. شويد مي تباه كه نگيريد پيشي ها آن بر. آيند وارد من بر كوثر

 .داناترند شما از كه نياموزيد

 : فرمودند ايشان پيامبر، از) ع( رضا امام نقل طبق نيز و

 

 ممدود حبلٌ اهللا كتاب اآلخَرِ من اكبرُ احدهما الثقلين، فيكم تارك إنّي «

 .»   فيهما تخلفوني كيف فانظروا بيتي اهُل عترتي و األرضِ الي السماء من

 كتاب:  از عبارتند ها آن. است تر بزرگ ديگري از دو آن از يكي كه گذارم مي باقي برايتان را گرانبها چيز دو من

 دو آن با من از پس چگونه كه بنگريد پس. بيتم اهل عترتم و است شده كشيده زمين سوي به آسمان از كه خدا

 .كنيد مي رفتار

 همگان بر واليت راه تا نموده بيان شفاف و صريح طور به را بيت اهل مصداق ديگر كالمي در پيامبر همچنين

 : فرمودند ايشان. گردد آشكار

 .» بيتي اهل عترتي و جل و عز ربي كتاب فيكم مخلَّف انّي اال «



 .گذارم مي باقي را بيتم اهل و عترت نيز و پروردگارم كتاب شما بين در من كه بدانيد

 : فرمودند و كردند بلند و گرفته را علي حضرت دست سپس

 خلّفت ماذا فأسألهما الحوض علي يردا حتي يفترقان ال بصيران خليفتان علي مع القرآن و القرآن مع علي هذا «

 » فيهما

 كه هستند آگاهي و روشن باقيمانده دو ها آن. اوست با نيز قرآن و است قرآن همراه همواره كه است علي اين

 بازخواست شما از ها آن درباره من و. شوند وارد من بر كوثر حوض در اينكه تا گسلد نمي هم از هرگز ها آن پيوند

 .كرد خواهم

 آنان در را عصمت مقام قرآن، با:  بيت اهل دادن قرار عدل و سازي قرين با) ص( اكرم پيامبر سخنان، اين در

 .نيست اين جز حق راه كه داده سوق سو اين به را بشري جامعه افكار و ستوده

 ماندن عقب يا گرفتن پيشي راستا اين در و. باشند ها انسان مقتداي و اسوه بايد كه خدايند هاي حجت ها آن پس

 و دين سالمت فرمانشان، برابر در تسليم و ها آن واليت پذيرش با بلكه. كشاند مي انحطاط به را جامعه ها، آن از

 .گردد مي تضمين دنيا

 اجتماعي رهبري ـ 3

 شده تفويض كساني به) ص( پيامبر از پس خداوند، سوي از جامعه، امور زمامداري و مسلمين امري واليت حقّ

 آيه طبق بر كه هستند، ها آن دنياي و دين حافظ و مردم بر حجت كه

 ... )  .منكُم األَمرِ أُولي و الرَّسولَ أَطيعوا و اللّه أطيعوا( 

 عدم. نه يا باشند حكومت منصب و مقام در كه آن چه. است واجب پيامبرش و خدا اطاعت همچون ها آن اطاعت

. شد خواهد جامعه در هواپرستي هاي ريشه رشد و گمراهي و انحراف باعث واليت، مقام از پيروي و اطاعت

 آيه معني مورد در) ع( رضا امام كه همچنان

 )نْ ونِ أَضَلُّ ممم عاتَّب واهرِ هبِغَي دينَ هم ؛... )   اللّه 

. نگردد او حال شامل خدا، طرف از هدايتي و باشد خود نفساني هواهاي پيرو كه كسي آن از تر گمراه كيست و

 : فرمايد مي



 .»   برگزيند) ع( هدي ائمه از امامي بدون خود رأي اساس بر را دينش كه كسي يعني «

  معنوي واليت ـ 4

 بر كه است كاملي انسانهاي تكويني العاده فوق تسلّط و اقتدار نوعي آن، مرتبه بارزترين عنوان به واليت نوع اين

 و غيبي نفوذ با يافته، دست معنويت اوج به او، خاص عنايات و لطف از مندي بهره و   الهي قرب مقام به نيل اثر

 .هستند مردم اعمال بر شاهد و شده مسلّط عالم ضمائر به ها، انسان نفوس و طبيعت جهان بر واليت

 شدن برانگيخته و انبعاث و باشند پاك نفساني هواهاي از كه است هايي انسان شأن معنوي، واليت ديگر عبارت به

 اي اراده به آن فهم و درك و خداست جانب از ها آن علم يعني.   گيرد صورت غيبي اي اشاره و تحريك با شان اراده

 اهل حجت ها آن روايات، طبق بر و. گردد مي مشهود ها آن بر عالم پوشيده حقايق كه طوري به. دارد بستگي الهي

. نيست ممكن فياض مبدأ از فيض درك خاكي، بشر براي كه چرا. هستند خدا اذن به الهي فيض واسطه و زمين

 تمسك الهي معنوي وسيله يك به بايد... )   الْوسيلَةَ إِلَيه ابتَغُوا و اللّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا(  آيه حكم به پس

 .گردد ميسور الهي فيض از مندي بهره تا جويد

 : فرمايند مي تبيين چنين) ص( پيامبر كالم طبق بر را الهي وسيله اين) ع( رضا امام 

 الوسيلةُ هم و الوثقي العروةُ هم اهللا، عصي فقد عصاهم من و اهللاِ أطاع فقَد أطاعهم منْ الحسينِ، ولد من االئمةُ «

 .»  . جلّ و عزّ اهللاِ الي

 نافرماني ها آن از كس هر و كرده اطاعت را خدا كند، پيروي ها آن از كس هر و. هستند حسين امام نسل از ائمه،

 .هستند الهي درگاه به تقرّب براي هايي وسيله و محكم هاي دستگيره ها آن. است كرده را خدا نافرماني كند،

 نبوت و امامت)  هـ

... )   الْبالغُ إِالَّ الرَّسولِ علَي ما: ( فرمايد مي قرآن كه چنان. است حجت اتمام و ابالغ راهنمايي، مقام نبوت،

 دادن سوق و ها انسان پرورش براي است مقامي امامت، اما. »... ندارد[  الهي]  پيام رساندن جز اي وظيفه پيامبر،«

 جنبه تنها راهنمايي،. الهي رهبري ختم نه است الهي راهنمايي ختم معناي به نبوت ختم. انسانيت كمال به ها آن

 تابش با كه است خورشيدي چون امام. است انداختن راه در و تحريك جنبه رهبري، اما دارد، تبليغي و آموزشي

 .سازد مي رهنمون نور به ها تاريكي از گرديده، ها انسان معنوي هدايت سبب آماده، هاي قلب در خود وجود



 خفتگان بيدارسازي نيز و ها آن در رغبت و شوق توليد و ها انديشه تحريك نيروها، دهي سامان و ارشاد آن بر عالوه

 .  است داخل رهبري مفهوم در سازندگي، سوي به ها ناشكفته براي انگيزه ايجاد و

 هدايت رهبري، و واليت منصب كه حالي در دهد، مي نشان را راه و كند مي طريق ارائه نبوت، مقام بيان، ديگر به

 و دهنده بيم نبي، اينكه چه. رساند مي هدف به و گيرد مي را افراد دست يعني. است المطلوب الي ايصال معناي به

 : است هادي امام،

 )  هاد قَومٍ لكُلِّ و منْذر أَنْت إِنَّما(... 

 .هست اي كننده هدايت گروهي هر براي و اي دهنده بيم فقط تو... 

« :  فرمودند و نهاده خود سينه به را مبارك دست كه است شده نقل) ص( اكرم پيامبر از روايتي آيه، اين ذيل در

 : فرمودند و نموده اشاره)  ع( علي شانه به سپس و»  المنذر أنا

 .»   بعدي من المهتدون يهتدي بك!  علي يا. الهادي أنت و «

 .شوند مي هدايت تو وسيله به شوندگان هدايت و هستي من از بعد كننده هدايت تو

 به نسبت پيامبر عامه واليت در آنچه هر و. خدا سوي از لطفي آن، همچون و است نبوت استمرار امامت، بنابراين

 جامعه در ستيزي ظلم و عدالت اقامه ها، آن مصالح و شؤون در تدبير ؛ جمله از. هست نيز امام در دارد وجود مردم

 ...و

 آيه در مقام آن عظمت و است نبوت از واالتر منصبي امامت مقام آن، از گذشته

 )و تَلي إذاب يمراهإِب هبر ماتنَّ بِكَلهـ إِنِّي قالَ فَأَتَم لُكلنّاسِ جاعقالَ إِماماً ل نْ وي متينالُ قالَ  ذُري اليهدع 

 )  الظّالمينَ

 از را واال مقام آن دريافت شايستگي سخت، امتحانات همه آن از بعد)  ع( ابراهيم حضرت كه آنجا. است معلوم  

 .كرد پيدا خداوند سوي

 واليت و امامت رابطه)  و

 ايصال«  عبارتي به و انساني نفوس دستگيري و هدايت و آن ابعاد همه در الهي هاي برنامه تحقّق مقام امامت،

 : فرمايد مي كه آنجا. گردد مي مستفاد قرآن آيات سياق از معنا، اين و. است»  المطلوب الي



 )لْنا وعج منْهةً ممونَ أَئدهرِنا يا بِأَمرُوا لَمبص نا كانُوا وياتĤِنُونَ بوق؛)    ي 

 

 يقين ما آيات به و نموده شكيبايي چون. كنند مي هدايت ما فرمان به)  را مردم(  كه داديم قرار اماماني آنان از و

 .داشتند

:  هدي ائمه شأن در مقام اين و. خداست امر به هدايت مقام امامت و امامت از تفسيري هدايت، واقع در كه

 نشانگر معنا اين. اند گفته»  االمر صاحب«  را)  ع( زمان امام مقدس نام كه است جهت همين از و يافته استقرار

 كه است هنگامي آن، و. گرديد خواهد آشكار بزرگوار آن قيام و ظهور در الهي اوامر مظاهر تمام كه است آن

 است، الهي اوامر كامل مجري كه او و ؛)    كُلِّه الدينِ علَي ليظْهِرَه: ( شود صادر او امر ظهور براي خدا فرمان

 .  سازد مي ظاهر جهانيان بر را خدا دين هاي برنامه

 اينكه و دانسته يقين به رسيدن و صبر نتيجه را امامت مقام كه فوق آيه به عنايت با كه اين توجه قابل نكته

 يقين مقام از ملكوت مشاهده كه   نموده عالم،تعبير باطني جنبه يعني»    ملكوت«  به را خدا امر گاهي قرآن

 ها آن ملكوتي جنبه از را موجودات هدايتگر، عنوان به امام كه يافت دست نتيجه اين به توان مي ،  ندارد جدايي

 اين مسلّمĤ و. است گشته قرين هدايت با مردم اعمال بر واليت نوعي عنوان به امامت مقام و كند مي رهبري

 !تذكار و موعظه يا راه داده نشان فقط نه است مقصد به رساندن و»  المطلوب الي ايصال«  معناي به هدايت

 مكشوف او براي مردم هاي دل و اعمال حقيقت و باطن هستي، كانون به امام نزديكي و قرب مقام واسطه به بلكه

 همچون او روحاني نفوذ و باطني تأثير و تكويني هدايت وي، نزد در ها آن بد و نيك اعمال حضور ضمن و بوده

 ها آن معنوي هدايت سبب و داده سوق كمال نور سوي به را انساني مستعد و آماده هاي قلب خورشيد، شعاع تابش

 .گردد مي

 باطني، و ظاهري معنوي، و مادي جانبه همه رهبري معني به انسان، تكاملي سير مرتبه ترين عالي واليت، بنابراين

 و پذيرفته دين اصول جزء را آن شيعيان، كه   بود خواهد امامت مقام همان اين، و. است مردم روحي و جسمي

 : نيستند قائل تفاوتي ها آن مرده و زنده بين كه آن ضمن دارند اعتراف آن به خود هاي زيارت در

 .»  ... سالمي يرُدونَ و كَالمي يسمعوَن و مقامي يرَونَ:...  خُلَفاءك و رسولَك أنَّ أعلَم و «



 و شنوند مي را سخنم و بينند مي را آن و داشته اشراف من جايگاه و مقام به... جانشينانت و تو پيامبر كه دانم مي و

 ...دهند مي پاسخ سالمم بر

 : فرمايد مي مقام اين معرّفي درباره) ع( رضا امام 

 وحقيقة اإليمان بِحقيقةِ رأََيناه إذا الرَّجلَ لَنَعرِف إنّا و... والباليا المنايا علْم عنْدنا أرضه،  في اهللاِ أُمناء فَنَحنُ «

 . »النِّفاق

 كه فهميم مي ببينيم كه را كس هر ما... داريم آگاهي ها مرگ و بالها به نسبت و هستيم زمين در خدا امناي ما

 !  منافق يا است مؤمن واقعĤ آيا

 طباطبايي عالّمه تعبير به و. است واليت اين حامل امام، و ديني ظواهر باطن عنوان به است واقعيتي واليت، پس

 دست در را معنوي هدايت زمام و شده اختيار واليت صراط پيشروي براي حق جانب از كه كسي يعني امام ؛،

 .  است گرفته

«  اعتبار يك به مقام اين كه معنا اين به. است اعتباري مطهري، استاد بيان به واليت و امامت رابطه بنابراين

 مورد در اسالمي تعبيرات از بسياري در كه امامت كلمه. » واليت«  ديگر اعتباري به و شود مي ناميده»  امامت

 اجتماعي و سياسي رهبري و ديني مرجعيت كه دارد پيشوايي معناي به وسيعي مفهوم رفته، كار به معنوي واليت

 .  آيد مي حساب به آن هاي مجموعه زير از هم معنوي واليت كه همچنان. شود مي شامل نيز را

 : فرمايند مي زيبا تعبيري با آن پوياي نقش و امامت سيماي دادن نشان در) ع( رضا امام

 .»   السامي فرعه و النّامي اإلسالم ُاس اإلمامةَ إنَّ «

 .است آن سربلند شاخه و اسالم بالنده ريشه امامت،

 آمده تعبير همين نيز قرآن در كه چنان. است شده مطرح اسالم شاخه هم و ريشه عنوان به امامت روايت، اين در

 : است

 )تَرَ أَلَم فكَي ضَرَب ثَالً اللّهةً ممةً كَلبرَةٍ طَيةٍ كَشَجبلُها طَيأَص ثابِت ها وي فَرْعف ماء؛)    الس 

 و استوار اش ريشه كه فرموده تشبيه درختي به را اي پاكيزه اعتقاد و گفتار چگونه خداوند كه نديدي آيا

 ...؟ است آسمان در اش شاخه



 از مراد و هستند او از پس امامان و پيامبر استوار، ريشه از مقصود) ع( صادق امام و باقر امام از روايتي طبق بر

 كه است كسي امامت به اعتقاد و   واليت آن فرع و هستند درخت اصل بيت، اهل يعني. است واليت شاخه،

 .  شود مي بلند آسمان جانب به و رسد مي آن اصل به زند، چنگ آن فرع به كه هر و. است شجره اصل در داخل

 و است محمدي ناب اسالم و توحيد طيبه شجره ريشه و ها انسان هدايت و امت رهبري معناي به امامت لذا و

 .شود مي محسوب آن ديگر معناي باشد، مي حق بر امامان رهبري از روي دنباله نتيجه كه واليت

 امامت و واليت حقيقت)  ز

 اشاره آن از مورد چند به كه شود مي حاصل امامت و واليت حقيقت از دركي اسالمي روايات در تأمل و غور با

 : شود مي

 الهي رسالت ـ 1

 اكرم پيامبر نبوت اعالم الهي، پيامبران بعثت اهداف جمله از و آسماني اديان در اوليه اصول از يكي روايات، بنابر

 : فرمودند كه شده نقل چنين پيامبر از كه همچنان. است بوده:  بيت اهل واليت و) ص(

 ؟ بعثوا ما علي رسلنا من قبلَك أرسلنا من سل! محمد يا:  فقال ملك  أتاني قَد

 .» كن سؤال خودت از قبل پيامبران بعثت علّت درباره« :  گفت و آمد من نزد ملكي

 ؟ قبلي اهللا بعثكم ما علي والنّبِيين الرسول معاشر« :  قلت « 

 » ؟ چيست من از قبل شما بعثت علت پيامبران اي« :  گفتم من

 » !  طالب ابي بن علي واليت و تو واليت ابالغ براي« . » طالب ابي بن علي واليه و واليتك علي« :  قال

 : فرمودند كه است) ع( جعفر بن موسي امام از حديثي در نيز و

 .» علي والية و محمد بنبوة إال نَبياً اهللاُ يبعثَ لَن و األنبياء صحف جميع في مكتوب طالب ابي بن علي والية «

 نبوت به كه آن مگر نرسيده، نبوت مقام به پيامبري هيچ و شده نوشته) ع( علي واليت انبياء كتب تمامي در

 .  است نموده اقرار) ع( علي حضرت واليت و) ص( اكرم رسول



« :  فرمود كه شده نقل) ع( صادق امام از كه. داشت مأموريت مسأله اين بر تأكيد به نسبت نيز) ص( پيامبر خود

 به اي فريضه هر از بيش را او متعال خداي بار هر در و دادند عروج ها آسمان به بار بيست و صد يك را خدا رسول

 .»   فرمود وصيت:  طاهرين ائمه و) ع( علي واليت

 :  باشند استوار الهي پيمان بر تا شده گرفته پيمان پيامبران از ألست عالم در كه است چيزي اين و

 )يثاقَ اهللاُ أَخَذَ إِذْ وينَ ملَما النَّبِي تُكُمنْ آتَيتابٍ مك ةٍ وكْمح ثُم كُمولٌ جاءسقٌ ردصما مل كُمعنُنَّ ملَتُؤْم بِه 

و رُنَّهأ قالَ لَتَنْص تُمأقْرَر و لي أَخَذْتُمع كُمرِي ذلنا قالُوا إِصوا قالَ أَقْرَردفَاشْه أَنَا و كُمعنَ مينَ مدالشّاه .  ( 

 چيزي است، گرفته العزم اولوا پيامبران از باالخص و پيامبران همه از خدا كه مؤكّدي پيمان و سنگين عهد اين

 كه الزمان آخر پيامبر پذيرش به دعوت نيز و مردم هدايت و رهبري و رسالت و توحيد تبليغ مسؤوليت جز نيست

 او به تا گرفت پيمان) ص( اكرم رسول درباره پيامبران همه و آدم از خداوند ،)ع( المؤمنين امير از روايتي طبق بر

 و نموده تفسير) ع( علي حضرت درباره را»  لتنصرُنّه«  جمله مفسران، همچنين و.   نمايد ياريش و آورده ايمان

 ايمان انبياء از خداوند« :  فرمودند رابطه اين در المؤمنين امير كه.   اند دانسته ميثاق آن مشمول را واليت مسأله

 آينده در ها آن و. دهند ياري را او وصي و بياورند ايمان) ص( محمد به تا گرفت، عهد را ما كردن ياري و آوردن

 .  داد خواهند ياري مرا

 به را آن حقّ ها آن و بوده:  معصومين ائمه برعهده كه است پيماني از سخن جامعه، زيارت در كه اين ديگر نكته

 را طاعتش پيمان و داشته برقرار را ميثاقش و عهد شما. » طاعته عقد وأَحكَمتُم ميثاقَه وكَّدتم و« :  اند آورده جا

 .نموديد محكم

 هر شخصي تكاليف به مربوط پيمان، اين كه نيست بعيد ؟ ستائيم مي را آن استواري ما كه است ميثاقي چه اين

 جنگ و نمودن مدارا و) ع( المؤمنين امير حضرت نشيني خانه همچون. اند كرده عمل آن به كه باشد امامان از يك

 ،)ع( سجاد امام گيري كناره ،)ع( حسيني انقالب و قيام ،)ع( حسن امام صلح نيز و. مارقين و قاسطين و ناكثين با

 نسبت خود كه ديگري تكليف يا و) ع( زمان امام غيبت هكذا و) ع( رضا امام واليتعهدي ،)ع( باقرين علمي نهضت

 .  بودند آگاه آن به



) ع( باقر امام كه چندان شده، گرفته ميثاق واليت امر در پايداري در نيز شيعيان از أَلَست عالم در آن بر عالوه

 نسبت ،)ص( پيامبر نبوت و الهي ربوبيت بر اقرار به ميثاق از پس ما، شيعيان از ذر عالم در خداوند« :  فرمايند مي

 .»   گرفت پيمان ما واليت به

 : فرمودند كه شده نقل ميثاق اين درباره) ع( رضا امام از همچنين

 .»   مدخَلَنا ويدخُلُونَ موردنَا يردون الميثاقَ وعلَيهم علَينا اهللاُ أَخَذَ «

 .شوند وارد شويم مي وارد ما كه محلّي از و گذارند ما پاي جاي در پا كه گرفته پيمان شيعيانمان و ما از خدا

 واليت مقام از:  بيت اهل پيروي و پذيري واليت به نسبت شيعيان از پيمان بر عالوه خداوند كالم، اين طبق بر

 .نمايند هدايت حق راه به را ها آن تا است گرفته ميثاقي هم

 الهي عهد ـ 2

 الهي پيمان و عهد عنوان به مبرّاست، ظلمي نوع هر از كه كاملي انسان توسط را امت رهبري و هدايت قرآن،

 :  است ناميده

 )و تَلي إِذاب يمراهإِب هبر ماتنَّ بِكَلهإِنِّي قالَ فَأَتَم لُكلنّاسِ جاعقالَ إِماماً ل نْ وي متينالُ قالَ ذُري اليهدينَ عمالظّال 

.  ( 

 خليل مقام(  خلّت و نبوت از بعد خداوند كه است امري امامت« :  فرمايند مي آيه اين تفسير در) ع( رضا امام

 روز تا را ظالمي هر امامت آن، طي و. كرد آوازه بلند را او نام و ساخته مشرّف بدان را ابراهيم سوم، مقام در)  الهي

 .»   نمود ابطال قيامت

 : فرمودند كه است) ص( پيامبر از روايتي در

 .ذَُريتك من للظّالم عهداً أُعطيك ال:  فرمود ابراهيم به خداوند «

 ال و اَبدآ اماماً أجعلُه ال دوني من لصنَمٍ سجد من:  قال ؟ عهدك ينالُ ال الّذي ولدي من الظّالم منِ و رب يا: قال

اماماً يكونَ أن يصلح   «. 

 



 من فرزندان!  خدايا« :  گفت ابراهيم. كنم نمي عطا ظالمند، كه تو فرزندان از دسته آن به را)  امامت(  خود پيمان

 مقام به هرگز باشد، كرده سجده بتي براي كه كسي« :  فرمود»  ؟ كيانند رسد، نمي ها آن به تو امامت پيمان كه

 ». ندارد را مقام اين شايستگي كه چرا. رسد نمي امامت

 : فرمودند حضرت آن سپس

 پس. نكرديم سجده بتي براي هرگز ما از يك هيچ و رسيد علي برادرم و من به ابراهيم دعاي نتيجه سرانجام «

 .»   برگزيد وصي عنوان به را علي و نبي عنوان به مرا خدا

 ابراهيم، نسل از پاكان خواص در امامت دادن قرار با خداوند سپس« :  است آمده) ع( رضا امام فرمايشات ادامه در

 ارث به را آن نسل، به نسل ديگري از بعد يكي و بود باقي او نسل در امامت ترتيب اين به و.   داشت گرامي را وي

 نسل آن، از پس و) ع( علي حضرت عهده به خدا امر به و. گرديد آن وارث) ص( اكرم پيامبر اينكه تا بردند، مي

 محمد از بعد پيامبري زيرا. دارد وجود) ع( علي حضرت اوالد در قيامت روز تا امامت اين و. داد قرار او برگزيده

 .  آمد نخواهد) ص(

 توحيد شرط ـ 3

 كه حالي در جمعيت انبوه حضور در طوس، به حركت مسير در نيشابور شهر در) ع( الرضا موسي بن علي امام

 راستين و استوار پيوند بر الذهب، سلسله تاريخي حديث بيان با بودند، آماده امام سخن ثبت براي قلم صاحبان

 .دارند مصون انحرافي تهاجمات از را جامعه اجتماعي، سعادت سير خط ترسيم با تا كردند، تأكيد واليت و توحيد

 جل و عز خداوند از:  فرمود ايشان كه داشت بيان چنين) ص( خدا رسول از پدرانش، از نقلي در حضرت آن

 : فرمود مي كه شنيدم

 ». عذابي من أمنَ حصني دخل فمن حصني اهللا االّ اله ال «

 .بود خواهد ايمن من عذاب از گردد داخل قلعه اين به كه هر پس. است من قلعه و حصار»  اهللا االّ اله ال«  كلمه

 . هستم آن شروط جمله از خود، من و دارد شروطي اين، و:  شروطها من أنا و بشروطها:  فرمودند امام سپس

 امير از پدرانش، از كه آنجا كند، مي معرّفي ديگر، اي زاويه از و ديگر كالمي در را الهي حصن اين ،)ع( رضا امام

 : فرمايد مي خدا:  گفت كه كند مي نقل قلم از لوح از اسرافيل از ميكائيل از جبرئيل، از او و پيامبر از او و المؤمنين



 .»   ناري أمن حصني دخَل فَمن حصني ابيطالب بن علي واليةُ «

 .است امان در من آتش از شود وارد دژ اين در كس هر پس. است من استوار و محكم دژ ،)ع( علي حضرت واليت

 بدون يك هر كه هستند الهي حصن اين ركن دو توحيد، و واليت كه سازد مي واضح حديث، دو اين در تأمل

 واقع در و. دارد اصالت واليت مسير از تنها الهي، واقعي پرستش و عبادت راه و. است اساس بي و سست ديگري،

 اين در كه. نمايد مي روشن انسان وجود در را الهي معرفت چراغ خداوندي، هاي حجت و ائمه از اطاعت و توجه

 : فرمايند مي) ع( باقر امام رابطه

 .»   اهللا عرف ما لوالنا و اهللا عبِد بِنا «

 .  گرديد نمي حاصل الهي شناخت و عرفان نبوديم، ما اگر و شود مي عبادت خداوند ما، راهنمايي با

 امام از. شود مي ديگري معرفت سبب يك هر شناخت كه دارد وجود مستقيمي رابطه واليت و توحيد بين بنابراين

 كه شده) ع( صادق

 .»   اهللا عرِف ما نحنُ لوال و عرِفنا، ما اهللاُ لوال« :  فرمودند

 شناخته الهي هاي حجت اين نبود خدا اگر و شد نمي شناخته الهي معرفت حقيقت نبودند:  ائمه اگر يعني

 .شدند نمي

 دين اساس و روح ـ 4

 و. است بشر تكاملي قوانين مغز و جان كالم يك در و تعالي سوي به حركت مبدأ و اسالم روح واليت، و امامت

 و ها آن دستورات به پوشاندن عمل جامه براي مسؤوليت پذيرش نوعي واليت، به نسبت معرفت و شناخت

 .آيد مي شمار به جوامع اصالح و ساماندهي

 تحقّق زندگي ابعاد همه در عدالت و گرديده منتفي ستمگران پذيري ظلم و سازش گونه هر اصل، اين به اعتقاد با

 با آن تحّقق بر) ع( صادق امام كه كند مي پيدا مصداق الهي دستورات به عمل با تنها واليت، پذيرش و. يابد مي

 : كنند مي تأكيد پيروي و تالش

 .»   بِعملهِم فَليعمل بقومٍ منكم ائتَم منِ اإلجتهاد، و بِالورع االّ تنال ال واليتنا اَنّ اعلموا «



 دارد، را قومي پيروي ادعاي كه كسي و شود نمي محقّق تالش و پرهيزگاري با جز ما واليت به اعتقاد كه بدانيد

 .كند عمل ها آن همچون بايد

 : خوانيم مي»  ندبه دعاي«  در كه چنان. است الهي رضوان به وصول طريق راه، اين و

 .»   رضوانك الي المسلك و اليك السبيَل هم فكانوا «

 .گردد مي منتهي تو رضوان به كه است مسلكي و توست سوي به راه همان ها آن راه

 ضمن) ع( باقر امام كه. است اعتبار بي اعمال ساير آن بدون كه است انساني اعمال و عقايد حيات مايه واليت،

 : فرمايند مي واليت و روزه و حج و زكات و نماز بر اسالم هاي پايه برشماري

 .»   عليهنَّ الدليلُ هو الوالي و مفتاحهنَّ ألنّها افضلُ الواليةُ «

 .باشد مي ها آن بر امت راهنماي والي، و امام و هاست آن همه كليد زيرا. است تر باارزش ها آن همه از واليت

 تعيين و اساسي نقش آن مانند اصلي هيچ كه است اسالم اجتماعي اصول ترين بنيادي واليت حديث، بنابراين

 در را انسان اصل، اين به تمسك عدم و است اعتبار بي و تهي واليت، منهاي عقايد و اعمال يعني. ندارد كننده

 آنجا است، گرفته قرار تأكيد مورد معصومين كالم در معنا اين و. سازد مي جاهلي مرگ اسير سرگرداني، و حيرت

 .»   جاهليةً ميتةً مات ائمتَه يعرف ال مات من« :  فرمايد مي) ع( رضا امام كه

 و روح اصل، اين كه كنند مي تأييد را مسأله اين برشمرده، اعمال قبولي شرط را واليت كه رواياتي همچنين

 خدا رسول از پدرانش، از كه شده نقل) ع( رضا امام از. شود نمي پذيرفته عملي هيچ آن بدون و است دين اساس

 : فرمود كه كند مي روايت

 نخواهم) ص( اكرم رسول نبوت و) ع( علي واليت به اعتقاد و اقرار بدون را بندگانم از يك هيچ عبادات و اعمال «

 .  پذيرفت

 دين كمال ـ 5

 در) ع( المؤمنين امير واليت الهي امر به كه خم غدير جريان در سنّي، و شيعي منابع در متواتر روايات نقل بنابر

 :   گرديد نازل آيه اين شد، اعالم مردم انبوه حضور

 



 )ومالْي لْتأَكْم لَكُم ينَكُمد و تمأَتْم لَيكُمي عتمعن و يتضر لَكُم الميناً اإلِسد ( ... 

 .پذيرفتم شما آيين عنوان به را اسالم و نموده تمام شما بر را خود نعمت و كردم كامل را شما آيين و دين امروز،

 :  فرمودند) ص( پيامبر آنگاه پس

 كنت من« :  قال ثم» . بعدي) ع( لعلي بِالوِاليةِ و بِرِسالَتي الرّب رِضا و النّعمةِ اتمامِ و الدين اكمال علي اكبرُ اهللاُ «

والهفعلي م والهم والِ اللّهم 

 .»  خَذَلَه من اخذَُل و نَصرَه من انصر و عاداه من عاد و وااله من 

. من از بعد) ع( علي واليت و من رسالت از خداوند خشنودي و پروردگار نعمت اتمام و دين تكميل بر اكبر اهللا

 هر. دار دشمن دارد، دشمن را او كه آن و بدار دوست دارد، دوست را او كه كس آن!  خداوندا:  فرمودند سپس

 .بردار دست بردارد، دست ياريش از كه كس هر از و كن ياري كند، ياري را او كس

 پيامبر زيرا. است دين كننده كامل و كننده تمام امامت، مسأله« :  فرمايد مي فوق آيه تفسير در) ع( رضا امام

) ع( علي حضرت سپس و داد قرار حق مسير در را آنان و فرموده تبيين مردم بر را دين خود، وفات از قبل) ص(

 .»   نمود تعيين ايشان بر هدايتگر و امام عنوان به را

 : اند كرده معرّفي دين كمال را تبرّي و تولّي ديگر، كالمي در كه است حضرت آن از نيز و

 .»   عدونا من البرائه و واليتُنا الدين كمالُ «

 رضايت اعالم و دين اكمال از سخن بحث، مورد آيه در كه است اين نيست لطف از خالي آن به توجه كه اي نكته

 :  آيه در و. است رسيده كمال درجه به) ع( المؤمنين امير واليت با كه است ديني از خداوند

 )دعينَ اهللاُ ونُوا الَّذآم نْكُمم لُوا ومع حاتالم الصفَنَّهتَخلسي لَيا األَرضِ  فكَم تَخلَفينَ اسنْ الَّذهِم ملقَب كِّنَنَّ وملَي 

ملَه مينَهي دتَضي  الَّذم ارلَه و 

ملَنَّهدبن لَيم دعب هِمفناً خَوأَم ( ... 

 پهنه در اجتماعي عدالت گسترش و امنيت برقراري مايه كه است نهايي آييني و پسنديده ديني استقرار از بحث  

 .شد خواهد گيتي



 تحقّق صورتي در جهان، در اسالم استحكام و استقرار وعده كه رسيم مي نتيجه اين به آيات اين سياق به عنايت با

 غدير از كه انسانيت حقيقي هاي اسوه به اقتداي و پذيري واليت اين و. باشد بيت اهل واليت با توأم كه يابد مي

 : سازد مي فراهم را كافران نوميدي و يأس موجبات دارد، استمرار) عج( عصر امام ظهور هنگامه تا و شده آغاز

 )موالْي سئينَ ينْ كَفَرُوا الَّذم كُميند ( ... 

 كمال قله اوج در اسالم كه است واليت بر تكيه با و بازد مي رنگ كافران دل در ناب اسالم فروپاشي اميد اينكه چه

 .گيرد مي جاي

 حقيقي نعمت ـ 6

 بعثت كه كند مي ياد»  منّت«  لفظ با واالتر و تر پراهميت نعمت به ،  الهي هاي نعمت خواندن شمار بي ضمن قرآن

  آورد؛ مي شمار به ها منّت ترين بزرگ از:  معصوم امامان نصب و:  انبياء

 )نَّ لَقَدلَي اهللاُ مينَ عنؤْمثَ إِذْ الْمعب يهِموالً فس؛)  ر 

 )و نَّ أَنْ نُرِيدلَي نَمينَ عفُوا الَّذتُضعي اسضِ فاألر م ولَهعةً نَجمأَئ و ملَهعينَ نَجالوارِث  ( 

 باشند مي مند بهره وجودشان از عصري هر در مردم كه هستند معصومي امامان همان الهي ماندگار منّت اين كه  

. 

 در »نعيم« از مقصود آيا« :  پرسيدند اي عده. ندارد وجود دنيا در حقيقي نعمت:  فرمودند روايتي در) ع( رضا امام

 در) ع( امام»  ؟ نيست گوارا و سرد آب شود، مي سؤال ها آن از قيامت در كه)    النَّعيمِ عنِ يومئذ لَتُسئَلُنَّ ثُم(  آيه

 آب ؛ چون مصاديقي نعيم براي كه است شريفه آيه اين از شما تفسير اين« :  فرمودند بلند صداي با غضب حال

) ع( صادق امام از) ع( جعفر بن موسي پدرم كه حالي در كنيد، مي ذكر... و راحت خواب لذيذ، خوراك گوارا،

 خداوند:  فرمودند و شده خشمگين آن شنيدن از شد، مطرح حضرت آن نزد تفسيرها اين روزي كه كرده روايت

 مردم از گذاشتن منّت زيرا. نهد نمي منّت آن به نسبت و دهد نمي قرار سؤال مورد فرموده تفضّل كه را چيزي

 و محبت از است عبارت نعيم، بلكه ؟ باشد روا خدا به دادنش نسبت كه است چگونه پس است، ناپسند عادي

 بندگان اگر و. گيرد مي قرار سؤال مورد نبوت و توحيد از پس كه است نعمتي همان اين و. بيت اهل ما واليت

 .»   سازد مي متنعم بهشتي دوام با هاي نعمت با را ها آن خدا باشند، وفادار واليت نعمت به نسبت



 اعطاي واسطه و هدايت وسيله كه:  بيت اهل و) ص( پيامبر مبارك وجود اسالمي، روايات طبق بر آن بر عالوه

 همچنان. روند مي شمار به الهي هاي نعمت عالي مراتب از خود هستند، بندگان بر نيكي و احسان افاضه و ها نعمت

 كه است اهللا اصفياء از افرادي و پيامبر وجود گيرد، مي قرار سؤال مورد كه نعيمي« :  فرمايند مي المؤمنين امير كه

 .»   است كرده عنايت نعمت پيروانشان به آنان وجود بركت به خداوند چون. اند گرفته قرار او جايگاه در

 : فرمودند:  بيت اهل به»  نعيم«  از مراد بيان ضمن) ع( صادق امام نيز و

 و الفت دشمني، و اختالف از پس آنان ميان در و داشته ارزاني خود بندگان بر را نعمتش ما وسيله به خدا «

 هدايت اسالم مقدس دين به را ها آن و ساخت برادر هم با بودند هم دشمن كه آن از پس و فرمود برقرار محبت

 نعمت، اين درباره خداوند و. نيست متصور آن براي حدودي و حد كه پروردگار پايان بي نعمت است اين. نمود

 .»   كرد خواهد سؤال بندگان از پاكش، عترت و پيامبر وجود يعني

 رسالت اجر ـ 7

 شريفه آيه در كريم قرآن

 )  الْقُرْبي في الْمودةَ االَّ أَجراً علَيه أَسئَلُكُم ال قُلْ(... 

 هيچ خداوند كه حالي در. است برشمرده) ص( خدا رسول رسالت اجر و مزد را:  بيت اهل مودت و واليت  

 انبياء پاداش كه چرا.   نكند طلب پاداشي و مزد مردم از تا نمود وحي او به كه آن جز نفرمود، مبعوث را پيامبري

 .  است خداوند عهده بر كمال و تمام به: 

 به گاهي كه آن جمله از. است ساخته مطرح مختلفي تعابير با) ص( اكرم پيامبر درباره را مسأله اين قرآن، البتّه

 بيان با گاه و. »   خواهم نمي شما از پاداشي هيچ من« :  فرمايد مي و كرده نفي را مادي مزد و اجر طوركلّي

»   :  بيت اهل واليت پذيرش«  و»    حق سوي به سپردن راه و هدايت«  ؛ همچون رسالت، براي مزدي و پاداش

 .  كند مي قلمداد مردم نفع به را آن

 شده برشمرده رسالت مزد عنوان به كه بيت اهل واليت كه دارد مي استشعار را حقيقتي تعابير، اين به خاص توجه

 .خداست سوي به يابي راه براي اي وسيله ديگر سويي از و پيامبر، نه است مؤمنان نفع به سو يك از



 راه در مؤثّري عامل عنوان به:  بيت اهل به محبت و است) ص( پيامبر رهبري و رسالت تداوم واليت، بنابراين

 شده نقل خدا رسول از فراواني روايات سنّي، و شيعه حديثي منابع در و. است شده توصيه قرآن در آنان، از پيروي

 .  است يافته اختصاص پيامبر بيت اهل در»  قربي«  از منظور كه

 واليت آثار)  ح

 كه گذارد مي جاي بر انسان آخرت و دنيا زندگي در معنوي و مادي آثاري واليت، مسير در قدم ثبات و بندي پاي

 : شود مي اشاره مورد چند به

 اعمال پذيرش ـ 1

 بر تكيه كه است معلوم ،  رود مي شمار به اسالم محكم زيربناي او بيت اهل و پيامبر محبت و دوستي كه آنجا از

 تصريح چنين باره اين در) ص( پيامبر كه. آورد مي ارمغان به انسان براي را جاويد سعادت ها، آن واليت و دوستي

 : اند فرموده

 .»   كُلّه الخَير لَه اهللاُ جمع فَقَد وِاليتَهِم و بيتي أهلِ بِمعرِف؟ِ علَيه اهللاُ منَّ من «

 جمع او براي را ها خوبي تمام كند، عنايت او به را بيتم اهل واليت و معرفت و نهاده منّت او بر خداوند كه كسي

 .است كرده

 اجتماعي و فردي تعالي و رشد در مؤثّري نقش اسالم، احكام و اعتقادي هاي برنامه روح عنوان به واليت زيرا

. يابد پايان و شده شروع واليت، قبول با كه است همراه ارزشمندي آثار با وقتي انسان اعمال و. دارد انساني جامعه

 افضل اعمال همه از معرفت، از بعد عملي چه« :  شد پرسيده كه سؤالي جواب در) ع( صادق امام كه همچنان

 : فرمودند»  ؟ است

 بعد و رسد نمي زكات پايه به عملي هيچ نماز، و معرفت از بعد و نيست نماز پايه هم معرفت، از بعد عملي هيچ «

 انتهاي و ابتدا و. است اعمال ساير از بيش حج ارزش ها اين از بعد و نيست گرفتن روزه مانند كاري هيچ ها اين از

 .»   باشد مي ما معرفت اعمال، اين همه

 .» بِمعرفَتنا االّ عمال العباد من اهللاُ يقبلَُ ال« :فرمايد مي ديگر جايي در نيز و

 .  باشد همراه ما معرفت با كه آن مگر پذيرد نمي خود بندگان از را عملي خداوند



 منزله به است، آن فرع كه عبادي اعمال به رود، مي شمار به اعتقادي مسائل از كه معرفت نسبت كه، اين توضيح

 هيچ وگرنه است درست نيز او عبادي اعمال باشد، صحيح انسان اعتقادات اگر جهت اين به. باشد مي جسم به روح

 نيز ائمه واليت و پيامبر رسالت به اقرار است، اعمال صحت شرط توحيد كه گونه همان و. داشت نخواهد ارزشي

 .  است اعمال بودن صحيح شرط

  : فرمايد مي خداوند كه كرده نقل خدا رسول از پدرانش، از) ع( رضا امام اساس اين بر

 »  رسولي احمد نبوة مع بواليته بِاإلقرار االّ منهم عاملٍ عملَ اَقبلُ ال «

 .پذيرفت نخواهم رسولم نبوت و:  ائمه واليت به اقرار بدون را بندگانم از كدام هيچ اعمال

 حال در را مردي و شده كوفه مسجد وارد قنبر همراه) ع( المؤمنين امير روزي ؛ كه شده روايت) ع( صادق امام از

 حضرت» !بخواند نماز مرد اين از بهتر كه ام نديده را كسي حال به تا«:  گفت قنبر. كردند مشاهده خواندن نماز

 با جز عبادت،. است بهتر سال هزار عبادت از انسان براي بيت، اهل ما واليت به يقين قسم خدا به:  فرمودند

 دو و هفتاد اعمال با و كرده عبادت سال هزار كسي اگر. گيرد نمي قرار خداوند قبول مورد ما واليت و شناخت

 در رو به را ما واليت منكرين و. پذيرد نمي ما واليت با جز او از را عمل همه اين خدا بيايد، خدا پيشگاه به پيغمبر

 .»   افكند مي آتش

 : فرمود) ع( علي حضرت به ،)ص( پيامبر حديثي، در همچنين

 نداشته دوست را تو ولي شود، كشته مظلومانه مروه و صفا ميان در و برود حج به پياده پاي با بار هزار كسي اگر «

 .»  رسد نمي او مشام به بهشت بوي باشد،

 جامعه زيارت از فرازي در كه همچنان است:  بيت اهل واليت معرفت و شناخت اعمال، پذيرش شرط بنابراين

 .»   المفترضه الطاعه تُقبل بِمواالتكم« :  خوانيم مي

 : است بوده پيامبر توصيه همواره مسأله اين كه

 عبدآ ينفَع ال. بِيده) ص( محمد نفس الّذي و معنا الجنّة دخَلَ يودنا اهللاَ اتّقي منِ فانَّ البيت اهل مودتَنا إلزموا «

عرفَةِ االّ عملُهقِّنا بِمح   «. 



 بهشت داخل بدارد، دوست را ما و بپرهيزد خدا از كه كسي يقين به. سازيد پيشه را بيت اهل ما دوستي پيوسته

 سبب به مگر نرساند، وي به سودي اي بنده عمل و كردار اوست، دست در محمد جان كه كس آن به و. شود مي

 .ما حق شناسايي

 انساني حيات از مندي بهره ـ 2

 و انديشه كيفيت در حتّي. دارد انساني زندگي زواياي تمام در شگرفي آثار واليت، پذيرش و امامت به اعتقاد

 با و نموده ايجاد او حيات در بلندي جايگاه كه سان آن. كند مي ايفا را اساسي نقش... و اجتماعي سازي فرهنگ

 :فرمايد مي قرآن كه چنان. شود مي سيراب الهي معارف حيات آب سرچشمه از راه اين در استقامت

 )وا أَلَّوِ وتَقاملَي اسالطَّرِيقَةِ ع مناهقَيألَس قاً ماءغَد   ( 

 .كنيم مي سيراب گوارا آبي از را شما باشيد، داشته استقامت مسير، اين در اگر 

« :  فرمودند نيز) ع( صادق امام و.   اند كرده تفسير:  معصومين واليت به آيه، اين در را»  طريقه« ) ع( باقر امام

 .  گيرند فرامي امامان از كه چشانيم مي فراواني علم آنان به يعني

 : فرمودند كه شده نقل) ص( پيامبر از حديثي در نيز و

 »  بيتي اهلَ فَليحب الحكمةَ اراد من «

 

 اين پرتو از كه سازد مي روشن آنها دل در را نوري كه است معرفت و حكمت گذرگاه بيت، اهل محبت ؛ يعني.  

 .گيرد مي روشنايي واليت نور به قلبشان و يافته دست معنوي بلند مقامات به حكمت، و علم

 آيه تفسير در) ع( باقر امام

 ... )أَنزَلنا ـ الَّذي النُّورِ و رسوله و بِاللّه فĤَمنُوا( 

 : فرمايند مي   

 در خورشيد نور از تر درخشان ـ هستند او معنوي سيطره و نفوذ تحت كه ـ مؤمنان دل در امام نور قسم خدا به «

 . بود خواهد سرگرداني و جهل تاريكي در گرفتاري موجب واليت، معرفت درك عدم كه حالي در.   است روز

 : فرمودند مأمون به دين شرايع درباره خود نوشته در) ع( رضا امام كه همچنان



 .»   جاهليه ميتةً مات ائمته يعرف ال مات من «

 .است مرده جاهلي مرگ به باشد، نشناخته را خود امامان كه حالي در بميرد كس هر

 جاي بر مخربي آثار و نموده سست را انسان حيات شالوده زندگي، گستره در واليت انكار كه معناست بدان اين و

 جايگاه معرّف قيامت روز در كه است افتخاري نشان:  بيت اهل امامت داشتن باور و واليتمداري بلكه. گذارد مي

 : اند فرموده تصريح حقيقت اين به اشاره با) ع( رضا امام كه آنچنان. باشد مي او بلند

 .»   نَبِيهم سنةِ و ربهِم كتاب و بِامامهم اُناسٍ كلُ يدعي «

 .شوند مي فراخوانده پيامبرشان سنّت و پروردگار كتاب و امامشان همراه به ها انسان همه

 باعث و   ساخته مند بهره الهي كرامت و لطف از را انسان كه است معرفت درجه نهايت واليت، شناخت بنابراين

 همچون:  ائمه ارزشمند اصحاب كه سان آن. شود مي معنوي عالي مقامات به رسيدن و انساني حيات از برخورداري

 واليت راه در يكباره به تا داشتند جان هزاران كاش اي داشتند آرزو و سوخته واليت شمع گرداگرد اي پروانه

 .كنند نثار خداوندي حجت

 انحراف از مصونيت ـ 3

 من:  فرمايد مي) ع( حسين امام. گمراهي و انحراف نوع هر از مصونيت براي است راهي ،: بيت اهل واليت پذيرش

 : فرمود كه شنيدم) ص( خدا رسول جدم از

 بايد بشود، است پروردگارم وعده كه بهشتي وارد و باشد من همچون مرگش و زيستن دارد دوست كس هر «

 واليت و باشد داشته دوست هستند هدايت چراغ او از پس كه را:  هدي ائمه او پاك فرزندان و طالب ابي بن علي

 .»   سازند نمي منحرف قدمي هدايت راه از را شما هرگز ها آن كه بپذيرد، را ها آن

 :فرمودند كه) ص( پيامبر فرمايش بنابر نيز و

 »  غَرَق عنها تَخَلَّف من و نَجا ركبها منْ نُوحٍ سفينَةِِ كَمثلِ فيكُم بيتي اهلُ مثَلُ إِنَّما«  

 به) ع( رضا امام كه است حقيقتي اين و. سازد مي رهنمون سعادت سوي به را انسان كه است رمزي تبرّي و تولّي 

 :اند فرموده تبيين چنين اين) ص( پيامبر از نقل



 بعدي عليĤ فَليوالِّ المتَين، اهللاِ بِحبلِ يعتَصم و الوثقي بِالعروةِ يستَمسك و النّجاةِ سفينَه يركب أن اَحب من «

ليعادو هودع ليأتمداةِ ون بِالهم 

هلدم وخُلفايي فَإِنَّه يائي وأوص و ججلَي اهللاِ حعدي الخَلقِ عب ةُ وتي سادأم ةُ وقاد ياءنَّةِ الَي األتقالج   «. 

 الهي استوار ريسمان به و جويد تمسك محكم دستاويزي به و شود سوار نجات كشتي بر كه دارد دوست كس هر

 ها آن كه. نمايد اقتدا او نسل از ائمه به و كند پشت دشمنانش به و بپذيرد را علي واليت من از پس زند، چنگ

 به را پرهيزگاران كه هستند من امت سروران و من از پس مردم بر خدا هاي حجت و من برگزيدگان و جانشينان

 .سازند مي رهنمون سعادت بهشت

 معرض در ها، لغزش و شدائد در را انسان كه است راهي ،  ها آن برابر در محض تسليم و پذيري واليت پس

 پيامبر از كه همچنان دارد، مي مصون گمراهي و كجروي گونه هر از داده، قرار المطلوب الي هدايت و دستگيري

 : فرمودند كه شده روايت) ص(

 

 بيتي اهلُ و الغَرَِق منَ أمانٌ السماء في النُّجوم إنّ «

 .»   سنَّتَه و هداه يتَّبِعونَ من منهم دام ما يهلكون ال. أديانهِم  في الضَّاللَةِ منَ متيُ ال أمانٌ 

 كه مادامي. دينشان در گمراهي از امنيت مايه امتم براي من بيت اهل و هستند غرق از امان آسمان در ستارگان

 .شد نخواهند هالك كنند، پيروي ها آن از يكي روش و هدايت از

 :  آيه به تمسك با حضرت آن نيز و

 ...)طَّةٌ قُولُوا ورْ حنَغْف لَكُم خَطاياكُم ( ... 

 آن داخل به كس هر و يافته نجات شود وارد آن به كس هر. است حطّه باب چون من بيت اهل مثل« :  فرمودند

 .»   گردد مي هالك نشود،

 نويد و عفو براي اي وسيله كه. »   شمائيم حطّه باب ما« :  فرمايد مي آيه اين تفسير در) ع( رضا امام همچنين

 .باشد مي ها آن آثار محو ساز زمينه و گناهان آمرزش



 سعادت مايه ساخته، بيمه انحرافات و ها ناهنجاري برابر در را جامعه مصونيت كه است راهي تنها واليت بنابراين

 :فرمودند نقل چنين خدا رسول از پدرانشان، از) ع( رضا امام. گردد مي آن معنوي و مادي

 .»   شيئاً به يشرك ال منهم لَقيه لمن بيتي أهل في لي تكفّلَ اهللاَ انّ «

 او براي اي ذره بشناسد، ها آن از يكي طريق از را خدا كس هر و است من خانواده كفيل كرمش و لطف به خداوند

 .گرفت نخواهد شريك

 بركات نزول ـ 4

. دهد قرار بندگانش براي معنوي و مادي بركات و خيرات منزلگاه را) ص( پيامبر بيت اهل كه فرموده اراده خداوند

 : فرمايند مي) ع( سجاد امام قول به استناد با كه يافته ظهور) ع( رضا امام كالم در معنا اين و

 من اهللاُ آمنَكُم بِنا و السمĤء قطر عليكم اهللاُ أنزََل بِنا و االرضِ عشب اهللاُ أَطْعمكُم بنا و يختمه بِنا و اهللاُ فَتَح بِنا... «

 منَ و بحرِكُم في   الغَرَقِ

فرِّكم في الخَسب كم بِنا وكُم في اهللاُ نَفعياتح قُبورِكُم في و حشَرِكم في وم و عند راطو الص و الميزانِ عند عند 

 .» ... الجنانَ دخولكُم

 از باران ما، واسطه به. كند مي مند بهره زمين هاي روييدني از را شما و شود مي ختم ما به و شروع دين ما وسيله به

 در را شما خدا ما واسطه به و. دارد مي نگه زمين در فرورفتن و دريا در شدن غرق از را شما خدا و بارد مي آسمان

 .بخشد مي سود بهشت در شدن داخل موقع و ميزان و صراط هنگام محشر، قبرها،

 : فرمودند كه اند كرده نقل پيامبر از ديگر كالمي در حضرت آن نيز و

 اهللاِ حزب أنتم للمتّقينَ العاقبة فإنَّ بِالصبر عليكم. يختم بكُم و األمر، هذا يفتح بكم!  علي يا «

 .عصاكُم لمن ويلٌ و أطاعكم، لمن طُوبي. الشّيطان حزب أعداؤُكُم و

 .»   ضَلَّ تَرَكَها من و اهتدي بِها تَمسك من الوثقي، العروةُ و خَلقه علي اهللاِ حجةُ أنتم

 حال به خوشا. شيطان حزب دشمنانتان و خداييد حزب شما. يابد مي ختم و افتتاح امر اين شما وسيله به!  علي يا

. محكم دستاويزي و خلقيد بر خدا حجت شما. ورزد مخالفت شما با كه كسي بر واي و شماست مطيع كه كسي

 .گردد مي گمراه كند، ترك را شما كه كسي و يابد مي هدايت جويد، تمسك آن به كس هر



 : است آمده واليت شأن در كبيره جامعه زيارت در كه همچنان

. فرمود نازل را رحمتش باران ما بر شما واسطه به و نمود ايجاد شما به را آفرينش كتاب ختم و افتتاح خداوند «

 از را ها رنج و اندوه و غم شما واسطه به و. فرونيايد امرش به جز زمين بر تا داشت پا به را آسمان شما واسطه به

 را ما شديد اندوه و غم و داد نجات)  عصيان و كفر(  ذلّت از را ما خدا شما واسطه به... گرداند مي برطرف ها دل

 را دين حقايق و معالم خداوند شما واليت خاطر به... رهانيد دوزخ آتش و عالم مهالك وادي از و ساخت برطرف

 و رسيد كمال حد به توحيد كلمه و فرمود اصالح بود، پريشان و فاسد ما دنياي امور از آنچه هر و آموخت ما به

 .»   گشت مبدل اتحاد و الفت به امت پراكندگي و گرديد عطا خلق به دين، بزرگ نعمت

 ايشان وجود سبب به كه داد خبر من به خداوند قول از جبرئيل:  فرمود پيامبر از روايتي نقل در) ع( رضا امام

 . سازم مي نازل مردم بر را رحمتم ها، آن وجود خاطر به و نمايم مي دفع بندگانم از را ها گرفتاري و بالها

 سالم اجتماعي روابط ـ 5

 صفا را جامعه آن پرتو كه است نوري رساند، مي كمال به را انسان كه است اي گنجينه:  بيت اهل واليت و دوستي

 استحكام و اجتماعي سالم روابط برقراري باعث و كند مي ايجاد ها دل خانه در را مهرباني و الفت بخشيده،

 : فرمايند مي خدا رسول چه چنان. زدايد مي دل از را ها كينه شده، ها دوستي

 .»   البغضاء و العداوةِ بعد قُلوبِكم بينَ اهللاَُ يؤَلِّف بِنا «

 پر كينه و دشمني از كه آن از بعد سازد مي برقرار مهرباني و الفت هايتان قلب بين خداوند ما، واليت پذيرش با

 ! بود شده

 عذاب از نجات ـ 6

 : فرمودند كه كنند مي روايت) ص( خدا رسول از) ع( باقر امام

 الكتابِ عند و النَّشورِ عند و القَبرِ في و الوفاةِ عند: عظيمةٌ أهوائهنَّ مواطنَ، سبعةِ في نافع بيتي اهلِ حب و حبي «

 عند و الحسابِ عند و

 .»  ... الصراط عند و الميزانِ



 و مرگ هنگام است، سودمند دارد، عظيمي هراس و هول كه خطرناك موقعيت هفت در خاندانم و من محبت

 .صراط از عبور دقت و ميزان و رسي حساب و عمل نامه دادن هنگام قبر، از برخاستن

 دوم فصل

 واليت و امامت فلسفه

 فلسفه كه دريابيم امام، شناخت و معرفت ضرورت بيان ضمن كه دارد آن جاي واليت، حقيقت درك از پس

 امام وجود معنوي تأثير واقع در و ؟ دارد برعهده را اموري چه مسؤوليت امام و چيست عصري هر در امام وجودي

 كه كرد تصور توان مي آيا. است حد چه در امام واليت قلمرو وسعت ميزان نيز و ؟ شود مي تفسير چگونه جهان بر

 از را معصومين امامت و واليت استمرار راز چگونه غيبت دوره همچنين ؟ باشد برجا پا حجت بدون جهان روزي

 ؟ كند مي توجيه) عج( عصر امام تا پيامبر

 امام شناخت ضرورت)  الف

 و كننده تعيين اي گونه به و است الهي معارف همه كليد و هدايت راه تنها كه كامل انسان و امام معرفت حقيقت

 سجاياي به دستيابي و افراد تربيت در بسزايي نقش و باشد مي بشر آينده سرنوشت و دنيوي حيات گر ترسيم

 جايگاه در بايد بلكه. شود نمي حاصل... و والدت تاريخ و القاب و نام يادگيري با دارد، ها آن از صيانت و انساني

 براي اي مقدمه فهم، و انديشه اين كه نمود درنگ و تأمل ها آن آميز حكمت و گشا راه هاي فرموده و كلمات و امامت

 .باشد مي مقصود كمال به رسيدن نهايت در و ها آن الهي تعاليم آور التزام هاي سرفصل از خالصانه پيروي و اطاعت

 : فرمايند مي تبيين چنين اين را امام شناخت راه حديثي، در) ع( المؤمنين امير

 .»   اإلحسان و العدلِ و بالمعروف األمر أولي و بالرّسالَةِ الرّسولَ و باهللاِ اهللاَ إِعرِفوا «

 بر عمل و عدالت اجراي و حفظ و معروف به عمل با را االمر اولي و رسالت با را رسول و خدا خود وسيله به را خدا

 .بشناسيد نيكي و احسان اساس

 به امام معرفت بلكه نيست، او نَسب و حسب شناخت فقط كند، مي تأمين را امام معرفت حقيقت آنچه بنابراين

 و عدل و معروف عملي و علمي كماالت تبلور انديشي، ژرف با تا است واليت مسير طي و آن هاي ويژگي و امامت

 و جمال كه دريابيم ها آن سريره و سيره و سنّت در تأمل با و نموده مشاهده كامل هاي انسان اين در را احسان



 و يافته ظهور مخلص بندگان اين وجود در ناپذير لغزش صالح عمل و سهوناپذير كامل علم صورت به الهي جالل

 .  است شده متجلّي بزرگواران آن جامع مظهر در

 : كند مي معرفي او برابر در تسليم و فرمانبرداري در را امام شناخت ارزش نيز) ع( رضا امام كه همچنان

 .»   بِقَولنا االَخذونَ مرِنا، أل المسلِّمون شيعتُنا «

 .كنند مي عمل ما گفتار به و نهند مي گردن ما امر به كه هستند كساني ما پيروان

 : شمرد برمي:  اولياء و انبياء با همدمي و رفاقت شمار در را پذيري واليت همام، امام آن كه جاست اين و

 .»   رفيقĤ أولئك حسنَ و الصالحينَ و الشّهداء و الصديقين و للنَّبِيين ولينا يجعلَ أن اهللا علي حقٌّ «

 پيامبران، رفيق و همدم اند، شده نايل ما معرفت و واليت مقام به حق به كه را ما دوستان كه است خداوند بر

 .هستند رفيقاني نيكو آنان و دهد قرار شايستگان و شهيدان راستگويان،

 و اند دانسته جاهليت در مرگ همپاي را امام شناخت عدم) ص( پيامبر قول از) ع( رضا امام آن بر عالوه

 :فرمايند مي

 .»   واإلسالم الجاهليةِ في عملَ بِما ويؤخَذُ جاهليةً ميتَةً مات ولدي من امام لَه ولَيس مات من «

 كرداري درباره او از و مرده جاهليت زمان مرگ به باشد، نداشته من فرزندان از امامي كه بميرد حالي در كس هر

 .شود مي بازخواست داده انجام اسالم و جاهليت در كه

 ،  اند كرده نقل) ص( پيامبر از تفاوت اندكي با شيعه غير و شيعه كه ديگري هاي روايت و روايت اين طبق بر

 است قدحي در انساني حيات عصاره مرگ قرآني، فرهنگ بنابر كه چرا. است جاهالنه زندگي نشانه جاهلي، مرگ

 دنيا اين در كس هر ديگر بيان به. برد مي فرو خود در و... )   الْموت ذائقَةُ نَفْسٍ كُلُّ(  ؛ چشد مي را آن انسان كه

 خويش دنياي نهال اگر كه حالي در. چشد مي مرگ هنگام در را آن شيرين عصاره ساخته، بارور را اش زندگي نهال

 .بود خواهد ناگوار برايش مرگ نداشته، تلخي جز حاصلي بپروراند، عدالتي بي با را

 است جاهلي مرگ چون او مرگ نسازد، برقرار واليي پيوند او با و نشناخته را خود زمان امام كه آن اساس براين

 از كه معنا اين به. عقالني حيات نفي يعني امام شناخت عدم پس. دارد جاهلي هاي سنّت با زندگي از نشان كه

 .  است نبرده معقول زندگي از اي بهره هرگز و داشته جاهالنه حياتي اساس،



 علَي القَولُ يحقَّ و حيا كانَ منْ لينذر(  شريفه آيه در كه زيرا. نيستند زنده قرآن، ديدگاه از افرادي چنين اين

 تلقّي مرده را كافر وحي، فرهنگ ديگر، عبارت به. را مؤمن نه است، داده قرار كافر مقابل در را زنده)    الْكافرِينَ

 .است قائل حقيقي حيات ايمان، اهل براي تنها و كند مي

 امام وجودي فلسفه)  ب

 دنبال به فطري صورت به همواره كه رود مي شمار به جوامع همه براي بديهي و ضروري امري رهبري، مسأله

) ع( اميرالمؤمنين كه سان¬آن. كنند تمشيت را خود امور او، تدبير و مديريت پرتو در تا گردند مي رهبري

 .باشد بدكار يا نيكوكار خواه است، الزم اميري ناچار مردم براي. »   فاجِرٍ أو برٍّ أميرٍ منْ للنّاسِ بد ال« : فرمايد مي

 در انسان اينكه چه. است دنيايي امور در تمشيت از فراتر معصوم، امام و پيامبر به بشري جامعه نياز مالك اما

 .نمايد هدايت سعادت، طريق پيمودن در را او كه است نيازمند رهبري به ابديت، مسير

 انجام به مناسب، و منطقي سير بر را عضوي هر مطمئن، مديريتي با كه است عقل چون جامعه، در امام نقش

 كه طور همان. سازد مي برقرار هماهنگي و همكاري نوع يك اعضاء، بين اينكه عين در دهد، مي مأموريت كارهايي

   كرده تشبيه قلب و عقل به جامعه در را امام عبيد، بن عمرو با خود مناظره طي) ع( صادق امام شاگردان از هشام

 مصحح و معلّم به او نيازمندي و بشر ابديت برهان، اين ثقل مركز و. گيرد مي برعهده را اعضا كنترل و هدايت كه

 را:  معصومين ائمه و انبياء وجود ضرورت و گردد مي وي ابدي رستگاري مايه كه است اعمال و اخالق عقايد،

 .  كند مي اثبات

 دو آن از يكي باشند، نفر دو در منحصر مردم تمام اگر« :  فرمودند) ع( صادق امام كه آنجاست تا امر اين اهميت

 يك عالم،) ع( رضا امام فرمايش بنابر چون. »   است امام رود، مي دنيا از كه كسي آخر و بود خواهد امام نفر

 .  ندارد قوام امام وجود بدون هم لحظه

 و نيازها برآورنده او غيبي مددهاي و الهي خاص عنايت و رعايت تحت كه است نظامي يگانه امامت بنابراين

 .نمايد مي تضمين را اهللا الي سير و است انسان حقيقي هاي خواسته

 )و ملْناهعةً جمونَ أَئهدرِنا يبِأَم  ( ... 



 كه همچنين و. است امام و زعيم وجود بر متوقّف... و نظم عدالت، امنيت، ؛ همچون مستحسن امور از بسياري كه 

 بشر بلكه نيست، ديگر زماني دون زماني مخصوص امام، و هادي به مردم نياز است، مشهور:  معصومين كالم در

 .است الهي حجت محتاج اعصار و قرون تمام در

 سوي به هدايت بر مبني الهي حكمت نشانگر كه امام وجود به بشر نياز براي براهيني اقامه و امامت فلسفه بيان

 آن از چند مواردي به اينجا در ما كه. است بسيار باشد، مي سرگرداني و حيرت از دوري و انساني سعادت و كمال

 : كنيم مي اشاره

 بشر فطري نياز به پاسخي ـ 1

 عنوان به را امام آن، به دهي پاسخ براي اسالم كه دارد او انساني فطرت در ريشه امام، و پيشوا به انسان نياز

 .نمايد احيا مردم براي را الهي امر تا فرموده معرّفي راهنما

 و حيرت در) ص( پيامبر از پس را مردم اسالم بشر، سعادت تأمين در امامت و رهبري مهم نقش به توجه با

 خود سوي به را ها آن او، فطري نياز اين از جور ائمه استفاده سوء با يا و افتند گمراهي به تا نكرده رها سرگرداني

 در) ع( رضا امام. است ساخته فراهم را او هدايت و تكامل زمينه حضرت، آن براي جانشين تعيين با بلكه. خوانند

 : فرمايند مي باره اين

 كه اموري براي اينكه مگر باشند داده ادامه خود اجتماعي حيات به كه شود نمي يافت تاريخ طول در ملّتي هيچ

 باري حكمت در پس. باشند داشته امامي و سرپرست آخرت، يا و دنيا امور در چه هستند، آن برپايي از ناچار

 داند مي كه اين با كند، رها كاردان سرپرستي بدون را خلق كه باشد نمي جايز است، درستكار و حكيم كه تعالي

 و ستيزي ظلم با رهبري، كه چرا. بود نخواهد ميسر پيشوا بدون خلق، دوام و بقاء و نيست آن تعيين از اي چاره

 .  بود خواهد جامعه پايداري مايه الهي حدود اقامه و جامعه گستره در عدالت برپايي و اقتصادي اعتدال ايجاد

 حق راه شناخت ـ 2

 آيه در كه همانطور:  است حق شناخت براي راهي و هدايت كليد واليت،

 )   سبِيالً ربه الي يتَّخَذ ان شاء من االّ اجرٍ من علَيه اسئَلُكُم ما قُل( 



 در اسالم شدن پياده باالخره و مطلق كمال سوي به حركت و تكامل راه يگانه و انسان پرورش و رشد راه تنها 

 .كند مي معرفي پيامبر بيت اهل مودت و واليت فلسفه عنوان به را   بشري جامعه

 اين در) ع( صادق امام و. گردد نمي حاصل الهي معرفت آن بدون كه است حق شناخت راه يگانه واليت، بنابراين

 : اند كرده اشاره آن به دعا

» مرِّفْني اَللّـهع  كنَفْس نَّكنْ فَاا رِّفني لَمتُع كنَفْس لَم رِفاَع كنَبِي مرِّفْني اَللّـهع كنَبِي نَّكنْ فَاا رِّفْني لَمتُع كنَبِي 

لَم رِفاَع تَكجح ماَللّـه 

 .»    ديني عنْ ضَلَلْت حجتَك تُعرِّفْني لَم انْ فَانَّك حجتَك عرِّفْني

 خدايا. بود خواهم محروم نيز پيامبرت شناخت از تو، شناخت عدم صورت در كه بشناسان من به را خودت خدايا،

 تو ولي به نسبت اگر و. شناخت نخواهم نيز را حجتت صورت، اين غير در كه كن، معرّفي من به را پيامبرت

 .شد خواهم ضاللت و گمراهي دچار خود دين در نكنم، پيدا معرفت

 هاي حجت و انبياء خدا، وجه« :  فرمودند پرسيد،»  اهللا وجه«  درباره كه»  أباصلت«  سؤال جواب در) ع( رضا امام

 .»   يابيد مي توجه او معرفت و دين و خدا جانب به ها، آن وسيله به كه كساني آن هستند، خدا

 شده روايت) ع( صادق امام از كه. دهد مي ياري حق، شناخت جهت در را مردم كه است عاملي امام، وجود پس

 . »شديم نمي شناخته ما نبود، خدا اگر كه همچنان شد، نمي شناخته خدا نبوديم ما اگر« :  فرمود كه

 دين از پاسداري ـ 3

 ،...) ديناً الْإِسالم لَكُم رضيت و نعمتي علَيكُم أَتْممت و دينَكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم(  آيه به استناد با) ع( رضا امام

 : فرمايد مي دين كننده كامل عنوان به امامت مسأله بيان ضمن

 

 

 علَماً) ع( علياً لَهم وأقام الحقِّ قَصد علي وتَرَكَهم سبيلَهم لَهم وأوضَح دينهم معالَم الُمته بينَ حتّي) ع( يمضِ لم «

 يحتاج شيئاً ترك وما واماماً

 



 .»   بينَه  االّ االُمةُ اليه

 

 

 مسير در را آنان و ساخت آشكار برايشان را آن راه و نموده تبيين مردم براي را دين خود، رحلت از قبل پيامبر

 آن به مردم كه را چه هر و فرموده تعيين ها آن براي دين پرچمدار و امام عنوان به را) ع( علي و. داد قرار حق

 .آموخت او به بودند، نيازمند

 : فرمايد مي عمران آل 67 آيه توضيح در نيز و

 آن نسل از برگزيدگان و اصفياء به سپس و) ع( علي عهده به خدا امر به كه بود) ص( خدا رسول خاص امامت،

 .  سپرد حضرت

 با كه باشد مي الهي مكتب از جانبه همه حمايت و خدا دين از پاسداري امام، مسؤوليت كه است معلوم پس

 و انحراف گونه هر از را آن ساحت و خواند فرامي پروردگارش راه به را مردم قاطع، دليل و نيكو موعظه و حكمت

 .دارد مي مصون كجروي

 : اند فرموده اشاره جهت اين در امام وظائف از اي پاره به ديگر كالمي در همچنين حضرت آن

 

 

 .»   اهللاِ دينِ عنْ ويذُب اهللاِ حدود ويقيم اهللاِ حرام ويحرّم اهللاِ حاللَ يحلُّ اإلمام «

 

 

 .كند مي دفاع و پاسداري خدا دين از و ساخته جاري را او حدود نموده، حرام را او حرام و حالل را خدا حالل امام،

 صاحب و دين هاي استوانه و ها ستون و معرفت و توحيد اركان را بزرگواران آن دعا، لسان در همچنين ايشان

 :فرستد مي درود ها آن به چنين اين و نموده معرّفي  شرع امر اختياران

 

  »ظهري علَي السالماهللا أمرِ م ،عاة علي السالم ونَهيِه؛»    اهللاِ الَي الد 



 

 .خدا سوي به داعيان و دين مبلّغان بر سالم خدا، فرمان مطيعان و الهي نهي و امر آشكاركنندگان بر سالم 

 ما كه است همان اين و. است حتمي و ضروري امري دين، كارشناس عنوان به پيامبر، از پس امام وجود بنابراين

 .دارد تأكيد پيامبر از پس امت رهبري بر و  نگرفته ناديده را امامت موضوع دين، معتقديم،

 

 دين معالم آموزش پايگاه ـ 4

. است دين معالم آموزش براي امت مراجعه پايگاه و ديني مرجعيت امام، وجودي هاي ضرورت از ديگر يكي

 : كند مي ترغيب آن به را مردم قرآن كه همچنان

 

 )  . التَعلَمونَ كُنْتُم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ فَاسئَلُوا( 

 

 سرچشمه) ص( پيامبر و خدا از ها آن اشتباه و خطا از خالي علم كه اند كساني ذكر، اهل اكمل و اتم مصداق كه

« :  اند برشمرده ذكر اهل عنوان به را:  بيت اهل آيه، اين تفسير در) ع( الرضا موسي بن علي امام. است شده گرفته

 .بپرسيد ما از دانيد نمي چه هر پس هستيم، ذكر اهل ما ؛»    تَعلَمونَ ال كنتم إنْ فَاسئَلونا الذّكر أهل فَنَحنُ

 

 

 »   ديننا معالم اُهللا علَّمنَا بِمواالتكُم«  عبارت با كبيره جامعه زيارت در نيز و

 

 دين، معالم بيان از پس) ص( اسالم پيامبر كه همچنان. است شده بيان بيت اهل واليت دين، معالم آموختن راه 

 رابطه اين در) ع( رضا امام كه. سپرد:  او فرزندان و اميرالمؤمنين به مردم، براي را آن عرضه و سازي مصداق راه

 : فرمايند مي

 

 



 .»   إماماً و علَماً علياً لَهم وأقام الحقِّ قَصد علي وتركَهم سبلَهم لَهم وأوضَح دينه معالم متهُ ال بينَ... «

 

 

 ايشان به را حق انتخاب و ساخت واضح را آن هاي راه و كرد بيان مردم براي را دين اصلي مسائل و معالم پيامبر

 .برگزيد را ها آن امام و شاخص عنوان به را) ع( علي و وانهاد

 

 امت عقلي و فكري رشد ـ 5

 اوست بيگاري در و دل اسارت در بنماياند، وي به را صحيح راه تا است، انسان وجود پيامبر و راهنما كه بشر عقل

 در. گزيند انحراف سوي به راه و درآمده او حيواني جنبه خدمت در بشر انساني هاي جنبه كه شده باعث امر اين و

 او تا داشته گسيل سويش به انسان انسانيت نماينده اين راهنمايي براي را پاك مرداني نيك الهي، لطف راستا، اين

 .برهاند... و شهوت و غضب در انحراف از را

 امام اگر كه اند برشمرده مردم كوتاه بينش و فكري استضعاف جامعه، در را امام وجودي علل از يكي) ع( رضا امام

 خدا رسول آيين تباهي باعث و ساخته مي مشتبه ها آن بر را امر گزاران، بدعت و ملحدان تصرّف و دخل با نبود،

 تغيير و تباهي اين بر داشت، وجود ها آن بين در كه آرائي تشتّت و هواها و فهم اختالف كه آن بر عالوه. شد مي

 .  بخشيد مي سرعت الهي هاي سنّت

 فرقه و ها تراشي رأي بين از حقيقت سيماي درك و عقلي شناخت تقويت براي امام وجود ضرورت بنابراين

 صراط چهره و گردد باطل از حق تشخيص براي ميزاني امام، تا شود مي اثبات حق راه تبيين و اجتماعي هاي بازي

 .گردد تربيت صحيح جهت در بشري انديشه و شده آشكار اساس بي و غلط پندارهاي محو با مستقيم

 باطلي ادعاهاي و نموده غلو بيت اهل درباره كه غالت به نسبت:  معصومين ائمه تند هاي گيري جبهه آن بر عالوه

 سخن اين درباره) ع( رضا امام كه آن جمله از. نمايد مي آگاه را ها آن و شده بشري افكار تنوير باعث كنند، مي

 مردم بر امر ،)ع( عيسي حضرت چون و اند زنده ها آن كه معتقدند و بوده ائمه شدن كشته عدم به قائل كه ها آن



:  فرمايند مي و دانسته واقعي امري را:  ائمه شهادت ها، آن بر نفرين و ها گفته تكذيب ضمن است، شده مشتبه

 ./////////////////////////////////  اند رسيده شهادت به سم يا شمشير با پيامبر از پس نفر يازده همه

 

 قرآن تفسير ـ 6

 قرار مختلفي هاي فرقه مستمسك است ممكن بسا چه الهي، معارف طرح در خود قاطعيت و گويايي تمام با قرآن

 إِنِ(  آيه بر تكيه با خوارج كه همچنان. نمايند استدالل را خود معتقدات قرآني، ظواهر به استناد با كه گيرد

كْمإِالّ الْح لّهت مسأله... )   ِ لكردند مي توجيه آن با را خود نظرات معتزله، و اشاعره و نموده انكار را انسان حاكمي. 

 تر پررنگ را حق راه و كرده دفاع خود از نيست قادر تفاسير و ها داوري پيش اين در كه است صامت حجتي قرآن

 رسوايي به خود، الهي عصمت و وسيع علم پرتو در كه است ناطقي و حي امام برعهده كار اين بلكه. سازد

 با شامي مرد هاي پرسش داستان در كه همچنان. دهد مي ارائه را آيه حقيقي منظور و پرداخته ناروا هاي تأويل

 .  شود مي مشاهده حضرت آن محضر در) ع( صادق امام شاگردان

 درآوردنِ بشريت ادراك و فهم حد در نيز و آن ساختن آشكار براي كه دارد اسراري و رموز قرآن، كه اين بر اضافه

 در كه همچنان.   كنند ترجمه مردم زبان به را آن قرآن، زبان به آشنايي ضمن كه است نياز مفسراني به آن،

 .است كرده معرّفي»  لوحيه تراجمه«  به را ها آن»  كبيره جامعه زيارت«  از فرازي

 : فرمودند كه شده اشاره حقيقت اين به نيز) ع( رضا امام كالم در

 ايمان اخبارش و قصص و منسوخ و ناسخ زنهار، و بشارت وعيد، و وعد عام، و خاص متشابه، و محكم آيات به ما

 مؤمنان، بر) ص( پيامبر از پس راهنماي و بشريت كاروان دليل. بياورد قرآن مانند تواند نمي كسي هيچ و داريم

 حسن او از پس و... است آن احكام به عالم و قرآن كننده بيان و مؤمنان امام) ع( طالب ابي بن علي اميرالمؤمنين

 علي بن محمد او از پس و العابدين زين الحسين بن علي سپس بهشت، اهل جوانان سروران) ع( حسين و

 الكاظم، جعفر بن موسي آنگاه اوصياء، علم وارث الصادق محمد بن جعفر سپس انبياء، علوم معضالت شكافنده

 ايشان چه هر:...  منتظر قائم حجت و علي بن حسن و محمد بن علي و علي بن محمد و موسي بن علي او از پس

 .  است آن تعبير و تفسير و قرآن اساس بگويند



 آيند، مي حساب به آن علوم كارشناسان كه:  بيت اهل طريق از قرآن به تمسك ثقلين، حديث بر استناد با نيز و

 كه چرا. بود خواهد گمراهي و ضاللت مايه خود ديگري، دون يك هر به آويختن دست و باشد مي سعادت موجب

 سراغ به قرآن فهم براي بايد كه هستند ذكر اهل) ع( رضا امام فرمايش بنابر و مواجند بحر اين عمق به آگاه ها آن

 .دارد ادامه همچنان كل، مصلح ظهور زمان تا روند اين و. رفت ها آن

 

 پيامبر سنّت حفظ ـ 7

 دل به اسالم از كه هايي كينه با و شده ميدان وارد مختلف هاي انگيزه با تاريخ، و حديث جاعالن پيامبر، از پس

 و نموده سرازير نبوي احاديث سوي به را مسيحيات و اسرائيليات سيل رهگذر اين در. شوريدند او ضد بر داشتند،

 در سعي حديث، جعل با نهاده، حق روي پا ثروت، و مقام به رسيدن براي كه سودجو خلفاي تحريك با

 .داشتند اسالم چهره سازي دگرگون

 با مبارزه و حقايق بيان با كه چرا. رود مي شمار به ها آن مقاصد اجراي جهت در مانعي معصوم، امام وجود لذا و

 در) ع( رضا امام سيره كه. گيرد مي سامان مردم باطل افكار و شده آب بر نقش پردازان دروغ نقشه باطل، احاديث

 از جمعي جواب در اينكه جمله از.   بود چنين دانشمندان و علماء با هايي گفتمان و علمي مختلف هاي صحنه

 از استفاده با كردند، تلقي او امت همان را محمد آل پيامبر، از حديثي به استناد با كه خراسان و عراق علماء

 .»   ايشان امت همه نه است پيامبر طاهره عترت آن، از مراد« :  فرمودند نظر، اين بطالن ضمن قرآن، آيه دوازده

 

 مؤمنان الگوي ـ 8

 :  است نموده معرفي بشريت اسوه و الگو را) ص( پيامبر قرآن،

 

 )كانَ لَقَد ي لَكُمولِ فسر ةٌ اللّهونَةٌ أُسس؛)    ح 

 

 .دارد وجود شايسته الگويي و اسوه پيامبر، مبارك وجود در شما براي تحقيق به 



 چه گيرد، مي خود به ديگران از پيروي و تبعيت هنگام به كه است انسان در حالتي معناي به لغت در»  اسوه «

 راه كس هر فوق آيه بنابر كه است، سلوك و عمل اصالح و تأسي مقام در حالت اين كه.   بد يا باشد خوب

 .  بپردازد خود اصالح به شايسته روش اين از بايد كند مي آرزو را اهللا الي سير و سعادت

 لَنا ألَنَّ«: فرمودند) ع( صادق امام كه. است معنا همين بر نيز روايات لسان در:  هدي ائمه امامت و واليت بر تأكيد

 .هستيم آدم بني الگوي و اسوه ما ؛»    اُسوه آدم ابنِ في

 

 اجتماعي وحدت ـ 9

 مستور كس هيچ بر - كنوني عصر در الخصوص علي - آن ضرورت كه اجتماعي وحدت و اتّحاد برقراري براي

 يگانه، خداي ؛ جمله از زيادي، وحدت عوامل مسلمانان اينكه عليرغم. است نياز اعتماد مورد مركز يك به نيست،

 يك هر كه دارند، حج مراسم و جمعه و جماعت نماز چون هم واحدي عبادي اعمال و آسماني كتاب قبله، پيامبر،

 برخوردار اساسي و عميق جايگاهي از رابطه اين در امامت اما باشد، ها آن بين هماهنگي و وحدت عامل تواند مي

 .اند نموده تأكيد امر اين بر نيز ما روايات كه جايي تا است

 : فرمايند مي امامت فلسفه بيان در) ع( رضا حضرت

 

 

 .»   المسلمين ونَظام الدين زِمام اإلمامةَ إِنَّ «

 

 

 .است مسلمان امت نظام و دين مهار امامت،

 و واليت ،)ع( باقر امام و. است آمده»    االُمةِ نظام اإلمامةُ«  تعبير با نيز) ع( اميرالمؤمنين كالم در معنا اين

 :اند كرده معرّفي دين نظام را:  بيت اهل محبت

 

 .»   الدينِ نظام البيت أهلُ حبنا«  



 

 

 كه شده ياد»  الدين نظام«  و»  مسلمين نظام«  ،» امت نظام«  تعبيرهاي با روايات اين در امامت اساس اين بر

 .شويم تر دقيق»  نظام«  واژه درباره است شايسته

 : سازد مي آشكار را مطلب اين حقيقت ،)ع( اميرالمؤمنين از سخني به عنايت

 

 

 يجتَمع لَم ثُم وذَهب الخَرز تَفَرَّق النَّظام انْقَطَع فَإذا ويضُمه يجمعه الخَرَز منَ النَّظامِ مكانُ األمرِ من القَيم مكانُ «

 .»   أبداً بِحذافيره

 

 

 هم به اي ويژه نظم يك تحت و آورده گرد را پراكنده هاي مهره كه است اي رشته همچون حاكم، و زمامدار جايگاه

 .گردند نمي جمع هرگز و شده پراكنده و متفرّق ها مهره بگسلد، رشته آن اگر كه. است داده پيوند

 و جامعه و شده تشبيه شود، مي ها مهره انضمام باعث كه اي رشته يعني»    نظام«  به امام نوراني، كالم اين در

 عنوان به جامعه يافتن سامان و اجتماعي انسجام و وحدت بر وارده، روايات بنابراين. مهره و»    خرز«  به امت

 هدف به رسيدن مسير در را جامعه:  هدي ائمه واليت پذيرش كه معنا اين به دارند اشاره امامت و واليت فلسفه

 گسيختگي هم از و تفرقه باعث آن، قبول عدم كه حالي در. بخشد مي استحكام پيوند اين به و داده پيوند متعالي

 .كشاند مي نيستي و زوال به را اسالم امت و شده مسلمين

 

 باطني رهبري ـ 10

 تأثير راه از مقصود به امت رساندن و دستگيري بلكه نيست، طريق ارائه تنها امام، مسؤوليت دانستيم، كه همچنان

. رود مي شمار به امام شؤون ترين اصلي از مستعد، و آماده هاي انسان قلب در هدايت شعاع تابش و معنوي نفوذ و



 را ها آن گناهان، و مخاطرات تا دارد نظارت امت اعمال و قلوب بر كه است تيزبيني چشم چون او ديگر عبارت به

 .نكند تهديد

 : فرمودند كه كنيم مي استناد) ع( اميرالمؤمنين از گهربار كالمي به رابطه اين در

 

 

 .»   الناظرةُ اهللا وعينُ الناطقُ اهللاِ ولسانُ الواعي اهللاِ قلب أنا و اهللا علَم أنا «

 

 

 چشم و خدا گوياي زبان من و داده قرار خود علم گنجينه را آن خدا كه هستم قلبي آن و خدا پرچم و علم من

 .هستم الهي گر نظارت بيناي

 همچنان. است دانسته بندگان بر نظارت و نگهباني ،: اطهار ائمه به را»  اهللا عين«  اطالق وجه ؛ مجلسي مرحوم

 اميرالمؤمنين سيلي با هنگام اين در. بود مسلمان زنان تماشاي مشغول طواف، حين در مردي:  است منقول كه

 . »است كرده مشاهده را تو خدا عيون از يكي« : گفت عمر. برد شكايت عمر نزد و آمده خود به) ع(

 جامعه هدايت به باطني رهبري با كه بوده ها آن امامت مقام مقتضاي بزرگواران، آن خدمت اعمال ارائه همچنين

 .يابند مي توفيق مردم بين در تقوا روح ايجاد و سازندگي و اصالح جهت در خود، معنوي نفوذ با و پرداخته

 اعمال و دارد وقوف و احاطه بشر شؤون تمام بر بدن، بر جان احاطه همچون است، خداوندي علم مظهر كه امام

 و دوشنبه روزهاي روايات، طبق بر كه است عمومي صورت به گاه اعمال، عرضه اين. است حاضر او نزد بندگان

 يوم كل«  عبارت با كه است مداوم عرضه و هميشگي اشراف گاه و. شود مي عرضه او به بندگان اعمال ،  پنجشنبه

 كه طور همان. باشد مي امت اعمال بر امام وقوف دوام بر ناظر و شده، اشاره آن به»    صباح كل«  و»    وليله

 منْ بِالْمؤْمنينَ أَولي النَّبِي(  آيه به عنايت با و. است آگاه ما جان از هم امام است، باخبر ما جسم از ما جان

هِممثل مردم، ارواح بر وجودي برتري خاطر به را پيامبر نسبت اينكه چه. است جانان جانِ او واقع در ،)   أَنْفُس 

 نيز) ع( معصوم امام براي ايشان تبع به و شده ثابت) ص( پيامبر براي قرآن در مقام اين و. داند مي بدن براي جان



 منهم بالنّاس أولي يكونُ« :  است فرموده تصريح تفوق اين بر نيز،) ع( رضا امام كه آن بر عالوه.   گردد مي ثابت

 .  است بيشتر خودشان به نسبت آنان اختيار از مردم به نسبت او اختيار ؛»  بِأَنفسهم

 آن. بفرمايند دعا ام خانواده و من براي كه كردم خواهش) ع( رضا امام از:  گفت»  عبدالرّضا«  به مشهور زيات ابان

 : فرمودند حضرت

 

 

» أو نَّ واهللاِ ؟ أَفعلُ لسترَض اعمالَكُم الَتُع وليلةٍ يومٍ كلِّ في علي   «. 

 

 

 .شود مي داده نشان ما به شما اعمال روز و شب هر كه قسم خدا به ؟ كنم نمي دعا را شما مگر

 در را مسأله اين خود حضرت، آن كه همچنان. است آگاه ما اعمال همه بر) ع( زمان امام نيز زمان اين در مسلّماً

 : اند فرموده بيان مفيد شيخ به توقيعي

 

 

 منْ شَيء عنّا يعزِب وال بِأنْبائكُم علْماً نُحيطُ فَإنّا... الظّالمينَ مساكنِ عنْ النّائي بِمكاننا ثاوينَ كُنّا وان نحنُ «

 الّذي بِالْإذاللِ ومعرِفَتنا أخْبارِكُم

 

كُمأصاب نَحذْجنْكُم كَثيرٌ مكانَ ما إلي م لَفالس حالالص نْهعاً عذُوا شاسنَبو دهأخُوذَ الْعالْم منْهم راءم وورِهم ظُهكَأنَّه 

 مهملينَ غَيرُ انّا اليعلَمونَ

 

كُمراعاتمنَاسينَ وال ل كْرِكُمذل   «. 

 

 



 شما احوال و اخبار بر حال عين در ولي ايم، گزيده سكني ستمگران جايگاه از دور مكاني در اكنون هم اگرچه ما

 كه وقتي از زند مي سر شيعيان برخي از كه هايي لغزش از ما. ماند نمي پوشيده و مستور ما از چيزي و آگاهيم

 و نمودند مي احتراز آنان از گذشته نيكان كه اند نموده اي ناشايسته كارهاي از بعضي به ميل آنان از بسياري

. داريم اطّالع اند انداخته سر پشت را آن و شده، گرفته ها زشتي از دوري و خداوند به توجه براي آنان از كه پيماني

 .ايم نبرده خاطر از را شما ياد و كنيم نمي كوتاهي شما حال رعايت در ما كه دانند نمي آنان گويا

 

 عدل حكوت اقامه ـ 11

. نيست پذير امكان:  معصومين طريق از جز سازد، مي نزديك خلقت اهداف به را انسان كه الهي حكومت تشكيل

 حركت در خاص هايي گروه يا افراد مادي منافع مسير در هميشه تاريخ، شهادت به بنا انساني هاي حكومت زيرا

 .  هاست آن مقاصد اجراي بر پوششي همواره بشر، حقوق و دموكراسي چون عناويني و بوده

 در و. شد خواهد محقّق الهي برگزيدگان حاكميت با تنها اجتماعي، وجدان بيدارسازي و پايدار عدالت اجراي بلكه

 .كند مي اثبات را امام وجودي فلسفه كه است مواردي جمله از جهاني عدالت سازي زمينه راستا، اين

 : دارند مي بيان چنين حكومت بعد در را امامت كارايي ،)ع( رضا امام

 

 

 مسلمين نظام باعث و دين زمام امامت، ؛»    المسلمين نظام و الدين زمام اإلمامةَ إِنَّ« :  اجتماعي نظم ـ

 .باشد مي

 

 

 كنترل و وفور صدقات و آمده دست به غنائم ؛»    والصدقات الفَيء تَوفيرُ... باإلمام« :  اقتصادي اعتدال و رشد ـ

 .گردد مي

 

 



 .سازد مي جاري را احكام و حدود امام ؛»   ... واألحكامِ الحدود إمضاء... باإلمام« :  عادالنه قضاوت و داوري ـ

 

  »لُّ اإلمامحاهللاِ حاللَ ي رِّمحوي قيم اهللاِ حراموي اقامه است شايسته كه طور آن را خدا احكام ؛»    اهللاِ حدود 

 .كند مي

 

 

 .شود مي حراست و حفظ كشور، مرزهاي امام وجود بركت به ؛»    واألطراف الثّغُور منع... باإلمام« :  مرزها حفظ ـ

 

 

 .است كافران هالكت و منافقين خشم باعث ؛»    الكافرين وبوار المنافقين غيظُ... اإلمام« :  دشمنان با مبارزه ـ

 

 

 قدرتمند و توانا رهبري، و امامت امر بر امام ؛»    بالسياسةِ عالم بِاإلمامةِ، مضْطَلع... هو« :  اجتماعي مديريت ـ

 .توانمند و آگاه جامعه، امور اداره بر و است

 

 

 ؛»    المسلمينَ وعزّ الدين نظام االمام«  ،»   المؤمنين وعزّ الدنيا صالح... اإلمامةَ إِنَّ« :  جامعه اعتالي و عزّت ـ

 .است مؤمنين سربلندي و عزّتمندي و دنيا زندگي امور اصالح باعث امامت،

 

 

 ممانعت فساد از تا داد قرار جامعه قيم را آن خدا ؛»    الفساد من يمنَعهم قَيماً عليهم فَجعل... «:  فساد با مبارزه ـ

 .ورزد

 

 عصر هر در امام وجود ضرورت)  ب



 الهي حجت و امام نيازمند اعصار همه در بشر بلكه نيست، ديگر زماني دون زماني مخصوص راهنما و هادي به نياز

 تا ها آن اوصياء و انبياء نام كه طوري به. است شده تأمين قيامت روز تا و خاتم تا آدم زمان از نياز اين و. است

 وحي ارتباط كه) ص( پيامبر رحلت از پس نياز اين البتّه.   است ملحوظ روايي كتب در آن از پس و پيامبر زمان

 .است تر محسوس شد، قطع بشر با الهي

 : فرمودند كه اند كرده روايت) ع( صادق امام از) ع( رضا امام

 

 

 .»   يعرَف حي بإمامٍ إالّ خَلْقه علي للّه تقوم ال الحجةَ إِنَّ «

 

 

 .شود شناخته كه اي زنده امام وسيله به مگر شود نمي تمام مردم بر خدا حجت

 : است شده ارائه ضرورت اين اثبات بر چند داليلي باب، اين در

 

 الهي هميشگي لطف امامت، ـ 1

 

 

 )  الوارِثينَ نَجعلَهم و أَئمةً نَجعلَهم و الْأَرضِ في استُضْعفُوا الَّذينَ علَي نَمنَّ أَنْ نُرِيد و(  آيه به عنايت با

 

 پايدار و هميشگي لطف و منّت امامت كه، يابيم درمي است، استمرار و تدريج نشانگر مضارع، فعل كه آنجا از. 

 .كند مي داللت عصرها همه در امامت تداوم بر آيه مفهوم و است الهي

 

 الهي فيض واسطه امام ـ 2



 افاضه بركات، و باران نزول عالم، بلكه زمين، بقاي و ممكنات ساير ارتباط و جهان وابستگي روايات، حسب بر

 : فرمايد مي) ع( رضا حضرت كه همچنان. است مسلّم و ثابت امام، وجود به ها نعمت و فيوضات

 خداوند گواهان و الوثقي عروه و تقوي كلمه ما هستيم، آفرينش اسرار بر امين و خاليق ميان در خدا هاي حجت ما

 باران ما واسطه به و دارد مي نگاه ما واسطه به را زمين و آسمان خدا. باشيم مي آفريدگانش ميان در او هاي نشانه و

 از زمين روزي اگر و. نيست خالي ـ نهان يا آشكار ـ ما از قائمي از زمين. شود مي منتشر الهي رحمت و بارد مي

 . »گردند مي مضطرب اهلش و دريا كه همچنان شده، مضطرب ساكنانش باشد، خالي حجت

 آن در بنده و خدا بين فيض واسطه كه الهي حجت وجودي كانال از عصر، هر در الهي فيض اين كه است بديهي

 هر در امام روايات، بنابر و. ندارد تفاوتي آثار، اين ترتّب در او غيبت و حضور بلكه. رسد مي موجودات به است، دوره

 روح نزول دوام ،)ص( اكرم پيامبر و.   كند مي تنفيذ خدا اذن به را خود امت ساله يك مقدرات قدر، شب در زمان،

 .  اند فرموده تأكيد قيامت تا حي امام بر قدر شب در را مالئكه و

 

 امت گواه امام، ـ 3

 امت، اعمال بر تا داده قرار را معصوم فردي امتي، هر بين در خداوند كه گردد مي مستفاد چنين   قرآن آيات از

 امت اعمال بر محيط و بشر هدايت امر در خداوندي حجت اينان. نمايد احتجاج ها آن بر قيامت در تا باشد، گواه

 .باشد مي عصر آن مردم بين در امام حضور بر دليلي احاطه، و گواهي اين مسلّماً كه. هستند دنيا در خويش

 بر شاهد و گر نظاره چشم را) ع( زمان امام كرده، روايت ايشان از عبدالرحمن بن يونس كه دعايي در)ع( رضا امام

 :  فرمايند مي معرّفي بندگان

 

» كينعو رَهالنّاظ كدعلي وشاه كعباد   «. 

 

 مردم ملجأ امام ـ 4

 : فرمودند) ع( صادق حضرت



 .  ببرند پناه او به خود هاي گرفتاري در امت كه بود، نخواهد است، ما خانواده از كه امامي از خالي زمين روز يك

 .  است پنهان ديدگان از كه كند مي ياد پناهگاهي عنوان به) ع( زمان امام از) ع( رضا امام و

. باشد محسوس پناهش و حضور كه جست تمسك او به گرفتاري در و شد پناهنده توان مي كسي به است بديهي

 پناه و حضور اين وجود، تمام با اما محرومند، محضرش درك از ديدگان، كه آن با هم غيبت زمان در كه آنچنان

 .گيرند مي آرام خورشيد، طلوع انتظار در فرج به اميد با كرده، حس را

 

 جامعه فكري اصالح ـ 5

 جامعه فكري ساختار اصالح و معنوي ميراث حفظ در عصر، هر در) ص( پيامبر اوصياء و جانشينان وجود ضرورت

 با كه) ع( صادق امام و باقر امام علمي نهضت حاكم، ظلم و عدالتي بي عليه) ع( حسين امام قيام. است يافته ظهور

 اميرالمؤمنين نافذ و قاطع كالم نمود، رسوا را باطل گزاران سياست كارآمد، شاگرداني تربيت و علمي تحول ايجاد

 حضرت مخصوصاً ائمه احتجاجات ،)ع( سجاد امام نوراني و دلنشين دعاهاي ها، حكمت و ها نامه ها، خطبه در) ع(

 .است حقيقت اين حفظ راه در مؤثّري هاي گام جمله از ،)ع( رضا

 هاي گروه و رسيده خود اوج به بيگانه فلسفه الحادي تفكّرات نفوذ و فكري انحراف عوامل) ع( رضا امام عصر در

 جامعه در فكري آشفتگي نوعي ايجاد باعث و پرداخته خود موقعيت اثبات به ناصواب، هاي انديشه رواج با باطل

 .بودند شده

 با و پرداخته عقايد اين با برخورد و مقابله به دين، حرمت از پاسداري و جامعه فكري جو پاكسازي براي)ع( امام

 خود تعبير به كتاب، اهل علماي نيز و كالم و فلسفه بزرگان با آزاد هاي گفتمان و مناظره جلسات برقراري

  »خواند فرامي پروردگارش راه به را مردم قاطع، دليل و نيكو موعظه و حكمت با همراه الهي، اي شيوه با«  حضرت،

 . نمودند تأكيد اسالمي فرهنگ اصالت به و ساخته برمال را آنان سخنان پايگي بي طريق، اين از و ،

 : فرمودند كه شده روايت) ع( صادق امام از

 بيفزايند، دين به چيزي مؤمنين اگر. گذارد نمي باشد آگاه نقصان و زيادي به كه عالمي از خالي را زمين خداوند

 . نمايد تكميل برايشان كنند، كم چيزي اگر و نمايد متوجه را ها آن



 : فرمودند كه كند مي نقل) ص( پيامبر از حضرت آن نيز و

 نارواي نسبت و غلوكنندگان تحريف دين، اين از كه دارد وجود من بيت اهل از عادلي من امت از نسلي هر در

 .  نمايد مي نفي را نادانان تأويل و باطالن

 

 امت هادي امام، ـ 6

 ياري هدايت مسير در را ها آن تا دهد، قرار مردم براي را حجتي عصري، هر در كه است آن الهي ربوبيت اقتضاي

 :  رساند

 

 )  هاد قَومٍ لكُلِّ و منْذر أَنْت إِنَّما( 

 

  
 

 به را مردم تا هست خانواده ما از راهنما و هادي يك زماني، هر در« :  فرمايند مي آيه اين ذيل)ع( باقر امام كه  

 از پس يكي او جانشينان سپس ،)ع( طالب ابي بن علي از عبارتند ها آن. نمايد هدايت پيامبر دستورات سوي

 .»   ديگري

 زندگي قرن آن در كه مردمي براي است، خويش قرن راهنماي و هادي امامي هر« :  فرمودند)ع( صادق امام و

 .»   كنند مي

 تأكيد آن بر خود حضرت، آن كه آنسان. گيرد مي صورت غيبت پرده پسِ از هدايت اين ،)ع( عصر امام زمان در

 .»   كنيم نمي فراموش را شما هرگز و نيستيم انگار سهل شما حال مراعات در ما« :  اند فرموده

 

 هستي بقاء عامل امام، ـ 7

 بن اَنس«  كه آنچنان. است شده معرّفي هستي بقاء و قوام عامل امام سنّي، و شيعه طريق از شماري بي روايات در

 : كند مي نقل چنين خدا رسول از»  مالك



 

 

 ؛»    بِاَهلها االرض لَساخت مضَوا فإذا عشرَ اثني الي قائماً الدينُ هذا اليزالُ «

 

 

 .برد فروخواهد را اهلش زمين درگذشتند، ها آن وقتي. نفر دوازده تا بود خواهد پابرجا دين اين همواره

 

 

 : است شده نقل»  سلمان«  از مضمون اين به روايتي ،)ع( اميرالمؤمنين توصيف در همچنين

 

 

» نَّها ضِ لَزِره تَسكُنُ الّذي األركُنُ إلَيسيها وإِلَي لَوو دفُق ألَنكَرْتُم الْأَرض أنْكَرْتُمو النّاس   «. 

 

 

 از اگر. اوست طرف از زمين براي آرامش حصول و گيرد مي آرام او سوي به زمين كه است زمين قوام) ع( علي

 .يافت خواهيد اي ناشناخته وضع به و دگرگون را مردم و زمين آينه هر برود، دست

 : فرمايند مي معنا اين تصريح در البالغه نهج در نيز)ع( اميرالمؤمنين

 

 

» ُة إنَّما وماألئ املي اهللاِ قُوع هخَلْق رَفاؤُهعلي  وع هبادع   «. 

 

 

 و)  مصالح نگهبان امور، مدبر و مدير و(  ها آن برپادارندگان و هستند خلق بر قائم او امر به و خدا سوي از امامان

 .باشند مي خدا بندگان سرپرست



 لطف به ديگران، و باشند مي خلقت اصلي مقصد:  هدي ائمه و پيامبر وجود معتبر، روايات بنابر كه اين توضيح

 :فرمايند مي) ع( اميرالمؤمنين به) ص( پيامبر كه كنند مي نقل)ع( رضا امام كه آنسان. يابند مي هستي ها آن وجود

 

 

 ؛»    واألرض السماء وال النّار وال الجنَّةَ وال والحواء آدم اهللاُ خَلَقَ ما نَحُن ال لَو علي يا «

 

 

 .آفريد نمي را زمين و آسمان و جهنم و بهشت و حوا و آدم خداوند نبوديم ما اگر علي اي

 : فرمودند) ص( پيامبر به خداوند كه آمده نيز سنّت اهل روايات در معنا اين البتّه

 

 

 ما ولَوالهم... خَلَقْتُك ما لَوالهم. ولْدك منْ خمسةٌ)  والحسينَ والحسنَ فاطمه و علياً و محمداً ؛ يعني(  هوالء «

نَّةَ خَلَقْتال الجو وال النّار 

 

رشوال الع يوال الكُرس ماءوال الس كةَ وال األرضالجِنَّ وال االنس وال المالئ   «. 

 

 

 و آتش و بهشت نبودند، ايشان اگر... كردم نمي خلق را تو نبودند ايشان اگر. هستند تو فرزندان از تن پنج اينان

 .آفريدم نمي را جن و انس و فرشتگان و زمين و آسمان و كرسي و عرش

 به خلقت غايي علّت و اصلي مقصد ها، آن ترين كامل و ممكنات اشرف عنوان به الهي حجت و امامت مقام بنابراين

. است آفريده عصر هر امر ولي و كامل انسان براي را او و بشر براي را چيز همه خدا كه معنا اين به. رود مي شمار

 : است شده بيان قدسي حديث در حقيقت اين و

 

 



» أجلي خَلَقتُكل خَلَقْتو األشياء كلأجل   «. 

 

 

 .آفريدم تو خاطر به را هستي همه و خودم خاطر به را تو

 تربيت معرض در را خود و بپيوندند كامل وجود آن به خود، تكاملي سير در بايد امكان، عالم موجودات همه پس

 : فرمايند مي)ع( اميرالمؤمنين. دهند قرار ها آن

 

 

 .»   لنا صنايع والنّاس ربنا صنايع فإنّا «

 

 

 .هستند ما يافته تربيت آن از پس مردم و هستيم پروردگارمان يافتگان تربيت ما

 اگرچه است، ابر پشت خورشيد فيوضات و بركات از انتفاع بسان غيبت، زمان در) ع( امام تربيت از مندي بهره البتّه

 .است ساخته محروم آن مستقيم نور از را ما

 : اند فرموده تأكيد خويش وجود پنهان آفتاب از وري بهره اين بر نيز خود) ع( زمان امام كه همچنان

 

 

 .»   السحاب االَبصارِ عنِ غَيبها اذا بِالشَّمسِ فَكَالْإنتفاعِ غَيبتي في  لي اإلنْتفاعِ وجه وأما «

 

 

 از ابر واسطه به كه هنگامي آن است خورشيد از مندي بهره همچون غيبت، زمان در من از انتفاع وجه اما و

 .باشد مي پنهان ديدگان

 و مخاطرات از آن سوي به يابي راه با ها انسان تا برپاست، تربيت كالس اين بشر، زندگي تاريخ طول در بنابراين

 حجت از زمين نبودن خالي و امام وجود ضرورت بر:  معصومين روايات در كه همچنان. باشند مصون انحرافات



 گرديده معرّفي جهان بلكه جامعه، تباهي و فساد مايه او وجود عدم و شده اصرار آن پايان تا آفرينش آغاز از الهي

 .است

 

 : فرمايند مي) ع( رضا حضرت

 

 

 ...منّا قائٍم منْ األرض تَخلُو ال... عباده في وخُلَفائه أرضه في اهللاِ حجج نحنُ «

 

لَوو رِ يوماً خَلَتةٍ بِغَيجح تها لَماجلكَما بِأَه موجحرُ يالْب هلبِاَه   «. 

 

 

 و... ماند نمي خالي ما از قائمي از زمين... هستيم بندگانش بين در خدا جانشينان و زمين روي الهي هاي حجت ما

 افتد، مي اضطراب به موج با كه دريايي همچون و برد فروخواهد را خود اهل باشد، امام از خالي روزي زمين اگر

 .سازد مي قرار بي را اهلش

 : فرمايند مي ديگر كالمي در حضرت آن نيز و

 

 

 .»   بِأهلها لَساخَت حجةٍ منْ عينٍ طرفةَ األرض خَلَت لو «

 

 

 .ريزد فرومي اهلش بر دم در گردد، خالي حجت از زمين زدني برهم چشم اندازه به اگر

 حجت تا:  كه معنا اين به. دارد مستقيمي رابطه حضرت، آن وجود نفس با امام تكويني آثار كه گفت توان مي پس

 .  دارد وجود الهي حجت است، باقي جهان تا و برجاست پا و برقرار جهان هست،

 



 نتيجه

 واقف»    اهللاِ كتاب حسبنا« :  كه سخن اين بطالن به توان مي زمان، هر در امام وجود ضرورت حقيقت بيان با

 ،  نكرده فروگذار را چيزي هيچ كه   است مردم براي بياني و   چيز همه بيانگر كه آن بر عالوه قرآن زيرا. گرديد

 : بود خواهد يابي راه و گري روشن نيازمند

 

 

 ...)أنْزَلْنا و كنَ الذِّكْرِ إِلَييتُبلنّاسِ لنُزِّلَ ما ل هِمإِلَي.  ( ... 

 

 

 ....سازي روشن ها آن براي است، شده نازل مردم سوي به كه را آنچه تا كرديم نازل تو بر را قرآن اين ما و

 تفسيري با كس هر بسا چه بلكه. برساند كمال به را بشريت تواند نمي نباشد، آن كنار در تفسير و تبيين اين تا و

 ! است صواب و شايسته خويش، خيال در كه برگزيند را راهي متفاوت،

 حيات از مندي بهره كه»    جاهليه ميته مات زمانه امام يعرِف ولم مات من«  حديث به عنايت آن، بر اضافه

 امام عصر، هر در كه سازد مي روشن را حقيقت اين كند، مي عصري هر در امام شناخت به منوط را انساني

 طبق بر اساس اين بر. كند مي سعادتمند را جامعه او، به مردم ثمربخش و عميق معرفت كه دارد وجود معصومي

 خدا سوي به كه معصومي امام بدون را زمين تاكنون) ع( آدم حضرت زمان از خداوند«  ،)ع( صادق امام كالم

 يكي اينكه مگر نيست، متصور امام دو براي زمان يك در مقام اين«  همچنين ،»   است فرونگذاشته كند رهبري

 آن بين در رأي اختالف ايجاد«  در را آن علّت) ع( رضا حضرت كه. »   ننمايد واليت اعمال و بوده ساكت ها آن از

 نافرماني و يكي اطاعت حصول امت، بين در كشمكش پيدايش ديگري، به نسبت يكي طاعت اولويت عدم دو،

 را ها آن ،)ص( پيامبر لذا و.   دانند مي» ... و واليت و حكومت امر در ديگري به نسبت يكي سزاواري عدم ديگري،

 .  دارد استمرار قيامت تا امر اين و. يابد مي ظهور ديگري يكي، افول با كه كند، مي معرّفي ستارگاني چون

 

 مهدويت به اعتقاد)  د



 در نوعي به ملل، و اديان و انساني نفوس همه بلكه ندارد، خاصي گروه به اختصاص جهاني، مصلح ظهور به عقيده

 اي آينده به بزرگ، منجي ظهور بشارت تحقّق انتظار در ها آن. دارند نظر اتّفاق و فكري وحدت داشت، باور اين

 را عالم آشفته اوضاع غيبي، العاده فوق نيروي با و برهاند عدالتي بي و فساد از را جهان تا اند دوخته چشم روشن

 .بخشد سامان

 

 انساني فطرت در مهدويت به اعتقاد ـ 1

 ها انسان همه براي نژادي و فردي تبعيضات و بردگي مرزهاي گسستن و گيتي پهنه در عدالت حاكميت به اعتقاد

 بزرگي مصلح دنبال به ها، طاغوت نفوذ و ستم سلطه ساختن محكوم ضمن بشري، وجدان. است مقبول و مطلوب

 نمايد، ويران را ظلم بساط كه ندايي از همواره و. دهد سوق عدالت و امنيت سعادت، به را جهاني جامعه كه است

 .كند مي حمايت ستم، از رنجديدگان و مستضعفان حقوق از كه دهد مي رأي زمامداري به و كرده استقبال

« :  يعني الهي، ناپذير خلل سنّت با كه است فطري اصل يك جهان، سعادتمندانه پايان به بشريت عالقه اين

 : است منطبق»  باطل نابودي و حق حاكميت

 

 

 )قُلْ و قُّ جاءالْح قَ وهلُ زلَ إِنَّ الباطوقاً كانَ الباطه؛)    ز 

 

 

 .»!  است نابودشدني باطل يقيناً. شد نابود باطل و آمد حق« :  بگو و

 

 ملل و اديان در مهدويت به اعتقاد ـ 2

 موعودي انتظار در مذاهب و ملل همه و اند داده بشارت ظهور، درخشان عصر و جهاني صلح به آسماني، كتب تمام

 خود از را او نوعي به و شناسد مي خاص لقبي با را او ملّتي هر البتّه. دهد نجات ها بحران از را عالم كه هستند



 سرور«  نام با يهوديان و»  جهان دهنده نجات«  ؛ يعني ،» سوشيانس«  نام با را او زرتشتيان، مثالً. داند مي

 .شناسند مي)ع(»  موعود مهدوي«  نام با مسلمانان و»  موعود مسيح«  نام با مسيحيان، ،» ميكائيلي

 مسلمانان، و خود كيش از را او عيسي حضرت پيروان اسرائيل، بني از را او يهوديان، ايراني، را او زرتشيان همچنين

 اسالم موعود مهدي در مشخصات اين همه البتّه كه. دانند مي) ص( اكرم پيامبر فرزند و هاشم بني نسل از را وي

 مادر زيرا برشمرد، ايراني نژاد از را او توان مي طرفي از اينكه چه. باشد مي منطبق است،)ع( عسكري امام فرزند كه

 و. بود ساساني پادشاه يزدگرد دختر»  شهربانو« :  نام به ايراني اي شاهزاده است، حضرت آن جد كه)ع( سجاد امام

 ابراهيم حضرت فرزندان از دو هر و اسحاق نسل از اسرائيل بني و اسماعيل نسل از هاشم بني كه آنجا از همچنين

 كه است جهت آن از نيز عيسويان با او نسبت. آورد حساب به اسرائيل بني وابستگان از را او توان مي هستند،)ع(

 .باشد مي»  نرجس« :  نام به رومي اي شاهزاده ايشان، مادر

 و جهانيان موعود او بلكه داد، اختصاص معيني ملّت به را حضرت آن نبايد كه است اين دارد اهميت آنچه

 به آئيني هر با ها ملّت همه و بود خواهد اديان تمام و الهي انبياء پيروزي او، پيروزي. است بشريت بخش نجات

 موعود به ديني مشترك عقيده يك مهدويت به اعتقاد بنابراين. دارند اميد كل مصلح آن گستري عدالت و قيام

 .  است گرفته سرچشمه الهي وحي از كه است اديان

 هاي كتاب از نامه جاماسب ؛ مانند مانده، باقي آسمانيِ كتب تمام در جهاني منجي و مصلح ظهور خوش نويد

 يافت عيسويان انجيل و آيد مي حساب به يهود مقدس هاي كتاب از كه آن، ملحقات و تورات زرتشتيان، مقدس

 اين مضمون كه.   دارد وجود بيش و كم نيز بودائيان و براهمه مقدس هاي كتاب در آن بر عالوه شود، مي

 اسالمي احاديث در كه عالئمي و صفات از بعضي به و نموده تأييد را مهدويت عقيده اصالت اي گونه به ها بشارت

 : كنيم مي اشاره آن از اي نمونه به اينجا در كه.   دارند تصريح يا اشاره شده، بيان) ع( زمان امام ظهور براي

 

 

 )و نا لَقَدي كَتَبورِ فنْ الزَّبم دعأَنَّ الذِّكْرِ ب ضرِثُها الْأَري يبادونَ عحالالص  ( 

 

 



 .» شد خواهند زمين)  حكومت(  وارث ام شايسته بندگان« :  نوشتيم)  تورات(  ذكر از بعد»  زبور«  در

 بيان   تورات و   زبور كتاب در زمين، سراسر در صالحان و شايستگان حاكميت بشارت شريفه، آيه اين طبق بر

 .  است شده

 آنچه در و شد استنساخ تجديد داشتند، حفظ بعضي چه آن از كه عتيق عهد كتب كه است توجه شايان البتّه

 صورت غيرموجهي تأويالت و تحريفات ،)ص( اسالم پيامبر از بشارت به مربوط هاي قسمت در مخصوصاً ماند، باقي

 نصاري و يهود دست در كه هم فعلي انجيل و تورات معذلك است، شده ورزي غرض ها ترجمه در يا و گرفته

 كتب همين به ما استناد و.   است:  هدي ائمه و اسالم پيامبر ظهور به متعددي هاي بشارت حاوي است، موجود

 .بود خواهد

 : است آمده) ع( ابراهيم به خداوند قول از)  تكوين سفر از 20 آيه از 17 فصل(  لخلخا پاراش در:  تورات ـ

 ساجداً مذكور بشارت استماع از پس ابراهيم داد،) ع( خليل حضرت به بشارت هفده اينكه از پس جليل خداوند

 .است بشارت هفده از بهتر من نزد در او زندگاني زيرا. ماند مي زنده اسماعيل كاش كرد تمنّا و درافتاد رو به  هللاِ

 قرار كثيراالوالد و داده بركت را او رسانيدم، اجابت به اسماعيل حقّ در را تو دعاي:  فرمود عالم خداوند سپس

 به گردانيد، خواهم بزرگ را او و. بود خواهد او صلب از عرب، قبيله از باشد عبارت كه بزرگ قبيله و داد خواهم

   آورد خواهم پديد او صلب از محمداند حضرت اوصياي كه را امام دوازده و) ص( محمد اينكه سبب

 : است آمده چنين ـ است آيه چهل كه داود، مزامير از ـ 37 زبور فارسي ترجمه در:  زبور ـ

 متلذّذ سالمتي كثرت از و... شد خواهند زمين وارث خداوند به متوكّالن اما شوند مي منقطع شريران كه زيرا

 شمشير. بكُشند را روان راست و بيندازند را مسكين و مظلوم كه آن تا كشيدند را شمشير شريران... گردند مي

 بهتر بسيار شريران فراواني از صديق كمي. شد خواهد شكسته آنان هاي كمان و رفت فروخواهد دلشان بر ايشان

 را صالحان روزهاي خداوند. است گاه تكيه را صديقان خداوند، و شود مي شكسته شريران بازوهاي كه چون. است

 خواهند منقطع وي ملعونان و شده زمين وارث خداوند متبرّكان زيرا. شد خواهد ابدي ايشان ميراث و داند مي

 صديقان،. دارد مي محفوظ ابد تا را ها آن و گذارد وانمي را خود مقدسان و دارد مي دوست را عدالت خداوند،. شد

 ...  .بود خواهند ساكن آن در ابد تا و شده زمين وارث



 

 قرآن در مهدويت ـ 3

 ترسيم خود آيات جاي جاي در را جهاني بخش نجات ظهور تاريخ، خوش فرجام به بشريت اميد پاسخ در قرآن

 : است نموده

 

 : باطل بر حق پيروزي ـ

 

 

 )قُلْ و قُّ جاءالْح قَ وهلُ زلَ إِنَّ الْباطوقاً كانَ الْباطهز .  ( 

 

 

 .است نابودشدني باطل ترديد بي كه ساخت نابود را باطل و آمد حق بگو

 

 : زمين وارثان صاحان ـ

 

 

 )و نا لَقَدي كَتَبورِ  فنْ الزَّبم دعإِنَّ الذِّكْرِ ب ضرِثُها الْأَري يبادونَ عحالالص  ( 

 

 

 .» شد خواهند زمين)  حكومت(  وارث ام شايسته بندگان« :  نوشتيم)  تورات(  ذكر از بعد زبور در

 

 

 )و نَّ أَنْ نُرِيدلَي نَمينَ عفُوا الَّذتُضْعي اسضِ فالْأر و ملَهعةً نَجمائ و ملَهعينَ نَجالوارِث .  ( 

 



 

 ! دهيم قرار زمين روي وارثان و پيشوايان را آنان و نهيم منّت زمين مستضعفان بر خواستيم مي ما

 

 مؤمنان استخالف ـ

 

 

 )دعو ينَ اللّهنُوا الَّذآم نْكُمم لُوا ومع حاتالم الصفَنَّهتَخْلسي لَيا الْأْرضِ فكَم تَخْلَفينَ اسنْ الَّذهِم ملقَب. ( ... 

 

 

 حكمران را آنان قطعاً كه دهد مي وعده اند داده انجام شايسته كارهاي و آورده ايمان كه شما از كساني به خداوند

 ...بخشيد را زمين روي خالفت آنها پيشينيان به كه گونه همان. كرد خواهد زمين روي

 

  
 

 جهاني امنيت پرتو در الهي دين استقرار ـ

 

 

 ...)كِّنَنَّ وملَي ملَه مينَهي دتَضي  الَّذار ملَه و ملَنَّهدبنْ لَيم دعهِم بناً خَوفأَم.  ( ... 

 

 

 آرامش و امنيت به را ترسشان و ساخت خواهد دار ريشه و پابرجا پسنديده، آنان براي كه را آييني و دين و... 

 ...كند مي مبدل

 

 گيتي در الهي نور پرتوافكني ـ



 

 

 )  . الْكافرُونَ كَرِه لَو و نُوره يتم أَنْ إِالّ اللّه يأْبي و بِأَفْواههِم اللّه نُور يطْفؤُا أَنْ يرِيدونَ( 

 

 

 خوش كافران، هرچند. كند مي كامل را خود نور خدا ولي سازند خاموش خود دهان با را خدا نور خواهند مي آنان

 .باشند نداشته

 

 

 مهدي قيام بر:  هدي ائمه تفسير بيان با گاه و روشن داللت با گاه ديگر، بسيار آيات و آيات اين از برخي در

 .دارد ظهور سنّت اهل و شيعه روايي و تفسيري كتب در كه است تأويل و انطباق قابل) ع( موعود

 از بيش و آيه 210 با حسكاني حاكم»  التّنزيل شواهد«  مثل سنّت اهل هاي كتاب در موارد اين از زيادي تعداد

 كه است بحراني هاشم سيد شيعه، نامدار محدثين جمله از نيز و. است آمده:  بيت اهل شأن در روايت 1160

 القائم في نَزل فيما المحجه«  كتاب در آن تفسيري احاديث با را) ع( مهدي حضرت به مربوط آيه 100 از بيش

 . است نموده بيان االثر منتخب در را ها آن گلپايگاني صافي اهللا آيه نيز و.   است كرده گردآوري»  الحجه

 

 سنّت اهل ديدگاه از مهدويت ـ 4

 موعود مهدي كه معتقدند شيعه همچون ها آن و است شده پذيرفته اصلي مهدويت، به اعتقاد سنّت، اهل بين در

 ظهور، از پس و.   كند مي داد و عدل از پر را زمين كه است)  ع( اطهر زهراي فرزندان از و)   ع( پيامبر نسل از)ع(

 .  خواند مي نماز حضرت آن سر پشت) ع( عيسي حضرت

 و نام هم و   بوده) ع( علي امام نسل از حضرت، آن كه هستند اين به قائل ترديدي هيچ بدون ها آن همچنين

 ،  ظاهري و جسمي خصوصيات در نيز و.   دارد تمامي شباهت) ص( اكرم پيامبر به.   است پيامبر با كنيه هم



 ،  ظهور آستانه در ها فتنه بروز و   اجتماعي تحوالت ،  حضرت آن براي فرشتگان نزول ،  ظهور شرايط و ها ويژگي

 .اند عقيده هم شيعه با

 ذيل نيز سنّت اهل شناسان واژه حتّي كه طوري به. است مسلّم و قطعي امري ها، آن نزد مهدويت موضوع بنابراين

 : گويد مي»  منظور ابن«  كه همچنان. اند پرداخته حضرت آن معرّفي به»  مهدي«  كلمه

 كار به اسم صورت به كه است وصف كلمه اين. است داده نشان او به را حق راه خداوند كه است كسي مهدي «

 آخرالزمان در او ظهور به) ص( پيامبر كه است كسي نام آن، و است شده بالغلبه علَم صورت به كه جايي تا رفته،

 .»   است داده مژده

 موضوع درباره فراواني احاديث ـ نيست كم ها آن تعداد كه ـ سنّت اهل هاي كتاب بعضي ضمن در همچنين

  است گرديده تدوين نيز مستقلي هاي نگاشته حضرت، آن احوال توصيف در كه آن بر عالوه ،  شده بيان مهدويت

 .باشد مي ها آن نزد در مهدويت مسأله قطعيت نشانگر موضوع، اين در سنّت اهل تأليفات دامنه وسعت و. 

 به موضوعي كمتر درباره كه است فراوان آنچنان سنت اهل هاي كتاب در) ع( مهدي حضرت درباره نبوي احاديث

 از. اند نموده تصريح سنّت، اهل بين در ها آن   تواتر به حديث علم دانشمندان لذا و. است شده نقل حديث حد اين

 : گويد مي»  البيان«  كتاب در»  شافعي گنجي ابوعبداهللا حافظ«  جمله

 .»   است رسيده تواتر حد به دارد، كه بسياري راويان دليل به مهدي حضرت درباره پيامبر احاديث «

 در مهدويت طرح زيرا. دارند توجه آن به نيز ديگر مذاهب بلكه ندارد، شيعه به اختصاصي مهدويت، به اعتقاد پس

 الزم مسلمانان بر و. است بوده اسالمي احكام و اخالق اصول، عقايد، بيان كنار در) ص( پيامبر خود طرف از اسالم،

 دارند، عقيده اختالف شيعيان با موارد بعضي در همه، اين با. باشند معتقد هم موضوع اين به اندازه، همان به است

 : جمله از

 

 )ع( زمان امام والدت ـ

 .شد خواهد متولّد آخرالزّمان در حضرت، آن كه معتقدند والدت، باب در ها آن

 : گويد مي مدينه دانشگاه استاد



 در احاديث اين مضمون كه اين آن و دارند داللت ثابت حقيقت يك بر شك بدون مهدي، درباره فراوان احاديث «

 الحسن بن محمد را او كه منتظر مهدي درباره شيعه عقيده با ارتباطي هيچ فكر، اين و. يابد مي تحقق آخرالزّمان

 .»   ندارد نامند، مي) ع(

 به را اسالمي حاكميت و آيد مي دنيا به آخرالزمان در) ع( مهدي كه دارد اشاره مطلب اين به ديگر جاي در او

 .  گرفت خواهد دست

 دو به افراد اين كه اند پذيرفته را)ع( مهدي امام والدت سنّت، اهل نويسندگان و دانشمندان از بسياري مقابل، در

 : شوند مي تقسيم دسته

 جمله از. دارند باور را او بودن مهدي هم و اند پذيرفته را حضرت آن والدت هم كه هستند كساني اول دسته «

 كه داند مي موعود مهدي همان را)ع( العسكري الحسن بن محمد صراحت به او. است عربي الدين محي ها آن

 امام بودن زنده از دفاع به گوناگون داليل با كه شافعي گنجي يا و. است داده وعده وي ظهور به) ص( پيامبر

 .  است برخاسته مهدي

 انكار صراحت با را آن و نپذيرفته را بودنشان موعود مهدي ولي دارند قبول را امام والدت كه اند افرادي دوم دسته

 شيعي باور يك را ايشان بودن مهدي حضرت، آن والدت داشت باور ضمن كه»  خلّكان ابن«  جمله، از. نمايند مي

 .»   داند مي تأمل مورد را آن خاصي، لحن با و دانسته

 

 گانه دوازده جانشينان ـ

 : است شده بيان صورت دو به خود، جانشينان معرّفي در خدا رسول احاديث

 اهل و شيعه كتب در احاديث، گونه اين. اند فرموده اشاره ها آن تعداد به تنها ،: هدي ائمه نام ذكر بدون اينكه يا

 ذكر بدون را ها آن تعداد تنها گاه و شده تصريح ها آن بودن قريشي به گاه كه.   است موجود تواتر حد در سنّت

 .اند كرده بيان توصيفي،

 تنصيص امامتشان بر و پرداخته نفر دوازده اين معرّفي به نوعي، به آن طي كه است احاديثي ديگر دسته

 .  اند پرداخته آن توجيه و تفسير به سنّت اهل و است پذيرفته شيعيان بين در تنها دسته، اين. اند فرموده



 

 شيعه ديدگاه از مهدويت ـ 5

 شيعه به اختصاصي مهدويت، به عقيده اگرچه و. نيست برهان اقامه به نيازي مهدويت، به شيعه اعتقاد بيان براي

 پيامبر خليفه دوازدهمين و) ع( عسكري امام پسر اينكه و)ع( مهدي بودن فاطمي به اعتقاد با شيعه ولي ندارد،

 آن به و آورده شمار به خويش اعتقادي اصول از يكي را آن و. داند مي مربوط حضرت آن به را خود است،) ص(

 .است شده بيان:  هدي ائمه و پيامبر كالم در او نشان و نام كه است معتقد موعودي مهدي

 شروع) ع( عسكري امام زمان از عمدتاً ها آن تدوين كه هايي كتاب. دارد وجود شيعه روايي كتب در ها نشان اين

(  كافي اصول:  از عبارتند ها كتاب اين جمله از. است مهدويت موضوع به شيعه اهتمام بيانگر آنها كثرت و شد

 53 ـ 51 جلدهاي االنوار بحار ،) نعماني(  غيبت ،) طوسي(  غيبت ،) صدوق(  النعمه وتمام الدين اكمال)  كليني

 .ديگر كتاب ها ده و)  صافي(  االثر منتخب ،) مجلسي( 

 وجود به) ع( زمان امام معنوي و جسمي خصوصيات و نَسب و حسب ذكر ضمن) ع( معصومين كلمات و احاديث

 .بشناسند را خود امام و نمانده دور حق راه از كور هاي فتنه در مردم تا اند داده بشارت حضرت آن

 : فرمود) ص( خدا رسول كه كند مي روايت انصاري عبداهللا بن جابر

 من به كس همه از سيرتش و صورت. باشد مي من كنيه اش كنيه و من نام نامش است، من اوالد از مهدي «

 ستاره مانند آنگاه. شوند گمراه ها فرقه از بسياري و گردند حيرت دچار مردم كه كند مي غيبتي. است تر شبيه

 . »باشد شده ستم و ظلم از پر كه آنچنان كند، داد و عدل از پر را زمين و شده ظاهر غيبت پرده از تاباني

 : فرمودند) ع( حسين امام به) ع( اميرالمؤمنين كه شده نقل) ع( رضا امام از روايتي در همچنين

 آيا:  گفت حسين امام. دهد مي گسترش را عدل و سازد مي پايدار را دين و كند مي حق به قيام تو نهم فرزند «

 برانگيخت پيامبري مقام به را) ص( محمد كه خداوندي به آري:  فرمود امام ؟ يافت خواهد تحقّق فرمودي، آنچه

 مؤمنان و ما مخلص دوستان جز كه آيد مي پيش وضعي او غيبت از پس لكن. داد برتري مخلوقات همه بر را او و

 .»   ماند نمي ثابت خود ديني عقيده در كسي بسته، نقش دلشان لوح در ما محبت و ايمان نور كه سرشت پاك



 شاعر. )  ه 126( »  كُميت«  چون شاعراني همواره و دارد جايگاهي نيز شاعران شعر در مهدويت آن بر عالوه

 و) ع( صادق امام زمان در. )  ه 173( »  حميري اسماعيل«  ،)ع( باقر امام زمان در مذهب شيعي نستوه و مبارز

 مهدي حضرت از خود هاي قصيده و اشعار در ،)ع( رضا امام زمان تواناي شاعر. )  ه 247( »  خزاعي دعبل«  نيز

 .  كردند مي ياد) ع(

 

 شيعه اعتقادات ـ

 از. است شده تأكيد نيز:  معصومين كالم در معنا اين و دارد تصريح حي امام وجود به خود اعتقادات در شيعه

 : فرمايند مي) ع( صادق امام از نقلي در) ع( رضا امام اينكه جمله

 

 

 .»   يعرَف حي بِإمامٍ إالّ خَلْقه عليِ  هللاِ تقوم ال الحجةَ انَّ «

 

 

 .شود شناخته كه اي زنده امام وسيله به مگر شود نمي تمام مردم بر خدا حجت

 و است ضروري الهي حجت وجود بشريت، حيات ادامه براي كه اينست منتظر موعود بودن موجود به اعتقاد سّر

 .بود نخواهد خالي حجت از گاه هيچ زمين اصوالً

 حجت و امام وجود بدون زمين آيا« :  پرسيدم) ع( رضا امام از كه كند مي نقل خود روايت در فضيل بن محمد

 بدون زمين كه شده روايت ما براي) ع( صادق امام از« :  گفتم. »!  نه« :  فرمود»  ؟ ماند مي باقي آن روي در خدا

 : فرمودند حضرت آن. » باشد كرده غضب زمين، اهل به متعال پروردگار اينكه مگر ماند، نمي باقي امام

 .»   لساخت إذاً تَبقي ال «

 .گيرد مي قرار انهدام ورطه در و پاشيده هم از لحظه يك در و ماند نمي باقي امام بدون زمين



. دارد وجود الهي حجت است، باقي دنيا تا و است وقفه بدون و مستمر امري شيعه، ديدگاه از امامت نظام لذا و

 اصل بلكه ، باشد حكومت و قدرت صاحب و مردم عامه منظر و مرآي در و ظاهر حتماً امام كه نيست الزم البتّه

 .باشد مي فياض مبدأ از فيض درك جهت در عاملي و   الهي بينات حفظ زمين، قوام مايه او، وجود

 دهد، مي خبر خود از بعد جانشين دوازده وجود از) ص( اكرم پيامبر آن طي كه رواياتي از شيعه تفسير همچنين

 و است آهنگ هم و واحد تفسيري اند، فرموده تصريح بزرگواران آن نام به آن، در كه احاديثي ديگر بر تكيه با

 .نمود استدالل:  اطهار ائمه واليت به توان مي

 : شود مي استناد آن از هايي نمونه به كه است فراتر شمارش حد از باب، اين در روايات

 

 

 : فرمودند كه كند مي نقل) ص( پيامبر از پدرانش از) ع( رضا امام

 

 

 اهللاِ أنْكَرَ فَقَد أنْكَرَنا ومنْ اهللاِ عرَف فَقَد عرَفَنا منْ االُمةِ هذه أبوا علي و أنا «

 

 )ع( الحسين ولْد ومنْ) ع( والحسين الحسن الجنَّةِ اهلِ شَبابِ وسيدا اُمتي سبطا علي ومنْ

 

 .»   ومهديهم قائمهم تاسعهم معصيتي ومعصيتُهم طاعتي طاعتُهم تسعةٌ

 

 

 را خدا نشناسد، را ما كه كسي و نشناخته را خدا بشناسد، را ما كه كسي. هستيم امت اين پدران) ع( علي و من

 از. اند آمده وجود به) ع( حسين و حسن بهشت، جوانان آقاي و سيد دو و امتم سبط دو) ع( علي از. است نشناخته

 ها، آن نافرماني و عصيان و است من از اطاعت ها، آن از اطاعت كه آمد خواهند وجود به نفر نه ،)ع( حسين نسل

 .است آنان مهدي و قائم ها آن نهمين. است من نافرماني و عصيان



 : فرمودند اميرالمؤمنين به پيامبر كه شده روايت) ع( رضا حضرت از نيز و

 

 

 .بِرِيته في وأعالمه خَلْقه علي اهللاِ حجج بعدي ولدك منْ واالئمةُ اَنْت!  علي يا «

 

 عصاني فَقَد منْهم واحداً عصا ومن اَنكَرَني فَقَد منْهم واحداً اَنكَرَ فَمنْ

 

 وصلَني فَقَد وصلَكُم ومنْ جفاني فَقَد منْهم واحداً جفا ومنْ

 

 .عاداني فَقَد عاداكم ومنْ واالني فَقَد واالكُم ومنْ أطاعني فَقَد أطاعكُم ومنْ

 

نّي، نَّكُم الم نْ خَلَقْتُمنَتي مأنَا طيو نْكُمم   «. 

 

 

 كس هر. هستيد ها آن بين برجسته هاي شخصيت و مردم ميان در خدا هاي حجت فرزندانت، از ائمه و تو علي، اي

 هر. است نموده مخالفت من با ورزد، مخالفت شما از نفر يك با كس هر و كرده انكار مرا كند، انكار را شما از يكي

 هر. است كرده احترام من به گذارد، احترام شما به كه كسي و كرده ستم من به دارد، روا ستم شما از يكي به كه

 شما دشمن و داشته دوست مرا بدارد، دوست را شما كه كسي و نموده، مرا اطاعت كند، اطاعت شما از كس

 .شمايم از من و ايد شده آفريده من سرشت از و هستيد من از شما زيرا. است من دشمن

 كند، انكار را بقيه و بپذيرد را ائمه از بعضي واليت كه را كسي ايشان كه شده روايت) ع( صادق امام از همچنين

 گناه از بايد كه. نكند قبول را بقيه و نموده اعتراف الهي پيامبران از يكي نبوت به كه دانند مي كسي مانند به

 !   برد پناه خدا به فردي چنين

 

 



 مورد كند، مي انكار را اول امام كه  حالي در است پذيرفته را آخرين امام واليت كه را فردي ديگر، روايتي در نيز و

 .»  !شود؟ مي حاصل امام شناخت بدون آخر، امام به نسبت معرفت مگر« :  فرمايد مي و داده قرار بيزاري و لعن

 

 

 : فرمودند كه شده روايت) ع( اميرالمؤمنين از

 

 

 .وردنا والَيها شَرِبنا عينٍ منْ القائمِ الَي واحداً واحداً فيها والْأَئمةُ الزَّهراء واُمهما وشُبيراً شُبراً وابناي نَحنُ «

 

 .»   القائمِ قيام حتّي الْأَعصارِ منَ عصرٌ منْهم يخْلُ فَلَم. بعدي الْأَئمةَ واسأَلوا اسأَلوني 

 

 

 يك از همه مهدي، تا ديگري از پس يكي بعدي امامان و زهرا حضرت مادرشان و فرزندانم حسين و حسن من،

 فرقي من، از بعد امامان يا بپرسيد من از چه. گردد برمي نقطه يك به ما همه علوم و ايم خورده آب سرچشمه

 .نيست خالي ما وجود از هرگز قائم، قيام تا عصري هيچ. ندارد

 از ،)ص( پيامبر از پس كه سازد مي رهنمون:  معصومين واليت مسير استمرار به را ما رواياتي، چنين به عنايت

 ،)ع( مهدي حضرت واقع در. يابد مي ادامه) ع( عصر ولي االوصياء، خاتم مبارك وجود با و شروع) ع( اميرالمؤمنين

 : اند فرموده) ع( حسين امام كه طوري به. اند داشته بيان خود، كه آنچنان است، محمدي واليت كننده ختم

 

 

 .»   بالحقِّ القائم وهو ولْدي منْ التّاسع وآخرُهم) ع( طالبٍ اَبي بنُ علي اَولُهم مهدياً عشَرَ اثنا منّا «

 

 



 آنان آخرين حق، بر قائم فرزندم، نهمين و ها آن اولين) ع( اميرالمؤمنين كه دارد وجود مهدي دوازده ما بين در

 .باشد مي

 امامان تمام بشارت ولي. كردند مي تصديق را گذشته امامان و فراهم را خود از بعد امام ظهور زمينه يك هر:  ائمه

 . است واليت سلسله هماهنگي نشانه تبشير، و تصديق اين و. دارد انحصاري ويژگي) ع( قائم امام ظهور به

 : خواند بيان اين به را اش قصيده) ع( رضا امام حضور در خزاعي دعبل وقتي

 

 

مدارِس آيات نْ خَلَتم هالونْزِلُ         تميٍ وحقْفَرُ وم رَصاتالع 

 

 

 : داد ادامه چنين اين را خود اشعار سپس و

 

 

حالَةَ ال إمامٍ خُروجم خارِج         قُوملي يم عساهللاِ ا رَكاتالْبو 

 

 

 والنَّقمات النَّعماء علَي ويجزي        وباطلٍ حـقٍّ كُلُّ فينا يـميزُ

 

 

 : فرمودند و كرده او به رو سپس. گريستند شدت به امام هنگام، اين در

 

 

 » ؟ كند مي قيام كي و كيست امام اين داني مي. خواند را بيت دو اين تو زبان با القدس روح!  خزاعي اي «



 پر را آن و گرداند مي پاكسازي فساد از را زمين و كند مي قيام شما از امامي كه ام شنيده اندازه اين نه،« :  گفت او

 : فرمود سپس. » باشد شده ظلم از پر چنانكه كرد، خواهد عدل از

 حسن، از بعد و حسن پسرش او از بعد و. وي پسر علي او از بعد و است محمد پسرم من، از بعد امامِ!  دعبل اي «

 وي از ظهور، از بعد و كشند مي را انتظارش او، غيبت زمان در مؤمنان كه. است امام قائم حجت پسرش

 بيايد او تا گرداند مي طوالني چنان را روز آن خداوند باشد، نمانده روز يك جز دنيا عمر اگر. كنند مي فرمانبرداري

 .»   نمود تعيين وقتي توان نمي ظهور، براي اما. باشد شده ظلم از پر چنانكه كند، عدل از پر را جهان و

  
 

 

 سوم فصل

 

 )ع( رضا امام ديدگاه از امامت جايگاه

  
 

 بشريت درك از فراتر امامت مقام)  الف

 و است دور به بشري سرگردان هاي انديشه گمان و ها انسان عقول دسترس از كه است گراني بار امام، شناخت

) ع( محمد آل و محمد به خداوند كه را فضيلتي تواند نمي كس هيچ ،)ع( الرضا موسي بن علي امام فرمايش بنابر

 .  باشد نموده درك را آن خود، كه آن مگر كند، توصيف فرموده عنايت

 آن به امامي منظر از و شد متوسل عميق اي سرچشمه به بايست مي نوراني، و بلند جايگاه اين شناخت براي پس

 كالم عطر از و زده زانو رضوي گلستان برابر در مقال، اين در ما لذا و. است تعالي و كمال اوج در خود كه نگريست

 .دهيم مي نوازش را جان شميم) ع( رضا امام

 : فرمايند مي امامت منزلت و قدر بيان در) ع( رضا امام

 



 

 بعقولهِم النّاس يبلُغَها أن منْ غَوراً أبعد و جانباً أمنع و اعالمكانĤ و شأناً وأعظم قَدرآ اَجلُّ اإلمامةَ إنَّ

 

 .»   بِاختيارِهم اماماً أويقيموا بĤِرائهِم أوينالوا

 

 

 درك را آن خود عقول با مردم كه است آن از تر عميق و تر منيع واالتر، تر، الشأن عظيم القدرتر، جليل امامت،

 .برگزينند امامي خود، بتوانند يا بفهمند را آن خويش عقايد و آراء با يا كنند

 است الهي نور تجلّي كه امام وجود كنه شناخت در ها انسان انديشه ناتواني و عجز درباره) ع( امام همچنين

 : فرمايند مي

 در زبان سخنرانان و هستند حيران ها انديشه و سرگردان خاطرها و اند رفته بيراهه به خردها!  هيهات هيهات «

 و اند درمانده او فضائل و منزلت از فضيلتي و مقام توصيف از علماء و ناتوان اديبان و الكن و درمانده شاعران و كام

 شود مي يافت كسي چه و ؟ نمايند توصيف را هايش صفت توانند مي چگونه پس. دارند اقرار خويش عجز به همگي

 در او كه آن حال و ؟ سازد برآورده را نيازمندان نياز نيازي، بي عين در كه باشد داشته را او جايگزيني ارزش كه

 .»   است دور به ديگران توصيف و افكار دسترس از كه است درخشان اي ستاره جايگاه

 

 امام تمثيل در امام هاي جلوه) ب

 حقيقت از اي جلوه معنا، پر تشبيهات و نغز تعبيرات با ،  امام مقام توصيف در خود كالم از فرازي در) ع( رضا امام

 آرامش او، با انس پرتو در سپس و گردد فهم قابل تا درآورده محسوس به معقول از بشري عقول براي را او بيكران

 .برسد هدايت به كمال راه در و يافته

 

 الهي نور ـ 1



 نور به را ايمان اهل قلوب و كرده روشن خود هدايت و علم نور به را عالم تمام كه هستند الهي نور) ع( هدي ائمه

 و دين مسير در و يافته رهايي ناداني و جهل ضاللت و تاريكي از نورشان، پرتو در مردم. اند ساخته منور معرفت

 مقدس انوار اين به خاص اي جلوه) ع( رضا امام تمثيالت ميان اين در. دارند برمي گام الهي معرفت سوي به كمال

 : از عبارتست كه بخشيده

 

 فروزان خورشيد ـ

 

 

» لَّلةِ الطّالعةِ كالشَّمسِ اإلمامجها الملعالمِ نوريثُ بِاالُفُقِ وهي لو األيدي تَنالُها ال بِح األبصار   «. 

 

 

 .گيرد برمي در را گيتي سراسر آن نور پرتو كه است فروزان خورشيدي همچون امام

 جهان، به و نداشته دريغ كس هيچ از را خود تاب عالم پرتو كه شده تشبيه خورشيدي به بيان، اين در امام

 از تا دهد مي حرارت موجودات و ها انسان همه به خود، وجود گرماي از كه همچنان. بخشد مي روشنايي و نورانيت

 از عالم انوار همه و است الهي ذات از واسطه بال او نور كه آن بر عالوه. باشند امان در سرگرداني و حيرت سرماي

 و شدت و است دور به بشري انديشه دسترس از او بلند جايگاه كه حالي در. گيرند مي روشني و حيات او، پرتو

 مقام به نااهالن دست يا باشد داشته را آن به نگريستن توان مادي ديدگاه كه است آن از مانع او، فروغ حدت

 .برسد وااليش

 هرگز كه فرمايد مي اشاره جاودانش و هميشگي نورانيت به»    المضيئَةُ الشَّمس«  عنوان با ديگر فرازي در نيز و

 اند كرده تشبيه افروزي جهان خورشيد به را) ع( زمان امام)ص(  اكرم پيامبر و. گرديد نمي سردي و خاموشي به

 .  شوند مي مند بهره واليتش نور از غيبت، تيره ابر پشت از زمان، آن زده ظلمت مردم كه

 

 تابان ماه ـ



 

 

 .»   المنيرُ البدر اإلِمامةُ «

 

 

 .است چهارده شب درخشنده ماه امام،

 بر و. است زيبايي اعالي حد در و تابد مي نوراني و پرفروغ كامل، ماه همچون درخشش، و نورافشاني اوج در امام،

 در) ع( رضا امام.   اند شده تشبيه ماه به) ع( المؤمنين امير و خورشيد به) ص( پيامبر مقدس وجود رواياتي، طبق

 يافته وسعت كجا هر تا او علمي كامل احاطه كه داند مي آسمان در تابان ماه همچون را امام جايگاه ديگر كالمي

 :  است

 

 .»  كُلِّها األشياء جميعِ علي مطَّلع هو موضعه في و السمĤء في القَمرِ بِمنزلةِ األرض في اإلمامِ منزِلَةُ إِنّما «

 

 راهنما ستاره ـ

 

 

» بِ فُي الهادي النّجمجي غَياهالبيئَةِ الدفارِ وجِ القلُجالبحارِ و ...  «. 

 

 

 .درياهاست وحشتناك هاي موج و علف و آب بي و خشك صحراهاي و ها تاريكي دل در راهنما ستاره او

 گمراهي به و نمانده دور ازراه، رهپويان تا هستند درياها و صحراها هاي خم و پيچ در راهنمايان بهترين ستارگان،

 و. است جسته مي بهره آسمان ستارگان از صحيح راه تشخيص و يابي راه براي باز دير از بشر كه همچنان. نيفتند

 از فريب، و غفلت از پر مادي زندگي هاي راه كوره در را انسان كه است امامت مقام در تشبيه زيباترين اين

 شريفه آيه ذيل روايات در كه چنان آن. كند مي دعوت حقيقت راه به و دهد مي نجات گمراهي و سرگرداني



 

 )و وي هلَ الَّذعج لَكُم وموا النُّجتَدتَهي بِها لف رِّ ظُلُماتالب رِ وح؛... )   الْب 

 

 شويد، هدايت ها آن وسيله به دريا و خشكي هاي تاريكي در تا داد قرار شما براي را ستارگان كه است خدايي او 

 گمراهي از ها آن هدايت انوار پرتو در مردم كه نموده معرّفي سعادتند راه هاديان كه امامان، را نجوم از منظور

 : فرمود كه شده روايت باره اين در)  ص( پيامبر از جمله از. يابند مي نجات

 آنان درخشد، مي ديگر اي ستاره كند، مي غروب اي ستاره وقت هر. است آسمان ستارگان مانند ها آن مثل «

 .»   رساند نمي ها آن به ضرري بازان نيرنگ نيرنگ كه راهند راهنمايان

 و كژي هيچ راهنمايي اين در كه است هالكت از منجي و هدايت راهنماي امام كه شده نقل) ع( رضا امام از و

 .»   الرَّوي منَ  والمنجي الهدي علَي الدالُّ« . ندارد وجود انحرافي

 

 افكن پرتو چراغ ـ

 

 

 .»  ... الساطع النُّور و الزّاهد السراج.... اإلمامةُ «

 

 

 .است تابنده روشنايي و درخشان چراغ امام

 از را گمراهي ظلمات خود، نورافشاني با كه است درخشان چراغي سان به امام، مقام معنا، پر كالم اين طبق بر

 به مردم فراخواني با تا است فرموده اقامه خويش حقّانيت بر دليلي جاويدش، فروغ با كه آن ضمن برده، ميان

 مصابيح«  تعبير با جمعه، عصر دعاي ضمن واال، امام آن نيز و. نمايد افاضه ها آن به را حيات الهي، نور سوي

 .كند مي ياد بلند مقام آن از تاريكي، در هايي چراغ يعني»    الدجي

 : فرمايند مي خويش واليت مقام بيان باب در نيز) ع( المؤمنين امير



 

 

 .»   ولَجها من بِه يستَضيء الظُّلْمه في السراجِ كَمثَلِ بينَكُم مثَلي إنّما «

 

 

 .گيرد مي روشنايي نور، آن از افتاده، در ظلمت به كس هر. است تاريكي در چراغي چون شما ميان در من مثل

 حيرت، وادي در تا آموخت زدگان ظلمت ما به را راهي) ع( عصر امام غيبت دوران براي ،)ع( امام سان بدين و

 .زنيم پيوند حقيقت به را خود و نمانده سرگردان

 

 راه در فانوسي ـ

 

 

 .»   فَهالك فارقَةُ من المهالك، في والدليلُ بِه اصطَلي لمن الحار اليفاعِ، علَي النّار اإلمامةُ «

 

 

 در و كند مي گرم را او ببرد، پناه آتش آن به سرما از كه كسي. ها بيابان هاي بلندي در است آتشي همچون امام

 .شد خواهد هالك بكشد، دست او از كس هر و. نمايد مي راهنماييش ها مهلكه

 از او روشنايي. كند مي گرما و روشنايي ايجاد نزديك و دور در او نور كه است اين در آتش و نور به امام تشبيه رمز

 بخش روشني و سرمازدگان گرمابخش نزديك، در او نور و. است راه درستي بر عالمتي و اميد از اي نشانه دور،

 وجودش حرارت با دهد، قرار او پرتو در را خود كس هر پس. شدگان گم براي است راهنمايي و زده غفلت هاي دل

 .سازد مي هالك غفلت سرماي در را انسان او، از دوري و شده گرم

 زيارت«  مختلف فقرات در گسترده معناي اين و. سازد مي روشن را عالم كه است پرفروغي نور امام اساس اين بر

 ؛ همچون.   است شده تكرار»  جامعه

 



 

 .برگزيد خود نور تجلّي براي را شما:  لنُورِه انتَجبكُم و ـ

 

 

 .شماست نزد خدا برهان و نور:  عندكُم برهانُه و نوره و ـ

 

 

 حقيقت يك هدي ائمه شما پاك طينت و نورانيت و شما عاليه ارواح:  واحدةٌ طينَتَكُم و نُوركُم و أرواحكُم أنَّ و ـ

 .است واحد

 

 

 .آفريد نور حقيقت يك صورت به را شما خداوند:  أنواراً اهللاُ خلقَكُم ـ

 

 

 .نورتان تمام:  نورِكُم تَمام و ـ

 

 

 .عالم خوبان قلب نور شماييد:  األخيار نور أنتم و ـ

 

 

 .شد روشن شما نور به زمين و:  بِنُوركُم األرض أشرَقَت و ـ

 

 

 .هاست دل نوربخش شما سخن حقيقت:  نور كالمكُم ـ

 



 

 : شود مي بررسي آن موارد بعضي اينجا در كه دارد مستقيم ارتباط قرآن، از آياتي با عبارات، اين از يك هر

 

 

 آيه به استناد با) ع( سجاد امام از فرمايشي بيان در) ع( رضا امام

 

 )اللّه نُور ماواتالس ضِ وثَلُ الْأَرم شْكاةٍ نُوِرهيها كَمف باحصم 

 

باحصي الْمةٍ  فجاجةُ زكَأَنَّها الزُّجاج كَوكَب يرد وقَدنْ يرَةٍ مكَةٍ شَجبارم  ( ... 

 

 .  سازد مي روشن واليت پيروان براي را راه و درخشد مي همواره كه كنند مي معرّفي پرفروغي چراغ را امامت

 هنگام در خورشيد از مؤمنان دل در نور، اين و. است زمين و آسمان در خدا نور امام، ،)ع( باقر امام تعبير به و

 .  گيرد مي جال واليت، برابر در تسليم و اطاعت با كه است تر درخشان روز،

 

 

 ؛... )   بِأَيمانهِم و أَيديهِم بينَ نُورهم يسعي الْمؤْمنات و الْمؤْمنينَ تَرَي يوم(  آيه ذيل در همچنين

 

 حركت سرعت به راستشان سمت در و رو پيش نورشان كه نگري مي را ايمان با زنان و مردان كه روزي در 

 آل نور به مؤمنان. تابد مي طرف هر از قيامت در كه است امام نور آن كه شده روايت) ع( باقر امام از... كند مي

 به ايشان و) ع( طالب ابي بن علي نور به دو آن و) ع( حسين و حسن نور به:  محمد آل و زنند مي چنگ:  محمد

 .  شوند عدن جنّات وارد او با تا) ص( پيامبر نور



 در تا سازد، مي جدا باطل از را حق و ناشايست از را شايسته و چاه از را راه پيوسته كه است نوري امام، بنابراين

 ليطفؤُا يرِيدونَ(  آيه تفسير در) ع( رضا امام. شود فراهم بشريت سعادت زمينه و گيرد سامان جامعه امور آن، پرتو

نُور اللّه هِمبِأَفْواه و اللّه متم نُورِه و لَو رُونَ كَرِه؛)    الْكاف 

 

 كراهت كافران هرچند كند، مي كامل را خود نور خدا ولي سازند خاموش خود دهان با را خدا نور خواهند مي آنان

 نور خدا ببرند، بين از خود تبليغات با را واليت خواهند مي كه كافران تمايل رغم علي« :  فرمايد مي. باشند داشته

 تحقّق زمان نيز) ع( صادق امام و. بماند پابرجا و استوار حق دين تا. »   كند مي تكميل) ع( قائم ظهور با را امامت

 .  داند مي) ع( محمد آل قائم قيام هنگامه را آيه اين تأويل

 ؛... )   نُوراً الْقَمرَ و ضياء الشَّمس جعلَ الَّذي هو(  آيه درباره) ع( باقر امام همچنين

 

 وصي و آفتاب، به را) ص( پيامبر خداوند« :  فرمايد مي. داد قرار نور را ماه و روشنايي را خورشيد كه است كسي او

 ماه كه طور همان كند، مي كسب را حقايق و علوم پيامبر از وصي، زيرا. است زده مثل ماه به را) ع( مرتضي علي او

 .»   نمايد مي نور كسب خورشيد نور از

 او با تا ندارد امامي قيامت در باشد، نداده قرار:  محمد آل از امامي يعني نور، كس هر براي خداوند كه آن خالصه

 يافت، را خود زمان امام از متابعت توفيق كس هر و)    نُورٍ منْ لَه فَما نُوراً لَه اللّه يجعلِ لَم منْ و. ( برسد بهشت به

 .  كند آرزو را هدايت مقام به رسيدن شرافت اميد تواند مي

 

 رحمت سار چشمه ـ 2

 تشبيه جوشاني چشمه و پربركت ابر وجود، گواراي آب به را امام خود، زيباي تعبيرات از فراز اين در) ع( رضا امام

 .شد خواهد زمين گستردگي و حيات منشأ كه فرموده

 

 گوارا آب ـ

 



 

» اإلمام الماء ذْبلَي العع ؛»    الظَّماء 

 

 

 .است تشنگان براي گوارايي آب همچون امام

 او معنوي و مادي طهارت و بقاء مايه و بوده محسوس ديگري نياز هر از بيش انسان براي آب به نياز كه همچنان

 .سازد سيراب را حقيقت تشنگان عطش تا شده تشبيه گوارايي آب به امام گردد، مي

 بايد و نيست پذير امكان آب بدون حيات، چنانچه و. است معرفت و حكمت عطش انسان، وجود در عطش واالترين

 خدا ولي محضر از فيض كسب با بايد و نيست زنده الهي معارف بدون نيز انسانيت كرد، تالش آب جستجوي در

 گوارا، آب اين از وري بهره الزمه و. است الهي رحمت سار چشمه و فيض جوشان چشمه او چون. گردد سيراب

 .  است آن قلبي باورداشت و واليت مسير در استقامت

 و او جانشينان و المؤمنين امير واليت مسير در استقامت جن، سوره 16 آيه تفسير در) ع( باقر امام كه چندان

 .  داند مي وجودشان گواراي آب از شدن سيراب مايه را ها آن از اطاعت

 و شناخته را آب قدر تا نموده بيدار خود در را واليت تشنگي درد ابتدا كه است شايسته رهگذر اين در پس

 همگان به حيات، ماده ترين ضروري عنوان به آب كه است حالي در اين و. گردد غنيمت آن، سوي به رهسپاري

 از را خود واقع در ورزد، غفلت آن به نسبت و دارد دور بخش هستي منبع اين از را خود كس هر پس دارد، تعلّق

 .است ساخته محروم خويش مسلّم حقّ

 

 كران بي آسمان ـ

 

 

» اإلمام ...ماءالظَّليلَةُ الس   «. 

 



 

 .است افكن سايه آسماني چون امام

 

 

 محفوظي سقف آسمان:  سازد مي تر روشن را امام كالم جلوه)    محفُوظاً سقْفاً السماء جعلْنَا و(  آيه به عنايت

. كند مي نابود زمين با برخورد از قبل را آسماني هاي سنگ نيست، خورشيد نور تابش مانع كه اين عين در تا است

 كه جا آن لذا و.   نمايد مي جلوگيري نامناسب، هاي اشعه نفوذ از و شده آفتاب اشعه تصفيه باعث كه آن بر عالوه

 كه دهد مي خبر او واسعه رحمت از فرمايد، مي تشبيه اي گسترده افكن سايه آسمان به را امام) ع( رضا حضرت

 .شد خواهد مند بهره آن از بشريت

 

 گسترده زمين ـ

 

 

 .»   البسيطة األرض و... اإلمام «

 

 

 .است گسترده زمين امام،

 براي را زمين خداوند)   :  بِساطاً االرض لَكُم جعلَ اللّه و:(   فرمايد مي كه شده اتّخاذ قرآن متن از نيز تشبيه اين

 هموار و نرم چندان نه روح، بي و سرد نه و سوزان و داغ نه. گيريد آرامش آن در تا داد قرار اي گسترده فرش شما

 .شماست نياز رفع براي امكاناتي داراي آن گستره كه آن بر عالوه. است ناهموار و سخت نه و

 : فرمايد مي ظهور هنگام در) ع( عصر امام. است فراگير نيز امام وجود رحمت و بركت سفره كه همچنان

 .»   الرَّحمة تلك أنا و شَيء كلّ وسعت ربكُم رحمةَ انّ «

 .است فراگرفته را چيز همه كه هستم پروردگارتان رحمت همان من



) ع( زمان امام كه. است ناماليمات در پرمهري آغوش و ها سختي و بالها هجوم در پناهگاه ترين محكم امام، آري

 : فرمايد مي رابطه اين در

 .  »الالَّواء بِكُم لَنَزَلَ ذلك لَوال و لذكْركُم ناسينَ ال و لمراعاتكُم مهملينَ غَيرُ انّا «

 .»آيد مي فرود شما بر سخت بالهاي نبود، چنين اگر كه بريم نمي ياد از را شما و نكرده كوتاهي شما به نسبت ما

 هر ملجأ را امام) ع( علي امام و   شمارد مي خودشان از تر مهربان شيعيان، به نسبت را خود) ع( صادق امام و

 .  نمايد مي معرّفي خائفي هر مأمن و ضعيف

 

 بركت پر باران و باران پر ابر ـ

 

 

 » . والرَّوضَةُ والغديرُ الغزيرةُ والعينُ... الهاطلُ والغيثُ الماطرُ السحاب اإلمام «

 

 

 .است بركه و باغ و جوشان سار چشمه او.. است بركت پر باران و باران پر ابر امام،

 سعادت و سالمتي و نشاط موجبات گياهان، رويش با تا گرديده زمين احياي باعث خود، بارش با كه بار پر ابر

 را زمين بركت پر خوان و تر فروغ پر را آفتاب چهره ها، آلودگي از محيط سازي پاكيزه ضمن آورد، فراهم را ها انسان

 و مادي بركت مايه نيز امام و. است بخش طراوت ها، چشمه جوشش و ها بركه يافتن جريان. سازد مي تر گسترده

 .باشد مي جامعه معنوي

 

 عطوفت و مهر اسطوره ـ 3

 عطوفت و مهر همچون محسوس قالبي در را امام مثال بي محبت و رأفت عميق، تعبيري با ،)ع( رضا حضرت

 و لطف اين همه اينكه چه. شود يادآور را فراتر حقيقتي تا كند مي معرّفي دوست رفاقت و پدري شفقت و مادري



 ترسيم را او مودت و مهر جوشان چشمه از اندكي ها، تمثيل اين و است جوشيده او رأفت چشمه از ها عطوفت

 .نمايد مي

 

 صميمي رفيق ـ

 » . الرَّفيق األمين اإلمام «

 دوستان رنج و درد از. باشد مي محبت از ماالمال و ريا بي رفاقتش كه است اُنسي صاحب و صميمي دوست امام،

 همدردي اظهار آنان با و داند مي خود درد را ها آن درد گويا. فرحناك شان شادماني در و شود مي غمگين خود

 : است آمده) ع( رضا امام كالم در كه آنسان. دارد

 غمناك و. شويم مي بيمار او بيماري سبب به نيز ما كه اين مگر شوند، نمي بيمار ما شيعيان از يك هيچ «

 » . شود مي ما خوشحالي باعث اش خوشحالي و. گرديم مي غمناك او غم از ما كه اين مگر شود، نمي

 اي گونه به خود دوستان و شيعيان به نسبت كه چرا   شده، وارد نيز:  ائمه ديگر كالم در عبارت همين مثل و

 حقيقت اين و. كنند مي دعا برايشان و دارند برعهده را ها آن مسؤوليت دغدغه و داشته يگانگي و وابستگي احساس

 : است مشهود) ع( عصر امام سحرگاهي هاي ناله و مناجات در

 مرتكب ما واليت و محبت به اتّكاء با را زيادي گناهان و اند شده خلق ما انوار پرتو از ما شيعيان پروردگارا، «

. ايم كرده رضايت اظهار خود، حق به نسبت ما و. درگذر ها آن از است، تو با ارتباط در گناهانشان اگر پس. اند شده

 حقّ كه خُمسي از و كن اصالح را ها آن بين خودت است، مردم و خودشان ارتباط در ها آن گناهان از آنچه و

. نفرما جمع خود سطح در ما دشمنان با و بده نجات جهنّم آتش از را ها آن و. شوند راضي تا بده ها آن به ماست،

 « 

 

 دلسوز پدر ـ

 

 

» اإلمام ...الشَفيقُ الوالد . « 



 

 

 .است مهربان و دلسوز پدري امام،

 و هدايت دغدغه و خود فرزند رفتار و اعمال قبال در مسؤوليت احساس دلسوز، پدر مشفقانه هاي جلوه جمله از

 دعا ضمن و بوده خود فرزندان مراقب همواره   امت، اين پدران عنوان به نيز:  هدي ائمه و پيامبر. هاست آن ارشاد

 كردن دعا درباره اَبان بن عبداهللا درخواست جواب در) ع( رضا امام. گذرانند مي ديده از را اعمالشان ها، آن براي

 : فرمودند اش خانواده و او براي

 » . رسانند مي من ديده به را كارهايتان شب و روز هر كه سوگند خداوند به!  ؟ كنم نمي دعا مگر «

 درصدد و شده خاطر آزرده ها آن گناهان از و بوده امت حال نگران همواره عذرپذير، و مهربان پدري چون امام

) ص( پيامبر شفقت و رأفت درباره قرآن كه همچنان. بازدارد خطاهايشان از را آنان ها، آن براي استغفار با است

 : گويد مي سخن چنين اين

 

 

 )لَقَد كُمولٌ جاءسنْ رم كُمزِيزٌ أَنْفُسع هلَيما ع تُّمنع رِيصح كُملَيينَ عنؤْمبِالْم ؤُفر يمحر  .( 

 

 

 در و ورزد مي اصرار شما هدايت به نسبت و است سخت او بر شما هاي رنج كه آمد سويتان به شما خود از رسولي

 .است مهربان و رؤوف مؤمنان حقّ

 : فرمايند مي باره اين در) ع( رضا امام نيز و

 براي خداوند از ما باشد، كاستي كارهايشان در اگر. گردد مي عرضه ما بر ما، پيروان كارهاي شام و صبح هر «

 پاداش تمنّاي خداوند از باشد، كرده بزرگواري كه كس هر براي و كنيم مي گذشت و عفو درخواست آن، صاحب

 » . نماييم مي



 ؛ دارند را ها آن مشكالت حل و گرفتاري رفع آرزوي پدر، همچون كه آنجاست تا مردم بر امام عطوفت و مهر سايه

 : است آمده مفيد شيخ به) ع( زمان امام پيام در كه همچنان

 و ها دشواري بود، اين جز اگر كه ايم نبرده خاطره از را شما ياد و نكرده كوتاهي شما سرپرستي و رسيدگي در ما «

 » . نمودند مي كن ريشه را شما دشمنان، و آمد مي فرود شما بر ها مصيبت

 : فرمود كه شده نقل) ع( رضا حضرت از نيز و

 از كه هر و باشند كه هم زمين غرب و شرق كجاي هر ماند، نمي غايب نظرمان از ما شيعيان از يك هيچ... «

 » .... ماست برعهده آن پرداخت بميرد، دار قرض شيعيانمان،

 

 مهربان مادري ـ

 

 

» اإلمام ..رَّةُ االُمالب لَدغيرِ بِالْوالص . « 

 

 

 .ورزد مي مهر سخت خردسالش، كودك به كه است مادري امام

 به محبت و عشق مظاهر باالترين و نمونه بارزترين از خود، كه است مادري مهر چون امت، به نسبت امام محبت

 و شود مي لبريز او مهر سار چشمه از كه است رأفتي جوشش شيعيان، به دلبستگي دنيا در كه. رود مي شمار

. گذرد مي در ها آن خطاهاي از مثالش بي مهر و رأفت وبا نموده، مي خردسالش فرزندان نثار را كرانش بي عطوفت

 .دهد مي بهره را امت و جوشد مي بيشتر رحمتش سار چشمه   گريزانند، هم از همه كه قيامت روز در كه حالي در

 

 همراه برادري ـ

 

 



» الشَّقيقُ األخُ... اإلمام . « 

 

 

 .است همراه برادري امام،

 نيم دو سپس و اند بوده يكي كه گونه آن آمده، دنيا به او با توأم و انسان همراه كه است برادري چون امام، لطف

 رعيتش و بيند نمي جدا خود از را محبانش. ورزد مي مهر سان اين و داند مي خود از جزئي را انسان گويي. اند شده

 : فرمايد مي) ع( عصر امام كه همچنان.   انگارد مي خود اجزاي از را

 » . طينَتنا وبقيةِ أنوارنا شُعاعِ منْ خُلقَت شيعتنا إنَّ «

 .اند گرديده سرشته ما گل زيادي از و اند شده خلق ما انوار پرتو از ما شيعيان

 

 پناهان بي پناه ـ

 

 

 » . النّاد الداهية في العباد مفْزَع... اإلمام «

 

 

 .ندارد جايي به راه ها، مصيبت و ها رنج و ها سختي در كه است پناهي بي بندگان پناه امام

 با را ايشان رضوي، رأفت جلوه بيان در) ع( صادق امام. ببرند پناه او به بالها و شدايد در تا است مردم پناه امام،

 پناه پناهگاه«  عنوان به) ع( حسين امام از) ص( پيامبر و.  اند كرده معرّفي»  وغياثَها االُمةِ هذه غوثَ«  عنوان

« :  فرمايد مي) ع( مهدي امام ستايش در ،)ع( باقر امام قول بنابر) ع( اميرالمؤمنين و. كند مي ياد»    جويان

 » . رحماً أوسعكُم و... كَهفاً أوسعكُم

 

 امام مقام بلنداي)  ج



 : فرمايند مي امام مقام رفعت بيان در) ع( رضا امام

 

 

» كَيف فيوص بِكُلِّه أو تنْعي بِكُنْهِه أو مفْهي ءنْ شَيم رِهأم أو دوجنْ يم قُومي هقامم غْني وي ،ناهال غ أنّي كَيفو وهو 

 » . الواصفينَ ووصف وِلينَالمتَنا أيدي منْ النَّجم بِحيثُ

 

  
 برايش كه اين يا و فهميد را او كار فلسفه يا و نمود بيان را او مقام كُنه و ستود واقع به را او توان مي چگونه

 كه است وجود آسمانِ طبقات دورترين در درخشان اي ستاره او كه حالي در ؟ گردد او جايگزين تا يافت نظيري

 مقام آن بلنداي به فكرش و نيافته راه امامت آسمان اوج به هرگز بشري عقول. نيست او رصد توانِ را كس هيچ

 .رسد نمي رفيع

 افالكيان و خاكيان دل و فكر آينه در كه است آن از تر عظيم امامت مقام كماالت و فضائل كه است اين حقيقت

 همه با كه است بزرگواران آن ملكوتي سيماي از تمثالي ترسيم بسان واال، مقام آن از ما توصيف و. گيرد مي جا

 همت مرتبه باالترين در نيز انديشمندان و دانشمندان كه چرا. بندد مي نقش بوم صفحه بر هنرمندان توان و همت

 كاغذ صفحه بر آنان، از را خود تصور قابل كماالت بلندترين و فضائل ترين عالي كه اند انديشه اين در خود، تالش و

 !  ؟ كجا واال حقيقت آن و كجا ها توصيف اين كه حالي در. زنند رقم

 خازن و وحي مهبط خود كه امام، نوراني كالم الي البه از تنها امام، مقام بلنداي به آگاهي و شناخت اساس اين بر

 : شود مي اشاره آن از مواردي به اينجا در كه. شد خواهد ميسر است الهي علم

 

 الهي گزينش ـ 1

 امام تعيين و نصب پس است، الهي عهد و مقام يك و بشري كمال به مربوط مسائل اهم زمره در امامت كه آنجا از

 همچون امام با مردم بيعت راستا اين در البتّه و. ندارد نقشي زمينه اين در مردم انتخاب و است، خداوند حقّ

 ! امامت مقام اعطاي نه اوست به وفاداري اعالم و واليت پذيرش معناي به غدير، جريان



 و نزديكي موجب كه كند هدايت اموري به را بندگان كه است الزم خداوند بر الهي حكمت و عدل مطابق بلكه

 گزينش و نصب نيز، و آسماني كتب انزال پيامبران، فرستادن با لطف، قاعده بنابر امر اين و. گردد او به تقرّب

 .است گرفته صورت معصوم امامان

 كه است امامي وجود يابد جريان بندگان بر نبوت از پس مستمر صورت به بايد كه الهي هدايت اقتضاي همچنين

 از غير كه است نهاني امور از عصمت كه حالي در. باشد مي خداوندي»  هادي«  اسم جلوه و بشري كامل الگوي

 . باشد خداوند جانب از بايد امام نصب پس. نيست گاه آن به نسبت كسي غيب، به عالمان و خدا

 اهللا بقيه حضرت از قمي عبداهللا بن سعد وقتي كه است، چنين اين امام تعيين در نيز مهدوي برهان كه همچنان

 كسي زيرا« :  فرمود برگزينند، ـ گراست اصالح و صالح كه ـ را امامشان توانند نمي مردم چرا كه پرسيد)  ع(

 » . گذرد مي چه فساد و صالح انديشه از ديگري خاطر در داند نمي

 تبيين بلكه نيست، مردم اجتماعي يا فردي عملي جهات به دادن سامان براي تنها امام نصب كه آن بر عالوه

 دين، كيان از دفاع و تعزيرات حدود، اجراي داوري، و قضاوت اسالم، حقوقي و فقهي احكام تشريح الهي، معارف

 امام، اصلي شرايط جمله از بنابراين.   است امام وظايف از نيز ها انسان عملي و علمي هاي دشواري گشايش

 .بود خواهد ميسر خداوند براي تنها آن تشخيص كه باشد مي لغزش و خطا از مصونيت و عصمت

  جمله از معناست اين بر صريحي شاهد است، داده نسبت خدا به را امامت مقام انتصاب و جعل كه قرآن از آياتي

: 

 

 ... ). اماماً للنّاسِ جاعلُك انِّي(...  نيز و... )   خَليفَه رضِ اال في جاعلٌ انِّي(... 

 

 

 * عظيمٍ الْقَريتَينِ منَ رجٍل علي الْقُرْآنُ هذَا نُزِّلَ ال لَو قالُوا و(  آيه به استناد با مفسران

 

 مونَ أَهمقْسي تمحر كبنُ رنا نَحمم قَسنَهيم بيشَتَهعي مياةِ فنيا الْحالد  ( ... 

 



 اختيار در امام معنوي مقام كه كرد تصور توان مي چگونه پس دارد، بستگي خدا تقدير به دنيوي رزق كه معتقدند 

 عاجز مقامي چنين تعيين از قطعاً باشد، قاصر مادي امتيازات تقسيم در مردم انديشه كه حالي در!  ؟ باشد مردم

 عقل اصوالً) ع( رضا حضرت فرمايش بنابر و. ندارند را كاري چنين شايستگي مردم اساساً كه آن بر عالوه.   است

 : ورزد مبادرت امام انتخاب به بتواند كه است آن از تر ناقص بشر

 

 

 ؟ اختيارهم فيها فَيجوز االُمةِ منَ ومحلَّها اإلمامةِ قَدر يعرِفُونَ هلْ «

 

 جانباً أمنَع و مكاناً أعال و شَأْناً واَعظَم قَدراً أجلُّ اإلمامة إنَّ 

 

 و دعنْ غَوراً اَبلُغَها أنْ مبي هِم النّاسقولبِع نالوا أوي هِمرائĤِب قيموا أوماماً يبِاختيارهم ا . « 

 

 

 ؟ شود واگذار ايشان به او انتخاب و اختيار كه باشد روا تا دانند مي امت بين در را امام منزلت ارزش مردم مگر

 عقل با مردم كه است آن از دورتر عمقش و تر منيع مكانش تر، عالي منزلتش تر، بزرگ شأنش واالتر، قدرش امامت

 .دارند منصوب را امامي انتخابشان به و دريابند را آن خويش آراء با يا برسند آن به خود

 پيشين معصوم امام يا و) ص( پيامبر طريق از آن كه. ندارد وجود الهي انتصاب جز راهي امام تعيين براي بنابراين

 تعيين را خود از پس امام خدا دستور به امامي هر) ع( رضا حضرت فرمايش بنابر و. گردد مي ابالغ مردم به

 . اند فرموده بيان نام با را ها آن نفر به نفر كه پيامبر از است عهدي اين و كند مي

 

 عصمت ـ 2

 

 



 از و. باشد مي عصمت مقام مستلزم امامت، كه است معلوم)   الظّالمينَ عهدي ينالُ ال قالَ(...  آيه به عنايت با

 بار يك حد در حتّي باشد، نداشته راه او در آلودگي و ظلم نوع هيچ كه باشد امام تواند مي كسي قرآن ديدگاه

 :داند مي مصون پليدي و رجس هر از را:  بيت اهل مقدس ساحت قرآن، نيز و!    ها بت بر سجده

 

 )  تَطهِيراً يطَهرَكُم و البيت أَهلَ الرِّجس عنْكُم ليذْهب اللّه يرِيد انَّما(... 

 

 ها آن و دارد نمود:  پيامبر بيت اهل در تنها عصمت، مقام كه كند مي معلوم آيه دو اين سياق به عنايت البته كه  

 . مقامند اين شايسته كه هستند

 : فرمايند مي امام اوصاف بيان مقام در) ع( رضا امام

 

 

» رٌ اإلمامطَهنَ مالذُّنوبِ م برّءن الميوب مالع  ...ووه معصوم دفقٌ مؤيوم ددسم نَ قَدالزَّلَلِ الخَطايا أَمثارِ ووالع. « 

 

 

 در و دهد مي توفيق او به و نموده تأييد را او خداوند. است معصوم او.. مبرّاست عيوب، از و پاك گناهان، از امام

 .باشد مي امان در لغزش و خطا از او. دارد مي نگه برجا پا درستي و راستي

 سعادت، اين اگر و. گردد امامت باعظمت و شريف مقام داراي تواند مي باشد، سعادتمند ذاتاً كه كسي بنابراين

 ديگري هدايت محتاج خود بزند، سر او از كوچك هرچند شقاوتي و ظلم اوقات، از اي پاره در و نبوده او ذاتي

 :  دارد منافات هدايت مقام با معنا اين و. بود خواهد

 

 ... )   :يهدي أَنْ إِالّ يهِدي ال أَمنْ يتَّبع أَنْ أَحقُّ الْحقِّ إِلَي يهدي أَفَمنْ(  

 



 مگر شود نمي هدايت خود كه كس آن يا است، تر شايسته پيروي براي كند، مي هدايت حق سوي به كه كسي آيا 

 ؟ كنند هدايت را او كه آن

 به ابراهيم صالح نسل خواص از كه است قيامت تا) ص( پيامبر نسل از پاكان براي اختصاصي مقامي امامت پس

 . است رسيده) ع( اميرالمؤمنين و پيامبر

 

 الهي علم تجلّي ـ 3

 جهاني و ابدي امام، مسؤوليت و است تر گسترده بسيار مكان و زمان نظر از امام امامت و واليت دايره كه آنجا از

 معاش معنوي و مادي امور از بايد باشد، مي ها انسان برون و درون و جامعه باطن و ظاهر برگيرنده در حتّي و است

 و الهي علمي علم، اين مسلّماً كه.  باشد آگاه ها آن آينده حوادث و گذشته احوال و اوضاع تمام نيز و مردم معاد و

 ! اكتسابي نه و شده تفويض او به خداوند سوي از كه است   غيبي

 بر را سرپرستي خداوند است ممكن كني مي فكر تو آيا« :  فرمايد مي خود راويان از يكي به) ع( صادق امام

 ماند مكتوم وي بر آنان اسرار و امور از چيزي كه حالي در دهد قرار ها آن بر را امامي و ولي و بگمارد خود بندگان

 . نيست بيش افترايي و تهمت جز اين!    ؟

 و حضوري طور به كه   هستند الهي علوم معدن:  هدي ائمه اساس اين بر

 آيات تأويل به عالمان و علم در راسخان ها آن. دارند علم جهان، انگيز شگفت اسرار و رموز همه به شهودي

 و ها زبان تمام با توانند مي و   آگاهند داد، خواهد رخ قيامت تا زمين و آسمان در آنچه به نسبت و.   اند متشابه

 . نمايند تكلّم لغات

 احوال و احتياجات همه به همچنين و.   شناسند مي نفاقشان و كفر و ايمان حاالت با را ها انسان تمامي ها آن

 به جمعه شب هر در:  ائمه ارواح كه اين نهايت و.   دارند آگاهي اند، كرده پنهان دل در آنچه به نسبت حتّي مردم،

 يك در و.   يابند مي آگاهي است، نياز مورد چه هر به و گرديده افزوده علمشان به آنجا در يافته، عروج آسمان

 هيچ كه اند الهي علمي ظرف و فرمان ملجأ و خداوندي اسرار موضع امام ،)ع( اميرالمؤمنين فرمايش بنابر كالم

 . ندارد راه آن در خطايي



 : فرمايد مي) ع( رضا امام

 هاي چشمه قلبش در و فرموده عنايت صدر شرح او به برگزيد، بندگانش امور اداره براي را اي بنده خداوند هرگاه «

 گفتار و رفتار از و ماند نمي در پاسخي هيچ از كه نمايد مي الهام او به كاملي علم و دهد مي قرار حكمت جوشان

 » . شود نمي دور صحيح

 : فرمود كه شده روايت) ع( رضا امام از ديگري حديث در همچنين

 پيامبران از يك هيچ با و نيست ملك روح آن كه حالي در نموده، تأييد خويش  قدسي روح با را ما خداوند «

 بين و.   گردد مي ايشان توفيق و تقويت موجب و است ائمه با روح آن و). ص( اكرم پيامبر جز است نبوده گذشته

 آن بيشتر، آگاهي به نياز صورت در كه بيند مي آن در را مردم اعمال امام كه دارد وجود نور از ستوني خدا و او

 » . داند مي بداند بايد كه را آنچه و شود مي تر گسترده علم

 يافت ها آن همطراز دانشمندي هيچ و   است باالتر و برتر زمان اهل علوم تمامي از:  ائمه علم اساس اين بر

 تعبيري به و آخرين و اولين علم كمال.   آشناست نيز موجودات ديگر زبان بلكه اقوام همه زبان به او.   شود نمي

 اميرالمؤمنين كه همچنان. ندارد وجود علمي ها آن مدار از خارج كه. است:  بيت اهل نزد آن   بيان و كتاب علم

 : فرمودند كميل به) ع(

 

 

 » . يختمه والقائم  االّ سرٍّ من وما اُفَتّحه وانّا  االّ علمٍ من ما «

 

 

 قائم حضرت كه اين جز ندارد وجود سرّي هيچ و ام كرده آغاز را آن من كه آن مگر نيست علمي هيچ كميل، اي

 .رساند مي پايان به را آن) ع(

 

 اللّهي خليفه مقام ـ 4

 : فرمودند) ع( رضا امام



 

 

 » . والحسين الحسن وميراثُ اميرالمؤمنينَ مقام و الرّسولِ وخالفةُ اهللاِ خالفةُ اإلمامة إنَّ «

 

 

 .است) ع( حسين امام و حسن امام ميراث و اميرالمؤمنين مقام و رسول و خدا جانشيني امامت،

 .  است»  ديگري از نيابت«  معناي به لغت در خالفت

 

 ... ) خَليفَةً الْأَرضِ  في جاعلٌ إِنِّي للْمالئكَةِ ربك قالَ إِذْ و(  آيه در و 

 

 بلكه. باشد مي جاري شؤونات و امور همه در كه است الهي مطلق خليفه عنوان به او جعل و آدم خلقت به اشاره  

 كه دريافت توان مي سياق، از استفاده با زيرا. نيست) ع( آدم حضرت تنها شريفه، آيه اين در خليفه از مقصود

 هدايت براي و. شوند مي ظاهر عصري هر در كه است آدم حضرت ذريه و نسل زمين، در فسادگر افراد از منظور

 بر اي واسطه تا هستند اهللا خليفه ها آن اوصياء و پيامبران عصر، هر در و. است نياز هدايتگري و رهبر به ها آن

 .باشند مردم بر الهي فيض جريان

 تا. است داده قرار مردم بر حاكم و برگزيده را او خداوند كه است كسي اهللا خليفه اسالمي، اصطالح در بنابراين

 به و كند هدايتشان خدا، كتاب با تا داده قرار ها آن پيشواي و امام را او نيز و. نمايد داوري و قضاوت مردم ميان

 و امامت معناي به خالفت بلكه نيست، مترادف حكومت با لزوماً خالفت، شيعه، ديدگاه از پس. بپردازد دين تبليغ

 . رود مي شمار به آن شؤون جمله از»  حكومت«  كه است واليتي

 اطالق ديگر، عبارت به. باشد داشته گونه پيامبر شخصيتي بايد) ص( پيامبر جانشين عنوان به خليفه طرفي از

 او كيفي و كمي شؤونات و كماالت همه از حضرت، آن خليفه كه كند مي اقتضا پيامبر، جانشيني و خالفت

 .نمايد عمل است، تشريعي و تكويني هدايت همان كه خود اللهي خليفه وظايف به بتواند تا باشد، برخوردار

 : فرمايند مي امام شأن درباره) ع( صادق امام



 

 

 » .... بِاَنْبياء لَيسوا أَنَّهم االّ اهللاِ رسولِ بِمنْزِلةِ االئمةُ «

 

  
 .نيستند نبي ها آن كه اين تنها خدايند، رسول منزلت و مقام داراي ،: معصوم امامان

 :  فرمايند مي و آورد مي شمار به نبوت رتبه در را امامت نيز) ع( رضا حضرت كه همچنان

 

 »   بالده في خليفته واإلمام   األوصياء إرثُ و األنبياء منزلَةُ هي اإلمامةَ إِنَّ «

 

. است چنين نيز امامت مقام شود، مي تعيين خدا سوي از نبي كه چنان هم و است نبوت پايه هم امامت، مقام 

 النَبِيين ورثةُ نحن« :  فرمايد مي) ع( صادق امام. رسد مي ها آن اوصياء به كه بوده انبيا ارث امامت، كه آن بر عالوه

 معرّفي الهي اوصياء و انبياء كماالت همه وارث و الهي خليفه آخرين را خود ظهور، هنگامه در) ع( زمان امام و»   

 . كند مي

 و خدا اولياي به ها آن از:  اند فرموده انشا:  طاهرين ائمه زيارت براي كه دعائي از فرازي در) ع( رضا امام همچنين

 تعبير الهي خلفاي و جانشينان و او دين ياوران خدا، خاص دوستان الهي، وحي اسرار امناء و او برگزيدگان

 . اند كرده

 زمين در خدا خليفه و واال پيشوايي امام و است شامخ مقامي و منيع منصبي اللهي خليفه منصب بنابراين

 .است ناچيز او سلطنت و ملك برابر در سليماني و داودي ملك كه باشد مي

 

 پاكان مقام ـ 5

 للنّاسِ جاعلُك إِنِّي(...  آيه ذيل ،)ع( رضا امام كه چندان. است پاكان و برگزيدگان براي اختصاصي مقامي امامت

 كه نموده اشاره قيامت روز تا ظالمان امامت ابطال به)    الظّالمينَ عهدي ينالُ ال قالَ ذُريتي منْ و قاَل إِماماً



 نظر در روند، مي شمار به صالحان از همگي كه) ع( ابراهيم حضرت نسل از پاكان و خواص براي را آن خداوند

 آن از پس و گرديده آن وارث) ص( اسالم پيامبر نهايت، در و شود سپرده ها آن به نسل به نسل تا است گرفته

 . است شده معين حضرت آن اوالد براي قيامت تا او از بعد و رسيده)ع(  علي به حضرت،

 مقام به فرموده، امر) ع( الزمان صاحب براي كه دعايي در) ع( رضا امام عبدالرحمن بن يونس نقل بنابر همچنين

 :  اند كرده اشاره چنين اين:  ائمه

 

 . »نَبِيك أوالد وصفْوةُ أَوليائك وسالسلُ وأوليĤؤُك خَلْقك منْ وصفْوتك عبادك مْن خالصتُك... فَإِنَّهم «

 

 پيامبر اوالد برگزيده محبان فرزندان و تو خاص دوستان و خلق از برگزيده و تو خالص و خاص بندگان از ها آن  

 .هستند

 به را شرافتي صاحب هر كه است حدي به:  معصومين ائمه فضائل و كماالت و نسبي و ذاتي شرافت بنابراين

 فرمايش بنابر و. سازد مي نمايان كمال مرتبه در را الهي نور تجلّي ها آن شرافت اينكه چه.   دارد وامي تعظيم

 اين از دارد، وجود طهارت و پاكي كجا هر كه معنا اين به.   است پاكي و قداست معدن امام،) ع( رضا حضرت

 :خوانيم مي كبيره جامعه زيارت در كه همچنان. است:  ائمه نزد كماالت همه منبع و گرفته نشأت خاندان

 

 

 ». ومنْتَهاه ومأواه ومعدنَه وفَرْعه واَصلَه اَولَه كُنْتُم الخَيرُ ذُكرَ إنْ «

 

  
 .هستيد خير آن منتهاي و مبدأ و محل و معدن و فرع و اصل و اول شما شود ذكري نيكويي و خير از اگر

 و بسته عيب و طعن هرگونه بر را راه نسب، اين رفعت كه است،) س( زهرا فاطمه پاك نسل از امام آن، بر عالوه

 : فرماييد توجه باره اين در) ع( رضا امام بيان به. سازد مي آشكار را پاكي و شرافت كمال

 



 

 قريشٍ منْ فالنَّسب حسبٍ ذو يدانيه وال نسب في فيه مغْمزَ ال البتولِ المطَهرَةِ نَسلُ هو «

 

 » . مناف عبد من والفَرع األشراف شَرَف عزّوجلّ اهللا من والرضا) ص( الرسولِ آل مْن والعترةُ هاشمٍ منْ والذّروةُ

 

 

 از او نسب. شود نمي يافت او همطراز شريفي هيچ و نيست او نسب در عيبي هيچ كه است كبري صديقه نسل از او

 نزديكان و عترت از ميان، آن در و. باشد مي كمال حد در شرافتش كه است هاشم بني از قريش بين در و قريش

 .است مناف عبد نسل از و اشراف ترين شريف وي. است پسنديده و مرضي خدا نظر از او. است خدا رسول

 مسأله اين لذا و باشد مي انساني كرامات و فضائل كسب بر درآمدي پيش نسل طهارت كه است پرواضح البتّه

 ،) ع( آدم حضرت تا:  ائمه مادران و پدران همه.   است بوده افتخار و مباهات مايه:  معصومين كالم در همواره

 .  اند بوده اجتماعي شرافت و نسبي اصالت داراي و مؤمن افرادي

 

 

 دوران يگانه ـ 6

 و مقامات سپهر به ديگران، انديشه شهپر كه است كاملي انسان و دين نماي تمام حقيقت روزگار، دردانه امام

 : فرمايند مي عالي مقام اين توصيف در) ع( رضا امام كه. ندارد راه او فضائل

 

 

 » . النّاسِ وأعبد النّاسِ وأسخَي النّاسِ وأشْجع النّاسِ وأحلَم النّاس وأتقي النّاس وأَحكَم النّاسِ أعلم يكونُ «

 

 

 سخاوتمندترين و ترين شجاع و ترين حليم و پرهيزكارترين قضائي، مسائل به ها آن واردترين مردم، ترين عالي امام،

 .است ها انسان عابدترين و



 نخواهد يافت او براي هماوردي علمي، هاي گذاري ارزش در كه نظير بي شخصيتي را امام همام، امام آن همچنين

 : فرمايند مي و كند مي معرّفي است فضائل همه پيشتاز همواره و شد

 

 

» اإلمام رِه، واحدهال د دانيهي لُه وال أَحدعادي مال عالو دوجي لٌ لَهدثلٌ له وال بنَظيرٌ وال م . « 

 

 

 هيچ و نشود يافت او براي جايگزيني. نيست او مقام به رسيدن ياراي را كسي و است خويش دوران يگانه امام،

 .بود نخواهد او همطراز دانشمندي

او مرتبت و جالل انديشه در بشر عقول بلكه شود، مقايسه ديگران با كه است ميزاني آن از فراتر امام مقام حد 

 در قدر شب فضيلت و شرافت بر ديگران، به نسبت را او مقام كه آن ضمن) ع( صادق امام و. است مانده متحير

»   . باشد داشته را ما با قياس ياراي كه يافت را كسي توان نمي« :  فرمايد مي زده، مثال سال ديگر ايام با مقايسه

 : فرمودند كه شده روايت چنين) ع( اميرالمؤمنين از رابطه اين در نيز و

 

 

 » . ابداً علَيه نعمتُهم جرَت من بِهِم يسوي وال اَحد االُمةِ هذه من محمد بĤلِ يقاس ال «

 

 

 محمد آل نعمت پر خوان خوار ريزه همه كه چرا. نيست محمد آل با مقايسه بر اليق كسي امت، اين ميان در

 .كرد نخواهند برابري ها آن با و هستند

 سوي از كه عنايتي مگر نيست آن و دارد اختصاص امام در تنها فضائل، همه ،)ع( رضا امام فرمايش بنابر همچنين

 : است شده مرحمت ها آن به خداوند

 

 



» خصوصبالفضلِ م ن كُلِّهمنه طلبٍ غيرِ م ال لَهلْ اكتسابٍ، وب صاصنَ اختفَضّل مالم هابالْو . « 

 

 

 سوي از كه است امتيازي بلكه باشد، كرده كسب را آن كه آن بدون است، يافته اختصاص او به فضائل همه

 .است گرديده عطا او به خداوند

 

 

 : كنيم اشاره امام مقام رفعت درباره) ع( صادق امام به منسوب اشعار به كه است شايسته بحث اين پايان در

 

 

 برهانٌ اليوم نحنُ وللْبريةِ         بنا يستَضاء نُجوماً كُنّا األصلِ في 

 

 

  ومرجانٌ وياقوت ثَمينٌ در         لغائصكُم فيها الّتي البحور نحنُ

 

 

 .هستيم برهان و حجت خلق، ميان امروز و بوديم پرتوافكني ستارگان هستي اصل در

 .داريم پربها مرجان و ياقوت و مايه گران در شما فروروندگان و غواصان براي كه درياهايي ماييم

  
 

 

 چهارم فصل

   

 )ع( عصــر امام شنـــاخت



  
 عظمت و نور سراسر وجودش كه همو است، جهاني پايدار عدالت گزار بنيان و بشريت اميد) ع( مهدي حضرت

 اين در تقوا و فضيلت و عصمت. هستند خدا نزد واال منزلتي و مقام داراي و مردم ترين پاك از نياكانش. است

 امام. شود مي منتقل ديگر امام به امامي از بلكه نيست، راهي واليت، مقام در را ستمكاران و يافته انحصار خاندان

 : فرمايد مي) ع( رضا

 .»   وصي بن ووصي امامٍ بن امام اال القائم يكونُ ال «

 ) ).ص( خدا رسول(  جانشين فرزند جانشيني و امام پسر است امامي كه نيست اين جز قائم

 روايات از حضرت آن سيره و سيما هاي ويژگي از هايي جلوه بيان با ،) ع( مهدي شناخت براي فصل اين در

 .باشيم گر نظاره خورشيد درخشش آن در را الهي نور تا گيريم برمي او فام مه رخ از نقاب ،: معصومين

 

 )ع( مهدي سيماي)  الف

 والدت ـ 1

 نهمين ؛ چون هايي نشانه با شيعيان، پيشواي دوازدهمين عنوان به) ع( مهدي حضرت والدت به مربوط روايات

 شهرت وقت حاكمان حتّي و مسلمانان بين در آنچنان ،...و) ع( رضا امام فرزند چهارمين و) ع( حسين امام فرزند

 از سازد، مي برپا عدل حكومت و برانداخته را ظلم بنياد روزي كه) ع( موعود مهدي دانستند مي همه كه بود يافته

 .است) ع( عسكري امام فرزند و شيعه امامان نسل

 رضا امام بر واليتعهدي تحميل با قبل ها سال از را خود شديد هاي مراقبت و ها گيري سخت كه عباسي خلفاي لذا

»  عسكر«  محله در) ع( عسكري امام و هادي امام ساختن محصور و) ع( جواد امام به مأمون دختر تزويج و) ع(

 آن هاي رهبري و ها هدايت ساختن محدود ضمن تا برآمدند آن درصدد بودند، كرده ساماندهي سامرّا در

 .ورزند ممانعت خدا نور آن والدت از بزرگواران،

 و آزار. رسيد خود اوج به حاكمه دستگاه فشارهاي و شده تر تنگ محاصره حلقه) ع( عسكري امام زمان در بنابراين

 امام برداشتن ميان از با خواستند مي ها آن كه است حقيقت اين گوياي حضرت، آن مكرّر هاي زندان و شكنجه



 بيت در جاسوساني گماردن با اساس اين بر. كنند جلوگيري امامت تداوم و) ع( زمان امام تولّد از ،) ع( عسكري

 .برسانند قتل به را او خاندان، اين در پسري تولّد هنگام به تا بودند فرصتي مترصد امام،

 مولود آن.  ه 255 سال شعبان نيمه شب در و آمده غالب شيطاني تدبير بر الهي تقدير ها، تالش اين برخالف اما

 .  داد نويد جهانيان به را صالحان حاكميت و مستضعفان امامت و نهاد وجود عرصه به قدم مسعود

 : فرمودند اشاره چنين اين امامت، عالمت و نشانه عنوان به امام والدت نحوه به)  ع( رضا امام

 

 

 .»   بِالشَّهادتَينِ صوتَه رافعاً راحتَيه علي وقَع اُمه بطْنِ منْ األرضِ علَي وقَع إذا و «

 

 

 .گويد مي را شهادتين بلند صداي با و افتد مي زمين به دست كف دو روي به شود، مي متولّد امام وقتي

 گويد مي و كرده بيان را مضامين همين) ع( زمان امام والدت جريان نقل در نيز) ع( عسكري امام خادم»  نسيم «

 آنگاه. برد باال آسمان جانب به را سبابه انگشت دو و نهاده زمين بر زانو دو آمد، دنيا به) ع( الزّمان صاحب وقتي: 

 : فرمودند و كرده عطسه

 

 

 .مستَكبِرٍ وال مستَنْكف غيرَِ  هللاِ ذاكرٌ عبد وآله محمد علي اهللاُ وصلَّي العالَمينَ ربِ الحمدهللاِ «

 

تمعةُ زةَ اَنَّ الظَّلَمجضَةٌ اهللاِ حداح لَونَ ولَزالَ الكَالمِ في لَنا أذ الشّك   «. 

 

 



 حق پرستش از كه خداست ذاكر بنده او. فرست درود او آل و پيامبر بر و است خداوند مخصوص ستايش و حمد

 سخن اجازه ما به اگر. است رفته بين از خدا حجت كه اند پنداشته ستمكاران. ورزد نمي كبر و ننموده استنكاف

 .گردد مي زايل ترديد و شك گونه هر شود، داده گفتن

 توان كه بود فراگرفته را نرجس نوري والدت، موقع كه شده روايت) ع( عسكري امام عمه خاتون حكيمه از نيز و

 در و اند زده زمين بر زانو دو و اند نهاده سجده به خود روي كه ديدم را كودك آن سپس. نداشتم را او ديدن

 : فرمودند مي نموده، بلند را خود سبابه انگشت دو كه حالي

 ،)ع( علي پدرم و خدا رسول ،)ص( پيامبر جدم اينكه و دهم مي شهادت ندارد، شريك كه خدايي يگانگي به «

 .» است اميرالمؤمنين

 : كردند دعا الهي درگاه به آن از پس و. رسيد خودشان به تا شمردند را امامان يكايك سپس

 

 

 واسطه به را زمين و دار استوار را گامم و رسان انجام به مرا كار و آر جاي به فرمودي وعده من به آنچه!  بارالها «

 .»   گردان پر داد و عدل از من

 : فرمودند) ع( عسكري امام هنگام اين در

 

 

» تمعةُ زالظَّلَم مقْتُلُونَني اَنَّهوا ـ يقْطَعيلَ هذا لالنَّس فا فَكَيأَوةَ رراهللاِ قُد   «. 

 

 

 ! بودند غافل خدا قدرت از پس. سازند منقطع را امامت نسل من، كشتن با كه بودند پندار اين بر ستمگران

 ذخيره و حجت اين بايستي لذا و داشتند قرار خطر معرض در پيش از بيش والدت از پس) ع( زمان امام

 : فرمايند مي) ع( كاظم امام. باشد مخفي مردم ديد از خداوندي

 



 

 .»   وجلّ عزّ اهللاُ يظْهرَه حتّي تَسميتُه يحلُّ وال وِالدتُه النّاس علَي يخْفي «

 

 

 .باشد نمي روا دهد، ظهورش فرمان خداوند كه روزي تا نامش بردن و ماند مي پوشيده مردم بر والدتش

 : فرمايند مي واال مقام آن معرّفي در) ع( رضا امام همچنين

 

 

 .»   ونَفْسه نَسبِه في خَفي غَيرَ والمنْشَأ الْمولد خَفي رجالً األمرِ لهذا اهللاُ يبعثُ «

 

 

 و نسب ولي است پوشيده مردمان بر رشدش و تولّد كه فرمايد مبعوث امر اين براي را مردي خداوند اينكه تا

 .نيست مخفي كسي بر او شخصيت

 رساني اطّالع با تا فرمودند آگاه حضرت آن وجود از را خود اصحاب از خواص بارها) ع( عسكري امام وجود، اين با

 : جمله از. يابند نجات گمراهي از خاص، شيعيان به

 : گويد مي است) ع( عسكري امام وكيل و قم معروف هاي شخصيت از كه اسحاق بن احمد

 من سؤال از قبل حضرت، آن اما. كنم پرسش حضرت آن جانشين درباره تا رفتم) ع( عسكري امام محضر به

 نخواهد و نگذاشته خالي حجت از را زمين قيامت، تا آدم خلقت روز از خداوند!  اسحاق بن احمد اي« :  فرمود

 نازل آن بر بركات و گردد مي دفع زمين ساكنان از بالها كه است الهي حجت واسطه به همواره بلكه. گذاشت

 .»شود مي

 بغل در كودكي كه حالي در و رفته خانه داخل به امام هنگام اين در ؟ كيست شما از پس امام پس:  گفتم

 من به سپس. درخشيد مي چهارده شب ماه همچون بود، ساله سه كه كودك آن صورت كه آمدند، بيرون داشتند

 پرسيدم. » دادم نمي نشان تو به را فرزندم نبود، خداوند هاي حجت و خدا نزد در تو منزلت و مقام اگر« :  فرمودند



 آشكار و فصيح زباني با خدا حجت آن ناگهان. دهيد ارائه من به عالمتي قلبم، آرامش و بيشتر اطمينان براي: 

 ديدار، اين از پس تو و. گيرم مي انتقام خدا دشمنان از و. هستم زمين روي در خدا بازمانده تنها من« :  فرمود

 .» نخواه اي نشانه ديگر

. اوست اسرار از سرّي و خداوندي امرهاي از امري اين اسحاق، بن احمد اي« :  فرمودند) ع( عسكري امام سپس

 ما با عليين مقامات در قيامت در تا باش سپاسگزاران از و دار پوشيده را آن و فراگير داشتيم ارزاني تو به آنچه

 .» باشي

 .  آمدم بيرون) ع( امام پيشگاه از فراوان خوشحالي و شادي با آنگاه

 

 نَسب ـ 2

 مفاخر از را وي و كرده مباهات او به) ص( پيامبر كه است:  محمد آل طيبه شجره از) ع( زمان امام مبارك وجود

 :  فرمايند مي كه آنجا. است برشمرده:  بيت اهل

 

 .»   االمةِ هذه مهدي ومنّا «

 

 .»   البيت اَهلَ منّا المهدي« :  فرمودند نيز و 

 

 

 از روايتي در) ع( رضا امام و. است شده ياد) ع( حسين امام فرزند نهمين عنوان به حضرت آن از روايات، در

 : فرمودند) ع( حسين امام به حضرت آن كه اند فرموده نقل) ع( اميرالمؤمنين از پدرانشان

 

 

» عنْ التّاسم كلْدسينُ يا وهو ح قِّ القائمظْهِرُ بِالحالمينِ ولدطُ للِ والباسدلْعل   «. 

 



 

 .سازد مي فراگير زمين همه در را عدالت و گرداند مي پابرجا و آشكار را دين كه است حق به قائم تو، فرزند نهمين

 : فرمودند كه اند كرده روايت) ص( پيامبر از) ع( رضا امام همچنين

 

 

 .»   ولْدي منْ القائم تاسعهم اَئمه تسعةُ الحسين ولْد ومن «

 

 

 .است) ع( قائم فرزندم ها آن نهمين كه هستند) ع( حسين امام نسل از امام نه و

 : كه سؤال اين جواب در)  ع( رضا امام نيز و

 

 ؟ كيست قائم بيت، اهل شما بين از»  ؟ البيت اهلَ منكم القائم من«  

 

 : كنند مي معرّفي خود چهارم نسل را مبارك وجود آن 

 

 

» نْ الرّابِعلْدي مدةِ ابنُ وسي رُ اإلماءطَهاهللاُ ي بِه¬نْ األرضرٍ كُلِّ موها جسقَدينْ ولِّ مالّذي ظُلمٍ، كوه شُكي النّاس 

 .»  ... والدته في

 

 

 پاك ستمي و ظلم هر از را زمين او وسيله به خداوند كه كنيزهاست بهترين پسر و من فرزند چهارمين او

 .كنند مي ترديد و شك والدتش در مردم كه است كسي او. گرداند مي

) ع( زمان امام نسب سلسله بيان به نمود، ايراد را خود قصيده دعبل كه هنگام آن در ،)ع( رضا حضرت همچنين

 : فرمودند و پرداخته



 

 

» عدي االمامب دمحابني م وبعد دمحم عليٍ ابنُه عليٍ وبعد الحسنُ ابنُه الحسنِ وبعد ةُُ ابنُهجالح منْتَظَرُ القائالْم« 

 

 

 حجت فرزندش او از پس و حسن فرزندش علي، از بعد و علي فرزندش او از پس و محمد، پسرم من، از بعد امام

 .است منتظر قائم

 : نماند باقي ترديدي گونه هيچ تا نموده يادآوري را) ع( زمان امام پدر نام اختصاصاً ديگر، بياني در سپس

 

 

» الخَلَف الحن الصم لْدأبي و دمحعليٍ بن الحسنُ م ووه بوهو الزّمانِ صاح المهدي   «. 

 

 

 .است) ع( موعود مهدي و الزمان صاحب همان ،) العسكري(  علي بن حسن محمد ابي فرزند صالح، خلف آن

 

 شمايل ـ 3

 ائمه و) ص( اكرم پيامبر از سنّي و شيعه طريق از فراواني روايات در كه) ع( مهدي حضرت شمايل و اوصاف ذكر

 تا نگذاشته، باقي مؤمنان دل در ترديد ايجاد و گران وسوسه تشكيك براي مجالي است، شده بيان ،: معصومين

 زمان امام شخص بر تنها مشخّصات اين همه بلكه. نيفتند انحراف يا اشتباه به او درباره و بشناسند را خود امام

 .است آن مدعيان هاي پردازي دروغ افشاگر خود، اين و. است انطباق قابل) ع(

 

  
 )ع( رضا امام و) ص( پيامبر به شباهت ـ

 



 

 : فرمودند كه شده روايت) ص( پيامبر از

 

 

» هدينْ الملْدي مو هاسمي اسم تُهتي وكُنْيكُنْي هاَشْب وخُلْقاً خَلْقاً بي النّاس   «. 

 

 

 به فرد ترين شبيه سيره، و سيما نظر از و است من كنيه و نام همچون او كنيه و نام. است من فرزندان از مهدي

 .باشد مي من

 : فرمودند ديگر كالمي در نيز و

 

 

» هفي بي النّاسِ اَشْب هلشَمائ هاقوالو هوأفعال   «. 

 

 

 .است من به نسبت فرد ترين شبيه كردار، و گفتار و شمايل در او

 : فرمودند كه است آمده) ع( رضا امام از حديثي در همچنين

 

 

 .»   عمرانَ بنِ موسي وشَبيه وشَبيهي جدي سمي واُمي بِاَبي «

 

 

 .است عمران بن موسي شبيه و من شبيه و جدم نام هم كه كسي آن فداي مادرم و پدر

 : بپردازيم) ع( عصر امام و) ع( رضا امام شباهت وجه از چند مواردي به است شايسته اينجا در كه



 

 ظاهري سيماي)  1

 چشماني با نوراني سيمايي زيبا، بسيار اي چهره. بود نظير بي خود عصر در جالل، و جمال زيبايي در) ع( رضا امام

 و   ساخت مي خود فريفته را كسي هر او، عظمت و وقار. بود شبيه) ص( خدا رسول جدش به كه داشت جذّاب

 كه طوري به زد، مي نقاب مباركش صورت بر روزگار، آن سنّت طبق بر يافت، مي حضور عمومي مجامع در وقتي

 .  درخشيد مي آن زير از امامت نور

 ائمه و) ص( پيامبر از شماري بي روايات طي را) ع( زمان امام ظاهري سيماي و شمايل سنّي، و شيعه محدثان

 : اند داشته بيان چنين اين:  هدي

 و پهن اي شانه است، جذّاب و درشت و سياه چشماني كشيده، و هاللي ابرواني گندمگون، اي چهره داراي

 و حشمت از سرشار اي قيافه و منظر خوش هيئتي متناسب، اندامي. دارد زيبايي و كشيده بيني و برّاق هايي دندان

 .  است رهبري شكوه

 

 مادر)  2

 كنيزان سرور يعني»  االماء خيرُ« :  عنوان به روايات لسان در كه بودند مغرب از كنيزي بزرگوار، دو هر مادر

  كند مي ياد كنيزان بهترين فرزند و خود چهارم نسل عنوان به) ع( مهدي حضرت از) ع( رضا امام. اند شده معرّفي

 بن علي خويش عموي ،)ع( رضا امام كه آنجا. است رفته كار به نيز خاتون نجمه درباره تعبير همين كه همچنان. 

« :  فرمود كه كرده نقل خدا رسول از حضرت آن كه گرفت شاهد) ع( جعفر بن موسي پدرش كالم اين بر را جعفر

 صاحب و است شهيد جد و پدر گر انتقام كه افتاده دور و شده رانده امام آن كه باد كنيزها بهترين پسر فداي پدرم

 .»   اوست فرزندان از باشد، مي غيبت

 خاندان به) ) ع( زمان امام مادر(  خاتون نرجس و) ) ع( رضا امام مادر(  خاتون نجمه يابي راه داستان همچنين

 : دارد هم به زيادي شباهت واليت، و امامت



 كه حالي در مغرب، اهل از فردي:  فرمود من به) ع( جعفر بن موسي امام روزي كه شده نقل احمر بن هشام از

 درخواست حضرت آن. رفتيم او نزد به ايشان خدمت در من. است آمده مدينه به دارد همراه به برده تعدادي

 يك تنها:  گفت. بياور را ديگري:  فرمودند حضرت. داد نشان را كنيز چند مرد آن و نموده، را كنيزان ديدن

 روز آن فرداي و بازگشته حضرت سپس. نمود امتناع مرد آن اما. بده نشان نيز را آن:  فرمود. دارم بيمار كنيزك

 .بپرداز كرد تعيين چه هر:  فرمود و فرستاده او سوي به مرا

 مرد آن سپس. كردم قبول هم من و دهم نمي آن از كمتر:  گفت و كرده بيان را قيمت رفتم، او نزد به من وقتي

 اين را دختر اين داستان او و. است هاشم بني بزرگان از:  گفتم ؟ كيست بود تو همراه ديروز كه مردي:  پرسيد

 اهل از زني هنگام اين در. خريدم خود براي مغرب شهرهاي دورترين از را كنيز اين من« :  داد توضيح چنين

 به و است زمين روي مرد بهترين شايسته او بلكه باشد، تو نزد كنيز اين نيست سزاوار:  گفت ديد، مرا كه كتاب

 امام نزد را دختر آن من و. » ندارند وجود او چون عالم مغرب و مشرق در كه شود مي متولّد او از پسري زودي

 .  شد متولّد) ع( رضا امام كه نگذشت ديري و بردم) ع( كاظم

 : است شده وارد چنين اين) ع( زمان امام مادر داستان در نيز و

 به شده، نوشته رومي خط با آن در كه اي نامه با همراه كه يافت مأموريت) ع( هادي امام سوي از سليمان بن بشر

 زبان به حجابي پشت در كه را كنيزي خصوصيات حضرت، آن. برود فرات نزديكي در اسرا حامل كاروان محل

 قلبم كه برگزينم خود را خريدارم بايد من:  گويد مي كه دادند او به كند مي رد را مشتريان همه و نموده ناله رومي

 اگر بدهد، كنيز به را نامه بگو و بده او صاحب به را نامه تو« :  فرمودند بعد. گيرد آرام او داري امانت و وفاداري به

 .» هستي وكيل او خريد براي من طرف از شد، راضي

 به مرا:  گفت و گريسته شديداً افتاد، نامه به كنيز چشم وقتي. دادم انجام بود فرموده مواليم آنچه:  گويد مي بشر

 .كرد تعريف چنين اين را خود داستان بازگشت راه در سپس. بفروش نامه اين صاحب

 در شبي. است مسيح حضرت وصي شمعون فرزندان از مادرم و هستم روم قيصر فرزند يشوعا دختر مليكه من

 فرزندانشان از جمعي و) ع( اميرالمؤمنين و) ص( محمد حضرت و آمده ما قصر به مسيح حضرت كه ديدم خواب

 و. خواندند را عقد خطبه حضرت آن خود و نموده خواستگاري عسكري امام براي مرا و آوردند تشريف آنجا به



 تا. ديدم مي خواب در را) ع( عسكري امام شب هر آن از پس و آوردم اسالم) س( زهرا حضرت دست به سپس

 تغيير با تو و كند، مي آماده را لشكري مسلمانان، با جنگ براي تو جد زودي به:  فرمود من به چندي از پس اينكه

 در درآمدم، اسارت به و كردم چنين من و. شو ملحق ها آن به و درآورده كنيزان شمايل به را خود ظاهر، وضع

 .نمودم اعالم نرجس را خود نام و شناسد نمي مرا كس هيچ كه حالي

 .  دادند او به را) ع( زمان امام والدت بشارت حضرت آن بردم،) ع( هادي امام خدمت به را او وقتي سپس

 

  
 اهللا بقيه ـ

 شده تصريح) ع( زمان امام نيز و) ع( رضا حضرت درباره لقب اين اما ،  هستند»  اهللا بقيه« :  ائمه همه كه آن با

 .است

 زمين بر را دستش دو آمد، دنيا به نوزادم وقتي:  فرمود كه شده نقل) ع( رضا امام مادر خاتون نجمه حضرت از

 شده وارد من بر) ع( جعفر بن موسي پدرش گاه آن پس. گفت چيزي و كرد بلند آسمان سوي به را سرش و نهاده

 در و اذان او راست گوش در سپس. باد مبارك تو بر شده مرحمت تو به كه الهي كرامت اين!  نجمه اي:  فرمود و

 : فرمودند و بازگردانده من به را او و گفت اقامه چپش گوش

 

 

» خُذيه ةُ فإنَّهفي تعالي اهللا بقي هضأر   «. 

 

 

 .است زمين در اهللا بقيه او كه بگير را او

 : كه آورد برمي بانگ قيام، هنگام كه شده روايت هم)  ع( زمان امام درباره

 

 



 .»   أرضه في اهللا بقيةُ أنَا «

 

 ديدار اشتياق ـ

 پدر«  و»    فدايش به جانم«  ؛ چون عباراتي با ،) ع( زمان امام به نسبت همواره:  هدي ائمه روايات، نقل طبق بر

 كالمي در) ع( اميرالمؤمنين كه داشتند، را ديدارش آرزوي و كرده ارادت اظهار»    باد او فداي به مادرم و

 سمي وأمي بأبي« :  فرمودند) ع( رضا امام و!  هستم ديدارش مشتاق چقدر. »   رؤيته الي شوقاً آه آه« :  فرمودند

 .است من شبيه و جدم نام هم كه كسي آن فداي مادرم و پدر. »   وشبيهي جدي

 آنسان. فرمايند مي ابراز ديدارش به نسبت اشتياقي چنين ،) ع( رضا امام از فضائلي بيان از پس نيز) ع( صادق امام

 : فرمودند فرزندانش ديگر به ،) ع( رضا امام فرزندش از تجليل مقام در) ع( كاظم امام روزي كه

 

 

 .لَكُم يقُولُ ما واحفَظُوا أديانكُم عن سلُوه محمد، آلِ عالم موسي بنُ علي أخُوكم هذا «

 

 سمي فإنّه أدركْتُه، ولَيتَني صلْبِك لَفي محمد آل عالم إنَّ« :  يقول مرّةٍ غير محمد بن جعفرِ أبي سمعت فَإنّي 

 .»  ) ع( علي اميرالمؤمنين

 

 

 گويد مي چه هر و كنيد سؤال او از خود اديان درباره. است محمد آل عالم موسي، بن علي يعني شما، برادر اين

 و توست از محمد آل عالم:  فرمود كه شنيدم مرتبه چندين) ع( محمد بن جعفر پدرم از من كه نماييد حفظ

 .است علي ،) ع( اميرالمؤمنين همچون او نام و!  هستم ديدارش مشتاق چقدر

 

 فريادرسي ـ



 موسي فرزندش معرّفي در كه آنجا. كند مي ياد امت فريادرس عنوان به) ع( رضا امام از بياني، در) ع( صادق امام

 : فرمايند مي اشاره حضرت آن مشخّصه مهمترين به خود، از پس امام عنوان به) ع( جعفر بن

 

 

» خْرجاهللاُ ي نْهثَ مةِ هذه غَوها األمياثغو ...  «. 

 

 

 .آورد خواهد وجود به او از را امت اين غياث و فريادرس خداوند

 : فرمايند مي زمان امام درباره) ع( سجاد امام كه همچنان

 

 

» فصينِ الكَهالح ياثغضْطَرِّ وتَكينِ المسالم   «. 

 

 

 .است خواهان پناه و درماندگان رس فرياد و استوار پناهگاه او

 

 والدت از قبل سخت اوضاع ـ

 بن موسي كه طور همان و. كردند تحمل را پرفشاري و سخت دوران) ع( كاظم امام همچون) ع( عسكري امام

 عسكر محله در نيز) ع( عسكري امام:  بودند اسير عباس بني زندان در سال ده از بيش طوالني مدت در) ع( جعفر

 .بودند تقيه به مأمور امامت، راه حفظ براي و داشته قرار شديدي مراقبت تحت سامرا

 امام پدرش كه همچنان كند، معرّفي را خود از پس امامِ تا خواست جعفر بن موسي امام از زبيدي سليط بن يزيد

 : فرمودند حضرت آن ولي. كرد چنين) ع( صادق

 

 



 .»   مثْلُه هذا لَيس زمنٍ في أبي كان «

 

 

 ). كرد تقيه بايد االَن يعني. ( نيست زمان آن مثل حال، كه بود زماني در پدرم

 مخفي را مطلب اين يزيد، اي:  فرمودند خود از پس امام عنوان به» )ع( جعفر بن موسي«  معرّفي ضمن سپس

 .  باشد نموده امتحان ايمان، براي را قلبش خدا كه آن مگر. نكن صحبت باره اين در كسي با و دار

 اسرار از سرّي عنوان به كه را فرزندشان والدت امر تا خواستند اسحاق بن احمد از) ع( عسكري امام كه همچنان

 .  دارد پوشيده است، الهي

 

 نوراني اي چهره ـ

 : فرمايند مي) ع( مهدي حضرت سيماي بيان در)  ع( پيامبر

 

 

» المهدي نَّةِ اَهلِ طاوسالج ههجرِ وري كَالْقَمعليه الد البيبالنّورِ ج   «. 

 

 

 .است نور از هايي جامه مباركش بدن بر و درخشنده ماه مانند او چهره است، بهشت اهل طاوس مهدي

 : فرمودند كه شده روايت) ع( رضا حضرت از

 

 

» هلَيع البيبالنّور ج تَوقَّدن يشُعاعِ م ياءسِ ضالقُد   «. 

 

 

 .است گرفته پرتو قدس نور شعاع از كه است نور هاي طوق و گريبان او بر



 : فرمايند مي باره اين در) ع( صادق امام نيز و

 مستغني آفتاب از مردم كه اي گونه به. شود مي روشن و نوراني پروردگارش نور با زمين كند، قيام ما قائم كه وقتي

 .  رود مي بين از تاريكي و گردند مي نياز بي و

 

 بو خوش وجودي ـ

 : فرمودند)  ع( رضا امام

 

 

 .»   المشك رائحةِ منْ أطْيب رائحتُه تكونُ «

 

 

 .است بوتر خوش مشكي هر از او وجود عطر

 

 نظير بي توانمندي ـ

 ؟ هستيد االمر صاحب شما آيا:  پرسيدم) ع( رضا امام از:  گويد مي صلت بن ريان

 عدالت از شده، پر ستم از كه حالي در را جهان كه كسي آن نه اما هستم، امر اين صاحب من!  آري: فرمود

 ! كني مي مشاهده را بدنم ناتواني كه حالي در باشم، ويژگي اين داراي چگونه من. گرداند سيراب

 

 

 يده مد لَو حتّي بدنه في قَوِياً... الّذي هو القائم ولكنّ

 

 ... صخُورها لَتَدكْدكَت الجِبالِ بينَ صاح ولَو لَقَلَعها األرضِ وجه علي شَجرَةٍ أعظَمِ إلي

 

 



 بر جاي از را آن كند، دراز دست زمين روي درخت ترين بزرگ سوي به اگر كه توانمند چنان آن است كسي قائم

 .ريزند فرومي كوه هاي سنگ زند، فرياد ها كوه بين اگر و كَنَد مي

 

 

 پيچيده درهم او براي زمين»    األرض لَه تُْطوي الّذي هو« :  فرمايند مي باره اين در) ع( رضا امام همچنين

 .شود مي

 

 جواني سيماي ـ

 : فرمودند ؟ چيست قائم عالمت:  پرسيد كه هروي ابوصلت سؤال جواب در) ع( رضا امام

 

 

» تُهالمكونَ أن عنِ شَيخَ يالس نظَرِ شابتّي الْمرَ اَنَّ حالنّاظ هإلَي 

 

هبسحنَةٍ أربعينَ ابنَ لَيس ونَها أوإنّ دن وم هتالمال أنْ ع رُمهرورِ يام بِماللَّيالي األيو هلَيتّي عأتي حي لهأج  . 

 

 

 و. كند مي تصور كمتر يا ساله چهل فرد را او اي بيننده هر كه است پيري سنّ در جواني سيماي او هاي نشانه از

 او در پيري آثار اجلش، رسيدن فرا تا و ننهاده تأثير او در زمان گذشت كه است اين او هاي نشانه ديگر از نيز

 .گردد نمي نمايان

 

 انبياء داري ميراث ـ

 نفيس ميراث ظهور، هنگام و است الهي انبياء فضائل و كماالت همه وارث) ع( زمان امام ،: معصومين روايات بنابر

 .دارد خود همراه را) ص( اكرم پيامبر الخصوص علي و انبياء ارزش با و



 : فرمايند مي) ع( صادق امام

 

 

 .»   أيوبٍ وصبرُ عيسي وبهاء موسي كَمالُ علَيه «

 

 

 .اوست با ايوب حلم و شكيبايي و عيسي شكوه موسي، كمال

 : كنند مي تجليل هستند،) ع( عمران بن موسي شبيه كه كسي عنوان به ايشان از)  ع( رضا امام و

 

 

 .»   عمرانَ بنِ موسي وشبيه شبيهي و جدي سمي وأمي بأبي «

 

 

 .است) ع( عمران بن موسي شبيه و من شبيه و جدم نام هم كه باد كسي فداي مادرم و پدر

 : دانند مي شبيه نبي چهار به را او) ع( باقر امام نيز و

 

 

 محمد من وشبه يوسف من شبه عيسي، من شبه موسي، من شبه:  انبياء أربعة من شبه األمر هذا صاحب في «

 ») ص(

 : است آمده) ع( زمان امام زيارت در

 

 

» األوصياء، وخاتم األنبياء وارث علي السالم لَي السالممِ عنتَظَرِ القائالم... 

 



 .»   األصفياء آثار موجود ولَديه األنبياء مواريثُ إلَيه المنْتَهي عباده علي وحجتَه بِالده في اهللا بقية علي السالم 

 

 

 حجت بر سالم... منتظر قائم امام بر سالم. پيامبران اوصياء خاتم بر و الهي انبياء كماالت و علوم وارث بر خدا سالم

 او به ها آن اسرار و علوم و پيامبران تمام ميراث كه كسي آن بندگانش، بر او حجت و خدا سرزمين در الهي باقيه

 .گردد مي منتهي

 

 ويژه خصوصيات ـ

 : فرمودند) ع( رضا امام

 

 

 .»   باسمه يسمي وال جِسمه يري ال «

 

 

 .نيست جايز او نام بردن و شود نمي ديده) ع( زمان امام شخص

 : فرمودند معرّفي غيبت صاحب را او همچنين

 

 

 .»   ربها بنور األرض أشرقت خَرَج فإذا خروجِه قبل الغيبة صاحب وهو «

 

 

 .شود مي روشن پروردگارش نور به زمين ظهور، هنگام پس. است قيامش از قبل غيبتي صاحب او

 : فرمودند نيز و

 



 

 .»   اهللاُ شاء ما ستْرِه في اهللاُ يغَيبه ولْدي من الرّابع ذلك «

 

 

 .دارد مي مخفي غيبت حجاب در را او بخواهد وقت هر تا خداوند كه است من چهارم نسل او

 .  است كرده ياد گيرد مي را شهيدش جد و پدر انتقام كه اي افتاده دور و شده رانده امام عنوان به او از همچنين و

 

 )ع( مهدي سيره)  ب

 : فرمايند مي) ع( مهدي حضرت سيره درباره) ص( پيامبر از نقلي در) ع( صادق امام

 

 

» من القائلدي مو هكُنيتي وكُنيتُه اسمي اسم ُلهشمائلي ونَّتُه شَمائنَّتي وسس   «. 

 

 

 .است من همچون سيرتش و صورت كه است من كنيه هم و نام هم و من فرزندان از قائم

 

 ديني سيره ـ 1

 : فرمايند مي خداوندي عظمت و جالل برابر در) ع( مهدي حضرت خشوع درباره) ع( رضا امام

 

 

 .»   وجلّ عزِّ  هللاِ تواضُعاً النّاسِ اشد يكونُ «

 

 

 .است بيشتر همه از خداوند، برابر در او تواضع شدت



 .ندارد جدش دين اصالح جز اي دغدغه كه نموده تهييج را او ديني غيرت خشوع، و تواضع اين و

 : فرمودند حضرت آن سيره كيفيت بيان در) ع( صادق امام

 

 

» صنَعما ي نَعص( اهللاِ رسولُ ص (مدهكانَ ما ي لَهكَما قَب ماهللا رسولُ هد )ةِ أمرَ) صالجاهلي فتَأنسيو اإلسالم 

 .  »جديداً

 

 

 .كنند مي احيا نو از را اسالم نيز ايشان بردند، ميان از را جاهليت آثار ،)ص( پيامبر كه گونه همان

 : فرمايند مي) ص( پيامبر

 

 

 .»   بِسنَّتي ويعملُ فيه اهللاُ يحفَظَني... منّي رجلٌ هو «

 

 

 عمل من شيوه و سنّت به او كه چرا دارد، مي محفوظ مرا تالش او وسيله به خداوند كه است من نسل از مردي او

 .كند مي

 : فرمايند مي اعالم قرآن به مردم دعوت و اسالم نصرت را او سنّت ديگر كالمي در و

 

 

» ن القائملدي مو ...نَّتُهنَّتي سس قيمي لَّتي علي الناستي مشَريعو 

 

 .»   عصاني عصاه ومن أطاعني أطاعه منْ وجلّ عزّ اهللاِ كتابِ إلي ويدعوهم

 



 

 ها آن و سازد مي پايدار من آيين و دين بر را مردم او. است من همچون او شيوه و سنّت. است من فرزندان از قائم

 من عصيان او، نافرماني و عصيان و كرده پيروي مرا كند، پيروي را او كس هر. خواند فرامي خدا كتاب سوي به را

 .شود مي محسوب

 : دارند مي عرضه دادند تعليم عبدالرحمن بن يونس به كه دعايي در) ع( رضا امام

 

 

» زَّ... اللّهمأع ؤمنينَ بِهأحيِ المو نَنَ بِهلينَ سرسالْم كْمِ ودارِسين حالنّبِي ددجو تَحي ما بِهام 

 

 معه بِدعةَ وال فيه عوج ال صحيحاً محضاً غَضّاً جديداً يديه وعلي بِه دينَك تُعيد حتّي حكْمك منْ وبدلَ دينك منْ 

  «. 

 

 

 زنده او واسطه به است، رفته بين از كه را خود پيامبران احكام و بخش عزّت وجودش به را ايمان اهل... خدايا

 هيچ كه نو آئيني او دست به كه آن تا كن بنياد نو از وجودش با يافته، تغيير كه خود دين حكم از آنچه و. بدار

 .آيد پديد امت براي نباشد، آن در بدعتي و كژي

 

 اخالقي سيره ـ 2

 : فرمايند مي ايشان كه همچنان دارد،) ص( پيامبر به بسياري شباهت اخالقي نظر از) ع( مهدي امام

 

 

» نْ المهديلْدي مو ...هخَلْقاً خُلْقاً بي النّاس أشْبو   «. 

 

 



 .است من به اخالقي و ظاهري صفات در فرد ترين شبيه و من نسل از مهدي

 ترين، عالم عنوان به امام هاي عالمت بيان ضمن) ع( رضا حضرت كه است اخالق كامل اسوه و كماالت منبع امام،

 : فرمايند مي مردم عابدترين و ترين باسخاوت ترين، شجاع بردبارترين، باتقواترين، ترين، حكيم

 

 

 من علَيهم وأشْفَقَ بِأنفُسهِم منْهم بِالنّاسِ أولي يكونُ «

 

 هِمآبائ هِمهاتأُميكونُ... وذاً ونّاسِ آخبِما لل رُيأم بِه اَكُفا الناسِ ومنْهي عي نْهع ...  «. 

 

 

 چه آن به بيشتر همه از. تر مهربان مادر و پدر از و است تر شايسته و واليتمدارتر خودشان از مردم به نسبت او

 .نمايد مي پرهيز دارد، مي باز را ديگران چه آن از و كند مي عمل دهد، فرمان آن به را مردم

 

 

 : فرمايند مي او اخالقي شأن در) ع( رضا امام همچنين

 

 

» ي اَنَّهتَدي الهادهرُ المالطّاه التَّقي يالنَق يالرَّض الزَّكي   «. 

 

 

 .است آراسته پسنديده صفات و كماالت به كه است اي پاكيزه باتقواي سيرت پاك رهبر و مردم هدايتگر او

 

 معنوي سيره ـ 3

 عصمت ـ



 : فرمايند مي) ع( زمان امام عصمت درباره خود دعاي در) ع( رضا امام

 

 

» اللّهم ...تَهمصنَ عالذُّنوبِ م رَّأتَهبنَ ووبِ ميالع رْتَهطَهنَ وسِ مالرِّج تَهلَّمسنَ ونَسِ مالد. 

 

 مفَإنّا اللّه دنَشْه لَه ةِ يومالقيام وميلولِ وةِ حالطّام اَنَّه لَم بذنذَنْباً ي 

 

»   شَريعةً لَك يغَيرْ ولَم فَريضَةً لَك يبدلْ ولَم حرْمةً لَك يهتك ولَم طاعةً يضَيع ولَم معصيةً يرْتَكب ولَم حوباً اَتي وال

. 

 

 

 فرموده پاكش ها پليدي همه از. اي داده قرار امان در نقصي و عيب هر از و داشته دور گناه هر از را او همانا... خدايا

. است نكرده خطايي و نشده مرتكب گناهي هيچ او كه دهيم مي شهادت ما خدايا. اي داشته سالم آلودگي، هر از و

 را شريعتي و آيين هيچ و ننموده دگرگون را واجبي نداده، انجام حرامي نساخته، ضايع را عبادتي و طاعت هيچ

 .است نداده تغيير

 

 بصيرت ـ

 : فرمايند مي) ع( رضا حضرت

 

 

 .»   شرْك فيه للشَّيطانِ لَيس نور وفيها النّاس اَعينَ تُشْبِه ال اَعينٌ لَنا «

 

 



 هست نوري ندارد، مردم هاي چشم به شباهتي هيچ كه ما ديدگان در و هستيم بينايي كمال و بصيرت داراي ما

 .يابد نمي راه آن در شيطان كه

 اين در و برساند، كمال به را ها آن دارد، نظارت بندگان اعمال بر كه است   الهي بيناي چشم او اساس اين بر

 : فرمايند مي) ع( زمان امام رابطه

 

 

 . »لذكْرِكُم ناسينَ وال لمراعاتكُم مهملينَ غَيرُ انّا... اَخْبارِكُم منْ شَيء عنّا يعزُب وال بِاَنْبائكُم علْماً نُحيطُ فَإنّا «

 

 

 ياد و نكرده كوتاهي شما حال رعايت در ما. ماند نمي مستور ما بصيرت ديد از چيز هيچ و آگاهيم شما احوال بر ما

 .ايم نبرده خاطر از را شما

 

 مستجاب دعاي ـ

 : فرمايد مي) ع( رضا امام

 

 

 .»   بِنصفَينِ نشَقَّت ال صخْرَةٍ علي دعا لو اَنَّه حتّي مستَجاباً دعاؤه يكون «

 

 

 .شد خواهد نيم دو به وسط از سنگي كند، دعا اگر كه جايي تا رسد، مي اجابت به همواره او دعاي

 : فرمودند كه شده نقل حضرت آن از نيز و

 

 

» صلَتَين في وداللتُهةِ العلمِ في ؛ خجابتةِ واسعوالد. 



 

 آبائه عن توارثَه) ص( اهللاِ رسولِ من إلَيه معهود بعهد فذلك كونها قَبلَ تُحدثُ الّتي الحوادث منَ بِه اَخْبرَ ما وكُلُّ

 .»  ) ع( عنه

 

 

 رسول از پدرانش از دهد، مي آينده حوادث از كه خبرهايي. دعا استجابت و علم:  است چيز دو او مهم عالمت و

 .است رسيده او به خدا

 

 اجتماعي سيره ـ 4

 زيستي ساده ـ

   كند مي معرّفي زمان امام براي عملي الگوي را) ع( اميرالمؤمنين سيره و) ص( پيامبر زندگي شيوه) ع( صادق امام

 : فرمايند مي حضرت آن زندگي در زهد رعايت و زيستي ساده درباره) ع( رضا امام و

 

 

 .»   الجشب االّ طَعامه وما الغليظَ  االّ القائمٍ لباس وما «

 

 

 .است ساده بسيار او غذاي و خشن پارچه او لباس

 

 اجتماعي مديريت ـ

 : فرمايند مي حضرت آن سياستمداري و رهبري توان درباره) ع( رضا امام

 

 

» عضطَلةِ، مبِاإلمام ةِ عالمياسبِالس   «. 



 

 

 .آگاه جامعه امور اداره نحوه به و است توانمند امت، رهبري و امامت امر بر او

 

 گستري عدالت ـ

»  عدل«  عنوان به»  افتتاح«  دعاي در كه چندان. است) ع( مهدي امام سيره در بارز خصوصيات جمله از عدالت

 : است شده ملقّب عدالت، نماي تمام مجسمه يعني

 

 

» لِّ اللّهمعلي وص ولي مِ أمرِكلِ القائؤَملِ المدالعنْتَظَر والم   «. 

 

 

 سر به انتظارش در همه كه عدالت نماي تمام آينه و هستند ظهورش آرزومند مردم كه قائمي امرت، ولي بر خدايا

 .فرست درود برند، مي

 امام كه همچنان. شد خواهد آن عطر از آكنده جهان و كرده نفوذ جامعه زواياي همه به عدالت ظهور، زمان در

 : فرمايند مي) ع( صادق

 

 

 .»   والقَرُّ الحرُّ يدخُلُ كَما بيوتهِم جوف عدلَه علَيهم لَيدخُلَنَّ واهللاِ أما «

 

 

 و سرما كه طور همان يابد، مي گسترش جا همه در و يافته راه مردم زندگي و ها خانه درون عدالت قسم خدا به

 .كند مي رخنه آن به گرما



 استقرار اجتماعي امنيت و دارد نمي روا ظلم ديگري به كس هيچ كه است حدي تا عدالت گسترش و فراگيري و

 : فرمايند مي) ع( رضا امام. يابد مي كامل

 

 

 .»   احداً احد يظلم فَال النّاسِ بينَ العدلِ ميزانَ ووضَع ربها بنورِ األرض أشْرَقَت خَرَج فإذا «

 

 

 نموده برپا مردم بين در را عدالت ميزان و يابد مي روشنايي پروردگارش نور به زمين كند، قيام حضرت آن وقتي

 .دهد نمي قرار ستم و ظلم مورد را ديگري فردي، هيچ كه

 از روايتي نقل در) ع( رضا امام. اند داده بشارت آن تحّقق به نسبت فراواني روايات در كه است عدالتي همان اين و

 : فرمايند مي) ص( پيامبر

 

 

 .»   وجوراً ظُلماً ملئَت كَما عدالً يمألُها) ع( الحسين ولْد من رجلٌ أُمتي بأمر يقوم حتّي الدنيا تَذهب ال «

 

 

 و ظلم از كه همچنان را آن و نموده قيام امتم امر به) ع( حسين امام نسل از مردي اينكه تا شود نمي سپري دنيا

 .سازد عدالت از مملو شده، پر ستم

  
 

 پنجم فصل

 

 ظهور از قبل دوران

  



 

 غيبت اسرار) الف

 پايدار حجت بدون هرگز زمين اينكه و زمان و عصر هر در معصوم امام وجود به بشري جامعه نياز اثبات از پس

 غيبت صحت و امات بر كه خوريم مي بر رواياتي به دارد، بستگي امامت نظام به عالم تمامي بلكه ماند، نخواهد

 كه آن بر عالوه. است نموده معرفي الغيبه صاحب را ايشان و كند مي داللت) ع(عسگري حسن امام برومند فرزند

 پر دوران آن در شيعيان وظايف به و دهند مي هشدار پيوندد، مي وقوع به زمان آن در كه حوادثي به نسبت

 .است كرده تصريح مخاطره

 

 چيست؟ غيبت

 .است شدن غائب معناي به: غيبت

 .گويند مي غائب باشد، پوشيده انسان درك و حس از كه اي نهفته هر به

 

 ) 75/ نمل. مبيِن كتابٍ في االَّ الْأَرضِ و السماء في غائبةٍ منْ ما(

 

 

 .است آشكار كتابي در انكه جز نيست زمين و آسمان در پوشيده و مخفي امر هيچ و

 .بدانيم را حضور و ظهور كلمه دو بين فرق است الزم كلمه، اين توضيح در

 .است آن از اعم حضور، ولي شود ديده بايد كه آشكاري يعني: ظهور

 ، كه شود مي استفاده چنين روايات از نيست حاضر كه آن نه نيست، ظاهر چون اند، ناميده غائب را حضرت آن

 از و كند مي شركت مردم و مومنان مجالس در ولي است نهان ها ديده از اينكه با) اهللا عج( عصر امام اقدس وجود

 ميان در ظهور زمان تا بايد حضرت آن بنابراين باشد، داشته اطالع مردم و دنيا احوال و اوضاع از بايد امام كه آنجا

 متعدد روايات در چه چنان نمايد، مي عمل خود واليي محوله وظايف به و كند مي زندگي ناشناس بطور مردم

 اند بوده كبري و صغري غيبت هاي نام به غيبت دو داراي حضرت آن است، مشهور



 

 غيبت انواع

 صغري غيبت ـ1

 آغاز االول، ربيع ماه از جمعه روز قمري هجري 260 سال از است،)  عج(  عصر ولي غيبت اولين كه صغري غيبت

 .شد

 الجوار بالخنس اقسم فال«  آيه درباره و رسيدم) ع( باقر امام محضر به: است گفته هاني ام از... عبداهللا سعدبن

 پرسيدم؟»  شوند مي پنهان و كرده حركت كه ستارگان آن به قسم«   »الكنسل

 :فرمودند) ع( باقر حضرت

 260( سال در شود، مي قطع ايشان به نسبت مردم آگاهي و علم كه زماني و خودش زمان در كه است امامي آن

 درك را زمان آن اگر پس گردد، مي ظاهر تاريكي در درخشان شهاب مانند بعداً و شود مي غايب) قمري هجري

 !روشن چشمت ديدي، و كردي

 آگاهي مهدي امام مبارك وجود از حضرت وكالي از برخي و خاص شيعيان از اندك  عده فقط زمان آن در

 .داشتند

 شد غايب بزرگوارش، پدر مطهر جنازه بر نماز اقامه از پس ايشان

 تعيين) عج( مهدي خاص نائب عنوان به را عمري سعيد بن عثمان خود، شهادت از قبل) ع( عسكري حسن امام

 .كردند

 خاص، ئبان عنوان به نفر چهار و است معروف »صغري غيبت« دوران به انجاميد به سال 70 حدود كه دوران اين

 .بودند حضرت با مردم ارتباط واسطه

 حضور مردم جمع در خاص مواردي در فقط و شدند مي ظاهر مردم ميان در ندرت به امامان ،)ع( رضا امام از بعد

 كه گرفت تعلق امر اين بر الهي مشيت سپس و دهند عادت) عج( عصر امام غيبت به را مردم تا كردند مي پيدا

 با مردم ارتباط جديد روش با شيعيان سازي آماده براي اي زمينه تا باشد، كبري غيبت از قبل صغري غيبت

 باشد) عج( مهدي حضرت



 

 كبري غيبت ـ2

 با حجت حضرت مالقات و مكاتبات باب شدن بسته و خاصه نيابت خاتمه با صغري، غيبت شدن سپري از پس

 .شد آغاز كبري غيبت دوران نواب،

 نيز ثانيه و تامه غيبت دوران اين به دارد ادامه بخواهد خدا كه روزي تا و شروع هجري 329 از غيبت دوم دوره

 .گويند مي

 :فرمايد مي باره اين در) ص( خدا رسول

 از يكي كه كند مي   غيبت مرتبه دو او شد، خواهد غايب آنها ميان از بخواهد، خدا كه وقت هر تا امامشان سپس

 ام نواده هفتمين از فرزند پنجمين كه زماني باشيد هوشيار و آگاه. بود خواهد ديگري از تر طوالني دفعات، آن

 .شود غايب

 نمود؟ خواهد غيبت فرزندانت از قائم آيا!  خدا پيامبر اي پرسيد؟) ص( پيامبر از انصاري عبداهللا جابربن

 

 

 » الكافرين يمحق و آمنوا الذين اهللا وليمحص« : وربي اي:فرمودند ايشان

 

 

 ».  برد مي بين از را كافران و كند مي امتحان را مومنان خداوند كه سوگند خدا به و!  آري «

 

 

 » سلك واد اي في يدري وال هلك، احداهما في يقال: غيبتين للقائم ان« : فرمايند مي) ع( صادق امام

 

 



 كدام در او كه دانند نمي و است مرده او كه گويند مي مردم آنها از يكي در. كند مي غيبت دوبار) عج( قائم «

 »است سرزمين

 داراي) ظهور(امر اين صاحب كه مطلب اين بر همگي) اجمعين عليهم اهللا صلوات(  معصومين ائمه از وارده روايات

 و شك دچار مردم اكثر ، گردد مي طوالني كه گاه آن و بوده مدت دراز ديگري و كوتاه يكي كه باشد، مي غيبت دو

 هشدار خويش شيعيان به) اجمعين عليهم اهللا صلوات(  معصومين تمامي لذا گردند، مي آن منكر گشته، ترديد

 .سازند مي مطلع باطل و انحرافي عقايد اين از را آنان و دهند مي

 :فرمايند مي) ع( جواد امام

 امام و است من از اطاعت او، از اطاعت و من گفتار او گفتار و من دستور او، دستور كه است پسرم من، از بعد امام

 از اطاعت او، از اطاعت و پدرش گفتار ، او گفتار و پدرش دستور او، دستور كه است حسن پسرش پسرم، از بعد

 به) ع( جواد امام كيست؟) ع( عسكري حسن امام از بعد امام!  خدا پيامبر پسر اي: شد پرسيده.  است پدرش

 قائم او به چرا: شد پرسيده است، منتظر و حق به قائم فرزندش او، از بعد امام: فرمودند سپس و گريستند شدت

 بيشتر و رفته بين از يادش مردم، ميان در كه كند مي قيام زماني او كه اين خاطر به« : فرمودند ؟ گويند مي

 به« : فرمودند ؟ گويند مي منتظر او به چه براي: شد پرسيده»  شوند مي مرتد هستند، او امامت به قائل كه افرادي

 و كنند مي انكار را او شكاكان، و مانند مي او ظهور انتظار در مخلصان، و شود مي طوالني غيبتش كه اين خاطر

 كند، عجله كه كس هر و گويد مي دروغ كند، مي مشخص را وقتي كه كس هر. كنند مي مسخره را او ياد منكران،

 » يابد مي نجات باشد، خداوند تسليم كس هر و شود مي هالك

 :فرمودند چنين ازدي ابراهيم بن علي به) عج( زمان امام

 سرگردان بودند، سرگرداني در اسرائيل بني كه زماني آن از بيشتر مردم و شود نمي خالي خدا حجت از زمين

 .بگو حقت اهل برادران براي را آن كه گردنت بر است امانتي اين پس. شوند نمي

 نيز ما زمانه. شوند مي بال و فتنه دچار انها مردم بر الهي غضب واسطه به كه دارد، اشاره فترت زمان به حديث اين

 به اسرائيل غاصب رژيم نابودي با را نعمتش و نهد مي منت مردم بر موعودش ظهور با خداوند سپس است، چنين

 .كند مي تمام جهان مسلمانان بر حجتش دست



 

 )غائب امام(  از مردم انتفاع كيفيت

 :فرمايند مي عثمان محمدبن دومش سفير به خود نامه در) عج( زمان امام

 آن تيره ابرهاي هنگاميكه است، خورشيد از آنها انتفاع همانند غيبت زمان در من وجود از مردم انتفاع كيفيت اما

 .آسمان براي هستند امان ستارگان بطوركه زمين اهل براي هستم امان من و بپوشاند را

 .ماست ميان در االعظم اهللا بقيه خدا، ولي حق، حجت

 را آنها ما چند هر كه هستند بسياري موارد هستي عالم در بلكه داريم، ايمان او به كه نيست غايبي موجود تنها او

 .ايم آورده ايمان و داشته اعتقاد آنها به ولي بينيم نمي

 حاليكه در داريم ايمان است داشته نگه را زمين و آسمان خود اليتناهي قدرت وسيله به كه بزرگ خداي به

 .گنجد نمي ما اذهان در او درباره تصوري هيچ و بيند نمي را او ، هايمان چشم

 .ميريم مي آن گسستن با و هستيم زنده بدن در حضورآن با و ماست جسم در و دارد اشراف ما بدن بر كه روح

 صوتي تارهاي از كه صداهايي الكتريسيته، امواج كنيم، مي تنفس بار هزار 40 از بيش روز، طول در كه هوايي

 ديده ولي هستند همگي كه ، بدن عصبي سيستم نفس، هواي خياالت، و اوهام و افكار. آيد مي بيرون مان حنجره

 .داريم ايمان آنها به بينيم مي ايشان از كه ظاهري آثار بعضي بخاطر ما ولي شوند نمي

 را صداهايشان يا نبينيم را آنها چه اگر هستند، ما وجودي پايه و مفيد ما براي نامرئي و مرئي آثار تمام بنابراين

 ؟ دارد امكان چيزي چنين چگونه. داريم عقيده وجودشان به اما نشنويم،

 شهواتشان كه مردمي است، داشته مخفي مردم ديدگان از را) عج( عصر ولي مبارك وجود تعالي، و تبارك خداوند

 شوند، مي محسوب گمراهان زمره در و خوانند مي شيطاني راههاي سوي به را انسان و گشته مسلط ايشان عقل بر

 !؟ داني مي كجا از تو كند مي صدق نيز راستين منتظران و حقيقي مومنان براي مسئله اين ديد بايد اما

 بيرون منزل از قدم مسجد به رفتن يا سفر قصد به كه آنگاه توباشد، همراه جا همه در)  عج( زمان امام شايد

 را او تو كه حالي در باشد، تو همراه و همسفر سفر گاه و تو، اعمال بر ناظر و حاضر كنارت، در او نهي مي

 !شناسي؟¬نمي



 شد؟ او مبارك وجود منكر) عج( امام نديدن خاطر به فقط توان مي آيا بنابراين،

 

 رضوي كالم پرتو در) عج(عصر ولي حضرت غيبت

 :فرمايند مي) ع( رضا امام

 

 

ذاك نْ الرّابِعولدي، م هغيِبي اهللاُ يف تْرِهس اهللا ماشاء 

 

 

 حضرت ادامه در بخواهد كه زماني تا داشت، خواهد نگاه غيبت پرده پس در را او خداوند، من، نواده چهارمين

 .شود¬نمي برده اسمش و شود¬نمي ديده جسمش قائم  باسمه يسمس ال و جسمه يري ال القائم: فرماييند مي

 قبل الغيبه صاحب هو و والدته في الناس يشك الذي هو و« ) عج( عصر ولي غيبت درباره) ع( محمد آل عالم

 صاحب) عج( قائم او برد مي سر به غيبت در و هستند، شك در والدتش درباره مردم كه است كسي او... خروجه

 .نمايد قيام او اينكه از قبل است، غيبت

 امامان و) ص( اكرم پيامبر توسط قبل از كه است مسلم واقعيت يك) عج( زمان امام غيبت اساس اين بر

 .دارد ديني عميق ريشه بلكه نيست، جديدي موضوع و است پيوسته وقوع به و است شده بيني پيش) ع(معصوم

 

 )باطني نعمت) ( عج(عصر امام

 :است آمده كريم قرآن در

 

 

غَ وباَس كُملَيع همعن رِهظاه و نُهباط 

 

 



 .نمود سرازير شما سوي به را خود باطني و ظاهر هاي نعمت) خداوندا(

 : فرمايد مي چنين) ع( كاظم امام شريفه آيه اين تفسير در

 يادش ولي است، پنهان ها ديده از كه است درست است غائب امام باطني نعمت و است ظاهر امام ظاهري، نعمت

 .است)عج( مهدي امام حق بر حجت دوازدهمين او شود نمي پاك مومنان دل از

 :فرمايد مي) ع( رضا امام

 3 الصور في ينفخ حتي يموت ال حي فهو الحياه، ماء من شرب الخضر ان

 ما نزد به او. بود خواهد زنده ،)قيامت روز(  شود دميده صور در كه روزي تا او پس نوشيد، حيات آب از خضر

 .بينيم نمي را خودش ولي شنويم، مي را صدايش. كند مي سالم ما به و آيد مي

 .كنيد سالم او بر پس. يابد مي حضور جا آن او شود، ياد ازخضر كه جايي هر

 به و ايستد مي عرفه در و آورد مي جا به را حج اعمال تمام و كند مي شركت حج مراسم در سال هر) ع( خضر

 .گويد مي آمين مومنان، دعاي

 

 و يار با او ولي است غائب ما امام چه اگر كه ، برد پي توان مي مهم نكته اين به) ع( محمد آل عالم گهربار، كالم از

 .كند نمي رها خود حال به را ما اي لحظه و است زنده و حاضر و حي خود مونس

 

 غيبت اسرار

 مكتوم حق حجت ظهور زمان تا آن قطعي علت كه است الهي سرّ يك عج زمان امام غيبت روايات، طبق بر

 .گردد نمي روشن ما براي كامل طور به و ماند خواهد

 چه هر كه نيست اينطور و شود گفته شد دانسته آنچه هر كه نيست اينطور: فرمايند مي) ع( رضا امام چه چنان 

 .باشد آمده گرد اهلش باشد، رسيده فرا وقتش چه هر كه نيست اينطور و باشد رسيده وقتش شود گفته

 :فرمايد مي رابطه اين در) ع( محمد آل



 معصومين بيان در حال هر به اما، رود مي بين از ترديد و شك هرگونه شود داده گفتن سخن اجازه ما به اگر «

 رضا امام كالم به سپردن جان گوش با اينجا در كه. است شده اشاره آن از هايي علت به گاهي)  السالم عليهم(

 .پردازيم مي غيبت اسرار از مواردي بيان به ،) ع(

 

 ) مردم آزمايش و امتحان(  الهي امتحان ـ1

 

 

 آيه تالوت از پس) ع( رضا امام: گويد مي خالد معمربن

 

 

»،اَلم بساَح تْرَكُوا اَنْ النّاسقُولُوا، اَنْ ينّا يآم مهفْتَنُون والي  

 

 

 »گيرند؟¬نمي قرار آزمايش مورد و شوند مي رها آورديم، ايمان گفتند تا كه پنداشتند مي مردم آيا -ميم الم، الف،

 .دين در گرفتاري يعني فتنه ما نزد! شوم فدايت گفتم چيست؟ فتنه: فرمود من به سپس

 كه گونه همان شويد، مي بال گرفتار نيز شما شود، مي بالها گرفتار) شدن خالص براي( طال كه همانگونه: فرمود

 .شود مي خالص طال

 

 جان حفظ ـ2

 سخت اين) ع( هادي امام و) ع( جواد امام زمان در و شد تحميل) ع( ائمه بر محدوديتهايي) ع( رضا امام زمان از

 به ايشان هاي فعاليت شد باعث طوريكه به رسيده خود اوج به يازدهم امام زمان در سپس يافت، افزايش گيريها

 .برسد حداقل



 ايشان جان حفظ با تا گرفت تعلق) عج( عصر ولي غيبت به الهي مشيت و خواست) عج( عصر امام زمان در و

 .يابد تحقق شيعه رهبري

 به اشاره و پرسند او از مسائل و آورند مي وي نزد مكاتيب كه نيست كسي بيت اهل ما از: فرمايد مي) ع( رضا امام

 نشو و والدت محل كه امر اين براي را جواني ما از برانگيزاند خدا كه وقتي تا شود، مي كشته اينكه مگر نمايند، او

  بود خواهد مخفي آن نماي

 مثل) السالم عليهم( بيت اهل ما مثل. كند مي تشبيه آسمان هاي ستاره به را بيت اهل) ع( محمد آل عالم

 از يكي سمت به كه زماني و كند مي طلوع ديگري كند، غروب ستارگان از يكي هرگاه كه است، آسمان ستارگان

 بسياري زمان مدت در پس. برد مي و گيرد مي بر در را او مرگ فرشته بخواهيد، او از را هايتان حاجت و برويد آنها

 و گوييد سپاس را خداوند پس،. شود مي شما ستاره طلوع باعث خداوند، كه اين تا بود خواهيد سرگرداني در

 .گيريد بر در را امامتان

 عليهم بيت اهل( ما. شود خشمگين آفريدگانش از تعالي و تبارك خداوند كه هنگامي: فرمايد مي) ع( باقر امام

) عج قائم(  را او)  عليها اهللا سالم( فاطمه فرزندان اگر دهد مي ادامه سپس.  نمايد مي دور آنان از را) السالم

 .  كند قطعه قطعه را او كه شدند مي حريص شناختند، مي

 .بود او قتل درصدد ولي است بوده فاطمه فرزندان از كه¬اين وجود با كه باشد كذّاب جعفر به اشاره شايد البته

 حجت هيچگاه نبود، اند، نداشته را آن افشاي اجازه ائمه كه ديگري دالئل و ايشان شدن كشته ترس اگر بنابراين

 تحمل با و خود ظهور با بلكه باشد، زمين در فساد و ظلم معصيت، رواج شاهد تا ماند نمي باقي غيبت در خدا،

 .كرد مي آن جايگزين را داد و عدل كرده، قيام جور و ظلم عليه سختيها همه

 است الهي خاص تكليف خاطر به بلكه نيست، ترس عاميانه معناي به شده، اشاره آن به جا اين در كه ترسي اما

 شود وارد خللي باطل، بر حق پيروزي جريان در كه است جهت بدين او نگراني و شده نهاده امام هر دوش بر كه

 عصر ولي بنابراين. باشد مي پروردگارش فرامين از اطاعت به موظف او است خداوند جانب از دستور يك اين كه

 تو تا كن ظهور«  گويند مي ظاهر به كه اي عده اجابت يا مردم دل خشنودي براي الهي فرمان صدور از قبل) عج(

 .نمايد ظهور كه تواند نمي»  كنيم ياري را



 

 ظالمان با نكردن بيعت ـ3

 دست از را) ع( عسكري حسن امام ام نواده سومين چون كه بينم مي را شيعيان گويي: فرمايد مي) ع(الحجج ثامن

 بر بيعتي هرگاه آنها امام كه چرا كنند نمي پيدا را او اما گردند، مي را جا همه خود امام جستجوي در دهند مي

 .نمود خواهد قيام شمشير با شد، نبا گردنش

 با وقتي اينكه براي شود، مي غايب او كه كند مي بيان اينگونه را) عج( مهدي امام غيبت حكمت) ع( رضا امام

 .باشد نكرده بيعت خود زمان ظالم با باالجبار ديگر تعبير به يا نباشد گردنش در احدي بيعت كرد، قيام شمشير

 

 واقعي ياران بودن كم ـ4

 آزمايش كه زماني تا)  هستيد آن منتظر و(  ايد كرده دراز را گردنتان كه چيزي آن براي: فرمود) ع( رضا حضرت

 :است فرموده متعال خداوند كه چرا شد، نخواهد محقق نماند باقي شما از كمي عده و نشويد غربال و

 

 

 » اليفْتَنُونْ هم و آَمنّا يقُولُوا اَنْ يتْرَكُوا اَنْ النّاس اَحسب اَلم،«

 

 

 شوند؟ نمي آزمايش ديگر و شوند مي رها آورديم، ايمان بگويند چون كه اند كرده فكر آيا

 انجام دين درباره كه است آزمايشي! فدايت به جانم: گفت او ؟ چيست فتنه: فرمود خود ياران از يكي به سپس

 » طال شدن خالص مانند شدني خالص طال، آزمايش همچون ، آزمايشي«  شود مي

 چون مخلص ساخته، خود افرادي مومن، انسانهاي از كه است سخت حدي به غيبت زمان در الهي هاي امتحان

 .سازد مي ناب طالي

 

 الهي انبياء سنت غيبت، ـ5



 ميان از) عج( مهدي حضرت همچون پيامبران از گروهي كه است مطلب اين بر گواه تاريخ در انبياء سرگذشت

 .شدند غايب خويش مردم

) ص( محمد عيسي، موسي، يوسف، شعيب الياس، نبي، دانيال صالح، ادريس، ابراهيم،«  از عبارتند پيامبران اين

 النبيين خاتم

 حراء غار به بردن پناه و سال سه مدت به طالب ابي شعب در) ص(پيامبر شدن مخفي ـ1

 گمراهش قوم دست از ادريس ساله بيست غيبت ـ2

 شعيب نزد در او اقامت و مدين به مصر شهر از) ع( موسي حضرت فرار ـ3

 بود روز هيجده پدرش تا او فاصله و بود مصر پادشاه حاليكه در) ع( يوسف حضرت ـ4

 ديگري و مصر و شام سرزمينهاي در سال 12 مدت به يكي نوبت، دو در) ع( عيسي غيبت بودن طوالني ـ5

 .گذرد مي سال 2000 از بيش ، تاكنون كه كردند را او آويختن دار به قصد مردم كه هنگامي

 :فرمايد مي) ع( رضا امام

 چنين) ع( موسي براي كه گونه همان. كند مي مهيا شب يك در را) عج( قائم او كار ـ تعالي و تبارك ـ خداوند

 .بازگشت رسالت مقام با وي بياورد، آتش اش خانواده براي تا رفت او كه زماني. كرد

 از سنتي و) ع(آدم پدرمان از سنتي دارد، وجود پيامبر هفت از هايي سنت قائم در: است فرموده) ع( سجاد امام

 نوح و آدم از) ص( پيامبر از سنتي و) ع( ايوب از سنتي و) ع( ابراهيم از سنتي و) ع(موسي از سنتي و)ع( نوح

 و ترس) ع( موسي از مردم، از گيري گوشه و والدتش بودن مخفي) ع(ابراهيم از عمر طول)  السالم عليهما(

 جنگيدن،) ص( محمد از ازگرفتاري، پس او كار گشايش) ع( ايوب از او، درباره مردم اختالف) ع( عيسي از غيبت،

 زمين به او پرچم هرگز و است، جباران و ظالمان كشتن و پيامبرش، و خدا دشمنان كشتن او، از دشمن ترس

 افتد نمي

 

 غيبت زمان در مردمان احوال) ب

 



 اسالم غربت

 :فرمود كه كرده روايت) ص( خدا رسول از پدرانشان از ايشان و) ع( رضا حضرت از فضال ابن

 خوشا( طوبي پس شود، مي غريب و گردد مي بر حال همان به هم اين از بعد بود، غريب ظهورش ابتداي در اسالم

 .اسالم غرباي به) حال به

 :گويد مي حديث اين توضيح در صدوق شيخ

 اندك تعدادشان مسلمانان هم آخرالزمان بوددر غريب اسالم مسلمانان، تعداد قلت جهت به اسالم ظهور ابتداي در

 گونه همان زيرا. است مسلمانان اين انتظار در طوبي شجره و بهشت و بود خواهند غربت و اقليت در آنها و است

 ستم و ظلم و جهاني كفر برابر در هم آخرالزمان مسلمانان كردند، صبر مشركان آزار بر اسالم صدر مسلمين كه

 .دهند¬نمي دست از را خود دين و كرده صبر آنان

 

 دلها جدائي و ها دوستي محو

 ):ع( رضا امام

 سرنگون را نزديكي دوست و خودي هر كه رسد مي فرا ناگزير و است راه در) پيچده و مبهم خيلي( كور اي فتنه

 كنند گم را فرزندانم نسل از امام سومين شيعيان، كه است زماني فتنه اين. كند مي

 .درآيد لغزش به آن مقابل در كسي هر است ممكن و فريبد مي را انسان كه سختي امتحان يعني: فتنه

 .دهد مي قرار انحراف و سقوط معرض در هم را خواص و دوستان كه است سخت چنان آن امتحان اين

 

 ها بدعت از اندوه

 :فرمايد مي خدا رسول از نقل به) ع( رضا امام

 جهت بدان اين و. گردد مي ذوب آتش و سرب كه چنان شود مي آب درونش در مومن دل كه آيد مي بر زماني

 .ندارند را آن دگرگوني قدرت ولي بينند مي دينشان در هايي بدعت و ها گرفتاري كه است

 



 دوستي لباس در انگيزي فتنه

 :فرمايد مي) ع( محمد آل عالم

 از شيعيان، بر انگيزيشان فتنه و زيان اند، ساخته دستاويز را بيت اهل ما دوستي و مودت كه كساني از برخي

 .است بيشتر دجال

 ؟ است بيشتر دجال از شان فتنه چرا!  خدا رسول فرزند اي: پرسيدند

 چنين هرگاه. نمايند مي عداوت و دشمني ما دوستان به نسبت و ورزند مي ودت و مهر ما دشمنان با زيرا: فرمود

 شود¬نمي شناخته باز منافق از مومن انسان نتيجه در گرديده مشتبه حقيقت و آميزد مي هم به باطل و حق شد،

 

 واليت منكران

 :فرمود رضا امام

 امام يعني(  شد خواهد مخفي سپس شد خواهد ظاهر چراغي او از بعد برود، دنيا از) ع( جواد امام پسر هرگاه

 .او از بعد كننده شك بر واي پس) عسكري

 واليت امر از ثبات كمي و يقين ضعف و شك جهت به بسياري افراد كه اين از بزرگتر حسرتي چه: فرمود اينكه تا

 آنان از اندكي مگر روند بيرون

 :فرمايند مي خويش سخنان ضمن در) ع( صادق امام

 شود مي غايب ها ديده از كه كردم مي تامل مولودي درباره كردم مي مطالعه را  جفر كتاب صبح امروز!  شما بر واي

 طوالني خاطر به و شوند مي آزمايش مومنان زمان، اين در و گردد مي دراز عمرش و شود مي طوالني او غيبت و

 كنند مي باز خود گردن از را اسالم ريسمان و شوند مي مرتد آنها از بسياري و گردند مي ترديد دچار غيبتش، شدن

 ريسمان يعني نهيم مي او گردن بر طوقي چون را انساني هر مقدرات ما: فرمود باره اين در عزوجل خداوند كه

 .است شده من غصه و ناراحتي باعث اينان احوال و اوضاع در تأمل پس. كنند مي باز گردن از را واليت

 

 قرار بي هاي دل



 بي در ها قلب و) غايب(  شود گردان روي عصر صاحب و شود كشته خالفت طالب اگر: فرمود) ع( المومنين امير

 و شوند مي هالك كنندگان آرزو شوند، مي هويدا بركت بي هاي دل و بركت پر هاي دل حال آن در بماند قراري

 همراه گروهي. شوند مي بيشتر اندكي و سيصد حدود كه مانند باقي هستند، كم چقدر مومنان و شوندگان پراكنده

 دنيا از نه و شوند مي كشته نه كردند، جهاد بدر روز در) ص( خدا رسول با همراه كه كنند مي جهاد آنان با

 .روند مي

 دلهايي بنابراين هستند، حيرت در و قرار بي غيبت اين از كه است شيعيان هاي دل همان قرار، بي قلوب از منظور

 كه گرانيد مي پوچي و گمراهي به كنند، پيچي سر آن از كه هايي دل و شوند مي بركت پر هستند، ثابت حق بر كه

 هستند بركت بي

 با قائم فرزندم انگيخت بر حق به مرا كه خداوندي به سوگند: فرمايند مي) ص( خدا رسول از نقل به) ع( رضا امام

 آل به نيازي خداوند گويند مي مردم اكثر كه جايي تا كند مي غيبت است بسته من با خدا كه پيماني و عهد

 كنند مي شك او والدت در نيز گروهي و ندارد محمد

 

 حرمان و اندوه

 ):ع( الرضا قال

 

 

» نْ كَمري منَة حؤمم و نْ كَمنٍ مؤمم فتَأسرانَ ميزينٍ حح نْدقْدانِ عف عين الماءالم « 

 

 

 ناراحت و سرگردان و اندوهناك و سوخته دل معين، ما كردن گم در كه مومن مردهاي و ها زن بسيارند چه «

 » هستند

 و گيرند بهره فياض سرچشمه اين از بايد كه جا آن است، گوارا آب از محروميت خاطر به ، ها آن اندوه و حزن

 .است غايب او چرا كه دواند، مي شعله ها آن وجود در هست آتش نشاند، فرو را خود عشق عطش



 بسته بر رخت آنها ميان از خوشي اند افسرده و غمگين خود امام فقدان از شيعيان، كه است اي دوره الزمان، آخر

 .است شده عجين آنها زندگي با تلخي و

 :فرمايند مي چنين باره اين در موسي بن علي

 

 

 » لهفان حزينٍ كُلُّ و حرّانَ و حرّي كُلُّ و األَرضِ اَهلِ و السماء اَهلِ علَيه يبكي«  

 

 

 .گريد مي او بر اندوهناكي و غمگين هر و دلسوخته مرد و زن هر و زمين و آسمان اهل

 

 آخرالزمان در قدمان ثابت

 :فرمايد مي) ص(رسول حضرت

 آنها چشم از خداوند حجت و اند نديده را ،پيامبري آخرالزمان در كه هستند كساني يقين، لحاظ از مردم باالترين

 اند آورده ايمان كاغذ روي بر اي نوشته به فقط و است مخفي

 :كند مي توصيف چنين را منتظر مومنان ديگر روايتي ضمن در حضرت سپس

 است آزموده ايمان بر را ها آن دلهاي خداوند، كه مانند مي قدم ثابت) عج مهدي( او به اعتقاد بر كساني فقط

 :فرمايد مي چنين افراد اين ايمان با رابطه در) ع( رضا حضرت

 و هستند اليقين روح مباشر كه كساني ماند، نمي استوار آن در كسي مخلصين جز كه حيرتي و غيبت از پس

 خود جانب از روحي واسطه به را آنان و نگاشته قلوبشان در را ايمان و گرفته آنها از را ما واليت پيمان خداوند

 .است داشته مويد

 

 

 ):ع( الرضا قال



 

 

 فتو أظهركم بينِ منْ علْمكُم رفَع اذا

 

 

 يقين به و داده نعمت ثبات به را آنان خداوند اند، دريافته را آن از مراد و يافته رسوخ محمد آل علوم در كه افرادي

 است داشته گرامي

 

  
 اجتماعي نابسامانيهاي) ج

 ):ع( رضا امام

 او پس برود، برادرش نزد حاجتي براي كسي و كنند انكار را همديگر مردم، و شوند بسيار نيازها و فقر كه هنگامي

 بود، شنيده او از قبالً كه كالمي از غير به و كند مي مالقات بود، كرده مالقات قبالً كه ظاهري از غير به را

 .شنود مي

 يكديگر از خويشاوندان بريدن و رحم قطع آنها جمله از كه افتد مي اتفاق ظهور نزديكي در سختي بسيار هاي فتنه

 .شود مي دوستان بين در حرمتها رفتن بين از باعث و است

 :فرمايد مي) ع( الرضا موسي بن علي

 از هاي خويشاوندي و ها دوستي و برداشته ها پرده كه گيرد مي فرا كمرشكن آشوبي و كوبنده اي فتنه را مردمان

 شود ناپديد ها ديده از فرزندم نسل از امام سومين كه است هنگامي اين و رود مي بين

 

 الهي حدود و احكام نكردن اجرا

 :فرمود) ع( رضا حضرت



 را زاني پيرمرد ـ1. است نكرده اوداوري از پيش احدي كه كند داوري چيز سه به كند قيام) عج( قائم كه هنگامي

 دهد مي ارث اظله برادر از برادر ـ3 كشد مي را الزكوه مانع ـ2 كشد مي

 كردن اجرا جرات احدي و شده تعطيل الهي احكام آخرالزمان در كه است مسئله اين بيانگر حديث اين مضمون

 .ندارد را الهي حدود

 دانند نمي كه چيزي به قضات و دهند مي فتوي خواهد دلشان آنچه طبق آخرالزمان فقهاء: فرمايد مي) ع( علي

 ولي است محترم و عزيز مردم نزد در دارد، پول كه كسي دهند مي شهادت دروغ به آنها بيشتر و كنند مي حكم

 است حقير و زبون آنها نزد در باشد پول بي كه شخصي

 

  
 دين حفظ دشواري

 تعبير به. شوند مي شناخته باز ايمان سست افراد از حقيقي مومنان دشوار، امتحانات با مخاطره پر دوران آن در

 :فرمايند مي كه) ع( موسي بن علي زيباي

 

 

 الذَهب يخلُ كَما يخْلَصونَ الذَهب، يفْتَنُ لَما يفْتَنُون

 

 

 طال شدن خالص مانند شدني خالص.  طال آزمايش همچون آزمايشي،

 پاك ها ناخالصي از ناب طالي مانند و شده گداخته طال چون سختيها، تحمل با مومنان ،)ع( حضرتش گفته به بنا

 .گردند مي

 .نباشند مصون لغزش از است ممكن نيز امامت و واليت به معتقدان حتّي كه است حدي به امتحان اين دشواري

 .نمايند مي صبر به سفارش) ع( رضا امام اساس، اين بر

 



 

 بِالصبر اَوليائنا ميثاقَ اَخَذَ ـ ذكْرُه جلَّ ـ اهللاَ انَّ

 

 

 حكم برابر در نيز تو. است گرفته پيمان باطل، هاي حكومت بر شكيبايي براي ما اولياي از متعال، خداوند

 كن پيشه شكيبايي پروردگارت

 

 باطل و حق شدن مشتبه

 ):ع( رضا امام

 دجال كار انگيزي فتنه از آن زيان كه پرداخته انگيزي فتنه به بيت، اهل دوستي لباس در برخي دوران، اين در

 كنند، چنين هرگاه. كنند مي رفتار ما دوستان به نسبت عداوت و ما دشمنان با دوستي با كه چرا است، بيشتر

 .شود¬نمي شناخته باز منافق از مومن انسان نتيجه در و گرديد مشتبه حقيقت و آميزد مي هم به باطل و حق

 

 دانش و علم تباهي

( بكشيد انتظار را فرج خود پاي زير از بندد، بر رخت شما ميان از دانش كه هنگامي: فرمود) ع( محمد آل عالم

 ) رسيد خواهد فرا ناگهاني امر اين

  
 :امن پناهگاه

 پناهگاهي طلب در فرزندم سومين رحلت هنگام كه بينم مي را شيعيانم خود چشم با گويا: فرمود) ع(الحج ثامن

 .يابند نمي را آن ولي هستند

 است پنهان ها ديده از امامشان چون: فرمود ؟ چست امر آن علت: پرسيدند

 

 دائمي كشتار



 كشتار پرسيدند؟. شود¬نمي قطع اي¬لحظه كه بود خواهد كشتاري قائم قيام از پيش: فرمود) ع( موسي بن علي

 چيست؟ نشدني¬قطع

  نشود كاسته آن شدت و حدت از و نشود سرد كه مداومي كشتار: فرمود حضرت

 

 دروغين مدعيان

 ):ع( رضا امام

 است ابقع و اصحاب سفياني، پرچمهاي زير از لشگر سر برخود هنگام به شام ويراني حضرت آن ظهور هاي نشانه از

 هستند منسوب) ع( بيت اهل به نسبت جهت از كه دارد اشاره طلب فرصت و كجرو تكرو، افرادي به حديث اين

 و مذهبي افراد وسيله اين به تا شوند مي متوسل دروغين ادعاهاي به حكومت و قدرت آوردن دست به براي ولي

 .كنند جذب خود طرف به را تندرو

 

 فرج انتظار) د

 جهاني اميد انتظار

 و رهانيده ظلم از را بشريت كه موعودي آمدن و جهان نيك آينده به را انسانها ، مختلف مكاتب و اديان تمامي در

 پديده هر دسترسي مفهوم به جهاني عدالت اين يافتن تحقّق و دهند مي نويد سازد مي برقرار را اجتماعي عدالت

 . است عصر امام ظهور فلسفه بزرگترين خويش، حق به

 نشأت گرايي ماده و الحاد مكتب پيروان از كه كننده مأيوس هاي انديشه برخالف باطل بر حق پيروزي انديشه

 الهي اصل يك شيعي فرهنگ در مقدس انديشه اين ، است اسالمي مذاهب و فرق همه تأييد مورد ، گيرد مي

 داده نويد تاريخ طول در را ستمگران بر صالحان غلبه تمام قاطعيت با روايات و قرآني آيات در كه شده محسوب

 . است شده ياد فرج انتظار عنوان به بخش نويد ايده اين از و است



 متمايز ديگر اديان در مشابه هاي ايده از را آن كه شود مي محسوب شيعي انديشه در خضائص ترين مهم از يكي و

 به راهگشايي نوعي و است شده شيعيان ميان در تالش و ئي پويا و آينده به اميد سبب آن به اعتقاد و سازد مي

 . است طالع اي آينده به دلبستگي و سازندگي به اميد ، آينده سوي

 

 انتظار لغوي معناي

 از مقصود كه چيزيست، ادراك و ديدن براي باطن چشم و ظاهر چشم دادن توجه و برگرداندن كردن، نگاه نظر،

 .است آن درباره تحقيق و تامل عمل اين

  است انتظار معني به نظر: گويد راغب

 

  
 انداختم تاخير به آنرا يعني انْظَرْتُه و انْتَظَرْتُه گويند مي

 

 

 )102 يونس( منتظرانم از شما با نيز من كه باشيد منتظر پس بگو المنتظرين من معكم اني فانتظروا قل

 

 

رِضفَاْع منْهع رْ وانْتُظ منَّهرُونْ انْتَظ30 سجده( م( 

 

 

 .انتظارند در نيز آنها كه باش منتظر و برتاب روي ايشان از پس

 

 فرج لغوي معناي

 

 



اَلْفَرَج ديوار شكاف مثل شئ، دو ميان شكافندگي شكاف،: الْفُرْجِه و 

 

 

گشايش است اندوه و غم شدن برطرف: فَرَج 

 

 

 دستبرد از بايد و باشد ناك بيم كه جائي هر و كشور مرزهاي براي استعاره بطور مفرد يا جمع صورت به فرج واژه

 است رفته بكار كرد حراست را آن دشمن

 .است شده گفته سودان و ترك مرزداران مرزهاي اسالمي كشورهاي در: اَلْفُرْجانْ

 

 

 »فُُروج منْ مالَها و زيناها و بنَيناها كَيف فَوقَهم السماء الَي ينْظُرُوا اَفَلَم«: آيه در

 

 

 چگونه كه نگرند نمي است، ايشان از برتر منزلت و عددي و جسمي و زماني و مكاني نظر از كه آسماني به آيا «

 .نيست هم اي فاصله و شكاف آن در و ندارد وبسته مسدود حدودي و ايم داده زينت ستارگان با و كرده بنا را آن

 

 شيعي انتظار

 تنها و ندارد مشخصي هاي نشانه چندان ديگر اديان در موعود كه معنا بدين است، شيعي موعود خاص امتياز اين

 موجود موعود اين كه شود مي اثبات روايات و احاديث در عميق پژوهشي با كند مي حكايت مبهم تصور يك از

 .باشد مي) عليها اهللا سالم( زهرا حضرت فرزندان از و برده نسب) ص( پيامبر خاندان از و بوده

 را واليت اصل و است داشته نگه هميشه براي را خلق و خدا ميان رابطه كه است مذهبي تنها شيع، مذهب

 دارد مي پابرجا و زنده همواره



 كرده، ختم) ع( موسي حضرت در انساني عالم و خدا ميان واقعي است، اي رابطه كه را نبوت يهود مذهب زيرا

 .كند مي قطع را مزبور رابطه و است ننموده اذعان) ص( محمد حضرت و) ع( مسيح حضرت نبوت به آن از پس

 و اند كرده وقوف) ص( محمد حضرت در مسلمين از سنت اهل شده، متوقف) ع( مسيح حضرت در نصاري مذهب

 .دانند نمي موجود خلق و خالق ميان اي رابطه ديگر ايشان در نبوت ختم با

 رابطه همان كه را واليت ولي داند، مي شده ختم) ص( محمد حضرت به را نبوت كه است تشيع مكتب تنها

 .داند مي زنده هميشه براي و حضرت آن از بعد است تكميل و هدايت

 وي جانشينان واليت واسطه به) ص( محمد حضرت از بعد و است الهي عالم به انساني عالم اتصال از كه اي رابطه

 .بود خواهد و هست و بوده زنده

 حقائق فهرست از و آورد شمار به خرافات از را او تواند نمي علمي نظر هيچ هرگز كه زنده است حقيقتي او وجود

 .نمايد حذف

 

  
 انتظار انواع

 نوآوري انديشه و اميد ، انگيزه انسانها در كه ، است نظير بي آرمان و شورآفرين آرزوي يك: سازنده انتظار ـ1

 .نمايد مي ايجاد

 .سازد مي اميدوار و بين خوش را آنان عوض در زدوده شيعيان كالبد از را بدگماني و بدبيني روح سازنده، انتظار

 عبادت نوعي خود انتظار صورت اين در كه معصيت و پليدي با نه است قرين سازندگي و تقوي با فرج، انتظار

 .شود¬مي تلقي

 .العبدالمؤمنْ علَيه مادام الْفَرَج انْتظار عزَّوجلَّ عنداهللاِ األَعمال أَحب فَانَّ اهللا، روح منْ لَاتيأسوا و الْفَرَج انْتَظروا

 خداوند نزد اعمال محبوبترين فرج انتظار كه درستي به پس نگرديد، نااميد الهي رحمت از و باشيد فرج منتظر

 است انتظار در مؤمن بنده كه آنگاه تا است،

 



 » الْفَرَج انْتظار اُمتي اَعمالُ اَفْضَلُ« : فرمايند مي نقل پيامبر از) ع( رضا امام

 

 

 » است فرج انتظار من امت اعمال افضل«  

 .است نااميدي معناي به »يأس« آن ضد پس است ظهور انتظار و اميد معناي به »انتظار« اگر

 :فرمايند مي) ع(رضا امام

 

 

 رقيِب، معكُم انّي ارتَقَبوا و تَعالي اهللاِ قَولُ سمعتُم ما! الْفَرَج انْتظار و الصبر أَحسنُ ما «

 

 أصبرَ قَبلكُم منْ الَّذيِنَ قَدكانَ و الْيأس علَي الْفَرَج يجِيء فَانَّما بِالصبر، فَعلَيكُم المنْتَظرينِ منَ معكُم انّي فَانْتَظرُوا 

 » منْكُم

 

 

 نيز من كه باشيد منتظر: ( است فرموده كه را خدا گفتار ايد نشنيده مگر فرج، انتظار و صبر نيكوست چه و «

 اقوامي آمد، خواهد اميدي نا و يأس از بعد فرج كه سازيد خود پيشه را شكيبايي و صبر پس منتظرم شما همراه

 .بودند شكيباتر شما از بودند شما از پيش كه

  
 ):ع( جواد امام

 

 

 بِانْتظارِه عنْه فَرَج فَقَد األَمر هذا عرَّف منْ الْفَرَج، انْتظار شيعتُنا اَعمالُ اَفْضَلُ

 

 



 براي انتظار همين با خداوند بشناسد، آنرا و بداند را امر اين كس هر است، فرج انتظار ما شيعيان اعمال برترين

 .فرمايد مي عطا فرج آنها

 شده نقل) ص(پيامبر جدشان و گرامي پدران از نقل به)  السالم عليهم( ائمه از مضمون همين با فراواني روايات

 .است مسئله اين العاده فوق اهميت نشانگر كه است

 

 ويرانگر انتظار

 اين پيروان است بدعتها و ها كجروي و فساد و ظلم مقابل در نكردن مقاومت و نگري منفي نوعي انتظار نوع اين

 امر گردد، ميدان تاز يكه باطل و گيرد فرا را جهان ظلم كه آنگاه است، ظهور مقدمه فساد و شر معتقدند نظريه

 .گردد مي واقع ظهور

 نحوه اين. پندارند مي ظهور امر در تاخير عامل آنرا و كرده مخالفت مبارزه و جهاد گونه هر با گروه اين مبنا اين بر

 .گيرد مي نشأت ظهور روايات نادرست توجيه از منفي نگرش

 :فرمايند مي) ع( علي اميرالمؤمنين

 

 

 »العترَة ابرار مع خياراالُمة اولئك آخرون، يهتدي و اقوام فيها يضلُّ حيَرةٌ لغيبةِ يكونُ«

 

 

 مردم بهترين آنها و شوند مي هدايت هم اي عده و گمراه آن در اي عده كه است سرگرداني او غيبت زمان در«

 ».هستند عترت بزرگان همراه كه هستد

 و گرفته فزوني انحرافات و افكار اين غيبت عصر در اند، بوده روبرو انحرافي عقايد و افكار با همواره اسالمي امت

 شده سپرده فراموشي به اسالمي عقايد و احكام از بسياري ، است خطرناكتر هم جاهليت دوران از جهاتي از حتي

 .»هستند امان در انحرافات اين شرّ از مردم از اندكي شمار تنها و

 :فرمايند مي رابطه اين در نيز) ع( باقر امام



 

 

»خرُجه يعديرَةٍ و غَيبةٍ بال ح تصون االَّ دينه علي فيها يثبخلرون المباشروح الماليقين، ل 

 

 »منه بِروحٍ اَيدهم و االيمانَ قلُوبِهم في كتَب و بِوِاليتنا ميثاقَهم اهللا اخَذَ الذين 

 

 

 باشند مخلص كه هستند قدم ثابت دين بر كساني فقط و كرد خواهد ظهور سرگرداني و حيرت از بعد) عج( قائم«

 آنها قلبهاي در را ايمان و است گرفته عهد ايشان از ما واليت براي خداوند كه كساني باشند، همراه يقين روح با و

 » .كند مي تأييد خود جانب از روحي با را آنها و است نموده حك

 خير؟ يا طلبد مي را حضرتش ياري براي اسالمي جامعه شدن آماده و زمينه پيش حق، حجت توسط قيام اين آيا

 :كند مي نقل چنين) ع( صادق حضرت از ابوبصير

 

 

دعيل كُمدخُرُوجِ اَحمِ لالْقائ هلَيع المالس ماً لَو وهس 

 

 اَنْصارِه و اَعوانه منْ يكُونَ و يدرِكَه حتّي عمرِه في ينْسأَ لَأَنْ رجوت نيته منْ ذلك اهللاُ علم فَانْ 

 

 

 كه وقتي پس. باشد تير يك كردن آماده به چه اگر سازيد مهيا را خويشتن كه شما از كدام هر بر است الزم

 .نماييد درك را سرور آن ظهور و كند مرحمت مهلتي شما به اميدوارم ببيند شما در را آمادگي اين خداوند

 امر در حسين اوالد از مردي كه وقتي تا شود نمي تمام دنيا كه كردند روايت) ص( خدا رسول از) ع( رضا امام

 .است شده جور و ظلم از پر كه همانطور سازد مي داد و عدل از پر را زمين او و نمايد قيام من امت



 سال هزار چند تاكنون صغري غيبت از«: فرمود چنين ويرانگر انتظار مفهوم تبيين در) ره( خميني امام

 طول در بياورد، تشريف حضرت كه نكند اقتضا مصلحت و بگذرد ديگر سال هزار صدها است ممكن و گذرد¬مي

 و اعتقاد از بدتر آنها اظهار يا مطالبي چنين به اعتقاد نشود؟ اجرا و بماند زمين بايد اسالم احكام مديد مدت اين

 ».است اسالم شدن منسوخ ظهور

 :فرمايد مي) ع( رضا امام

 

 

 .ربك لحكْمِ واْصبِرْ. الْباطلِ دولَةِ علي بِالصبرِ اَوليائنا ميثاقَ اَخَذَ -ذكْرُه وجلَّ عزَّ اهللاَ انَّ

 

 

 حكم برابر در نيز تو. است گرفته پيمان باطل، هاي¬حكومت بر شكيبايي براي ما اولياي از متعال، خداوند

 .كن شكيبايي پروردگارت

  
 :فرمايند مي) ع( صادق امام

 

 

 اْلأَمر، لهذاَ استعجالهِم منْ النّاس هلَك انَّما

 

 ».يستَأخروا لَم و ساعةً يستَقْدموا لَم بلَغُوا قَد اَلَيها، ينْتَهي غَايةً األَمرِ لهذاَ انَّ. الْعبادة لعجلَةِ يعجلُ ال اهللا انَّ

 

 

 ظهور، براي. كند¬نمي عجله بندگانش عجله خاطر به خداوند. شدند هالك كردند، عجله او ظهور براي كه مردمي

 .برسد انتها به زمان اين بايد كه شده تعيين زماني

 



 غيبت زمان در شيعيان وظايف) ه

 امام شناخت و معرفت ـ1

 

 

 »جاهلَّيه ميتَه مات اَئمتَه يعرِف لَم و مات منْ« : رضا امام

 

 

 » است مرده جاهليت مرگ به بميرد خويش امامان به نسبت شناخت بدون هركس «

 و والقاب نام شناخت از فراتر معرفت، اين و باشد مي ميسر امامان شناخت رهگذر از تنها ديني، معرفت و هدايت

 فرمايشات الي¬البه در را حقايق كرده، انديشه ها آن حيات اسرار و ها شگفتي در بايد. ست ها آن... و والدت تاريخ

 .برگزيد زندگي هاي اسوه را ها آن و نموده مطالعه را ها آن واالي اهداف. آورد بدست ها آن

 كه چرا. ساخت خواهد قرين خدا بندگي و عبادت روح با را انسان روح و است آفرين تعبد ها، آن شناخت در تدبر

 عيار تمام نمونه خود حضرت، آن گويا پس. خداست و پيامبر از اطاعت و ائمه از اطاعت عين زمان، امام از اطاعت

 :دهيم مي سالم حضرتش به عنوان همين با زيارت، از يكي در كه است دين

 در حركت و دين اين از پيروي و رسيده ما به دين بر سالم) مطهر سرداب زيارت( »  االنور الدين علي السالم «

 باره اين در رضا امام كه بخشد مي شهيدان و پيامبران رفاقت، و همدمي مقام شيعيان به حضرت، آن واليت مسير

 :فرمايند مي

 

 

 »رفيقا اُولئك حسنَ و الصالحينَ و الشُّهداء و الصّديِقينَ و للنَّبيينَ رفيقاً ولينا يجعلَ اَنْ اهللاِ علَي حقُّ«

 

 



 پيامبران رفيق و همدم اند، شده نايل ما معرفت و واليت مقام به حق به كه را ما دوستان كه است خداوند بر «

 » هستند رفقايي نيكو آنان و دهد قرار شايستگان و شهيدان راستگويان،

 

 صالح عمل و ايمان

 :فرمايند مي ايمان حقيقت درباره) ع( الرضا قال

 

 

 ».ثالث خصالٌ فيه تكونُ حتَي االيمان حقيِقَةُ عبد اليستَكْملُ«

 

 

 :خصلت سه پرتو در مگر يابد نمي راه ايمان حقيقت به انساني هيچ

 

 

 الدين في التَفَقُه

 

 

 دين در نگري ژرف و شناخت ـ1

 

 

نُ وسي التَْقديرِ حعيشَةِ فالم. 

 

 

 زندگي ادامه در صحيح ريزي برنامه ـ2

 



 

 .الرَّزايا علي والصبرُ

 

 

 سختيها بر شكيبايي ـ3

 

 :فرمودند) ع( رضا امام

 

 

 )السالم عليهم( محمد آل حب علي اتكّاالً العبادةِ في واالجتهاد الصالح العملِ تَدعوا ال

 

 دونَ هما اَحد اليقْبلُ فَانَّه العبادةِ علَ اتّكاالً لاَمرِهم التَسليم و) وسلم آله و عليه اهللا¬صلي( محمد آل حب تَدعوا ال

 .اآلخَر

 

 

 عليهم اهللا صلوات( بيت اهل محبت به كردن تكيه با را الهي عبادت در كوشش و تالش و) نيك( صاحل عمل

 .نكنيد رها) اجمعين

 

 امام محبت و ياد -3

 كه نكنيد رها عبادات انجام خاطر به را ايشان اوامر مقابل در شدن مطيع و) اهللا صلوات( ائمه به) مودت( محبت و

 .گردد نمي پذيرفته) الهي درگاه در( ديگري بدون كدام هر اصل دو اين

 

 

 يجمعونَ خَيرٌ هو فَلْيفْرَحوا فَلذلك بِرَحمته و اهللاِ بِفَضلِ قُلْ): 58/يونس( آيه درباره رضا امام



 

 

 جمع ها آن كه دنيايي از است بهتر آن كه باشند شادمان بايد او خاندان و پيامبر دوستي به كه است اين مقصود

 كنند

 ):ع( اميرالمومنين از نقل به) ع( رضا امام

 نتظر حجت محبت باشد، نيكو اسالمش و كامل ايمانش كه حالي در كند مالقات را خداوند دارد دوست هركس

 امامان و زندگي هاي تاريكي در روشن هاي چراغ پيشوايان، ديگر و او كه دهد قرار خود پيشه را الزمان صاحب

 را تعالي خداي سوي از شود، رادارا واليتشان و بدارد دوست را آنان كه هر براي من تقوايند، هاي نشانه و هدايت

 .كنم مي ضمانت بهشت

 آن بر اندوهگين و غمين دل هر و سوخته دل مرد و زن هر و زمين و آسمان اهل: فرمايد¬مي) ع( رضا امام

 .كنند مي گريه حضرت

 .اند فرموده عنوان رسالت پاداش و اجر را آن و دانسته الزم همگان بر را بيت اهل به محبت خداوند

 

 

 )23 شوري(  الْقُرْبي في المودةَ االَّ اَجراً علَيه اَسئَلُكُم ال قُل «

 

 

 شود مي لحاظ مردم خود براي آن، منفعت و بهره كه آن مگر نيست واين

 

 ).47/ سبا( لَكُم فَهو اَجرٍ منْ سألْتَكُم ما قُلْ(  

 

 .گردد مي هموار كمال و هدايت راه و شده فراهم ها آن اطاعت هاي زمينه پاكي، هاي اسوه آن به محبت با اينكه چه

 :فرمودند كه زمان امام كالم اساس، اين بر



 

 

 » محبتنا منْ بِه يقرَب بِما منْكُم امرئ كُلُّ فَلْيعملْ «

 

 

 .نمايد عمل كند، مي نزديك ما محبت مقام به را او كه آنچه به بايد شما از يك هر پس

 الهي مقام آن به ما تقرب و محبت ساختن افزون براي اي مقدمه ما، شايسته اعمال انجام كه است جهت آن از

 .آيد مي شمار به شيعيان براي خطير اي¬وظيفه باشد، مي

 

 عاشقانه انتظار -4

 عبادت نوعي خود انتظار اين ورطه اين در كه معصيت و پليدي با نه است قرين سازندگي و تقوي با فرج، انتظار

 .شود مي تلقي

 :فرمايند مي) ع(رضا امام. است كار در گشايش انتظار، بركات جمله از

 

 

» اَلَيس ظارنْتنَ الفَرَجِ انَّ الفَرَج؟ ملُّ اهللاَ اجزَّوقُولُ عرُوا: ينّي فَانتَظا كُمعنْ مريِنَ منْتَظ71/اعراف( الم (« 

 

 

 » انتظارم در شما با هم من كه بكشيد انتظار پس: فرمايد مي خدا نيست؟ فرج از بخشي خود فرج، انتظار آيا «

 :فرمودند نقل پيامبر از) ع( رضا امام

 

 

 » الْفَرَج انْتظار اُمتي اَعمالِ اَفْضَلُ «

 



 

 » است فرج انتظار من امت اعمال افضل«  

 

 تَبرّي و تَولّي -5

 »منّا فَلَيس كَذلك يكُن لَم فَمنْ لاَعدائنا الَمخالفُونَ بِقَولنا اَالخذُونَ لاَمرِنا الْمسلمونَ شيعتُنا« ): ع( رضا امام

 

 

 ورزند مي مخالفت ما دشمنان با و كنند مي ماعمل گفتار به و نهند مي گردن ما امر به كه اند كساني ما پيروان «

 » نيست ما از نباشد چنين كه هر پس

 بگيرد امام از خطي دست تبرك براي خواست مي كه مسني مردي به محمد آل به محيت باب در رضا امام

 :فرمودند

 » باشند فاسق ها آن چه اگر باش، ايشان دوستان ودوستدار باشي فاسق چه اگر باش، محمد آل دوستدار «

 :فرمودند جعفري جعفر بن سليمان به دشمنان، معاونت عدم و جستن بيزاري باب در امام

 و است كفر معادل نيازهايشان، تامين در كوشش و ها آن به كمك و دشمنان دستگاه به شدن وارد سليمان، اي «

 » است آن سزاي دوزخ، و آتش كه است بزرگي گناهان زمره در ايشان، به عمدي توجه

 

 صبر و تقيه- 6

 :فرمودند) ع( رضا امام

 

 

 بِالصبرِ فَعلَيكُم..... الفَرَج انْتظار و الصبرَ اَحسنَ ما

 

 



 شكيبايي به باد شما بر پس.... فرج انتظار و شكيبايي نيكوست چه و

 ور حمله دشمن به نيروها، بسيج با و كند مي ذخيره ظهور روز براي را خود امكانات صبر، سنگر در منتظر، «

 موفقيت لوازم جمله از رزمنده اختفاء و سنگر سازي مستور و دشمن ماندن غافل اينكه است مسلم آنچه. شود مي

 .گيرد صورت تقيه مبناي بر عصر، اين در بايد روايات طبق بر كه است نبرد اين در پيروزي و

 سازد مي ناپذير نفوذ سدي خدا، دشمنان و مومنان بين كه است بلندي و پايدار دژ تقيه،

 :فرمايند مي كرده قلمداد وظيفه يك حد در را غيبت عصر در شيعيان براي تقيه جايگاه اهميت رضا امام

 

 

كُملَيع ،بِالتَقيه نَّهله الدين له التقَية من« روِي فَا« و وِير »ية تارِكرٌ التَقكاف« 

 

 » منّا فَلَيس قائمنا خُرُوجِ قَبلَ التَّقيةَ تَرَك منْ»  « .آخر الدهرالي أَولَ منْذ دين التقية اليتّقي، حيثُ اتقّ«

 

 

 » نيست ما از كند ترك را تقيه قائم، مقام از قبل كلي به كه كس هر «

«  و»  كشيدن تكاپو از دست«  معناي به كه است دشمنان هاي دسيسه برابر در حفاظتي شيوه يك تقيه اما

 .باشد مي ها فعاليت استتار و دشمن غافلگيري اصل از استفاده بلكه نيست،»  دشمنان با همدستي

 امام نصرت درجهت نيروها سازي آماده براي كه است غيبت دوران در مسلمي امر تقيه) ع( رضا امام كالم بنابر

 .است الزم زمان

 )13/حجرات(  آيه ذيل كه آنجا: اند كرده معرفي تقوي همطراز را تقيه ديگر، بياني در ايشان

 

 

 » اَتْقاكُم عنْداهللاِ اَكْرَمكُم انَّ «

 



 

 بِالْتَقيه اَعملَكُم عنْداهللاِ اَكْرَمكُم انَّ: فرمايند مي

 

 

 .كند عمل تقيه به بيشتر كه است كسي خدا، نزد شما ترين گرامي

 كرد؟ تقيه بايد كي تا كه شد سوال حضرت آن از سپس

 » نيست ما از كند ترك را تقيه او قيام از قبل كس هر و بيت اهل ما قائم ظهور روز تا«: فرمود

 نگهداري معني به و ريشه يك از دو هر زيرا. است شده تفسير فرد ترين كننده تقيه به اتقاكم حديث اين در

 انسان شود مي موجب كه است عملي نيز تقيه باشد، عذاب از انسان نگهداري موجب كه عملي يعني، تقوي. است

 .شود حفظ دشمنان كينه و مكر از

 .شمردند مي بر سكوت و مردم از گيري كناره را الزمان آخر فتنه از رهايي راههاي جمله از) ع( رضا امام همچنين

 

 

 الصمت في واحد و النّاسِ اعزالِ في تسعةَ اَجزاء عشَرَة منْه العافيه تَكُونَ زمانٍ النّاسِ علَي يأتي

 

 

 در يكي و مردم از گيري كناره در آن نه است، جزء ده در جستن سالمت و عافيت طلب كه آيد مردم بر زماني

 .است سكوت و خاموشي

 

 ):ع( الرضا امام قال

 

 

 كُلِّ علي دليلُ انّه المحبة، يكْسب الصمت انَّ. الحكمةَ اَبوابِ منْ باب والصمت والعلْم، اَلْحلم: الْفقْه عالمات منْ انَّ«

 » .خَير



 

  
 به. است حكمت درهاي از دري سكوت و. است دانش و بردباري و زيركي هاي نشانه از: فرمود) ع( رضا حضرت

 .است خيري هر بر راهنماي قطعاً و كند مي محبت جلب سكوت كه درستي

 

 امت به) ع( رضا امام اخالقي هاي¬توصيه

 :فرمودند) ع( رضا امام

 

 

اكُميا رض والْح و دسما الحنَّهلَكا فَامِ أَهفَه، األمالالس 

 

اكُم ويا خْل ونَّها البةٌ فَارّء في التَكُونَ عاهنٍ، وال حؤمنَّها هااليمان خالف ا. 

 

 

 بپرهيزيد بخل از و است شده پيشين هاي¬امت هالكت موجب خصلت دو اين زيرا بپرهيزيد، حسد و حرص از

 .است ايمان مخالف) بخل صفت( كه درستي به و نباشد آزاد و مؤمن شخص در كه است آفتي خصلت اين زيرا

 .ها¬زشتي همه روي به است دري خشم. شرّ كُلِّ منْتاج الغضب: فرمود

 :فرمودند) ع( رضا حضرت

 

 

كُملَيدق عبِالص و اكُميا ذْب والْك نَّهال و فَا حلصالّ يه الاَهل 

 

 

 .اهلش براي مگر نيست شايسته خصلت اين كه درستي به دروغ از باشيد برحذر و راستي به باد شما بر



 

 ) او مقام از تجليل(  ادب و احترام

 سر بر دست مقدسش، ساحت به احترام و تواضع نشان به و برخاسته جاي از»  قائم«  نام ذكر هنگام رضا، امام

 .فرمود مي دعا فرجش براي و نهاده

 هاي آرمان پوشيدن عمل جامه جهت در آمادگي اعالم خود همام، امام آن واالي مقام به احترام بر عالوه كار اين

 .رود مي شمار به او جهاني قيام و مقدس

 

 )مكان و زمان حسب به) (ع( عصر امام ظهور براي دعا

 همواره رضا امام فرمودند مي ترغيب آن به نيز را خويش پيروان زمان، امام براي دعاي به خود تقيه بر عالوه ائمه

 .دادند مي فرمان حضرت آن براي دعا به

 :اند داده خوددستور پيروان به نيز عصر امام مقدس وجود خود و

 

 

» اَكْثَرُ و و عاءجيِلِ الدتَع نْ الْفَرَجفَا ككُم ذلفَرَج  « 

 

 

 .است آن در شما گشايش زيرا كنيد، دعا بسيار فرج امر در تعجيل براي

 رها آتش عذاب از را افرادي روز، آن در خداوند. است رحمت زيادتي روز آن و سازد مي روا را بزرگ حاجات

 از را او كه است داشته الزم و حتم خود بر تعالي خداي كند، ادا را روزي چنين حرمت و حق كه هر. سازد مي

 .كند آزاد جهنم آتش

 هركس و. است امان در شدن محشور هنگام در و است، مرده شهيد بميرد، شب يا روز آن در كسي چنين اگر

 مگر داده قرار جهنم در را او كه است سزاوار خداوند بر كند ضايع را آن حق و شمارد، كوچك را روز اين حرمت

 . نمايد توبه آنكه



 .است شده اشاره دعا، استجاب در خاص زمان تأثير به روايات، از بسياري در

 :كند¬مي نقل چنين) ص( پيغمبر از اجدادش، از) ع( رضا حضرت

 .كند مي برابر دو را حسنات روز آن در خداوند. است ايام سيد جمعه روز شك بدون

 .برد مي باال را ها درجه. آمرزد مي را گناهان

 .نمايد مي برطرف را ها اندوه. كند مي مستجاب را دعاها

 :است آمده الزيارت كامل كتاب در كه روايتي طبق

 .است) ع( رضا امام حرم است شده سفارش) عج( حجت حضرت حق در كردن دعا كه مقدسي هاي مكان از يكي

 

 

 :شود خوانده زير دعاي) السالم عليهم( معصوم امام از هريك براي نماز از بعد: است آمده چنين روايت اين در

 

 

»ملِّ اَللّهلي صع تكجح و كليو م وفي الْقائ ،كلوةً خَلْقةً، صيةً، ناميلُ باقجبِها تُع ،هفَرَج و رُهبِها تَنْص...« 

 

 

 زودتر را فرجش آن با كه پايدار و روزافزون درودي. بفرست درود آفرينشت در قائم و وليت و حجت بر! خداوندا«

 ».گرداني پيروزش آن به و برساني،

  
 

  
 

 ششم فصل

 

 ظهور طالئي عصر



  
 

 ظهور هاي¬نشانه) الف

 ناگهاني امر

 :است آمده چنين كند، مي نقل) ص( خدا رسول از بزرگوارش پدران از) ع( رضا حضرت كه روايتي در

) ص( حضرت آن ؟ كند مي ظهور وقت چه شماست نسل از كه قائم آن!  خدا رسول اي: شد عرض) ص( پيامبر به

 تعالي و تبارك خداوند فقط را آن وقت و ساعت قرآن، ايات به استناد با يعني، است قيامت مانند او ظهور:  فرمود

 !بس و داند مي

 :فرمايند مي) ع( رضا امام

 

 

 .»أَقْدامكُم تَحت منْ الْفَرَج فَتَوقَّعوا أَظْهرِكُم، بينِ منْ الْعلْم رفع إذا«

 

 

 ).ناگهاني صورت به يعني.  (»بكشيد انتظار را فرج خود پاي زير از بربندد، رخت شما ميان از علم هنگاميكه«

 

 

 ».لنَفْسه اْإلمامةَ يدعي كُلُّهم طالبٍ، أَبي آلِ منْ رجالً عشَرَ أثْني خُرُوج ذلك ويسبِقُ«

 

 

 »)ع( ابوطالب حضرت فرزندان از نفر دوازده او، ظهور از پيش«

 نقل الفداء له روحي اهللا بقية حضرت ظهور هاي¬نشانه باب در) ع( الرضا موسي بن علي حضرت از بزنطي

 :فرمايند مي حضرت آن كه كند¬مي

 



 

 . »...و صالحٍ بنُ شُعيب و والْمرْواني الْيماني و السفْياني الْاَمرِ هذَا قَبلَ«

 

 

 :شود مي ديده عالمت چهار) ع( مهدي حضرت فرزندم قيام مقدمه در

 سفياني خروج -1

 يماني قيام -2

 مرواني خروج -3

 صالح بي شعيب -4

 اين: پرسيدند. افتد مي اتفاق حرمين بين اي حادثه كه است هايي نشانه ظهور، از قبل: فرمودند ادامه در) ع( امام

 چيست؟ حادثه

 گيرد مي بر در را سفياني لشكر) ع( محمد خاندان از نفر پانزده سفياني، و شود مي برافروخته غضبي: فرمودند

 

 

 ... الْمقدسِ بيت في يقْتَلُونَ كَلْباً و السفْياني انَّ...

 

 

 را دو آن كه شوند مي كشته) عج( زمان امام با بيعت زمان در المقدس بيت در كلي بني از نفر يك و سفياني

 به دمشق دروازه در غنايم و زنان سپس. شوند بريده سر عمومي، ميدان در كه شود مي داده دستور و گيرند مي

 .رسند مي فروش

 مكاني راويان، نقل كثرت علت به حديث اين در ولي شود، مي انجام طبريه درياچه كرانه در سفياني، بريدن سر

 .است شده ذكر ديگر

 .إِبلياء بابِ بالطَةِ علي يذْبح السفْياني إِنَّ



 ورودي راه ايليا، دروازه از مراد است، ممكن شود مي جدا تنش از سر ايليا، دروازه در سنگي تخته بر سفياني

 .باشد است، قدس راه همان كه فلسطين

 : فرمايند مي سفياني با رابطه در) ع(اميرالمومنين

 

 

 .نَاصرٌ األَرضِ والفي عاذر السماء في مالَه خَليفَةٌ يقْتَلُ العهد ذلك في

 

 

 .نيست او براي رساني ياري زمين، روي بر و ندارد عذري آسمان، در كه شود مي كشته حاكمي زمان، آن در

 

 ابقع و اصهب خروج

 :فرمايد مي شده ياد هاي فتنه مورد در) ع( رضا امام

 

 

 .»السفْياني و والْأَصهب، اَلَأَبقَع،: فيها الثَّالث الرَايات الْتقاء حينَ الشّامِ خَراب يكُونَ أَن عالماته منْ«

 

 

 و اَصهب و سفياني هاي¬پرچم زير در لشگر سه برخورد هنگام به شام ويراني حضرت آن ظهور هاي نشانه از«

 .»است اَبقَع

 

  
 امان بي كشتار

 

 



 :ميفرمايند) ع( رضا امام

 

 

 » يفْتُرُ ال دائم: قالَ الْبيوح؟ ما و: قيلَ. بيوح قَتْلٌ اْألَمرِ هذَا قَبلَ«

 

 

 ايشان ؟ چيست داغ كشتار: شد پرسيده حضرت از داد، خواهد رخ داغي بسيار كشتار) ظهور( امر اين از قبل «

 » گرايد نمي سردي به و شود نمي قطع است، پيوسته كه كشتاري: فرمود

 شمرده مباح مردم خون زمان آن در اينكه ديگر و كشتار و كشت شدت از حاكي) ع( رضا امام كالم تعبيري، به

 .شود مي

 

 آسمان و زمين دگرگوني

 :ميفرمايند) ع( الرضا موسي بن علي

 

 

 .»بؤُوح يوم ذلك قَبلَ«

 

 

 ».هست داغي بسيار روز آن، از پيش «

 

 

 :ميفرمايند) عج( زمان امام

 

 



»...و عتَماج سالشَّم رُ والْقَم و تتَداربِهِما اس بالْكَواك و ومالنُّج« 

 

 

 ».كنند احاطه را آنها سيار و ثابت ستارگان و آيند گرد ماه و خورشيد«

 .باشد غيرعادي خسوف و كسوف اثر در مسير يك در آنها گرفتن قرار ماه، و خورشيد آمدن گرد از منظور شايد

 

 

 گرد ماه و خورشيد«: »والْقَمرُ الشَّمس جمع و«: است آمده نيز كريم قرآن در ماه و خورشيد گردآمدن تعبير

 .»آيند

 

 

 در خورشيد برابر در) كتاب تأليف سال( امسال شمسي منظومه كرات كه اند¬نوشته شناسان¬ستاره اينكه جالب

 .آورد مي در صدا به را خطرهائي زنگ و است نادر بسيار وضعي چنين كه گيرند¬مي قرار استقامت يك

 

 

 اْألَرض و السماء سكَنَت ما اسكُنُوا و إِتَّقُواهللاَ،): ع( رضا امام

 

 

 !باشيد آرام است، آرام زمين و آسمان تا و بترسيد خدواند از

(  خشف نشدن واقع بخاطر زمين آرامش و صاحبشان نام براي ندايي نشدن شنيده دليل به آسمان، آرامش

 .دهد مي رخ بزرگي اتفاق دنبالش به و شود مي واقع آسماني، بانگ است،) سفياني( سپاه) نابودي

 :فرمودند) ع( صادق امام كه كند¬مي نقل بصير ابي

 

 



 عاشُوراء يومِ في يقُوم و عشْرينَ و ثَالث لَيلَةِ في السالم علَيه الْقائمِ بِاسمِ ينادي

 

و وه وملَ الَّذي الْيقُت نُ فيهيسنُ الْحيٍّ بلا عهِملَيع الممِ في لكانّي السوي تبرِ السنَ الْعاشرَّمِ محالْم 

 

 اْالَرضِ اَطْراف منْ شيعتُه الْيه فَتَصيرُ »للّه الْبيعةُ« ينادي يميِنه عنْ السالم علَيه جبرْئيلُ الْمقامِ و الرُّكْنِ بينَ قائماً

 

 . ظُلْماً و جوراً ملئَت كَما عدالً الْاَرض بِه اهللاُ فَيملَأُ يبايِعوه حتّي طَيا لَهم تُطْوي

 

 

 امام حضرت كه عاشواست روز در حضرت آن قيام و. كند¬مي ندا) ع( قائم اسم به منادي سوم و بيست شب در

 مقام و ركن بين) عاشورا( محرم دهم شنبه روز در كه] را قائم[ بينيم مي گويا. كشتند را يارانش و) ع( حسين

) الفداء له روح( عصر امام شيعيان. »خدا براي بيعت« كه ميكند ندا و اوست راست طرف در) ع( جبرئيل و ايستاده

 امام آنگاه. شود مي ديده نور در سرعت به آنها پاي زير زمين و آيند مي عالم اكناف و اطراف از) خاص شيعيان(

 .باشد شده جور و ظلم از پر كه چنان كند مي داد و عدل از پر را دنيا زمان

 اشاره عالمت چند به) ع( صادق امام از بصير ابي الفداء له ارواحنا اهللا بقية حضرت ظهور هاي نشانه با ارتباط در

 :ميفرمايند

 

 

 ).رمضان مبارك ماه سوم و بيست ظاهراً( است سوم و بيست شب در آسماني نداي -1

 .است عاشورا روز در قيام -2

 عصر امام با بيعت يعني ؛»خدا براي بيعت«: زند مي فرياد و ايستد مي حضرت آن راست طرف در جبرئيل -3

 .خداست با كردن بيعت

 .رسند مي خدمتشان االرض طي با) خاص افراد( شيعيان -4



 .شود مي داد و عدل از پر زمين -5

 

 )ظهور بشارت( آسماني نداي

 ايشان كه است كرده بيان حديثي) ع( الرَضا موسي بن علي االئمه ثامن حضرت مقدس وجود از محبوب بن حسن

 :فرمايند مي

 

 

نَّهقالَ ا دنْ البتْنَةٍ مف اءمقُطُ صيلمٍ صسبِطانَةٍ كُلُّ فيها ي ةٍ وليجو و كذل نْدقْدانِ عةِ فثَ الشّيعنْ الثاللْدي مو 

 

 الْمعينِ الْماء فَقْد عنْد حزينٍ حرّانٍ متَأَسّف مؤْمنٍ منْ وكَم الْاَرصِ اَهلُ و السماء اَهلُ علَيه يبكي 

 

 للْمؤْمنينَ رحمةً يكُونُ قَرُب منْ يسمعه كَما بعد منْ يسمعه نداء نُودوا قَد و يكُونُونَ اَسرَّما بِهِم كَاَنّي

 

ذابًا ورينَ علْكافل فَقُلْت و اَي داءن وقالَ( ه هلَيع المنادونَ) السبٍ في يجوابٍ ثَالثَةَ رنَ اَصم ماءوتاً السنْها صاَال م 

 

 بارِزاً بدناً يرونَ الثَالثُ والصوت الْمؤمنينَ معشَرَ يا اآلزفة اَزِفَت الثّاني والصوت الظَالمينَ علَي اهللاِ لَعنَةُ

 

ونِ نَحيسِ عنينَ هذا الشَّمؤماَميرُالْم في كَرَّ قَد الكمينَ هالظّال )وايةٍ في ور رييمالْح( 

 

وتالصنٌ ودري بسِ قَرْنِ في يقُولُ الشَّمنّ يثَ اهللاَ اعوا فُالناً بعمفَاس لَه وا واَطيع ميعاً قاالً وج نْدفَع كي ذلأتي النَاس 

الْفَرَج 

 

و دتَو النَاس كانُوا لَو ياءاَح ي وشْفاهللاُ ي وردمٍ صنينَ قَومؤْم . 

 



 هاي رابطه و دوستي سدهاي تمام كه بگيرد را مردم دامن كن بنيان و باليي و بزرگ و سخت اي فتنه بايد ناچار

 وقتي در بالها و ها سختي اين و) نباشد پناهگاهي( شود كوبيده درهم دوستي و قومي اعتمادهاي و خويشاوندي

) ع( مهدي حضرت و كند وفات) ع( عسگري حسن امام يعني( بدهند دست از را فرزندم سومين شيعه كه است

 مي گريه او فراق از و او بر زمين اهل نيز و آسمانها ساكنان كه است سنگين چندان او بودن پنهان). باشد غايب

 دست) معين ماء( گوارا آب به و سوزند مي هجران آتش در زمان اين در كه ايمان با افراد بسيار چه و كنند

. دهد مي دست آنها به صدا يك شنيدن نتيجه در كه را آنان خوشحالي و سرور بينيم مي گويي. يابند نمي

 اهل براي است رحمت ندا آن و) شنوند مي همه( است يكسان دورند يا نزديك كه آنهايي براي صدا اين شنيدن

 مي شنيده رجب مبارك ماه در صدا سه: فرمودند چيست؟ ندا آن: كردم عرض. كافران براي است عذاب و ايمان

 :آسمان از البته شود

 .اند ملعون و دور خدا رحمت از ستمگران كه باشيد آگاه. اول

 

 !).مؤمنان گروه اي¬شونده نزديك شد نزديك( »الْمؤمنينَ معشَرَ يا اآلزفة اَزِفَت«. دوم

 

 برگشته دنيا به كه اميرالمؤمنين است اين: زند مي فرياد آسماني گوينده. بينند¬مي خورشيد در را بدني. سوم

 .)است) ع( اميرالمؤمنين حضرت مقدس وجود بدن، اين( ستمگران كردن هالكت براي است

 حجة يعني( فالن بن فالن خداوند! مردم اي: ميگويد اي گوينده آسمان از سوم صوت: گويد مي حميري روايت

 مردم همه براي موقع اين در. كنيد اطاعت را او است واجب شما، بر است فرموده مأمور را) عسگري الحسن بن

 فرج

 مي شفا را مؤمنان دلهاي خداوند و. بودند زنده كاش اي كنند مي آرزو اند رفته دنيا اين از كه آنهايي و شود¬مي

 .دهد

 گر¬جلوه مردم براي خداوند قدرت زمان آن در كه است الهي معجزات از يكي آسماني نداي اين اساس بر

 .شود مي



 :فرمايند مي) ع( رضا امام

 

 

نادي وي نادنَ مم ماءي السلِ فالنَّهارِ، اَو هعمسمٍ كُلُّ يبِاَ قَو هِمنَتنَّ أَال لْسقَّ اي الْحلّيِ فع و هتشيع 

 

 

 »اوست پيروان و علي با حق بدانيد«  كه دهد مي ندا اي منطقه هر زبان به صبح، اول در آسماني، منادي

 با تنها مختلف، كشورهاي روساي ملل، سازمان مقر در كه ايم ديده بارها بريم، مي بسر آن در كه اي زمانه اين در

 .اند شنيده خود مادري زبان به را مجلس  سخنران همگي، لحظه يك در خود، گوش در گوشي يك گذاشتن،

 ؟ كرد انكار بزرگ خداي طرف از را جريان اين شدن واقع توان مي چگونه وجود اين با

 !نيست؟ كاري چنين انجام به قادر متعال، خداي آيا

 . است انديش بد و فكر كوته هاي انسان مختص تنها ظهور آستانه در اتفاقات اين انكار بنابراين،

 :ميفرمايند) ع( محمد آل عالم

 

 

 :فَيقُولُ الْقائمِ، إلَي بِالدعاء الْأَرضِ أَهلِ جميع يسمعه السماء منَ مناد ينادي

 

 وفيه معه الْحقَّ فَإنَّ فَاتَّبِعوه اهللاِ، بيت عنْد ظَهرَ قَد اهللاِ حجةَ إنَّ أَال 

 

 

 تمام كه طوري به و كند مي دعوت) عج( قائم سوي به را زمين اهل همه و دهد مي ندا آسمان از اي منادي

 از پس. است كرده ظهور خدا خانه در خدا حجت كه بدانيد: گويد مي شنوند، مي را او صداي زمينيان

 

 اوست از و او با حق كه كنيد پيروي او



 

  
 )زميني صداي(  تشكيكي نداي

 

 

 :الْأَرضِ منَ النَّهار آخرِ في إبليس ينادي ثُم شيعته، و علي مع الْحقَّ إِنَّ اَال: النَّهارِ اَولِ السماء منَ ينادي

 

 المبطَلبونَ يرْتاب ذلك فَعنْد وشيعته، فُالنٍ مع الحقَ انّ اَال 

 

 

  »است شده آسماني صداي به حق به دعوت از و زميني صداي«  به تعبير باطل به دعوت از روايات در

 :فرمايند مي) ع( باقر امام

 

 

 در آن از پس. اوست شيعيان و علي با حق كه باشيد آگاه: دهد مي ندا آسمان در اي گوينده ، روز ابتداي در «

 در پس. اوست پيروان و فالني با حق كه كند مي فرياد زمين روي از - باد او بر خدا لعنت كه -شيطان ، روز پايان

 ».افتند مي اشك به گرايان باطل ، هنگام اين

 ندا. شود مي شنيده صدايي نيز زمين روي در ، آن از پس كمي يا و آسماني صداي شدن شنيده با زمان هم

 حمايت از را آنها ، مردم در ترديد ايجاد با كوشد مي و خواند مي فرا گمراهي به را مردم كه است شيطان دهنده

 .دارد باز آسماني دعوت اجابت و) عج( مهدي

 :فرمايند مي چنين بلندباال روايت يك از فرازي در) ع( باقر امام

 

 

»...دنْ البنِ منِ هذَيتَيولَ الصقَب مِ خُرُوجعج( الْقائ:( 



 

تونَ صم ،ماءالس و وه تورِئيلُ، صجِب و تونَ صاألرضِ، م و وه ليسباللَعين ا. « 

 

 

 و است امين جبرئيل صداي كه آسمان از يكي: شد خواهد شنيده) عج( قائم قيام از پيش صيحه اين ناچار به

 .است لعين شيطان صداي كه مين از ديگري

 

 رجعت اصطالحي و لغوي مفهوم) ب

 لغوي -1

 .است سابق گفتار و حالت مكان، به برگرداندن و برگشتن معناي به رجوع: گويد¬مي خويش مفردات در راغب

 .شود مي استعمال مرگ، از پس دنيا به برگشتن معناي به»  الرَّجعة «

 به هم اياب. گردد¬برمي دنيا به مرگ از بعد كه دارد ايمان يعني ؛ دارد رجعت به ايمان فالني: شود مي گفته

 .است اختيار و اراده با برگشتن به»  اياب«  كه تفاوت اين با. است رجوع معناي

 با آنها ي¬همه كه است شده استعمال» ...  و رد كرّ، و اوب و رجع« : چون كلماتي رجعت، لغوي مدارك در

 به بازگشتن معناي به لغت در كه است»  رجع«  كلمه آنها ي همه جامع و. است برگشتن معناي به قييودي،

 آن به دوباره جايي از كه باشد مي آغازي و مبدأ يك يعني ؛ ميشود گفته اصلي حالت و فعل يا و مكان مبدأ،

 . است نشده لحاظ آن در قيدي گونه هيچ و برگردد

 استعمال)  برگشتن(  الزم و)  برگرداندن(  متعدي يعني لغوي، عام معناي دو هر به رجع كلمه مجيد، قرآن در

 . است شده

 

 اصطالحي -2

 صالح بندگان از اي¬عده) عج( مهدي حضرت ظهور با همزمان خداوند، كه اين از است عبارت اصطالح، در رجعت

 همه از نفاق و كفر در كه، منافقيني و كفّار چنين هم و اند بوده مؤمنان ي¬اسوه عمل، و ايمان در كه را خودش



 هر تا، برميگرداند دنيا به خودشان روحي و جسماني هاي¬ويژگي همان با بودند، گرفته پيشي منافقان و كافران

 .كنند دريافت را خويش دنيايي اعمال سزاي و پاداش گروه دو

 : ميفرمايد)  ره( طوسي شيخ

 

  
» عرجنا يتُنا نَبِيونَ أَئموممانِ في اَلمعصز 

 

 و الروايات من المتواترات قطعت بِه و حقّهم و دولتهم الظهار اال السابِقه االُهمِ منَ جماعةٍ مع»  عج«  المهدي

 »اآليات؛

 

 

 هاي¬امت از گروهي با)  عج(  مهدي حضرت زمان در)  السالم عليهم(  معصومين ائمه و) ص( اكرم پيامبر «

 قطعي بر متواتر روايات و آيات و. نمايد ظاهر را آنها حقّ و دولت خداوند، كه اين تا گردند،¬مي بر آينده و گذشته

 مرحوم ،)   ق ه...  متوفاي(  مجلسي عالّمه مرحوم طرف از تعريف، اين شبيه» . كند¬مي داللت رجعت بودن

 )  ق ه 560(  متوفاي طبرسي شيخ

 

  
 رجعت ادله

 

 

 عقل ديدگاه از رجعت -1



 كند؛ مي درك كامالً را آن امكان و كند نمي تصور مرگ، از پس مردگان شدن¬زنده براي مانعي گونه هيچ عقل،

 را انسان روح و بدن قابليت يا و شد مردگان كردن زندگي بر خداوند قدرت منكر بايد صورت،¬اين غير در زيرا

 .كرد انكار شدن زنده براي

 انسانها ممات و حيات در تعالي و تبارك خداوند قدرت شاهد، خويش عمر هاي لحظه تمامي در بشر كه، حالي در

 . است نموده تجربه عزّوجل خداوند جانب از را انسانها ارواح و ابدان قابليت و بوده

 :فرمايد مي باره اين در آلوسي

 » .كند¬نمي نزاع آن در) قوچ( حيوان دو كه است چيزهايي از دنيا¬به برگردانيدن و ميراندن از بعد نمودن، زنده«

 :ميفرمايد مرتضي سيد مرحوم لذا

 » .نيست موحدين بلكه مسلمين بين اختالفي هيچ است معتقد رجعت از شيعه كه آنچه«

 و است، آمده پيشين امتهاي از درباره اين در كه متعددي روايات در آيات با كه است مسائلي از يكي رجعت، وقوع

 به دليل بهترين خود اين و شود مي اثبات دهد، مي خبر ما به اسالم، اوليه قرون همان در آن افتادن اتفاق از

 گردآوري روايات و آيات به توجه با را مورد صد از بيش عاملي حر مرحوم است)  رجعت(  مسئله اين وقوع امكان

 . است نموده

 جمع را مورد 64 از بيش»  الموت بعد عاش من«  نام به مستقلي كتاب در)  سنّت اهل بزرگان از(  دنيا ابي ابن

 . اند شده زنده مرگ از بهد كه است كرده آوري

 كرده صحبت كساني از آن در و است نموده تأليف زمينه اين در را روح بازگشت نام به كتابي مودي رايموند دكتر

 .اند شده زنده سپس و مرده قانوني، پزشك نظر طبق كه است

 زندگي وضعيت به توجه با يعني است، درك قابل برايش اصطالحي رجعت ضرورت مختصر، تحليل يك با عقل،

 رسيدگي امكان كه حالي در را اعمالشان دنيايي نتيجه آنها اينكه، و مظلوم و ظالم گروه، دو به آنان تقيسم و بشر

 در تنها كه اليق كمال آن به صالح انسانهاي نرسيدن و تاريخ طول در انبياء اهداف تحقّق عدم و دارد وجود آن به

 .كند مي درك را رجعت ضرورت عقل اساس اين بر... و است بوده پذير امكان الهي حكومت پرتو



«  اصل اين زيربناي و درآورده نمايش صحنه به گيتي سراسر در را رستاخيز دورنمايي رجعت، ديگر تعبير به

 .است الهي پايان بي قدرت و عدالت تجلّي»  رجعت

 و مؤمن غيرپيامبر، و پيامبر از زيادي افراد و. كند مي داللت گذشته هاي امت در رجعت وقوع بر متعددي آيات

 .ميكنيم اشاره نمونه چند به مختصر اين در ما.   اند برگشته دنيا به و شده زنده پيشين امتهاي در غيرمؤمن

 

 اسرائيل بني مقتول رجعت

 

 

 »تَعقلُون لَعلَّكُم ءايته يرِيكُم و الموتي اهللاُ يحيِ كَذَلك بِبعضها اضرِبوه فَقُلنَا...* فيها فَادارءتُم نَفساً قَتَلتُم وإِذ«

 

 

 رفع براي پس... برخاستيد نزاع به آن قاتل درباره سپس رسانديد، قتل به را فردي كه را زماني بياوريد ياد به

 خداوند گونه اين -كند معرفي را قاتلش شده، زنده تا -بزنيد مقتول بدن به را گاو بدن از قسمتي: گفتيم - نزاع

 .نماييد فكر و انديشه الهي قدرت درباره كه باشد. ميدهد نشان شما به را قدرتش عالئم و ميكند زنده را مردگان

 به را آن طايفه هر برخاستند، نزاع به آن قاتل درباره و شد كشته اسرائيل بني ميان در شخصي: داستان خالصه

 .كنند تكليف كسب آمدند) ع( موسي حضرت محضر به نزاع رفع براي اينكه تا انداختند،-مي ديگر طايفه گردن

 عالم نظام در هميشگي قانون و سنت يك عنوان به را اموات احياي تعالي، و تبارك خداوند داستان، اين پايان در

 .كنند انديشه آن درباره تا نمايد مي گوشزد بندگان به قدرتش نشانه عنوان به را آن نموده، معرفي

 

  
 »الموتي اهللاُ يحيِ كَذلك« جمله -2

 

 



 شرايط در ها¬امت و زمان ها،¬مكان همه در فراگير و عمومي قانون يك بلكه ندارد، برزخ و قيامت به اختصاص

 .بود خواهد ساري و جاري الهي حكمت اساس بر مساوي

 

 داد؟ ادامه خود زندگي به سال چند رجعت از پس مقتول كه اين -3

 به توسل بركت به ديگر سال هفتاد خداوند. داشت سال شصت شدن كشته هنگام كه شده نقل روايات بعضي در

 . داد عمر او به السالم عليهم محمد آل و محمد

 

 ميدهد خبر قيامت از قبل آينده در رجعت تحقق از كه آياتي

 

 

دعا الذَّينَ اهللاُ ونونكُم آمحات و مالصاللومم عفَنَّهستَخلاألَرضِ في لَي 

 

 ...اَمناً خوفهم بعد من لنهم ليبد و لهم ارتَضي الذَّيِ دينَهم لَهم لَيمكنَّنَ و قَبلهِم من الذَّينَ استَخلَف كَما

 

 

 كره و داده قرار زمين روي در وارث را ايشان كه ميدهد وعده حقيقي، مؤمنان به آيه، اين در سبحان، خداوند

 از بعد بركات و خيرات و امني، و ترس از بعد آرامش، و امنيت. نمايد پاك منافقين و كفار وجود لوث از را زمين

 .ببرند آرامش كمال در الهي عدل حكومت سايه در مردم و فراگيرد را گيتي سرتاسر مشكالت و ها سختي

 و) ص( پيامبر بلكه. است نشده محقق هرگز تاكنون،) ص( خدا رسول بعثت از تاريخ طول در آل ايده جامعه اين

) اجمعين عليهم اهللا صلوات( ائمه از بعد اعلي درجه در كه مؤمناني و) اجمعين عليهم اهللا صلوات( ايشان بيت اهل

... آمدند، نائل شهادت فيض به مظلومانه و بوده منافقان توطئه و ظالمان ظلم سيطره تحت هميشه دارند، قرار

 و باطل بر حق پيروزي شاهد شده، محقق آنان درباره الهي وعده تا بازگردند دنيا به بايد آخرالزمان در بنابراين

 .باشند نفاق و كفر نابودي و اسالم عزت



 داشته تواند¬نمي رجعت از غير به معنايي كه آيد مي دست به چنين آيه از ظاهري تحليل يك با اساس، اين بر

 . است مطلب اين مؤيد خود است آمده) ص( ائمه از آيه اين تفسير رابطه در كه متعددي روايات. باشد

 

  
  »األَشهاد يقوم يوم و الدنيا الحيوةِ في آمنوا والذَّينَ رسلَنا لَتَنصر انّا«

 

 

 ».كرد خواهيم ياري كنند قيام شاهدان كه روزي آن و دنيا زندگاني در را مؤمنان و خويش فرستادگان ما همانا«

 و نشد ياري دنيا اين در زيادي پيامبران كه داني¬نمي مگر است، رجعت به مربوط آيه اين كه خداوند به سوگند

 ايشان حال شامل الهي وعده كه هستند، »آمنوا الذين« مصداق كه) السالم عليهم( ائمه و اند¬رسيده شهادت به

 . ميشود محقّق رجعت ايام در الهي نصرت نتيجه در. است نشده نيز

 

 روايات پرتو در رجعت

 كه حدي به تا نموده، پافشاري شدت به رجعت اصل به اعتقاد روي ،)اجمعين عليهم اهللا صلوات( معصومين ائمه

 .اند دانسته الهي قدرت شدن منكر با مساوي را آن انكار

 

 

»لكةِ تنَها فَال اهللاِ قُدرروتُنك« 

 

 

 ».نكنيد انكار را آن پس است خداوند قدرت تجلَي رجعت«

 .اند نموده ادعا را آن تواتر شيعه بزرگان كه است، رسيده تواتر حد به رجعت با رابطه در روايات



 پنجاه از بيش در)   ثقه( محدث چهل از بيش. ميفرمايد رجعت احاديث با رابطه در مجلسي علّامه مرحوم، شيخ

 . ندارد امكان تواتر ادعاي چيزي هيچ در پس نباشد متواتر روايات اين اگر اند، كرده روايت را ها¬آن حديثي كتاب

 : ميشود تقسيم دسته سه به است آمده رجعت با رابطه در كه رواياتي

 

 

 ضروري و حق ي عقيده رجعت، -1

 تفسيري روايات -2

 كنندگان رجعت -3

 

 رضوي روايات پرتو در

 پرسيد؟) ع( رضا امام از مأمون: ميگويد جهم به حسن

 چيست؟ رجعت درباره شما نظر!  أباالحسن يا

 :فرمودند) ع( رضا حضرت

 

 

 .القرآن بها نَطَقَ و السابِقَة األممِ في كانَت قَد حقٌّ أنّها

 

نَ): ص( اهللا رسول قالَ قَد وكوي يف ةِ هذهي كان ما كلّ األُممِ فالسابقة األُم ذو؛...بِالنَّعل النَعلِ ح« 

 

 

 اكرم پيامبر و داده خبر آن از قرآن و است شده واقع گذشته امتهاي در و است حقّ رجعت«: فرمودند حضرت

 لنگه دو مانند هم امت اين در است شده واقع گذشته امتهاي در كه وقايعي و حوادث تمام: اند فرموده) ص(

 ».افتاد خواهد اتفاق دارد، مقارنت و مطابقت يكديگر با كه كفش



 از پس مأمون و)مأمون حضور در( مناظره مجلس در) ع( رضا امام كه است طوالني روايت يك از بخشي اين

 پيش مگر نميشود يافت صحيح علم قسم خدا به! اباالحسن يا: گفت اختيار بي) ع( امام محكم استدالل شنيدن

 شما

 .دهد خير جزاي شما به خداوند. ميشود منتهي شما به اجدادگراميتان و آباء علوم تمام و) ع( بيت اهل

 

 اسالم معارف ساير زمره در رجعت

 

 

 :فرمودند) ع( رضا امام: ميگويد شاذان بن فضل

 

 

 و واإلرادة والقوة الحول له بأنّ وأقرّ به اليليق عما نزهه و التشبيه ني و اهللا بتوحيد أقرّ من«

 

 تكوين، الخلق و تقدير خلق مخلوقة العباد أفعال وأنّ القدر، و القضاء و األمر و الخلق و المشية

 

 بالرجعة أقرّ و الكبائر واجتنب أوليائهم، والي و اهللا حجج بعده األئمة و علياً أنّ و اهللا رسول محمداً أنّ شهد و

 

 و والنار الجنّة خلق و الشفاعة و والحوض القبر في المسألة و بالمعراج آمن و والمتعتين

 

 »البيت؛ أهل شيعتنا من هو و حقّاً مؤمن فهو الحساب، و الجزاء و النشور و البعث و الميزان و الصراط

 

 

 منزّه و تشبيه نفي و خداوند وحدانيت به كند اقرار كه است كسي ،)ع( بيت اهل حقيقي شيعه و واقعي مؤمن

) مجرّدات( ايجاد و) ماديات( خلقت مشيت و اراده و قدرت و تحول هرگونه و. نيست او سزاوار كه آنچه از او بودن



 انسان( الهي تقدير مخلوق را بندگان افعال و باشد الهي قدر و قضا به معتقد و بداند تعالي باري ذات مخصوص را

 محمد حضرت رسالت به و) االختيار مسلوب و مجبور نه( تكويني مخلوق نه بداند،) مسئول افعالش مقابل در را

 گناهان از و باشد داشته دوست را آنها دوستان و بدهد شهادت - ع -او از بعد ائمه و علي واليت و امامت و) ص(

 ،)ع( اكرم رسول معراج به و باشد داشته اقرار موقت ازدواج و تمتع حج و رجعت به و كند اجتناب و دوري كبيره

 او جز و قيامت روز نشر و حشر ميزان، و صراط حقانيت جهنم، و بهشت خلقت شفاعت، كوثر، حوض قبر، سئوال

 ».باشد داشته ايمان حساب

 ترين اصلي  زمره در را رجعت كه كند مي بيان خوبي به) ع( بيت اهل ائمه ديدگاه از را رجعت اهميت روايت اين

 و اقرار معارف اين مجموع به كه داند مي واقعي مؤمن را كسي و نموده ذكر مذهب و دين معارف ترين اساسي و

 .باشد داشته اعتقاد

 

  
 

 ابليس عمر پايان رجعت،

 

 

 :ميفرمودند كه شنيدم) ع( صادق امام از: گويد مي خثعمي

 

 

 :فقال ذلك اهللا فأبي  »يبعثُونَ يومِ إِلي أَنظرني«: قال إبليس إنّ«

 

 »نَ فَإِنَّكنظَرِينَ مومِ إِلي* المي قتعلُومِ الوإبليس ظهر المعلوم الوقت يوم كان فإذا  »الم 

 

 ).ع( أميرالمؤمنين يكرّها كرّة آخر هي و المعلوم الوقت يوم إلي) ع( آدم اهللا خلق منذ أشياعه جميع في

 



 

 دهره في الفاجر و البرّ معه يكرّ و إالّ قرن في إمام من ما كرّات، و لكرّات إنّها نعم،: قال لكرّات؟ إنّها و: فقلت

 

 أصحابه، في) ع( أميرالمؤمنين كرّ المعلوم الوقت يوم كان فإذا الكافر، و المؤمن تعالي اهللا يديل حتّي

 

 كوفتكم من قريب »الروحا« له يقال الفرات أراضي من أرض في ميقاتهم يكون و أصحابه في إبليس وجĤء

 

 .العالمين عزّوجلّ اهللا خلق منذ مثله اليقتل قتاالً فيقتلون

 

 

 قدم، مائة القهقري خلفهم إلي وقدرجعوا) ع( أميرالمؤمنين علي أصحاب إلي أنظر فكأنّي

 

 الجبار، يهبط ذلك فعند الفرات، في إرجلهم بعض وقعت قد و إليهم أنظر كأنّي و

 

 حربة بيده إمامه) ص( اهللا رسول األمر قضي و  »األَمرُ قُضي و المالئكَةُ و الغَمامِ منَ ظُلَلٍ في« عذابه آيات ينزل أي

 نور، من

 

 :أصحابه له فيقول عقبيه، علي ناكصاً القهقري رجع إبليس إليه نظر فإذا

 

 النبي فيلحقه  »العالَمين رب هللاَ أَخاف إِنّي«  »التَرَونَ ما أَري إِنِّ« فقال! ظفرت؟ قد و تريد، أين 

 

 عزّوجلّ اهللا يعبد ذلك فعند أشياعه، جميع هالك و هالكه فيكون كتفيه بين طعنة فيطعنه

 

 » ...سنة ألف أربعين و أربعًا) ع( أميرالمؤمنين يملك و شيئاً، به اليشرك و



 

  
 

 امتناع او درخواست از خداوند ولي دهد، مهلت قيامت روز تا را او كه كرد درخواست خداوند از شيطان همانا

 پيروانش تمام با شيطان شود معلوم روز وقتي. هستي شدگان داده مهلت از معلوم روز تا: فرمود كرد، رد و ورزيد

 .باشد مي) ع( علي حضرت برگشت و رجعت آخرين آن و شوند مي ظاهر معلوم روز تا آدم حضرت زمان از

 با حضرت! است؟) ع( علي حضرت رجعت آخرين اين كه است برگشتن چندين آيا: كرد سئوال تعجب با راوي

 رجعت او با زمانش فاجران و مؤمنان اينكه مگر نيست امامي هيچ. است رجعت چندين همانا بلي،: فرمود تأكيد

 فرا معلوم روز كه هنگامي پس. كند حاكم ها آن بر و نموده جدا كافر از را مؤمن خداوند، كه اين تا كنند¬مي

 نيرو، دو اين تالقي محل كنند،¬مي رجعت اعقابش ميان در شيطان و اصحابش ميان در) ع( اميرالمؤمنين رسد

 مي ور شعله نيرو دو اين بين سختي جنگ. باشد¬مي »الروحا« نام به كوفه هاي نزديكي فرات اطراف سرزمين در

 .است نداشته سابقه گذشتگان در هرگز كه شود

) ع( علي اصحاب بينم مي اآلن گويا: فرمود »راوي ترديد و شك رفع و يقين حصول براي شايد« حضرت سپس

 در. است رفته فرو و شده واقع فرات آب در ها آن پاهاي از هايي قسمت و اند برگشته عقب به قدم صد حدود كه

 آن دست در دهد، مي پايان را كار) ص( اكرم پيامبر و شده نازل ابليس جنود بر الهي عذاب كه است هنگام اين

 سرباز جنگ از و برگشته عقب عقب آن، ديدن با شيطان كه است نور از »جنگي وسيله« اي حربه يك حضرت

 حالي در بروي، خواهي مي كجا به: كنند مي سئوال تعجب با كنند، مي مشاهده را او فرار يارانش وقتي. زند مي

 عالميان پروردگار از من بينيد، نمي شما كه كنم مي مشاهده را چيزي من: دهد مي جواب! شدي؟ پيروز كه

 و او حيات به و كرده فرو كتفش دو ميان در را اي نيزه و رسد مي او به) ص( خدا رسول سپس. ترسم¬مي

 او شريك چيزي هيچ و شود¬مي عبادت خداوند فقط جنودش و شيطان هالكت از پس. دهد مي پايان اصحابش

 »...ميكند حكومت سال 44000) ع( اميرالمؤمنين و گيرد، نمي قرار

 

  



 ها نكته

 روز آن از مراد كه. كند مي معين را است ابليس مهلت آخرين كه را »معلوم يوم« مصداق روايت اين -1

 .است »رجعت«

 كه كند، مي اثبات را رجعت چندين) ع( علي حضرت براي شده، اشاره آن به روايت اين در كه ديگري مطلب -2

 . است نكته همين مؤيد نيز ديگر روايات

 حضرت لذا دهد، مي ادامه خود شيطنت به و هست زنده ابليس قبلي هاي حكومت و ها رجعت در  بنابراين،

 . رسانند مي شهادت به را) عج( مهدي

 دست به) ع( اميرالمؤمنين با سختي جنگ از بعد كه باشند، مي اتباعش و شيطان كنندگان رجعت آخرين -3

) عج( مهدي حضرت حكومت زمان در) منافقان مشركان( آنها از بعضي ولي رسند، مي هالكت به) ص( خدا رسول

 و جرائم شدت اساس بر و نموده رسيدگي ها آن هاي¬جرم و جنايات به شخصاً حضرت آن و كنند مي رجعت

 . ميروند دنيا از ديگر بعض و مانند¬مي دنيا اين در بيشتر شدن غذاب براي بعضي افراد، اين شقاوت

 شيعه روايات در كه است، كفّار از مؤمنان صف شدن جدا و باطل بر حق غلبه رجعت، اهداف مهمترين از يكي -4

 . است شده اشاره آن به سني و

 حكومت طوالني، بسيار زمان مدت آيند، مي كار سر بر كه حكومتهايي افتد، مي اتفاق رجعت اينكه، از بعد -5

 . ميكند رجعت زمان بودن طوالني از حاكي كه است آمده اعدادي تخميني صورت به روايات در كه كرده،

 

 يارانش و) ع( حسين امام رجعت

 

 

 :فرمودند خود اصحاب به شهادت از پيش) ع( حسين امام كه ميكند نقل) ع( باقر امام از جابر

 

 النبيين أوصياء و النبيون بها التقي قد أرض هي و العراق إلي ستساق! بني يا: لي قال) ص( اهللا رسول إنّ«

 



 ...الحديد مس ألم اليجدون أصحابك من جماعة معك يستشهد و بها تستشهد أنّك و »غموراً« تدعي أرض هي و

 

 .عليهم و عليك سالماً و برداً الحرب يكون و

 

 

 عنه األرض تنشقّ من أول فأكون ماشĤءاهللا أمكث ثم ،)ع( نبينا علي نرد فإنّا قتلونا، لئن! فواهللا

 

 عنداهللا من السمĤء من قد و علي لينزلنّ ثم قĤئمنا، قيام و أميرالمؤمنين خرجة ذلك يوافق خرجة فأخرج

 

 المآلئكة من جنود و إسرافيل و ميكائيل و جبرائيل إلّي لينزلنّ و قطّ األرض إلي ينزلوا لم

 

 مخلوق، يركبها لم نور من حمالت في عليه هللا ا منّ من جميع و أخي و أنا و علي و محمد »ليخرجنّ« لينزلّن و

 

ئمنا إلي ليدفعنّه و لواه) ص( محمد ليهزّنّ ثمĤسيفه مع ق. ... 

 

 

 المغرب و المشرق إلي يبعثني و) ص( اهللا رسول سيف إلي يدفع) ع( أميرالمؤمنين إنّ ثم

 

 واليبقي الطيب إالّ األرض وجه علي اليكون حتّي... أحرقته إالّ صنماً الأدع و دمه أهرقت إالّ اهللا عدو علي آتي فال

 

 ....التراب وجهه عن يمسح ملكاً إليه اهللا أنزل إالّ شيعتنا من رجل 

 

 ،)ع( البيت أهل بنا بآلئه عنه اهللا كشف إالّ المبتلي و المقعد و أعمي األرض وجه علي واليبقي

 



 من فيها اهللا يزيد بما أغصانها تنكسر يعني لتقصف الشجرة إنّ حتّي األرض إلي السمĤء من البركة لتنزلنّ و 

 ،...الثمرة

 

فيها كان ما و األرض في شيء عليهم اليخفي كرامة لشيعتنا ليهب اهللا إنّ ثم... « 

 

 

 سرزميني آن. ميشوي برده عراق سوي به زودي به همانا! غزيزم فرزند: داد خبر من به) ص( خدا رسول جدم

 با تو همانا. ميشود گفته »غمورا« سرزمين آن به. اند¬نموده مالقات هم با اوصيايشان و پيامبران آنجا در كه است

 درك -خدا راه در شهادت به عشق اثر در -را شمشيرها رنج و درد كه شويد¬مي شهيد سرزمين آن در اي عده

 .بود خواهد سالمت و سرد شما بر شمشيرها و جنگ... نميكنيد

 

 

 آنجا بخواهد خداوند كه مقدار هر سپس شويم، مي وارد) ص( اكرم پيامبر بر پس كشتند را ما اگر! خدا به قسم

 خروج با همزمان كه شود مي خارج زمين از و شده شكافته او بر زمين كه هستم كسي اولين من پس. مانيم مي

 هرگز كه ميشوند وارد من بر خدا نزد از آسماني مهمانان سپس. است -السالم عليه -ما قائم قيام و علي حضرت

 و) ص( اكرم پيامبر. ميشوند نازل مالئكه از لشكري با اسرافيل و ميكائيل جبرئيل همانا. اند نشده نازل زمين به

 نوراني اسبان بر سوار گذاشته، منت آنها بر خداوند كه كساني جميع و) ع( مجتبي امام برادرم و) ع( علي حضرت

 اهتزاز به را پرچمش) ص( اكرم پيامبر سپس. شوند¬مي خارج نشده سوار ها آن بر هنوز مخلوقي هيچ كه

 ... .ميدهد) ع( ما قائم به را شمشيرش و درآورده

 

 

 بر پس. فرستد مي عالم غرب و شرق سوي به داده، من به را) ص( خدا رسول شمشير) ع( اميرالمؤمنين گاه آن

 مي آتش به كه اين مگر گذارم نمي را بتي هيچ و ميريزم را خونش كه اين مگر برنميخورم خدا دشمن هيچ



 پرستي بت كفر، پليدي، و رجس تمام و. نماند باقي چيزي طهارت و پاكي جز به زمين روي در كه اين تا. كشم

 از را غم غبار و گرد خداوند كه اين مگر ماند نمي باقي ما شيعيان از احدي. بندد برمي رخت زمين روي از... و

) ع( بيت اهل ما بركت به خداوند كه اين مگر ماند نمي گرفتاري و گير¬زمين نابينا، هيچ. زدايد مي آنها ي چهره

 شاخه كه طوري به شود، مي سرازير زمين به آسمان از الهي بركات همانا. كند مي برطرف را هايش گرفتاري

 عنايت كرامتي چنان ما شيعيان و دوستان به خداوند. رسد مي ثمردهي و دهي¬بهره نهايت به ميوه درختان هاي

 »...ماند نمي پوشيده آنها براي اوست، در كه آنچه و زمين در چيزي كه كند¬مي

 

 ها نكته

 در معارف اين از بسياري كه كند مي بيان را بيت اهل فضائل و مقامات از بلندي معارف شريف، حديث اين -1

 .است ناشناخته و مهجور بيت اهل پيروان حتي مسلمانان، ميان

 مردم به است،) ص( بيت اهل مقام شأن در و شايسته كه گونه آن را ايشان ،)ص( معصومين ائمه پيروان اگر

 .شدند¬مي پذيرا دل، و جان با را آن جهان، مردم تمام شك¬بي نمودند،¬مي معرفي

 نتيجه در نموده، جلوگيري) معصوم چهارده( زمين صالحان كردن حكومت از دشمنان همواره تاريخ، طول در -2

 ايجاب الهي عدل اساس، اين بر شد،¬مي عدالتي¬بي و كفر و شرك اجتماعي، هاي¬نابساماني گرفتار بشريت

 رهانيده ظالمان شر از را بشريت سبحان، خداوند الهي، احكام طبق كردن حكومت و آنان برگشتن با كه كند¬مي

 در كس هر بلكه گذارد، نمي ثمر¬بي را كسي زحمات او نتيجه در گرداند،¬برمي آنان به را عزت و كرامت و

 راه در را، خودش دارايي و هستي تمام كه ،)ع( حسين امام ماند،¬نمي پاداش بدون بردارد، گام صادقانه راهش

 كره تطهير وظيفه جهان، اين پايان در هم خداوند لذا كرد، ايستادگي ظلم مقابل در و نمود فدا خويش معبود

 از نقل به خود اصحاب تسلّي براي عاشورا، شب در) ع( حسين امام لذا. سپرد حضرت آن ي¬عهده به را زمين

 و داد بشارت دشمنان و اصحاب و خود رجعت به را آنان و نمود تبيين و مطرح را رجعت ،)ص( خدا رسول جدش

 . نمود معرفي كننده رجعت اولين عنوان به را خود



 دو تقابل هنگام كربال در فقط. است نبوده فراهم معارف گونه اين بيان ي¬زمينه هم) ع( حسين امام عصر در

 را رجعت) ص( خدا رسول جدش از نقل به خود اصحاب دلجويي و تسلّي براي) ع( امام اموي، و هاشمي گروه

 .داد بشارت دشمنان و اصحاب و خود رجعت به را آنان و نموده تبيين و مطرح

 

 

 تعالي، ماشاءاهللا نمكث ثم نبينا علي نرد فإنّا قتلونا لئن فواهللا) بالجنّة( فابشروا«

 

 ؛...قĤئمنا قيام و أميرالمؤمنين خرجة ذلك يوافق خرجة فأخرج عنه، األرض ينشقّ من أول فأكون

 

 

 و وارد) ص( خدا رسول بر همانا پس برسانند شهادت به را ما ها اين اگر قسم خدا به بهشت، به را شما باد بشارت

 شود مي شكافته او بر زمين كه كسي اولين سپس. نموده توقف بخواهد خدا كه مقدار هر پس شويم مي مهمان

 »).عج( مهدي حضرت ما قائم قيام و اميرالمؤمنين خروج با است همزمان من خروج و هستم من

 

 جهاني حكومت) ج

 الهي خليفه) عج( مهدي

 

 

 ربها بنور االرض اشرقت خرج فاذا): ع( رضا امام

 

 

 .درخشد مي پروردگارش نور به زمين كند، ظهور) عج( مهدي حضرت هرگاه

 پايش زير زمين. كند مي پاك منكران و كافران دست از  را زمين او دست به خداوند« : است فرموده) ع( رضا امام

 شود مي آسان او بر دشواري و سخت كار هر و پيچد، مي



 :داشت عرضه خدا به معراج حديث در) ص( رسول حضرت كه فرموده نقل گراميش پدر از) ع( رضا امام

 !؟ هستند كساني چه من جانشينان! پروردگارا «

 آخرينشان و) ع( علي حضرت ايشان اول مكتوبند عرش سراپرده در جانشينانت!  محمد اي« : رسيد ندا پس

 پاك  ستم و ظلم از آخرينشان وسيله به را زمين كه خودم جالل و عزت به سوگند. است) عج( مهدي حضرت

 براي را ابرها و گردانم، مي تسخيرشان و حكم در را بادها و آورم در تصرفشان در باختر و خاور از را جهان و كنم

 مدد را او فرشتگانم با و كنم، ياري او به خود لشكر با و دهم مي ترقي او به اسباب ودر كنم، مي بر فرمان و اومطيع

 و ملك سپس كنند، مجتمع توحيد و پرستي يگانه راه در را خلق و سازند، پا بر مرا حق دولت كه اين تا نمايم

 بخشم تداوم رستاخيز روز تا را ايامشان و دهم ادامه را حاكميتشان

 

 فراگير حاكميت

 

 

 

 الْجاهليةِ منَ آله و علَيه اهللاُ صلَّي اهللاِ رسول استَقْبلَه مما اَشَد النَاسِ جهلَةِ منْ استَقْبلَ قام اذا قائمنا انَّ

 

 والصخور الْحجارةَ يعبدونَ هم و النَاس اَتَي اهللاِ رسولَ انَّ فَقالَ ذلك كَيف لَه فَقيلَ

 

 يتَأَولُونَ وكُلُّهم النّاس اَتَي قام اذا قائمنا انَّ و الْمنْحونَةً والْخَشُب والعيدانَ

 

هلَيتابِ عاهللاِ ك و تَجحي هلَيع بِه و لُهقاتي هلَياَما ع خُلَنَّ اهللاِ ودلَي هِملَيع لُهدع وفج هِموتيخُلُ كَما بدرُّ يوالْقَرُّ الْح. 

 

 



) ص( اكرم پيامبر كه است چيزي آن از بيش مراتب به بيند مي نادان مردم از آنچه كند قيام ما قائم كه هنگامي

 به) ص( االنبياء خاتم جدم كه وقتي: فرمودند پس آن؟ است چگونه: شد گفته. ديدند جاهليت دوران مردم از

 بطالن اثبات بر دليل به نياز كمتر اينها( كردند مي پرسش را چوبي و سنگي بتهاي انواع مردم شد مبعوث رسالت

 كتاب تأويل و قرآن به تمسك با مردم همه كند مي قيام كه آنگاه االمر صاحب حضرت اما ؛)داشتند پرستي بت

 خانه تمام در ما مهدي عدالت كه خداوند به قسم. پردازند مي مقابله به حضرت آن با) خودشان نفع به( خداوند

 ).كند مي بيان را واليت معنوي نفوذ قدرت( شود مي داخل گرما و سرما چنانچه شود مي وارد آنها هاي

 :فرمايد مي) ع( صادق امام

 

 

 .گرداند برمي آن به ذلّتش از بعد را اسالم واقعي عزّت. 1

 .بخشد مي حيات) ظاهر نظر از( را اسالم مرده قوانين و احكام. 2

 .شود مي برداشته كفّار از جزيه. 3

 با هركس و شود مي كشته نكرد اجابت هركس و خواند مي خداوند سوي به را مردم و كند مي قيام شمشير با. 4

 .شود مي منكوب كند نبرد حضرت آن

 پنهان ها پرده زير در) ص( اكرم رسول از بعد كه اسالم واقعي قيافه) ع( االمر صاحب حضرت جهاني قيام در. 5

 .ميگردد آشكار بود، حضرت آن حيات زمان در كه طوري به است، مانده

 .ميشود برچيده جهان سرتاسر از مذاهب تمام. 6

 ،)س( طهارت و عصمت بيت اهل رهبري اساس بر هم آن اسالم، مقدس دين مردم همه جهاني دين تنها. 7

 .بود خواهد

 چنين -...و وعجم عرب از اعم -مردم با الفداء له روحي عصر امام برخورد چگونگي مورد در) ع( صادق امام

 :ميفرمايند

 

 



 .السيف االَّ يعطيها وال بِالسيف االّ اليأْخُذُها السيف االَّ والْفُرْسِ الْعرَبِ بينَ و بينَه يكُنْ لَم الْقائم خَرَج اذا

 

 

 با: ندارد وجود دولت اين در كردن مدارا ديگر است جهان اصالح بر بنا چون و است قدرت اساس بر ما قائم قيام

 است شمشير با نيز كند عطا بخواهد آنچه و گيرد مي شمشير با كند، مي برخورد شمشير با غيره و فارس و عرب

 ).است قدرت پايه بر برخوردها و برنامه تمام اينكه از كنايه(

 برخورد و) ص( اكرم رسول با جاهليت زمان مردم برخورد ميان تفاوت روايت اين در) ع( ششم امام حضركت

 خوب عزيز خوانندگان است شايسته و اند فرموده بيان الفداء له روحي اهللا بقية حضرت با را ظهور زمان مردم

 .كنند درك بيشتر را) ع( مهدي حضرت حكومت هاي ويژگي تا كنند دقت

 :ميفرمايند الرضا موسي بن علي

 » است سياستمداري و رهبري قدرت مهدي، حضرت ويژگيهاي از «

 :فرمايند مي) ع( رضا امام و صادق امام

 از باشد، نمي پوشيده او براي آن از چيزي و شود مي نمايان) عج( امام برابر در و گرد حبه يك همانند دنيا، همه

 هر از است، گسترده برابرتان در ايكه سفره در شما از يكي كه آنچنان كند، مي تصرف آن در بخواهد طرف هر

 گيرد مي بهره آن از و برد مي دست بخواهد، طرف

 گري مالمت هيچ مالمت از خدا راه ودر است گير سخت عرب بر كه درحالي خيزد مي بپا: فرمايد مي) ع( باقر امام

 ندارد واهمه

 

  
 عدالت مجري

 

 

 » الجحود و الْكُفر اَهلِ منْ األَرض بِه اهللاُ يطَهر« ): ع( رضا امام



 

 

 » كند مي پاك منكران و كافران از را زمين او دست به وتعالي تبارك خداوند «

 

 

 » احداً احد يظلم فال الناس بين العدل ميزان وضع و «

 

 

 » نكند ستم ديگري بر كسي كه كند برپا اي گونه به مردم بين در را عدالت ترازوي و «

 نمايد، ادا را قرضش كه آن مگر ماند نمي مديوني فرمايد آزاد خريده را او كه آن مگر داند نمي مسلماني برده

 را بهايش كه آن مگر باشد نرسيده قتل به اي بنده نمايد رد كه آن مگر نباشد مسلماني گردن بر اي مظلمه

 از را زمين آن تا. فرمايد مقرري بازماندگانش براي و پرداخته را او وام كه آن مگر نباشد اي شده كشته پردازد مي

 باشد شده پر جور و ظلم از كه گونه آن سازد، آكنده داد و عدل

 

 الهي احكام احياگر

 

 

 

لُ اَإلمامحاللُ ياهللا ح و رِّمحي راماهللاَ ح قيميوداُهللا ودح و ذُّبنْ ياهللا دينِ ع 

 

 

 .كند مي دفاع خدا دين از و دارد مي برپا را الهي حدود داند، مي حرام را او حرام و حالل را خدا حالل امام

 :فرمودند كه كند مي روايت) ع( صادق امام از ابوحذيفه

 



 

 .جديد اَمرٍ الي الْاسالمِ بدوِا في وآله علَيه اهللاُ صلَّي اهللاِ رسولُ دعي كَما جديد بِاَمرٍ جاء السالم علَيه الْقائم قام اذا

 

 

 ابتداي در) ص( اكرم رسول چنانكه آورند،¬مي) جديدي قانون( اي¬تازه امر كند قيام) ع( ما قائم كه زمان هر

 ).آوردند را قرآن( بودند چنين اسالم

 :ميفرمايند) ع( رضا امام

 

 

لَو قَد قام مالقائ كَملَح بثَالث لَم كُمحبِها ي داَح لُهقْتُلُ. قَبخٌ يالشَّي ،يالزّان قْتُلُ وي عالزَّكاةِ، مان ورِثُ واألَخَ ي في اَخاه 

 . الْأظلَّةِ

 

 

 .است نكرده داوري او از پيش احدي كه كند داوري امر سه به كند قيام قائم كه هنگامي

    كشد مي را زاني پيرمرد ـ1

    كشد مي را الزكوه مانع ـ2

 دهد مي ارث اظله برادر از را برادر ـ3 

 

 كريمه دولت

 :فرمايند مي) ع( محمد آل عالم

 

 

ماماَلُ اَلْاسي ،جيبفَي إِنْ و تكس نْهأَ عتَداب .خْبِرُ وي ما يف ،غُد و كَلٍّمي سانٍ بِكُلِّ النّاسل . 

 



 

 داد خواهد روي آينده در آنچه از كند، مي آغاز خود او نشود سوال اگر. دهد مي پاسخ او شود، مي سوال) ع( امام از

 .گويد مي سخن خود زبان با كسي هر با و دهد، مي خبر

 اعمال كه دارد وجود نور از ستوني خدا و او بين و است، القدس روح به مويد امام: است آمده ديگري حديث در و

(  شود مي گسترده او براي نور آن گاهي گردد، مي آگاه آن به دارد احتياج بدان را آنچه و بيند، مي آن در را مردم

 .داند نمي)  نيست الزم را آنچه(  نتيجه در و شود مي گرفته او از گاه و) داند مي بداند بايد كه را آنچه

 را مردم دل كه بينم مي را او گويا« : فرمود حضرت آن كه است كرده روايت) ع( رضا حضرت از محبوب بن حسن

 عذاب كافران براي و رحمت مومنان براي آواز آن و بشنوند را آن نزديك و دور كه شود مي بلند آوازي. كند شاد

 هنگام آن در انگيخت بر را فالني ستمگران براندازي براي خداوند رسد، مي بگوش چنين آسمان نداي در است

 .گردد طرف بر را دلشان هاي عقده و بخشد شفا را آنان هاي سينه خداوند و رسد، مي فرا مومنان فرج

 

 

 الْكُرُبات و الْهم عنّا يفَرِّج قانماء اهللاُ يبعثَ حتّي الْحشْرِ الَي): ع( رضا امام

 

 

 شود مي طرف بر ما گرفتاري و هم كند، مبعوث را قائمش خدا وقتي

 

 

 :فرمودند كه كند مي نقل حضرت آن از) ع( صادق امام برجسته ياران از يكي بصير، ابي

 

 

 و اَساسه الي يرُده حتّي الْحرام الْمسجِد هدم السالم علَيه الْقائم قام اذا

 



 سرّاقُ هؤْالء« علَيها كَتَب و الكعبةِ باب علي علَّقها و شَيبةَ بني اَيدي قَطَع و فيه كانَ الَّذي الْموضعِ الَي الْمقام حولَ

 » .الْكَعبةِ

 

 

 :از است عبارت) ع( عصر امام اول روزهاي هاي برنامه از يكي

 .گردانند برمي اوليه صورت به را آن و كنند مي ويران را مسجدالحرام -1

 ).كعبه خانه جنب( گردانند برمي اولش جاي به نيز را) ع( ابراهيم حضرت مقام -2

 نوشته كعبه ديوار بر عبارت اين و آويزند مي كعبه درب بر را آن و كنند مي قطع را شيبه بني طايفه دست -3

 ).هستند كعبه دزدهاي( »نمودند خيانت معظمه كعبه به هستند شيبه بني از كه دستها اين صاحبان«: ميشود

 :ميگويد ارشاد كتاب در مفيد شيخ

 

 

 برَكاتها الْاَرض اَخْرَجت و السبلُ بِه اَمنَت و الْجور اَيامه في وارتَفَع ِبالْعدلِ حكَم السالم علَيه الْقائم قام اذا

 

درقٍّ كُلُّ ولي حا هلاَه لَمقَ وبلُ يتّي دينٍ اَهظْهِرُوا حي المسالْا تَرِفُوا وعاَما بِالْايمانِ ي تعماهللاَ س حانَهبقُولُ سي: 

 

 »لَهو لَمنْ اَسي مف مواتالس ضِ وطَوعاً األر كَرْهاً و و هلَيونَ اعرْجي«. 

 

 

 :ميشود خالصه اصل چند در هايش برنامه كند مي قيام) ع( محمد آل قائم وقتي

 

 

 .است جانبه همه و واقعي عدل اساس بر حضرت آن حكومت -1

 .ميشود برداشته گيتي سرتاسر از ستم و ظلم -2



 .گيرد مي فرا را ها جاده و راهها سرتاسر امنيت -3

 .گذارد مي مردم اختيار در را خودش بركات زمين -4

 ).شود مي گرفته غاصبان از( شود مي داده پس آنها به مردم همه حقوق -5

 .كنند مي اعتراف ايمان به مردم همه و شود مي جهانيان همه دين اسالم - 6

 .گرداند مي ايشان نشين هم را مالئكه عالم، خداوند كه رسد مي اي درجه به ظهور هنگامه در مومنان مقام

 ):ع( رضا امام

 هم مجالسشان در آنان با و نمايند سالم مومنان بر كه فرمايد مي را فرشتگان خداوند كند، قيام قائم كه گاه آن

 گردند نشين

 قائم امام ياران از كه كنيم آرزو زمان اين در ما چرا گردم فدايت: گفتم) ع( صادق امام به: گويد مي ساباطي عمار

 كارهايمان بريم مي بسر شما امامت دوران در كه روزگار اين در ما كه آن حال و باشيم حق آشكاري دوران در

 ؟ است حق دولت ياران اعمال از افضل

 مردم عموم حال و سازد آشكار ها آبادي در را عدالت و حق بزرگ خداي كه نداريد دوست اهللا، سبحان: فرمود امام

 .نشود معصيت زمين در خداي و كند سازگار را سازگار نا افكار و آيد پديد كلمه وحدت و بخشد بهبود را

  
 

 هفتم فصل

 ايران در ظهور سازي زمينه

  
 ايران در) ع( رضا امام معنوي نفوذ) الف

 اسناد. گرويدند اسالم مبين دين به كه بودند اقوامي اولين از ايرانيان عربستان، كشور در اسالم ظهور ابتداي از

 در نبوي احاديث كه اينجاست توجه قابل نكته اما. باشد مي مطلب اين گواه نيز) ع( معصومين روايات و تاريخي



 اين در روايت 2 مسلم صحيح كتاب در. است شيعي منابع از بيشتر بسيار سنت اهل منابع در ايرانيان، ستايش

 .دارد وجود رابطه

 : كند مي روايت ابوهريره از مسلم

 آخرين و(  خواند را آيه اين حضرت وقتي. بوديم نشسته) ص( خدا رسول نزد ما شد، نازل جمعه سوره هنگاميكه

 كساني چه آيه منظور اهللا رسول يا: پرسيد شخصي) اند نپيوسته ايشان به هنوز كسانيكه و....  بهم يلحقوا لما منهم

 به دست حضرت بود، جا آن هم فارسي سلمان. شد تكرار سوال باره سه و دوباره تا نداد پاسخي حضرت ؟ هستند

 .رسيد خواهند آن به اينان از مرداني باشد هم ثريا در ايمان اگر:  فرمود و گذاشت سلمان شانه

:  فرمود حضرت آمد، ميان به سخن ايرانيان از خدا رسول نزد:  كند مي روايت عباس ابن از نعيم ابو همچنين

 .اند بيت اهل ما پشتوانه ايرانيان

 به مجال اين در. است بوده شيعي پايگاههاي ترين مهم از يكي عنوان به اسالمي كشورهاي بين در ايران سرزمين

 . پردازيم مي ايران به تشيع ورود تاريخي سير بررسي

 

 واليت جاده ايران

 طلوع كوفه از داند، مي خود ايده در اصيل ركني را فرزندش يازده و علي امامت به اعتقاد كه مذهبي تشيع، مذهب

 پس مدتي تا مذهب اين. است بوده حضرت ياران و شيعيان مجمع و اميرالمومنين حكومت محل كوفه زيرا. كرد

 .نگذاشت تاثيري ايرانيان بر كوفه، در مختار رهبري به شيعيان قيام از

 در را خود انقالبي پيام كه بود شيعي فرقه اولين آمد، بر قيام اين درون از كه اي فرقه حركات از يكي هاشميه

 امام و) ع( باقر امام سوي از آن بلند معارف نشر با شيعه توسعه جديد مرحله آن از پس. ساخت منتشر ايران

 قم در) ع(صادق امام حيات در تشيع اما بودند، كوفه اهل امام دو اين پيروان بيشترين. شد شروع) ع( صادق

 .شود مي شناخته ايران نام به كه دانست شيعي شهر نخستين بايد را قم شهر لذا. يافت انتشار



 جاي در گسترده طور به مذهب اين 6 قرن يعني قرن 3 حدود گذشت از پس و قم در شيعه مذهب يافتن رونق با

 در) ع(هشتم امام كه زماني از هم آن كه بود شيعيان بعدي پايگاه طوس شهر قم، از پس. شد پراكنده ايران جاي

 .داد رخ شد دفن جا آن

 .شود مي مشخص نيز ايران در شيعيان كثرت علت ايران، در تشيع مذهب گسترش عوامل بررسي با

 .كرد اشاره زير داليل به توان مي ايران در تشيع گسترش عوامل ترين مهم از

 

 

 كه گرديد سبب. داشتند روا علويان بويژه شيعيان سر بر عباسي و اموي خلفاي كه ايي گسترده ستم و ظلم -1

 .كردند مي پذيرايي و استقبال آنان از گرمي به ايران مردم چون. كنند هجرت ايران سمت به آنان

 مختلف مناطق در تشيع نفوذ اصلي داليل از محبوبيت اين: وستم ظلم با مبارزه جهت به علويان محبوبيت -2

 .است

 خراسان به) ع( رضا امام مهاجرت و واليتعهدي -3

 قم شهر به معصومه حضرت همانند ايران به زادگان امام از برخي مهاجرت -4

 قم شهر اجتماعي و فرهنگي امنيت -5

 ائمه و علويان آنان راس در و شيعيان عملي و علمي تقواي و زهد - 6

 كه ايران به) ع( رضا امام مهاجرت اهميت و جايگاه وليكن ايران در تشيع گسترش در متعدد عوامل وجود با

 به ابتدا بود تشيع مذهب گسترش و رونق آنها مهمترين جمله از كه داشت پي در ايرانيان براي ارزشمندي بركات

 .پردازيم مي موضوع اين بررسي

 

 ايران در تشيع گسترش عوامل

 ايران به) ع( رضا امام تاريخي هجرت) الف



 بي ظالمانه، اقدامات مانند مختلفي عوامل اثر در ها، سرزمين ساير و ايران در اميه بني خالفت سقوط از بعد

 .آمد پديد جامعه در نو بظاهر شعارهاي با عباس بني سركردگي به جديد خالفت ديني، آثار بردن بين از و عدالتي

. بود شده تبديل سياست مخالفين براي پايگاهي به خالفت مركز از دوري بدليل امويان حكومت زمان در خراسان

 به امويان ستم و ظلم بخاطر مردم، نارضايتي از. بود اميه بني سخت سر مخالفان از كه خراساني ابومسلم بطوريكه

 و جسته سود. بود خاكستر زير در سالها كه پنهاني آتش از و گرفته بهره عجم بر عرب نژادي برتري نظريه و آنها

 عباسيان حكمراني دار طليعه اولين خراسان سرزمين رو اين از. سپرد عباسيان به و ربود امويان چنگ از را قدرت

 .شد

 ابعاد بررسي به. برگزيد خود خالفت پايتخت عنوان به را مرو مامون، اينكه و خراسان ويژه موقعيت به توجه با

 .پردازيم مي مامون خالفت مختلف

 

  
 مامون خالفت

 مرو در را مسلمين رهبري و رسيد خالفت به هجري 198  سال در امين برادرش كشتن از پس عباسي مامون

 عباس بني درخشان ستاره داشت كه حكمتي و علم به توجه با منشي بزرگ و شهامت لحاظ از وي. گرفت بعهده

 .بود

 بن فضل پيروزي اين از پس كه چرا. بود اعراب ضد بر ايرانيان غلبه حقيقت در امين برادرش بر مامون پيروزي

 .شد انتخاب مامون وزارت به خراساني سهل

. نمودند فراهم را خالفت به وي رسيدن موجبات و كردند مامون به خراسان مردم كه ايي ارزنده خدمات به توجه با

 و يكسو از ايرانيها ميان در و خراسان در مامون حضور. كرد خود خالفت پايگاه را مرو و ماند خراسان در مامون

 خالفت روزي نكند كه اعراب براي بود خطري زنگ ديگر سوي از قدرت به مامون رساندن در خراسانيان تالش

 خاطر به خراسانيها رو اين از. برگزيد ايراني وزيري خود براي حتي مامون. شود منجر عجم پادشاهي به عرب



 و آمدن كار روي در مامون به خراسانيها خدمات چنانكه. داشتند عالقه بوي بود ايراني هم مامون مادر اينكه

 .بود عام و خاص زبانزد امين برادرش كردن مغلوب همچنين

 خاصي مشكل با ديگر كه پنداشت مي حتي و ديد مي شده حل را خود مشكالت همه برادر، كشتن از پس مامون

 .شد افزوده مشكالتش بر امين شدن كشته با اينكه از غافل. شد نخواهد مواجه

 به خدمتگزار را خود او. ميكرد توصيف اسالم مقدس شرع اساس بر را حكومتش كه بود اينگونه مامون سياست

 از متنفر و دارند دوست آنان كه است چيزي دوستدار كه ميكرد وانمود چنين نيز مردم براي و دانست مي اسالم

. كرد ايجاد خراسان اهالي بويژه مردم دل در شوري ها شعار اين دادن با و بيزارند آن از آنان كه است چيزي

 و دانستند مي خود منجي را مامون. بودند آمده ستوه به ستم و ظلم از پدرش دوره در كه مردمي بطوريكه

 انديشه و عدالتي بي ادامه انتظارشان خالف بر ليكن و است يافته خاتمه ايران بر اعراب تسلط پنداشتند مي

 و شدند گردان بر روي مامون از زود خيلي مردم كه شد سبب موضوع همين و يافت ادامه عجم بر عرب متعصبانه

 و ديدند مي علي فرزندان حكومت سايه در را اجتماعي عدالت با همراه متعالي اي جامعه ايجاد و نجات راه تنها

 بدل عباسيان مذهبي و سياسي مخالفان براي كانوني به زود خيلي بود عباسيان حكومت پايگاه اولين كه خراسان

 .شد

 .بود مامون از خراسانيها رويگرداني اصلي عوامل از زير داليل

 .بود داده مامون كه هايي وعده كردن فراموش ـ1

 .بودند ديده پيروانش وهمچنين برادر به نسبت مامون از كه رفتاري و مامون و امين خونين جنگهاي ـ2

) ع( رضا امام شهادت به منجر نهايتاً نيز ستم و ظلم اين اوج كه مردم به نسبت مامون جنايات و ستم و ظلم ـ3

 . شد

 به دوباره شدن نزديك و ها قيام اين ساختن خاموش براي بود مكار و زيرك فردي كه مامون مشكالت اين اثر در

 داشت علويان بين در زيادي محبوبيت كه) ع( رضا امام شخصيت به خود حكومت لرزان هاي پايه تثبيت و مردم

 مانند شخصيتي به واليتعهدي يا و خالفت واگذاري طرح با تا. نمود دعوت مرو به مدينه از را ايشان و كرد تكيه

 تاكتيك يك فقط امام به واليتعهدي يا و خالفت تفويض كه پيداست. بكاهد علويان شورش از) ع( رضا امام



 از خصوصي زندگي در و بود رسانده قتل به را خود برادر حكومت براي كه كسي وگرنه بود سياسي شده حساب

 مكر شاهد بهترين. بگذرد سلطنت و خالفت از كه شود نمي متدين چنين ناگهان. نداشت ابا فجوري و فسق هيچ

 هرگز. بود صادق خود وكردار گفتار در مامون اگر كه چرا. است امام سوي از خالفت نپذيرفتن نيز مامون تزوير و

 ارشاد كتاب در. رفت نمي طفره نداشت را آن صالحيت هيچكس امام جز كه خالفت زمام گرفتن بدست از امام

 امام و كرد مرگ به تهديد را امام تلويحا مطلب اين با مامون. طلبيد خود نزد را امام مامون.  است آمده مفيد شيخ

 به. نكنم ونهي امر حكومت امر در آنكه شرط به پذيرم مي را واليتعهدي: فرمود و پذيرفت را واليتعهدي اجبار به

 . ندهم تغيير را چيزي و نكنم نصب و عزل را كسي. نپردازم قضاوت و دادن فتوا

 

 )ع( رضا امام واليتعهدي از مامون هاي انگيزه

 

 

 :كرد اشاره زير عوامل به توان مي كار اين براي مامون داليل ترين مهم از

 علويان قيامهاي نشاندن فرو ـ1

 طلبي دنيا و طلبي رياست به امام كردن متهم ـ2

 ايرانيان نظر جلب ـ3

 )ع( رضا امام دقيق كنترل ـ4

 امام طريق از خود خالفت به بخشيدن مشروعيت ـ5

 )ع( رضا امام سالح خلع ـ6

 )ع( رضا امام به نزديكي-7

 

 ايران به) ع( رضا امام تاريخي سفر اهميت

) ع( الرضا موسي ابن علي سفر شك بدون است، گرفته صورت اسالم و ايران تاريخ در كه تحوالتي انبوه ميان در

 .است ديده خود به تاكنون سرزمين اين تاريخ كه است بوده حوادثي ازبزرگترين يكي ايران به



 تشيع تاريخ و اسالم تاريخ در اهميت حائز حوادث از يكي) ع(الرضا موسي بن علي امامت روزگار حوادث اصوالً

 و حسن امام قهرمانانه نرمش با را آن گروهي و عاشورا حماسه با را دوره اين محققان، برخي كه اين. هست و بوده

 شبيه و مقايسه صادقين فرهنگي و فكري انقالب با را آن نيز گروهي و سجاد امام موقعيت با را آن ديگر جمعي

 دعوت آن وپيامدهاي تاريخي مقطع آن وضعيت بودن بعدي چند و خاص اهميت همين دهنده نشان دانند، مي

 .است بوده سياسي

 

 خراسان به سفر براي امام هاي سياست

 هجرت اين در بلكه. شد نمي محدود مامون منافقانه سياستهاي افشاي در تنها خراسان به سفر براي امام سياست

 .شد دنبال نيز ديگري هدفهاي

 

  
 

 ايران به سفر از) ع( رضا امام اهداف

 

 

 تشيع به متمايل ايرانيان با پيوند برقراري ـ1

 شيعه تمركز عمده مركز و تشيع كانون به خراسان تبديل ـ2

 امام دوستداران و علويان بر فشار كاهش ـ3

 حكومت از بيت اهل و امامان دوري سالها از پس سياست صحنه به امام شدن وارد ـ4

 ايشان بردن بين از براي تالش و) ع( رضا امام واليتعهدي پي در مامون اهداف نيافتن تحقق ـ5

 شيعه مبناي تحكيم براي تالش ـ6

 .داشت قرار واليتعهدي منصب در حضرت اينكه با امام سوي از مامون خالفت دستگاه مشروعيت عدم اعالم-7

 آن معرفي و توحيد داشتن بيان در مختلف اديان با مناظره جريان در حضرت وسيع تالشهاي-8



 

 

 سفري) ع( رضا امام سفر رو اين از است، شرعي برهان و حجت معصوم، رفتار و گفتار شيعه، نگاه از چون بنابراين

 در رو اين از. بود دشمنان حيله و مكر سازي آشكار انگيزه به هدفمند، و مدار تكليف هجرتي بلكه ، نبود معنوي

 .ديدند رو روبه واقعيت دو با را خود) ع( رضا امام كه رسيد نكته اين به توان مي) ع( رضا امام واليتعهدي پذيرش

 

 

 خالفت عوامل توسط مدينه در اثر كم و خاموش مرگ ـ1

 به تمايل و پيامبر فرزندان به عالقه بر مبني او دروغين ادعاي مالكردن بر و الرشيد هارون پسر تزوير افشاي ـ2

 .شد مي ميسر مرو در شهادت پرتو در تنها كار اين كه ايشان به خالفت بازگرداندن

 .پذيرفتند شرايطي با را واليتعهدي حضرت جوانب كليه بررسي با لذا 

 سياست صحنه در بيت اهل حضور زمينه طريق بدين كه بود اين امام سوي از واليتعهدي قبول داليل جمله از

 توانند نمي و اند فقيه و عالم فقط آنها. نكنند گمان مردم نتيجه در تا شود فراهم بودند محروم آن از سالها كه

 كه عرفه ابن سوال به پاسخ در امام. بود حضرت مهم اهداف از يكي موضوع اين كه كنند زمامداري و حكومت

 اميرالمومنين جدم كه چيزي همان: داد پاسخ. كرد مامون واليتعهدي پذيرش به مجبور را شما چيزي چه: گفت

 . نمايد شركت نفري شش شوراي در كه واداشت را

 شوراي در) ع( علي امام اندباورود دانسته همانند را قبول اين نيز طوسي شيخ و مرتضي سيد قبيل از شيعه بزرگان

 قبيح غير و مشروع سببي راه هر از حق صاحب بشود كه آنجا تا حق احقاق منظور به يعني. دوم خليفه از پس

 مشكالت تحمل و حق طلب صورت اين در زيرا.باشد او شرعي تكليف حق اين اگر ويژه به. بطلبد را خويش حق

 . شود مي واجب آن راه در

 در حاكميت خواهند نمي ائمه كه كرد مي گمان اسالمي امت پذيرفت نمي را مامون واليتعهدي امام اگر بنابراين

 هم با و است دين از جداي امري حكومت كه پنداشتند مي صورت آن در مردم ديگر سخن به. باشد آنان اختيار

 . شكستند هم در را انديشه اين عمال كار اين با واقع در امام. نيست اسالم پذيرش مورد سياست و دين بودن



 

 مامون مقابل در واليتعهدي پذيرش از پس) ع( رضا امام گيري موضع

 و نيست بردار دست مامون بدارد معلوم همه به تا زد باز سر مامون پيشنهاد از بود مدينه در وقتي تا امام-1

 .حضرت خواست نه بود اجبار به مرو به ايشان از مامون دعوت

 هم را جواد فرزندش حتي حضرت بياورد مرو به خود با خواهد مي را كه هر حضرت بود گفته مامون اينكه با-2

 . نياورد

 نصب و عزل در من: فرمود و نشناخت رسميت به را حكومت گاه هيچ پذيرفت را واليتعهدي اينكه با امام-3

 .كنم مي داوري ونه دهم مي فتوا نه. شكنم نمي را سنتي و دهم نمي تغيير را رسمي و كنم نمي دخالت احدي

 

  
 

 مرو تا مدينه از رضا امام هجرت تاريخي جغرافياي

 

 

 زيركانه بسيار جغرافيايي ديدگاه از بود، كرده انتخاب مرو به مدينه از) ع( رضا امام انتقال براي مامون كه مسيري

 مدينه و كوفه سمت به مدينه از حركت بود، معمول زمان آن در مرو، به رفتن براي كه راههايي از يكي. بود

 از مسير اين.شد مي منتهي مرو به نهايت در كه خراسان و قم ري، سمت به جا آن از سپس و بود) بغداد( السالم

 .گذشت مي قم و بغداد كوفه، حساس شهر 3

 نهضتهاي و ها قيام شاهد همواره و شد مي محسوب علويان پايگاه و شيعيان تجمع مركز كوفه شهر زمان آن در 

 و مامون ميان درگيريهاي در و بود عباسيان سيطره در هم بغداد بود، عباس بني و اميه بني حكام ضد بر علويان

 .بود شده مامون ضد بر توطئه كانون به تبديل امين



 در طالب ابي ابن علي خاندان به محبت و بوده شيعي تمايالت داراي كه بود ايران هاي شهر معدود از نيز قم شهر

) ع( رضا امام حركت براي را مسيري مامون كه بود شهر 3 اين  ويژه موقعيت و حساسيت جهت به. ميزد موج آن

 .نكنند عبور شهرها اين از حضرت تا كرد انتخاب

 آن از پس كه. است بوده بصره سمت از ، مرو به مدينه از) ع( رضا امام حركت مسير تاريخي اسناد طبق بر

 زيادي منابع. فرمودند توقف آن در حضرت كه مكانهايي و امام حركت مسير جزئيات از. اند شده اهواز وارد حضرت

 نكنند منتقل قم و كوهستان راه از را حضرت داد، دستور مامون اينكه دارد، اهميت آنچه اما. نيست دسترس در

 به الرضا اخبار عيون در صدوق. دارند حضور شهرها آن در كمتري شيعيان كه دهند حركت مسيرهايي از بلكه

 مدينه از الرضا موسي ابن علي آوردن مامور مرا مامون: گفت كه است كرده نقل ضحاك ابو ابن رجاء از خود سند

 .قم راه از نه بياورم فارس و اهواز و بصره راه از را وي كه داد دستور من به و كرد

. دادند ادامه را خراسان سمت به حركت يزد كويري شهر از عبور از بعد و شد فارس عازم حضرت اهواز، از پس

 راه از بلكه. نگير پيش رادر قم و) كرمانشاه( جبل راه نوشت) ع(رضا امام به مامون كه است كرده روايت نيز كليني

 پس. مكن حركت قم و كوفه راه از نوشت رضا امام به مامون كه است صدوق روايت در و بيا فارس و اهواز و بصره

 به مدينه راه از را رضا امام مامون: نويسد مي نيشابور تاريخ در حاكم همچنين. آمد فارس و اهواز و بصره راه از امام

 . آورد مرو به باالخره و نيشابور به آنجا از و فارس و اهواز به سپس بصره

 

 نيشابور تاريخي واقعه

 واقعه شك بي. داد روي نيشابور در كه ايي واقعه اند، داشته توقفي نيشابور شهر در مسير، ادامه در) ع( رضا امام

 امام، حركت مسير انتخاب در مامون تالش رغم به كه چرا. آمد مي شمار به حكومتي دستگاه براي ناخوشايندي

 ايشان اطراف در عاشقانه شيعيان و شدند مواجه ايي سابقه بي بااستقبال. رسيدند نيشابور به حضرت هنگاميكه

 است آمده مالكي صباغ ابن نوشته المهمه فصول كتاب در. شدند حضرت از حديثي شنيدن خواستار و آمدند گرد

 شهادت فضيلت به كه سفري همان در الرضا موسي بن علي چون:  است نوشته دركتابش نيشابور تاريخ مولف كه

 نيشابور در غوغا و شور. بود نشسته سفيد و سياه استري بر و پوشيده هودجي در. نهاد قدم نيشابور به آمده نايل



 از شماري بي عده كه طوسي اسلم بن محمد و رازي زرعه ابو نبوي احاديث حافظ پيشواي دو پس. شد پا بر

 عرض و آمده) ع(رضا امام نزد. كردند مي همراهي را دو آن شناسان حديث و راويان و محدثان و علم طالبان

 خود مبارك و نيكو روي خواهي نمي ات گرامي و پاك پدران حق به بزرگ امامان فرزند و بزرگ سرور اي: كردند

 توقف خواستار امام پس. دهيم مي سوگند را تو ما كني؟ روايت پدرانت از حديثي ما براي و دهي نشان ما به را

 منور حضرت آن مبارك چهره ديدار به مردم چشمان. زنند كنار هودج از پرده داد دستور غالمان وبه شد استر

: زدند فرياد فقها و علما پس. بود گرفته باال فرياد و ضجه صداي. گريستند مي اي دسته و زده فرياد گروهي. گرديد

 حديث امالي صدد در طوسي اسلم بن محمد و ابوزرعه. كنيد سكوت و بسپاريد خاطر به و بشنويد مردم اي

 محمد پدرش از صادق جعفر پدرش از كاظم موسي پدرم مرا كرد حديث: فرمود الرضا موسي ابن علي پس. بودند

 رسول چشمانم نور و عزيزم: گفت كه ابيطالب ابن علي پدرش از حسين پدرش از العابدين زين علي پدرش از باقر

 هر. است من دژ اهللا اال اله ال كلمه: فرمايد مي پروردگار شنيدم گفت و مرا كرد حديث جبرئيل: فرمود) ص( خدا

 نويسندگاني پس. است ايمن من عذاب از شود وارد من دژ به كه آن و است گشته وارد من دژ به بگويد را آن كه

 امين محمد سيد/ 5 معصومان سيره.(بودند نفر هزار بيست بر افزون كردند شماره نوشتند را حديث اين كه

 )كرماني حجتي علي ترجمه/

 

 

 مهمي بسيار قدسي حديث علم، لبان طا و مردم تقاضاي اجابت براي) ع(رضا امام كه بود محل همين در بنابراين

 و خود حقانيت واقع در) الذهب سلسله(  حديث بيان با حضرت. فرمودند بيان. بودند برده ارث به پدرانشان از كه

 .كردند گوشزد عباس بني سلطه برابر در را خويش خاندان

 تاريخ چون كهن منابع در. است شده امالء احوال و اوضاع و شرايط به مربوط ناچيزي اختالف با حديث اين

 صباغ ابن المهمه فصول, زمخشري االبرار زبع, مفيد شيخ امالي و اخبارالرضا عيون و صدوق توحيد و نيشابور

 نقل حديث اين مجلسي بحاراالنوار, هندي متقي العمال كنز چون جديدتر منابع در و اربلي الغمه كشف, مالكي

 .است شده



 : است آمده اينطور حديث متن الرضا اخبار عيون و بحارالنوار در

 

 

 » عذابي من امن حصني دخل فمن حصني اهللا اال اله ال كلمه «

 

 

 اين البته كه فرمودند و شمرده بر خاندانش و خود واليت و امامت را خدا حصن در شدن وارد شرط حضرت 

 .است آن شروط جمله از من واليت پذيرش كه) شروطها من انا(  دارد شروطي مطلب

 را خود رهبري تنها نه و است آميخته هم در پرستي يكتا و توحيد با را رهبري و واليت مساله حديث اين با امام

 شروط از فرموده بيان حديث متن آغاز در كه نيز را اسنادي بلكه نموده معرفي يكتاپرستي و توحيد شرطهاي از

 پرستي يكتا شرطهاي از معصوم امامان يكايك واليت پذيرفتن كه فهمانده مردم به و است كرده معرفي توحيد

 .است برده سوال زير را مامون خالفت حديث اين بيان با و  است

 قرار شكوهي با استقبال مورد. شدند مرو وارد حضرت هنگاميكه. بود مرو حضرت منزلگاه آخرين مسير، ادامه در

 كه بود امام واليتعهدي پذيرش همانا مرو، در نيز اتفاق ترين مهم. كوشيد بسيار ايشان تعظيم در مامون و گرفته

 .گرفت صورت مامون هاي تهديد و فراوان فشارهاي اثر در امام طرف از پذيرش اين شد اشاره

 

 )ع( رضا امام شهادت

 نتوانست دسيسه اين با مامون وقتي آن از پس فراوان ماجراهاي و حضرت واليتعهدي جريان از پس و نهايت در

. رساند شهادت به و كرده مسموم قمري هجري 203 سال صفر 28 در را حضرت. يابد دست خود پليد اهداف به

 را امام مامون كه آن بر مبني اند كرده نقل رواياتي ارشاد در مفيد نيز و الرضا اخبار عيون كتاب در صدوق شيخ

 .رساند شهادت به و ساخت مسموم

 قرار جهان سر سرتا از شيعيان و بيت اهل محبين توجه كانون حضرت آن مطهر قبر ،)ع(رضا امام شهادت از پس

 .شود مي افزوده رضوي آستان اين به عالقمندان و مريدان تعداد به روز هر تاريخ اين تا كه گرفت



 

 )ع( رضا امام شاگردان

 شاگردان. است بوده ايشان شهادت از پس تشيع مذهب گسترش علل ديگر از نيز) ع( رضا امام شاگردان نقش

 در حضرت آن علمي هاي حلقه و اند داشته سزايي به نقش حديث و بزرگوار آن روايات گسترش در حضرت

 به) ع( رضا امام امامت ايران در بطوريكه. است بوده موثر بسيار نقاط ساير به انتقال و شيعه فعاليتهاي گسترش

 .است شده مي محسوب علمي فرهنگ اوج نوعي

 :است ذيل شرح به حضرت شاگردان و اصحاب از تن چند اسامي

 بزنطي بن احمد, يحيي بن صفوان, الرحمان عبد بن يونس, آدم ابن زكريا, اشعري محمد بن ابراهيم 

 در آنان تشخيص بطوريكه. بودند شده شناخته شيعه حديث و فقه كارشناسان عنوان به خود عصر در عده اين

 كه زماني و بودند آشنا استدالل قواعد و اصول به آنها. است بوده معتبر ديگر راويان براي روايت يك سقم و صحت

 سواالت پاسخگوي و كردند مي مبادرت حديث و فقه نشر به امام نمايندگان عنوان به نبود ممكن امام به دسترسي

 . بودند شيعيان

 واقع در مناظرات اين هدف كه چرا. بود گشا راه بسيار دين حقايق كشف جهت در نيز) ع( رضا امام مناظرات

 .بود انحرافات از اسالمي عقيده پاكسازي

 .است بوده اسالمي تعاليم راه در امام نقش بيانگر نيز حضرت از راويان تعداد

 بسط نشانگر تواند مي طور همين تعداد اين كه ، اند بوده تن 317راويان اين تعداد طوسي، شيخ اطالعات اساس بر

 .باشد خراسان خطه در شيعه فرهنگ و دانش

 روايات تعداد. است شيعه مذهب گسترش جهت در ايشان علمي تالش گواهي نيز امام از مانده باقي روايات تعداد

 احاديث تمام شامل رقم اين البته. باشد مي روايت 2312 شده استخراج شيعه كتب در كه) ع(رضا امام از منقول

 در ايشان از ديگري احاديث بنابراين. است شده آوري جمع فقهي احاديث بيشتر اربعه كتب در زيرا. باشد نمي

 .است نيافته راه اربعه كتب به كه دارد وجود صدوق شيخ كتابهاي



 آن از گوناگون حمالت رفع و تشيع ترويج در ايشان عملي سيره و فكري خط حضرت آن شهادت از بعد بنابراين 

 امن محل عنوان به همچنان خراسان رو اين از و يافت ادامه حضرت پروردگان دست كوشش و فداكاري با

 .دهد مي ادامه خويش حيات به تشيع فضاي در پرور شيعه سرزمين و شيعيان

 اهل به محبت و تشيع مذهب به گرايشات از موجي كه ايران به) ع( رضا امام هجرت تاريخي واقعه بررسي از پس

 شده ايران در شيعه مذهب گسترش و شيعيان كثرت باعث كه ديگري عوامل بررسي به داشت، پي در را بيت

 .پردازيم مي

 

 ايران به زادگان امام مهاجرت) ب

 .است گرفته صورت عامل 2 اثر بر منطقه اين به زادگان امام مهاجرت تاريخي، منابع به استناد بنابر

 نيز پاكش خاندان و) ص(پيامبراكرم. بود مظلوميت و حقانيت عيني مظهر ابتدا همان از اسالم تاريخ در تشيع ـ1

 و فرزندان. رسيدند شهادت به اسالم كيان از دفاع در نيز نهايتاً و نموده وقف مسير اين در را خود بركت پر وجود

 عباسي و اموي خلفاي جور و ظلم مورد خويش اجداد مسير ادامه در خود حيات زمان در نيز اطهار ائمه نوادگان

 حكام فشار تمام و يافت شدت علويان و سادات دستگيري و شكنجه عباسيان دردوره بطوريكه داشتند، قرار

 آن اختفاي و مهاجرت لذا. گرديد متمركز مبارزه اصلي كانون دو يعني عراق و حجاز مناطق روي ستمگر،

 .شد آغاز تر امن مناطق سوي به بزرگواران

 ايران شمالي و مركزي مناطق به اسالمي تعاليم تبليغ و ظلم با مبارزه منظور به زادگان امام از گروه اين بنابراين

 .نمودند هجرت

 دليل به و خراسان به مدينه از) ع(الرضا موسي بن علي حضرت مهاجرت از پس زادگان امام از ديگري گروه ـ2

 اثر بر مسير اين در ايي عده كه آمدند ايران به و شدند خود موطن ترك به مجبور. شد مي برآنان كه هايي ستم

 و كوهستاني مناطق ويژه به ايران نقاط اقصي در بزرگواران آن مرقد و رسيده شهادت به اسالم دشمنان تعقيب

 .است برخوردار زيادتري بسيار پراكندگي از دست دور



 پيوندي ايران هاي روستا و ها شهر در تشيع فراگيري كه دهد مي نشان روشني به زمينه اين در تاريخ به نگاهي

 مهاجرت ميان اين در كه است داشته عباس بني و اميه بني خالفت هاي دوره در علويان مهاجرت با عميق

 واليتعهدي پذيرش و ايران به) ع(رضا امام آمدن از پس) ع( كاظم موسي امام فرزندان بويژه زادگان امام گسترده

 تاريخي مقطع همين ايران به زادگان امام مهاجرت ترين برجسته از يكي لذا. است برخوردار بيشتري درخشش از

 ايران در را تشيع بذرهاي توانستند خود مظلومانه شهادت با چه و ماندگار حضور با چه زادگان امام اين. است

 امام هجرت كه شد غافل موضوع اين از نبايد البته. كنند نهادينه را آن گسترش و رشد زمينه و. نمايند تر پراكنده

 اصلي علل از. بودند مشغول هدايتگري به وليعهد عنوان به خراسان در حضرت كه زماني مدت و ايران به) ع( رضا

 گسترش سبب بسياري جهات از حضرت قبر ايشان، شهادت از پس بطوريكه. است ايران در تشيع گسترش و نفوذ

 بنابراين. است بوده سني و شيعه از اعم مسلمانان توجه مورد همواره ايشان مقدس آستان و شده تشيع مذهب

 برافراشته بيرقهاي و ها نشانه آنان، زيارتگاههاي و كرده ايفا را نقشي چنين تر محدود سطحي در زادگان امام

 .است رفته مي شمار به تشيع

 نمي زادگان امام حضور و مهاجرت به توجه بدون را ايران در تشيع گسترش سير شده، گفته مطالب به توجه با 

 اين با مردم تنگاتنگ ارتباط و زاده امام هزار 8 وجود اينكه بعالوه. رسيد درستي نتايج به و كرد بررسي توان

 ديني مناسك و مراسم ترويج و مذهبي فرهنگ بيشتر چه هر نفوذ و ارتقا در برجسته نقشي همواره زيارتگاهها،

 .است كرده ايفا ايران جامعه در

 اند، داشته تشيع نفوذ در تري عميق اثر كه زادگان امام اين از برخي بيشتر بررسي به است الزم رو اين از

 .اند داشته قضيه اين در تري رنگ پر نقش) ع( كاظم موسي امام فرزندان شد اشاره كه. بپردازيم

 

 ايران در علوي رسالت مشعلداران) ع(كاظم امام فرزندان

 باب در. اند داشته را اوالد بيشترين فرزند 37 با) ع(كاظم موسي امام) ع(علي امام از معصوم،بعد امامان ميان در

 بني و علوي سادات فراوان كشتارهاي و عام قتل از پس كه داد احتمال توان مي) ع( كاظم امام فرزندان كثرت

 كاظم امام سوي از زادگان، امام و پيامبر نوادگان نسل ازدياد سياست حاكمان، وسيله به اميه بني زمان در الحسن



 توجه جالب نكته. آيد شمار به احتمال براين اي قرينه. تواند مي هفتم امام فرزندان كثرت و باشد شده دنبال) ع(

 ايشان خانواده سرپرستي.است شده گفته سال 14 تا سال 4 از كه كاظم امام شدن زنداني دنبال به كه است آن

 .شد گذاشته ايشان ارشد فرزند) ع( رضا امام برعهده

 پدر خانواده بيشتر. نداشت فرزندي خود بركت پر زندگي دهه آخرين تا تاهل وجود با كه نيز)ع( رضا امام

 سرپرست بايد) ع(رضا امام اينكه بر مبني) ع( كاظم امام وصيت به توجه با. كرد مي سرپرستي را بزرگوارشان

 جز به وظيفه اين. شود مي مشخص موسوي خاندان بزرگتر عنوان به) ع( رضا امام موقعيت باشند، حضرت خانواده

 ميان در را سفارشي چنين رو اين از. دارد امت به نسبت معنوي پدر عنوان به امامي هر كه بود امت رهبري شان

 به را خويش زنان و دختران خصوص به خانواده و فرزندان پرستي سر امامي كه كنيم نمي مشاهده امامان ساير

 امام براي را دشواري موقعيت چنين حبس، و زنداني سالهاي و اوالد كثرت باشد، كرده واگذار خود از پس امام

) ع( رضا امام برومندش فرزند به را خاندان كامل اختيار حضرت آن تا بود شده موجب و آورده پي در) ع(كاظم

 مدتي و كرد سفر ايران به مامون دعوت به) ع( رضا امام هنگاميكه تا شد سبب نيز خانوادگي زمينه اين. واگذارد

 برادر ديدار شوق به و كرده مهاجرت ايران به اي گسترده طور به حضرت آن برادران و خواهران گزيد، مرواقامت در

 موثرترين و بزرگترين از شك بي كه. كنند هموار خود بر را مرو تا مدينه از سفر رنج خويش، سرپرست و امام و

 .است) س( معصومه فاطمه حضرت مقدس وجود ، زادگان امام اين

 

 )س( معصومه فاطمه حضرت

 يا و بيماري خاطر به ولي. كرد مهاجرت ايران به برادر ديدار براي كه كسي) ع( كاظم امام فرزندان راس در

 بيت اهل كريمه به ملقب) س( معصومه فاطمه حضرت خودنشد، بزرگوار برادر زيارت به موفق دشمنان، دشمني

 و آمد ايران طرف به مدينه از موسوي سادات از جمعي همراه به ايران به) ع( رضا امام آمدن از پس بانو، اين. است

 اقامت از روز 17 هنوز قم، به حضرت ورود از پس. كرد قم قصد لذا. شد بيمار روايتي به بنا رسيد ساوه به چون

 از شهر اين كه شده باعث قم در كريمه بانوي اين مطهر مرقد. گفتند وداع را دارفاني كه بود نگذشته ايشان

 .گيرد قرار ايران در تشيع مذهبي هاي شهر موثرترين و بزرگترين



 

 )ع( شاهچراغ زاده امام

 موسي احمدبن زاده امام. بود موسي بن احمد هجرت)ع( رضا امام حضرت زمان در ها مهاجرت از ديگر يكي

 امام خدمت خراسان در برادر ديدن شوق به گرفت تصميم ايران به) ع(رضا امام آمدن از پس شاهچراغ به معروف

 از كه مامون كردند، حركت او با زيادي گروه شدند، مطلع وي تصميم از كه هاشم بني و موسوي سادات.  برسد

 سادات آمدن از كه نوشت خراسان مسير استانداران و حكام تمام به و افتاد هراس به شد، خبر با سادات حركت

 و احمد شهادت با نبرد اين سرانجام و شد درگير او همراهان و احمد با شيراز حاكم رو اين از. كنند جلوگيري

 شيراز در بزرگوار اين مرقد نيز اكنون هم. رسيد پايان به آنان از ديگر جمعي شدن پراكنده و همراهان از تعدادي

 .باشد مي( ع) بيت اهل محبين زيارت محل

 محالت و كاشان چون هايي شهر در و مركزي استان در) ع( كاظم امام فرزندان مزار بيشترين كه است ذكر قابل 

 .است شده واقع خمين و

 شيعه امامان مظلوميت فرياد و كرده متبرك خود قدوم با را ايران سرزمين. هاست قرن) ع( كاظم امام يادگارهاي

 آنها، براي بارگاه ساختن و آنان از استقبال با نيز ايران مردم. اند داده سر زمين و زمان گوش در را آنان مكتب و

 و فرهنگي مراكزي زيارتگاهها اين نيز اكنون هم و اند داده نشان تاريخ طول در پيامبر اهل به را خود ارادت

 .كنند مي دنبال را بزرگواران آن اهداف كه هستند مذهبي

 ساير به نسبت ايي ويژه و حساس جايگاه از بيت اهل روايات به استناد با قم شهر مذهبي، مراكز اين بين در

 مطلب اين بررسي به اينك. است باقي خود قوت به همچنان نيز االن تا مهم موقعيت اين كه بوده برخورد ها شهر

 . پردازيم مي

  
 شيعي معارف نشر پايگاه ايران) ج

 ايران در تشيع پايگاه اولين قم) الف



.  ميگردد باز هجري اول قرن آخر ربع به آن تشيع پيشينه ، است بوده ايران در تشيع مركز اولين كه قم شهر

 بود خود واجدادي آبا دين بر ماندن باقي و اسالم پذيرش بين كشمكش گرفتار هنوز ايران كه مقطعي در بطوريكه

 . بود برگزيده را خود مذهبي مشي قم اما. 

 رو همين از ، شد فتح اشعري ابوموسي فرماندهي به اسالم سپاه بدست قمري هجري 23 سال در شهر اين

 نيز قمري هجري 93 سال آغاز در. گزيد منزل قم در كه بود عرب قبله بزرگترين و اولين ، اشعري خاندان

 . شدند پناهنده قم به اموي خلفاي ستم از مذهب شيعه اعراب از اي دسته

 حضرت فرزندان و ازسادات بسياري مهاجرت. داد رخ قم شهر در اسالم اوليه هاي سده در كه مهم اتفاقات جمله از

 تا) ع( صادق امام حضرت زمان از كه قم شهر مذهبي مركزيت.  بود تشيع مذهب اشاعه و شهر اين به) ص( رسول

 يا برخيزند شهر اين از شيعه محدثان از بسياري قمري هجري سوم و دوم قرن در تا شد سبب دارد ادامه كنون

 خاندان طرفداران به نسبت مختلف هاي شهر در كه بود زيادي هاي سختگيري امر اين علت.  كنند اقامت آن در

 مستقيم دخالت از زيادي حدود تا و صرف نشين شيعه محيط يك شهر اين  حاليكه در. داشتند مي روا پيامبر

 .بود بدور خلفا

 ديني حوزه از رو اين از. شد كوفه ديني حوزه جايگزين تدريج به آن ديني حوزه و قم قمري هجري دوم نيمه در

 . است مانده باقي كنون تا كه برد نام شيعه نشر مركز ترين قديمي عنوان به بايد قم

. شد باعث نيز شهر اين در بانو آن مطهر جسد خاكسپاري به و قم در) س( معصومه حضرت رحلت ، ديگر سوي از

 كه نيز شيعي دانشمندان فراوان تعداد.  گيرد قرار بيت اهل محبين زيارتگاه بيت اهل كريمه اين ملكوتي بارگاه

 گرديده ايران نقاط ساير آن تبع به و شهر اين در تشيع مذهب يافتن رواج باعث. گرديدند مدفون شهر اين در

 .است

 : است زير شرح به دانشمندان اين از تعدادي نام

 به معروف صدرالمتالهين ، صدوق شيخ ، كليني شيخ ، شد قم شهر مقيم) ع( رضا امام فرمان به كه آدم ابن زكريا

 يزدي عبدالكريم شيخ, حائري اهللا آيت. اشعري محمد ابن ابراهيم ، قمي مفيد شيخ, عاملي حر شخ ، مالصدرا

 .اند بوده هم) ع( رضا امام اصحاب از اشعري محمد ابن ابراهيم و آدم ابن زكريا كه قم علميه حوزه موسس



 رضا امام.  كرد) ع( رضا امام از روايتي به اشاره ميتوان قم درشهر مقيم وبزرگان ازخاندان برخي وعظمت دراوصاف

 ابن موسي قبر سبب به كه آنچنان ، كرده دفع قم اهل از را بال آدم ابن زكريا وجود سبب به خداوند:  فرمود) ع(

 . است نموده دفع بغداد اهل از را بال) ع( جعفر

 پايگاهي شهر اين بطوريكه. اند كرده ياد نيكي به سرزمين اين از بارها شيعه امامان قم جايگاه و اهميت مورد در

 اصحاب در شيعه راويان مجموع الرجال كتاب در طوسي شيخ. است بوده ائمه شاگردان حضور شاهد و تشيع براي

 از كه آن حال. است نكرده ذكر بيشتر تن ده از. اند شده مشخص قمي تعبير با كه را) ع(صادق وامام) ع(باقر امام

) ع( رضا امام هجرت شك بي. دهند مي تشكيل قم اهل را شيعه راويان از بسياري بعد به) ع( رضا امام دوران

 تعداد اصلي و مهم داليل از ايران در گزيدنشان اقامت از بعد منطقه اين در شيعه مذهب گسترش و ايران به

 اي ويژه موقعيت و مقام از اشعري خاندان قمي راويان بين در. باشد مي مقطع اين در شيعه راويان فراوان

 و گرفتند عهده بر حديث و فقه گسترش در مهمي نقش شيعه امامان با تماس طريق از خاندان اين. برخوردارند

 فقها به عباسيان سوي از عراق در كه فشارهايي.دهند تشكيل قم در مستقلي حوزه دوم قرن اواخر در شدند موفق

 علمي پايگاه كوفه از بعد قم رو اين از. بود ايران به عراق علميه مدرسه انتقال علل از. شد مي وارد شيعه علماي و

 .دارد ادامه موقعيت اين همچنان زمان اين تا كه.گرديد شيعيان

 

 بيت اهل نگاه از غيبت دوران در قم نقش) ب

 از را شهر اين مردم قم، شهر تاسيس بدو از امامان كه شود مي ظاهر شده، نقل) ع( رضا امام از كه رواياتي در

 والدت از قبل حضرت آن به نسبت شهر اين مردم محبت و دوستي و اند آورده شمار به) عج( مهدي حضرت ياران

 .است بوده معروف ايشان

 : گفت كه شده نقل يحيي بن صفوان از

 حضرت. آمد ميان به) ع( مهدي حضرت به نسبت آنان عالقه و قم اهل از سخن بودم،) ع( رضا امام خدمت روزي

 در هشت داراي بهشت،:  فرمود آنگاه. باشد خشنود آنان از خداوند:  فرمودند و كردند آمرزش طلب آنان براي



 را ما واليت خداوند جهانند، شيعيان ميان از ما پيروان بهترين آنان است، قم اهل مخصوص ها آن از يكي كه است

 .داد قرار آنان سرشت در

 حضرت ظهور از پيش آن نقش و قم شهر آينده نشانگر كه كرده نقل) ع(صادق امام از روايتي بحاراالنوار صاحب

 . است) عج( مهدي

 بر رخت كوفه از علم. رود مي فرو خود النه در مار كه همانگونه و گردد خالي مومنان از كوفه شهر بزودي: روايت

 كسي زمين در كه شكلي به گردد دانش و فضل معدن سامان آن و گردد آشكار قم بنام شهري از سپس و بندد

 وقوع به ما قائم ظهور نزديك امور اين و خويش، گاه حجله در عروسان نو حتي. نبرد سر به فكري استضعاف در

 زمين نشود چنين اگر گرداند، حجت حضرت جانشين اسالم، پيام رساندن براي را اهلش و قم خداوند،. پيوندد

 بدين گردد، منتشر جهان غرب و شرق به شهر اين از دانش. نماند باقي حجتي زمين در و برد فرو را خودش اهل

 با و كند ظهور قائم آنگاه باشد، نرسيده وي به دانش و دين كه نماند باقي كسي و شود حجت اتمام مردم بر سان

 آنكه از بعد مگر گيرد نمي انتقام بندگان از خداوند زيرا:  شود گر جلوه بندگان بر خداوند غضب و خشم وي ظهور

 : شود مي روشن موضوع چند روايت اين از. 1نمايند آشكار را خدا حجت آنان

 

 

 مضمحل مهدي حضرت ظهور آستانه در بيت، اهل از پيروي و تشيع گسترش در كوفه شهر علمي نقش:  الف

 مراد گاهي بلكه. است بوده كوفه نجف آن اصلي نام زيرا. شود مي نيز نجف شامل كوفه البته رود، مي بين از و شده

 بيشتري عظمت از ظهور نزديك و يابد مي ادامه همچنان روايت طبق بر قم، نقش اما. است عراق تمام كوفه از

 .گردد مي برخوردار

 است نقشي بلكه نيست شيعيان يا و ايران به منحصر زمان آن در قم، مقدس شهر اعتقادي برجسته نقش:  ب

 مردم بر حجت اهلش و قم كه رسيد خواهد زماني بزودي«  گيرد مي بر در نيز را مسلمانان غير حتي كه جهاني

 بدين بلكه رسد، مي جهان مردم فرد فرد به شهر اين از مذهب و دانش كه نيست معنا بدان اين »بود خواهند

 .بود خواهد پذير امكان همه براي اسالم دستورات و مقررات به دستيابي كه معناست



 در شهر اين دهد مي نشان كه شده نقل زيادي روايات بيت اهل از آن آينده و قم شهر ممتاز ويژگيهاي درباره

 مورد همواره آن از پس و شده گذاري پايه) ع(باقر امام سوي از طرحي براساس هجري، 73 سال در ايران قلب

 آينده، در كه اند داده خبر داشتند، بزرگوارشان جد از كه دانشي با آنان. است گرفته قرار اطهار ائمه خاص توجه

 ديگر برخي. بود خواهند مهدي حضرت باوفاي ياران از آن اهالي و شد خواهد برخوردار واال جايگاهي از شهر اين

 به قائم كه است مهدي حضرت نام با هماهنگ قم، نام به شهر اين نامگذاري فلسفه كه است آن بيانگر روايات از

 . دارد ارتباط حضرت ياري و سازي¬زمينه در آن جغرافيايي منطقه و قم اهل قيام با و است حق

 :اند فرموده) ع( صادق امام رابطه اين در

 

 

 حرمي داراي اميرالمومنين و است منوره مدينه در كه حرمي داراي پيامبر و است مكرمه مكه كه دارد حرمي خدا

 . است قم شهر كه هستيم حرمي داراي نيز بيت اهل ما است، كوفه يعني

 آن ياري و واليت مركز و بيت اهل امامان حرم مهدي حضرت زمان تا قم كه است آن حضرت سخن معني

 به نسبت قم اهل مشي و خط پيرو نيز آنان زيرا شوند، مي محسوب قم اهل نيز آن غير و ري اهل و است بزرگوار

 اند مهدي حضرت ياوران آنان اينكه و آمده روايات در كه قم اهل از مراد كه نيست بعيد رو اين از.  اند بيت اهل

 .هستند امامان پيرو جهاد و جنگ و دوستي و واليت در كه باشند ايرانياني همه

 قم را شهر اين چرا داني مي آيا: فرمود من به امام: ميگويد و كرده ديگري روايت) ع( صادق امام از بصري عنان

 او با و آمده گرد) ص( محمد آل قائم اطراف قم اهل زيرا: فرمود. آگاهترند رسولش و خدا: كردم عرض نامند؟ مي

 . كنند ياري را او و مانده قدم ثابت او كنار در و نمايند قيام

. است كوهستان روز آن در زمين روي مناطق سالمترين:  كه است آمده) ع( رضا امام از ديگري روايت در

 مناطق سالمترين روز آن در گرفت، در جنگ طبرستان و گرگان ميان در و شد اضطراب خراسان در هنگاميكه

 از) عج مهدي حضرت يعني(  عم و جده و جد و مادر و پدر جهت در مردم بهترين ياران كه است قم شهرستان

 .خيزند مي بر آنجا



 مانده باقي ما زمان تا زنده و پرشور همچنان) ع( مهدي حضرت به نسبت قم اهل محبت كه است توجه قابل

 موسسات و مساجد فرزندان، نامگذاري در حتي يا ها قمي زندگي ظاهر و عملكرد ايمان، در را حقيقت اين. است

 بايد البته. نمود مشاهده توان مي باشد، خالي نام اين از ايي خانه كمتر شايد كه اي بگونه حضرت، آن بنام خود

 اهل راه ادامه و اسالمي ارزشهاي به اعتقاد و ايمان تداوم به مشروط مناقب و فضائل اين تمام كه داشت توجه

 زندگي قم شهر در كه اين يا و است قمي چون كه كند خيال كسي اگر وگرنه. باشد مي قم مردم توسط بيت

 سست و پايه بي پنداري و باطل خيالي به. شد خواهد الهي بركات و رحمت اين مشمول عمل بدون و كند مي

 هم ما و هستند بيت اهل ما از آن ساكنان و است مقدس قم خاك: فرمود) ع( صادق امام كه چرا. است شده دچار

. فرمايد مي تعجيل او عذاب در خداوند اينكه مگر. كند نمي سوء قصد آنها به ستمگري و حاكم هيچ. آنهائيم از

 صورت آن در زيرا.) ندهند تغيير را خود احوال و( نكنند خيانت خود برادران به) قم اهل( آنكه شرط به البته

 .كرد خواهد مسلط برآنان را ستمگران متعال خداوند

 

 موعود انتظار تا) ع( رضا امام هجرت از

 اينكه به عنايت با و اسالمي كشورهاي بين در تشيع مذهب پايگاه بزرگترين عنوان به ايران ويژه جايگاه به توجه با

 احاديث و روايات طبق بر و افزود گوناگون جهات از سرزمين اين ممتاز موقعيت بر ايران، به) ع( رضا امام هجرت

 شده شناخته اسالمي كشورهاي بين در تشيع مذهب پايگاه بزرگترين بعنوان ايران كه شد روشن موضوع اين نيز

 نيز ايشان هجرت از بعد چه و) ع(رضا امام هجرت از قبل چه ايران، به زادگان امام مهاجرت كثرت از. است

 هدايت در حياتي بسيار نقش خود شهادت از پس چه و حيات دوران در چه زادگان امام اين كه شد بيان مطالبي

 شيعي آور نام علماي همت به ايران صفويه عصر در كه جايي تا. كردند ايفا ايرانيان احساسات دهي جهت و

 از و. شد شناخته اسالم عالم سراسر در تشيع پايگاه بعنوان رسماً بهايي شيخ و مالصدرا مجلسي، عالمه همچون

 اربعه، مذاهب پيرامون و سني علماي كه رسيد بدانجا وكار گرديد استوار تشيع سايه در ايران استقالل پايه رو اين

 سيادت و علم به عالقمند ايرانيان و گرفتند را عباسيان اطراف و رفتند بغداد طرف به و كرده ترك را خراسان

 .كردند نمايان را خود شيعي چهره بيشتر بيت اهل و پيامبر خاندان



 ساير امامت زمان در و) ع( رضا امام شهادت از پس بطوريكه. يافت ادامه جهت هر از ايران كشور در سير اين

 دوران شروع با و شيعيان امام يازدهمين شهادت از پس. بود مشهود بالد ساير بر ايران مذهبي بلندي سر اين ائمه

 آمدن و فرج انتظار به اعتقاد حضرت، كبري غيبت سپس و صغري غيبت آغاز و) عج( مهدي حضرت امامت

 اسالمي انقالب كه كرد پيدا ايران شيعيان بين در عيني تبلوري شيعيان، امام دوازدهمين و خداوند حجت آخرين

 ..باشد مي مدعا اين بر شاهدي ايران

 كه دارند نظر اتفاق وسني شيعه روايي منابع تمام الهي ذخيره آخرين عنوان به) عج( زمان امام ظهور مورد در

 .بود خواهد ايشان ظهور ساز زمينه كه پيوست خواهد بوقوع نهضتي از پس حضرت ظهور

. هستند ايشان فرمانروايي مقدمات كننده آماده ايران، از سياه هاي درفش صاحبان نهضت اين در روايات طبق بر

 قابل نقش صالح بن شعيب او وياور خراساني هاشمي يا خراساني سيد يعني موعود، ايراني شخصيت دو وجود

 را ظهور از قبل انقالبي حركت يك وقوع توان مي نيز احاديث مجموعه از همچنانكه. دارند موضوع اين در توجهي

 آيه تفسير در كه روايت اين مانند. كرد بيني پيش

 

 " برانگيزيم شما ضد بر را خود جوي پيكار بندگان از گروهي/ شديد باس اولي لنا  دا عبا عليكم بعثنا " 

 

 بروند كه قاتالن از يك هر سراغ به و برانگيزد قائم قيام از قبل خداوند كه هستند گروهي آنان: است آمده چنين

 . رسانند قتل به را او

 :شود مي تقسيم مشخص مرحله دو به ساز، زمينه ايرانيان حكومت اما

 روايات در كه چرا. باشد حضور امر آغاز سر او نهضت شايد كه قم از مردمي بدست آنان نهضت آغاز:  اول مرحله

 ".است مشرق ناحيه از حضرت آن نهضت آغاز " كه آمده

 بن شعيب كه او نيروهاي فرمانده و خراساني سيد نام به ايرانيان بين در موعود شخصيت دو ظهور:  دوم مرحله

 .است صالح

 خواهد واحد روز و ماه سال در خراساني و يماني و سفياني خروج:  فرمود كه شده نقل) ع( باقر امام از



 واي. آورند روي سو همه از مشكالت زمان آن در. است پي در پي تسبيح هاي دانه همچون آنها ترتيب و نظم. بود

 موالي سوي به كه چرا نيست يماني از هدايتگر پرچمي پرچمها ميان در. برخيزد مخالفت به آنان با كه كسي بر

 . كند دعوت شما

 موسي ابن علي حضرت مقدس آستان آن نعمت ولي كه كشوري در ايران اسالمي انقالب پيروزي با كه اينك 

 كه اميدواريم كرده، پيدا تحقق فرج هاي نشانه از ديگر يكي ءاهللا انشا. است) ص( محمد آل عالم و) ع( الرضا

 صاحب بدست را پرچم كه باشد خراساني سيد خروج چون مهمتري حوادث درآمد پيش ايران اسالمي انقالب

 .والسالم. سپرد خواهد) ص( محمد آل قائم) عج( مهدي حضرت آن، اصلي

  
 

 

 هشتم فصل

 

 نيايش

 

  
 

 رضوي كالم در نيايش و دعا

 بر) اجمعين عليهم اهللا صلوات( معصومين ائمه. هستند آن مضامين تفاسير و قرآن معني روح، از تعبيري احاديث

 سختيهاي و نفس منفي امور برابر در انسان سالح تنها نه دعا كه اين و. كنند مي تأكيد آن ضرورت و اهميت دعا

 تأكيد يابند دست خود بلند اهداف به تواند مي آن كمك با كه انسان براي است ابزاري و سالح بلكه زندگي،

 .دارند

 :فرمود حضرت كه شده نقل) ص( اكرم رسول از اجدادش از) ع( رضا امام از حديثي

 النيه اخلصوا و دعا به عليكم و االرض و السماوات نور و عمادالدين و المؤمن سالح الدعاء،



 .نيت كردن خالص و كردن دعا به باد شما بر و است زمين آسمان نور و دين، ستون است مؤمن سالح دعا

 ادعيه و احاديث اين با انسان وقتي. است نور كلمات اين همه است، نور ادعيه اين همه) ع( رضا امام فرمايش بنابر

 وارد گويي گيرد¬مي انس كلمات اين با كه آنگاه و دارد را نورافكن حكم او براي كالمي و حديث هر بگيرد، انس

 .كند مي دفع او بدن از را خستگي و برد مي لذت آن از باطنش حتي و شامه كه شده معطر بوستاني

 

 .نمودند مي سفارش دعاكردن به را خويش اصحاب) ع( رضا حضرت لذا

 

 

 الدعاء: قال االنبياء؟ السالح ما فقيل االنبياء بسالح عليكم

 

 

 كردن دعا: فرمود پيامبران؟ سالح چيست شد گفته پس انبياء سالح به باد شما بر

 

  
 جمعه نماز قنوت در) ع( رضا امام دعاي) الف

 

 

 :ميفرمايند تالوت را شريفه دعاي اين  جمعه روز نماز قنوت در) ع( رضا امام

 

 

»ماَللّه حلاَص كدبع و بِما خَليفَتَك تلَحاَص بِه اَنْبيائَك و لَكسر 

 

و فَّهح ككَتالئبِم و هدسِ بِرُوحِ اَينْ الْقُدم كنْدع لُْكهاَسنْ ونَ ميب هيدي 

 



نْ وم هداً خَلْفصر فَظُونَهحنْ يكُلِّ م وءس و لْهدنْ اَبم دعه بفناً خَواَم كدبعال ي شْرِكي شَيئاً بِك 

 

 سلْطاناً وليك علي خَلْقك منْ الَحد تَجعلْ وال

 

اَذِّنْ و في لَه جِهاد كودع و هودلني ععاجنْ وم ،اَنْصارِه نَّكلي اكُلِّ ع قَدير شَيء« 

 

 

 پيامبران كار كه همانگونه فرما، صالح را) عج مهدي امان( را خود راستين خليفه و شايسته بنده ظهور كار بارالها«

 و فرما پشتيباني و ياري را او القدس¬روح با خويش سوي از و نمودي اصالح را فرستادگانت و

 و امن به را او هراس و ترس دارند، نگاهش گزندي هر از تا گردان وي همراه سر پشت رو، پيش از باناني¬ديده

 .داند¬نمي تو مانند و همتا را چيز هيچ و پرستد¬مي را تو او كه ساز، دگرگون امان

 دشمنش و دشمنت با جهاد در را او مده، قرار خود ولي به نسبت چيرگي و برتري آفريدگانت از يك هيچ براي

 ».توانايي كاري هر بر تو همانا كه ده قرار او ياوران از مرا و فرما اجازه

 

 جامعه زيارت آغاز) ب

 هريك زيارت در را آن كه) ع( رضا امام حضرت از كبيره جامعه زيارت الفقيه اليحضره من كتاب در صدوق شيخ

 .نمود قرائت ميتوان ائمه از

 

 

الملي اَلسع لياءاهللاِ اَو و هيائفاَص الملي السع ناءاهللاِ اُم ه وّبائاَح الملي اَلساَنْصارِاهللاِ ع 

 

ه وخُلَفائ الملي اَلسالِّ عحرِفَةِ معاهللاِ م الملي اَلسنِ عساككْرِ ماهللا ذ الملي اَلسظْهِري عرِاهللاِ ماَم 

 



و يِهنَه الملَي اَلسعاةٍ علي الداهللاِ ا الملي اَلستَقريِنَ عسي المف رْضاتاهللاِ م 

 

الملي اَلسصينَ عخْلي الْمةِ فاهللا طاع الملي اَلسع الءلَي األداهللا، ع الملَي اَلسنْ الَّذينَ عم مواالَه اهللا والَي فَقَد 

 

نْ وم معاداه ي فَقَداهللا عاد نْ وم مرَفَهع فَقَد رَفاهللا ع نْ وم ملَههج لَ فَقَدهاهللاُ ج نِ وم متَصعا بِهِم فَقَد متَصاع 

 بِاهللا

 

نْ وتَخَلّي م منْهم نَ تَخَلي فَقَدلَ اهللاِ مجزَّوع و نِّي اهللا اُشْهِدا لْمنْ سمالَمتُم لس و رْبنْ حمتُم لبحار 

 

 الَيكُم كُلِّه ذلك في مفُوِّض عالنِّيتَكُم و بِسرِكُم مؤمنٌ

 

 . آله و محمد علي اهللاُ صلِّي و منْهم اهللاِ الَي اَبرَء و الْانْسِ و الْجنِ من محمد آلِ عدو اهللاُ لَعنَ

 

 

 ياري بر سالم خدا دوستان بر سالم هستند خدا امين كه آنان بر سالم باد او برگزيدگان و خدا اولياء بر سالم

 ذكر منزلگاه كه پاك قلوب بر سالم خدا معرفت محل دلهاي بر سالم الهي خلفاي و جانشينان و خدا كنندگان

 راه در كه آنان بر سالم خدا سوي به خلق داعيان بر سالم خدا وحي نهي و امر كنندگان آشكار بر سالم خداست

 خدا سوي به خلق رهبران بر سالم اخالصند با خدا طاعت در كه آنان بر سالم پايدارند و قدم ثابت خدا رضاي

 و است دشمن خدا با است دشمن آنها با كه هر و داشته دوست را خدا دارد دوست را آنها كه هر كه آنان بر سالم

 امان در كس هر و است نشناخته را خدا نشناخت را بزرگواران آن كه هر و شناخته را خدا شناخت را آنان كه هر

 و واگذاشته را عزوجل خداي واگذاشت را آنها كس هر و رفته خدا امان و حفظ در و زد چنگ آنها به و رفت آنها

 و جنگ در شما كه هر با مخالفتم و جنگ در و باشيد صلح شما كه هر با صلحم من كه گيرم مي گواه را خدا

 لعنت خدا ام كرده تفويض شما به حال همه در را كارم و دارم ايمان شما به باطن و ظاهر در من و باشيد خالف



 محمد بر خدا درود و جويم مي بيزاري آنها از خدا بسوي من و انس و جن از را) ص( محمد آل دشمنان كند

 .باد آلشان و) ص(

 

 )عج( االمر صاحب حفظ براي مخصوص دعاي) ج

 )ع( االمر صاحب حضرت حفظ براي مخصوص دعاي

 حضرت براي كردن دعا به را ديگران حضرت آن كه ميكند نقل) ع( رضا حضرت از »عبدالرحمن بن يونس«

 :است اين دعا آن و فرمودند مي امر) عج( االمر صاحب

 

 

ماَللّه فَعنْ ادع كيلو و كخَليفَت و كتجلي حع كخَلْق 

 

و كسانرِ لبعالْم نْكع كذْنقِ بِاالنّاط كتكْمبِح و كنيرَةِ علي النّاظع كترِيب و كدشاه 

 

 اَعذَه و عنْدك بِك الْعائذ الْمجاهد الْجحجاجِ عبادك علي

 

 و خَلْفه منْ و يديه بينِ منْ احفَظْه و صورت و اَنْشَأت و برَأت و خَلَقْت ما جميعِ شَرِّ منْ

 

 بِه حفَظْتَه منْ يضيع ال الَّذي بِحفْظك تَحته منْ و فَوقه منْ و شَماله عنْ و يمينه عنْ

 

فَظْ واح فيِه ولَكسر آلَ و كولسآبائه و ر كتماَئ مِ وعائد 

 

دينك و لْهعفي اج كتديعال الَّتي و تَضيع ي وف وارِكقَرُ الَّذي جحالي في و كنْعم 

 

و زِّكرُ ال الَّذي عقْهي و نْهآم كثيقِ بِاَمانخْذَلُ الَّذي الْونْ اليم 



 

نْتَهبِه اَم و لْهعفي اج كال الَّذي كَنَف رامنْ يفيه كانَ م و هداَي و رْهانْص رِكزيزَ بِنَصالْع و دهاَي كنْدبِ بِجالغال 

 

و هقَو كتبِقُو و فْهداَر ككَتالئبِم ،نْ آلِ و وم وااله و نْ عادم عاداه و هاَلْبِس كعرصينَةَ دالْح و 

 

فَّهكَةِ حالئفّاً بِالْمح ماَللّه و لِّغْهما اَفْضَلَ ب لَّغْتمينَ بالْقائ كطسن بِقين اَتْباعِ مالنبي .ماَللّه ببِه اشْع عدالص 

 

ارِتُقْ و الْفَتْقَ بِه و تاَم بِه ورالْج بِ اَظْهِرْ ولَ هدالْع نْ ويبِطُولِ ز هقائب ضالْاَر 

 

و هدرِ اَيِبالنَّص و رْهبِ انْصبِالرُّع و قَو ريهناص اخْذُلْ و ليهخاذ و مدملي دنْ عم بنَص لَه رْ ومنْ دم غَشَّه 

 

رَةَ بِه اقْتُلْ وبابالْكُفْرِ ج و هدمع و ،همعائد و ماقْص بِه ؤُسالضَّاللَةِ ر ةَ وعِ شارِعالْبِد ميتَةَ وم 

 

 الْاَرضِ مشارِقِ في الْملْحدينَ جميع و الْكافرينَ بِه اَبِرْ و الْجبارينَ بِه ذَلِّلْ و الباطلِ مقَويةَ و السنَّةِ

 

غارِبِها وم رِّها وب رِها وحب ها ولهس ها ولبتّي جح عالتَد منْهاراًً ميد يقالتُبو مآثاراً، لَه 

 

 مرُ اَللّهطَه منْهم كبِالد و اشْف منْهم كبادع زَّ والمؤمنينَ بِه اَع يِ ونَنَ بِه اَحلينَ سرْسالْم و ةَ دارِسكْمح 

 

 بِه دينَك تُعيد حتّي حكْمك منْ بدلَ و دينك منْ امتَحي ما بِه جدد و النَّبينَ

 

لي وع هيدديداً يضاً غَضّاً جححيحاً مص جوالع فيه ةَ وعالبِد هعم تِّي وح 

 

 الْحقِّ معاقد بِه تُوضَّح و الْكُفْرِ نيرانَ بِه تُطْفيء و الْجورِ ظُلْم بِعدله تُنيرَ 



 

ولَ وهجلِ مدالْع نَّهفَا كدبالَّذي ع تَهتَخْلَصاس كنَفْسل و تَهطَفَيلي اصع كبادع 

 

و نَتْهلي ائْتَمع بِكغَي و تَهمصنَ عالذُنُوبِ م و رَّاتَهنَ بوبِ ميالْع و رْتَهنَ طَهسِ مالرِّج 

 

و ستَهنَ لَّمنَسِ مالد منَّا اَللّهفَا دنَشْه مِ لَهوةِ ييامالْق و مولُولِ يةِ حالْطَّام أَنَّه لَم بذْنذَنْباً ي وباً اَتي ال وح 

 

و لَم برْتَكةً يصيعم و لَم عضَيي ةً لَكطاع و لَم كتهي ةً لَكرْمح و لْ لَمدبي فَريضَةً لَك و رْ لَمغَيي ةً لَكشَريع 

 

و ي اَنَّههدي الْهادرُ الْمالطّاه يالتَّق يالْنَق يالرَّض يالزَّك ماَللّه هطي اَعف هنَفْس و هلاَه و هلَدو و هتيذُر 

 

و هتاُم ميعِ وج هتيعرُّ ما ربِه تُق نَهيع رُّ وتَس بِه هنَفْس و عمتَج لَه لْكم لَكاتمقَريبِها كُلَّها الْم ها وعيدب زيزِها وع 

 

ها وتّي ذَليلح رِيتُج هكْملي حكْمٍ كُلِّ عح و بغْلي قِّهلي[ بِحلِ كُلِّ] عباط ماَللَّه لُكلي بِنا اسع هيدي نْهاجدي مالْه 

ةَ وجحظْمي الْمالْع طي الطَّريقَةَ وسالَّتي الْو رْجِعها يلَيالْغالَي ا قُ ولْحالتّالي بِها ي نا ولي قَوع ،هتطاع 

 

تْنا ولي ثَبع ،هتشايِعم نُنْ ونا املَيع ،هتعتابلنا و بِمعزْبِه في اجامينَ حالْقَو رِهابِرينَ بِاَمالص هعبينَ مالطّال نا رِضاكبِم 

 

هتحتّي صشُرَنا حتَح موةِ ييامي القف اَنْصارِه و هواناَع ةِ ويقَوم هلْطانس ماَللَّه لْ وعاج كصاً لَنا ذلنْ خالكُلِّ م شك و 

 

 معه الْجنَّةِ في تَجعلَنا و محلَّه تُحلَّنا حتّي و وجهك االّ بِه والنَطْلُب غَيرِك بِه النَعتَمد حتّي سمعةٍ و رياء و شَبهةٍ

 

ذنا ونَ اَعةِ مامالس لِ والْكَس الْفَتْرَةِ و لْنا وعنْ اجمرُ متَنْتَص بِه كديِنل زُّ وتُع رَ بِهنَص كيلو لْ ودتَبرَنا بِنا التَسنَّ غَيفَا 

 



دالَكبترَنا بِنا اسغَي كلَيسيرٌ عي و ونا هلَيسيرٌ عع ملِّ اَللّهلي صالةِ عو هدهع ةِ ومنْ الْاَئم هدعب و ملِّغْهب مآمالَه 

 

و ي زِدهِم فآجال زَّ واَع مرَهنَص و متَم مما لَه تنَداَس هِملَينْ ام رِكاَم ملَه و تثَب مهمعائد لْنا وعاج مواناً لَهاَع 

 

لي وع كاَنْصاراً، دين منَّهنُ فَاعادم كماتكَل خُزانُ و كلْمع كانُ واَر كتَوحيد و معائد كدين 

 

الةُ وو رِكاَم و تُكصنْ خالم كبادع و تُكفْونْ صم كخَلْق و ياؤُكلاَو لُ والئس كيائلاَو 

 

ةُ وفْوص اَوالد كنَبِي و المالس هلَيع و هِملَيع ةُ ومحاهللاِ ر و رَكاتُهب. 

 

 

 سخن به تو از كه زبانت و عالمت خلق بر حجت و خويش خليفه و دخو ولي از كن دفع را بال هر تو پروردگار اي

 مجاهدان بزرگترين و تو بندگان گواه و نگرد مي تو امر به كه تو بيناي چشم و باشد گويا تو بالغه حكمت به و آيد

 و انشاء كه مخلوقات جميع شر از خدا اي را او و كند حضرتت حضور بندگي و حضرتت به آرنده پناه و تو راه در

 همه از تحت و فوق از و چپ و راست طرف و سر پشت و رو پيش شرور از و كن حفظ خود پناه در فرمودي ايجاد

 پيغمبر او مبارك وجود به نيز و است نابودي و فساد هر از مصون كني حفظ تو را كس هر كه كن حفظ را او آنها

 كه خود ودايع مخزن در ده قرار را او و فرما حفظ را همه هستند تو دين اركان كه را هدي ائمه او پدران و اكرمت

 پناهگاه در را او و گردد نمي مقهور هرگز كه عزتت و قوت محيط آن در و شد نخواهد تو جوار در ضايع هرگز

 بدار خود حمايت كنف در را او و است خذالن هر از درامان درآيد آنجا هركس كه بدار ايمن خود استوار و محكم

 قاهر و غالب سپاه به و دار منصور خود عزت با نصرت به را او و نگردد ناشاد و آرام بي آنجاست در كس هر كه

 و ساز همراه او با را فرشتگانت و گردان نيرومند و قوي خود) نامتناهي(  نيروي و قوت به و فرما مويد خويش

 مباركش مجود گرداگرد و بپوشان او بر را خود حفظ جوشن و دار دشمن را دشمنانش و دار دوست را دوستانش

 را خلق هاي رخنه و گردان جمع او بوجود را خلق پريشانيهاي و تفرقه پروردگارا بدار محافظت براي را فرشتگان



 اهل و ساز ظاهر جهان در حضرتش بوجود را كامل عدالت و عدل حكومت و نابود را ظلم و جور و ساز مسدود

 او از دشمنان ترس و رعب به و فرما مويد را حضرت آن خود بياري و بخش كمال و زينت او بقاي بطول را زمين

 و ساز مغلوب و مخذول را آنها كنند او ياري ترك آنانكه و نيرومند و قوي را او ياوران ساز دشمنان بر منصور را

 و كفر اهل ستمگران و ساز نابود ورزند دغل و مكر او با كه كساني و گردان هالك كنند قيام او دشمني به آنانكه

 و بشكن او بواسطه را ظاللت روساي پشت و انداز هالك بخاك حضرت آن شمشير به را آنها روساي و سركشان

 جباران بزرگوار آن بوجود و شكن درهم سازند قوي را باطل و كنند الهي سنت محو و بدعت وضع كه كساني

 كوه و صحرا و بحر و بر و مغرب و مشرق از زمين روي تمام از را دين بي ملحدان و كافران و گردان ذليل را ظالم

 پاك را خود ديار پروردگارا نگذاري باقي جهان در ملحدان آثار از اثري و كافران از دياري ديگر كه ساز كن ريشه

 و سنن و بخش عزت وجودش به را ايمان اهل و گردان شاد آنها هالك از را بندگانت دلهاي و ساز پليدان آن از

 شرع حكم و دين كاخ از آنچه و ساز ابد زنده او بواسطه شده مندرس كه را خدا پيغمبران و الهي رسوالن احكام

 شرعي او دست به و او بواسطه آنكه تا كن بنياد نو از وجودش به اند داده تبديل و تغيير و ساخته ويران كه را تو

 و ظلم بنيان او عدل به آنكه تا و آيد باز امت براي نباشد بدعت و ناراستي هيچ آن با كه تازه كامالً آييني و جديد

 مجهول كه عدل اساس و آشكار را حق پيمان و عهد و گرداني خاموش كلي به را كفر آتش و سازي نابود را جور

 اي گردانيده خود براي خالص كامالً را او كه توست خلوص با بنده آن حضرت آن زيرا سازي معلوم و مبين گرديده

 و رجس هر از منزه و پاك و عيب و نقص هر از مبرا و گناه از عصمت مقام را او و اي برگزيده خويش غيبت براي و

 روز و قيامت روز در دهيم مي گواهي او بر ما پس پروردگارا فرمودي عطا ناپاكي هر از پاكيزگي و سالم و پليدي

 و نشده معصيتي هيچ مرتكب و ننموده اتيان هرگز جرمي و نكرده ابداً گناهي هيچ او كه محشر بزرگ حادثه ورود

 نساخته مبدل فرايضت از را اي فرضيه ابدا و ننموده هتك را حرمتت از هيچ و نداشته ضايع بدا را طاعتت از هيچ

 صفات پاكيزه تقواي با سيرت پاك رهبر خلق هادي امام البته اوست و است نداده تغيير را شريعتت از حكمي و

 رعيتش جميع و امت و ذريه و فرزند و بيتش اهل و حضرت آن خود به تو پروردگارا كمال هر به آراسته پسنديده

 عالم داران مملكت تمام كشور و شده مسرور و شاد روانش و روشن اش ديده عطا آن به كه فرما مرحمت عطايي

 بر را او حق و نافذ حاكمي هر بر حكمش كه آنجا تا فرما اعطا او به را همه ذليلشان و عزيز و آنها بعيد و قريب از



 و الشان عظيم شرع طريق به و بر هدايت راه به او مبارك دست بر را ما تو پروردگارا گردان غالب باطلي هر

 عطا قوت حضرت آن طاعت بر را ما و فرما رهبري گردد باز طريق آن به بايد تالي هر كه درستي و عدل طريقت

 فرمانش به كه حضرت آن سپاه از را ما و گذار منت ما بر متابعتش نعمت بر و بدار قدم ثابت پيرويش بر و فرما

 تا ده قرار طالبند را تو خشنودي و رضا صرف او مددكاري و ياري در و صابرند و شكيبا او با و كنند قيام كامالً

 درخواست(  اين پروردگارا سازي محشور سلطنتش تقويت و او مددكاران و ياران صف در قيامت روز در را ما آنكه

 و نكنيم اعتماد تو غير به ما او بر آنكه تا ده قرار رنگي دو و ريا و ريب و شك گونه هر از خالص ما براي را)  دعا و

 اي و دهي قرار او با رضوان بهشت در و كني وارد او مقام به را ما آنكه تا و نباشيم مشتاق و طالب را تو القاي جز

 دين احياء براي كه كساني از را ما و بريم مي پناه تو به طاعت در سستي و كسات و ميلي بي و خستگي از ما خدا

 كه مگردان مبدل ما غير به را ما و فرما مقرر گرداني حجت و ولي اعزاز به موفق و خواهي نصرت او از خود

 بر فرست رحمت و درود پروردگارا است) گران(  بسيار ما براي اما است آسان تو بر غير به ما تبديل اين البته

 و بيفزا عمرشان بر و ساز نايل بلندشان آرزوهاي و آمال به را بزرگواران آن و او بعد پيشوايان و او عهد واليان

 به حقشان در فرمودي آنان با مربوط خود دين امر از الهي پيشوايان آن با آنچه و فرما عطا آنها به عزت با نصرت

 كه ده قرار خود دين انصار از و آنها ياران از را ما و بخش دوام و ثبات را آنها اركان و اساس و رسان كمال حد

 صاحب و تو دين ستونهاي و معرفت و توحيد اركان و علم گنجينه و روحاني كلمات معدن بزرگواران آن البته

 محبان فرزندان و خاص دوستان و تو خلق از برگزيده و تو خالص و خاص بندگان از و تواند شرع امر اختياران

 باد بزرگوارشان پدر بر و او بر خدا رحمت و تحيت و سالم و تواند پيغمبر اوالد برگزيده و خاص
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/ بيروت للمطبوعت االعلمي موسسه انتشارات/ 1ج/ التميمي االمدي/دررالكلم و الحكم غرر) 5قرن( عبدالواحد -44

 ق 1407/اول چاپ

:  مولف سيدي، حسين:  ترجمه ـ) ع( رضا امام و معصومه حضرت زمانه و زندگي به نو نگاهي ـ هشتم عشق -45

 سيد كمال

/ كبير امير انتشارات به وابسته الملل بين نشر و چاپ شركت حقي، مهدي ترجمه/ ظهور عصر/كوراني علي - 46

 1386 تهران



 چاپ/ االسالميه دارالكتب 2ـ1ج/ مستفيد حميد ـ غفاري اكبر علي ترجمه/ صدوق شيخ/ الرضا االخبار عيون -47

 ش 1385/ سوم

 ش1369/ دوم چاپ/ بعثت بنياد نشر و چاپ مركز/ تجليل جليل ترجمه/ 2ـ4ج/ عبدالحسين/ اميني/الغدير -48

 آراموس انتشارات/ آدرياني هاشميان عبدالرسول ترجمه/ ابراهيم محمدبن/ نعماني/ الغيبه -49

 چاپ/ اسالمي تبليغ دفتر انتشارات مركز/ محمد/ شهري ري محمدي/ رهبري و امامت فلسفه -50

 ش1368/پنجم

 نشر/ محمدظريف: مترجم/ مستنبط سيداحمد/ القطره كتاب ترجمه بيت اهل فضائل درياي از اي¬قطره -51

 2 و 1 جلد -1428/ هشتم چاپ/ حاذق

 چاپ/ اسالميه دارالكتب انتشارات/ غفار اكبر علي تصحيح/ 1ـ2ج)/ ق328(يعقوب بن محمد/ كليني/كافي -52

 ق 1388/ سوم

 اول چاپ/ جمكران مسجد انتشارات/ عزيزي مجتبي تحقيق و ترجمه/ الحسن محمدبن/ طوسي/ الغيبه كتاب -53

 1386 پائيز

 1385 دوم، چاپ صادق، صبح ناشر احمدي، سيداصغر امامزادگان، كتابشناسي -54

 2 تشيع كتب -55

 انتشارات/ زوارئي حسين بن علي/ المناقب ترجمه هجري 617 اَربلي عالمه/ االئمه مصرفة في الغمه كشف - 56

 ميانجي سيدابراهيم تصحيح/ اسالمي

 انتشارات/ 1ـ2ج/ غفاري اكبر علي تصحيح/ پهلوان منصور ترجمه/ صدوق شيخ/ النعمه تمام و الدين كمال -57

 ش1382/ دوم چاپ/ دارالحديث نشر و چاپ سازمان

 15 ـ 12 ـ5 ـ4 ج/ تا بي/ چا بي/ بيروت دارالفكر/ مصري منظوره ابن/ العرب لسان -58

/ اول چاپ/ قم انصاريان انتشارات/ احمد/ قمي يگانه نوراني)/ ع(االئمه ثامن مناقب در الشيعه مجالس -59

 ش1379



:  ج/ ق 1403 سوم چاپ/بيروت العربي التراث داراالحياء/ بحاراالنوار/ باقر محمد/ مجلسي - 60

 چاپ 78ـ75ـ72ـ66ـ65ـ53ـ52ـ51ـ50ـ49ـ47ـ45ـ38ـ36ـ34ـ26ـ27ــ25ــ24ـ23ـ22ـ16ـ11ـ10ـ3

 51 و 52 ،53 ،1372 اسالميه، انتشارات سوم،

 بيروت للمطبوعات، االعلمي مؤسسه/ االسالم امين/ طبرسي/ البيان مجمع - 61

 و بازنويسي) ق 1317 ـ1385( آبادي نجم ابولفضل ميرزا ترجمه/ 1ج/ الدين شرف سيد/ عاملي/المراجعات - 62

 ش 1386/ اول چاپ/ البيت اهل معارف نشر/ بروجردي اهللا ايه موسسه تحقيق

 دوم چاپ/ما دلبل انتشارات رضا، امام ،)ع(موسي بن علي/ زاده محمد مرضيه - 63

/ ظريف محمد ترجمه/ بيت اهل فضائل درياي از اي قطره) / القطره كتاب ترجمه(  احمد سيد/ مستنبط - 64

 1381 مهر اول پ چا/ الماس انتشارات

 حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمي انتشارات/ غفاري اكبر علي تصحيح/ صدوق شيخ/ االخبار معاني - 65

 ش 1361/ قم علميه

 تا¬بي/ چا بي/ العربي دارالكتاب/ مرعشلي نديم: تحقيق/ اصفهاني راغب/ القرآن الفاظ مفردات معجم -66

 ش1371/چهارم چاپ/  احمد/زمرديان/ كبيره جامعه زيارت شرح در واليت مقام - 67

 شعبان 15/گلپايگاني صافي اهللا ايه كتابخانه انتشارات/  دوم چاپ/ اهللا لطف/ گلپايگاني صافي/ االثر منتخب - 68
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 1385 سوم چاپ نوبت/ماندگار ميراث ناشر/ مشهور انتشارات/ اي سوله مجتبي/ نامه موعود - 69

 تا بي/ چا بي/ اسالميه علميه انتشارات/ ميرزاحسين/ نوري طبرسي/ موعود مهدي يا الثاقب النجم -70

 1377 دوم، چاپ اسالمي، فرهنگ نشر دفتر جيگاره، مينا ترجمه اديب، عادل معصوم، امام نقش -71

 العربي التراث داراالحيا/ يرازي رباني عبدالرحيم تحقيق/ 1ج/ الحسن محمدبن/ عاملي حر/الشيعه وسايل -72

 ق 1430/پنجم چاپ/ بيروت

 1377 مرداد/ دوازدهم چاپ/ صدرا انتشارات/ مرتضي/ مطهري/ واليتها و والء -73


