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 حیممحن الر  بسم اهلل الر  
 ؛پروردگار جهانیان است سپاس و ستایش تنها از آنِ

 ،مهدیینامامان و  ،سالم و صلوات تامّ خود را بر محمد و آل محمد !الهاو بار

 !ارزانی فرما

  شگفتاریپ

خداوند توفیقت ـ رجعتنام »: فرمایدمیدر بیان رجعت  الحسناحمدسید 

ای عده ؛ده و تکراریعنی همان بازگشت یا همان اعا دارد؛داللت معنایش بر  ـدهد

 ؛شودتکرار میآزمونی که به آخر رسیده است  گردند؛میرند بازمیکه می

 .«...گردندبازمی اندهگذشت که روزهایی

با آن  و آنچه آن هایبیان ویژگی ،رجعتموضوع که سخن در  شکی نیست

تام و تمام گویی که پاسخم امور( است ئ)عظاترین امور از بزرگ در ارتباط است

های ویژگیکه از  طورهمان ؛استالهی جانشینان سع و توان در وُ تنها به آن

ت قمرتبط به دین و عوالم خل عظیمِ سایر موارد گویی به پاسخ ،خدا ۀخلیف خاص

 .است

است؛ از  قائم ،این مورد ۀکنند که تبیان اساس روایت شده استهمین بر 

در مورد این امور عظیم از  صادقامام  اباعبداهلل: از نقل شده است زراره

 شاندرباره چهآندر مورد »پرسیدم. حضرت فرمود:  مشابه آنموارد رجعت و 

بَلْ : فرمایدهنوز زمانش فرا نرسیده است و خداوند عزوجل می ،پرسیدمی
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 شمردند دروغ را بلکه چیزی) (6)؛وَ لَمَّا یَأْتِهِمْ تَأْویلُهکَذَّبُوا بِما لَمْ یُحیطُوا بِعِلْمِهِ 

 (2).«(بودند خبربی آن یلتأو از هنوز و نیافته احاطه آن علم به که

پرسیده شد: آیا بیان آن تنها  الحسناحمد سیداین روایت از پیرو 

 است؟  مخصوص قائم

 .«بله»: فرمود

با رجعت در ارتباط است  آنچه ۀدربار شایسته بود علما هااینتمامی  باوجود

آنچه در بیان  هاآن ،تأسفکمال اما با  ؛کردندبسنده می« دانمنمی»تنها به عبارت 

 کشیده شدند. راههبی، به غور کردهاست  مختص قائم

 

دنیایی دیگر و دارای قوانین  ،م رجعتعالَ، گفتار آل محمد طبق ازآنجاکه

روایات در برخی وارد شده شایسته نیست مفاهیم  ،و نظام مخصوص به خود است

که در حال حاضر ـ رجعت را بر معانی متعارفش در این عالم جسمانی حمل نمود

 ،نسبت به این حقیقت ینادانجهل و  بساچهـ و کاری صورت گرفته استچنین

رجعت  ۀوگو درباردر گفت باریاسف ۀو مغالطبسیاری از علما را به بیراهه 

 .کشانیده است

 ی برایرجعت، سبباز واقعیت غلط برخی از آنان برداشت جهل و تا آنجا که 

ه ( شدگانهدوازده مهدیینانکار امامت دوازده وصی از اوصیای آل محمد )

بر  خداشب وفات رسول تصریحی که در وصیت مقدس  رغمعلی است؛
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 وجود دارد!ایشان 

 کتابحقایق پنهان این امر عظیم، این برخی آشکار ساختن در راستای و 

در مورد هایی پرسشبه  الحسناحمدهای سید که پاسخ ؛گرفت شکلکوتاه 

در خود را  ـامکه بر ایشان عرضه داشتهـ عالم رجعت و امور مرتبط به آن

 باشد.خود دلیلی بر حقانیت و صدق ایشان می؛ که این داراست

همچون متشابهات،  ایشان، ۀمنتشرشد کتب برگرفته از هاپاسخبرخی از این 

که دیگر است  کتب یبرخو  همگام با بندۀ صالح ،روشنگرانههای پاسختوحید، 

که اخیراً بر ایشان  هایی استگویی به پرسشاز طریق پاسخ ـهااین پاسخاغلب ـ

در اختیار همگان قرار است که شریف  ۀاین مجموع ش،ماحصلعرضه داشتم و 

 دهم.می

 ،را بیامرزد که گناهانم از او خواستارم ،سبحان داوندتمام ایمان به خ باوجود

گذرد و عاقبت من و درالقدر ام به حرمت این امام مجهولکوتاهی از تقصیر و

 مهربانان است. ترینِکه او مهربان گرداند یرخن را ختم به امؤمنتمام 

 ینالعاملربو احلمدهلل 

 (ه ش 1311شهریور  11) ه.ق 1433 شوال 13 مجعه

 ءعال





 رجعت چیست؟ 

 است. «از مرگپس بازگشت به زندگی دنیا » به معنای ،رجعت در لغت

یعنی به  ؛فالنی به رجعت ایمان دارد»گویند: جوهری و فیروزآبادی می

 (6).«بازگشت به زندگی دنیا بعد از مرگ

 از: است هستیم عبارت شصدد بیاندر کهآنمصطلح ی ااما معن

که  (2)؛بزرگ خداست ۀگانسه هایرجعت: عالَم دیگر و روز دیگری از روز

که در  گونههمان ـو  ؛باشدو قیامت می قائم ، ]روز[دو روز دیگرپیش روی 

دارای نظام و قوانین  ـبیان خواهد شد مضمون روایات متعدد از آل محمد

 مخصوص به خود است.

را بیان نمودند،  «و قیامت قائم»روز دو  الحسناحمدسید  بعدازاینکه

 ؛عالَم دیگری است ،کنم که این روزمی تأکید ؛روز رجعتماند می...»فرمودند: 

زندگی جسمانی و این در برابر  یمستقل آنِو  ـیعنی وقتـ «روز»گرنه عبارت و

 .«نیست هاآن ۀازجمل این روزپس  ؛شداختصاص داده نمیبه آن  قیامت

؛ ـ بر معنایش داللت داردخداوند توفیقت دهدنام رجعت ـ»: و نیز فرمودند

گردند؛ میرند بازمیای که می؛ عدهو تکرار اعادهان بازگشت یا همان یعنی هم

 اندشود؛ روزهایی که گذشتهآزمونی که به آخر رسیده است تکرار می

 «....گردندبازمی
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کنندگان و ترتیب بازگشت رجعت ؛امتحان دیگری است این»و نیز فرمودند: 

 .«...استدست خداوند سبحان  بهدر آن 

و  ؛است ـعالم جسمانیمتفاوت با این ـرجعت عالم دیگری »: همچنین

 .«...باشدآن با این عالم متفاوت میل یو تفاصجزئیات  یجهدرنت

توقفی  محمددامن از آل های این ولیّ پاکبر جزئیات پاسخاکنون 

علمای شیعه در مورد اهمیت  چهای از آنپیش از آن به خالصهاما  ؛خواهیم نمود

و مربوط به  شدهثابتهمه یا حداقل اغلب آنان امری از نظر رجعت بیان نمودند و 

 پردازیم.می ،است عقیده بوده

 رجعتاز علمای شیعه فهم چگونگی 

 .«از مرگپس بازگشت به زندگی دنیا » که رجعت یعنی علمای شیعه معتقدند

قومی متعال گویم: خداوند و می :سخن در باب رجعت»گوید: شیخ مفید می

به زندگی دنیا  ـکه بر آن بودندـ شانهای ابتداییاز مردگان را با چهره

دیگر را ذلیل و اهل حق را  یگروه گروهی از آنان را عزیز و پس ؛گرداندمیباز

هنگام قیام مهدی این در و  ؛گرداندبر اهل باطل و مظلومان را بر ظالمان چیره می

 (6).«یابدتحقق می آل محمد

از پیش از مرگ و پس که رجعت به زندگی  بدان»گوید: عاملی می حرّ

معنای آن برداشت که از  و این مفهومی است شودگفته می قیامت در این دنیا
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 (6).«...اندکرده به آن تصریح و علما شودمی

رجعت در یک مقطع زمانی مرتبط با  ،اعتقاد دارند  هاآنکه  پس واضح است

این مضمون چه بیشتر بر و آن یابدتحقق می ـکه در آن هستیمـاین عالم جسمانی 

بیان  .رجعت استبر اثبات این جایگاه  استداللطبیعت  ۀمالحظ ،کندمی تأکید

 :گرددتقدیم حضور می هاآناز برخی 

لذا آنان بر  ؛رجعت نوعی از معاد جسمانی استکه  هاآن ۀگفتاین  اول:

 کنند.در آخرت استدالل می بر وجود معاد مانند دلیلِهبا رجعت 

رجعتِ  صحتدر ...»گوید: سید مرتضی در استدالل خود بر رجعت می

 ؛اهل توحید باشد یهااز گفتهمگر اینکه خارج  ،نداردوجود اموات هیچ اختالفی 

و حال  ؛ستتوانا شدنشان و نیست پس از فنا هابر ایجاد جوهر تعالمزیرا خداوند 

 (2).«کند را ایجاد هاآنکه بخواهد  تواند در هر زمانمی ،ستاین عمل توانابر که 

 هایافراد در امتبرخی از اقوام یا زنده شدن  ،رجعتبر  هاآناستدالل  دوم:

ده برای آن، مثالِ زنمثالی  عنوانبهو  ؛است مرگشاناز پس به زندگی دنیا  ،پیشین

یا زنده  ،یای مردگان به دست حضرت عیسییا اح ،شدن عُزَیر بعد از مرگش

 کنند.را ذکر می دستینازامواردی  و اسرائیلیبنیا قوم  ،کهف شدن اصحاب

کند و دار میتوحید را خدشه ۀبه رجعت، نه عقیداعتقاد »گوید: شیخ مظفر می

کند. رجعت دلیلی بر می تأکیدنبوت را، بلکه بر صحت هر دو عقیده  ۀنه عقید

 ازجملهو  ؛است زنده کردنهمچون برانگیختن و  ،متعالخداوند  ۀقدرت بالغ
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 محمد و آل بیت ما برای پیامبر بودن معجزه ۀشایستکه  است یاالعادهخارقامور 

 کردن مردگان توسط عیسی مسیح زنده ۀمعجزدرست همانند و  است او

زنده  ،مردگان بعد از خاکستر شدناین  چراکه؛ استاز آن تر بزرگحتی و 

 (6).«شوندمی

هدایت از آل  ۀائموارد شده از اخبار و روایات »گوید: شیخ طبرسی می

 قومی از اولیا ،قائمدر هنگام قیام متعال خداوند دارند که بیان می، محمد

کرد تا در  اند را زنده خواهدکرده از قیام حضرتش وفاتپیش  که یعیانششو 

ظهور و طلوع دولتش با فیض ببرند و  ،اش مشارکت جستهثواب نصرت و یاری

گیرد گردند تا از آنان انتقام بد؛ و همچنین قومی از دشمنانش بازمیگردن مسرور

به دست کشتار  از قتل وـمستحقش هستند دنیا این  در ی کهعقوبتای از پارهو 

 هاآنرا بر  ـکنندکالمش که مشاهده می بودن باالذلت و خواری از و شیعیانش 

و مقدور  ،متعال وندبرای خداعمل که این تردید ندارد و هیچ عاقلی  دجاری ساز

را در آن در او راه ندارد. خداوند ناممکن که  ؛ خداوندیاستپذیر امکان

کریم در برخی  و قرآناست کرده و تحقق بخشیده  های پیشین عملیامت

از سوی و  فرموده استرا بیان آن  ،موارد دیگرهمچون داستان عُزَیر و  ،مواضع

 ،بود اسرائیلبنیدر  هر آنچه»: که فرموده است ،تصریح شدهنیز  پیامبر اکرم

تا آنجا که اگر یکی  ؛و بدون هیچ انحرافی قدمبهقدمدر امت من نیز خواهد بود، 

 (2).«شما نیز چنین خواهید کرد شده،وارد سوراخ سوسماری  هاآناز 
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؛ هاآنتوسط  ساختن رجعت به عصر ظهور امام مهدی تبطمر سوم:

 .کردیم آن را از شیخ طبرسی نقل ،تراندکی پیشکه  طورهمان

های زمان قیام نشانهو  هاتخصوص عالمدر  یاخبار»گوید: شیخ مفید می

ها و و نشانهخواهند داد که پیش از قیام حضرتش رخ  و حوادثی مهدی ،قائم

گوید: می آنجا کهتا  ...خروج سفیانی هاآن ۀازجمل ،اندبیان شدههای آن عالمت

یکدیگر را در آن  ،گردندمیبه دنیا باز وشوند برانگیخته می مردگان از قبورو 

از  ،گوید: در آن هنگامکه می تا آنجا ..روند.یکدیگر می مالقاتبینند و به می

روانه ش سویبهاش و برای نصرت و یاری مطلعدر مکه  امامظهور 

 (6).«شوندمی

بر این تمکین و مربوط به جانشینی به برخی از آیات  هاآن استدالل چهارم:

بر بازگشت پیامبر و ائمه به این زندگی  ، مبنیکشیدنپس از به استضعاف زمین 

وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی . آیاتی همچون: از وفاتشانپس دنیا 

خواهیم بر مستضعفان ما میو ) (2)؛الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّۀً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثین

 .(را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیمزمین منت نهیم و آنان 

در  ،از نقل اجماع شیعه بر رجعت و بازگشت پیامبر و ائمهپس عاملی  حرّ

ضمایر جمع در آیه و در  ۀمالحظ با ،این مطلب... و »گوید: آیه میاین مورد 

تمکین دادن و و جانشینی از لفظ خالفت همچنین  ؛شودکالم طبرسی روشن می

بر حمل از وجوب  ،معلوم است و آنچه عبادتو پایان یافتن هراس و خوف و 
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کلی بر  حمل ،تعبیر کنیم تنها به خروج مهدیما آن را و اگر  استتقیه 

 (6).«...دوشالزم میبدون ضرورت و قرینه  ،و بعیداستعاره و تأویل دور 

الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا  وَعَدَ اهللُفرماید: میکه  یتعالحقاین سخن و 

الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ 

 ال یُشْرِکُونَ بی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنی دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضى

 شما از کسانی به خداوند) (2)؛فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ

 زمین روی قطعاً در که داد وعده ،اندکرده شایسته کارهای و آورده ایمان که

 نمود و جانشین بودند هاآن از پیش که را مردمی که همچنان ؛کند ینشانجانش

 یتوضع تردیدیب و ؛سازد استوار ،است پسندیده برایشان خود که را قطعاً دینشان

 و پرستندمی )تنها( مرا هاآن به امن و ایمنی تبدیل نماید؛ ،را از بیم و ترس هاآن

( حقبه) کنند ناسپاسی پسینازا که هاآن و کنندنمی شریک من با را چیزی هیچ

 .(نداهمان نافرمانان هاآن

ت نهادن منّزیرا بر ؛ استقبلی  ۀاین آیه آشکارتر از آی»گوید: عاملی می حرّ

آنان بر زمین  تمکینپیشوایان وارث و  عنوانبه هاآنقرار دادن و  مذکور به افرادِ

خواهد  ازاینپس هااین ۀهم ؛کندداللت می هاآنو بر حذر داشتن دشمنانشان از 

آیا مصداقی جز رجعت و بازگشت برای آن  اند.بودهبر زمین مستضعف بود که 

 (9).«وجود دارد؟

بیان کردیم  هاآنبر آنچه از  تأکیدبرای  ،گفته شد سخنان علما از آنچه
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 کند.کفایت می

را مبنی بر اینکه جزئی از این عالم جسمانی  شاگر رجعت و روایات این علما

دیگری  ۀبه گونرجعت را دیگر مربوط به ند، برخی روایات اهکرد تأویلاست 

بلکه به  ،کندرجوع و بازگشت افراد داللت نمیبر این روایات که  نداهکرد تأویل

 .دباشمیحق و حکومت معنای رجوع و بازگشت دولت 

در یاران ما  کسانی اما»گوید: و می کندرا نقل می هاآن ارگفت سید مرتضی

بدون بازگشت افراد و زنده شدن  یامرونهبازگشت دولت و که معنای رجعت را 

در نصرت  قومی از شیعه وقتی [دلیل بوده است کهاینبه] اندویل نمودهأتمردگان 

و ناتوانی آن و اینکه با تکلیف منافات دارد دچار عجز جواز و بیان  رجعت

پناه  هاگونه تأویلینابه  ،رجعت ۀوارد شده درباردر مورد اخبار  ،شدند

 (6)«.جستند

سرای رجعت دیدند که  گونهاینکه  دور شدند چنانبرخی از آنان حتی 

 نیست: شدگانبازگردانده ۀهمتکلیفِ 

 ،زمان رجعت تنها زمان تکلیف نیست ،... در ظاهر»گوید: عالمه مجلسی می

گروهی  برای جماعتی سرای تکلیف و برای ؛بلکه حدّ واسط دنیا و آخرت است

 (2).«عقوبت استجزا و دیگر سرای 

که شیخ مفید در خصوص آن است این اختالف در فهم رجعت و روایاتش 

از روز پیش  ،امامیه بر رجعت و بازگشت بسیاری از مردگان به دنیا»گوید: می
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 (6).«اندهرچند در معنای رجعت با هم دچار اختالف شده ،دارند نظراتفاققیامت 

 ؛شدنداختالف دچار در بیان اعتقاد به رجعت  ،و بر این اساس

: کرد که گفته بسنده شیخ صدوق )از علمای پیشین( به این بعدازاینکهپس 

شیخ مظفر )از علمای معاصر(  (2)،«باشدحق میکه  اعتقاد ما به رجعت این است»

نظر داشتن به آن که مستلزم  اصول اعتقادی ازجملهکه رجعت  معتقد استچنین 

به آن  یاعتقاد و پایبندکه  اصول نیستو رجعت از »گوید: و می ؛باشد نیست

 یتباهلبه دلیل آثار صحیح وارد شده از  ،به آن ما اعتقادتنها و  ؛الزامی باشد

است و از امور غیبی  ـمعتقدیمکذبشان  و عدم که به عصمتهمان کسانی ـ است

 (9).«شودپیوستن آن منع نمی و به وقوع نداهما را از آن آگاه ساختکه 

و ترتیب آن به چگونگی  ،دانستن جزئیات که کنندیمبرخی از آنان اعتراف 

 خلفای الهی موکول شده است:

به اصل رجعت الزامی ایمان و اعتقاد  یطورکلبه»گوید: سید عبداهلل شبّر می

و جزئیات آن به  گردندمیکافران به دنیا بازان و برخی مؤمنو اینکه برخی است 

 ین و امام حسینمؤمنرجعت امیرالمورد  درو احادیث  موکول است ایشان

کیفیت و  و قریب به تواتر است و در مورد دیگر ائمه هستندمعنایی متواتر 

، تمام علم چیزی دیگرترتیب است یا  برحسبآیا و اینکه  بازگشتشانچگونگی 

 (2).«باشدیش میسبحان و اولیادر اختیار او آن 
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 که )رجعت( از اصول مذهب استرواج داده شده است بیر این تعو اخیراً نیز 

 و نه از اصول دین!!!

 تعارض وجود دارد؟ مهدیینا بین روایات رجعت و روایات آی

 آمده است: بیتاهلدر روایات به تواتر  یطورکلبهکه بیان آن  رجعت

در  اطهار ۀبه حقانیت ائمتواند می مؤمنچگونه »گوید: عالمه مجلسی می

و  شک ،استحدیث صریح و معتبر دویست که نزدیک به  روایات متواتر ایشان

در بیش  اعالمعظام و علمای ثقات از چهل و اندی ؛ احادیثی که روا بداردتردید 

 حساببهتواتر  ،و اگر مانند این ...اندپرداخته یانشببه  یفاتشانتألاز پنجاه جلد از 

 اندکردهگذشتگان خود روایت تمام شیعه از آنچهبرای پس با چه چیزی  ،نیاید

 (6)«.تواتر کردادعای توان می

 کتب اربعه و دیگر احادیث رجعت به علت وجودشان در»: یدگو یعامل و حرّ

روایت شدن صحت و ثبات که بر قطعی  نئو فزونی قرا و کثرت کتب معتبر

به هیچ بر این اساس هستند و  شدهثابت ،کنندداللت می از اهل عصمت هاآن

حد نیز تجاوز این از و حتی به حد تواتر رسیده  چراکهدیگری نیاز ندارند؛  ۀقرین

پس  ؛دهدعلم نتیجه می ،شدهاشارهنِ ئآن به همراه قرا هر حدیثو  اندکرده

باقی  ه شک و تردیدیچدیگر کالم،  همه ارجاع و وحدت ینا باوجود
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 (6)«.ماند!می

ایشان  چراکهاند؛ فرموده بیان و اجمالی یطورکلبهرجعت را  ،هدایت ۀاما ائم

عظیم و مرتبط با رجعت هنوز و تفاصیل جزئیات بیان که زمان اند فرموده تصریح

 باشد.می و امر آن موکول به قائم فرا نرسیده است

امور این در مورد  امام صادق اباعبداهلل: از روایت شده است از زراره

 اشزمان آنچه درباره»حضرت فرمود: ، سؤال کردمو امثال آن رجعت از عظیم 

 (2).«...هنوز فرا نرسیده است پرسیدمی

و تفاصیل جزئیات  در غور کردناز  مطلباز دانستن این پس  علمااگر 

وارد  ،ای که گرفتار کردندمخمصهدر خود را کردند، اجتناب میرجعت 

نظرات و پیشنهادات و تأویالت در دین خدا طرح ها، گفته بیانِ و رنج نمودندنمی

را به آنجا رساند که  هاآنگرفتاری که برخی از همان  خریدند؛را به جان نمی

در  امام مهدی ۀاز ذری مهدیینکردند روایات رجعت با روایات  تصور

 !تعارض هستند

روایات متواتر دیگری هستند و در منابع  ،مهدیینروایات  ؛این یک مطلب

از را در بسیاری  هاآن و انصار امام مهدی روایت شده هائم بیشترِاز  ،شیعه

اند و امکان و در سایت رسمی این دعوت مبارک منتشر شده هکرد بیان کتبشان

 (9).وجود دارد هاآنرجوع همگان به 
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بیان که  هستروایات متواتر بسیاری ...»د: فرمایمی الحسناحمدسید 

و  و آنان خلفاوجود دارند  از فرزندان امام مهدی دوازده مهدیدارند می

که دارند نیز بیان میهستند؛ و روایات بسیاری  شبر زمینخداوند  جانشینان

روایات بسیار و  بر اساس شدهثابت دیِیدو امر عقااین ؛ پس وجود داردرجعت 

ادراک عقلش او را در که است  ییا جاهل هاآنو منکر یکی از  باشندمتواتر می

 ،قبولقابل صحیحِ صورتبه ،تااین روایرساند و علمی ندارد تا بین یاری نمی

خواهد خورشید را که می است یمتکبر و معانداو ، یا سازش ایجاد نمایدو جمع 

آمده است و  یاریبس یاتکه در روا یقتیوگرنه انکار حق ؛با غربال بپوشاند

این همان  .«؟خواهد داشت ییاند چه معنانقل نموده را آننسل بهنسل یعهش یعلما

که آل ازاینپسو آن محقق شدن قطعی  رغمعلی ؛ستپوشیده از علماحقیقت 

در موردش چه زمان آن» :اندساختهای به شیعیان آن را قطعی در وعده محمد

و نشستند میبه انتظار آن  هاآنو شایسته بود  ؛«هنوز فرا نرسیده است ،پرسیدمی

برای  ،خود پردازیِم و خیالچه رسد به اینکه با توهّ  ،شدندوارد نمیدر بیان آن 

 ،آن استاد با ضآنچه در تسپس با مطرح ساختن و کنند  آن مفهومی مشخص

 !کنند حکم صادر

 گفته استپاسخ قائم  که رجعتهایی در مورد پرسش

سر پشت که انسان  رجعت چیست؟ آیا عالَمی خاص و امتحانی دیگر است

                                                                                            
 و موارد دیگر.« الحسناحمد ،محکمات بر حقانیت وصی»، «الحسناحمد



 رجعت، سومین روز بزرگ خدا  55 

 چیست؟ عالم دیگری است ،رجعتدلیل اثبات اینکه و د؟ ارگذمی

است ن اشاره داشته ه آکتاب خویش ب در سبحانحق که « الکُبَر»و منظور از 

الْکُبَرلَإِحْدَى إِنَّهَاچیست؟ (است بزرگ هایحادثه از این که) (6) ؛ 

و پیروزی و یاری  تفرستادگانش را به نصر ،خداوند در کتابش عالوهبه

یا  هاآن کهدرحالی ،ستکجا هاآنو پیروزی  دادنیاریدهد؛ این وعده می

 یا مسموم؟اند شدهمقتول 

آخرت به پیش از  ،کتاب خویش که خداوند سبحان در« األُولی»و منظور از 

وَ  هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولى  ال إِلهَ إاِلَّاهللُ وَ هُوَ چیست؟  ،استفرموده  آن اشاره

 نیست. او که معبودی جز خدایی ستاو) (2)؛حُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونالْآخِرَۀِ وَ لَهُ الْ

فرمان تنها از آنِ  و دیگر جهان در چه و جهان این در چه ست،او خاص ستایش

 .(شویدهمه شما به سوی او بازگردانده می و ستاو

 که خداوند سبحان در گانهسههای و تاریکیو آیا عالم رجعت با ظلمات 

: وجه یگردعبارتبهارتباط دارد؟ و یا  است فرموده را بیان هاآن کتاب خود

 این عالم و عالم رجعت چیست؟ ،ارتباط بین عالم ذرّ

، خلقتنهایی و غایت که هدف  استبدیهیات و  اتواضحاز  عالوهبه

 یا عالم رجعت در تحقق این امر نقشی دارد؟آ ؛است معرفت

رجعت، زمین )محل وقوع(  کجا خواهد بود؟ در روایاتِ رجعت در همچنین

زندگی  بر آنکه اکنون  همین زمینی است ،آیا منظور از آن ؛بیان شده است

                                                                                            
 .91مدثر:  -6

 .81ص: قص -2



  
 انتشارات انصار امام مهدی  52

 بیان شده است. چنیناین نیز ذکر دنیایا منظور چیز دیگری است؟  ؟کنیممی

کسانی هستند؟ و  و آنان چه ؟هاآناز برخی گردند یا میها بازانسانآیا تمام 

 رجعت خواهنددسته ؟ یا هر دو انفرادیگردند یا میگروهی باز صورتبهآیا 

 د داشت؟ننیز رجعت خواه یانکند یا جنّکرد؟ و آیا فقط انسان رجعت می

در اثبات رجعت با احیای مردگان در  برخی از احتجاجات ائمهما  عالوهبه

به وقوع و مأمون  که میان امام رضا گونههمانخوانیم )های پیشین را میامت

دیگر همخوانی یکبا موارد چگونه این حال  ؛(پیوست که در ادامه خواهد آمد

 ؟استعالم رجعت، عالمی دیگر غیر از این عالم جسمانی  کهیدرحال ،دارند

در باب توأماً کتاب خدا را  برخی آیات که آل محمدبینیم میهمچنین 

 معنای آن چیست؟ ؛کنندرجعت تفسیر میو  قیام قائم

در آن  (خداوند لعنتش کندکه ابلیس ) روز معینی وجود دارد ،آیا در رجعت

ابلیس که وجود دارد که در این دنیا روزی معین  گونههمان ؟شودکشته میروز 

 رسد؟ کوفه به قتل می در مسجد ه دست قائمبروز آن در 

 زمانهم ء،اوصیا مهدیینبه رجعت و به وجود تواند میچگونه  مؤمنیک 

 خواهند بود؟ عد از امام مهدیهر دو بَ کهدرحالی ؟کند اعتقاد پیدا

زمین  ۀجنبند ینمؤمنامیرال است کهروایت شده  همچنین از آل محمد

ای دیگر در زمان اما به وجود جنبنده است،در عالم رجعت )دابۀ االرض( 

 منظور و معنای آن چیست؟؛ نیز اشاره شده است قائم

در دولت  ینمؤمنو امیرال خدارسول از گِرد آمدن در روایات حتی 

تر، مالک اش ،و همچنین حضور سلمانسخن به میان آمده  کوفه عدل الهی در

پس  ؛روایت شده است اصحاب قائم ۀدر مجموعدیگران و  اصحاب کهف
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که در عالم دیگر  در مورد رجعتی بر این زمین غیر از آن رجعت ،آیا روایات

 گویند؟سخن می یابدتحقق می

: آیا در رجعت زمانی همانند زمان این عالم ما سؤاالتو همچنین از دیگر 

 ؟وجود دارد

موجود در این عالم  آیا به همین ترتیبِ ؟و ائمه چگونه خواهد بود ت انبیارجع

 خواهد بود؟

آیا  ،فرمایدی را مقرر مؤمنرجعت و بازگشت  و اگر خداوند با فضل خویش

او  ،که در این عالم کرد الهی رجعت خواهد ۀنصرت و یاری همان خلیفبرای او 

 را یاری و نصرت داده بود؟

والدین و  ۀهمچون رابطـ حال بی موجود در زمانبَبی و سَسَهای نَآیا وابستگی

 یکس مثالًو  ؟نقش و تأثیری در رجعت دارند ـآننظایر و  یالوعاهلفرزندان و 

 در رجعت نیز فرزند او خواهد بود؟ فرزند فالنی بود که

 امام حسین کندکه رجعت میکسی اولین مثال: روایت شده است برفرض

کسی که و  ینمؤمنفرزند امیرال عنوانبهپس آیا او بار دیگر  ؛خواهد بود

 .مواردی از این دستو  ؟خواهد بوداست  خداجدش رسول 

 مختصرِاین مجال در  الحسناحمدرا سید  هاپرسشو دیگر ها پرسشاین 

عاجز و  هاآناز پاسخ به  که بزرگانِ علماهایی ؛ پرسشمبارک پاسخگو بودند

ی یپاسخگو هاآنو در  اندفرموده آشکار که ایشانرا  بیّناتی ند.اهدرمانده شد

تقدیم پیشگاه  ،وجود دارد شهایی در باب رجعت و برخی جزئیاتپرسشبه 

 کنم.گرامی می ۀخوانند
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 سترجعت روزی از روزهای خدا -1

در بیان آنجا که  ؛نداهروشن ساخت الحسناحمدکه سید است مطلبی این 

 بزرگ هایحادثه از این که) (6)؛الْکُبَرلَإِحْدَى إِنَّهَا تعالیحقاین سخن  ۀفرمود

 :فرمایدمی (است

که  تا هستندرویدادهای بزرگ الهی سه ؛یعنی قیامت صغری

 (2).ند از: قیامت صغری، رجعت و قیامت کبریاعبارت

 فرماید:میو نیز 

از دید و  نزدیک ،خداوند یخداوند و اولیااز دید  اهللایام ...

 روز آن هاآن) (9)؛وَنَرَاهُ قَرِیبًا*إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیدًا :استدور  ،کافران

روز : استسه روز ها آنو  ؛(بینیممی نزدیکش ما بینند*ومی دور را

در این هنگام است که و  ؛روز رجعت و روز قیامت کبری، قیام قائم

که شود، عدل یا ظلمی را وقتی حقایق برای انسان و مردم آشکار می

گاه و چیزهایی خواهند دید که هیچ بیننددر دست هر انسان است، می

 ،پشیمان شده ،اهل باطلهنگام است که ظالمانِ آن  دیدند.نمی

گردن را  شو حجّت او بر خلق اهللیولوالیت  کاشیا :گویندمی

 (2)...نهادیممی

                                                                                            
 .91مدثر:  -6

 .622 ، پرسش2متشابهات: ج  -2

 .8و  1 :معارج - 9

 .13، پرسش2های روشنگرانه: ج پاسخ -2
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 روایت شده است: و آنچه از آل محمد

که  استروایت شده  از پدر بزرگوارش محمدبن از جعفر از مثنی حناط

 (6).«روز رجعت و روز قیامت کبری ،روز قیام قائم :سه روز هستند اهللایام»فرمود: 

عالمی  عنوانبهکردن عالم رجعت  : آیا روایت در جداو در پاسخ به پرسش

 سودمند است؟مستقل 

حادثه در روز که هر این ؛است واضح و مشخصموضوع  ؛بله»ایشان فرمودند: 

روز در مورد  ؛پیونددبه وقوع میمتفاوتی یعنی در وقت و عالم  ،خاص خود

 هستیمکه در آن زندگی جسمانی این که در  استو شناخته شده واضح  قائم

که معروف و شناخته شده  طورهمانو  ؛استآن  و ماحَصَل و خالصهقرار دارد 

 است.دیگر غیر از این عالم جسمانی  یروز قیامت در آخرت و عالم ،است

 به آنگرنه آن عالَم دیگری است وکنم که می تأکیدروز رجعت و ماند می

اختصاص  ،در برابر زندگی جسمانی و قیامت «مستقل آنِ » و «وقت» یعنی« روز»

 .«نیست هاآن ۀازجملپس  ؛شدداده نمی

از قیامت، پیش از مرگ و پس  یدیگر روز عنوانبهرجعت در نظر گرفتن 

 مثالی از روایات: ؛دارند تأکیدکه روایات بر آن  استمطلبی 

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا  خداوند ۀدر مورد فرمود ابوجعفربن سالم از محمداز 

 ای: گویندمی) (2)؛اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِیلٍ

 گناهانمان به پس ما ؛ساختی زنده دو بار و دیمیران دو بار را ما ما، پروردگار

                                                                                            
 .911االخبار شیخ صدوق: ص معانی -6

 .66غافر:  - 2
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روایت شده  (وجود دارد؟ از آنآیا راهی برای خارج شدن  ایم.کرده اعتراف

و تا روز  کنندرجعت می ،از مرگپس که  اقوامی استمختص »فرمود: است که 

 (6).«!ستمکار بادو مرگ بر قوم  قیامت نیز جاری است

در مورد این آیه چه مردم »فرمود: شده است که نقل  اباعبداهللاز حماد از 

گروهی  ملتی، هر از که روزی) (2)؛وَ یَوْمَ نحْشرُ مِن کلِّ أُمَّۀٍ فَوْجاً ؟گویندمی

 گونهآندر مورد قیامت است. فرمود:  گویندکردم می عرض. (آوریممی گرد

بلکه آن در مورد رجعت است. آیا خداوند در روز قیامت از  ،گویندکه می نیست

کند؟! خیر، چنین نیست، گرداند و بقیه را رها میای را محشور میهر گروه دسته

و آنان را محشور ) (9)؛وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ت:اسقیامت، این  ۀآی

  (2) .«(کنیمنمی فروگذاررا  یکیچه پس ؛گردانیممی

 است یردیگرجعت، امتحان  -2

ست، ا وندخدا ۀگانهای سهکه رجعت روزی از روز شد واضحکه ازاینپس

از برخی  که در آن دیگر و امتحانی دیگر است یعالممتعلق به بنابراین رجعت 

 .شوندآزموده می ،نداهکفر محض داشت ایمان محض وخالیق که 

حضرت در مورد روایت شده است که  امام صادق اباعبداهللاز مفضل از 

                                                                                            
 .631و  632الدرجات: ص مختصر بصائر -6

 .29نمل:  -2

 .28کهف:  -9

 .22و  26الدرجات: ص مختصر بصائر -2
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 ملتی، هر از که روزی) (6)؛وَ یَوْمَ نحْشرُ مِن کلِّ أُمَّۀٍ فَوْجاً  تعالیحق ۀفرمود

به دنیا اینکه مگر  ،کشته نشدمؤمنی  هیچ» :فرمود؛ (آوریممی گروهی گرد

 ،ندداشتکفر محض  یا آوردندمحض که ایمان  کسانی جز و  ؛تا بمیرد بازگردد

  (2).«گردندبازنمی

 باشد:دارای قوانین خاص خود می است کهرجعت عالمی 

در عالم  خدادست رسول به کشته شدن ابلیس  بعدازاینکه امام صادق

شود عبادت می عزوجلزمان، فقط خدای  آندر ...»فرمود:  ،ودمرجعت را بیان ن

هزار سال  وچهارچهلمدت به  امیرالمؤمنینشود و و به او شرک ورزیده نمی

هزار فرزند پسر به  کند تا آنجا که از هر مرد شیعه و پیرو علیحکومت می

در کنار  (الجنتان مدهامتانفام )و در این هنگام دو باغ سرسبز سیاه آیدوجود می

 (9).«گرددکه خدا بخواهد پدیدار می گونهآنمسجد کوفه و اطرافش 

از فرزندان به غیر ـوالدت هزار فرزند پسر برای یک مرد  کهاست روشن 

که قوانین خاصی ـ تواند در این عالم جسمانیو نمی یرطبیعیغاست امری  ـدختر

که روایات برای  یزمانمدتکه  طورهمان (2)؛تحقق یابد ـبر آن حاکم است

                                                                                            
 .29نمل:  -6

 .19ص ، 19: ج بحاراالنوار ؛696ص ، 2تفسیر قمی: ج  -2

 .28مختصر بصائر الدرجات: ص  -9

غیرممکن است و ظاهر روایت نشانگر این  طورمعمولبه هرچند که ،یرممکن نیستغاز نظر عقلی  -2

 ،معجزه و استثنایی. روایت صورتبهنه  ،گیردعادی و طبیعی صورت می صورتبهاست که این مورد 

طبیعی با عالم  طوربهکند و روشن است که این موضوع را یاد می هر مرد از شیعیان امام علی

 شود.محسوب می العادهخارقای بلکه در این عالم معجزه ،جسمانی ما تناسب ندارد
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رجعت  د کهدارداللت بر این  ،اندکردهیان بلفای الهی در رجعت خ ومتحک

با قوانین این عالم متفاوت  و داردرا که قوانین خاص خود است  عالمی دیگر

 .است

که ما  است یغیر از این عالم، م رجعتعالَ»د: فرمایمی الحسناحمدسید 

 مثالً؛ آشکار استروشن و از روایات مطلب کنیم و این در آن زندگی می

 را صفاتی ،است دیگر جهانی رجعت که دارند مطلب این بر داللت که روایاتی

 مثالً اینکه ؛دارد منافات عالم این صفات با که کنندمی بیان رجعت عالم برای

 بر عالوه ؛بود خواهد او برای بسیاری فرزندان و دارد طوالنی عمر آن در انسان

 از بعد زندگانی ،رجعت گویدمی و دارد رجعت بر داللت قرآن از که آیاتی ،آن

که ببینند مردم در آن هنگام اگر  ،چگونه خواهد بودوضعیت حال  ؛است مرگ

 کجا یشآزماامتحان و در این صورت  ؛ورندبیاگورها سر بر  مردگان بسیاری از

 .«و چرا برخی از مردم سرپیچی و نافرمانی کنند؟خواهد بود 

 کنم؛جلب میدر مورد رجعت  یامسئلهتوجه شما را به »: فرمایدمیو نیز 

اینکه چه تعداد فرزند و  از روایات رجعت و چگونگی زندگی در آن عاقل وقتی

رجعت که گیرد نتیجه می کنداطالع پیدا می ...وآید برای هر شخص به دنیا می

این موارد متعلق به این  که پذیرندینماین را  یتعقل و واقع .می دیگر استعالَ

خردمندان نظر از و این برداشت  باشند ،که داردهایی این محدودیتدنیا با 

 .«کنیم؟! چه کنندکه هیچ سخنی را درک نمیکسانی اما با ،است قبولیرقابلغ

که برخی از مدعیان  از روایات صحیحی نایمفهوم ابتداچنین و در توضیح 

 ـسایر موارد عقایدیدر مورد رجعت باشد چه چه ـ علم به آن دست یافتند

درک و فهم چنین  مانندِ ه هاآندر تصورات برخی از »: فرمایدمی ایشان
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 ،استیک شخص دجال کنیم؛ اینکه مشاهده میاز روایات ای را و اولیهابتدایی 

و در برخی  طوالنی استبسیار  یهای قاطر او مسافتگامطول اینکه  رغمعلی

 رغمعلیچهل یا هفتاد ذراع است و  دو گوش او بین ۀفاصل کهروایات آمده 

کوهی از آتش است،  کوهی از طعام و اینکه در روایات آمده که همراه او

سی  شهایکه طول گوشتواند معنای حِمار )االغی( را تداعی کند میچگونه 

کوهی از  کوهی از آتش و دو چهل ذراع باشد؟! و وجودبین آن ۀذراع یا فاصل

به همان حدیث را این  ،خردمندانسان ؟ آیا عقل یا خواهد بودطعام چگونه 

 هاآن؟! باشدای در آن نشانهرمز و پذیرد؟ بدون اینکه هیچ صورت که هست می

مردم را در دنیایی از توهم و  ،خویش از احادیث ۀلوحانسادهبا این تفاسیر 

 دهند.قرار می ـدور از واقعیتبه ـپردازی خیال

اصحاب  ،روایاتدرک و فهم ضعیف آنان از این  برحسب: مثالعنوانبه

در  ایمقدمه و سازیزمینهو بدون هیچ شوند میاز بستر خود مفقود  مهدی

بدون  چنیناین است! کودکان یبراکارتونی ی فیلم ی! گویآیندگرد میمکه 

! آنان را با علم مسلّح سازد و بدون اینکه امام مهدی دییسازی عقازمینههیچ 

شبی از در  که اصحاب مهدی کنندتصوری برای مردم ایجاد می چنین

به تنها  یابند و امام مهدیکعبه می خود را در ،آمدهها در هوا به پرواز درشب

حاطه شده با هزاران وهابی ا ،در مکهسیزده نفر از اصحاب، خود را وهمراه سیصد

 د!بینمی

با این تر است و آنان نزدیکخردی به سفاهت و بی یدرک و فهمچنین 

 سیزده تن از اصحابش در مکه ظهور خواهندوکه ایشان و سیصد حجت و دلیل

کاری و شما منتظر ظهور و پیروزی ایشان باشید و هیچ  شوندکرد و پیروز می
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 کنند و از نصرت و یاری امام مهدیمردم را تخدیر می، انجام ندهید

اگر در ـچگونه بر صدها هزار وهابی )در این صورت(  بسیار خوب !دارندبازمی

پیروز خواهد شد؟! چگونه بر حجاز مسلط خواهد شد؟! ـ کنند مکه با او مبارزه

، فقط معجزات و مسئله؟ و اگر و کوبندهقاهر تنها با صدها نفر یا با معجزات 

بلکه خداوند  ؛نخواهد بود نیازی به امام مهدیدیگر  ،بوده باشدهالکت مردم 

پیروز  هاآنکند و با معجزات بر مردم را هالک میکسی است که سبحان 

امر به ( ترتیبینابه)و  کندرا وادار به ایمان می هاآن ،و غلبهقهر شود و با می

 !خواهد رسیدپایان 

باشد  چه مرتبط با امام مهدیاعتقادی ـ مسائلاز  یالوحانهسادهفهم چنین 

که  است و میزان ضعف ادراک کسانی خردیبیانگر سفاهت و بی ـرجعتچه و 

به  شنود وکه از آنان مید تا کسیروشن شوموارد و باید این  ؛کنندمی مطرحش

فریب  هاآنرا بداند و توسط  هاآنسطح فکری و علمی  ،دهدیفرا م گوشآنان 

 .«نخورد

که  باشندمطلب بیانگر این  ظاهربهکه  روایات متشابهی وارد شده باشند بساچه

پاسخ در  : شیخ صدوقمثالعنوانبه ؛استرجعت جزئی از این عالم جسمانی 

 که در کنددر حدیثی طوالنی روایت می مون عباسی از امام رضاأمبه پرسش 

گویی؟ در مورد رجعت چه می !الحسن: ای اباگفت آن آمده است: ...مأمون

های پیشین در میان امت کهاست  یحقتردید بیرجعت »فرمود:  حضرت

: در ه استفرمود رسول خداو  به میان آورده است بوده و قرآن از آن سخن

 وکاستکمیب و قدمبهقدم ،های پیشین رخ داده استدر امت هر آنچه این امت
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 (6).«رخ خواهد داد

 امام رضااینکه شد: پرسیده  الحسناحمددر مورد این حدیث از سید 

 ؟فرمایدمیکدام رجعت  در مورد

در که گفتیم  طورهمانچه ـ طورکلیبهرجعت »در پاسخ فرمود:  ایشان

 ـنباشد ،کنندکه برخی از مخالفان ادعا می گونههمانو چه  عالمی دیگر باشد

نتیجه و در از مرگ استپس  زنده شدنِ ۀنتیجدردانی که شما می طورهمان

ای واقعهزیرا  ،گذشته را بیان نمود زنده شدن مردگان درتوان برای آن مثالِ می

 .معترف استبه آن  رجعت ۀعقیددر مورد  ،که شخصِ مخالف است

 بر او احتجاجتوانستی می دیگری نتیجه با چه چیزو در مون مخالف بودأم

مون أم کهدرحالیکنی؟ که به آن اقرار دارد احتجاج نمی کنی؟ آیا به آن چیزی

های خودشان در مورد گفتهاساسبر امام یجهدرنتو  بود امام رضامخالف 

 ـکه به آن اقرار دارندـ های پیشیناز مرگ در امتپس برخی مردگان زنده شدن 

 .«احتجاج نمود بر او

 گرداندفرستادگانش را پیروز میدر آن  خداوندکه  روزی، رجعت -3

 :نداهفرموداین مطلب در بیان  الحسناحمدسید 

، های خود را رساندندپیام پیامبران و خلفای الهی در زمینش

، خانمانی و کشته شدناقوام خویش را انذار نمودند و از تکذیب و بی

وعده داد که  هاآنسبحان به  ولی خدای؛ رسید آنچهرسید  هاآنبه 
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( کسی که در احقاق حقش) بخشد وهایشان را نصرت میو پیام هاآن

در سه  هاآناین پیروزیِ . کندملحق می هاآنرا به ( مانده است) ناکام

یا ؛ رجعت و قیامت کبری، قیامت صغری: موقعیت خواهد بود

قیامت صغری است که همان  هاآنالهی که اولین  ۀگانرویدادهای سه

 .باشدمردم می یسوبهو فرستادن او  قیام قائم آل محمد

* وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَُتنَا لِعِبَادَِنا الْمُْرسَلِینَ: فرمایدخدای متعال می

* فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِینٍ*وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ*إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ 

مْ فَسَاء فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِ*أَفَبِعَذَابِنَا یَسْتَعْجِلُونَ *وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ یُبْصِرُونَ

فرستیم، از بندگانمان که به رسالت می ۀدربار ما) (6)؛صَبَاحُ الْمُنذَرِینَ 

و لشکر ما خود *خود پیروزند که هر آینه آنان*ایمپیش تصمیم گرفته

 هاآن، عاقبتشان را ببین*روی بگردان هاآنپس تا مدتی از *اندغالب

چون عذاب به ؟*طلبندمی شتاببهآیا عذاب ما را *نیز خواهند دید

شدگان چه بامداد بدی خواهند دادهاین بیم، ساحتشان فراز آید

 .!(داشت

لَواْلَ کَلِمَۀٌ لَقَدْ آتَیْنَا ُموسَى الْکِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِیهِ وَ: فرمایدو نیز می

به ) (2)؛مُرِیبٍبِّکَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِی شَکٍّ مِّنْهُ سَبَقَتْ مِن ر

اگر نه حکمی بود که ؛ در آن کتاب اختالف شد. موسی کتاب دادیم

میانشان داوری شده ، از جانب پروردگارت صادر شده بود، از پیش
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 (.و ایشان در آن کتاب سخت در تردیدند بود

َبِّکَ لَکَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّىلَوْلَا کَلِمَۀٌ سَبَقَتْ مِن رواگر نه ) (6)؛

، گفته و زمان را معین کرده بود ازاینیشپسخنی بود که پروردگارت 

 (.بودعذابشان در این جهان حتمی 

َبِّکَ واْلَ کَلِمَۀٌ سَبَقَتْ مِن رلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِیهِ وَل

. به موسی کتاب دادیم) (2)؛لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِی شَکٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ 

اگر نه حُکمی بود که از پیش از جانب ؛ در آن کتاب اختالف شد

در آن  و ایشان ی شده بوداورمیانشان د، پروردگارت صادر شده بود

 (.کتاب سخت در تردیدند

َکَلِمَۀٌ سَبَقَْت وْلَا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ وَل

بِّکَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِیَ بَیْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ أُورِثُوا الْکِتَابَ مِن مِن ر

فرقه از روی حسد و عداوت فرقه) (9)؛بَعْدِهِمْ لَفِی شَکٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ 

و اگر پروردگار تو از  ؛که به دانش دست یافتند ازآنپسمگر ، نشدند

 هاآنبر ، را تا زمانی معین مهلت است هاآنپیش مقرر نکرده بود که 

و کسانی که بعد از ایشان وارث کتاب خدا  رفتحکم عذاب می

 (.اندآن سخت به تردید افتاده ۀدربار ،اندشده

یابی که منظور از درمی وضوحبه، یندیشیباگر در این آیات 

 هاآنو برای راه و رسم الهی  شدگانپیروزی خدا برای فرستاده
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که تا زمانی  ؛ستهمان حاکمیت خدا ـهستند کننده به آنکه دعوتـ

ای است که افتد؛ او همان کلمهمی یرتأخکه قائم قیام کند به 

لشکریان  ۀاو همان فرماند؛ پروردگار تو از پیش مقرر کرده است

 «قیامت صغری» یعنی« الفصل اولیوم» او همان؛ پیروز الهی است

 .است

 اگر به شرح و تفصیل بیشتری نیاز دارید؛ بود اختصاربهاین 

 (6).توانید بپرسید و ان شاء اهلل تعالی در خدمت شما خواهم بودمی

روشن  در روایات شریف خویش آل محمداین همان مطلبی است که و 

 :اندفرموده

این : در مورد روایت شده است امام صادق اباعبداهللاز  بن دراجاز جمیل

إِنَّا َلنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاۀِ الدُّنْیا وَیوْمَ یقُومُ خداوند عزوجل  ۀفرمود

اند، در زندگی آورده ما به یقین پیامبران خود و کسانی را که ایمان) (2)؛الْأَشْهَادُ 

 پرسیدم، .(دهیمخیزند یاری میروزی که گواهان به پا می، دنیا و در آخرت

که بسیاری  دانیمگر نمی ؛در رجعت خواهد بود به خدا سوگند»: فرمودحضرت 

کشته شدند و یاری ائمه و  ؟!کشته شدند دنیا یاری نشدند واین از پیامبران در 

وَ اسْتَمِعْ یَوْمَ یُنادِ : عرض کردم .«رجعت خواهد بود در)واقعه(  اینپس ؛ نشدند

 و) (9)؛لْحَقِّ ذلِکَ یَوْمُ الْخُرُوجیَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَۀَ بِا*الْمُنادِ مِنْ مَکانٍ قَریب

 آواز آن که دار*روزی فرا گوش دهدمی ندا نزدیک مکانی از منادی کهآنگاه
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حضرت فرمود:  .(است شدن بیرون روز روز، آن شنوند؛می حقبه را سهمناک

 (6).«همان رجعت است»

 یابدحتقق می (خلقتغایت معرفت عالی ) ،در رجعت -4

اما ؛ خلقت انسان و جن، معرفت استنهایی( هدف غایت )که  شکی نیست

کمال تحقق خواهد یافت؟ و اگر تمام و  صورتبهکجا  : این معرفت درپرسش

کجا خواهد  رجعت دراین نقشی داشته باشد، پرسش این به رجعت در پاسخ 

 بود؟

اهللُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولَى وَالْآخِرَۀِ وَلَهُ  وَهُوَ فرماید: می تعالیحق

 خاص ستایش نیست. او که معبودی جز خدایی ستاو) (2)الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

و همه شما  ستاو فرمان فرمان، و دیگر جهان در چه و جهان این در چه ست،او

 .(شویدبه سوی او بازگردانده می

دربارۀ  در مورد این آیه پرسیده شد؛ پس ایشان  الحسناحمداز سید 

 چنین فرمودند: ،ی فوقهاسؤالآن، پاسخ داده و در جواب 

؛ این خداوند سبحان و متعال استاز آنِ یعنی ستایش حقیقی تنها 

تمام  صورتبهمرتبۀ عالی معرفت،  تناسببههمان ستایش خداست که 

 (9)؛عْبُدُونِیَلِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا یابد:و کمال تحقق می
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تا )،«لیعرفونِ»یعنی ؛ (امنیافریده خود پرستش برای جز را انس و جن)

در  ،هدف خلقت استو این شناخت واال که نمایانگر ( مرا بشناسند

یعنی آسمان اول )که همان آسمان رجعت است( محقق  ،اولین آسمان

و شروع  شود و قبل از آن جایگاه )آسمان عالم ذر بوده است(یم

که  ؛خواهد بود رجعت )اولین آسمان( در زمان ظهور امام مهدی

سازی برای عالم رجعت آغاز زمینه مقدماتنخستین و  ۀدر آن، مرحل

  .گرددمی

ُوَلَهُ الْحُکْم :با  ؛خداوند استاز آنِ تنها  ،یعنی حاکمیت

و با  و سپس رجعت مهدیینو  داری امام مهدیحکومت

 .داری انبیا، فرستادگان، ائمه و اوصیاحکومت

 َوَإِلَیْهِ تُرْجَعُون سویبه: (شویداو بازگردانیده می سویبهو )؛ 

ن را به اخداوند سبحان و متعال در رجعت؛ یعنی در رجعت، صالح

 طورهمانن را به ظلمشان کیفر فرماید؛ اپاداش دهد و ظالم صالحشان

که ایمان خالص داشته  یکسآن»: روایت شده است که از ائمه

بنابراین هر ظالمی  (6)؛«که کفر خالص داشته باشد کسآنباشد و 

اش را کند و هر صالح و نیکوکاری نیز پیمانهمیاش را دریافت پیمانه

گیرد و خداوند انتقام انبیا، فرستادگان و امامان را از ظالمانی که می

 .گیردکفر محض دارند می

 ْالْأَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ  الْعَذَابِ دُونَ الْأَدْنَى الْعَذَابِ مِنَ وَلَنُذِیقَنَّهُم
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 ایشان به تربزرگ عذاب آن از پیش را دنیا عذاب و) (6)؛یَرْجِعُونَ 

 هاآناز عذاب دنیا )در رجعت( به  :(بازگردند که باشد بچشانیم،

ترین و ترین و تماماما در آخرت، سپاس و ستایش به کامل ؛چشانیممی

برداری تام و تمام از در آنجا پرده چراکه؛ استترین شکل عظیم

: گیردبه فراخور وضعیت و جایگاه هر شخص صورت می ،حقایق

 َلَقَدْ کُنتَ فِی غَفْلَۀٍ مِّنْ هَذَا فَکَشَفْنَا عَنکَ غِطَاءکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْم

 امروز و برداشتیم برابرت از پرده ما بودی. غافل این از تو) (2)؛حَدِیدٌ 

 .(است شده تیزبین چشمانت

 صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِی مِن تَحْتِهِمُ األَنْهَارُ وَقَالُواْ وَنَزَعْنَا مَا فِی

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَواْل أَنْ هَدَانَا اهللُ لَقَدْ جَاءتْ 

 (9)؛مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَرُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْکُمُ الْجَنَّۀُ أُورِثْتُمُوهَا بِ

 جاری پایشان زیر در نهرها کنیم.برمی دلشان از را ایکینه هرگونه و)

 به این را ما مخصوص خداوندی است که حمد و سپاس: گویند است.

 ؛یافتیمنمی خویش راه بود، نکرده را راهبری ما اگر نمود و راهبری راه

 که دهند ندا را ایشان آنگاه و آمدند؛ حقبه فرستادگان پروردگارمان

(؛ ایدمیراث برده به را بهشت این کردیدمی که کارهایی پاداش به

ش، از تیک به فراخور ظرفیها؛ هراز سینه« من» یعنی برداشته شدن

ای که با اعمال نیکویش ساخته و به پیمانه گیردرحمت خداوند برمی

                                                                                            
 .26سجده:  - 6

 .22ق:  -2

 .29اعراف:  -9



  
 انتشارات انصار امام مهدی  23

 (6).شودپیمانه می ،است

 استاول رجعت در آمسان  -5

آسمان جسمانی  ،آسمانمنظور از گمان کند که علمی ندارد که  کسی بساچه

آن را با چشم و ما  کرده است که ما را احاطه آسمان آبییعنی همان  ؛است

 ند.اهن شیعه و سنی به آن معتقد شدابسیاری از مفسرکه  گونهآن ؛بینیممی

که  مثالی است یآسمان، اول[]آسمان این آسمان ؛نیست چنینایناما حقیقت 

  شود.با چشم دیده نمی

 :فرمایدمی« همگام با بندۀ صالح»کتاب  در بیان آن در الحسناحمدسید 

شود. آسمان اول با چشم دیده نمی ؛خداوند شما را توفیق دهد

به آسمان اول و آسمان جسمانی تقسیم ( آسمان نزدیک) آسمان دنیا

ها قرار دارد و در آسمان های انسانسدر آسمان اول، نفْ. شودمی

این . مستقر است ،شودمی بدن مادی انسان که با چشم دیده، جسمانی

آن را ، در ضمن (2).امهایم شرح دادهموضوع را قبالً در برخی کتاب

 .امبرای بسیاری از انصار نیز تبیین نموده

ها و سیارات و خورشیدهایی همین کهکشان، آسمان جسمانی

؛ شودهم گفته می «زمین»، شود. به این آسمانکه دیده میاست 
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 گاهی اوقات، چه که در آن استآسمان جسمانی با هر یگردعبارتبه

 .گیردنام می« زمین»

و مکان ارتباطی  زمان باکه  عالم دیگری است، ]آسمان اول[ این آسمان

  :فرمایدمی ایشان .ندارد

مکان یا زمان ، جهات ندارد و در آنآن آسمان اصالً ارتباطی با  ...

 .زمان ندارد و وجود ندارد و هیچ ارتباطی با مکان

تواند تعبیر نمی ،دهیمقرار می مورداستفادهدر این عالم ما که  هاییواژهحتی 

 فرمایند:می ایشان. است ی دیگرعالمآن، زیرا  دهد، ارائهرا دقیقی از آن

مشکل این است که این قضیه مربوط به عالم دیگری است و لذا 

توان از الفاظ و عباراتی که در برای توصیف کامالً دقیق آن نمی

، رودو برای توصیف این عالم به کار میاست حقیقت از این عالم 

چه که باشند از بیان کمّ و ها و کلمات هرزیرا واژه ...استفاده کرد

توانایی و قابلیت تعبیر ، هاواژه چراکه؛ اندناتوانکیف دقیق آن عالم 

ها از آن عالم نیستند و با آن زیرا که این واژه؛ آن را ندارند

 (6)اند.بیگانه

هفت میان از  ،اولکه آسمان  کردندروشن  الحسناحمدسید  همچنین

 و بیان ؛اندشده ذکرها و زمین آسمان ۀروزششکه در خلقت  است آسمانی

 فرمودند: پیوندد. ایشانبه وقوع میآسمان که رجعت در آن  کردند

یعنی ست؛ آسمان دنیا پایانسمان اول، الزم است دقت شود که آ
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آسمان دنیا از این عالم جسمانی آغاز شده و تا ابتدای نخستین عالم 

پایان آسمان  ،دیگریعبارتبه ملکوتی روحانی ادامه خواهد داشت؛

دنیا، حلقۀ اتصال است و پایان آن یا همان حلقۀ اتصال، آسمان اول 

های خدا بر اهل و حجت ...» :خواهد بود. در زیارت جامعه آمده است

 (6).«...دنیا و آخرت و اولی

وَهُوَ اهللُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولَى : و در قرآن آمده است

 که معبودی جز خدایی ستاو) (2)وَالْآخِرَۀِ وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

 دیگر جهان در چه و جهان این در چه ست،او خاص ستایش نیست. او

و  ؛(شویدهمه شما به سوی او بازگردانده می و ستاو فرمان ،فرمان و

 (9)؛تَذَکَّرُونَ فَلَوْلَاوَلََقدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَۀَ الْأُولَى : فرمایدمی تعالیحقنیز 

 .(آورید؟نمی یادش به چرا ؛بودید آگاه پیدایش نخست ازقطعاً  شما)

و در آن  ، دو عالم وجود دارد: ذر و رجعت )بازگشت(اولیدر 

خداوند  ،فرموده است که پیامبر خدا طورهمان ؛ها قرار دارندنفْس

یفکنده نآن نظر  عالم اجسام را آفریده، به کههنگامیمتعال از وسبحان

جایگاه اهمیت ]خدای تعالی[ از پایان عالم جسمانی یا  قطعاً . است

و ]در واقع[ این پایان، جایگاه  شودیمهمان پایان آسمان دنیا شروع 

 آسمان اول است.

وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَ ما کُنَّا عَنِ : فرمایدمی تعالیحق
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 این و از راه بیافریدیم هفت سرتان فراز بر و) (6)؛الْخَلْقِ غافِلینَ 

است، از های هفتگانه هفت راه، آسمان .(ایمنبوده خلقت، غافل

و آسمان جسمانی دنیا جزو  آسمان اول )آسمان اولی( تا آسمان هفتم

ر ما قرار ندارد بلکه محیط بر این آسمان باالی س چراکهنیست؛  هاآن

پایین ما، باالی ما و از » )و ما درون آن هستیم( و این آسمان ستما

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَۀٌ یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذَابِ . است «تمامی جهات زمین

 بر جهنم آنکهحال ،طلبندآنان با عجله از تو عذاب می)( 2)؛بِالْکَافِرِینَ 

در بخش بعدی برای شما تبیین خواهد شد که . (دارد احاطه کافران

 .امچرا این آیه را اینجا آورده

تا ها به این تفصیل شمارش شود، هشتاین یعنی اینکه اگر آسمان

 حساببهتا! اصوالً دنیای جسمانی جزو آن خواهد بود و نه هفت

از آسمان اول و آسمان جسمانی،  ،در آن است آنچه؛ زیرا با آیدنمی

بنابراین اگر اولی یا دنیا نام برده شود، در ؛ ستجزئی از آسمان دنیا

 .استجزئی از آن و پیرو و تابع آن  چراکهگیرد؛ ضمن آن قرار می

آسمان » باریکو  رودبه شمار می« زمین» باریکآسمان جسمانی 

. در آسمان جسمانی، زمین و حتی استزیرا قسمت مرئی آن ؛ «دنیا

قرار « جهنم» ،گانه قرار دارد و در هفتمین زمینهای هفتتمام زمین

 ،اما در آسمان اول ؛که بهشت در آسمان دوم است طورهمان ؛دارد
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؛ زیرا آسمان استشود که همان بهشت آدم یافت می« بهشت زمینی»

ست که ـ بخشی از آسمان دنیاتر بیان داشتمکه پیش طورهماناول ـ

 .باشدآن نیز می ملکوتِ

بن از حسین ابونصربن بن محمدبن ابراهیم از پدرش از احمداز علی

 سؤال بهشت آدم ۀدربار اباعبداهللمیسر روایت شده است: از 

که در آن خورشید و ماه ست های دنیابهشتی از بهشت» :کردم، فرمود

از آن  وجهیچهبههای آخرت بود، کنند که اگر از بهشتطلوع می

 (6).«شدندخارج نمی

 َالدُّنْیا بِمَصابیحَ وَ حِفْظاً وَ زَیَّنَّا السَّماء (هاچراغ با دنیا را آسمان و 

 ها، انبیا، فرستادگان و اوصیاچراغ: (بداشتیم محفوظش و بیاراستیم

شیطان حفظ  ۀهستند که پیروانشان را با تعالیم و اخالق الهی از وسوس

در آسمان جسمانی، در قالب ستارگان و  هاآنو ظهور  ؛کنندمی

باشد. چه بسیار است تاریکی در آسمان و خورشیدهای درخشان می

 چه اندک است ستارگان در قیاس با بخش تاریک؛ به همین صورت

پیامبران و چه بسیارند کسانی که با  اندکه در زمین چه اندک است

گردان شدند روی هاآن، از یدندمخالفت ورزیدند، جنگ هاآن

 ،داناندک هاآنهمواره پیامبران، اوصیا و انصار  ؛ننمودند شانیاریو

 .درست مانند کم بودن ستارگان در آسمان جسمانی

در نهایتِ حرکتِ فلکِ اعظم )منظورم قوس نزول است( و آغاز 

                                                                                            
 .228ص ، 9کافی: ج  -6



 رجعت، سومین روز بزرگ خدا  55 

این عالم جسمانی به جحیم  شدنیلتبدباال رفتن آن به سمتی دیگر، 

گردد. مجازات کسانی که ور میآغاز خواهد شد و این عالم شعله

خداوند را  ،زیور دنیا را برگزیدند و به خاطر آن و زخرف و زر

اند، به چیزی است که خود انتخاب کرده شانعصیان نمودند، بازگشت

جهنم با عملکرد،  چراکه؛ باشددر آن می هاآنیا همان باقی ماندن 

 .مشتعل خواهد شد هاآنکردار و ظلم و ستم 

 :پیشین برای شما روشن شده است ۀاکنون مناسبت آی

َیَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَۀٌ بِالْکَافِرِینآنان با عجله ) ؛

 .(دارد احاطه کافران بر جهنم آنکهحال ،طلبنداز تو عذاب می

که این،  شودآغاز می« عالم رجعت»، قوس نزول در ابتدای صعودِ

برای کسانی که ایمان خالص و  ،عالمی دیگر و امتحانی دیگر است

. عالم رجعت با پایان زمامداری مهدی اندکسانی که کفر خالص داشته

بر او  شود؛ او همان قائمی است که حسینآغاز می دوازدهم

 (6)کند.خروج می

رجعت امیدوارم توجه داشته باشی که » فرمودند:  الحسناحمد سیدو نیز 

اول تقسیم و آسمان جسمانی آسمان دنیا به دو آسمان  ؛ زیراستدر آسمان دنیا

و یابد. این مالحظه را از باب تذکر تحقق میاول و رجعت در آسمان شود می

 کنندمی گمانبرخی از کسانی که علمی ندارند  بساچه؛ زیرا یادآوری بیان نمودم

جسمانی آسمان  باوجوداینکه ؛استجسمانی ین آسمان همکه آسمان دنیا فقط 
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را خدا شما ـنمودم بیان  هاابکت درتر که پیشست تنها جزئی از آسمان دنیا

همان آسمان اجسام  ،اولکه آسمان  کنند گمانبرخی  بساچهو حتی  ـتوفیق دهد

با آن تفاوت دارد و هر دو در پیدایش  اینکهرغم علی ،جسمانی استآسمان یا 

 .«مشارکت دارندیکدیگر آسمان دنیا با 

رجعت که  «دنیا»و مفهوم  توانیم معنامی ،ه باشدواضح شدمطلب و اگر این 

 دریابیم: در آن خواهد بود را در روایت بعدی

شکافته برایش که زمین  کسی نخستین»: است روایت شده صادقاز امام 

 ،رجعت همگانی نیست. است بن علیحسین گرددبرمیشود و به دنیا می

ایمان که  گردندمیکسانی به دنیا باز و فقط خاص است)برای افرادی( بلکه 

 (6).«باشندداشته محض یا شرک محض 

و اول است بلکه آسمان  ،نیست شیا آسمانجسمانی عالم  ،پس دنیا در اینجا

 .توضیح داده شدوجه اطالق دنیا بر آن 

 شودحمقق میر آن بکه رجعت  زمینی -6

شود که در زیادی توضیح موضوع عالوه بر مطالب پیشین، پرسشی مطرح می

 :شناسیمپیشین، سهیم است و پس از آوردن روایات ذیل، آن را می

 شده است: روزی بر امامنقل  امام صادق اباعبداهللبن صبیح از ولیداز  

 را تا شده هااین ،ای ولید»هایی را به من داد و فرمود: ایشان لباس .وارد شدم

خداوند »فرمود:  امام صادق .ایشان برخاستمپیشگاه من در  .«گردانباز
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برخاستن مرا به برخاستن  امام کردم گمان . من«کندبن خنیس را رحمتمعلی

 !اُف بر دنیا !اُف بر دنیا». سپس به من فرمود: فرموده استبن خنیس تشبیه معلی

ه دیگردان دشمن خود را بر ولی خود مسلطدر آن خداوند  .سرای بالستتنها دنیا 

: فدایتان عرض کردم. «نیست چنیناینکه  بودسرایی خواهد  ازآنپسو  است

سپس با دست خویش به زمین اشاره و  «ستاینجا»کجاست؟ فرمود: سرا شوم آن 

 (6).فرمود

 پرسیده الحسناحمدعالم رجعت است. لذا از سید این سرا،  تردیدبیو 

 از اشاره به این زمین چیست؟ شد: منظور امام صادق

هایت را عطا فرماید و گامرا توفیق شما  وندبلی، خدا»فرمود:  ایشان

که به آسمان وجود دارد آسمان دنیا  ۀهایی در همبرای زمین تجلی ؛استوار بدارد

 ،پس رجعت نیز در زمین است شود؛کشیده می ـاستکه رجعت در آن ـاول 

در آن  ،که در این عالم جسمانیزمینی  ایناز غیر  ،در تجلی دیگری هرچند

 .«باشد ،کنیمزندگی می

 رجعت یکی از عوامل قوس نزول است -7

 ۀفرموداین در  گانهسههای تاریکیدر مورد  الحسناحمداز سید 

خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَۀٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَکُم  پرسیده شد: تعالیحق

عْدِ خَلْقٍ فِی ظُلُمَاتٍ مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِیَۀَ أَزْوَاجٍ یَخْلُقُکُمْ فِی بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ خَلْقًا مِن بَ
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او شما را از یک ) (6)؛ثَلَاثٍ ذَلِکُمُ اهللُ رَبُّکُمْ لَهُ الْمُلْکُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ 

نفس آفرید، و همسرش را از او خلق کرد؛ و برای شما هشت زوج از چهارپایان 

بعد از آفرینش دیگر، در میان ایجاد کرد؛ او شما را در شکم مادرانتان آفرینشی 

این است خداوند، پروردگار شما که حکومت  ؛بخشدگانه میهای سهتاریکی

)عالم هستی( از آن اوست؛ هیچ معبودی جز او نیست؛ پس چگونه از راه حق 

قوس صعود و نزول در حرکت  در پاسخ خویشایشان  .(شوید؟منحرف می

 :فرمودندبیان را  شانسان از مبدأ تا مقصد

عبارت است از تاریکی ذر، تاریکی دنیا و گانه[ های سه]تاریکی

 .هستندعوالم قوس نزول  هااینو  ؛تاریکی بازگشت

از: پیش از فنا،  اندکه عبارت اندگانهسهانوار  ،عوالم قوس صعود

حضرت  ۀگانمراتب سه هااینفنا شدن و بازگشت پس از فنا؛ و 

پیش از برداشته شدن حجاب، پس از برداشته شدن حجاب  محمد

باشند. آن حضرت بین فنا شدن در ذات و پس از بازگشت حجاب می

و بازگشتش  ـمگر خداوند واحد قهار ،ماندکه چیزی باقی نمیـالهی 

 .کندبه من و شخصیت، نوسان می

و  گانه در قوس صعود و نزول، بیانگر کل وجوداین مراتب شش

ها تجلّی نور در تاریکی و ظهور موجودات توسط نور در تاریکی

به شش روز و  ،صعود« واو»؛ و نزول است« واو»که همان  باشد،می

 .اشاره دارد شش مرتبه
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 .واو نزول«: »

 .واو صعود«: »

بر حیرت در قوس صعود  ،قرار دارد« واو»ای که در سر دایره

به دلیل عدم  ،سرگردانی در نور استو این، حیرت و  ؛نمایدداللت می

و او خدای  ادراک و شناخت نور تامی که هیچ ظلمتی در آن نیست

بنابراین مراتب قوس ؛ استسبحان، معرفت و شناخت تام و کامل 

 صعود عبارت است از: پیش از برداشته شدن حجاب، پس از فتح و فنا

 .ستبازگشت به من و شخصیت پس از فناو سومی 

ترین مراتب در پایین ازآنجاکه ،و سرگردانی در ظلمتاما حیرت 

گردد؛ بلکه این شود و چیزی از آن حاصل نمیآن است، درک نمی

مگر قابلیتش  ،ای از وجود نبرده استظلمت و عدمی است که بهره

و اگر تجلّی  ؛و این همان حقیقت ماده است ؛برای موجود بودن

ن نباشد، ظلمت و صورت ملکوتی در آن و ظاهر شدنش برای آ

چیزی از آن و  شوداز آن حاصل نمی چیزییچهعدمی است که 

 .گردددانسته نمی

از: عالم ذر، سپس نزول به  اندبنابراین مراتب قوس نزول عبارت

و این  ظلمت ماده، سپس صعود در قیامت قائم تا رسیدن به بازگشت

 :زیر است صورتبهسوم است. تصویر قوس نزول و صعود  ۀمرحل
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تمام وجود از ابتدا تا  ،همو آمیخته شدن این دو با  گردآمدنو با 

 .است گردد؛ که همان حضرت محمدانتها حاصل می

 
 .پایان سخنان سید

 قوس نزول و صعود در یکدیگرپس از داخل شدن  این اسم رسول خداو 

 :است

 
 .ینالعالمربوالحمد هلل 
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 گردندبازمی افراد ،در آنکه  عت عاملی استرج -8

؟ و آیا رجعت برای افرادگردند یا میها بازمکلّفان امتآیا  در عالم رجعت

 کسانی رجعت خواهند داشت؟ انس و جن خواهد بود؟ و چه

 پرسش فرمودند:این پاسخ به در  الحسناحمد سید

 ،شودمینها را شامل به انسان و جن است و امتمربوط رجعت 

گردند بازمی داشتندمحض ایمان که بلکه مختص افراد است؛ کسانی 

کسانی که یعنی  ؛گردندبازمینیز نان که کفر محض داشتند آو 

و  هاآن خاصعدل و پیروان  ۀائم ،شودامتحانشان در رجعت تکرار می

 ررجعت را د ۀو مسئل هستند؛ هاآن خاصکفر و پیروان  ۀائمهمچنین 

 (6) ی.مراجعه نمای هاآنتوانی به که میام توضیح داده یک جابیش از 

ها بعضی از افراد امت)رجعت( بازگشت  یاتی که داللت برآاما 

إِنَّ الَّذِی فَرَضَ  ست:هاآنکی از ی زیر ۀآی که است بسیار ،دنکمی

بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ بِّی أَعْلَمُ مَن جَاءَ قُل ر مَعَادٍکَ إِلَى عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّ

 به را فرض کرد تو تو بر را قرآن که کسآن) (2)؛فِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ 

 کسی چه که داندمی بهتر من پروردگار: بگو گرداند.بازمی گاهوعده

 ۀاین آیه دربار .(است آشکار گمراهی در کسی چه هدایت را آورد و

 .هستندکه همان اهل قرآن  ،است بازگشت محمد و آل محمد

وَ یَوْمَ نحْشرُ مِن کلِّ أُمَّۀٍ فَوْجاً مِّمَّن فرماید: خدای متعال می

                                                                                            
 و دیگر منابع مراجعه نمایید. 681و  686 ، پرسش2و جلد  621 ،پرسش9به کتاب متشابهات جلد  -6

 .21قصص:  -2
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 آنان گروهی از ملتی هر از که روزی) (6)؛یُکَذِّب بِئَایَتِنَا فَهُمْ یُوزَعُونَ 

 آنان و آوریممی گرد کردندمی تکذیب را ما آیات را که

که این آیه مربوط به رجعت امامان کفر و  ؛(اندشدگانیختهبرانگ

 (2)ست.هاآن خاصپیروان 

 زمان وجود ندارد ،که در آن رجعت عاملی است -9

 که خداوند مقدار آن را در قرآن در مورد روزی امام صادق اباعبداهللاز 

آن رجعت رسول »: حضرت فرمود ؛پرسیده شد ،فرموده استسال بیان  هزارپنجاه

و  سال خواهد بود هزارپنجاهاو در بازگشتش فرمانروایی است. پس  خدا

 (9) .«هزار سال حکومت خواهد نمود وچهارچهلدر رجعتش  ینمؤمنامیرال

پرسیده شد: آیا در  الحسناحمد سیداز  این روایت و امثال آنپرتو در 

 مانند زمان موجود در این عالم وجود دارد؟ه ،زمان ،عالم رجعت

این زندگی جسمانی  ی که ما درزمانزمان مثل همین فرمودند: پاسخ در 

 دیگر آنِ  ازپسآنی گذشت  حوادث و ،اما در رجعت ؛وجود نداردشناسیم می

بیان نمودی مالحظه  که یتیروادر رو از همینو وجود دارد  ـناسب با آن عالمتمـ

عروج مالئکه و روح برای  ۀکه بیانگر واقع از روزی استفاده شده است کنیمی

یَوْمٍ کانَ  تَعْرُجُ الْمَالئِکَۀُ وَ الرُّوحُ إِلَیْهِ فی: باشددر رجعت می زمانمدتبیان 

                                                                                            
 .29نمل:  -6

 .291 ، پرسش9های روشنگرانه: ج پاسخ -2

 .23الدرجات: ص مختصر بصائر -9
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 هزارپنجاه مقدارش که روزی فرشتگان و روح در) (6)؛قْدارُهُ خَمْسینَ أَلْفَ سَنَۀمِ

 .(رونداو باال می سویبه است سال

 مهدییناعتقاد به رجعت و  -11

یاد شده  مهدیینمبنی بر اینکه خردان کم برخیسوی هایی از گوییاخیراً یاوه

فزونی یافته  ،گانه هستنددوازده ۀهمان ائم خدادر وصیت شب وفات رسول 

و  اوصیا ،مهدیینبرخی دیگر معتقدند که  و ؛ستهاآنبرخی از  ۀگفت این ؛است

 و ؛فقط در رجعت خواهد بود هاآناما وجود و نقش  ،هستندهای خدا حجت

 و رجعت عاجز مهدیین اتهای جمع بین روایراهصاحبش را در  ،سومگفتار 

تعارض وجود دارد و روایات  ،گروه از روایات بین دوه و پنداشته است که کرد

 .است همقدم داشت مهدیینرجعت را بر روایات 

خداوند ـ درهرحال»فرمودند:  الحسناحمدسید  هاییگفته در مورد چنین

دارند دوازده مهدی از بیان می که هستـ روایات متواتر بسیاری توفیقت دهد

و آنان خلفا و جانشینان خداوند بر زمینش وجود دارند  فرزندان امام مهدی

؛ پس این دو امر وجود دارددارند رجعت بیان می نیزهستند؛ و روایات بسیاری 

 هاآنو منکر یکی از  ؛باشندبسیار و متواتر می اتِروای بر اساس شدهثابتعقایدی 

رساند و علمی ندارد تا بین یا جاهلی است که عقلش او را در ادراک یاری نمی

جمع و سازش ایجاد نماید، یا او متکبر و  ،قبولقابل صحیحِ صورتبه ،این روایت

که  یقتیحق وگرنه انکار ؛خواهد خورشید را با غربال بپوشاندمعاندی است که می

                                                                                            
 .2معارج:  -6
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چه  ،نقل نموده اندرا آننسل بهنسل یعهش یآمده است و علما یاریبس یاتدر روا

 «؟خواهد داشت ییمعنا

، هستندفقط در رجعت  مهدیینگوید: جهل و نادانی میسرِ که از  کسی اما

رجعت  چراکه؛ برددر آشفتگی به سر میو است جاهل تردید چنین شخصی بی

و  اندکرده یزندگاز آن در این عالم جسمانی پیش که  کسانی است برای

 مهدیینپس  ،اندهکه ایمان محض داشتاست  کسانی رجعت برای ازآنجاکه

ایمان محض  ،بازگشتشاناز پیش در این عالم جسمانی هستند که کسانی  ازجمله

 .اندهداشت

ثابت  ،گویدمی در عالم رجعت سخن ایشان که از وجود کسی بنابراین

 ترتیبینابهو  نقشی مهم و اساسی در این عالم جسمانی دارند هاآنکه  کندمی

 عنوانبه را هاآن رجعتِبنابراین وقتی این شخص ؛ )وضعیت( علیه او خواهد بود

در این عالم جسمانی و اینکه  هاآننقش  ،کنداثبات میهای الهی بر خلق حجت

 نقشحال  ؛هستند را ثابت کرده استهای الهی حجتدر این عالم نیز  هاآن

 ۀاز ائمپس ؟ آیا ستهای الهی در عالم جسمانی کجاحجت عنوانبه هاآن

 ؟!نخواهد بودگانه دوازده

 مهدیین گوید:خردی سرگردان است و میدر وادی بالهت و بیکه  کسی اما

بسیار  ،روایات ؛هم ندارد گوییاین سخن ارزش پاسخبه نظرم  !هستندهمان ائمه 

حسین و از فرزندان علی و  فرزنداناز فرزندان قائم و از  مهدیینکه ؛ ایناندواضح

روایات بیان  کهدرحالی ،باشند همان ائمهتوانند میچگونه هستند.  فاطمه

 حسین ۀاز ذری یا علی آیا حسن !هستند حسیننسل از  هاآن دارندیم

از  هاآنگویند روایات می کهدرحالی ،هستند هخودِ ائم هاآنهستند؟! چگونه 
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از فرزندان امام  حسین و ائمه ،حسن ،آیا علی هستند. امام مهدینسل 

 ؟!هستند مهدی

 .است شانگوینده خردیبیبالهت و  ۀبازگوکنندها گفته این ،در حقیقت

و زمان  بیان کرده یروشنبهرا  مهدیین ،روایاتاست که  عالوه بر آناین 

که  اندنگفتههرگز و هستند  ائمهپس از  هاآناند و اینکه را بیان داشته هاآن

بیان دارد که  شودو حتی یک روایت هم پیدا نمی ؛باشنددر رجعت می هاآن

 را ازنابخردانه این سخنان بیهوده و  هاآنپس  ؛فقط در رجعت خواهند بود هاآن

 هاآن یابدمیدر ،شنودرا می آنان کالم کسهرکه  هاییگویاوه؟! اندکجا آورده

خدا  کهدرحالیگرفته است،  هاآنهایشان را از عقلخداوند مردمانی هستند که 

 .«!دنگویسپاس می ،داشته است که به او ارزانی را برای نعمت عقلی

 :فرمایدمیو نیز 

های قیامت )ساعت( و نشانهاز  مهدیینهمچنین بدان که ...

این عالم جسمانی شان، و با آخرین هستندآن )مواقیت(  هایگاهوعده

: گرددو عالم رجعت و سپس قیامت آغاز می یابدخاتمه می

 ْیَسْأَلُونَکَ عَنِ األهِلَّۀِ قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَن

مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا تَأْتُوْاْ الْبُیُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَکِنَّ الْبِرَّ 

: بگو پرسند،می هاهالل ۀدربار تو از) (6)؛وَاتَّقُواْ اهللَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ 

نیکو آن نیست  و اند؛هایی برای مردم و حجگاهو وعده هامیقات هاآن

این است که  وبلکه نیک شوید، داخل هاآن ها بهخانه پشت از که

                                                                                            
 .623بقره:  -6
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باشد که  ،بترسید خدا از و ها درآییدخانه به درها از و پرهیزگار باشید

 (6)(.شوید رستگار

 دارد روزی معلوم _این عامل مهاننِد_رجعت  -11

 ،ایات را مورد مطالعه قرار دهدرویدادهای مهم در روبرخی که بیان  کسی

ه عالم بدیگر و بار به این عالم جسمانی  باریکاین رویدادها  که یابدمیدر

ها امت ۀکنندگمراه ،کشته شدن ابلیسماجرای همچون  ؛رجعت اشاره دارند

 (.خداوند لعنتش کند)

در مسجد کوفه و  قائم ،قاتل ابلیس در روز معلومکه  روایت شده است

 است:

از  اباعبداهللاز  :بن عمار روایت شده استغالم اسحاق ،بن جمیعاز وهب

 إِلی*قالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرینَ*یَوْمِ یُبْعَثُونَ إِلی قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنیسخن ابلیس 

 زنده نو از که روزی تا مرا من! پروردگار ای: گفت) (2)؛یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ 

 .پرسیدم( معلوم معینِ روز آن یافتگانی*تامهلت از تو: ده*گفت مهلت شوند

ای » :فرمود ؟منظور کدام روز است ،فدایت گردم :وهب به ایشان عرض کرد

شوند؟ انگیخته میمردم برروزی است که روز، کنی آن آیا گمان می ،وهب

 ؛ه استبه او فرصت دادشود میانگیخته ما در آن بر وند تا روزی که قائمِخدا

آید تا در . ابلیس میانگیزد، او در مسجد کوفه استخدا قائم ما را برپس هرگاه 
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 ،ضرتحاز این روز! گوید: ای وای از این روزگار! زند و میبرابر او زانو می

وقت معلوم  این روز، روزِ ؛زندگیرد و گردنش را میرا میاو موی پیشانی 

 (6).«است

در روز  خداکشته شدن ابلیس به دست رسول نیز از  و در روایت دیگر

 است:مده آسخن به میان معلوم 

شنیدم که ) صادقاز امام  :عمرو خثعمی نقل شده استبن از عبدالکریم

مرا تا ) أَنظِرْنِی إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ : ابلیس به خداوند عرض کرد» :(فرمودمی

او را نپذیرفت و  ۀخدای سبحان خواست(. شوند، مهلت دهروزی که برانگیخته می

 شدگانیدادهتو از مهلت) یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ  إِلی*فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرینَفرمود: 

ابلیس لعنت اهلل با تمام  ،وقت معلوم فرا رسد . زمانی که روزِ(وقت معلوم تا روزِ*

آن  ؛شودتا آن روز پدیدار می هوادارانش از زمان آفرینش حضرت آدم

 .دهدانجام می آخرین رجعتی است که امیرالمؤمنین ،هنگام

 :فرمود ؟گیردآیا رجعت چندین بار صورت می :به آن حضرت عرض کردم

 ،بار است. هیچ امام و پیشوایی در هیچ قرنی نیست رجعت چندین و چند آری،

 کنندبا او رجعت میش های تبهکار زمانمگر اینکه افراد مؤمن و نیکوکار و انسان

از کافر انتقام بگیرد. آن زمان که روز معلوم فرا برسد،  ،مؤمن ۀوسیلبهتا خداوند 

و  آیندو ابلیس و هوادارانش نیز می کندمیبا یاران خود رجعت  امیرالمؤمنین

 ۀاست که نزدیک کوف «روحا»به نام های فرات میعادگاه آنان در زمینی از زمین

کنند که از زمانی که خداوند شما قرار دارد. آنان با یکدیگر چنان نبردی می
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نگرم می سابقه است. گویی به یاران امیرالمؤمنین علیجهانیان را آفریده، بی

بینم که کنند و گویی مینشینی میگردند و عقبگام به عقب برمی که صد

 یفِ عزوجلدر این هنگام جبّار  ؛قسمتی از پاهای آنان داخل فرات شده است

با فرشتگان در زیر سایبانی از ابر ) الْأَمْرُ  یَظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلَائِکَۀُ وَ قُضِ

سالحی از نور در  آید و رسول خدافرود می( نزدشان بیاید و کار یکسره شود

گردد و به عقب برمی ،نگردابلیس به آن حضرت می کههنگامیدست دارد. 

تو  آنکهحالخواهی بروی و گویند کجا مینشیند. یارانش به او میعقب می

 ما ال تَرَوْنَ إِنِّی أَخافُ اهللَ رَبَّ  إِنِّی أَریگوید: ای؟ ابلیس میپیروز شده

پروردگار جهانیان  ،بینید. من از خدابینم که شما نمیمن چیزی را می) الْعالَمِینَ

ای میان دو کتف او فرود شود و حربهبا او درگیر می (. رسول خدابیم دارم

آورد که هالکت ابلیس و هالکت تمام هواداران او را در پی خواهد داشت. می

شود شود و به او شرک ورزیده نمیعبادت می عزوجلدر این زمان، فقط خدای 

کند تا آنجا که از هزار سال حکومت می وچهارچهلمدت به و امیرالمؤمنین

و در این هنگام دو  آیدهزار فرزند پسر به وجود می هر مرد شیعه و پیرو علی

 گونهآندر کنار مسجد کوفه و اطرافش  (الجنتان مدهامتانفام )باغ سرسبز سیاه

 (6).«گرددکه خدا بخواهد پدیدار می

با شریف و های کتاب در الحسناحمدکه سید  ای بودو این شبهه

 .ابهامش پرداخته استبه رفع  یشانهاپاسخ

 :اندفرموده در روایت «هاابر» ۀآی ۀدربار
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 ْظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلَائِکَۀُ وَ  یفِ اهللُ هُمُیَأْتِیَإِلَّا أَنْ  نْظُرُونَیَهَل

که خدا با ندآیا اینان منتظر) (6)؛الْأَمْرُ وَ إِلَى اهللِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ  یَقُضِ

 فرشتگان در زیر سایبانی از ابر نزدشان بیاید و کار یکسره شود؟

کسی که در زیر  .(شودکارها به خداوند بازگردانیده می ۀهم آنکهحال

)خدای در خلق( است که در  حضرت محمد آیدسایبانی از ابر می

لعنت ای از نور است و ابلیس )آید و در دستش نیزهزمان رجعت می

اضر شدن و آمدن و رفتن کشد. خداوند سبحان از ح( را میخدا بر او

از صفات مخلوق محسوب  آمدوشدو حرکت یا  منزّه است

 (2)...شودمی

 ؛فرمایدمیذکر را خثعمی  ـپیشینـروایت  ازآنپسو 

 بینیممی کریم ۀشد: در بیشتر از یک آیپرسیده  الحسناحمدسپس از سید 

حکمت  ؛کننداین عالم و عالم رجعت تفسیر میبه آیه را این  هدایت ۀکه ائم

 آن چیست؟

 که ابلیس در آن روز روز قیام قائم است ،روز وقت معلوم» ایشان فرمودند:

کوفه به  او را در مسجد قائم ،که روایت شده است گونههمانـ شودمیکشته 

ایمان  کهاست ـ خلقاز تکرار امتحان برخی  ،رجعت ازآنجاکهـ اما رساندقتل می

خلق نیز به همراه آنان  ۀکنندگمراه ابلیس ملعونِ  ـاندهمحض داشت و کفرمحض 

 عالوهبهو  کفر محض رسیده است که به کسانی است ازجملهزیرا ـ ،گرددمیباز
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مورد در  درنتیجهو  ـنیز هستاو یکی از افراد مورد آزمایش در امتحان الهی 

تکرار روز معلوم  ،دیگرعبارتبهیا  ؛وجود دارد یروز معلوم دیگرنیز رجعت 

 زندگی جسمانی بوده است.این که در ـ اصلیـحقیقی 

به معنای بازگشت ؛ معنایش داللت داردـ بر خداوند توفیقت دهدنام رجعت ـ

گردند؛ آزمونی که پایان یافته، یبازم، اندبودهای که مرده عده؛ یا تکرار است

که یهنگامپس  ...بازخواهند گشت ،اندشود؛ و روزهایی که گذشتهتکرار می

و در آن روز  ابلیس روز و وقت مشخصی در زمان قائم داشته باشد ،طبق روایات

و ابلیس در این روز توسط قائم کشته شود، در نهایت رجعت  ره شودکارش یکس

یس از دسته کسانی ابلو بازگشتی خواهد بود و ابلیس باز خواهد گشت، زیرا 

اند؛ حال آیا پس از بازگشتش تا روز یدهرس آنبه نهایت  ،است که در کفر

ی کرده است رها و به حال خود باقگونه که خودش درخواست آن ،قیامت

آنچه مناسب آن  بر اساس ،گذاشته خواهد شد؟! یا روز معلوم در عالم رجعت

شود و بر اساس روایت، قاتل او عالم )رجعت( است، بار دیگر برایش تکرار می

 «.خواهد بود؟! در رجعت، رسول خدا

 فرماید:میو همچنین 

و قیامت  هنگام ظهور حضرت قائم ،به قتل رسانیدن نخست

حضرت  ـکه به هنگام ظهور حقـ گیرددنیا صورت میصغری در این 

 .افکندمی جحیم ۀکُشد و در هاویاو را در مسجد کوفه می قائم

پایان ( است که پس از نخستیندر رجعت )در  ،دن دومبه قتل رسان

بن که در آن زمان حسین ؛گیردصورت میحکومت مهدی دوازدهم 

کس که ایمان خالص و کفر خالص و هر طالببن ابیو علی علی
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نیز در آن زمان  )لعنت خدا بر او( کند. ابلیس داشته باشد رجعت می

و  زیرا وی جزو کسانی است که کفر خالص دارند ،کندرجعت می

او را  پیامبر خدا ،است که در روایت دوم آمده طورهمان

 (6).کُشدمی

 ستتادو رجعت  -2

و  خواهد بود که هنگام قیام قائم استبا مثل و نظیر  رجعت نخست

 ،فرصت کوتاهکه در این  آن خواهد بودبا ناسب تم و جسدِس نفْرجعت دوم با 

خواهیم سخن  شعالم و روزی دیگر از روزهای بزرگ خدا در مورد عنوانبه

 خواهد بود.اول در آسمان توضیح داده شد که تر پیشگفت و 

در  فهمشانعدم  ی برایعلت و سبب ،نسبت به این حقیقت مهم جهل علما

برخی که ه است دور از حقیقت بودبه و پراکنده های گفته مورد رجعت و ظهور

 .گردیدبیان  هاآناز 

 :اندفرمودهدر بیان دو رجعت  الحسناحمد سید

های با مَثَل رجعت در قیام قائم: رجعت نیز خود بر دو نوع است

هایی که ها و با بدنسبا نفْ (2)«نخستین» و رجعت در عالم رجعت هاآن

شان و نیز که خداوند حال و وضعیتازآنپس، متناسب با آن عالم است
                                                                                            

 .688 ، پرسش2متشابهات: ج  -6

وَ الْآخِرَۀِ َو لَهُ اْلحُکْمُ وَ ِإلَیِْه  وَ هُوَ اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولىی: تعالحق ۀاشاره به فرمود -2

 در چه و جهان این در چه ست،او خاص ستایش نیست. او که معبودی جز خدایی ستاو) ؛تُرْجَعُون

 .81قصص:  .(شویدو همه شما به سوی او بازگردانده می ستفرمان تنها از آنِ او و دیگر جهان



  
 انتشارات انصار امام مهدی  32

 (6).بردامتحان اول و دوم را از یادشان می

 فرماید:در بیان آن میهمچنین و 

 اما آنچه روایت شده مبنی بر اینکه اصحاب کهف با قائم ...

پیشگانِ اصحاب پیامبر از اخالصبرخی منظور شوند، مبعوث می

 ؛ وباشندمانند مالک اشتر می علی امیرالمؤمنینو اصحاب  خدا

 هاآناین روایات، افرادی نظیر  ازبلکه مراد  ،نیست هااینمنظور خود 

مردی وجود  ؛ یعنی در اصحاب قائماست از اصحاب قائم

، خداوندشدت در ذات دارد که در شجاعت، زیرکی، فرماندهی، 

هایی طاعت خداوند، اخالق بزرگوارانه و بسیاری از صفات و ویژگی

 ؛ از همین روستنظیر او ،برخوردار بود هاآنکه مالک اشتر از 

 کردند.او را به مالک اشتر توصیف  ائمه

بعید ـ بیتاهلچنین چیزی از اهل فصاحت و بالغت و سادات ـ

به  اکبریعلهمانند آن شاعر حسینی که در توصیف ورود  ؛نیست

 ۀوارد معرک محمد: »گویدشعری با این مضمون می ،میدان جنگ

از نظر اخالقی  اکبریعلو این به خاطر شباهت بسیار زیاد  ؛«جنگ شد

آن  ،از سوی دیگر ؛باشدمی و ظاهری به پیامبر خدا حضرت محمد

حق را یاری کردند و با حق  ،که با اخالص تمام دسته از یاران ائمه

که آخرین ـگانه و در زمان آخرینشان دوازده مهدیینپس از  ،بودند

کنند؛ گردند و رجعت میبازمی ـاست از آل محمد حقبه قائمِ
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آخر یا  و این مهدیِ ؛کندبر او خروج می بن علیکسی که حسین

 (6)آخر، نه عقبی دارد و نه فرزندی. قائمِ

محکمات »کتاب  در؛ دهدمثال و شبیه توضیح میرا با رجعت نیز متن زیر و 

آمده  ـیکی از انتشارات انصار امام مهدیـ «الحسناحمد در حقانیت وصی

 است:

 قائم گارکه در روز رجعتی است ،و شبیهبا مثل ما رجعت ا... و 

این که بر  برخی روایات .یابدتحقق می اشو دعوت بزرگ الهی

 ند از:اعبارت ،کنندمی تأکیدمطلب 

 ۀفرمود ۀدربار امام جعفر صادق اباعبداهللگوید از ابو مروان می

إِنَّ الَّــذِی فَــرَضَ عَلَیْــکَ الْقُــرْآنَ لَــرَادُّکَ إِلَــى  کــه عزوجــلخــدای 

را بـه جایگاهـت کس که قرآن را بر تو فرض کرد، تـو آن) (2)؛مَعَادٍ

دنیا به پایان ، نه به خدا سوگند» :حضرت فرمود ،پرسیدم (گرداندبازمی

در ثویـه  و علی که رسول خدارود تا اینرسد و از بین نمینمی

و با هم مالقـات کننـد و در ثویـه مسـجدی بسـازند کـه  گرد هم آیند

 (9).یعنی جایی در کوفه ؛«دوازده هزار در دارد

سازد، آن میروزگار خویش در  که قائم  و آن مسجدی است

مسجد، گنجایش ما را این ... »کنند: که مردم به او عرض می هنگام

 سپس حضرت به ؛آیمفرماید: من با شما میندارد. آن حضرت می
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گیرد که هزار درب دارد رود و تصمیم به طرح مسجدی میمی« غری»

از همین و  (6)امام باقر ۀطبق فرمود .«تا ظرفیت مردم را داشته باشد

آن دو نظیر پیشین در حدیث  و علی خدااز رسول  منظور ،رو

و  خداآمدن رسول  مانندِه ،آمدن آنان کهیطوربه ؛باشدمی

 .است علی

نیز  امام صادق ۀرجعت در قالب شبیه و نظیر را در فرمود

یاران تن )از  وهفتیستب قائم»: فرماید؛ آنجا که میبینیمیم

از  هاآنتن از  پانزدهآورد، که یخاص خود( را از پشت کوفه بیرون م

تن  هفت و ـکنند و عدالت دارندهدایت می حقبهکه ـ یامّت موس

بن نون، سلمان، یوشع به همراه، هستنداصحاب کهف  ،هاآناز 

یاران  ،تن وهفتیستباشتر. این  ک، مقداد و مالیدجانه انصارابو

 (2).«باشندیاو م فرمانبهت فرماندهان امو  قائم

شبیه و  هستند کهکسانی  از انصار امام مهدی ،دیگریعبارتبه

نه اینکه خود آن اشخاص  هستند،مذکور در روایت  مانند این اشخاصِ

 گردند!میبار دیگر باز

این دو روز )روز قائم و روز  ۀبرای اطمینان و تأکید بیشتر دربار

)روایت خثعمی( پیشین در روایت  تدبرو توان به خواندن رجعت( می

که در روز  کسی است همان خداکند رسول که بیان می ؛پرداخت
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آورد و او را هالک بر پیکر ابلیس فرود می سالحی از نور ،معلوم

کسی است که  قائم گویندمی روایات دیگر طرفیو از  ؛کندمی

که ابلیس  یابیممی؛ پس دررساندکوفه به قتل می ابلیس را در مسجد

 ؛شودکشته می خدادر عالم رجعت به دست رسول  ،در روز معلوم

کوفه  او را در مسجد ،حقبهش هنگام قیامکسی است که  و قائم

 ،آن روزـ طور که توضیح دادیمهمانـو  رسانددر این عالم به قتل می

 . پایان.استنظیر رجعت در قالب مثل و روز 

در  ینمؤمنو امیرال خدااز وجود دو شخص شبیه و نظیر رسول حال که 

ای از خلفای الهی بر زمین جز آیا مردم خلیفه ،زمان ظهور مقدس آگاه شدیم

( احمداش مهدی اول )و فرزند و وصی بن حسن عسکریامام مهدی محمد

را ـ خداطبق وصیت رسول ـ نزدیکان به ساحتش دگان ونآوراولین ایمان

 یابند؟!می

 بة االرض( در رجعت و در این عاملزمین )دا ۀجنبند -13

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّۀً مِّنَ الْأَرْضِ : فرمایدمی تعالیحق

 سخن بر ایشان محقق گردد، چون) (6)؛لَا یُوقِنُونَتُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا 

 مردم این که بگوید سخن آنان با که آوریممی بیرون زمین از ایجنبنده برایشان

 (.آوردندنمی یقین ما آیات به

 فرمودند: ایشان ؛معنای این آیه پرسیده شد، الحسناحمد از سید
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عرض کرد: به من رسیده است که  مردی به امام صادق ...

« تجرحهم» کنند یعنیقرائت می« تَکلمهم» صورتبهعامه، این آیه را 

خداوند با آنان در »: فرمود سازد(. حضرترا مجروح می هاآن)

« تُکَلِّمُهُمْ » صورتبهآتش جهنم سخن بگوید! این آیه نازل نشده مگر 

 (6)«.یعنی از کالم

أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّۀً مِّنَ الْأَرْضِ  ۀدر تفسیر آی و امام رضا

که با آنان  آوریممیاز زمین بیرون  یاجنبندهبرایشان ) ؛تُکَلِّمُهُمْ 

 (2).«است حضرت علی» :فرمود( سخن بگوید

و روایاتی وجود دارد که بیان  انسان است ،پس جنبنده در این آیه

باشد. رجعت میاست و این در  طالببن ابیدارد او علیمی

رجعت با مردم سخن  که در زمین است ۀجنبند حضرت علی

نماید. پیش از گوید و مؤمن را از کافر به آیات الهی جدا میمی

( 9)«دابۀ تکلم الناس» قرار دارد و آن حضرت نیز رجعت، قیام قائم

و با رؤیا و مکاشفه در  استگوید( ای که با مردم سخن میجنبنده)

ها را به آیات حق الهی در ملکوت آسمان هاآنبیداری، ضعف ایمان 

                                                                                            
 .19ص ، 19: ج بحاراالنوار -6

و در  طالبیاببن علی« دابۀ االرض»کنند که منظور از روایات بسیاری وجود دارد که اشاره می -2

، 9المعاجز بحرانی: ج و مدینۀ 19ص ، 19ج  بحاراالنوار. به این روایات مراجعه نمایید: استرجعت 

 و سایر موارد. ازآنپسو  31ص 

 طوربه« زمین ۀمشرق و جنبند ۀطلوع کنند»را در کتاب  مسئلهسخن دربارۀ این استاد احمد حطاب  -9

 اند.بیان کرده مبسوط



 رجعت، سومین روز بزرگ خدا  33 

که مردم در طول مسیر  کندمیو برایشان تبیین  نمایاندمیبه ایشان 

انسانیت بر این زمین، غالباً به آیات ملکوتی خداوند یقین ندارند و به 

 هاآن چراکهآورند؛ ها ایمان نمیرؤیا و مکاشفه در ملکوت آسمان

اند و این منتهای دانش نگاه خود را به این زمین و به ماده محدود کرده

ذلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ : روندآن نمی ماسوایبوده است که سراغ  هاآن

( 6)؛یالْعِلْمِ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَد

 طریق از که کسآن به تو پروردگار است. همین هاآندانش  مُنتَهای)

 .(است داناتر افتدمی هدایت راه به یا شودمی گمراه او

روایات بسیاری  ،کندکه در ظهور مقدس خروج می« جنبنده زمین» ۀدربار

 :ازجملهاند ذکر شده

سپس  ...»فرمود: روایت شده است که در حدیثی طوالنی  از امام صادق

 مؤمن نویسدی میمؤمنهر  ۀبر چهر شود وظاهر میزمین بین رکن و مقام  ۀجنبند

کند و سپاهش سپس سفیانی ظهور می ؛کافر است نویسدکافری می و بر چهره هر

رها  شدهیرانوکند و آن را را ویران می دارد... و زوراگسیل میعراق را به 

خروج  ءیداسرزمین ب سویبهسپس  ...کندکوفه و مدینه را خراب می و کندمی

 (2) .«...بلعدآنان را می ،پس زمین ...کندمی

عرض  ...روایت شده است: بن مهزیار هنگام دیدارش با امام مهدیاز علی

میان شما و راه  کهآنگاه»این امر چه هنگام خواهد بود؟ فرمود:  ،کردم: آقای من
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و خورشید و ماه با هم جمع گردند و کواکب و ستارگان به  افتد کعبه جدایی

آن، چه هنگام خواهد بود؟ به  ،پس گفتم: ای فرزند رسول خدا ؛«آنان بپیوندند

 ،خیزدزمین از بین صفا و مروه برمی ۀدر سال فالن و فالن جنبند»من فرمود: 

 سویبهست و مردم را با او و انگشتری سلیمان عصای موسی کهدرحالی

 (6).«دهدمحشر سوق می

از امام پیش که  الهی، مردی است ۀکه این جنبند بسیار واضح است

که شبیه و نظیر  و واضح شد کندو قبل از ظهور سفیانی خروج می مهدی

آن و یمانی  امام مهدی ۀهمان وصی و فرستاد ،در عصر ظهور علی

 باشد.می ـپدران و فرزندانش باداو، درود خدا بر که سالم و حضرت ـ

 فرمودند: الحسناحمد سیداز همین رو 

 ۀیا جنبند طالبیاببن علی عنوانبه ... و در برخی روایات از قائم

 (2).است طالببن ابیلقبی مشترک بین قائم و علیاین زمین تعبیر شده و 

و برخی از القابِ ایشان  است امیرالمؤمنین جدشمهدی اول شبیه چرا اما 

 ؟چنین دیدیم «زمین ۀجنبند»که در لقب  گونههمانبر او اطالق شده است، 

در توضیح آن « همگام با بندۀ صالح» در کتاب الحسناحمدسید 

 :فرمایدمی

 کـهدرحالی امیرالمـؤمنین :از عبایه اسدی نقل شده کـه گفـت

تکیـه »شـاید منظـور  :شـدهو گفتـه  در منبع چنین آمـدهـبود « مشنکی»
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در مصـر » :و من باالی سر آن حضرت ایستاده بودم فرمود ـباشد« داده

 یکهبــیکهای سـنگی دمشـق را منبـری خـواهم سـاخت و ســاختمان

های عـرب سـرزمین ۀاز همـ ویران خواهم نمـود و یهـود و نصـاری را

 .«بیرون خواهم راند و عرب را با این عصای خود هدایت خواهم کـرد

گویی  !یا امیرالمؤمنین :من به آن حضرت عرض کردم :گویدعبایه می

 ؟بـار دیگـر زنـده خواهیـد شـد ،دهـی کـه بعـد از مـردنشما خبـر می

مقصـود ) ایای عبایه تو به راه دیگـری رفتـه! هیهات» :حضرت فرمود

آنچـه را کـه (. ای نیسـتکه تو گمان کرده گونهآنمن از این سخنان 

 (6).«دمان من انجام خواهد دادگفتم، مردی از دو

را بـه خـودش نسـبت انجام این کار  امام امیرالمؤمنین ،بنابراین

یکـی از فرزنـدان آن حضـرت  ،فاعل مسـتقیم آن آنکهحالدهد و می

 الحسناحمدسید در این خصوص از  ؟این چه مفهومی دارد .است

انجـام  ،در روایات زیـادی وارد شـده کـه امـامی :سؤال کردم و گفتم

منظورش امـام دیگـری  آنکهحالدهد و را به خودش نسبت میکاری 

 (سخنگوی موسی) «مُکلِّم موسی»که در  طورهمان ؛از فرزندانش است

وارد شـده  (دهـدمـردی از مـن آن را انجـام می) «یفعله رجـلٌ مِنّـی»و 

است کـه وی از ایشـان  جهتازآنفقط  ،آیا درستی این انتساب .است

و آیا ایـن قضـیه بـا اتحـاد  ؟که موضوع دیگری وجود دارداست یا این
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 ؟نورهای ایشان در آسمان هفتم مرتبط است

در این  ؛را توفیق دهدخداوند تو » :در پاسخ من فرمود ایشان

در . باشداش میزیرا از ذریه ،ستوی از او، عالم جسمانی آری

تر از او و ای پایینزیرا وی در مرتبه ،ستاز او( نیز) آسمان هفتم

 (6).«بخشی از حقیقت آن حضرت است

 رجعت خلفای اهلی و شیعیانشان -14

 :برخی روایات در بیان رجعت آل محمد

به همراه  علی»که فرمود:  کندمیروایت  بن یزید از امام صادقجابر

کند تا در زمین بازگشتی دارد و با رایت و پرچم او روی می ،فرزندش حسین

 ،ه استکس که شاهد جنگ او بودو هر معاویه و آل معاویه ،امیهیبن برای او از

از اهل کوفه و  ،یارانشاز هزار نفر یس ،در آن روز وندسپس خدا ؛گیردبانتقام 

مثل بار  ،را در صفینآن دو و انگیزد برمی شانسویبهاز سایر مردم  هزار نفرهفتاد

نیز باقی  هاآنحتی مُخبری از و کشند میرا  هاآنکه تا اینکنند مالقات میاول 

همراه فرعون و آل فرعون به  ورا مبعوث  هاآنجل خداوند عزوسپس  ؛ماندنمی

او که تا این خداسپس بار دیگر با رسول  ؛کندمیشدیدترین عذابش وارد 

و تا اینکه خداوند را باشند  کارگزارانش و امامانبشود جانشین در زمین 

 ،علنی خواهد بود طوربه؛ پس عبادت او در روی زمین کنند علنی عبادت طوربه

به خدا سوگند . سپس فرمود: فرمودخداوند را عبادت میگونه که مخفیانه همان
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ابتدای خلقت دنیا تا پایان آن به  زآنچه ا ،فرمانروایی چندین برابرِکه خداوند 

تا اینکه برای ایشان کند عطا می به نبی خود ،جمیع اهل دنیا داده شده است

 لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ : آشکار گرددخود به او وعده داده بود  در کتاب آنچه

مشرکان  هرچندها پیروز گرداند، دین ۀتا آن را بر هم) (6)؛وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ

 (2) .«(را خوش نیاید

بن حسین»فرمود:  که کندیمروایت  امام صادق ابوجعفرو جابر از 

به من فرمود: ای  به اصحاب خود فرمود: پیامبر خدا ،از شهادتپیش  علی

که پیامبران و  است یسرزمینعراق  .خواهی شدکشیده  تو روزی به عراق ،فرزندم

ی است . آن زمیناندمالقات کردهگرد هم آمده و با هم  اوصیای پیامبران در آن

گروهی از یارانت همراه تو  شوی ونام دارد و تو در آنجا شهید می« عمورا» که

دردی  هیچ یشانهابدنتماس آهن بر  شوند. آنان از ضربت شمشیر وشهید می

 داً وَ سَالماً عَلىبَرْ کُونییا نارُ  :فرمود سپس تالوت ؛کننداحساس نمی

 هاآنبر تو و آن پیکار . (ای آتش بر ابراهیم سرد و سالمت باش) (9)؛إِبْراهیم

به یاران خود  سپس امام حسین] ؛شدسرد و سالمت خواهد  [همراهانت]

ما بر  به خدا قسم اگر ما را بکشند چراکه ؛اکنون بشارت دهید [فرمود

که خداوند  آن مقدار ،[کشته شدن زبعد ا]سپس شویم. وارد می مانپیامبر

که زمین بر او شکافته  کرد و اولین نفری خواهم بود درنگ خواهمفرماید  اراده

و قیام قائم  ینمؤمنبا خروج امیرال که یخروجشوم به خارج میو  ؛شودمی
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نمایندگانی  تردیدیبسپس  ؛خواهد بود زمانهم و زندگی رسول خدا ما

فرود هنگام هرگز که تا آن  آیندبرای من فرود می وندخداسوی از آسمان از 

 شوندها برای من نازل میاند و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و لشکر فرشتهنیامده

که  شوند و من و برادرم و تمام آناننازل می محمد و علی تردیدیبو 

هایی از مراکب خدا، اسبانی سفید مرکب منت نهاده است، بر هاآنر خداوند ب

 ؛آیندفرود می ،نشده است هاآنسوار  تاکنونکه هیچ مخلوقی  پیشانی و نورانی

به  ،شمشیر خود آورد و همراهِمیپرچم خود را به اهتزاز دریقیناً  سپس محمد

مانیم و خداوند از که خدا بخواهد می آن مقدارسپس  ؛دهدتحویل می قائم ما

سپس  ؛آوردهایی از روغن و آب و شیر بیرون میکوفه چشمه مسجد

غرب شرق و دهد و مرا به را به من می شمشیر رسول خدا ینمؤمنامیرال

ریزم و بتی مگر اینکه خونش را می ،رومدشمن خدا نمی سویبهپس  ؛ستدفرمی

 (6)...سوزانممیمگر اینکه آن را  ،کنمرا رها نمی

 پرسیده شد: الحسناحمدآن از سید نظایر در مورد این روایات و 

زمانی  ۀدر یک برهبازگشتشان چگونه خواهد بود؟ آیا  رجعت ائمهاینکه 

 ؟است

که  فرزندی به همان ترتیبی استـپدرینظر شان از نظر ترتیب و از آیا رجعت

 کندکه رجعت می کسی : روایت شده اولینمثالعنوانبه است؟بوده در این عالم 

رسول  جدشو  فرزند امام علی عنوانبهآیا بار دیگر  و است امام حسین

 و مواردی از این دست. کند؟رجعت می خدا
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، همسری، دوستان و فرزندیـپدر ۀکنند با رابطکه رجعت مینی کساو آیا 

 گردند؟میو مشابه آن باز ینینشهم

است با این عالم جسمانی متفاوت ی عالم ،رجعت»فرمودند: پاسخ  ایشان

و در مورد  خواهد بودبا این عالم جسمانی متفاوت نیز جزئیاتش  درنتیجهو 

از  هااین [باید گفت]فعلی،  فرزندی و ارتباط اجتماعیِـپدرهای وابستگی

  .استاین عالم  هایالزمه

ایمان که است  کسانی رجعت امتحانی دیگر برای ؛خداوند به شما توفیق دهد

رجعت  ،نباشددر کار ند و اگر امتحان و آزمایش اهکفر محض داشت و محض

دیگر در رجعت حکمتی وجود  ،و حتی در این صورت معنایی نخواهد داشت

؛ را بیان نمودمتر دالیل اینکه رجعت امتحانی دیگر است نخواهد داشت. پیش

شود را می شواردکه  کسی که خداوند باید عالم دیگری است ،رجعتبنابراین 

وارد عدالت  بر اساستا همگان  کندو فراموشی  دچار غفلت ،از وضعیت پیشین

 داده شود. هاآنامتحان شوند و همان فرصت شکست و پیروزی به 

ها کدام نام ۀدربار ـخداوند توفیقت دهداست ـ گونهیناحال که وضعیت 

اینکه در امتحان و و وضعیت پیشین خود از حال  یطورکلبهآنان  ؟کنیمی سؤال

خداوند مردم را در این عالم به همان صورت که ، خبرنداند بیپیشین به سر برده

در عالم ذر دچار فراموشی  و امتحان قبلی خودو وضعیت پیشین حال از  جسمانی

 نموده است:

ْعَلىَ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَکُمْ وَ *بِمَسْبُوقِینَنُ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْ بَیْنَکمُنُ قَدَّرْنَا نَح
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 مرگ ما) (6)؛فَلَوْ لَا تَذَکَّرُونَ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَۀَ الْأُولىَ *نُنشِئَکُمْ فىِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 

 شما یجابهاز ما پیشی نتوان جست*از اینکه  و ساختیم مقدّر در میان شما را

قطعًا  شماو بیافرینیم* نو از یدخبربیآنچه در  را شما و بیاوریم شما همانند قومی

 .(آورید؟نمی یادش به پس چرا ؛بودید آگاه پیدایش نخست از

و بیافرینیم* نو از خبریدبیدر آنچه  را شما و»کن:  توجه تعالیحق ۀبه فرمود

توجه  .«آورید؟نمی یادش به پس چرا ؛بودید آگاه پیدایش نخست ازقطعاً  شما

 .«بیافرینیم نو از خبریدبیدر آنچه  را شما و» فرماید:می تعالیحقکه  داشته باش

از وضعیت پیشین  ،آن عالمشونده در وارد که ییجا ؛استدر رجعت واقعه این 

شود که چیزی از در حالی وارد عالم جدید میو خبر خواهد بود خود غافل و بی

 دراین وضعیت ، یدهستآینده وضعیتِ اگر خواهان مثالی برای این  داند.آن نمی

شناختید ، آن را میشما در آن بودید رخ داده است؛نیز یعنی در عالم ذر  ،گذشته

آن را  طور کاملبهاما اکنون  ،و خداوند در آنجا شما را مورد امتحان قرار داد

آگاه  پیدایش نخست قطعاً از شماو »؟! چرا ؛آوریداید و به یاد نمیکرده فراموش

 .«آورید؟نمی یادش به پس چرا بودید؛

شما را در حجاب جسمانی قرار داد،  هنگام کهآن  ،و پاسخ آن: زیرا خداوند

همگان یکسان  ،وضعیتو در این  غافل نمودامتحان قبل،  یادآوردناز به را شما 

برای حتی برای همگان، وضعیت و اگر  زیرا خداوند عدالتگر است هستند،

وجود  شانفضل و برتری برایدیگر چه  ،یکسان نبود ،شزمیندر خلفای الهی 

را  هاآن وندخدا چراکه ،اندشدهامتحان پیروز در  کهدرحالی ،خواهد داشت
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تواند پس از ورود به امتحان یانسان م یآر؟ و فراموشی نکرده استغفلت دچار 

اما ممکن  ؛آورد یادرا به  یشینشپ یتحال و وضع، یافتنشدن و معرفتو خالص

و شناخت  ،به وضعیت پیشین ،امتحانبدون وارد شدن در نیست بدون عمل و 

لغو به معنی  ،از همان ابتدانسبت به آن شناخت کند، زیرا  حاصلمعرفت 

هیچ بدون همان ابتدا در  ،در این صورت زیرانیست است و این عادالنه  شامتحان

او  چراکه ؛و این مخالف حکمت است هبرتری داده شد یدیگر نسبت به یعمل

 !؟پس چگونه امتحانش لغو شود ،است هوارد امتحان شد

بدان که هر  ؛و را به معرفت حق و ثبات بر آن همواره مؤید سازدت وندخدا

تا عدالت  ،شوند یوارد آن م یطور مساوبه یقو خال ؛است یامتحان یدارا یعالم

مثالً  ؛ورود به آن را دارند ییتوانا یحال آنکه همگ ؛سبحان تحقق یابدخداوند 

به آن از وضعیت پیشین خود که اند و همه شدهسرشته بر شناخت الهی مردم  ۀهم

که در این عالم به آن دست  یاز وضعیتاند و نیز رسیده بودند دچار فراموشی شده

و آل  که مانند محمدهررو از همین ؛اطالع هستندبیخواهند یافت نیز 

که مانند یزید و معاویه و امثال و هر و برتریفضل دارای  ،رستگار شود محمد

 چنیناینوضعیت و اگر  ؛استمستوجب عذاب  شودخسران و زیان آنان دچار 

مستوجب )خداوند لعنتش کند( و یزید نداشت فضیلتی  محمددیگر نبود 

 .«نبودعادالنه  یطورکلبه ،این امتحاندیگر  چراکهشد؛ عذاب نمی

بار در  فقط یک امام از آل محمدهر و همچنین از ایشان پرسیده شد: آیا 

 طورهمان ؟کند یا ممکن است بیش از یک بار رجعت ؟گرددمیعالم رجعت باز

 به وقوع پیوسته است. از آل محمدبرخی در این عالم برای  که

 «.خداوند استاین امر به دست »پاسخ دادند:  ایشان
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امام  اباعبداهللگوید: شنیدم کند و میبن ابی شیبه روایت میفیض سپس

 میثاقَ هللُوَ إِذْ أَخَذَ افرمود میاین آیه را تالوت  کهیدرحال صادق

به که »فرمود:  ،(گرفت پیمان پیامبران از آن هنگام که خداوند و) (6)؛...النَّبِیِّین

به خدا  بله»فرمود: سپس  .«را یاری نمایند و علیبیاورند ایمان  خدارسول 

 مبعوث راخداوند هیچ پیامبری ، خاتمپیامبر تا  از زمان آدم ،قسم

بن علیتا در رکاب  ددوباره به دنیا برگردانَرا شان مگر اینکه همگی ،گردانیدن

 (2)«.پیکار کنند ینمؤمنامیرال طالبیاب

شد: آیا پیامبران با همان پرسیده  الحسناحمد از سیدخصوص در این 

در  کردنشانکرد؟ و منظور از پیکار  رجعت خواهند نداهدر دنیا بود که یبیترت

 ؟خواهند بودآنان در یک مرحله  ۀچیست؟ آیا هم رکاب امام علی

همان پیکار و مبارزه  پیکار و مبارزه در رکاب علی»فرمودند:  ایشان

 علیمعصوم فرزندان در رکاب و آورد  که علی در رکاب حقی است

که  مانعی وجود ندارد درنتیجهو  ؛هستنداو حق و راه و روش  ۀکه نماینداست 

برخی که اگر نخواهد بود و نیز مانعی بازگردند رجعت در مختلف اَدوار در  انبیا

 .«باشند های آل محمداز آنان در رکاب حجتی از حجت

رای خدا ب جانشینانپرسیده شد: آیا انصارِ خلفا و  از ایشانهمچنین 

؟ یا اندهشان نمودکه در این عالم یاری گردندمینصرت و یاری همان خلفایی باز

 دیگری را یاری نمایند؟ ۀخلیف ،در رجعتممکن است 
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که کسانی و تنظیم و ترتیب  امتحانی دیگر استرجعت »فرمودند:  ایشان

ممکن است فردی به . است بلندمرتبهسبحان و به دست خداوند  ،کنندرجعت می

 .«گردددیگر باز یهمراه حجتتواند میگردد و همراه همان حجت الهی باز

 استدر مورد رجعت باقی هایی پرسشو مهچنان  -15

از  یاریبه بس الحسناحمداز امام  ییهاپاسخ ،یافت یانپا یانشآنچه ب

 یمعنا یانبه جهل علما در ب ینکها از و پس ؛در مورد رجعت بود یمعظ یپرسشها

از  یزیکه[ چ یمکرد یقین] یم،برد یپ -مرتبط با آن یاتجدا از جزئ-رجعت 

 .یستن یشانجز ا یامر در نزد کس ینا یقتحق

برای  هاآناست که پاسخ باقی  های بسیار دیگریپرسش ،فراوان با تأکیدو 

هایی که در این مختصر عرضه که پرسش طورهمان، استو پوشیده ان مبهم مؤمن

و همچنین  ؛گویدپاسخ  ستتواننمی کسی جز یمانی آل محمد را شد

های عقلکه  عظیم دیگر مسائلچه در باب رجعت و چه ـ یدیگرهای پرسش

کسی جز  نیز ،ممکن است مطرح شوندو ـ است گشته متحیر هاآندر بزرگان 

 تواند پاسخ دهد.نمیایشان 

در  الحسناحمداز علم سید ای گوشهکه ازاینپسگویم: سپس به مردم می

 هایدر دست آنچهاز نیازی ایشان و بی ـآل محمد ۀطبق فرمودـ امور عظیم

 به ایشان آشکارشما  نیاز علمای شد و حتی ثابت ،نداهتان فهمیدعلمای آنچهو  شما

که شما را به نخواهد بود؟!  در تصدیق رسالت الهی ایشانکافی  ، آیا این دلیلشد

امام  ،پدرش ایشان وصیِبه اینکه  و معرفت شما و شناخت خواندمیآن فرا
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قائم منتظر و یمانی اینکه او و نیز است  مردم سویبهاش و فرستاده مهدی

 !کند خدا شما را هدایت ؛کنید تدبر .است موعود

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمه و المهدیین  والحمدهلل رب العالمین

 و سلم تسلیماً 

و صلوات تام و تمام  و ستایش تنها از آنِ پروردگار جهانیان استسپاس و 

 باد! مهدیینخدا بر محمد و آل محمد، ائمه و 


