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 :تقدیم

 به آن پهلو شکسته...

 جنینش سقط شد... کهآنبه 

 حقش غصب شد... کهآنبه 

 دوستدارانش... ۀابیها و شفیع به امّ

 علیها( اهللسالم) زهرا ۀفاطمبه 

کنم... به امید شفاعتش در آن روز که نه مال سودی تقدیم می این اندک تالش را

 د.درآی تعالییباربا قلبی سلیم به درگاه  کهآنمگر  ،خبشد و نه فرزند

 





 بسم اهلل الرَّمحن الرَّحیم

 پیشگفتار

عبادت خود آفرید؛ عبادتی و تمام هستی را برای  و انسجن  ،متعالوسبحانخداوند 
منفعتی عاید ، نه برای عبادت ظاهری که نه شخودحقیقی قلبی و شناخت و معرفت 

 .گرداندکند و نه زیانی را از او دور میصاحبش می
هایی که راه وجوداز گریزی  ،متعالوسبحانبه شناخت حقیقی خداوند رسیدن برای 

تمامی منزه از آن است که با متعال اوند ؛ زیرا خدکند نیست نائلغرض ما را به این 
فرستادگان  ،خداوند متعال روینازا ؛سخن بگوید واسطهیبمستقیم و  طوربهمخلوقاتش 

هایی روشن خودش و راه یسوبهراهنمایانی مبعوث فرمود تا و انبیا را گسیل داشت را 
به شناخت فرستادگان و انبیای الهی که کس هرپس  ؛خودش باشند یخشنودسوی به 

متناسب با استعداد و کند، آیین اینان سِیر و به ایشان اقتدا نماید و بر گردد موفق 
اما کسی که ؛ از کمال دست خواهد یافت یشخو ۀبه بهر ،خودش فطرت ۀنشفافیت آی

روی گردانده، به راه این از  چشمش را کور کرده باشد و حب دنیا انیو هوس نفس هوا
ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَْخرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاهَا وَمَن لَّمْ گرفتار جهنم درآمده، 

هایى است كه بعضى بر روى بعضى قرار تاریكی) (9)نورٍ یَجْعَلِ اهللُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن 
كس و خدا به هر بیندآورَد، به زحمت آن را مىگاه دستش را بیرون گرفته است. هر

 خواهد شد. (نورى نداده باشد او را هیچ نورى نخواهد بود
و دانستن و پیامبران با فرستادگان رویارویی مردم در شناخت وضعیت مهم، مطلب 

مردم  یشتربهمواره که چرا اینو  ؛ستنسبت به پیامبران و انبیامردم دلیل تکذیب 
وَأَرْسَْلنَا إِلَیْهِمْ رُساُلً : آمده است یتعالحقاین سخن پاسخ در  .هستندکننده تکذیب
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و به سویشان ) (9)كُلََّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا الَ تَهْوَى أَْنفُسُهُمْ فَرِیقًا كَذََّبُوْا وَفَرِیقًا یَْقتُلُونَ 
برایشان آورد، پیامبرانى روانه كردیم. هر بار پیامبرى چیزى بر خالف دلخواهشان 

 (.كشتندكردند و گروهى را مىگروهى را تكذیب مى
های در قلب شمارشیبهای هشاخای است که خبیثه ۀهمان شجر ،سهوای نْف

که ـهای آن به چریدن و خوردن از شکوفهنیز اهل شک و شبهه ریشه دوانده و آنان 
 ها پر شدمات و تاریکیلُ هایشان از ظُشکمپس ؛ پرداختند ـسرهای شیاطین استچون 
 شان داشته باشدنفعی برای آنچهآن و هرهای خواهشس و رسیدند که جز نفْ آنجا و به 

 شاعر شدند:این سخن و مصداق  ؛بینندچیزی را نمی
بینـا  یشنوا مردِ ، یئتهکه در / بیش نیستنددان چهــارپایانی مر برخی !مکپسر
 ؛هستند
اما اگر آسیبی به دینش وارد شود / است زیرکزیان مالی  هرگونهبرای که 

 (2).احساسی ندارد
از  امتکه م اآن هنگ .نخواهی یافتو در سنت خدا تبدیلی این سنت خداوند است 
و به حبّ نهد به کناری میو احکام الهی را شود گردان میرویصراط مستقیم خداوند 

ای با زمانی، پیامبر یا فرستادهدر چنین  ...گرددمتمایل مینفس و مقام و پیروان فراوان 
؛ استس منحرفان که مخالف هوای نْف ؛ احکامیآیداخالق آسمانی و احکام الهی می

های دعوتاینان شروع به تکذیب  ،دهندکه اکثریت جامعه را تشکیل می منحرفانی
است و شخصیت انبیا و  منحرفشانهای مخالف خواسته چراکهکنند؛ الهی می

 ـییگودروغجنون و سحر، همچون ـافتراها و  هاانواع تهمت ارا ب فرستادگان الهی
بوده و جاری  زبانهر بر و زمان دهند و این سنتی است که در هر مورد هجمه قرار می

 .هست
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ها منتظر پیامبرانشان این است که بسیاری از امتکنم  تأکیدخواهم بر آن میآنچه 
کشیدند و را می شانانتظار هاآن ،داده شده بود هاآنآمدن ایشان به  ۀو وعد اندبوده

را بسیاری های ها و مصیبتظلم ،شناختندمیخصوصیاتشان ها و ایشان را با نام
را شان شدهدادهوعدهپیامبر تا کردند ناله و تضرع میالهی به درگاه و  شدندمیمتحمل 

 ۀخداوند متعال فرستاد کهیهنگاماما  ؛دبرای نجات از خواری و ذلت مبعوث گردانَ
مبعوث  ـشان بودهای نفسانیکه مخالف خواستهـ تعالیم الهیبا را همراه  شانموعود
یی شتاب گودروغکردنش به سحر و جنون و متهمتکذیب وی و  سویبهفرمود می
به دار آویختند و  را کشتند،انبیا تا آنجا که برخی  ؛دگرداندناز او روی می و کردندمی

 آواره کردند.
با امام رویارویی تر زمانی است که این سنت در تر و مصیبت عظیمبالی بزرگ

نبوی الهی و سنت صحیح سلیم دین  که امامآن هنگام  ؛شودتکرار می مهدی
پسر فاطمه ای »به او خواهیم گفت:  ،را که مخالف هوای نفسانی ماست با خود بیاورد

آمده چنین   بیتاهلکه در روایات  گونههمان «نیستنیازی ما را به تو که  !برگرد
 است.

هایی که به جهت شناخت وضعیت برخی امتبر خدا توکل کردم و دلیل به همین 
که چرا در این ؛تحقیق نمودماندکاین به نگارش شروع  پیامبرانشان بودند انتظارچشم
و به ایشان را راندند  هاآن ،الهی را تکذیب کردندفرستادگان ، دخود ناکام ماندن انتظار
پرستیدند می پدرانمانپرستیم که را میتنها آنچه ما  نیازی نیست.به شما را ما »گفتند: 
 .«بینیمنمی گودروغای جز عدهو شما را 

 است:بر دو نوع که شکست در انتظار بدانیم باید  
  الهی یا امام ۀو شناخت فرستاد پذیرششکست در. 
  شکست در همراهی با آن فرستاده یا امام پس از استقبال و شناخت و

 .وی
 کهیدرحال ،شکست خوردندوی در استقبال و شناخت  قوم نوح ،مثالعنوانبه
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به  ناکام ماندند؛او را شناختند اما در همراهی با او  ند،از او استقبال کرد قوم موسی
ساحل در را  هاآنو به تعقیبشان پرداختند سپاهیانش و فرعون  کهیهنگامهمین دلیل 
فرمود:  هاآنبه  موسیو گفتند: ما گرفتار شدیم،  اسرائیلیبن ،کردنددریا محاصره 

به آنان  موسیوقتی  و مرا هدایت خواهد فرمود؛ واست همراهم  من پروردگار
 اینجا ما) (9)فَقَاتاِل إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ  فَاْذهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ  گفتند: ،فرمان جنگ داد

چهل  موسی کهیهنگام و ؛(بجنگید هاآن با و بروید پروردگارت و تو نشینیم،می
به  خدای متعال یجابهو کردند اطاعت را سامری  هاآن از آنان غیبت نمودشب 
 .پرداختندگوساله  پرستش

ی رخ خواهد داد؛ در ابتداو ناکامی دو نوع شکست  هر  امام مهدیمورد اما در 
و خورند شکست میوی در استقبال و شناخت  ـمردم هستند که بیشترـای عده امر

 پذیرند،ایشان را میآورند و میایمان آن حضرت از کسانی که به در ادامه برخی سپس 
 .خواهند خوردشکست   در همراهی با امام مهدی
به تفکر بپردازیم هایی که در انتظار بودند همگی در احوال امتاین دعوتی است تا 

ما در تا  ـکننداست برای کسانی که تعقل می درس و عبرتی هاآنهای در داستانکه ـ
در ، از ما بودندپیش مانند کسانی که چنین نکنیم و ه امام مهدیهمراهی با 

 اهللیةبقیاری خواهیم توفیق شناخت حق و متعال میخوریم. از خداوند نشکست  انتظار
 یرا به ما عنایت فرماید که او شنوای محمد بن الحسن العسکری ،حضرت حجت

 .کنندهاجابتاست 
***** 
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  آدم

 خود در زمین جانشیناینکه او را و را داد  خلقت آدم ۀوعدبه فرشتگان خداوند 
 (.دهمقرار می ایخلیفه زمین در من) (9)اْلأَرْضِ خَلِیفَةإِنَِّی جَاعِلٌ فِی : دهدقرار می
 ،دادفرمان سجده به فرشتگان و خلق فرمود را  خداوند متعال آدم کهیهنگامو 
 ۀتکبر ورزید و جمل ،برای آدم امتناع کردسجده سجده کردند جز ابلیس که از همه 

 مِنْ  خَلَْقتَهُ وَ  نارٍ مِنْ خَلَْقتَني مِْنهُ  خَیْرٌ أَنَا قالَ مشهور خود را بر زبان جاری نمود:
شمارِ ابلیس در  .(گِل از را او و ایآفریده آتش از مرا بهترم؛ او از من: گفت) (2)طین

ای هیچ نقطهمعروف بود و  «طاووس مالئک»فرشتگان به و حتی در میان فرشتگان 
 .که بر آن سجده نکرده باشدنبود از زمین 

و نیز روایت شده که  هزار سال خدا را عبادت کردکه ابلیس ششاست روایت شده 
 رغمیعلولی  ،سال به طول انجامید صدششاو دو رکعت برای خداوند نماز خواند که 

 پس ؛کردامتحان الهی شکست خورد و نافرمانی این این اوصاف، ابلیس در تمامی 
 !ای متعال بر او بادلعنت خدکه اولین کسی که در انتظار شکست خورد ابلیس بود 

 
***** 
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   نوح

کار شیعیانش به آنجا رسید  از شیعیانش غایب شد تا حدی که  ادریس نبی»
آنان ای از عده ستمکارسلطان برایشان سخت شد و  خوردوخوراکدست آوردن[ ]بهکه 
را دچار ترس و وحشت  هاآن ۀو بقی را فقیر و نیازمند گرداند هاآنبه قتل رساند، را 
به فَرَج و گشایش و قیام قائمی از فرزندانش را  ۀآشکار شد و وعد  ویسپس  ؛کرد

 و را باال برد )عزوجل( ادریسوند سپس خدا ؛بود نوح ،داد. این فرزندشیعیانش 
بر  کهیدرحال ،بودند قیام نوح انتظارچشم اندرنسلنسلو  درپییپسالیان یانش شیع

آشکار  نبوت نوح کهیهنگامتا ورزیدند میطاغوتیان شکیبایی  ۀخوارکنندعذاب 
 (9).«شد

همان  او و به ظهور او وعده داده شده بودند روشن است که شیعیان نوح
پیامبر خدا را  داد و این وعدهنجات میو ستم را از ظلم  هاآنبود که قائمی 
 بود.داده  ادریس

ظهور کرد آیا قومش او را تصدیق کردند یا   نوح کهیهنگاماما بنگریم 
 آیا در انتظار پیروز شدند یا شکست خوردند؟ یگردعبارتبهو  ؟تکذیبش نمودند

ماجرای  ـالدین شیخ صدوقبه نقل از کتاب اکمالـالناصب کتاب الزام ۀنگارند
 کند:بازگو میچنین در زمان بعثتش برای ما را او با قومش 

را آشکار کرد و شیعیانش به گشایش و فرج یقین  نبوت نوح ،وقتی خداوند(
رسید که فشار  ییجابهکار  .تصمیم بزرگ گرفته شدآن بالها شدت یافت و  ،کردند

گاهی که  ، تا حدیزدندکتک می یسختبهرا  نوح .وارد شدپیروانش شدیدی به 
شد و پس از مدتی به هوش هایش جاری میافتاد و خون از گوشمی هوشیبسه روز 
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بود. او در این مدت مِنوال همین بر  ویتا سیصد سال پس از بعثت اوضاع  .آمدمی
را مخفیانه دعوت  هاآن .کردنداز او فرار می هاآن لیکرد ودعوت می روزشبانهرا  هاآن
از او روی ولی خواند میرا فرا هاآنو آشکارا  دادندپاسخش را نمی لیکرد ومی
پس  .را نفرین کند هاآنبر آن شد تا   آن حضرت پس از سیصد سال .تافتندبرمی

از آسمان هفتم  ـکه سه تا بودندـمالئکه از ای کند که عدهاز نماز صبح نشست تا دعا 
درخواست داریم. فرمود: ما درخواستی  !، به او سالم کردند و گفتند: ای پیامبر خداآمدند
بر زیرا این اولین انتقام الهی  ،چیست؟ گفتند: نفرین علیه قومت را به تأخیر بیندازشما 
 ا سیصد سال دیگر به تأخیر انداختم.ر هاآنزمین است. فرمود: دعا علیه این 
نیز  هاآنداد از سر گرفت و که قبالً انجام میرا قومش بازگشت و کاری  سویبه

که سیصد سال به اتمام دادند تا اینذشته انجام میهمان کاری را با او کردند که در گ
در این  که در بین روز برای دعا نشست .ناامید شد هاآنآوردن از ایمان  اورسید و 

او  رسه مَلَک بودند، ب هاآن .ای از فرشتگان از آسمان ششم نزد او آمدندهنگام دسته
: ما گروهی از آسمان ششم هستیم که صبح زود خارج عرض کردندسالم کردند و 

همان درخواستی که گروه بعد  ؛ وبه نزد تو آمدیمپس از برآمدن خورشید شدیم و 
را اجابت ها قبلی ۀکه خواست گونههماناو نیز  .آسمان هفتم داشتند را تکرار کردند

 د.اینان را نیز اجابت نمو ۀبود خواستفرموده 
جز اما دعوت او  ،بازگشت و دعوتش را از سر گرفتقومش  سویبه نوح
و نهصد سال به سپری شد که سیصد سال دیگر نیز تا این ؛نیفزوداز حق  هاآنگریختن 
از  ،ندشیعیانش )جمع اندکی که به او ایمان آورده بودند( نزد او آمد .رسید پایان
رسید به او شکایت کردند و می هاآنبه ها طاغوتمردم و  ۀهایی که از سوی عامرنج

نماز ، او نیز این درخواست را اجابت نمود کند.از او خواستند برای فرج و گشایش دعا 
دعای تو را  یوتعالتبارکپایین آمد و به او گفت: خداوند  خواند و دعا کرد. جبرئیل

مراقبت کنند را بکارند و از آن  یشها. به شیعیانت بگو خرما بخورند و دانهفرموداجابت 
یعنی عذاب بر کافران نازل ، خواهد شد گشایشبرایشان  ،ددامیوه وقتی  .دهدبتا میوه 
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خبر را به پیروانش رساند و ایشان این و گفت خدا را حمد و ثنا  نوح .خواهد شد
ها را کاشتند و مراقبت دانه ،خرما خوردند ؛دادندبه یکدیگر بشارت می ند وشادمان شد

اش را عملی سپس با خرماها نزد نوح آمدند و از او خواستند وعده ؛کردند تا میوه داد
 هاآنو خدا به او وحی فرمود: به  درخواست کرداز خداوند را این مورد نیز نوح  .کند

خواهد میوه داد فرج شما حاصل وقتی  ،ها را بکارندرا بخورند و دانه هابگو این خرما
 مرتد شدندشان سومیکاند هوعده قرار گرفتلفگمان کردند که مورد خُ  هاآنوقتی  شد.

ها ردند و دانهرا خو هاخرما هاآنثابت ماندند.  سومشان و دو )از ایمان به نوح بازگشتند(
و به او خبر دادند و از او  ها را نزد نوح آوردندو میوه که میوه دادرا کاشتند تا این
درخواست عزوجل از خداوند خصوص او نیز در این  سازد.اش را عملی خواستند وعده

هایش را را بخورند و دانه هانمود و خدا به او وحی فرمود: به ایشان بگو این خرما
ا را و باز خرم باقی ماندند سومیکمرتد شدند و  هاآندیگر از  سومِیکدر نتیجه  ؛بکارند

آوردند و به او   را نزد نوح هاآنها را کاشتند و زمانی که میوه داد خوردند و دانه
، فرجافتادن با تأخیر  کهبیم داریم و است ای اندک باقی نمانده عده جزبهگفتند: از ما 

من یاران از  !نیز نماز خواند و گفت: پروردگارا  نوح گردیم.هالک در خطر باشیم و 
فتد اترسم اگر فرج ایشان به تأخیر کسی باقی نمانده و من میاندک جز همین گروه 
کشتی را اکنون  کردم؛خداوند )عزوجل( وحی فرمود: دعایت را اجابت  .هالک گردند

 (9).فاصله بود(و طوفان پنجاه سال  بین اجابت دعای نوح .بساز
باد گذشتند او را به ساخت و هرگاه گروهی از کنار او میکشتی را می  نوح

 مِْنكُمْ  نَسْخَرُ فَإِنَّا مِنَّا تَسْخَرُوا إِنْفرمود: او به آنان می و گرفتندمی تمسخر و استهزا
 (2)مُقِیمٌ  عَذَابٌ  عَلَیْهِ  وَیَحِل   یُْخزِیهِ  عَذَابٌ  یَْأتِیهِ  مَنْ  تَعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  * تَسْخَرُونَ  كَمَا
كنید، مسخره گونه كه مسخره مىكنید، ما ]نیز[ شما را هماناگر ما را مسخره مى)

                                                                                                              
 970ین و تمام النعمة، ص الدکمال؛ 209الزام الناصب، ص  -9
 31و  33هود:  -2
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 خواهد سراغش به خوارکننده عذاب یکس چه دانست خواهید یزودبه*  خواهیم كرد
و کرد کنندگان را غرق طوفان آمد و تکذیبو  ؛(آید؟بر او عذابى پایدار فرود مى و آمد
و  در شناخت پیامبر موعودشان موفق نشدند هاآن .شکست خوردند در انتظار، هاآن

ی اعدهاندککه  ؛ کسانیها در این انتظار موفق شدندو بصیرتها تنها دارندگان قلب
 هشتاد نفر بودند. است تاریخ آمده هایباکه در کت گونهآنمستضعف بودند و 

 
*** 
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 پیامرب خدا، صاحل 

 روایت شده است که فرمود:  امام صادق اباعبداهللاز 
آن هنگام که از آنان غایب شد در از قومش غایب شد و  یمدت  الح)ص

با  الغر، شکم، ریش پرپشتبا  ،اندامخوش خالی، شکمبا  ،سالمیانمجموع، 
ها وی آن سوی قومش بازگشتوقتی به ، اماو چهارشانه بودهای کوچک گونه

 بودند:شده ها سه گروه آنکه  بازگشتشان سویبهاو در حالی را نشناختند. 
وجه دست از انکار برنداشتند، گروه دیگر که در مورد او یچهبهطبقۀ منکِر که 

با گروهی که در   شک داشتند، و عدۀ دیگری که به او یقین کردند. صالح
هم او را ها گفت: من صالح هستم. آنان شک و تردید بودند شروع کرد و به آن

تکذیب کردند، به او ناسزا گفتند، طردش نمودند و گفتند: خدا از تو برائت 
جوید، چهرۀ صالح شبیه چهرۀ تو نبود. سپس منکران آمدند، به سخن او می

تمام از او دوری گزیدند و از اطرافش پراکنده شدند؛  شدتبهگوش ندادند و 
ها فرمود: من به آن سوی طبقۀ سوم رفت که اهل یقین بودند وسپس به

صالح هستم. گفتند: به ما خبری بده که به کمک آن شک نکنیم که تو صالح 
به  ـکه خالق استـی وتعالتبارکهستی. ما تردیدی نداریم که خداوند 

گونه خبر داده یناکند و به ما صورتی که بخواهد تغییر و تحول ایجاد میهر
کنیم و تنها وقتی که بیاید بررسی و تحقیق می یوقتهای قائم را شده و نشانه

ها فرمود: من همان خبری از آسمان بیاید برای ما صحیح خواهد بود. به آن
صالحی هستم که برای شما آن ناقه را آوردم. در پاسخ گفتند: راست گفتی و 

هایش چیست؟ فرمود: این همان موردی است که بررسی خواهیم کرد. عالمت
داشت و شما نیز روز معینی را سهم آب داشتید. گفتند: به  او سهمی از آب

خداوند و آنچه برایمان آوردی ایمان آوردیم. در اینجاست که خداوند 
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 شدهفرستادهکه صالح، ) رَبِّهِ مِنْ مُرْسَلٌ  صَالِحًا أَنَّ  :فرمایدی میوتعالتبارک
 قَالَ  * مُؤْمِنُونَ  بِهِ أُرْسِلَ  بِمَا إِنَّا :و اهل یقین گفتند (از سوی پروردگارش بود

ایم * آورده ایمان، یافته مأموریت بدان او آنچه به ما) اسْتَْكبَرُوا الَّذِینَ
 بِهِ  آمَْنتُمْ بِالَّذِي إِنَّا :(گفتند [منکران همان شکاکان و ]یعنی متکبران
 (2)«.(ما به آنچه شما به آن ایمان آوردید کافریم)  (9)كَافِرُونَ

 از بینشان غایب شد؛ همان  بودند که صالح  گویم: اینان قوم صالحمی
کسانی که در ابتدای رسالتش به او ایمان آوردند و از عذابی که بر کافران فرود آمد 

ها را آزمود، ایمان آن  که خداوند سبحان با غیبت صالحیهنگامنجات یافتند، اما 
شان در امتحان الهی شکست خوردند. این سابقشان سودی برایشان نداشت و بیشتر

اتفاق خواهد افتاد؛ وقتی   شکست مشابه آن چیزی است که در زمان امام مهدی
ها وی را پیرمردی که آنیدرحالشود، ای جوان ظاهر میدر بین مردم با چهره
 اند.کردهسالخورده گمان می

قائم قیام کند مردم  تی)وقروایت شده است که فرمود:  امام صادق اباعبداهللاز 
گردد و تنها سوی ایشان بازمیکنند؛ زیرا وی با چهرۀ جوانی برومند بهاو را انکار می

مانند که خداوند در عالم نخستینِ ذر، عهد و پیمان او را کسانی بر والیت او استوار می
 (3)(.ها ستانده استاز آن

ها این است که صاحبشان در یشآزما ترینبزرگاز )فرماید: و در روایتی دیگر می
ها وی را پیرمردی سالخورده گمان آید، در حالی آنیشان میبه سوهیئت یک جوان 

 (0).د(انکردهمی
*** 

                                                                                                              
 77و  75اعراف:  -9
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 موسی 

 روایت شده است که فرمود:  از پیامبر اکرم
را جمع کرد و ثنای خدا خود بیت و اهلشیعیان  رسید فرا  وقتی وفات یوسف)
که  با آنان سخن گفت؛ رسدمیها آنکه به و گرفتاری  سختی ۀدربارگفت. سپس را 

حق را  شوند تا اینکه خداپاره و کودکان ذبح می کشته و شکم زنان باردارمردان در آن 
و  سبزه و بلندقامتاست مردی او . سازدبن یعقوب آشکار می در قائم از فرزندان الویِ 

و غیبت و چه او گفته بود تمسک جستند آنبه  آنان توصیف نمود.خصوصیات او را 
منتظر قیام قائم  آنان چهارصد سال کهدرحالیاتفاق افتاد  اسرائیلیبرای بن سختی

بر  های ظهورش را دیدند و مصیبترا شنیدند و نشانه والدت او ۀبودند تا اینکه مژد
سخنانش که با  فقیهیمرد ور شدند. بر آنان حمله آنان سخت شد و با چوب و سنگ

سوی او فرستادند و را بهکسی تعقیب قرار گرفت و پنهان شد.  مورد گرفتندآرام می
با سوی صحرایی برد و آنان را به او. یافتیممیبا سخنان شما آرامش  گفتند: در سختی

 یسخن گفت. شب شامر بودنو نزدیکخصوصیاتش قائم و  ۀدربارو نشست ها آن
در آن  که ویدرحالی ،نزدشان آمد  که موسی دندبو وضعیتدر همین  ،مهتاب بود

 شز موکبو اا .فرعون بیرون آمده بود ۀاز خانکم سن و سال بود و برای گردش  زمان
بر دوش  از خز یعبای سوار بر قاطری بود و کهدرحالیکناره گرفت و به سویشان آمد 
خود را روی و برخاست  ،شناختخصوصیاتش با وی را  داشت. وقتی فقیه او را دید

تا نمیراند که مرا سپاس و ستایش از آنِ خداوندی است انداخت. سپس گفت:  شپاهای
بر  ،صاحب آنان استوی فهمیدند که  را دیدند وا ،را به من نشان داد. وقتی پیروانتو 

: او تنها این سخن را بر زبان راندزمین افتادند و خداوند )عزوجل( را شکر گفتند. 
سوی شهر غیبت کرد و به یبعد از آن موس .تعجیل فرمایددر فَرَج شما  وندامیدوارم خدا

تر و از غیبت اول سخت مدین رفت و مدتی نزد شعیب ماند. غیبت دوم برای آنان
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ها شدت یافت و آن فقیه مخفی شد. به دنبالش . بالها بر آنپنجاه و اندی سال بود
 و ریم؛ پس او به صحرایی رفتفرستادند که ما بر مخفی شدن شما صبر و تحمل ندا

ها گفت که خداوند هایشان را تزکیه نمود و به آنها را به دعا فراخواند و نْفسآن
ها ها را خواهد رساند. آنعزوجل به او وحی فرموده است که بعد از چهل سال فرج آن

همگی گفتند: سپاس و ستایش تنها از آنِ خداوند است؛ سپس خداوند عزوجل وحی 
آن را سی سال قرار دادم؛ سپس  «الحمد هلل»ها بگو به جهت گفتن که به آنکرد 
ها از سوی خداست. سپس خدا به او وحی کرد: آن را بیست ها گفتند: همۀ نعمتآن

آورد. پس خداوند عزوجل به خدا خیری برایمان نمی جزبهسال قرار دادم. گفتند: کسی 
ها را صادر کردم. ه اجازۀ فرج و گشایش آناو وحی فرمود: به ایشان بگو برنگردند ک

که سوار بر االغی بود برایشان آشکار درحالی  ها در این وضعیت بودند و موسیآن
به بصیرت   ها را دربارۀ موسیشد. فقیه خواست چیزی به شیعیان بگوید که آن

ها ایستاد و سالم کرد. فقیه گفت: اسم تو آمد تا اینکه باالی سر آن برساند. موسی
چیست؟ فرمود: موسی. گفت پسر چه کسی؟ فرمود: پسر عمران. گفت: پسر چه کسی؟ 
فرمود: پسر قاهب بن الوی بن یعقوب. گفت: چه با خود آوردی؟ فرمود: رسالتی از 

فت و دستش را بوسید. سوی او رسوی خدا؛ سپس آن فقیه از جایش برخاست، به
ها را ها امر کرد و آنگفت؛ سپس به آن آمدخوشها نشست و به آنان سپس در بین آن

شدن فرعون( چهل سال فاصله ها )غرقاز هم متفرق نمود. بین آن زمان تا فرَج آن
 (9)(.بود

، غیبتش و مشکالت مردم و  این داستانِ وعده به قیام موسای نبی
اسرائیل این غیبت است. محل شاهد مثال این است که آیا بنیهایشان در سختی
را یاری دادند و به او ایمان آوردند؟ یا در انتظار، شکست خوردند و   موسی
 را تکذیب نمودند؟ موسی
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ایمان آوردند، اما در همراهیِ او شکست  اسرائیل به موسیبسیاری از بنی
 شدند: ها تقریبًا به پنج دسته تبدیلخوردند. آن
 ـ(اهلللعنهیعنی فرعون )ـی طاغوت زمان خود فرمانرواگروهی که از  ۀ اول:دست

پیروی کردند؛ اینان بندگان مال و منصب و جاه و مقام بودند که از سلطۀ فرعون 
 اهلل( در هراس بودند.لعنه)

گروهی بودند که از بلعم بن باعورا پیروی کردند؛ همان عالم آن زمان  ۀ دوم:دست
شدند؛ یعنی وی علوم الهی را دوازده هزار کاتب در محضر درسش حاضر می که

یک ( 9)ـبه گواهی بعضی روایاتـنگریست و کرد و تا زیر عرش را میتدریس می
قسمت یا تمام اسم اعظم در اختیارش بود؛ ولی با وجود تمامی این علم و این مقام و 

بر موسی و مؤمنان  ـکه داشتاعظمی با اسم ـمنزلت، وقتی فرعون از او خواست 
فرعون امید مقام و اموال و که از نفرین کند درخواستش را اجابت کرد، درحالی

وَاْتلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِي فرماید: ی در مذمت او میتعالحقشدن به او را داشت. نزدیک
كس را كه )و خبر آن (2)طَانُ فَكَانَ مِنْ اْلغَاوِینَ آتَیْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِْنهَا فَأَْتبَعَهُ الشَّیْ

آیات خود را به او داده بودیم براى آنان بخوان كه از آن عارى گشت؛ آنگاه شیطان، او 
 را دنبال كرد و از گمراهان شد(.

ای از که او برایشان گوسالهیوقتگروهی که از سامری پیروی کردند؛  سوم: دستۀ
ها گفت این پروردگار شماست و موسی به شما دروغ گفته است. آنطال ساخت و به 

گاه و دیدار[ پروردگارش از این در حالی بود که موسی چهل شب برای میقات ]وعده
بود و   رغم اینکه سامری از اولین انصار موسیمیان قوم خود غایب شد؛ علی

  او از غیبت موسیبا این حال شیطان او را لغزاند و  ،دیدجبرئیل را نیز می
ها را به پرستشش فرمان داد و کرد، آن گوساله را برای مردم ساخت، آن سوءاستفاده
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 اسرائیل را به گمراهی کشاند.وقتی بر عبادت آن گوساله اصرار ورزید بسیاری از بنی
سرپیچی کردند؛ مثالً وقتی به   گروهی که از دستورات موسی چهارم: دستۀ

تو و پروردگارت بروید و بجنگید که »ا دشمنان بجنگند، به او گفتند: ها فرمان داد بآن
 و از همراهی با او در جنگیدن با دشمنانش امتناع ورزیدند.« ایمجا نشستهینهمما 

موفق   ای اندک بودند که در شناخت پیامبر خدا موسیاینان عده پنجم: دستۀ
ای را کنندهسرزنش هیچ سرزنش و در همراهی با او نیز پیروز شدند و در راه خدا

ایمان آوردند؛ پس خوشا به حالشان و  ـنور فطرت الهیـها به نور خدا ؛ زیرا آنبرنتافتند
 چه خوش بازگشتگاهی دارند.

اسرائیل بود تکرار که قائمِ اصالحگر بنی سنت خداوند متعال بار دیگر با موسی
اسرائیل کفر ورزیدند و در انتظار او ر بنیشد؛ آنجا که گروهی اندک ایمان آوردند و بیشت

 ـگویی و...ی، دروغبازشعبدهسحر،  مانندـها شکست خوردند و او را با انواع تهمت
 متهم کردند.

*** 
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 دانیال نبی 

باقی بود و در   وصی او آصف بن برخیا،  سلیمان ،بعد از وفات پیامبر خدا
های دینشان را از او دریافت ها آموزهحضور داشت و آن  میان پیروان سلیمان

سپس خداوند متعال آصف را برای مدتی طوالنی غایب نمود؛ سپس وی ) کردند:می
برایشان ظاهر و آشکار شد و تا آنجا که خدا اراده فرموده بود میان قومش باقی بود. 

ها گفتند: کجا یکدیگر را مالقات کنیم؟ فرمود: روی سپس با آنان وداع کرد. آن
ها غایب شد و با غیبت او از آنصراط؛ سپس تا زمانی که خداوند اراده فرموده بود 

اسرائیل شدت یافت. از میان اسیران، از خاندان یهودا چهار نفر ها بر بنیبالها و سختی
فرزندان هارون نیز عُزَیر برگزیده شد،  و ازها دانیال بود انتخاب شدند که یکی از آن

دست او بودند  ها مدتی درها در آن هنگام کودکانی خردسال بودند. آنکه آندرحالی
حجت بردند. ی به سر میاخوارکنندهاسرائیل در رنج و عذاب و سختی که بنیدرحالی
النصر فضیلت اسیر بود. وقتی بخت( اهلللعنه)النصر نود سال در دست بخت، دانیالخدا، 

اسرائیل منتظر خروج او هستند و امید دارند با و برتری او را فهمید و شنید که بنی
او و به دست او گشایش حاصل شود، دستور داد او را در چاهی بزرگ و وسیع ظهور 

قرار دهند و همراهش شیری را بگمارند تا او را بخورد، ولی آن شیر به او نزدیک نشد. 
وتعالی به دست یکی از انبیایش آب و دستور داد به او غذا ندهند ولی خداوند تبارک

ها با غذایی که گرفت و شبروزها را روزه می  رساند. دانیالغذایش را به او می
 .نمودآورد افطار میآن نبی برایش می

فشارها بر شیعیان او شدت گرفت و قومش منتظر ظهورش بودند و بیشترشان به 
شدن زمان انتظار در دین به شک افتادند. وقتی بالهای دانیال و قومش دلیل طوالنی

 گروهگروهدر خواب دید که گویی فرشتگان آسمان ( اهلللعنه)النصر به پایان رسید بخت
کردند و به او آمدند، به او سالم میبه زمین، به چاهی که دانیال در آن بود، فرود می
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هنگام از کاری که در حق دانیال کرده بود دادند. صبحبشارت فرج و گشایش می
او خارج شد به جهت آنچه در پشیمان شد و دستور داد او را از چاه بیرون بیاورند. وقتی 

حق او روا داشته بود از او عذرخواهی کرد. سپس امر نظارت در امور ممالک خود و نیز 
اسرائیل که مخفی شده بودند قضاوت بین مردم را به او واگذار کرد. آن دسته از بنی

دند. آشکار شدند، سرشان را باال گرفتند و با یقین به فرج الهی به دور دانیال گرد آم
این وضعیت مدت زیادی به درازا نکشید تا اینکه وی از دنیا رفت و امر پس از وی به 

 (9)(....عُزَیر رسید
*** 
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 عیسی 

اسرائیل شدت یافت تا یحیی فرزند زکریا به دنیا آمد، پرورش ها بر بنیسختی»
یافت و ظهور کرد. نُه سال داشت که در میان مردم به خطابه ایستاد و پس از حمد و 

های صالحان تنها به ها خبر داد که رنجاهلل، به آنیاماها به ثنای الهی و یادآوری آن
ها وعده داد اسرائیل است و عاقبت نیکو از آنِ پرهیزگاران؛ و به آنجهت گناهان بنی

ها، با قیام مسیح، وچند سال از زمان این سخنان، فرج و گشایش آنیستبکه پس از 
را مخفی و شخصیتش را نیز محقق خواهد شد. وقتی مسیح متولد شد خداوند تولد او 

برده بود، زکریا و خالۀ  دوردستاو را باردار بود و به   که مریمیوقتغایب نمود؛ زیرا 
در شکم را که شدند و در حالی به او رسیدند که او آنچه   مریم آمدند و پیگیر مریم
ذَا وَكُنتُ نَسْیًا یَا لَیْتَنِي مِت  قَبْلَ هَ  :گفتکه مییدرحالداشت به دنیا آورده بود، 

سپس خداوند  .(بودم شده فراموش یادها از و مرده این از پیش کاش)ای (9)مَّنسِیًّا
متعال زبان عیسی را برای معذور داشتن مریم و اظهار حجت او باز کرد. وقتی او ظاهر 

اسرائیل شدت یافت و ظالمان و طاغوتیان بر شد، بالها و درخواست گشایش در بنی
خبر داده بود   مسلط شده بودند؛ تا اینکه آنچه خداوند متعال دربارۀ مسیح هاآن

 (2).اتفاق افتاد(
را مخاطب قرار داد  ـیعنی جناح عالمانـترین جناح بزرگ  دعوت عیسی

  اسرائیل که از شریعت موسیبا آن دسته از عالمان بنی  ی که عیسیاگونهبه
کردند و زندگی گفتند عمل نمیمنحرف شده بودند رویارو شد؛ کسانی که به آنچه می

فقرا و مستمندان؛ فقرا و مستمندانی  حساببه همآنای داشتند، کارانهاشرافی و اسراف
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 که از فشار گرسنگی و فقر، ناله و فریادشان بلند بود.
اسرائیل رهبر دینی بنیعمل و در رأس آنان زعیم و یبدر نتیجه این عالمان 

که به مقابله برخاستند، درحالی  ( به شدیدترین صورت با دعوت عیسیحنانیا)
های روشن او را و با نشانه استها رسیده دانستند وعدۀ آمدن عیسی به آنمی
که بیشترین توجه ها پیروی کردند درحالیاسرائیل از آنشناختند. بیشتر بنیمی

که این عالمان منحرف را رسوا کند و از حقیقتِ آنان، در برابر  بر این بود عیسی
 ها مردم را به پیروی از خود وادار کنند.مردم، پرده بردارد و مانع شود که آن

اسرائیل را با این جمالت خود، زشت و شنیع زدگی عالمان بنیرفاه  عیسی

است. بالشم  ،و سنگ ،زمین بسترم ،مرکبم پاهایم، دستانم مخدمتکار)شمرد: می

 ،نان خورشم ،ماه ،چراغم در شب ،های شرقی زمینقسمتدر زمستان،  امکنندهگرم

آنچه زمین برای ام، سبزیمیوه و  ،پشمین م،لباس ، ترس،گرسنگی، جامۀ زیرینم

که چیزی ندارم و آورم درحالیشب را به سر می است. رویاندپایان و وحوش میچهار

نیازتر از من بر روی زمین کسی بی آنکهکه چیزی ندارم و حالکنم درحالیصبح می

 (9)(.نیست

آنان را رها کنید. آنان کورهایی )فرمود: اسرائیل میو نیز در مذمت علمای بنی
کنند. وقتی کوری رهبر کور دیگر شود با هم در چاه هستند که کورهایی را رهبری می

 (.سقوط خواهند کرد
 به آنچه پس ۳. اندنشسته موسی کرسی بر فریسیان و ...کاتبان ۲)فرمود: و می

 و گویندمی زیرا مکنید، ایشان اعمال مثل لیکن، آورید جابه و دارید نگاه، گویند شما
 به را آسمان درب ملکوت که ریاکار فریسیان و کاتبان ای شما بر وای 8۳ کنند...نمی
 مانع دخول از را شوندگانداخل و شویدنمی آن داخل خود زیرا، بندیدمی مردم روی
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 را زنانبیوه هایخانه زیرا، ریاکار فریسیان و کاتبان ای شما بر وای 8۱ .شویدمی
 8۱ یافت خواهید شدیدتر عذاب روآن از؛ کنیدمی طویل را نماز ریا روی از و بلعیدمی
 ...(. کور راهنمایان ای شما بر وای

عمل و یبشکست خوردند، عالمان   انتظار عیسی و در نتیجه کسانی که در
طاغوت آن زمان یعنی  اضافۀبه ـچه شاگردانشان و چه عموم مردمـپیروانشان بودند 

 پیالطس، حاکم ستمگر.
*** 
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 فرستادۀ خدا حممد

اند. بشارت داده تمام پیامبران و فرستادگان الهی به رسالت پیامبر خاتم محمد
، را ]صفاتش[)  (9)یَجِدُونَهُ مَْكتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَاإلِْنجِیلِ فرماید: ی میتعالحق
 (....یابندیم، است نزدشان که یانجیل و تورات در

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اهللِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى اْلكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ فرماید: و نیز می
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَْضلًا مِّنَ اهللِ وَرِْضوَانًا سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ 

 کهیکسان و؛ خداست فرستادۀ محمد)  (2)ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اْلإِنجِیلِ 
 را هاآن پیوسته؛ اندمهربان خود میان در و، شدید و سرسخت کفار برابر در هستند او با
؛ طلبندیم را او یرضا و خدا فضل همواره کهیحالدر ،یبینیم سجود و رکوع حال در

 و تورات در آنان توصیف این؛ است نمایان سجده، اثر از صورتشان، در هاآن نشانۀ
 (.است انجیل در آنان توصیف

بودند و او را همچون ،  محمد ،فرستادۀ خدایهودیان و مسیحیان منتظر 

 مُصَدِّقٌ  اللَّهِ  عِْندِ  مِنْ  كِتَابٌ جَاءَهُمْ  وَلَمَّافرماید: ی میتعالحقشناختند. فرزندانشان می

 بِهِ  كَفَرُوا عَرَفُوا مَا جَاءَهُمْ فَلَمَّا كَفَرُوا الَّذِینَ عَلَى یسْتَْفتِحُونَ  قَبْلُ مِنْ وَكَانُوا مَعَهُمْ  لِمَا

و هنگامى كه از جانب خداوند كتابى كه مؤید آنچه نزد ) (3)اْلكَافِرِینَ  عَلَى اللَّهِ فَلَعْنَةُ

[ بر كسانى كه كافر شده بودند پیروزى آنان است برایشان آمد، و از دیرباز ]در انتظارش

انكارش  شناختند برایشان آمد،[ را مىجستند؛ ولى همین كه آنچه ]كه اوصافشمى

 (.كردند. پس لعنت خدا بر كافران باد
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او را همچون فرزندانشان )  (9)یَعْرِفُونَهُ كَما یَعْرِفُونَ فرماید: و همچنین می
 (.شناختندمی

وَلَمَّا  :فرمایدخداوند یهودیان را مذمت کرده، می)فرماید: می امام عسکری
یهودیانی که نام برده شدند و برادران یعنی همین  (و زمانی که برایشان آمد) جَاءهُمْ 
به سویشان آمد، یعنی قرآن،  (کتابی از سوی خدا) مِّنْ عِندِ اهللِ کتابٌ شانیهودی

یعنی همان  (کردکه آنچه نزدشان بود را تصدیق می) مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ آن کتاب 
مّی از فرزندان اسماعیل است که با توراتی که در آن بیان شده است که محمد اُ

 وَ کانُوا شودیاری می ـیعنی علی ولیّ خداـبهترین خالیق بعد از خودش 
 یَسْتَْفتِحُونَ  محمد با رسالتش از ظهورپیش  مِنْ قَبْلُ  این یهودیان کهدرحالی

در برابر پیروزی  اعَلَي الَّذینَ کَفَرُو شدندرا خواستار میپیروزی از خدا فتح و 
پس خداوند برایشان  کردند،در مقابلشان قد علم میدشمنانشان و کسانی که از  انکافر

فَلَمَّا  فرماید:عزوجل میخداوند  .نمودکرد و ایشان را یاری میمیایجاد گشایش 
 ما عَرَفُوا سوی این یهودیانیعنی به (که به سویشان آمدیهنگامپس ) جاءَهُمْ 
خودشان به آن کافر شدند و به  کَفَرُوا بِهِ  آمد ،شناختند از توصیفات محمدمیآنچه 

فَلَعْنَةُ اهللِ  :دلیل حسادت و ظلم بر او، نبوتش را انکار کردند و خداوند عزوجل فرمود
 (2)(...(.پس لعنت خداوند بر کافران باد) عَلَي اْلکافِرینَ 

از این سخن خداوند   امام صادقگوید: از اباعبداهلل اسحاق بن عمار می
وَ کانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَْفتِحُونَ عَلَي الَّذینَ کَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما وتعالی پرسیدم: تبارک

 پیروزی از آن خواستار پیش وجود آنکه با و) کافِرینَ عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اهللِ عَلَي الْ 
 پس لعنت شناختند به سویشان آمد به آن کافر شدند،وقتی آنچه می بودند کافران بر
پرستان را با ها بتقومی بودند. آن  بین محمد و عیسیفرمود:  (باد کافران بر خدا
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پیامبری خروج خواهد کرد و زودی گفتند: بهکردند و میتهدید می  آمدن پیامبر
های شما را درهم خواهد شکست و آنچه باید علیه شما انجام دهد انجام خواهد بت

 (9)(.خروج کرد به او کفر ورزیدند  داد؛ اما وقتی رسول خدا
المشأمه اما اصحابکند که فرمود: روایت می  اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین
الََّذِینَ آتَیْنَاهُمُ اْلكِتَابَ  فرماید:خداوند عزوجل می همان یهودیان و نصاری بودند.
ها کتاب داده بودیم، او را کسانی که به آن) (2)یَعْرِفُونَهُ كَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ 

ها محمد و والیت را در . آن(شناختندگونه که فرزندانشان را میشناختند همانمی
 شناختندشان را میگونه که فرزندان داخل خانههمان ،شناختندتورات و انجیل می

 َاْلحَقَُّ مِنْ رَبَِّكَ فَلَا تَكُونَنََّ مِنَ اْلمُمْتَرِین(3) ( پس  ت است؛پروردگارسوی حق از
ها را شناختند انکار کردند، آنپس وقتی آنچه را که می .(مبادا از تردیدكنندگان باشى

هایشان سه روح ساکن ها گرفت و در بدناز آن به آن مبتال کرد؛ پس روح ایمان را
ها را با چهارپایان شد: روح قوت، روح شهوت و روح بدن ]روح حیات[؛ سپس آن

اینان چون چهارپایانی بیش ) (0)هُمْ إِلََّا كَاْلأَْنعَامِ  إِنْ  فرماید:کند و میمقایسه می
چرد و با روح بدن روح شهوت میکشد، با فقط با روح قوت بار می؛ زیرا چهارپا (نیستند

 (5)(.کند]روح حیات[ حرکت می
دانستند پیامبر یهودیان همراه اوس و خزرج در مدینۀ منوره ساکن شدند؛ زیرا می

مبعوث شد و   به این مکان مهاجرت خواهد کرد؛ اما وقتی محمد  خاتم محمد
نبود به او کافر شدند، او را تکذیب کردند  سشاننْفچیزهایی را آورد که مطابق خواست 

به انبیا و  طورمعمولبههایی که مردم و به سحر و شاعری و دروغ و دیگر تهمت
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 ، متهم نمودند.دهندنسبت میفرستادگان الهی 
 فَفَرِیقًا اسْتَْكبَرْتُمْ  أَْنفُسُكُمُ تَهْوَى ال بِمَا رَسُولٌ  جَاءَكُمْ أَفَكُلَّمَافرماید: ی میتعالحق
گاه پیامبرى، چیزى را كه خوشایند شما نبود برایتان آورد، هر) (9)تَْقتُلُونَ  وَفَرِیقًا كَذَّبْتُمْ

 (.گو خواندید و گروهى را كشتیدكبر ورزیدید؟ گروهى را دروغ
همان یهودیان و عالمانشان و نصاری و عالمانشان و   پس منتظران محمد

ای اندک، کسی احناف و عالمانشان بودند، اما در انتظار خود شکست خوردند و جز عده
ها را از کسانی که کافر شدند شدیدترین رنج  به او ایمان نیاورد و پیامبر اکرم
ریختند و ]سنگ[ می کردند، بر سر اومی بارانسنگمتحمل شد؛ تا جایی که او را 

اما ؛ افتادهوش مییبزدند تا حدی که از شدت خونریزی و ضربات، او را می شدتبه
شروع و سپس   خداوند چنین اراده فرمود که دینش با محمد و علی و خدیجه

 منتشر شود و شرق و غرب عالم را پر کند.
لّهِ بِأَْفوَاهِهِمْ وَیَْأبَى اللّهُ إاِلَّ أَن یُتِمَّ وْا نُورَ الئُیُرِیدُونَ أَن یُْطفِفرماید: تعالی میحق

خواهند نور خدا را با دهان خویش خاموش كنند، ولی مى) (2)نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ اْلكَافِرُونَ 
 (.خواهد که نور خود را کامل کند، هرچند كافران را خوش نیایدخدا جز این نمی

*** 
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 امام مهدی 

ادیان گذشته نیست که با ماجرای انتظار برای اصالحگری که در  یک ازیچهتقریبًا 
و اینکه او از   آید بیگانه باشد و تمام انبیا و فرستادگان، به قیام قائمآخرالزمان می

 اند.است بشارت داده و دوازدهمین جانشین ایشان ـمحمدـنسل پیامبر خاتم 
آورند و نه به ایمان می  عیسی اما از این جهت که یهودیانی که نه به رسالت

آید ایلیای نبی ی که در آخرالزمان میاکنندهاصالح، اعتقاد دارند  رسالت محمد
ها وعده داده است که وی در است که خداوند او را به آسمان باال برد و به آن

ایمان ندارند،   گردد؛ و مسیحیانی که به رسالت محمدآخرالزمان به سویشان بازمی
همان مُصلِحی است که همه منتظرش هستند و اینکه وی به  معتقدند که عیسی

آسمان باال برده شد و در آخرالزمان پایین خواهد آمد و زمین را پس از ویرانی اصالح 
 خواهد نمود.

خاتم   اما اعتقاد هر دو گروه نادرست است؛ زیرا تورات و انجیل به آمدن محمد
نمایند؛ است تصریح می  نسل او و دوازدهمین جانشین او پیامبران و اینکه قائم از
؛ کندینکه از ظلم و ستم پر شده است از عدل و داد پر میا از پسو اینکه او زمین را 

 ـمحمد  دادن امام مهدیدر آخرالزمان برای یاری بنابراین ایلیا، عیسی و خضر
 باز خواهند گشت.  بن الحسن العسکری

هایی که در تورات، انجیل، قرآن کریم و سنت برای اثبات این مطلب، به بشارت
دهند و تأکید دارند شریف آمده است خواهیم پرداخت؛ مطالبی که همگی بشارت می

و   از فرزندان رسول خداالحسن العسکری که اصالحگر و قائم، محمد بن
 باشد.می  دوازدهمین نفر از جانشینان آن حضرت
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 اول: بشارت در تورات و اجنیل

عالمان مسیحی )مفضل در حدیثی طوالنی نقل شده است: از اقبال: از ابی -
سخنی طوالنی دربارۀ خبر مربوط به  ،را آوردند و از آن بزرگ آدم نجران، صحیفۀ

ها نزد خصوصیاتش، صفات خاندانش، اوصیایش و منزلت و مَرتبت آن ، پیامبر
گوید: سپس قوم به آنچه بر موسی نازل خداوند عزوجل نقل نمودند؛ تا آنجا که می

گویی دچار شدند: اینکه من در امین از شده بود رسیدند و در سِفر دوم تورات به گزافه
کتابم را بر او نازل خواهم کرد و او را  فرزندان اسماعیل پیامبری را مبعوث خواهم کرد،

دهم با شریعت استوار برای همۀ مخلوقاتم مبعوث خواهم داشت، حکم خود را به او می
او خواهد  پربرکتکنم. نسل او از دختر و با فرشتگان و سپاهیانم او را تأیید و یاری می

اسماعیل و اسحاق،  بود که من، او را مبارک نمودم؛ سپس از دو پسر آن دختر، همانند
ها را بسیار بسیار بزرگ خواهم دو شاخه برای دو ملت عظیم قرار خواهم داد و آن

 تبلیغ و حکمت دینم را برای محمدها دوازده سرپرست خواهد بود. گرداند. از آن
و انبیا و فرستادگانم را با او خاتمه خواهم  کنمکه با آن فرستاده شده است کامل می

 (9)(.بر پا خواهد شد« آن ساعت»و امتش  رای محمدبخشید؛ پس ب
زمان صاحب نزدیک شد. آن )خالصۀ مطلب: « الشیعهحسام»ـ از فصل اول کتاب 

شدن قلب و روز اضطراب اند، روز تنگیزانگرروز، روز تلخی است که شجاعان از آن 
ها و و صدای عظیم در شهرهای آباد، مکان تندبادهااحوال است. تاریکی، فریاد، 

سان ، بهبه دلیل نافرمانی از صاحبشوند و های باال خواهد بود. مردم مضطرب میاتاق
گردد. جسدهایشان کوفته می شود وهایشان ریخته مینابینایان راه خواهند رفت. خون

اد، زیرا هنگام ها را نجات نخواهد دهایشان در روز غضب صاحب، آنطالها و نقره
 (2)(.بر زمین است خواهد سوخت هر آنچهغضب صاحب، 
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کند: در انجیل خواندم که اوصاف اهلل بن سلیمان که اهل مطالعه بود نقل میعبد -
تو را )فرماید: می را ذکر کرده بود؛ تا آنجا که خدای متعال به عیسی پیامبر
فرستم تا در امت آن یفرو متو را  آخرالزمانبرم، سپس در سوی خودم باال میبه

ها را در برابر دجال ملعون یاری کنی. تو را در وقت عجایب را ببینی و آن پیامبر
ها امتی هستند که مورد رحمت قرار ها نماز بخوانی. آنآورم تا با آننماز پایین می

 (9)(.اندگرفته
ارجاع « الناصبالزام»کتاب برای اطالع بیشتر، خوانندۀ محترم را به جلد اول از 

 های قدیمی پیامبران آمده است.وشش بشارت از کتابیسدهیم که در آن می

 در قرآن کریم دوم: وعده به امام قائم 

 بِأَْفواهِهِمْ وَ اهللُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ یُریدُونَ لِیُْطفِؤُا نُورَ اهللِفرماید: تعالی میحق
وَ دینِ اْلحَقِّ لِیُْظهِرَهُ عَلَي الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ  هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاْلهُدي * اْلکافِرُونَ 
خواهند نور خدا را با دهان خویش خاموش كنند، ولی خدا جز مى) (2)اْلمُْشرِکُونَ کَرِهَ 

 است کسی * او چند كافران را خوش نیایدخواهد که نور خود را کامل کند، هراین نمی
 گرداند، پیروز هادین همۀ بر را آن حق فرستاد تا و دین با هدایت فرستادۀ خود را که

 (.نیاید خوش را مشرکان هرچند
؛ تا اینکه وقتی خروج کند آن  یلۀ قائم از آل محمدوسبه)فرماید: می ایشان

 را بر همۀ ادیان غالب گردانَد تا غیر خدا عبادت نشود، و این همان سخن اوست که
 (3)(.گونه که از ظلم و ستم لبریز شده استکند همانزمین را از عدل و داد پر می
یَوْمَ یَْأتِي بَعْضُ در تفسیر این سخن خداوند عزوجل   از اباعبداهلل امام صادق
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 (9)آیَاتِ رَبِّكَ ال یَْنفَعُ نَْفسًا إِیمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَْت مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَْت فِي إِیمَانِهَا خَیْرًا
 ایمان آن از پیش که یکس یمانا دبیای پروردگارت هاینشانهاز  برخی که روزی)

آمده است که ( نخواهد داشت در ایمانش خیری به دست نیاورده است سودی یا نیاورده
ای که منتظرش هستند، ها همان امامان هستند و آن نشانهاین آیات و نشانه)فرمود: 
ایمان « قیام او با شمشیر»که پیش از یکس یمانااست. پس در آن روز،   قائم

ایمان   امامان پیش از او از پدرانش نیاورده باشد سودی نخواهد داشت، حتی اگر به
 (2)(.داشته باشد
أَمََّنْ یُجِیبُ اْلمُْضطَرََّ إِذَا دَعَاهُ وَیَْكشِفُ السَُّوءَ وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ فرماید: تعالی میحق
که ای را هنگامیکه دعای درمانده کسآنیا ) (3)أَإِلَهٌ مَعَ اللََّهِ قَلِیلًا مَا تَذَكََّرُونَ اْلأَرْضِ 
نماید و شما را جانشینان زمین کند و گرفتاری را برطرف میخواند اجابت میاو را می
 (.شوید!دهد؟ آیا معبود دیگری هم همراه اهلل وجود دارد؟ چه اندک یادآور میقرار می

 ْضطَرََّ إِذَا دَعَاهُ أَمََّنْ یُجِیبُ اْلمُدربارۀ این سخن خداوند عزوجل  از امام باقر
روایت ( کندخواند اجابت میکه او را میای را هنگامیکه دعای درمانده کسآنیا )

کند نازل شده است؛ وقتی خروج می  این آیه دربارۀ قائم)فرماید: شده است که می
نماید؛ گزارد و به درگاه پروردگارش تضرع میعمامه بر سر گذاشته، در مقام، نماز می

 (0)(.[کسی در برابرش قد علم نخواهد کرد] شودنمی وارد او بر پرچمی هیچ پس هرگز
قُْل کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَْصحابُ الصِّراطِ فرماید: تعالی میحق

زودی كه به پس در انتظار باشیدیک منتظریم؛ بگو: هر) (5)السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدي
 (.خواهید دانست یاران راه سالمت چه کسانی هستند و چه کسی هدایت یافته است
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کند که روایت می امام موسی بن جعفر ابوالحسنعیسی بن داوود نجار از 
قُْل کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ  عزوجل از پدرم دربارۀ این سخن خداوند)فرمود: 

 پس در انتظار باشیدیک منتظریم؛ بگو: هر) مَنْ أَْصحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدي
یاران راه سالمت چه کسانی هستند و چه کسی هدایت زودی خواهید دانست كه به

است و هدایت آن است که به   پرسیدم، فرمود: راه سالمت همان قائم (یافته است
وَإِنَِّي  :فرمایدای مشابه این آیه در کتاب خداست که میطاعت او هدایت یابند. آیه

من آمرزندۀ كسى هستم  یقینو به) (9)اهْتَدَىلَغَفََّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمََّ 
، فرمود: به (هدایت گردد انجام دهد، سپسكه توبه كند و ایمان بیاورد و كار شایسته 

 (2)(.والیت ما
 (3)قُْل أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَْصبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن یَْأتِیكُم بِمَاءٍ مَّعِینٍ فرماید: تعالی میحق

 (.داد؟ خواهد روان آب را شما کسی رود چه فرو زمین در آبتان اگر: بگو)
قُْل أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَْصبَحَ دربارۀ این سخن خداوند عزوجل   بصیر از امام باقراز ابو

 شما کسی رود چه فرو زمین در آبتان اگر: بگو)؛ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن یَْأتِیكُم بِمَاءٍ مَّعِینٍ
این آیه دربارۀ قائم نازل شده )روایت شده است که فرمود: ( داد؟ خواهد روان آب را

فرماید: اگر امام شما غایب شود طوری که ندانید او کجاست، چه کسی است. می
آورد تا اخبار آسمان و زمین و حالل و حرام خدا را برایتان برایتان امامِ ظاهر می

 (0)(.بیاورد؟
گویند و در سخن می  وعدۀ آمدن امام مهدیها آیۀ دیگر که دربارۀ و ده
تواند به اند. کسی که خواهان مطالب بیشتری است میهای حدیث آمدهکتاب
 های مفصّل مراجعه نماید.کتاب
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 رنج و سختی امّت در غیبت امام مهدی 

بیند که رنج و محنت بپردازد می وجوجستبه  بیتکسی که در روایات اهل
ها و هاست؛ که این به دلیل فراوانی فتنهرنج ترینبزرگز ا غیبت امام قائم

باشد. به همین جهت به مطالعۀ جزئیات این فرسا میانحرافات در آن بازۀ زمانیِ جان
 خواهیم پرداخت.  بیتها در روایات اهلها و محنترنج

لعلّهُم  فِی عَقِبِهِ وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً  این آیه)ه است: فرمود  طالبیعلی بن اب
دربارۀ ما  (،کرد، شاید بازگردند پاینده سخنی خود فرزندان در راآن  و)  (9)یَرجِعونَ 

و امام غایب خواهد بود   پس امامت تا روز قیامت در نسل حسین؛ نازل شده است
شش ، تر است؛ اما غیبت اولاز دیگری طوالنی ،یکی از آن دو که ما دو غیبت دارداز 
آنجا که تا خواهد انجامید به طول مدتش اما دیگری  ،شش ماه یا شش سال است ،روز

 ماندباقی نمیوی پس بر  .گردندمیباز این امرکسانی که به او ایمان داشتند از  بیشتر
تنگی و یم اهآنچه ما حکم کرد و ازباشد قوی و معرفتش صحیح ش که یقین یکس مگر

 (2)(.استبیت ما اهلو تسلیم بیند حَرَجی در خود نمی
رسول ) :کندروایت می از پدرش از پدرانش از امیرالمؤمنین علی امام رضا 
ت غیبمن سوی شده از نوشته دِعهقائم از فرزندان من با قطع  طوربه :فرمود خدا

؛ و خداوند دیگر در آل محمد حاجتی ندارد :گویندبیشتر مردم میآنجا که خواهد کرد تا 
 به باید کند درک را دوران او کسهر کنند؛ پسمی او شک والدت در دیگری عدۀ
ندهد  راهی قرار وجودش در شیطان، با شک و تردید خود برای و جوید تمسک دینش

 گذشته که او درـکند  خارج من دین از و بلغزانَد من آیین از را که )در این صورت( او
 کسانی سرپرست شیاطین راعزوجل، ند خداو و ـکرد خارج بهشت از را شما مادر و پدر
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 (9)(.آورندنمی ایمان که دهدمی قرار
 یانمانند زنبور در م) :کند که فرمودروایت می  المؤمنینبن نباته از امیر اصبغ

و اگر  ؛شماردمی یفرا ضع زنبور ینکهمگر ا یست،از پرندگان ن ایپرندهد. یپرندگان باش
ها و دند. با زبانکرینمبا آن چنین دانستند را که درون اوست می یبرکت ،پرندگان
. قسم به یدبا آنان مخالفت کن یتانها و کارهاو با دل ،وآمدبا مردم رفت یتانهابدن
از  یبرخ ینکهتا ا ینید،بینمید که جانم در دستان اوست آنچه را که دوست دار ییخدا

گو را دروغ یگرد یاز شما برخ یو برخ یندازیدآب دهان ب یگرد یشما در صورت برخ
مانند سرمه در چشمان و  فقط (من یعیانش یانفرمود: از م )یاشما  یانو از م یدبنام

 یزو آن را تم یی داردزنم که غذارا می یشما مثال مرد یبماند. برا ینمک در غذا باق
رها  بخواهد که خدا ید و تا زمانبرمی جایی بهسپس آن را  ید؛نماکند و پاک میمی
 یرون. آن را بوجود داردآن در  کِرمکه  یندبمی و گرددسپس نزد آن بازمی ؛کندمی
که خداوند  یگرداند و تا زمانرا به خانه بازمی غذاسپس  ؛کندو پاک می یزآورد و تممی

در آن رشد  کِرمکه  یندبمیو  گرددنزد آن بازمیدوباره سپس  ؛کندرها می بخواهد
گونه ینگرداند. همرا بازمی آنو  کندو پاک می یزآورد و تممی یروناست. آن را ب کرده

به آن  دیگر کِرمماند که می یباق ـکه اندک استـاز آن  یمقدار ینکهتا ایابد ادامه می
شما فقط  یاناز م ینکهتا ا یدشومی یزمتمانیز به همین صورت رساند. شما ینم یانیز

 (2)(.درسانَن یانیز یچه انبه آن یشآزمافتنه و که  بمانند یباقاندک  یگروه
قائم  ،هاآن نهمینِ )...: که فرمود کندنقل می  بن عباس از رسول خدا اهللعبد
 کردارش.گفتار و  ،ترین مردم به من در شمایلشبیه؛ است مو مهدی امت من بیتاهل

 کند،می آشکار را خدا امر کرد. پس خواهدبعد از غیبتی طوالنی و حیرتی تاریک ظهور 
یاری  فرشتگان الهی یلۀوسبهو خداست  یاریبه شده ییدتأ کند،پیروز می را خدا دین
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 (9)...(.شودمی
وَلَا یَكُونُوا كَالََّذِینَ أُوتُوا اْلكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ اْلأَمَدُ فرماید: تعالی میحق

کتاب به  در گذشتهو مانند کسانی نباشید که ) (2)وَكَثِیرٌ مِْنهُمْ فَاسِقُونَ  فَقَسَْت قُلُوبُهُمْ 
و گردید؛ سخت هایشان پس دل گشت،ها طوالنی برای آنمدت  .ها داده شدآن

 (.اندها فاسقبسیاری از آن
 و غیبت زمان اهل ۀاین آیه دربار): نقل است که فرمود امام صادقاباعبداهلل از 
 (3)(.است مدتِ غیبت ،«مدت»منظور از  و دیگران، نه است شده نازل ایام آن

 هفتمین از وقتی پنجمین)که فرمود: است نقل شده  جعفر از موسی بن
شما را از  دینتان )به یاد داشته باشید( که کسی را دربارۀ خدا شد خدا را غایب فرزندان
کسانی که آنجا که تا گریزی نیست؛  ،برای صاحب این امراز غیبتی  !پسرم .دلغزانآن ن

 وندخداسوی رنجی است از و این همان  ؛گردندبه این امر اعتقاد دارند از آن برمی
 (0)(.آزمایدمین ا آعزوجل که خلق را ب
 :به ما فرمودکه نشسته بودیم  امام صادقاباعبداهلل د: نزد یگویمان تمار می

کند  عمل خود دین به غیبتاین کسی که در  .ناچار صاحب این امر غیبتی داردبه)
 حاضر شما از یککدام فرمود: سپس ؛کَنَدمی خار خود دست با که است کسی مانند
 (5)(.چنگ بزند؟ بیابان به خارهای است

 دو بین کههنگامی)فرمود:  صادق امام گوید: ابوعبداهللابان بن تغلب می
علم پنهان  (در آن زمان) ؟داشت یخواهچه حالی حملۀ ناگهانی اتفاق بیفتد سجد م
دچار اختالف  شیعیان ـدگردخود پنهان میسوراخ طور که مار در همانـشود می
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 بر روی هاآن از بعضی نامند ومی گودروغ را دیگر بعضی آنان از بعضی شوند ومی
خیری  زمان آن گردم! در شما عرض کردم: فدای .اندازندمی دهان آب دیگر بعضی
 (9)فرمود(.و این را سه بار تکرار  استهمان هنگام تمام خیر  :به من فرمود !نیست
وقتی  ن عثمان،به قتل رسیدپس از )که فرمود: است نقل شده   از امام صادق 

خواند که در آن  ایهطبایشان بر منبر رفت و خ ،بیعت کردند مردم با امیرالمؤمنین
 ،روزی که خداوند مانندِ، آگاه باشید که بالها و امتحان شما باز خواهد گشت :فرمود
شدت که او را به حق مبعوث کرد بهکس آنبه سوگند  فرمود.را مبعوث  پیامبر
آیند شما باال می هایدستیینکه پاید تا جاییگردشدت غربال میشوید و بهمی ودهآزم

 سبقت بودند کرده کوتاهی که کسانی ی ازارروند و بسیها پایین میو باالدست
 خدا کرد. به خواهند کوتاهی بودند گرفته سبقت که کسانی بسیاری از و گیرندمی

چنین  و چنین مقام به و نگفتم دروغی هرگز پنهان نداشتم و را اینشانه سوگند هیچ
 (2)(.به من خبر داده شده است روزی

طغیانگران ر وای ب) فرمود:شنیدم که می  گوید: از امام صادقیعفور میابن ابی
 ؟ها با قائم هستندچقدر از عرب ،فدایت شوم :گفتم .عرب از امری که نزدیک است

 توصیف را امر ها ایناز آن بسیاری به خدا قسم عرض کردم: «.اندکتعدادی » :فرمود
 غربال شوند، یسازپاک گریزی نیست از اینکه مردم آزموده شوند، فرمود: کنند.می
 (3)(.غربال سقوط خواهند کرداین از  مردماز  بسیاری و شوند
که یراستبه ای منصور!) :فرمود من به صادق اباعبداهلل امامگوید: منصور می 
 نخواهد شما سوگند به خدا به و شدن،مأیوس از پس مگر رسدنمی شما به امر این
به خدا  و گردید، تا خالص رسدسوگند نمیبه خدا  تا از یکدیگر جدا شوید، و رسید

سعادتمند است  کهو آنگردد خت بدب کس که بدبخت استآن تا رسدسوگند نمی
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 (9)(.دگردسعادتمند 
 مُشمَئز ]گفتن[ شما حدیث از این های مردانی دلراستبه) فرمود: امام باقر 
 کرد انکار را آن کسهر و بگویید او به کند بیشتر اقرار آن به کسهر شود؛ پسمی

 ،کندکی سقوط مینزدی هر دوست و پنهانی یار هر آن در ای کهاز فتنه کنید. رهایش
نیم را به دو  ییموتار که خواهند کرد کسانی سقوط آنجا که تا نخواهد بود؛  گریزی

 (2)(.نخواهد ماندباقی  یکس یعیانمانجز ما و شبه آنجا کهتا  ،کنندتقسیم می
ها و بالها این است که صاحبشان ترین آزمایشو از بزرگ)فرمود:  امام صادق 
سالخورده پیرمردی ها او را آن کهکند درحالیخروج می هاآن سویبهصورت جوانی به

 (3)(.اندکردهتصور می
 کندمی یاری کسانی با را امر این خداوند): فرمود صادق امام گوید:می بصیرابو 
 عبادت در روز در آن که کسانی فرا رسد ما وقتی امر و در آن ندارند سهمی هیچ که
 (0)(.خواهند شد خارج آن قطع از طوربهاند مانده باقی هابت

شود که متن آن میدیده توضیحی برای این حدیث ، در حاشیۀ کتاب غیبت طوسی
 است:به شرح زیر 
انصار حق و  یاریگربیشتر کسانی که  در این روزشاید مراد این باشد که »

 و اگر قائم ظهورندارند؛ ی در دین بجماعتی هستند که هیچ نصی ،شیعه هستند
در عبادت  ـمجازی طوربهیا  واقعبهـدانند کسانی که مردم میکند و خروج 

آورند یا هنگام ظهور می حساببهیا مردم آنان را مؤمن اند ها باقی ماندهبت
 «.شونداز دین خارج میها مشغول هستند، قائم به عبادت بت

 گیریو موضعروشنفکران سطح باال و داران محاجۀ دیناستدالل و در مورد اما 
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به کنند و بر اساس آن با او ویل میأتیشان قرآن را علیه اها آن ،امامبرابر در  هاآن
 عامۀ برای قرآن علوم شناخت وویل قرآن أکه تاست  حالی درخیزند و این جنگ برمی

کار مختص  روشنفکران متوسط؛ بلکه این برای پذیر نیست و حتیامکان مردم
 .ها هستندآن جملۀ بدنهاد از عالمان گسترده است که دینی هایفرهنگ صاحبان
 صادق اهلل امامعبدابا کند: ازیارانش نقل می بعضی ازابوحمزه  محمد بن 
 شود که رسول خدارو میبهبا مسائلی رو خود، جنگ در قائم) :فرمودکه می شنیدم

و  هاسنگها آنکه سوی آنان آمد درحالیبهرسول خدا  ؛رو نشده بودبهبا آن رو
اما دربارۀ قائم، آنان درحالی بر ایشان خروج پرستیدند؛ میرا شده تراشیدههای چوب
 (9)جنگند(.نمایند و براساس آن، با او میرا علیه وی تفسیر میکنند که کتاب خدا می

صاحب این امر وقتی )فرمود: می گوید: شنیدم امام باقرابوحمزه ثمالی می
ها مواجه با آن شود که رسول خدارو میروبه ،از سوی مردم مسائلی،با ، ظاهر شود
 (2)(.با بیش از آنحتی شد و 

کند: من و حارث بن مغیره و گروهی از پدرش نقل میمحمد بن منصور عقیلی از 
به ما فرمود:  ؛شنیدما را میسخن  امام صادقابوعبداهلل  .همراهانمان نشسته بودیم

اید چشم دوخته شسویآنچه به !به خدا سوگند ؛نه !کنید؟ هرگز هرگزمیچه فکر شما )
آنچه به آن چشم سوگند به خدا  .به وقوع نخواهد پیوست تا اینکه غربال شوید

به خدا سوگند آنچه به آن چشم  ؛نه .اید واقع نخواهد شد تا خالص شویددوخته
کشید به خدا سوگند آنچه انتظارش را می .شد تا جداسازی شوید اید نخواهددوخته

 به خدا سوگند آنچه منتظرش هستید نخواهد ؛نه .شدنیوسأمگر بعد از م ،نخواهد شد
سعادتمند است کس که سعادتمند آنخت است بدبخت شود و کس بدبشد تا هر

 (3)(.گردد
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 اوو استقبال از   ناکامی در شناخت امام مهدی

در شناخت و  ـکه اکثریت هستندـاز امت گروهی که گفتم بحث این در مقدمه 
و وی خورند و گروهی دیگر در همراهی با شکست می استقبال از امام مهدی

با مجموعۀ اول و سپس با مجموعۀ دوم آشنا در ادامه ابتدا  ند.نمامی ناکاماطاعت از او 
؛ چراکه تنها این  بیتالبته با استناد به متون شریف صادر شده از اهل ،شد خواهیم

 .سخنان دیگران نه شماریم ومتون را سودمند می
در اینکه وی از جمله  دهد:روی میبه چند سبب   در شناخت امامماندن ناکام
سالخورده  مردیباید پیر او کنندمی گمان مردم که، درحالیآیدجوان می هیئت یک

 وی بسیاری. رساندمی قتل را به گذارانبدعت و منحرفان از بسیاری اینکه دیگر. باشد
 کشت. خواهد ـهستند نیکوکار و صالح کنندمی گمان مردم کهـعمل را بی عالمان از

کند. ریزی میپایه نو از را دین آورد ومی جدید سنتی و جدید کتابی خود با اینکه دیگر
ساده هستند و این برای مردم  یهایاز جامعه و انسانضعیفانی  او پیروان و یاران اینکه
ها طوالنی و قلب ،غیبتزمان و اینکه  ،کنندپیروی است که از چنین اشخاصی  دشوار
 .و بسیاری دالیل دیگرشده است؛ سخت 

وقتی قائم قیام کند مردم )روایت شده است که فرمود:   از اباعبداهلل امام صادق
گردد و تنها سویشان بازمیکنند؛ زیرا وی با چهرۀ جوانی برومند بهاو را انکار می

مانند که خداوند در عالم نخستینِ ذر عهد و پیمان او را کسانی بر والیت او استوار می
 (9)(.ها گرفته استاز آن
 اختالف و فتنه ریشۀ که تن از بزرگان را که وی هفتاد کندمی بعدی بیانروایت  
بدنهادِ  عالمان از هاآن رسدمی نظر به و رساندمی قتل به هستند شیعیان داخلی
 بیان کرده خود «ظهور عصر» کتاب در کورانی شیخ که طورهمان باشند؛کننده گمراه
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 (9)است.
ضمره!  ای مالک بن)فرمود:   امیرالمؤمنین :استشده بن ضمره نقل  از مالک 

، و حضرت انگشتان دو کنندگونه اختالف مییناچگونه خواهی بود وقتی شیعیان 
یرالمؤمنین! در آن زمان هیچ خیری امدست خویش را در هم کردند. عرض کردم: ای 

قائم ما  زمانمالک! آن  تمام خیر در آن زمان است. ایوجود ندارد. حضرت فرمود: 
ها را رود و آنبندند میبه سراغ هفتاد نفر که به خدا و پیامبرش دروغ می ،کندقیام می

 (2)(.سازدشیعیان را بر یک امر متحد می ،کُشد و سپس خداوندمی
سوی کوفه به پا خیزد به  که قائمهنگامی) :روایت شده است  امام باقر از
که  جاهمانگویند: به رود. چند ده هزار نفر از بتریه که با خود سالح دارند به او میمی
ای برگرد، ما به فرزندان فاطمه نیازی نداریم. پس شمشیر را در میانشان قرار آمده
تمام منافقین  شود ومیکُشد؛ سپس به کوفه داخل دهد و تا آخرینشان را میمی

کشد تا را می مبارزانشانکند و هایشان را ویران میبرد، کاخشکاک را از بین می
 (3)(.خداوند عزوجل راضی گردد

آن برای مردم و  بودنو ناخوشایند   اما دربارۀ چگونگی شروع دعوت امام
را از مواردی   نفرین کردن پرچم امامهمچنین لعن و و  با دعوتها آندشمنی 
 .کنیمبا هم مرور می  یتبکالم اهل

پرچم  یوقت)فرماید: می از ابان بن تغلب روایت شده است: شنیدم اباعبداهلل
به چه  دانییم یا. آکنندیحق آشکار شود، اهل مشرق و اهل مغرب، آن را لعنت م

از خروج  یشمردم، پ ینکهبه خاطر ا. فرمود: یر:[ عرض کردم: خگویدیم ی]راوعلت؟ 
است: به  گونهینا یتی،. و در رواکنندیم یدارمالقات و د یتشاز اهل ب یاو، با مرد
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 (9)(.بینندیم مهاشیخاطر آنچه از بن
حلقه کامل  تا کندنمی خروج قائم)فرمود:  اهللعبدابو: نقل شده استابوبصیر  از
 از جبرئیل که نفر هزارده  :فرمود؟ شودکامل میچه تعدادی با حلقه عرض کردم:  .شود
 به را پرچم سپس کنند؛می را همراهی هاچپ، آن سمت از میکائیل و راست سمت
 باقی کسی نه در مغرب و مشرق نه در پس دهد،می را حرکت آن و آورددرمی اهتزاز
رسول خداست که پرچمِ  ،آن پرچم کهدرحالی کندمی نفرین را آن مگر اینکه ماند،نمی

 (2)...(.آورده بود پایین را آنجبرئیل در روز بدر 
اصحاب  یاران و): فرمودمی علی شنیدم :گویدمیسعید  بن حکیم یحییابو 
 یا چشم در سرمه مانند مگر ،نیستند پیران آنان میان در کهیطوربه هستند جوان ،قائم
 (3)(.است ، نمکمقدار توشه کمترین که توشه میان در نمک

شنیده است به  از امام صادقکند: کسی که ید نقل میعبدالحمبن ابراهیم 
شد اهل که گمان میقائم خروج کند کسی  که آنگاه) :من خبر داد که ایشان فرمود

پرستان وارد آن و ماه یدپرستانخورش یهشبکسانی و رود از آن بیرون میاست  این امر
 ۀیراز دا هایتاز شخص یاریشدن بسداللت دارد بر خارج ینو ا (0)؛(شوندمی
را  امام کنندیکه مردم گمان م هایییت؛ شخصمهدی دهندگان امامیاری
 داریینکه به د یاز کسان یاریداللت دارد بر وارد شدن بس ین. همچندهندیم یاری
خداوند با  نکهازآالبته پس ؛یدهندگان امام مهدیاری ۀیربه دا شوند،ینم یفتوص
 د.ها منت نهااو بر آن یاریِ به شناخت امام و  یتهدا
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 شکست در مهراهیِ امام مهدی 

ها ایمان آوردند در همراهی انبیا را شناختند و به آن آنکه از پسها بسیاری از امت
ی اگونهبهنیز تکرار خواهد شد،   ها شکست خوردند. این روش با امام مهدیبا آن

اند، و وی را تصدیق و یاری نموده آوردهکه بسیاری از کسانی که به آن حضرت ایمان 
 .شوندیخارج م مهدیکنندگان امام یاری ۀاز جرگ و در امتحان، ناکام

ای قضاوت گونهقائم به)روایت شده است که فرمود:  جعفر امام باقراز ابا
پسندند و آن، قضاوت اند آن را نمیکند که برخی از یارانش که در کنارش جنگیدهمی
زند؛ سپس برای بار دوم رود و گردنشان را میپس به سمت آنان میاست،   آدم

پسندند و کند و گروهی دیگر از آنان که در صفش جهاد کردند آن را نمیقضاوت می
زند؛ سپس را می هایشانرود و گردناست، پس به سمتشان می  آن قضات داوود

ز گروهی از آنان که با است، با  کند که قضاوت ابراهیمبرای بار سوم قضاوت می
کند و همه پسندند، پس به آنان رو میشمشیر در راه او جنگیده بودند قضاوتش را نمی

است   کند که قضاوت محمدزند؛ سپس برای بار چهارم قضاوت میرا گردن می
 (9)(.کندکه کسی بر او اعتراض نمی

نگرم گویی قائم را بر منبر کوفه می)روایت شده است که فرمود:  از امام صادق
، آنان ، اطرافش هستندسیزده مرد به تعداد یاران رسول خدا در جنگ بدروسیصدکه 

قائم، که بر خلقش هستند، تا این شو حاکمان خدا در زمین ییصاحبان والیت و فرمانروا
از رسول آورد که وصیتی میاز قبای خود بیرون  ،طالیی یهربا مُشده مُهرای نامه
یازده  جز وزیر و و مندرَردش میگِ زده ازمانند گوسفندان وحشتاست؛ سپس ه خدا

ها آنباقی ماندند.   بن عمرانهمانند آنان که با موسی  ماند،نقیب کسی باقی نمی
سوی او بهیابند، پس رفت از ]نزد[ او نمیراهی برای برون وشوند پراکنده میدر زمین 
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 (9)(.شوندکافر می آنبه  گوید کهها چه میبه آناو دانم من میکه  حقًا. گردندبازمی
به لرزه چهارستون بدنش  خواندشایسته است هر مؤمنی وقتی این روایات را می

 نفر سیزدهوگردانند سیصدروی می  مهدی از امام که کسانی این زیرا؛ درآید
ای ا از هر فتنهر ما که خواهیممی خداوند متعال از. آن حضرت هستند خالص اصحاب
و پیروزی و آن ماندن بر قدمو ثابت  امام مهدیدادن بر یاریو بخشد نجات 

 دعاست. کنندۀاجابت شنوای که او گرداند؛ موفق سن عاقبتحُ
از امام  ،بصیراز ابو ،حمزهاز علی بن ابی ،هاشمیبن ابالرحمن از عبد فضل
آزموده شدند که این با نهری   یاران موسی) :فرمودکند که میروایت  صادق

 به را شما خداوند) إِنََّ اهللَ مُبْتَلِیكُم بِنَهَرٍ فرماید:همان سخن خداوند است که می
 (2)(.شوندنیز با همانندِ آن آزموده میو اصحاب قائم  (آزمایدمی آبی جوی

رسد که مردی از پشت پدرش که از همۀ تا به ثعلبیه می ...)فرمود:   امام باقر
گوید: ایستد و میتر است، در مقابلش مینیرومندتر و شجاع ـاألمرجز صاحببهـمردم 
فراری مانند چهارپایان کنی؟ به خدا قسم! تو مردم را میکه  است یکارین چهفالنی، ا

پس شود یا چیز دیگری؟ انجام می  از رسول خدا یبا عهد آیا این کارها .دهیمی
به زند: در جایت بنشین وگرنه بر او بانگ می استکه متصدی امر بیعت  موالییآن 

فرماید: فالنی به او می  کنم؛ اما حضرت قائمسر از بدنت جدا میخدا سوگند 
همراه من است! بعد  از رسول خدا یابه خدا سوگند عهدنامه ،آری .ساکت باش
آورند و پس آن را می ؛را بیاوریا صندوقچه آن خورجین یا کیف  ،د: فالنیزنصدا می
کند: خداوند مرا فدای تو گرداند، آن مرد عرض می خواند.را می رسول خداعهدنامۀ 

پس آن جناب سر مبارک خویش را  .سر مبارکت را نزدیک بیاور تا بر آن بوسه زنم
گوید: خداوند مرا سپس می .بوسدمی حضرت رامیان چشمان آورد و آن مرد پیش می
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که آن حضرت بیعت خود را تجدید  ؛فدای تو سازد، بار دیگر از ما بیعت بگیر
 (9)(.کندمی

مردی باالی سر قائم به ) :روایت شده است که فرمود امام صادق ابوعبداهللاز 
آورند و امر فرماید: بیاوریدش. او را پیش پاهایش میکند. ناگهان میی مینه و امراو 
 (2)(.ماند مگر اینکه از او ترسان و خاشع باشدکند گردنش را بزنند، و کسی باقی نمیمی

وقتی مرا ) :روایت شده است که فرمود  از پدرانش از پیامبر  از امام صادق
سرم را وجل فرمود: خداوند عز فرمود:...وحی به من جالله جلبه آسمان بردند خداوند 

 ،بن حسین علی ،حسین ،حسن ،فاطمه ،علینورهای باال گرفتم و خود را در برابر 
  ،بن علی محمد ،بن موسی علی ،بن جعفر موسی ،بن محمد جعفر ،بن علی محمد
ها همچون قائم که در وسط آنالحسن البن حجت بن علی و  حسن ،بن محمد علی
کردم: پروردگارا! اینان چه کسانی هستند؟ فرمود: . عرض ای درخشان بود دیدمستاره
کند و با ها امامان هستند و این قائمی است که حاللم را حالل و حرامم را حرام میاین

ی همان کسگیرم. او آرامش و آسودگیِ اولیای من است و او او از دشمنانم انتقام می
دهد، الت ان بهبود و شفا میهای شیعیان تو را از ظالمان، منکران و کافراست که قلب

سوزاند؛ که فتنۀ مردم در ها را میآورد و آنبیرون می تروتازهو عزی )اولی و دومی( را 
 (3)(....آن روز با آن دو، شدیدتر از فتنۀ گوساله و سامری است

اولین دانی آیا می) :روایت شده است که فرمود امام صادقاز  نبال از بشر
این دو را : فرمود .: خیرعرض کردم؟ کند چیستآن شروع میبا   چیزی که قائم

زند و آتششان می ،)یعنی اولی و دومی( آوردبیرون میهمچون دو گیاه سبز و تازه 
رسول که فرمود: سپس «. کندویران میو مسجد را  سپاردبه باد میرا خاکسترشان 

بیان فرمود: و ]دارد[   ]مسجد[ سقفی چون سقف موسی ه است:فرمود خدا
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 (9)(.های نخلهایش از شاخهکنارهو  ل بوداز گِ ا مسجد رسول خدآستانۀ 
 سرعتبه آید وپیش می قائم) :روایت شده است که فرمود از ابوعبداهلل

 .)یعنی قبر اولی و دومی( خراب کندکه بر روی قبر است را تا دیواری شود میآماده 
ها به اینمردم گویند انگیزاند تا آنجا که یی برمیهارعدوبرقشدید و  یباد وندخدا

تا آنجا که کسی باقی شوند میپراکنده یارانش از اطرافش  خاطر آن عمل است.
 اولین کسی است که با ،خودگیرد و میبه دست کلنگ پس آن حضرت  ماند؛نمی

بینند که او با دستان خودش با کلنگ زند؛ سپس وقتی اصحابش میکلنگ ضربه می
گردند؛ در آن روز فضل و برتری برخی بر برخی دیگر سویش بازمیزند بهضربه می

آن سپس کنند و میدیوار را خراب باشد. گرفتنشان بر یکدیگر میمقدار پیشی اندازۀبه
کند، از آورند. سپس آن دو را لعنت میبیرون می تروتازههمچون دو شاخۀ دو نفر را 

سوزاند و آورد و میها را پایین میسپس آن ؛کشدجوید و به دارشان میها دوری میآن
 (2)(.دهدخاکسترشان را بر باد می

جا دارد هر مؤمنی از این حوادث عبرت گیرد، به خود بازگردد و با احتیاط  :گویممی

در راه رضای  روزشبانهقرار نگیرد و   بیتدشمنی با اهل تمام مراقب باشد که در
در شناخت حق و  بر او منت نهد وخداوند متعال عمل کند؛ باشد که خدای متعال 

نصرت آن و همچنین شناخت باطل و دشمنی با آن، به او توفیق عطا فرماید، و 
اگر آن  شایسته است در انتخاب امام و مقتدای خود دقت عمل به خرج دهد؛ که

انطباق داشته باشد از او پیروی و   بیتشخص بر اخالق قرآن کریم و اخالق اهل
 به او اقتدا کند.

شهرت و مَنصب باشد و به دنبال بسیار شدن  دوستداراناما اگر آن شخص از 
کنند سوی خودشان دعوت میپیروان و اموال باشد و از کسانی باشد که همه را به
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اند، واجب است چنین اشخاصی را را ترک گفته  امام مهدیکه دعوت به درحالی
ها از واجبات خواهد بود؛ زیرا و حتی دشمنی با آن ؛ها تبعیت نکنداز آن کند وترک 

که هر حزبی، یطوربهکنند، می پارهپارههای مختلف ها و حزباینان جامعه را به دسته
سوی این اشخاص در آینده، جامعه را به در نتیجه،کند و گروه دیگر را لعنت می
دهند؛ زیرا اختالف و و عدم یاری و نصرت ایشان سوق می  دشمنی با امام مهدی

 گردد.گاه منجر به وحدت نمیی هیچچنددستگ
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 خامته

 هابرای جنات از فتنه بیت های اهلراهنمایی

 پیش از قیام قائم 

ها و همچنین سرگردانی و حیرت مردم در سختیها و در این مبحث به نوع فتنه
ها حیران ها خواهیم پرداخت؛ تا آنجا که بسیاری از مدعیان علم و دین در آن فتنهآن
 خواهند شد.  مانند و قربانی شمشیر قائم آل محمدشوند و در آزمون ناکام میمی

است و  مردم وتوانتابشاید به ذهن چنین خطور کند که این چیزی فراتر از 
ها و سرگردانی وجود داشته باشد و باید راهی برای نجات مردم از این فتنه ناچاربه
 ها را به ساحل امن برساند.آن

  سازی پیش از قیام قائمپاسخ این پرسش: تمام مردم در میدان غربال و پاک
ه همگی از این غربال مستثنا نیست، بلک ـنه عالم و نه جاهلـکس یچهقرار دارند و 

بدون استثنا در این امتحان قرار دارند؛ پس ممکن نیست راه خروج و نجات از 
عصرِ زمانِ غیبت را بشناسیم، مگر از طریق شخصی که از نقص و لغزش های همفتنه

ها پیروز و سربلند بیرون خواهد آمد. طبیعتًا شده باشد که از این فتنهینتضممعصوم و 
یا کسانی که نایب خاص  شوند مگر چهارده معصومچنین اشخاصی یافت نمی

ها هایی که ممکن است مردم را از آن فتنهبه بسیاری از راه  ایشان باشند؛ و ائمه
اند، اگر به این ارشادات گردن نهند و تعصب و تقلید کورکورانه نجات دهد اشاره فرموده
 بر آنان مسلط نشده باشد.

ای خواهیم داشت، به اند اشارهبیان کرده  ائمه در اینجا به برخی از مواردی که
 ها برای ما و شما سودمند افتد.شدن راه خروج از این فتنهاین امید که در روشن
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 بازگشت به قرآن کریم -1

نچه از ما به شما آامر ما و  در ...) :روایت شده است که فرمود  از امام باقر
نیافتید و اگر موافق را برگیرید ن یافتید آرا موافق قرآن  اگر آن ،رسد نظر کنیدمی

نچه د تا آآن را به ما برگردانی نمایید وو اگر امر بر شما مشتبه شد توقف رهایش کنید 
ما چنین باشید که شما ؛ و اگر تشریح نماییمبرایتان  است شدهداده برای ما شرح 
از دنیا  قائم ماخروج از پیش شما  ازو به غیر آن نگرایید، اگر کسی یم اهسفارش کرد

کند و به همراهش کشته شود اجر کسی قائم ما را درک و اگر  شهید خواهد بود برود
دو شهید را خواهد داشت و اگر کسی در پیشگاه او دشمنی از دشمنان ما را به قتل 

 (9)(.برساند اجر و پاداش بیست شهید را خواهد داشت
یل خواهند کرد روایت تأودلیل بر اینکه امت، قرآن را طبق خواست دل خودشان 

در قیام یا بعد از آن سخن   ی امام مهدیدستاوردهازیر است که دربارۀ یکی از 
 گوید.می

سوی در زمانی که هدایت به)روایت شده است که فرمود:   از امیرالمؤمنین
و  ؛کندسوی هدایت معطوف میوس را بههواهای نفسانی معطوف شده است، هوا و ه

آرا و نظرات را به قرآن  ،اندها معطوف نمودهسوی رأیدر زمانی که قرآن را به
یابد که در زمان ظهورش، امت را چنین می  یعنی امام مهدی (2)(؛گرداندبرمی

اند، در های نفسانی و آرا و نظرات ناقص خویش تفسیر کردهقرآن را طبق خواسته
ها را تابع کند و آرا و خواستهکننده را ویران میگیری فاسد و فاسدنتیجه این جهت

گیرد و اگر با آن مخالف باشد قرآن خواهد کرد؛ پس اگر موافق قرآن باشد آن را برمی
کنند و آن را آن را به دیوار خواهد کوبید. بدیهی است کسانی که قرآن را تفسیر می

این میدان هستند.  خاصنمایند، افراد خویش تفسیر میس طبق خواست و هوای نْف
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اینان علمای بدنهاد و نزدیکانشان هستند، وگرنه عموم مردم، توانایی فهمیدن قرآن یا 
 کنند.تأویل و تفسیر آن را ندارند، بلکه در این میدان از علما پیروی می

برای امتم، پس از خود، تنها از سه )فرماید: می  رسول خدا حضرت محمد
خصلت بیمناکم: اینکه قرآن را به غیر از تأویلش تأویل کنند، اینکه از لغزش عالِم 

ینشان ظهور کند که به طغیان و سرکشی بپیروی کنند، یا اینکه مال و ثروت چنان در 
محکمش بپردازند؛ و راه خروج از آن را به شما خواهم گفت: در مورد قرآن، به آیات 

عمل کنید و به متشابهاتش ایمان داشته باشید، و اما دانشمند و عالِم، او را با دقت 
بررسی کنید و از لغزش او پیروی نکنید، و اما در مورد مال و ثروت، راه خروج، شکر 

 (9)(.نعمت و ادای حق آن است

 پیش از قیامش اقتدا به امام مهدی  -5

خوشا به سعادت  :فرمود  پیامبر خدا): استه فرمود  امام صادقاباعبداهلل 
پیش از قیامش به او اقتدا که کند درحالیزندگی میبیتم قائم اهلزمان  کسی که در
برائت بجوید و ائمۀ  ،دوستدار او را دوست داشته باشد و از دشمن او ؛نموده است

ها رفیقان من و مورد رحمت و دوستی با این ؛هدایتگر قبل از او را دوست داشته باشد
آفریدگان خدا، نزد من  ترینِ امتم، نزد من هستند و ]نیز[ کریم ترینِ کریممن و 
پیش از   این تشویقی است بر تأسّی و اقتدا به اخالق امام مهدی (2)(.هستند

را بشناسند، انتظارش را بکشند،   قیامش؛ و دعوتی است برای مردم تا امام مهدی
کوشند همه را به خویش هایی نباشند که میسازی کنند و تابع شخصیتبرایش زمینه

انّا هلل و انّا إلیه »اند؛ را پشت سر خود انداخته  که امام مهدیبخوانند، درحالی فرا
 «.راجعون
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 بیت اهتمام به یادگیری روایات اهل -4

ی از اندادهنده)فرمود: می  گوید: شنیدم امام صادقمیبن اعین نقل  زرارة
دهد: علی و دهد: فالنی همان امیر است؛ و منادی دیگری ندا میآسمان ندا می

خواهد   عرض کردم: بعد از این چه کسی با مهدی .شیعیانش پیروز و رستگارند
«. شیعیانش رستگارنددهد: فالنی )مردی از بنی امیه( و شیطان ندا میجنگید؟ فرمود: 

کسانی او را » شناسد؟ فرمود:میگو بازگو را از دروغعرض کردم: چه کسی راست
کنند و پیش از آنکه این امر محقق شود شناسند که احادیث ما را روایت مییم
 (9)(.گو هستندو راست ،دانند که آنان خود بر حقشود، و میگفتند محقق میمی

به شیعیان که احادیث آن بزرگواران را   امام صادق این دعوتی است از سوی
ها را هایی که پیش از امام وجود دارد و راه خروج از آنبرای مردم روایت کنند و فتنه

ای حیران نگردند که گونهبرایشان بیان کنند، تا با وقایع و حوادث غافلگیر نشوند و به
ها و جویندگان علم بر تمام منبرینتوانند فرق بین حق و باطل را تشخیص دهند؛ پس 

های پیش از قیام ایشان تمرکز داشته باشند و واجب است که بر قضیۀ امام و فتنه
ها پر شده است و فایدۀ خود را از ی بحث دربارۀ مواردی که چشم و گوش از آنجابه

را در حد نهایت انجام   در خصوص امام مهدی وجوجستاند، بحث و ادهدست د
های گذشته مطرح شنوند که در سالساله چیزهایی را پای منبرها می . مردم هردهند

کند سزاوارتر است از او پیروی شود یا اند. آیا کسی که به حق هدایت میشده و شنیده
گونه حکم کسی که خود نیاز به هدایت دارد؟ شما را چه شده است؟ ]چرا[ این

است )ارواح ما   امام مهدی ما، خودِ  ترین مصداق حق در زمانکنید؟ و واضحمی
 فدای مقدم پاکش(.
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 عزوجلپناه بردن به دعا و تضرع به پیشگاه خداوند  -3

ای گونهرسد بهای به شما میشبهه)روایت شده است که فرمود:   از امام صادق
 شود و نه امام هدایتگری نزد شما خواهد بود.ای دیده میمانید که نه نشانهدر آن می

 و حضرت فرمود: که دعای غریق را بخواندکس یابد مگر آنکسی از آن نجات نمی
 (9)(...«یا اهللُ یا رحمنُ یا رحیمُ یا مقلِّبَ القلوبِ ثَبِّت قَلبی علی دینِک.»اینکه بگوید: 

آن جوان ناچار غیبتی )فرمود:  گوید: ابوعبداهلل امام صادقزرارة بن اعین می
 ـدر این لحظه حضرت به شکم مبارکش اشاره کردـعرض کردم: چرا؟  .خواهد داشت

کنند، بعضی از او منتظر است و او کسی است که مردم در تولدش شک میفرمود: 
گویند: پدرش از دنیا رفت و فرزندی گویند: مادرش باردار است، و گروهی میمردم می
پیش از مرگ پدرش به دنیا گویند: دو سال نگذاشت، و بعضی دیگر می جابهاز خود 

گوید: عرض کردم: اگر آن زمان را درک کردم چه دستوری برای زراره می .آمده است
الهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی » خدا را با این دعا بخوان:من دارید؟ فرمود: 

نفسک لم اعرف رسولک، الهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف 
بار » «رفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عنی دینیحجتک، الهم ع

ات را یا! خودت را به من بشناسان که اگر خودت را به من نشناسانی، فرستادهخدا
که اگر او را به من نشناسانی  ات را به من بشناساننخواهم شناخت. بارالها! فرستاده

تت را به بشناسان که اگر حج! حجتت را به من یابار خداتت را نخواهم شناخت. حج
 (2)(.«من نشناسانی، دینم تباه خواهد شد

های آخرالزمان کند که برای نجات و رهایی از فتنهتأکید می وضوحبهاین حدیث 
که متعال، وسبحانباید به خدای  ـپیونددبه وقوع می که پیش از قیام امام مهدیـ

پناه برد؛ پس بر همۀ کسانی که متصدی اصالح مردم  ،راهنمای سرگردانان است
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کنند، نه اینکه   هستند واجب است مردم را متوجه خداوند متعال و امام مهدی
برای بیشتر شدن اعوان و انصار و مال و جاه و منصبِ خود، توجه مردم را به خودشان 

 جلب کنند.
صت را غنیمت فرما شوند فریفتشر  پس باید پیش از اینکه امام مهدی

شمارند؛ چراکه در آن روز پشیمانی سودی نخواهد داشت، و آن هنگام که امام 
ها و ها را تبدیل به فرقهها بفرماید: چرا امت را متفرق کردید و آنبه آن مهدی
یک، دیگری را تکذیب کرده، در روی یکدیگر آب دهان هایی نمودید که هرطایفه
 داشت؟!اندازند، چه عذری خواهند می

 گریخنت با دین )حفظ دین( -3

فرمود: می  گوید که شنیده است امام جواداهلل حسنی میبن عبدالعظیم عبد
شود، پس از دنیا برود چراغی بعد از او آشکار و سپس مخفی می ـعلیـوقتی پسرم )

دهد وای بر شکاک و خوشا به حال غریبی که با دینش بگریزد؛ سپس حوادثی روی می
 (9)(.که در آن، موها سپید و مردان دالور سست خواهند گردید

رو که به اسامة بن زید درحالی )شنیدم که رسول خداگوید: عمیرة بن نفیل می
گوید: سپس یابد تا آنجا که میو حدیث ادامه می ...«ای اسامه»فرمود: کرده بود می

اش بلند شد و مردم اش شدت یافت و فریاد و نالهگریه کرد تا جایی که گریه پیامبر
کردند چیزی در آسمان رخ زیرا فکر می ،از اینکه با وی سخن بگویند ترسیده بودند

آه، آه، بدبختی کشید فرمود: که آه میلند کرد و درحالیداده است؛ سپس سرش را ب
 خاطرکنند چه چیزها که خواهند کشید؛ به این امت، کسانی که خدا را اطاعت می

گردند و برای اطاعت از خداوند خوار و شوند و تکذیب میاطاعت از خدا شکنجه می
ذلیل خواهند شد. بدانید و آگاه باشید که ساعت برپا نخواهد شد تا مردم نسبت به 

                                                                                                              
 912نعمانی، ص  تغیب -9



 ..................................... شکست منتظران 33

نماید را کند کینه ورزند و کسی که با خدا دشمنی میکسی که خدا را اطاعت می
ای ، امروز مردم بر اسالم هستند؟ فرمود: عمر گفت: ای رسول خدا(. دوست بدارند

عمر، اسالم کجاست؟ مسلمان، مانند فرد غریب و آواره است، در آن زمان اسالم 
شود و از آن جز رسمش ماند و قرآن کهنه میرود و از آن جز اسمش باقی نمیمی

 کند. عمر گفت: ای رسول خدا، چرا کسی که خدا را اطاعت میماند)لغتش( باقی نمی
را ]صحیح[ ای عمر، مردم راه دهند؟ فرمود: کنند و عذاب میرا تکذیب و آواره می

های[ ]روزیکنند، گردند، آخرت را فراموش میگویند و به دنیا متمایل میترک می
پوشند و فرزندان فارس و روم خدمتشان های آراسته میو لباس خورندپاکیزه را می

بیداری هایشان از شب، چهرهاز بین رفتندها آن و اولیای خدا از دست ...کنندمی
هایشان از شدت اندوهگین و نگران، و پشتشان از ایستادن خمیده شده است. شکم

اند و در طلب رضای خداوند ها خود را رها کردهداری به پشتشان چسبیده است. آنروزه
برند. اگر یکی از میس خود را( سر و شوق به ثواب سرشار الهی و از ترس عقاب او )نفْ 

ساکت  شود:، به او گفته میبگویدیا سخن راست به آنان گوید به حق سخن  هاآن
ین شیطان و سرچشمۀ گمراهی هستی. کتاب خدا را به غیر از همنشباش که تو 

قُْل مَنْ حَرََّمَ زِینَةَ اهللِ الََّتِي أَْخرَجَ  :خوانندکنند و این آیه را میتأویلش تأویل می
 خود بندگان یبرا که را یاله یهازینت یکس بگو چه) (9)عِبادِهِ وَ الطََّیَِّباتِ مِنَ الرَِّْزقِ لِ

 (2)(.؟است کرده حرام را پاکیزه یهایروز و آفریده

 پیش از قیامش سازان برای امام مهدی پیروی از زمینه -5

تشبیه ایشان به خورشید است و یکی از  یکی از اوصاف امام مهدی
ای در کند پشت سر خود سرخیخصوصیات خورشید این است که وقتی غروب می
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شود و پیش از )حُمرۀ مغربیّه( نامیده می« سرخی مغرب»گذارد که آسمان باقی می
شدن ظهور شود که عالمت نزدیکطلوع خورشید نیز سرخی در آسمان پدیدار می

به غیبت صغری وارد شد پشت  ه همین ترتیب وقتی امام مهدیب ؛خورشید است
که همان سفیران چهارگانۀ امام در آسمان آشکار شد؛ « سرخی مغرب»سر ایشان 

بودن مانند متصل  ؛ کسانی که اتصالشان به امام مهدی)خدایشان بیامرزد( بودند
ش از قیام و شوند. پیبه خورشید است و قسمتی از آن محسوب می« سرخی مغرب»

شدن قیام ایشان است. شود که نشانۀ نزدیکآشکار می نیز سرخی  طلوع امام
دادن هستند که مردم را برای یاری  سازان امام مهدیمصداق این سرخی، زمینه

هستند؛  سازان متصل به امام مهدیها زمینهکنند. اینرهبری می  امام مهدی
؛ و بدیهی است که این ورشید پیش از طلوع آنبه خ« سرخی مشرق»همانند اتصال 

 از آثار خورشید و قسمتی از نور آن است. ،سرخی
فرماید: تعالی میکند. حقرا بیان و روشن می  این نشانۀ آفاقی، امر امام مهدی

 َقُّ أَوَلَمْ یَْكفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي اْلآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اْلح
 به خودشان وجود در و آفاق در را های خودو نشانه آیات) (9)عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 

 پروردگار اینکه آیا است. حق او که شود آشکار برایشان نمایان خواهیم ساخت تا هاآن
که در تفسیر این آیه از  گونهآنـو این حق ( نیست؟ چیزی گواه است کافیبر هر تو
 است.  همان امام مهدی ـرسیده  بیتاهل

سازانی را پیش از وارد شده است که قیام زمینه  بیتروایات بسیاری از اهل
خوانند می فرا کنند؛ کسانی که مردم را به یاری امام مهدیبیان می  قیام قائم
 که همان قیام امام مهدیـدهندگانی به قیامت صغری دهندگان و بشارتو انذار
وَمَا كُنَّا فرماید: تعالی میهستند تا حجت را بر مردمان تمام نمایند. حق ـاست
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 برایشانکه آنگاه تا کنیمنمی عذاب را قومی هیچ ما و) (9)مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالً 
 (.ای مبعوث کنیمفرستاده
تر و مکرّم تربزرگخداوند، ) :نقل کرده است که فرمود  بصیر از امام صادقابو

ابوبصیر گفت: فدایت گردم! . گذارد و اعظم از این است که زمین را بدون امام عادل وا
ای ابا محمد! مادام چیزی به من اطالع دهید که موجب آرامش خاطرم باشد. فرمود: 

فرج و راحتی ندارند. وقتی  اند، امت محمدفالن بر تخت سلطنت تکیه زدهبنیکه 
ها منقرض گردید خداوند مردی را که از دودمان ماست و برای امت دولت آن
گرداند تا دستور به تقوا دهد و به هدایت رفتار کند نگاه داشته است ظاهر می محمد

شناسم. آنگاه ا به اسم خود و پدرش میو در حکمش رشوه نگیرد. به خدا قسم من او ر
سوی ما خواهد آمد. او قائم ای قوی دارد و دارای دو خال سیاه است بهمردی که بنیه

کند، چنانکه فاجران آن عادل و حافظ امانت الهی است؛ او زمین را پر از عدل و داد می
 (2)(.اندرا پر از ظلم و ستم کرده

خراسانی، خروج سه نفر، )نقل شده است که فرمود:   از اباعبداهلل امام صادق
ها پرچمی یک ماه و یک روز است. در میان این، ، در یک سالسفیانی و یمانی

  (3)(.کندسوی حق دعوت میهدایتگرتر از پرچم یمانی نیست؛ ]زیرا[ به
)... و سه نفر در کند: در خبری طوالنی است که نقل میبن یاسر از عمار 

 (5)مردی اصهب (0)کنند که همگی به دنبال حکومت هستند: مردی ابقع،روج میشام خ
کند... و کلب خروج و مردم را در دمشق منع میو مردی از خاندان ابوسفیان که در بنی
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 (9)کند...(.دعوت می کند که مردم را به آل محمد پیش از آن، شخصی خروج می
کند تا اینکه دوازده قائم قیام نمی)روایت شده است که فرمود:   از امام صادق

 (2)(.کنندها را تکذیب میاند و آندارند که او را دیده نظراتفاقمرد قیام کنند که همگی 
بیت پیامبرتان، در آخرالزمان )دعوت اهلنقل شده است:  بن یاسر از عمار

 (3)(....تا رهبرانش را ببینیددارید  است؛ پس به زمین بچسبید و دست نگه
کند که نامش مردی در قزوین خروج می)روایت شده است که فرمود:  از پیامبر

ها را شتابند. او کوه، به اطاعتش میچه مشرک و چه مؤمننام یک پیامبر است. مردم، 
 (0)(.کندپر از ترس می

، برای خروج از  بیتاهلهای در پایان از اینکه به تمامیِ ارشادات و راهنمایی
تحقیق  ،کنم و اگر خدا بخواهد در آیندهفتنه، احاطۀ کافی نداشتم عذرخواهی می

به چاپ خواهد رسید؛ که در آن « آخرالزمانراه خروج از فتنۀ »مستقلی تحت عنوان 
 .شاءاهللانبرای کسی که خواهانش است به میزان کفایت مطالب گنجانده خواهد شد؛ 

 ای ما اینکهو نهایت دع
 خداوند، آن پروردگار جهانیان است! سپاس و ستایش تنها از آنِ و 

 !بادآل پاک و طاهرش بر محمد و خداوند وصلوات سالمو 
 شیخ ناظم عقیلی

 ه ق 8۱۲1االول یعرب ۳

 (5)(8۳1۳اردیبهشت  ۱)
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