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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 تقدیم می دارد :  آموزش مجازی دینکالسکانال 

@dinclass 

ریفالش فرجهل اهلل عج مهدیتاریخ زندگانی امام   

در این دوره قصد داریم ان شاء اهلل روایاتی را از میان دریایی از روایات اهل بیت علیهم  

زینش گ راث شیعه و گاها از کتب عامّهاز کتاب ت السالم پیرامون امام عصر علیه السالم

نماییم و در کنار هم قرائت کنیم و به نکات بسیار مهم موجود در آن نظر و دقت 

ب العقائد اوایاتی که در این فایل مالحظه می فرمایید از کتبنماییم، بخش بسیاری از ر

 خواهد بود . ره الحقه نوشته آیت اهلل خوانساری

.ان شاء اهلل قرار بگیرد هللا فرجه الشریفعجل  حضرت بقیة اهلل االعظمامید است مورد خشنودی   

---------------------------------------- 

 بخش اوّل : 

روایتی در رابطه با وجود امام زمان علیه السالم و بشارت به آمدن ایشان از رسول خدا )ص(   

 روایت اوّل : 

 ه السالمبشارت پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و اله به آمدن امام زمان علی

ِد ْبِن َعامِ  ثَ نَا اْلَُْسْْيُ ْبُن ُُمَمَّ ِد ْبِن َمْسُروٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ ِد  رٍ َحدَّ ِه َعْبِد اللَِّه ْبِن َعاِمٍر َعْن ُُمَمَّ َعْن َعمِّ
ِل ْبِن َصالٍِح َعْن َجابِِر ْبِن يَزِيَد اْْلُْعِفيِّ َعْن َجابِِر ْبِن عَ  يَلةَ اْلُمَفضَّ ْبِد اللَِّه اْْلَْنَصارِيِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه ْبِن َأِب ُعَمْْيٍ َعْن َأِب َجَِ
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 اسْمُهُ اسْمِی وَ کُنْیَتُهُ کُنْیَتِی أَشْبَهُ النَّاسِ بِی خَلْقاً وَ خُلْقاً تَكُونُ بِهِ وُلْدِي مِنْ الْمَهْدِيُ اله و سلم : صلی اهلل عليه و 

. غَیْبَةٌ وَ حَیْرَةٌ تَضِلُّ فِیهَا الْأُمَمُ ثُمَّ یُقْبِلُ کَالشِّهَابِ الثَّاقِبِ یَمْلَؤُهَا عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا  1مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً

 ترجمه : 

جابر بن عبد اللَّه انصارى از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم روایت کند که فرمود: مهدى ازفرزندان 

ترین مردم به من است، براى او من است اسم او اسم من و کنیه او کنیه من است، از نظر خلق و خلق شبیه

ه امّتها در آن گمراه شوند، سپس مانند شهاب ثاقب پیش آید و زمین را پر از عدل و غیبت و حیرتى است ک

 .داد نماید همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد

 نکات : 

  عبارت شهاب ثاقب نشان می دهد امر ظهور امام زمان علیه السالم ناگهانی و برق آسا خواهد بود

 ندارند!!آنگونه که مردم انتظار آن را 

این روایت همچنین  در کتاب ینابیع المودة سلیمان بن ابراهیم قندوزي ) سنّی مذهب )عامه (  آمده است و 

 ایشان از جناب جابربن عبداهلل انصاري نقل می نماید.

 روایت دوّم : 

 اقامه کننده ي سنت پیغمبر صلی اهلل علیه و اله و سلم

ِد ْبِن ُعْبُدوسٍ  ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُُمَمَّ ثَ نَا َعِليُّ بْ  َحدَّ ََْيَبَة النَّْيَسابُورِيُّ َعْن النَّْيَسابُورِيُّ اْلَعطَّاُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ِد ْبِن قُ  ُن ُُمَمَّ
َثِِن َأَْحَُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َجْعَفٍر اْْلَْمَداِِنُّ َعْن َعْبِد اللَّهِ  ٍِِ َعِن بْ  ََحَْداَن ْبِن ُسَلْيَماَن قَاَل َحدَّ ََاِِ ْبِن َسا ِِ يِّ َعْن  ِِِ ِن اْلَفْضِل اْْلَا

ِه ع قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه ص ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ مِی وَ کُنْیَتُهُ کُنْیَتِی وَ اسْمُهُ اسْ وُلْدِي مِنْ الْقَائِمُ الصَّاِدِق َجْعَفِر ْبِن ُُمَمَّ

لَّ مَنْ أَََاعَهُ فَقَدْ ی عَزَّ وَ جَشَمَائِلُهُ شَمَائِلِی وَ سُنَّتُهُ سُنَّتِی یُقِیمُ النَّاسَ عَلَى مِلَّتِی وَ شَرِیعَتِی وَ یَدْعُوهُمْ إِلَى کِتَابِ رَبِّ

فَقَدْ  اهُ فَقَدْ عَصَانِی وَ مَنْ أَنْكَرَهُ فِی غَیْبَتِهِ فَقَدْ أَنْكَرَنِی وَ مَنْ کَذَّبَهُ فَقَدْ کَذَّبَنِی وَ مَنْ صَدَّقَهُأَََاعَنِی وَ مَنْ عَصَ
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لِّینَ وَ سَیَعْلَمُ  یقَتِهِلِأُمَّتِی عَنْ ََرِ صَدَّقَنِی إِلَى اللَّهِ أَشْكُو الْمُكَذِّبِینَ لِی فِی أَمْرِهِ وَ الْجَاحِدِینَ لِقَوْلِی فِی شَأْنِهِ وَ الْمُضِ

لَبٍ یَنْقَلِبُون  2.الَّذِینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَ

 ترجمه : 

هشام بن سالم از امام صادق و او از پدرش و او از جدّش و او از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم روایت 

اش کنیه من است، شمائل او شمائل من و روش من و کنیهکند که فرمود: قائم از فرزندان من است نامش نام 

باشد و مردم را بر آئین و دینم بدارد و آنها را به کتاب پروردگارم فراخواند، کسى که او را او روش من مى

اَاعت کند مرا اَاعت کرده است و کسى که او را نافرمانى کند مرا نافرمانى کرده است و کسى که او را در 

تش انكار نماید مرا انكار نموده است و کسى که او را تكذیب کند مرا تكذیب کرده است و کسى دوران غیب

کنند و که او را تصدیق نماید مرا تصدیق نموده است، از کسانى که گفتار مرا در باره او انكار و تكذیب مى

يَّ وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَ برممىسازند به خداوند شكایت از کسانى از امّتم که مردم را از َریقه او گمراه مى

 .مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ

 نکات : 

  سیما و ظاهر امام زمان علیه السالم همانند پیغمبر صلی اهلل علیه و اله و سلم است و ایشان شبیه ترین

 خلق خدا به پیغمبر صلی اهلل علیه و اله و سلم هستند 
  وقتی حضرت ظهور می کنند مردم می گویند گویا این دینی که مهدي علیه السالم اورده دین جدیدي

است، چرا که ما چنین سنت هایی در اسالم نداشتیم !! پیغمبر صلی اهلل علیه و اله و سلم می فرمایند این 

توسط سنت عجیب و غریب و ناشناخته براي مردم همان سنت من است ) که در َول سالیان 

 بدعتگزاران دین خدا دچار بازي و تحریف شده است ( 
  به رسمیت نشناختن امام زمان علیه السالم همانند به رسمیت نشناختن پیغمبر صلی اهلل علیه و اله و سلم

 و نافرمانی ایشان است !!
 فر استو ک انكار امام زمان علیه السالم در زمان غیبت انكار پیغمبر صلی اهلل علیه و اله و سلم است 
  پیغمبر صلی اهلل علیه و اله و سلم از گمراه کنندگان امت از مسیر امام زمان علیه السالم به خدا شكایت

 کرده اند !!
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 : روایت سوّم 

 کسی که برکت را با خود می آورد ...

 بَیْتِی أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ یَخْرُجُ لم :ِه صلی اهلل عليه و اله و سبِِإْسنَاِدِه َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّ 

لِئَتْ ظُلْماً  بِهِ الْأَرْضُ عَدْلًا کَمَا مُوَ یَعْمَلُ بِسُنَّتِی وَ یُنْزِلُ اللَّهُ لَهُ الْبَرَکَةَ مِنَ السَّمَاءِ وَ تُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا وَ تَمْلَأُ

. وَ جَوْراً  3وَ یَعْمَلُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَنْزِلُ بَیْتَ الْمَقْدِسِ

 ترجمه : 

أبو سعید خدرى روایت کند که حضرت رسول )صلی اهلل علیه و اله و سلم ( فرمود که خروج کند مردى از 

ت آسمان، و بیرون آرد زمین برکاهل بیت من، و عمل نماید بسنت من، و فرو فرستد خداى تعالى برکت را از 

خود را، و پر شود زمین از داد و عدل؛ همچنان که پر و مملو بوده از ظلم و جور، و عمل نماید بر این امت 

 هفت سال، و فرود آید و نزول فرماید ببیت المقدس.

 نکات : 

 . زمامداري حضرت در این روایت شریفه هفت سال عنوان شده است 
  نیز عیناً با  84ص  1چهل حدیث ابونعیم اصفهانی ) از علماي عامه )سنّی( جلداین حدیث در کتاب

 کمی تفاوت آمده است .

: دوّم  بخش  

علیهاوالدت حضرت مهدی سالم اهلل علیه و ذکر حضرت نرجس خاتون سالم اهلل   

 :  اوّلروایت 

 حضرت نرجس خاتون سالم اهلل علیها والده امام عصر سالم اهلل علیه زیباي ماجراي
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ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس َأَْحَُد ْبُن ِعيَسى اْلَوشَّ  ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َحاِتٍِ النَّْوفَِليُّ قَاَل َحدَّ ثَ نَا ُُمَمَّ يُّ َحدَّ ٍر اْلُقمِّ ِِ ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن طَا اِء اْلَبْغَداِديُّ قَاَل َحدَّ
ثَ نَا ْيبَاِنُّ قَاَل: قَاَل َحدَّ ََّ ُد ْبُن ََبٍْر ال یْنِ قَالَ وَ زُرْتُ قَبْرَ غَرِیبِ کَرْبَلَاءَ سَنَةَ سِتٍّ وَ ثَمَانِینَ وَ مِائَتَ وَرَدْتُ أَبُو اْلَُْسْْيِ ُُمَمَّ

قَابِرِ قُرَیْ شٍ فِی وَقْتٍ قَدْ تَضَرَّمَتِ الْهَوَاجِرُ وَ تَوَقَّدَتِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ انْكَفَأْتُ إِلَى مَدِینَةِ السَّلَامِ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَ

ةِ بِحَدَائِقِ رَّحْمَةِ الْمَحْفُوفَالسَّمَائِمُ فَلَمَّا وَصَلْتُ مِنْهَا إِلَى مَشْهَدِ الْكَاظِمِ ع وَ اسْتَنْشَقْتُ نَسِیمَ تُرْبَتِهِ الْمَغْمُورَةِ مِنَ ال

لَیْهَا  رَةُ وَ وَ قَدْ حَجَبَ الدَّمْعُ ََرْفِی عَنِ النَّظَرِ فَلَمَّا رَقَأَتِ الْعَبْ-بِعَبَرَاتٍ مُتَقَاَِرَةٍ وَ زَفَرَاتٍ مُتَتَابِعَةٍالْغُفْرَانِ أَکْبَبْتُ عَ

لْبُهُ وَ تَقَوَّسَ مَنْكِبَاهُ وَ ثَفِنَتْ جَ  وَ رَاحَتَاهُ وَ هُوَ یَقُولُ بْهَتُهُانْقَطَعَ النَّحِیبُ فَتَحْتُ بَصَرِي فَإِذَا أَنَا بِشَیْخٍ قَدِ انْحَنَى صُ

قَبْرِ یَا ابْنَ أَخِی لَقَدْ نَالَ عَمُّكَ شَرَفاً بِمَا حَمَّلَهُ السَّیِّدَانِ مِنْ غَوَامِضِ الْ لَّتِی غُیُوبِ وَ شَرَائِفِ الْعُلُومِ الِآخَرَ مَعَهُ عِنْدَ الْ

شْرَفَ عَمُّكَ عَلَى اسْتِكْمَالِ الْمُدَّةِ وَ انْقِضَاءِ الْعُمُرِ وَ لَیْسَ یَجِدُ فِی أَهْلِ الْوَلَایَةِ لَمْ یَحْمِلْ مِثْلَهَا إِلَّا سَلْمَانُ وَ قَدْ أَ

قَّةُ یَنَاالنِ مِنْكِ بِإِتْعَابِیَ الْ ی ََلَبِ الْعِلْمِ وَ فِ خُفَّ وَ الْحَافِرَ رَجُلًا یُفْضِی إِلَیْهِ بِسِرِّهِ قُلْتُ یَا نَفْسُ لَا یَزَالُ الْعَنَاءُ وَ الْمَشَ

لنَّجْمَانِ مَنِ السَّیِّدَانِ قَالَ ا قَدْ قَرَعَ سَمْعِی مِنْ هَذَا الشَّیْخِ لَفْظٌ یَدُلُّ عَلَى عِلْمٍ جَسِیمٍ وَ أَثَرٍ عَظِیمٍ فَقُلْتُ أَیُّهَا الشَّیْخُ وَ

سِمُ بِالْمُوَاالةِ وَ شَرَفِ مَحَلِّ هَذَیْنِ السَّیِّدَیْنِ مِنَ الْإِمَامَةِ وَ الْوِرَاثَةِ إِنِّی الْمُغَیَّبَانِ فِی الثَّرَى بِسُرَّ مَنْ رَأَى فَقُلْتُ إِنِّی أُقْ

قاً فِخَاَِبٌ عِلْمَهُمَا وَ ََالِبٌ آثَارَهُمَا وَ بَاذِلٌ مِنْ نَفْسِیَ الْإِیمَانَ الْمُؤَکَّدَةَ عَلَى حِفْظِ أَسْرَارِهِمَا قَ مَا یالَ إِنْ کُنْتَ صَادِ

 صَدَقْتَ أَنَا اتِ مِنْهَا قَالَتَقُولُ فَأَحْضِرْ مَا صَحِبَكَ مِنَ الْآثَارِ عَنْ نَقَلَةِ أَخْبَارِهِمْ فَلَمَّا فَتَّشَ الْكُتُبَ وَ تَصَفَّحَ الرِّوَایَ

الِی أَبِی الْحَسَنِ وَ أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ جَارُهُمَا بِسُرَّ مَنْ مِنْ وُلْدِ أَبِی أَیُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَحَدُ مَوَ«  بِشْرُ بْنُ سُلَیْمَانَ النَّخَّاسُ

 حَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ عرَأَى قُلْتُ فَأَکْرِمْ أَخَاكَ بِبَعْضِ مَا شَاهَدْتَ مِنْ آثَارِهِمَا قَالَ کَانَ مَوْلَانَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُ

فَتِیفَقَّهَنِی فِی أَمْرِ الرَّقِیقِ فَكُ لَّا بِإِذْنِهِ فَاجْتَنَبْتُ بِذَلِكَ مَوَارِدَ الشُّبُهَاتِ حَتَّى کَمَلَتْ مَعْرِ یهِ فِ نْتُ لَا أَبْتَاعُ وَ لَا أَبِیعُ إِ

لَیْلَةٍ فِی مَنْزِلِی بِسُرَّ مَنْ رَ نَا ذَاتَ  لَالِ وَ الْحَرَامِ فَبَیْنَمَا أَ مِنَ اللَّیْلِ « 3» أَى وَ قَدْ مَضَى هَوَىفَأَحْسَنْتُ الْفَرْقَ فِیمَا بَیْنَ الْحَ

إِلَیْهِ  یِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع یَدْعُونِیإِذْ قَرَعَ الْبَابَ قَارِعٌ فَعَدَوْتُ مُسْرِعاً فَإِذَا أَنَا بِكَافُورٍ الْخَادِمِ رَسُولِ مَوْلَانَا أَبِی الْحَسَنِ عَلِ

لَیْهِ فَرَ بْنَهُ أَبَا مُحَمَّدٍ وَ أُخْتَهُ حَكِیمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ فَلَمَّا جَلَسْتُ قَالَ یَا بِشْرُ فَلَبِسْتُ ثِیَابِی وَ دَخَلْتُ عَ أَیْتُهُ یُحَدِّثُ ا

قَاتُنَ مُزَکِّیكَ وَ  الْبَیْتِ وَ إِنِّی ا أَهْلَإِنَّكَ مِنْ وُلْدِ الْأَنْصَارِ وَ هَذِهِ الْوَلَایَةُ لَمْ تَزَلْ فِیكُمْ یَرِثُهَا خَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ فَأَنْتُمْ ثِ

فَكَتَبَ کِتَاباً  «تَسْبِقُ بِهَا شَأْوُ الشِّیعَةِ فِی الْمُوَاالةِ بِهَا بِسِرٍّ أَََّلِعُكَ عَلَیْهِ وَ أُنْفِذُكَ فِی ابْتِیَاعِ أَمَةٍ  مُشَرِّفُكَ بِفَضِیلَةٍ

عَ عَلَیْهِ بِخَاتَمِهِ وَ أَخْرَجَ شستقة  ]شِقَّةً[ صَفْرَاءَ فِیهَا مِائَتَانِ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً مُلْصَقاً  بِخَطٍّ رُومِیٍّ وَ لُغَةٍ رُومِیَّةٍ وَ ََبَ

یَفَقَالَ خُذْهَا وَ تَوَجَّهْ بِهَا إِلَى بَغْدَادَ وَ احْضُرْ مَعْبَرَ الْفُرَاتِ ضَحْوَةَ کَذَا فَإِذَا وَصَلَتْ إِلَى جَانِ وَ ا بِكَ زَوَارِقُ السَّبَا

رَاقِ فَإِذَا ذِمُ مِنْ فِتْیَانِ الْعِبَرْزَنُ الْجَوَارِي مِنْهَا فَسَتَحْدِقُ بِهِمْ ََوَائِفُ الْمُبْتَاعِینَ مِنْ وُکَلَاءِ قُوَّادِ بَنِی الْعَبَّاسِ وَ شَرَا

سَ عَامَّةَ نَهَارِكَ إِلَى أَنْ یُبْرِزَ لِلْمُبْتَاعِینَ جَارِیَةً رَأَیْتَ ذَلِكَ فَأَشْرِفْ مِنَ الْبُعْدِ عَلَى الْمُسَمَّى عُمَرَ بْنَ یَزِیدَ النَّخَّا

ا لَابِسَةً حَرِیرَتَیْنِ صَفِیقَتَیْنِ تَمْتَنِعُ مِنَ السُّفُورِ وَ لَمْسِ الْمُعْتَرِضِ وَ الِانْقِ نْ یُحَاوِلُ لَمْسَهَا وَ یَادِ لِمَصِفَتُهَا کَذَا وَ کَذَ

قِیقِ فَیَضْرِبُهَا النَّخَّاسُ فَتَصْرَخُ صَرْخَةً رُومِیَّةً فَاعْلَمْ أَنَّهَایَشْغَلُ نَظَرَهُ بِتَأَمُّ قُولُ وَا هَتْكَ تَ لِ مَكَاشِفِهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ الرَّ

لَاثِمِائَةِ دِینَارٍ فَقَدْ زَادَنِی الْعَفَافُ فِیهَا یَّةِ لَوْ بَرَزْتَ فِی زِيِّ رَغْبَةً فَتَقُولُ بِالْعَرَبِ سِتْرَاهْ فَیَقُولُ بَعْضُ الْمُبْتَاعِینَ عَلَیَّ بِثَ
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یلَةُ وَ لَا بُدَّ مِنْ ا الْحِسُلَیْمَانَ وَ عَلَى مِثْلِ سَرِیرِ مُلْكِهِ مَا بَدَتْ لِی فِیكَ رَغْبَةٌ فَاشْفَقْ عَلَى مَالِكَ فَیَقُولُ النَّخَّاسُ فَمَ

كَ قُمْ إِلَى الْعَجَلَةُ وَ لَا بُدَّ مِنِ اخْتِیَارِ مُبْتَاعٍ یَسْكُنُ قَلْبِی إِلَیْهِ وَ إِلَى أَمَانَتِهِ وَ دِیَانَتِهِ فَعِنْدَ ذَلِبَیْعِكِ فَتَقُولُ الْجَارِیَةُ وَ مَا 

لْصَقاً لِبَعْضِ الْأَشْرَافِ کَتَبَهُ بِلُغَةٍ  فَ فِیهِ رُومِیَّةٍ وَ خَطٍّ رُومِیٍّ وَ وَصَعُمَرَ بْنِ یَزِیدَ النَّخَّاسِ وَ قُلْ لَهُ إِنَّ مَعِی کِتَاباً مُ

لَاقَ صَاحِبِهِ فَإِنْ مَالَتْ إِلَیْهِ  مَّلَ مِنْهُ أَخْ فَاءَهُ وَ نُبْلَهُ وَ سَخَاءَهُ فَنَاوِلْهَا لِتَتَأَ ابْتِیَاعِهَا مِنْكَ  وَ رَضِیَتْهُ فَأَنَا وَکِیلُهُ فِیکَرَمَهُ وَ وَ

لَیْمَانَ أَمْرِ الْجَارِیَةِ فَلَمَّا نَظَرَتْ فِی الْكِتَابِ  النَّخَّاسُ فَامْتَثَلْتُ جَمِیعَ مَا حَدَّهُ لِی مَوْلَايَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی قَالَ بِشْرُ بْنُ سُ

مُغَلَّظَةِ  إِنَّهُ بِالْمُحَرِّجَةِ الْبَكَتْ بُكَاءً شَدِیداً وَ قَالَتْ لِعُمَرَ بْنِ یَزِیدَ النَّخَّاسِ بِعْنِی مِنْ صَاحِبِ هَذَا الْكِتَابِ وَ حَلَفَتْ 

انَ أَصْحَبَنِیهِ یهِ عَلَى مِقْدَارِ مَا کَمَتَى امْتَنَعَ مِنْ بَیْعِهَا مِنْهُ قَتَلَتْ نَفْسَهَا فَمَا زِلْتُ أُشَاحُّهُ فِی ثَمَنِهَا حَتَّى اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ فِ

قَّةِ[ الصَّفْرَاءِ فَاسْتَوْفَاهُ مِنِّی وَ تَسَلَّمْتُ مِنْهُ الْجَارِیَةَ ضَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً وَ انْصَمَوْلَايَ ع مِنَ الدَّنَانِیرِ فِی الشستقة ]ال رَفْتُ شِّ

لَا وَ هِیَ  جَیْبِهَاهَا ع مِنْ بِهَا إِلَى حُجْرَتِیَ الَّتِی کُنْتُ آوِي إِلَیْهَا بِبَغْدَادَ فَمَا أَخَذَهَا الْقَرَارُ حَتَّى أَخْرَجَتْ کِتَابَ مَوْ

فْنِهَا وَ تَمْسَحُهُ عَلَى بَدَنِهَا فَقُلْتُ تَعَجُّباً مِنْهَا أَ تَلْثِمِ تَلْثِمُهُ قُهُ عَلَى جَ تَاباً وَ لَا تَعْرِفِینَ ینَ کِوَ تَضَعُهُ عَلَى خَدِّهَا وَ تُطْبِ

لِّ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ أَعِرْنِی سَمْعَكَ وَ فَرِّغْ لِی قَلْبَكَ أَنَا مُلَیْكَةُ بِنْتُ صَاحِبَهُ قَالَتْ أَیُّهَا الْعَاجِزُ الضَّعِیفُ الْمَعْرِفَةِ بِمَحَ

بَ الْعَجِیبَ نَبِّئُكَ الْعَجَیَشُوعَاز  بْنِ قَیْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ وَ أُمِّی مِنْ وُلْدِ الْحَوَارِیِّینَ تُنْسَبُ إِلَى وَصِیِّ الْمَسِیحِ شَمْعُونَ أُ

رِیِّینَ صْرِهِ مِنْ نَسْلِ الْحَوَانَّ جَدِّي قَیْصَرَ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَنِی مِنِ ابْنِ أَخِیهِ وَ أَنَا مِنْ بَنَاتِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَجَمَعَ فِی قَإِ

مِائَةِ رَجُلٍ وَ جَمَعَ مِنْ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ وَ قُوَّادِ الْعَسَاکِرِ وَ مِنَ الْقِسِّیسِینَ وَ الرُّهْبَانِ ثَلَاثَمِائَةِ رَجُلٍ وَ مِنْ ذَوِي الْأَخْطَارِ سَبْعَ

مِنْ أَصْنَافِ الْجَوَاهِرِ إِلَى « 4»وَ نُقَبَاءِ الْجُیُوشِ وَ مُلُوكِ الْعَشَائِرِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَ أَبْرَزَ مِنْ بَهْوِ مُلْكِهِ عَرْشاً مَسُوغاً 

لْبَانُ وَ قَامَتِ الْأَسَاقِفَةُ عُكَّصَحْنِ الْقَصْرِ فَرَفَعَ قَاةً فَلَمَّا صَعِدَ ابْنُ أَخِیهِ وَ أَحْدَقَتْ بِهِ الصُّ اً وَ نُشِرَتْ فهُ فَوْقَ أَرْبَعِینَ مِرْ

لَصِقَتْ بِالْأَرْضِ وَ تَقَوَّضَتِ الْأَعْمِدَ أَسْفَارُ الْإِنْجِیلِ تَسَافَلَتِ الصُّلْبَانُ  وَ خَرَّ الصَّاعِدُ ةُ فَانْهَارَتْ إِلَى الْقَرَارِمِنَ الْأَعَالِی فَ

فِنَا مِنْ جَدِّي أَیُّهَا الْمَلِكُ أَمِنَ الْعَرْشِ مَغْشِیّاً عَلَیْهِ فَتَغَیَّرَتْ أَلْوَانُ الْأَسَاقِفَةِ وَ ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ فَقَالَ کَبِیرُهُمْ لِ عْ

فَتَطَیَّرَ جَدِّي مِنْ ذَلِكَ تَطَیُّراً « 1» ةِ عَلَى زَوَالِ هَذَا الدِّینِ الْمَسِیحِیِّ وَ الْمَذْهَبِ الْمَلِكَانِیِمُلَاقَاةِ هَذِهِ النُّحُوسِ الدَّالَّ

لْبَانَ وَ أَحْضِرُوا أَخَا هَذَا الْمُدْبَ قِیمُوا هَذِهِ الْأَعْمِدَةَ وَ ارْفَعُوا الصُّ فَةِ أَ الْمَنْكُوسِ جَدُّهُ « 2»عَاثِرِ رِ الْشَدِیداً وَ قَالَ لِلْأَسَاقِ

لُوا ذَلِكَ حَدَثَ عَلَى الثَّا فَعَ نُحُوسُهُ عَنْكُمْ بِسُعُودِهِ فَلَمَّا فَعَ أَوَّلِ وَ نِی مَا حَدَثَ عَلَى الْلِأُزَوِّجَ مِنْهُ هَذِهِ الصَّبِیَّةَ فَیُدْ

لَةِ کَأَنَّ الْمَسِیحَ وَ تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَامَ جَدِّي قَیْصَرُ مُغْتَمّاً وَ دَخَ لَ قَصْرَهُ وَ أُرْخِیَتِ السُّتُورُ فَأُرِیتُ فِی تِلْكَ اللَّیْ

وَ ارْتِفَاعاً فِی « 3»اءَ عُلُوّاً الشَّمْعُونَ وَ عِدَّةً مِنَ الْحَوَارِیِّینَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِی قَصْرِ جَدِّي وَ نَصَبُوا فِیهِ مِنْبَراً یُبَارِي السَّمَ

لَیْهِمْ مُحَمَّدٌ ص مَعَ فِتْیَةٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ بَنِیهِ فَیَالْ لَیْهِ الْمَوْضِعِ الَّذِي کَانَ جَدِّي نَصَبَ فِیهِ عَرْشَهُ فَدَخَلَ عَ مَسِیحُ قُومُ إِ

لِابْنِی هَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِفَیَعْتَنِقُهُ فَیَقُولُ یَا رُوحَ اللَّهِ إِنِّی جِئْتُكَ خَاَِباً مِنْ وَصِیِّكَ شَمْعُونَ فَتَاتَهُ مُ هِ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ لَیْكَةَ 

لَّهِ ص قَالَ ولِ الصَاحِبِ هَذَا الْكِتَابِ فَنَظَرَ الْمَسِیحُ إِلَى شَمْعُونَ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَتَاكَ الشَّرَفُ فَصِلْ رَحِمَكَ بِرَحِمِ رَسُ

لِكَ الْمِنْبَرَ  وَ خَطَبَ مُحَمَّدٌ ص وَ زَوَّجَنِی وَ شَهِدَ الْمَسِیحُ ع وَ شَهِدَ بَنُو مُحَمَّدٍ ص وَ الْحَوَارِیُّونَ قَدْ فَعَلْتُ فَصَعِدَ ذَ

قَتْلِ فَكُنْ ی وَ لَا فْسِتُ أُسِرُّهَا فِی نَفَلَمَّا اسْتَیْقَظْتُ مِنْ نَوْمِی أَشْفَقْتُ أَنْ أَقُصَّ هَذِهِ الرُّؤْیَا عَلَى أَبِی وَ جَدِّي مَخَافَةَ الْ
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خْصِی نَفْسِی وَ دَقَّ شَأُبْدِیهَا لَهُمْ وَ ضَرَبَ صَدْرِي بِمَحَبَّةِ أَبِی مُحَمَّدٍ حَتَّى امْتَنَعْتُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ ضَعُفَتْ 

قَالَ  ي وَ سَأَلَهُ عَنْ دَوَائِی فَلَمَّا بَرَّحَ بِهِ الْیَأْسُوَ مَرِضْتُ مَرَضاً شَدِیداً فَمَا بَقِیَ مِنْ مَدَائِنِ الرُّومِ ََبِیبٌ إِلَّا أَحْضَرَهُ جَدِّ

لَقَةً فَلَوْ ابَ الْفَرَجِ عَلَیَّ مُغْیَا قُرَّةَ عَیْنِی فَهَلْ تَخْطُرُ بِبَالِكَ شَهْوَةٌ فَأُزَوِّدَکِهَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا فَقُلْتُ یَا جَدِّي أَرَى أَبْوَ

لَیْهِمْ وَ مَنَنْتَهُمْ عَ کَشَفْتَ الْعَذَابَ لَالَ وَ تَصَدَّقْتَ عَ مَّنْ فِی سِجْنِكَ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِینَ وَ فَكَكْتَ عَنْهُمُ الْأَغْ

حَّةِ فِی ظْهَارِ الصِّفِی إِبِالْخَلَاصِ لَرَجَوْتُ أَنْ یَهَبَ الْمَسِیحُ وَ أُمُّهُ لِی عَافِیَةً وَ شِفَاءً فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَدِّي تَجَلَّدْتُ 

قْبَلَ عَلَى إِکْرَامِ الْأُسَارَى ]وَ[ إِعْزَازِ  بَعْدَ أَرْبَعِ هِمْ فَرَأَیْتُ أَیْضاًبَدَنِی وَ تَنَاوَلْتُ یَسِیراً مِنَ الطَّعَامِ فَسَرَّ بِذَلِكَ جَدِّي وَ أَ

یَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ أَلْفُ وَصِیفَةٍ مِنْ وَصَائِفِ الْجِنَانِ فَتَقُولُ لِی مَرْیَمُ هَذِهِ لَیَالٍ کَأَنَّ سَیِّدَةَ النِّسَاءِ قَدْ زَارَتْنِی وَ مَعَهَا مَرْ

قَالَسَیِّدَةُ النِّسَاءِ أُمُّ زَوْجِكِ أَبِی مُحَمَّدٍ ع فَأَتَعَلَّقُ بِهَا وَ أَبْكِی وَ أَشْكُو إِلَیْهَا امْتِنَاعَ أَبِی مُ لِی  تْحَمَّدٍ مِنْ زِیَارَتِی فَ

وَ هَذِهِ أُخْتِی مَرْیَمُ « 1» ىسَیِّدَةُ النِّسَاءِ ع إِنَّ ابْنِی أَبَا مُحَمَّدٍ لَا یَزُورُكِ وَ أَنْتِ مُشْرِکَةٌ بِاللَّهِ وَ عَلَى مَذْهَبِ النَّصَارَ

أَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ دِینِكِ فَإِنْ مِلْتِ إِلَى رِضَا اللَّهِ عَزَّ وَ جَ لَّ وَ رِضَا الْمَسِیحِ وَ مَرْیَمَ عَنْكِ وَ زِیَارَةِ أَبِی مُحَمَّدٍ تَبَرَّ

لَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ أَبِی مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا تَكَلَّ یِّدَةُ مْتُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ ضَمَّتْنِی سَإِیَّاكِ فَتَقُولِی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِ

 فَانْتَبَهْتُ وَ أَنَا لَیْكِإِلَى صَدْرِهَا فَطَیَّبَتْ لِی نَفْسِی وَ قَالَتِ الْآنَ تَوَقَّعِی زِیَارَةَ أَبِی مُحَمَّدٍ إِیَّاكِ فَإِنِّی مُنْفِذُهُ إِ النِّسَاءِ

قَابِلَةُ جَاءَ هُ نِی أَبُو مُحَمَّدٍ ع فِی مَنَامِی فَرَأَیْتُهُ کَأَنِّی أَقُولُ لَأَقُولُ وَا شَوْقَاهْ إِلَى لِقَاءِ أَبِی مُحَمَّدٍ فَلَمَّا کَانَتِ اللَّیْلَةُ الْ

 إِذْ قَدْ أَسْلَمْتِ فَإِنِّی وَ جَفَوْتَنِی یَا حَبِیبِی بَعْدَ أَنْ شَغَلْتَ قَلْبِی بِجَوَامِعِ حُبِّكَ قَالَ مَا کَانَ تَأْخِیرِي عَنْكِ إِلَّا لِشِرْکِكِ

لَنَا فِی الْعَیَانِ فَمَا قَطَعَ عَنِّی زِیَارَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى هَذِهِ الْغَایَةِ قَ زَائِرُكِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ لَ بِشْرٌ اإِلَى أَنْ یَجْمَعَ اللَّهُ شَمْ

جُیُوشاً « 3» نَّ جَدَّكِ سَیُسَرِّبُفَقَالَتْ أَخْبَرَنِی أَبُو مُحَمَّدٍ لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِی أَ« 2»فَقُلْتُ لَهَا وَ کَیْفَ وَقَعْتِ فِی الْأَسْرِ 

لَیْكِ بِاللَّحَاقِ بِهِمْ مُتَنَكِّرَةً فِی زِيِّ الْخَدَمِ ائِفِ مِنْ ََرِیقِ مَعَ عِدَّةٍ مِنَ الْوَصَ إِلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ کَذَا ثُمَّ یَتْبَعُهُمْ فَعَ

لَائِعُ  لْتُ فَوَقَعَتْ عَلَیْنَا ََ الْمُسْلِمِینَ حَتَّى کَانَ مِنْ أَمْرِي مَا رَأَیْتَ وَ مَا شَاهَدْتَ وَ مَا شَعَرَ أَحَدٌ بِی بِأَنِّی ابْنَةُ کَذَا فَفَعَ

لَنِی الشَّیْخُ الَّذِي  لَاعِی إِیَّاكَ عَلَیْهِ وَ قَدْ سَأَ لَیْهِ مَلِكِ الرُّومِ إِلَى هَذِهِ الْغَایَةِ سِوَاكَ وَ ذَلِكَ بِاَِّ سَهْمِ  فِیوَقَعْتُ إِ

اسْمُ الْجَوَارِي فَقُلْتُ الْعَجَبُ أَنَّكِ رُومِیَّةٌ وَ لِسَانُكِ عَرَبِیٌّ قَالَتْ بَلَغَ  الْغَنِیمَةِ عَنِ اسْمِی فَأَنْكَرْتُهُ وَ قُلْتُ نَرْجِسُ فَقَالَ

إِلَیَّ امْرَأَةَ تَرْجُمَانٍ لَهُ فِی الِاخْتِلَافِ إِلَیَّ فَكَانَتْ تَقْصِدُنِی « مِنْ وُلُوعِ جَدِّي وَ حَمْلِهِ إِیَّايَ عَلَى تَعَلُّمِ الْآدَابِ أَنْ أَوْعَزَ 

لَیْهَا لِسَانِی وَ اسْتَقَامَ قَالَ بِشْرٌ فَلَمَّا انْ دَخَلْتُ  لَى سُرَّ مَنْ رَأَىكَفَأْتُ بِهَا إِصَبَاحاً وَ مَسَاءً وَ تُفِیدُنِی الْعَرَبِیَّةَ حَتَّى اسْتَمَرَّ عَ

 مُحَمَّدٍ نِیَّةِ وَ شَرَفَ أَهْلِ بَیْتِعَلَى مَوْلَانَا أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع فَقَالَ لَهَا کَیْفَ أَرَاكِ اللَّهُ عِزَّ الْإِسْلَامِ وَ ذُلَّ النَّصْرَا

أَنْ أُکْرِمَكِ فَأَیُّمَا أَحَبُّ « 3»الَ فَإِنِّی أُرِیدُ ص قَالَتْ کَیْفَ أَصِفُ لَكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّی قَ

قَالَ ع فَأَبْشِرِي بِوَلَدٍ یَمْلِكُ الدُّنْیَا « 4» إِلَیْكِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَمْ بُشْرَى لَكِ فِیهَا شَرَفُ الْأَبَدِ قَالَتْ بَلِ الْبُشْرَى

سْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً قَالَتْ مِمَّنْ قَالَ ع مِمَّنْ خَطَبَكِ رَسُولُ اللَّهِ ص شَرْقاً وَ غَرْباً وَ یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِ

 وَ وَصِیُّهُ سِیحُنْ زَوَّجَكِ الْمَلَهُ مِنْ لَیْلَةِ کَذَا مِنْ شَهْرِ کَذَا مِنْ سَنَةِ کَذَا بِالرُّومِیَّةِ قَالَتْ مِنَ الْمَسِیحِ وَ وَصِیِّهِ قَالَ فَمِمَّ

لَوْتُ لَیْلَةً مِنْ زِیَارَتِهِ إِیَّايَ مُ فِینَهُ قَالَتْ وَ هَلْ خَ مْتُ فِیهَا نْذُ اللَّیْلَةِ الَّتِی أَسْلَقَالَتْ مِنِ ابْنِكَ أَبِی مُحَمَّدٍ قَالَ فَهَلْ تَعْرِ
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ا کَافُورُ ادْعُ لِی أُخْتِی حَكِیمَةَ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَیْهِ قَالَ ع لَهَا هَا هِیَهْ عَلَى یَدِ سَیِّدَةِ النِّسَاءِ أُمِّهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَ

قَتْهَا ََوِیلًا وَ سُرَّتْ بِهَا کَثِیراً فَقَالَ لَهَا مَوْلَانَا یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْرِجِیهَا إِلَى مَ لْفَرَائِضَ وَ نْزِلِكِ وَ عَلِّمِیهَا افَاعْتَنَ

قَائِمِ ع  4.السُّنَنَ فَإِنَّهَا زَوْجَةُ أَبِی مُحَمَّدٍ وَ أُمُّ الْ

 ترجمه : 

محمّد بن بحر شیبانى گوید: در سال دویست و هشتاد و شش وارد کربال شدم و قبر آن غریب رسول خدا 

نم و در زیارت ک صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم را زیارت کردم سپس به جانب بغداد رو کردم تا مقابر قریش را

وزید و چون به مشهد امام کاظم علیه السّالم رسیدم نسیم آن وقت گرما در نهایت خود بود و بادهاى حارّه مى

هاى تربت آکنده از رحمت وى را استشمام نمودم که در باغهاى مغفرت در پیچیده بود، با اشكهاى پیاپى و ناله

ام و ناله توانستم ببینم و چون از گریه باز ایستادمفته بود و نمىدمادم بر وى گریستم و اشك چشمانم را فراگر

 هاى منحنى که پیشانى و هر دو کفقطع گردید، دیدگانم را گشودم پیرمردى را دیدم پشت خمیده با شانه

سطه گفت:اى برادرزاده! عمویت به وادستش پینه سجده داشت و به شخص دیگرى که نزد قبر همراه او بود مى

اند شرف بزرگى یافته است که کسى جز سلمان م شریفه و غیوب دشوارى که آن دو سید به وى سپردهعلو

بدان شرف نرسیده است و هم اکنون مدّت حیات وى استكمال پذیرفته و عمرش سپرى گردیده است و از 

ج و تعب جانب تو رنیابد که سرّش را به وى بسپارد. با خود گفتم اى نفس! همیشه از اهل والیت مردى را نمى

 روم و اکنون گوشم از این شخصکشم و با پاى برهنه و در کفش براى کسب علم بدینسو و آن سو مىمى

شنود که بر علم فراوان و آثار عظیم وى داللت دارد. گفتم: اى شیخ! آن دو سیّد چه کسانى سخنى را مى

 .اندهستند؟ گفت: آن دو ستاره نهان که در سرّ من رأى خفته

کنم که من جویاى علوم و َالب گفتم: من به مواالت و شرافت محلّ آن دو در امامت و وراثت سوگند یاد مى

آثار آنها هستم و به جان خود سوگند که حافظ اسرار آنان باشم. گفت: اگر در گفتارت صادق هستى آنچه 

 گویى من بشر بنگفت: راست مىاز آثار و اخبار آنان دارى بیاور و چون کتب و روایات را وارسى کرد، 

عسكرىّ علیهما السّالم و همسایه  سلیمان نخّاس از فرزندان ابو ایّوب انصارىّ و یكى از موالیان امام هادى و امام

بودم گفتم: برادرت را به ذکر برخى از مشاهدات خود از آثار آنان گرامى بدار، گفت: « راىسرّمن»آنها در 

ه السّالم مسائل بنده فروشى را به من آموخت و من جز با اذن او خرید و فروش موالى ما امام هادى علی
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کردم تا آنكه معرفتم در این باب کامل شد و فرق میان ناك اجتناب مىکردم و از این رو از موارد شبههنمى

 حالل و حرام را نیكو دانستم.

ته بود، کسى در خانه را کوفت، شتابان در خانه خود بودم و پاسى از شب گذش« راىسرّمن»یك شب که در 

پوشیدم  خواند، لباسبه پشت درآمدم دیدم کافور فرستاده امام هادى علیه السّالم است که مرا به نزد او فرا مى

ون کند، چو بر او وارد شدم دیدم با فرزندش ابو محمّد و خواهرش حكیمه خاتون از پس پرده گفتگو مى

ز فرزندان انصارى و والیت ائمّه علیه السّالم پشت در پشت، در میان شما بوده است نشستم فرمود: اى بشر! تو ا

خواهم تو را مشرّف به فضیلتى سازم که بدان بر سایر شیعیان و شما مورد اعتماد ما اهل البیت هستید و من مى

اى به امهدارم، آنگاه نکنم و براى خرید کنیزى گسیل مىدر مواالت ما سبقت بجویى، تو را از سرّى مطّلع مى

خط و زبان رومى نوشت و آن را در پیچید و به خاتم خود ممهور ساخت و دستمال زرد رنگى را که در آن 

دویست و بیست دینار بود بیرون آورد و فرمود: آن را بگیر و به بغداد برو و ظهر فالن روز در معبر نهر فرات 

از وکیالن فرماندهان بنى عبّاس و خریداران و جوانان عراقى  حاضر شو و چون زورقهاى اسیران آمدند، جمعى

دور آنها را بگیرند و چون چنین دیدى سراسر روز شخصى به نام عمر بن یزید برده فروش را زیر نظر بگیر و 

چون کنیزى را که صفتش چنین و چنان است و دو تكه پارچه حریر در بردارد براى فروش عرضه بدارد و آن 

شودن رو و لمس کردن خریداران و اَاعت آنان سرباز زند، تو به آن مكاشف مهلت بده و تأملى کنیز از گ

کن، بنده فروش آن کنیز را بزند و او به زبان رومى ناله و زارى کند و بدان که گوید: واى از هتك ستر من! 

رغبت من شده است و یكى از خریداران گوید من او را سیصد دینار خواهم خرید که عفاف او باعث مزید 

او به زبان عربى گوید: اگر در لباس سلیمان و کرسى سلطنت او جلوه کنى در تو رغبتى ندارم، اموالت را 

چیست؟ گریزى از فروش تو نیست، آن کنیز گوید: چرا شتاب  بیهوده خرج مكن! برده فروش گوید: چاره

َمینان یابد، در این هنگام برخیز و به نزد عمر بن کنى باید خریدارى باشد که دلم به امانت و دیانت او امى

اى سربسته از یكى از اشراف دارم که به زبان و خط رومى نوشته و کرامت و وفا و یزید برو و بگو: من نامه

بزرگوارى و سخاوت خود را در آن نوشته است نامه را به آن کنیز بده تا در خلق و خوى صاحب خود تأمّل 

 شد و بدان رضا داد من وکیل آن شخص هستم تا این کنیز را براى وى خریدارى کنم. کند اگر بدو مایل

بشر بن سلیمان گوید: همه دستورات موالى خود امام هادى علیه السّالم را در باره خرید آن کنیز بجاى آوردم 

وش! و سوگند رو چون در نامه نگریست به سختى گریست و به عمر ابن یزید گفت: مرا به صاحب این نامه بف

اکید بر زبان جارى کرد که اگر او را به صاحب نامه نفروشد خود را خواهد کشت، و در بهاى آن گفتگو 

کردم تا آنكه بر همان مقدارى که موالیم در دستمال زرد رنگ همراهم کرده بود توافق کردیم و دینارها را 

اى که در بغداد داشتم آمدیم و چون به حجره از من گرفت و من هم کنیز را خندان و شادان تحویل گرفتم و
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ها و چشمان و بدن خود بوسید و به گونهرا از جیب خود درآورده و آن را مى به حجره درآمد نامه موالیم

 شناسى؟ گفت: اى درمانده وبوسى که او را نمىنهاد و من از روى تعجّب به او گفتم: آیا نامه کسى را مىمى

اوالد انبیاء معرفت کمى دارى! به سخن من گوش فرادار و دل به من بسپار که من ملیكه  اى کسى که به مقام

دختر یشوعا  فرزند قیصر روم هستم و مادرم از فرزندان حواریون یعنى شمعون وصىّ مسیح است و براى تو 

اش در هرزادخواست مرا در سنّ سیزده سالگى به عقد برادکنم، جدّم قیصر روم مىداستان شگفتى نقل مى

آورد و در کاخش محفلى از افراد زیر تشكیل داد: از اوالد حواریون و کشیشان و رهبانان سیصد تن، از رجال 

و بزرگان هفتصد تن، از امیران لشكرى و کشورى و امیران عشائر چهار هزار تن و تخت زیبایى که با انواع 

ر باالى اش بى چهل سكّو قرار داد و چون برادرزادهجواهر آراسته شده بود در پیشاپیش صحن کاخش و بر باال

زمین سرنگون  آن رفت و صلیبها افراشته شد و کشیشها به دعا ایستادند و انجیلها را گشودند، ناگهان صلیبها به

شد و ستونها فرو ریخت و به سمت میهمانان جارى گردید و آنكه بر باالى تخت رفته بود بیهوش بر زمین افتاد 

از روى کشیشان پرید و پشتشان لرزید و بزرگ آنها به جدّم گفت: ما را از مالقات این نحسها که و رنگ 

داللت بر زوال دین مسیحى و مذهب ملكانى دارد معاف کن! و جدّم از این حادثه فال بد زد و به کشیشها 

یاورید تا این دختر بدبخت را ب گفت: این ستونها را برپا سازید و صلیبها را برافرازید و برادر این بخت برگشته

را به ازدواج او درآورم و نحوست او را به سعادت آن دیگرى دفع سازم و چون دوباره مجلس جشن برپا 

کردند همان پیشامد اوّل براى دومى نیز تكرار شد و مردم پراکنده شدند و جدّم قیصر اندوهناك گردید و به 

 د.ها افكنده شداخل کاخ خود درآمد و پرده

من در آن شب در خواب دیدم که مسیح و شمعون و جمعى از حواریون در کاخ جدّم گرد آمدند و در همان 

د صلّى کشید و محمّموضعى که جدّم تخت را قرار داده بود منبرى نصب کردند که از بلندى سر به آسمان مى

شدند مسیح به استقبال او آمد و با او معانقه اللَّه علیه و آله و سلّم به همراه جوانان و شمارى از فرزندانش وارد 

ام تا از وصىّ تو شمعون کرد، آنگاه محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم به او گفت: اى روح اللَّه! من آمده

دخترش ملیكا را براى این پسرم خواستگارى کنم و با دست خود اشاره به ابو محمّد صاحب این نامه کرد. 

گریست و گفت: شرافت نزد تو آمده است با رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم مسیح به شمعون ن

خویشاوندى کن. گفت: چنین کردم، آنگاه محمّد بر فراز منبر رفت و خطبه خواند و مرا به پسرش تزویج کرد 

ه بودند و چون از خواب و مسیح علیه السّالم و فرزندان محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم و حواریون همه گوا

بیدار شدم ترسیدم اگر این رؤیا را براى پدر و جدّم بازگو کنم مرا بكشند، و آن را در دلم نهان ساخته و براى 

ام از عشق ابو محمّد لبریز شد تا به غایتى که دست از خوردن و نوشیدن کشیدم و آنها بازگو نكردم و سینه

م و در شهرهاى روم َبیبى نماند که جدّم او را بر بالین من نیاورد و ضعیف و الغر شدم و سخت بیمار گردید



11 
 

درمان مرا از وى نخواهد و چون ناامید شد به من گفت: اى نور چشم! آیا آرزویى در این دنیا دارى تا آن را 

 برآورده کنم؟ گفتم: اى پدربزرگ! همه درها به رویم بسته شده است، اگر شكنجه و زنجیر را از اسیران

کردى امیدوار بودم که مسیح و مادرش شفا و داشتى و آنها را آزاد مىمسلمانى که در زندان هستند بر مى

به من ارزانى کنند، و چون پدربزرگم چنین کرد اظهار صحّت و عافیت نمودم و اندکى غذا خوردم  عافیت

ساء را از چهار شب دیگر سیّدة النّ پدر بزرگم بسیار خرسند شد و به عزّت و احترام اسیران پرداخت و نیز پس

در خواب دیدم که به همراهى مریم و هزار خدمتكار بهشتى از من دیدار کردند و مریم به من گفت: این سیّدة 

النّساء مادر شوهرت ابو محمّد است، من به او در آویختم و گریستم و گالیه کردم که ابو محمّد به دیدارم 

آید و این ود: تا تو مشرك و به دین نصارى باشى فرزندم ابو محمّد به دیدار تو نمىآید. سیّدة النّساء فرمنمى

جوید و اگر تمایل به رضاى خداى تعالى و رضاى مسیح خواهرم مریم است که از دین تو به خداوند تبرّى مى

 و مریم دارى و دوست دارى که ابو محمّد تو را دیدار کند پس بگو:

 للَّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّهأشهد أن ال إله إلّا ا

و چون این کلمات را گفتم: سیّدة النّساء مرا در آغوش گرفت و مرا خوشحال نمود و فرمود: اکنون در انتظار 

 گفتم: وا شوقاه به دیدارسازم. سپس از خواب بیدار شدم و مىدیدار ابو محمّد باش که او را نزد تو روانه مى

 ردا شب فرا رسید، ابو محمّدابو محمّد! و چون ف

در خواب به دیدارم آمد و گویا به او گفتم: اى حبیب من! بعد از آنكه همه دل مرا به عشق خود مبتال کردى، 

در حقّ من جفا نمودى! و او فرمود: تأخیر من براى شرك تو بود حال که اسالم آوردى هر شب به دیدار تو 

میسر گرداند و از آن زمان تاکنون هرگز دیدار او از من قطع نشده  آیم تا آنكه خداوند وصال عیانى رامى

 است.

بشر گوید: بدو گفتم: چگونه در میان اسیران درآمدى و او گفت: یك شب ابو محمّد به من گفت: پدربزرگت 

 رود و بر توست که در لباسفرستد و خود هم به دنبال آنها مىدر فالن روز لشكرى به جنگ مسلمانان مى

ما  داران سپاه اسالم بر سردمتگزاران درآیى و بطور ناشناس از فالن راه بروى و من نیز چنان کردم و َالیهخ

داند که من دختر پادشاه رومم که خود آمدند و کارم بدان جا رسید که مشاهده کردى و هیچ کس جز تو نمى

امم را پرسید و من آن را پنهان داشتم و به اَّالع تو رسانیدم و آن مردى که من در سهم غنیمت او افتادم ن

 گفتم: نامم نرجس است و او گفت: این نام کنیزان است.

 گویى! گفت:گفتم: شگفتا تو رومى هستى امّا به زبان عربى سخن مى
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پدربزرگم در آموختن ادبیات به من حریص بود و زن مترجمى را بر من گماشت و هر صبح و شامى به نزد 

 ن عربى آموخت تا آنكه زبانم بر آن عادت کرد.آمد و به ممن مى

رسانیدم و بر موالیمان امام هادى علیه السّالم وارد شدم، بدو فرمود: « راىسرّمن»بشر گوید: چون او را به 

چگونه خداوند عزّت اسالم و ذلّت نصرانیّت و شرافت اهل بیت محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم را به تو 

خواهم دانید چگونه بیان کنم؟ فرمود: من مىت: اى فرزند رسول خدا! چیزى را که شما بهتر مىنمایاند؟ گف

دارى، ده هزار درهم؟ یا بشارتى که در آن شرافت ابدى است؟ تو را اکرام کنم، کدام را بیشتر دوست مى

ز عدل د و زمین را پر اگفت: بشارت را، فرمود: بشارت باد تو را به فرزندى که شرق و غرب عالم را مالك شو

و داد نماید همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد! گفت: از چه کسى؟ فرمود: از کسى که رسول خدا صلّى 

اللَّه علیه و آله و سلّم در فالن شب از فالن ماه از فالن سال رومى تو را براى او خواستگارى کرد، گفت:از 

! او تو را به چه کسى تزویج کردند؟ گفت: به پسر شما ابو محمّد مسیح و جانشین او؟ فرمود: پس مسیح و وصىّ

که  ام شبى نیستکه به دست مادرش سیّدة النّساء اسالم آوردهشناسى؟ گفت: از آن شبفرمود: آیا او را مى

د: واو را نبینم.امام هادى علیه السّالم فرمود: اى کافور! خواهرم حكیمه را فراخوان، و چون حكیمه آمد، فرم

هشدار که اوست، حكیمه او را زمانى َوالنى در آغوش کشید و به دیدار او مسرور شد، بعد از آن موالى ما 

فرمود: اى دختر رسول خدا او را به منزل خود ببر و فرائض و سنن را به وى بیاموز که او زوجه ابو محمّد و 

 مادر قائم علیه السّالم است.

پایان جلسه اول----------------------------------  

 شروع جلسه دوّم 

 : آمده استدر کتاب العقائد الحقه 

رَأَى لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَ خَمْسِینَ وَ مِائَتَیْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ رَوَى ذَلِكَ وُلِدَ القائم علیه السالم  بِسُرَّمَنْ

یّاً سِنُّهُ عِنْدَ وَفَاةِ أَبِیهِ خَمْسَ سِنِینَ آتَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْحُكْمَ صَبِمُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْكُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَانَ 

 الطُّفُولِیَّةِ إِمَاماً کَمَا جَعَلَ عِیسَى نَبِیّاً فِی الْمَهْدِ صَبِیّا حَالِ فِی کَمَا آتَاهُ یَحْیَى وَ جَعَلَهُ

 



13 
 

ه.ق، و این را محمد بن یعقوب کلینی از  255ل متولد شدحضرت  قائم علیه السالم شب نیمه شعبان در سا

عده اي از روات روایت فرموده اند و سن امام علیه السالم در زمان شهادت پدرشان ) امام عسكري علیه  

سال بود، خداوند سبحان در کودکی به ایشان حكم امامت داد همانگونه که حضرت یحیی در  5السالم ( 

د.و خداوند حضرت را در حال َفولیت ) کودکی ( امام قرارداد  کودکی حكم نبوت را دریافت نمودن

 همانگونه که عیسی علیه السالم در گهواره نبیّ قرار داد .

 :  دوّمروایت 

 ذکر کیفیت والدت حضرت امام مهدي عجل اهلل فرجه الشریف 

ُد ْبُن ََيََْي اْلَعطَّارُ   ثَ نَا ُُمَمَّ ُد ْبُن اْلََْسِن ْبِن اْلَولِيِد َرِضَي اللَُّه َعْنهُ قَاَل َحدَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا أَبُو َعْبِد اللَِّه اْلَُْسْْيُ ْبُن رِِْْق اللَّهِ قَ  َحدَّ  اَل َحدَّ
ِد ْبنِ  َثِِن ُموَسى ْبُن ُُمَمَّ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلَُْسْْيِ  قَاَل َحدَّ ليه  ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلٍع عاْلَقاِسِم ْبِن ََحْزََة ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُُمَمَّ

ِد ْبِن َعِليِّ بْ  السالِ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُُمَمَّ َِِْن َحِكيَمةُ بِْنُت ُُمَمَّ ثَ  ليه  اْلَُْسْْيِ ْبِن َعِليِّ ْبِن أَِِب طَاِلٍع عنِ قَاَل َحدَّ
فْطَارَكِ هَذِهِ اللَّیْلَةَ عِنْدَنَا : قَاَلتْ  السالِ نَّهَا لَیْلَةُ فَإِ بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فَقَالَ یَا عَمَّةِ اجْعَلِی إِ

تُ لَهُ وَ هُوَ حُجَّتُهُ فِی أَرْضِهِ قَالَتْ فَقُلْ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى سَیُظْهِرُ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ الْحُجَّةَ وَ النِّصْفِ

 فَجِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ وَمَنْ أُمُّهُ قَالَ لِی نَرْجِسُ قُلْتُ لَهُ جَعَلَنِی اللَّهُ فِدَاكَ مَا بِهَا أَثَرٌ فَقَالَ هُوَ مَا أَقُولُ لَكِ قَالَتْ 

ی یَا سَیِّدَتِی وَ سَیِّدَةَ أَهْلِی کَیْفَ أَمْسَیْتِ فَقُلْتُ بَلْ أَنْتِ سَیِّدَتِی وَ سَیِّدَةُ أَهْلِی جَلَسْتُ جَاءَتْ تَنْزِعُ خُفِّی وَ قَالَتْ لِ

نْكَرَتْ قَوْلِی وَ قَالَتْ مَا هَذَا یَا عَمَّةِ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا یَا بُنَیَّةُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَیَ لَقَالَتْ فَأَ كِ هَذِهِ غُلَاماً تِهَبُ لَكِ فِی لَیْ

لَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِ تُ رَةِ أَفْطَرْتُ وَ أَخَذْسَیِّداً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ قَالَتْ فَخَجِلَتْ وَ اسْتَحْیَتْ فَلَمَّا أَنْ فَرَغْتُ مِنْ صَ

اةِ فَفَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِی وَ هِیَ نَائِمَةٌ لَیْسَ بِهَا حَادِثٌ مَضْجَعِی فَرَقَدْتُ فَلَمَّا أَنْ کَانَ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ قُمْتُ إِلَى الصَّلَ

رَجْتُ قَالَتْ حَكِیمَةُ وَ خَ-ثُمَّ جَلَسْتُ مُعَقِّبَةً ثُمَّ اضْطَجَعْتُ ثُمَّ انْتَبَهْتُ فَزِعَةً وَ هِیَ رَاقِدَةٌ ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ وَ نَامَتْ

ا بِالْفَجْرِ الْأَوَّلِ کَذَنَبِ السِّرْحَانِ وَ هِیَ نَائِمَةٌ فَدَخَلَنِی الشُّكُوكُ فَصَاحَ بِی أَبُو مُحَمَّدٍ ع مِنَ أَتَفَقَّدُ الْفَجْرَ فَإِذَا أَنَ

ا أَنَا کَذَلِكَ یْنَمَیس فَبَ الْمَجْلِسِ فَقَالَ لَا تَعْجَلِی یَا عَمَّةِ فَهَاكِ الْأَمْرُ قَدْ قَرُبَ قَالَتْ فَجَلَسْتُ وَ قَرَأْتُ الم السَّجْدَةَ وَ

لَیْكِ ثُمَّ قُلْتُ لَهَا أَ تُحِسِّینَ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ لَهَا اجْمَعِی تْ نَعَمْ یَا عَمَّةِ فَإِذِ انْتَبَهَتْ فَزِعَةً فَوَثَبْتُ إِلَیْهَا فَقُلْتُ اسْمُ اللَّهِ عَ

 فَأَخَذَتْنِی فَتْرَةٌ وَ أَخَذَتْهَا فَتْرَةٌ فَانْتَبَهْتُ بِحِسِّ سَیِّدِي فَكَشَفْتُنَفْسَكِ وَ اجْمَعِی قَلْبَكِ فَهُوَ مَا قُلْتُ لَكِ قَالَتْ 

دٍ  بِی أَبُو مُحَمَّیفٌ مُتَنَظِّفٌ فَصَاحَالثَّوْبَ عَنْهُ فَإِذَا أَنَا بِهِ ع سَاجِداً یَتَلَقَّى الْأَرْضَ بِمَسَاجِدِهِ فَضَمَمْتُهُ إِلَیَّ فَإِذَا أَنَا بِهِ نَظِ

لْیَتَیْهِ وَ ظَهْرِهِ وَ وَضَعَ قَدَ لَیْهِ فَوَضَعَ یَدَیْهِ تَحْتَ أَ دْلَى لِسَانَهُ مَیْهِ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ أَع هَلُمِّی إِلَیَّ ابْنِی یَا عَمَّةِ فَجِئْتُ بِهِ إِ

لِهِ ثُمَّ قَالَ لَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ فِی فِیهِ وَ أَمَرَّ یَدَهُ عَلَى عَیْنَیْهِ وَ سَمْعِهِ وَ مَفَاصِ  لَهُ تَكَلَّمْ یَا بُنَیَّ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِ
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مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع إِلَى أَنْ وَقَفَ عَلَى أَبِیهِ ثُمَّ أَحْ مُحَمَّداً  وَ أَشْهَدُ أَنَّ  مَجَرَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ صَلَّى عَلَى أَ

وَضَعْتُهُ فِی فَسَلَّمَ عَلَیْهَا وَ رَدَدْتُهُ فَثُمَّ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع یَا عَمَّةِ اذْهَبِی بِهِ إِلَى أُمِّهِ لِیُسَلِّمَ عَلَیْهَا وَ أْتِینِی بِهِ فَذَهَبْتُ بِهِ « 

ا قَالَتْ حَكِیمَةُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَى أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ یَا عَمَّةِ إِذَا کَانَ یَوْمُ السَّابِعِ فَأْتِینَ

اهُ الَّذِي اسْتَوْدَعَتْهُ سْتَوْدَعْنَکَشَفْتُ السِّتْرَ لِأَتَفَقَّدَ سَیِّدِي ع فَلَمْ أَرَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا فَعَلَ سَیِّدِي فَقَالَ یَا عَمَّةِ ا

جِئْتُ بِسَیِّدِي نِی فَمُوسَى ع قَالَتْ حَكِیمَةُ فَلَمَّا کَانَ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ وَ جَلَسْتُ فَقَالَ هَلُمِّی إِلَیَّ ابْ أُمُّ

لَتِهِ الْأُولَى ثُمَّ أَدْلَى لِسَانَهُ فِی فِیهِ کَأَنَّ كَلَّمْ یَا بُنَیَّ فَقَالَ هُ یُغَذِّیهِ لَبَناً أَوْ عَسَلًا ثُمَّ قَالَ تَع وَ هُوَ فِی الْخِرْقَةِ فَفَعَلَ بِهِ کَفَعْ

مِنِینَ وَ عَلَى الْأَ لَّا اللَّهُ وَ ثَنَّى بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْ هِمْ ئِمَّةِ الطَّاهِرِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِ

فُوا فِی وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِ مَعِینَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِیهِ ع ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ بسم اهلل الرحمن الرحیمأَجْ

فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما  لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِيَالْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَكِّنَ

.  کانُوا یَحْذَرُونَ  5قَالَ مُوسَى فَسَأَلْتُ عُقْبَةَ الْخَادِمَ عَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ صَدَقَتْ حَكِیمَةُ

 ترجمه : 

رمود: ند و فحكیمه دختر امام جواد علیه السّالم گوید: امام حسن عسكرى علیه السّالم مرا به نزد خود فراخوا

است و خداى تعالى امشب حجّت خود را که حجّت او  اى عمّه! امشب افطار نزد ما باش که شب نیمه شعبان

در روى زمین است ظاهر سازد. گوید: گفتم: مادر او کیست؟ فرمود: نرجس، گفتم: فداى شما شوم اثرى در 

ن سالم کردم و نشستم نرجس آمد کفش گویم، گوید آمدم و چواو نیست، فرمود: همین است که به تو مى

مرا بردارد و گفت: اى بانوى من و بانوى خاندانم حالتان چطور است؟ گفتم: تو بانوى من و بانوى خاندان من 

هستى، گوید: از کالم من ناخرسند شد و گفت: اى عمّه جان! این چه فرمایشى است؟ گوید: بدو گفتم: اى 

فرزندى عطا فرماید که در دنیا و آخرت آقاست، گوید: نرجس خجالت  دختر جان! خداى تعالى امشب به تو

 کشید و استحیا نمود.

و چون از نماز عشا فارغ شدم افطار کردم و در بستر خود قرار گرفته و خوابیدم و در دل شب براى اداى نماز 

 نبود، سپس براىبرخاستم و آن را به جاى آوردم در حالى که نرجس خوابیده بود و رخدادى براى وى 
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تعقیبات نشستم و پس از آن نیز دراز کشیدم و هراسان بیدار شدم و او همچنان خواب بود سپس برخاست و 

 نماز گزارد و خوابید.

حكیمه گوید: بیرون آمدم و در جستجوى فجر به آسمان نگریستم و دیدم فجر اوّل دمیده است و او در خواب 

ابو محمّد علیه السّالم از محلّ خود فریاد زد اى عمّه! شتاب مكن! که است و شك بر دلم عارض گردید ناگاه

اینجا کار نزدیك شده است. گوید: نشستم و به قرائت سوره الم سجده و سوره یس پرداختم و در این اثنا او 

ى؟ گفت: اى نکهراسان بیدار شد و من به نزد او پریدم و بدو گفتم: اسم اللَّه بر تو باد آیا چیزى را احساس مى

عمّه! آرى، گفتم: خودت را جمع کن و دلت را استوار دار که همان است که با تو گفتم. حكیمه گوید: مرا و 

نرجس را ضعفى فرا گرفت و به آواز سرورم به خود آمدم و جامه را از روى او برداشتم و ناگهان سرور خود 

ت او را در آغوش گرفتم دیدم پاك و نظیف را دیدم که در حال سجده است و مواضع سجودش بر زمین اس

است. ابو محمّد علیه السّالم فریاد برآورد که اى عمّه! فرزندم را به نزد من آور! او را نزد وى بردم و او دو کف 

دستش را گشود و فرزند را در میان آن قرار داد و دو پاى او را بر سینه خود نهاد سپس زبانش را در دهان او 

 ش را بر چشمان و گوش و مفاصل وى کشید، سپس فرمود: اى فرزندم! سخن گوى، گفت:گذاشت و دست

 أشهد أن ال إله إلّا اللَّه وحده ال شریك له و أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم

 سپس درود بر امیر المؤمنین و ائمّه فرستاد تا آنكه بر پدرش رسید و زبان درکشید.

سپس ابو محمّد علیه السّالم فرمود: اى عمّه! او را به نزد مادرش ببر تا بر او سالم کند آنگاه به نزد من آور، پس 

او را بردم و بر مادر سالم کرد و او را بازگردانیده و در مجلس نهادم سپس فرمود: اى عمّه! چون روز هفتم فرا 

تا بر او ابو محمّد سالم کنم و پرده را کنار زدم تا از سرورم رسید نزد ما بیا. حكیمه گوید: چون صبح شد آمدم 

 کند؟تفقّدى کنم و او را ندیدم، گفتم: فداى شما شوم، سرورم چه مى

 فرمود: اى عمّه! او را به آن کسى سپردم که مادر موسى موسى را به وى سپرد.

 د:حكیمه گوید: چون روز هفتم فرا رسید آمدم و سالم کردم و نشستم فرمو

اى بود و با او همان کرد که اوّل بار کرده بود، فرزندم را به نزد من آور! و من سرورم را آوردم و او در خرقه

داد، سپس فرمود: اى فرزندم! سخن گوى! سپس زبانش را در دهان او گذاشت و گویا شیر و عسل به وى مى

 و او گفت:



16 
 

یر المؤمنین و ائمّه َاهرین فرستاد و تا آنكه بر پدرش رسید، سپس و درود بر محمّد و امأشهد أن ال إله إلّا اللَّه

کنیم که بر مستضعفان زمین منّت نهاده و آنان و ما اراده مى : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِاین آیه را تالوت فرمود

ان و لشكریان آنها آنچه که از را متمكّن در زمین ساخته و به فرعون و هامرا ائمّه و وارثین قرار دهیم و آنان

. موسى بن محمّد راوى این روایت گوید از عقبه خادم از این قضیّه پرسش کردم، آن برحذر بودند بنمایانیم

 گفت: حكیمه راست گفته است.

 نکات : 

 . منظور از الحجه، امام مهدي علیه السالم است 
  حضرت نرجس خاتون سالم اهلل علیها دیده تا شب والدت امام عصر علیه السالم هیچ اثر حملی در

 نمی شد .
 حكیمه خاتون سالم اهلل علیها امام عصر علیه السالم را سید و آقاي دنیا و آخرت معرفی می فرمایند 
  از اولین حرکت هاي امام عصر عجل اهلل فرجه الشریف بعد از تولد سجده بندگی براي خداوند متعال

 است !!
  .ائمه علیهم السالم بسیار پاکیزه به دنیا می آیند و هیچ اثري از کثیفی در هنگام تولد در ایشان نیست 
  امام عصر علیه السالم در اولین ساعات به دنیا آمدن سخن بر زبان گشودند و شهادتین را بر زبان جاري

م درود امام عسكري علیه السالفرمودند و بعد بر امیرالمومنین علیه السالم و اوصیاي بحق پیغمبر تا 

 فرستادند .
  . امام زمان علیه السالم بعد از تولد بر والده ي خود سالم فرمودند 
  : امام عصر در روز هفتم این ایه را از سوره مبارکه قصص در حضور پدر  تالوت فرمودند 

 فِی لَهُمْنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَكِّنَ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ 

 الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ

 :  سوّمروایت 

 ذکر کیفیت برخی  افعال حضرت مهدي عجل اهلل فرجه الشریف  بعد از تولد  

 به روایت نسیم و ماریة
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ٌن اْلُكَلْيِِنُ  يَم ْبنِ   َو َرَوى َعالَّ ِِ قَّاِق َعْن ِإبْ َرا ََابُورِيِّ الدَّ ِد ْبِن ََيََْي َعِن اْلَُْسْْيِ ْبِن َعِليٍّ النَّْي ِد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُموَسى  َعْن ُُمَمَّ ُُمَمَّ
يَّارِيِ ْبِن َجْعَفٍر ع عَ  ثَِِن   ِن السَّ مَانِ علیه السالم مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ سَقَطَ  لَمَّا خَرَجَ : َو َمارِيَُة قَاَلتْ  َنِسيمٌ  قَاَل َحدَّ صَاحِبُ الزَّ

ى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَ الْعالَمِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ جَاثِیاً عَلَى رُکْبَتَیْهِ رَافِعاً سَبَّابَتَهُ نَحْوَ السَّمَاءِ ثُمَّ عَطَسَ فَقَالَ

لَامِ لَزَالَ ضَةٌ وَ لَوْ أَذِنَ لَنَا فِی الْكَعَبْداً دَاخِراً لِلَّهِ غَیْرُ مُسْتَنْكِفٍ وَ لَا مُسْتَكْبِرٍ ثُمَّ قَالَ زَعَمَتِ الظَّلَمَةُ أَنَّ حُجَّةَ اللَّهِ دَاحِ

.  6الشَّكُّ

 ترجمه : 

می کنند که آن هنگام که حضرت از شكم مادر بزرگوارشان به دنیا آمدند، روي دو زانوي مبارك نشستند نقل 

و انگشت سبابه خودشان را به سوي آسمان گرفتند و سپس عطسه کردند و بعد فرمودند الحمدهلل رب العالمین 

ان گمان و غیر مستكبر بود، ظالمو صلی اهلل علی محمد و اله که بنده ي آستان بوس خداوند بود و غیر سرکش 

کرده اند که حجت خدا زیر پا خواهد رفت، اگر اجازه سخن گفتن به ما داده شود شك ها برَرف خواهد 

 شد .

 :  چهارمروایت 

 ان والدت امام عصر عجل اهلل فرجه الشریف تاریخ و زم

ثَ نَا ُُمَمَّ  ِد ْبِن ِعَصاٍِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ُد ْبُن ُُمَمَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ٍد قَاَل:ُد ْبُن يَ ْعُقوَب اْلُكَلْيِِنُّ َحدَّ ثَ نَا َعِليُّ ْبُن ُُمَمَّ وُلِدَ   قَاَل َحدَّ

 .7ع لِلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَ خَمْسِینَ وَ مِائَتَیْن الصَّاحِبُ

 ترجمه : 

 .پنجاه و پنج متولّد گردیدعلیّ بن محمّد گوید: صاحب الزّمان علیه السّالم در نیمه شعبان سال دویست و 
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 :  پنجمروایت 

نشان دادن امام عصر علیه السالم به اصحاب امام عسكري علیه السالم و با خبر شدن 

 اصحاب از تولد امام علیه السالم و امام دوازدهم 

ثَ نَا َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعَفٍر اْلِْ  ِل َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلُمََوَكِّ ثَ نَا ُُمَمَّ ُد ْبُن َأَْحََد اْلَعَلوِيُّ َحدَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ْمَْيِيُّ قَاَل َحدَّ
 وَلَدٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً فَعَرَضَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ قَالَ هَذَا صَاحِبُكُمْمُحَمَّدٍ ع  وُلِدَ لِأَبِی َعْن َأِب َغاِنٍِ اْْلَاِدِِ قَاَل:

لْماً خَرَجَ ظُلَأَتِ الْأَرْضُ جَوْراً وَ مِنْ بَعْدِي وَ خَلِیفَتِی عَلَیْكُمْ وَ هُوَ الْقَائِمُ الَّذِي تَمْتَدُّ إِلَیْهِ الْأَعْنَاقُ بِاالنْتِظَارِ فَإِذَا امْتَ

 8فَمَلَأَهَا قِسْطاً وَ عَدْلًا.

 ترجمه : 

ابو غانم خادم گوید: براى امام حسن عسكرى علیه السّالم فرزندى به دنیا آمد که نام او را محمّد نامید و وى 

را در سومین روز والدتش به اصحاب خود عرضه کرد و فرمود: پس از من این صاحب شما و جانشین من بر 

و او قائمى است که مردم در انتظار وى بمانند و چون زمین پر از ظلم و ستم شود ظهور کند و آن را شماست 

 پر از عدل و داد نماید.

 :  ششمروایت 

 و وکالي حضرتوالده ذکر روز والدت و اسماء 

ثَ نَا اْلََْسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َْكَ  يَم ْبِن ِإْسَحاَق َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ِِ ُد ْبُن ِإبْ َرا ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا أَبُو َعْبِد اللَِّه رِ َحدَّ اَلِِ قَاَل َحدَّ َِديَنِة السَّ يَّا ِِ
َثِِن َأِب َعْن أَبِي ُد ْبُن َخِلياَلَن قَاَل َحدَّ هِ ُُمَمَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ  لیه السالمفُ الْمَهْدِيُّ عوُلِدَ الْخَلَ َعْن ِغَياِث ْبِن َأِسيٍد قَاَل: ِه َعْن َجدِّ

دُهُ ع وَ کَانَ مَوْلِ لِ صَقِیلُوَ أُمُّهُ رَیْحَانَةُ وَ یُقَالُ لَهَا نَرْجِسُ وَ یُقَالُ صَقِیلُ وَ یُقَالُ سَوْسَنُ إِلَّا أَنَّهُ قِیلَ لِسَبَبِ الْحَمْ

یْنِ وَ وَکِیلُهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِیدٍ فَلَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ أَوْصَى إِلَى لِثَمَانِ لَیَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَ خَمْسِینَ وَ مِائَتَ

فَرٍ إِلَى أَبِی الْقَاسِمِ الْحُسَیْنِ بْنِ رُوحٍ وَ أَ مِ إِلَى أَبِی وْصَى أَبُو الْقَاسِابْنِهِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَوْصَى أَبُو جَعْ
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الْوَفَاةُ سُئِلَ أَنْ یُوصِیَ فَقَالَ لِلَّهِ أَمْرٌ هُوَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّمُرِيِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَتِ السَّمُرِيَ الْحَسَنِ عَلِیِّ

 9.بَالِغُهُ فَالْغَیْبَةُ التَّامَّةُ هِیَ الَّتِی وَقَعَتْ بَعْدَ مُضِیِّ السَّمُرِيِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ

 ترجمه : 

غیاث بن اسید گوید: مهدىّ خلیفة اللَّه علیه السّالم در روز جمعه متولّد گردید و مادرش ریحانه نام داشت و به 

ت اند و میالد او هشگفتند جز آنكه او را به واسطه حملش صقیل نامیدهاو نرجس و صقیل و سوسن نیز مى

بود و وکیل او عثمان بن سعید بود و چون عثمان  شب گذشته از ماه شعبان سال دویست و پنجاه و شش

درگذشت به فرزندش ابو جعفر محمّد بن عثمان وصیّت کرد و ابو جعفر نیز به ابو القاسم حسین بن روح 

ون گوید و چ -رضى اللَّه عنهم -وصیّت نمود و ابو القاسم به ابو الحسن على بن محمّد سمرى وصیّت کرد

درخواست کردند که وصیّت کند و او گفت: للَّه أمر هو بالغه غیبت تامّه همان وفات سمرى فرا رسید از وى 

 شود.است که پس از درگذشت سمرى واقع مى

 نکات : 

  وجه تسمیه مادر امام عصر علیه السالم به صقیل این است که ایشان به امام و حجت خدا حامله بودند 
  ه.ق 256هشتم یا نهم شعبان بوده است از سال بر َبق این روایت میالد امام عصر علیه السالم 
 فرزند عثمان بن سعید بوده است (  وکالي حضرت به ترتیب : عثمان بن سعید، محمد بن عثمان (، 

 مُري، غیبتسَ جناب و با وفات ) رضی اهلل عنهم(حسین بن روح و علی بن محمد السمري بوده اند

ن غاز می گردد و دیگر کسی به عنوان جانشیعلیه السالم آتامّه ) یا به اصطالح کبري ( براي امام عصر 

 از َرف امام علیه السالم معرفی نمی گردد و جناب سمري نیز دیگر به کسی وصیت نمی کنند.

 

پایان جلسه دوم----------------------------------  
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 سوم :شروع جلسه 

 :  هفتمروایت  

 نوري به سوي آسمان 

ثَ نَا اْلََْسُن ْبُن  يَم ْبِن ِإْسَحاَق الطَّاَلَقاِنُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ِِ ُد ْبُن ِإبْ َرا ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا ِليِّ عَ َحدَّ اَلِِ قَاَل َحدَّ َِديَنِة السَّ ْبِن ََْكرِيَّا ِِ
ِه َعْن ِغيَاِث ْبِن َأِسيدٍ  َثِِن َأِب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ُد ْبُن َخِلياَلَن قَاَل َحدَّ َْْماَن اْلَعْمرِيَّ قَ  أَبُو َعْبِد اللَِّه ُُمَمَّ َد ْبَن ُع ُُ ُُمَمَّ ْد ِِ اَل َش

َس اللَُّه ُروَحُه ي َ  فَوْقِ رَأْسِهِ إِلَى أَعْنَانِ السَّمَاءِ ثُمَّ سَقَطَ لِوَجْهِهِ  نُورٌ مِنْ لَمَّا وُلِدَ الْخَلَفُ الْمَهْدِيُّ ع سَطَعَ ُقولُ َقدَّ

قِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ سَاجِداً لِرَبِّهِ تَعَالَى ذِکْرُهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ هُوَ یَقُولُ سْطِ الْمَالئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْ

 10قَالَ وَ کَانَ مَوْلِدُهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ. ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ

 ترجمه : 

گفت: چون مهدى ا دیدار کردم و مىر -قدس اللَّه روحه -غیاث بن اسید گوید: محمّد بن عثمان عمري

الي ) قسمتی از آسمان که وقتی نگاه می کنید با خلیفة اللَّه متولّد گردید نورى از باالى سرش به عنان آسمان

ساَع گردید، سپس براى سجده پروردگارش به روى درافتاد، آنگاه سر خود را برداشت  سرتان می بینید ( 

 اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَالئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُهِدَ شَ گفت:در حالى که مى

 گوید میالد او در روز جمعه واقع گردید.  الْإِسْالمُ الْحَكِیمُ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ

 : هشتم روایت 

 مختون بودن اهل بیت علیهم السالم و پاکی مادران ایشان پس از وضع حمل 

َس اللَُّه ُروَحُه أَنَُّه قَاَل: َْْماَن اْلَعْمرِيِّ َقدَّ ِد ْبِن ُع ْسنَاِد َعْن ُُمَمَّ  سَمِعْتُ حَكِیمَةَ تَقُولُ لَمْ یُرَ وُلِدَ السَّیِّدُ ع مَخْتُوناً وَ َو ِِبََذا اْْلِ

مَّهَاتِ  11.لیهم السالم(ع)الْأَئِمَّةِ  بِأُمِّهِ دَمٌ فِی نِفَاسِهَا وَ هَكَذَا سَبِیلُ أُ
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 ترجمه : 

گوید: سیّد علیه السّالم ختنه شده به دنیا آمد و از حكیمه خاتون  -قدّس اللَّه روحه -محمّد بن عثمان عمرى

 .گفت: خون در زایمان مادرش دیده نشد و مادران ائمّه علیه السّالم همه چنین بودندشنیدم که مى

 نکات : 

  امام  ی دارند و از آن جمله این است که بیت علیهم السالم داریم که امامان  عالماتدر روایات اهل

 .ختنه شده به دنیا می آید 
 . تمام اهل بیت علیهم السالم پاك به دنیا می آیند و خون نفاس در مادرانشان دیده نمی شود 

 روایت نهم : 

 شیعیانو  خبر دادن امام عسكري علیه السالم در مورد تولد حضرت به اصحاب خاص

رَاَن اْْلِِبُّ اْْلَِْْديُّ اْلَعُروِضيُ  ِْ ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس َأَْحَُد ْبُن اْلَُْسْْيِ ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِم َْرَو قَالَ   َحدَّ ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن اْلََْسِن  ِِ ْبِن ِإْسَحاَق َحدَّ
يُ  رَدَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع إِلَى جَدِّي أَحْمَدَ بْ قَاَل:  اْلُقمِّ  حَاقَنِ إِسْلَمَّا وُلِدَ الْخَلَفُ الصَّالِحُ ع وَ

 مَسْتُوراً وَ قِیعَاتُ عَلَیْهِ وَ فِیهِ وُلِدَ لَنَا مَوْلُودٌ فَلْیَكُنْ عِنْدَكَکِتَابٌ فَإِذَا فِیهِ مَكْتُوبٌ بِخَطِّ یَدِهِ ع الَّذِي کَانَ تَرِدُ بِهِ التَّوْ

لَّا الْأَقْرَبَ لِقَرَابَتِهِ وَ الْوَلِیَّ لِوَلَایَتِهِ هُ مِثْلَ مَا  اللَّهُ لَأَحْبَبْنَا إِعْلَامَكَ لِیَسُرَّكَ عَنْ جَمِیعِ النَّاسِ مَكْتُوماً فَإِنَّا لَمْ نُظْهِرْ عَلَیْهِ إِ

. لَامُ  12سَرَّنَا  بِهِ وَ السَّ

 ترجمه : 

احمد بن حسن بن اسحاق قمّى گوید: چون خلف صالح علیه السّالم متولّد گردید از موالیم امام حسن عسكرىّ 

خط که توقیعات با آن دست -اى رسید که در آن، امام با دستخط خودعلیه السّالم به جدّم احمد بن اسحاق نامه

نزد تو مستور و از مردم مكتوم بماند که ما آمده بود: براى ما فرزندى متولّد شده است و باید  -شدصادر مى
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جز به خویشان و دوستان اظهار نكنیم، خواستیم خبر آن را به تو اعالم کنیم تا خداوند تو را شاد سازد همچنان 

 که ما را شاد ساخت و السّالم.

 نكات : 

 ین خاَر معاندین این والدت از اغلب مردم ) به جز شیعیان و اصحاب امام ( مكتوم مانده بود و به هم

بهانه می آوردند و انكار حضرت حجت علیه السالم می نمودند، در صورتی که به دلیل خطراتی که 

وجود داشت نباید عموم مردم از آن با خبر می شدند همانگونه که والدت حضرت موسی علی نبینا و 

کسی  اند و جز نزدیكاناله و علیه السالم از ترس کشته شدن حضرت توسط فرعونیان از مردم مخفی م

 از آن با خبر نبود .

 :  دهم روایت 

 و مختون بودن (  چون ماه  صفاتی از امام در َفولیت ) نورانیت

ثَ نَا َعِليُّ ْبُن اْلََْسِن ْبِن اْلَفرَجِ  ُد ْبُن اْلََْسِن اْلَكْرِخيُّ  َحدَّ ثَ نَا ُُمَمَّ اُروَن َرُجال ا ِمْن قَ اْلُمَؤذُِّن َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ َِ ََِْعُت أَبَا  اَل 
مَانِ صَاحِبَ رَأَیْتُ َأْصَحابِنَا يَ ُقولُ  لَةَ الْبَدْرِ وَ رَأَیْتُ عَلَى سُرَّتِهِ شَعْراً یَجْرِي کَالْخَع وَ وَجْهُهُ یُضِی الزَّ طِّ ءُ کَأَنَّهُ الْقَمَرُ لَیْ

هَكَذَا وُلِدَ وَ هَكَذَا وُلِدْنَا وَ لَكِنَّا سَنُمِرُّ  خْتُوناً فَسَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَوَ کَشَفْتُ الثَّوْبَ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ مَ

 13الْمُوسَى عَلَیْهِ لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.

 ترجمه : 

دیدم  امحمد بن حسن کرخى گوید از ابو هرون که یكى از اصحاب ما بود شنیدم میگفت من صاحب الزمان ر

رویش مانند ماه شب چهارده میدرخشید و بر نافش موئى چون خط روئیده بود، جامه را از او برداشتم ختنه 

شده بود در باره آن از امام یازدهم پرسیدم فرمود چنین متولد شده است و ما هم چنین متولد شدیم ولى تیغ بر 

 آن میكشیم براى مراعات سنة اسالم
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 :  یازدهم روایت 

تبریك تولد حضرت ولیعصر علیه السالم از َرف اصحاب و شیعیان به امام عسكري علیه 

 السالم 

ُد ْبُن اْلَْ  ثَ نَا ُُمَمَّ ُد ْبُن اْلََْسِن ْبِن َأَْحََد ْبِن اْلَولِيِد َرِضَي اللَُّه َعْنهُ قَاَل َحدَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا َعْبُد اللَّهِ سَ َحدَّ ْبُن اْلَعبَّاِس  ِن اْلَكْرِخيُّ قَاَل َحدَّ
ثَ نَا أَبُو اْلَفْضِل اْلََْسُن ْبُن اْلَُْسْْيِ اْلَعَلِويُّ قَاَل:  بْنِ عَلِیٍّ ع بِسُرَّ مَنْ رَأَى دَخَلْتُ عَلَى أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ اْلَعَلِويُّ قَاَل َحدَّ

لَادَةِ ابْنِهِ  14ع. الْقَائِمِ فَهَنَّأْتُهُ بِوِ

 ترجمه : 

حسن بن حسین علوى گوید در سر من رأى خدمت ابى محمد حسن بن على علیه السالم رسیدم و  أبو الفضل

 .بوالدت پسرش قائم )ع( تهنیت گفتم او را

 :  دوازدهم روایت 

 زیارت امام توسط اصحاب و شیعیان  

ثَ نَا َعِليُّ ْبُن اْلََْسِن ْبِن اْلَفرَجِ  ُد ْبُن اْلََْسنِ  اْلُمَؤذُِّن َرِضَي اللَُّه َعْنهُ قَالَ  « َحدَّ َثِِن ُُمَمَّ اُروَن َرُجال ا َحدَّ َِ ََِْعُت أَبَا   اْلَكْرِخيُّ قَاَل 
 15ائَتَیْنرَأَیْتُ صَاحِبَ الزَّمَانِ ع وَ کَانَ مَوْلِدُهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَ خَمْسِینَ وَ مِ ِمْن َأْصَحابِنَا يَ ُقولُ 

 ترجمه : 

گفت: صاحب الزّمان شنیدم که مى -که مردى از اصحاب ما بود -محمّد بن حسن کرخى گوید از ابو هارون

 اى از سال دویست و پنجاه و شش واقع گردید.علیه السّالم را دیدم و والدت او در جمعه
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: سوّم  بخش  

 مخفیانه بودن والدت حضرت حجت سالم اهلل علیه 

اول : روایت    

 مخفی بودن والدت بر مردم 

ْسنَاِد قَاَل قَاَل َعِليُّ ْبُن اْلَُْسْْيِ َسيُِّد اْلَعابِِديَن ع تَخْفَى وِلَادَتُهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى یَقُولُوا لَمْ  مِنَّا الْقَائِمُ ليه السالَِو ِِبََذا اْْلِ

.یُولَدْ بَعْدُ لِیَخْرُجَ حِینَ یَخْرُجُ وَ لَیْسَ لِ  16أَحَدٍ فِی عُنُقِهِ بَیْعَةٌ

 ترجمه : 

 والدت قائم ما بر مردم پنهان است تا به غایتى از امام زین العابدین علیه السّالم روایت شده است که فرمودند:

 که بگویند: هنوز متولد نشده است، تا وقتى که ظهور کند بیعت کسى بر گردنش نباشد

 نكات : 

 آنچنان بوده است که ) غیر شیعیان و محبین آن حضرت ( می  مخفی بودن والدت حضرت بر مردم

 گویند اصال متولد نشده است .
 "  واو حالیه است و به معناي آن است که حضرت در  "و لیس الحد فی عنقه بیعةٌ  "در عبارت  "و

 .و تعهدي به هیچ حاکم ظالمی ندارند حالی ظهور می کنند که بیعت احدي بر گردن ایشان نیست

دوم :  تیروا  

و اصالح امر فرج در یك شب  مخفی بودن والدت بر مردم   
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يُّ َعنْ   َِّ ثَ نَا أَبُو َعْمرٍو اْلَك ٍد اْلَعطَّاُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُُمَمَّ َلِيُل ْبُن ُمَُ  َحدَّ َْ ثَ نَا َج ِد ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل َحدَّ مَّ
ِد ْبِن أَ  ُد ْبُن ِعيَسى َعْن ُُمَمَّ ثَ نَا ُُمَمَّ  صَاحِبُ ْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل:ِِب ُعَمْْيٍ َعْن َسِعيِد ْبِن َغْزَواَن َعْن َأِب َبِصٍْي عَ َأَْحََد قَاَل َحدَّ

لَادَتُهُ هَذَا الْأَمْرِ تَغِیبُ قِهِ بَیْعَةٌ إِذَا خَرَجَ وَ یُصْلِحُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وِ مْرَهُ فِی أَ عَنْ هَذَا الْخَلْقِ کَیْ لَا یَكُونَ لِأَحَدٍ فِی عُنُ

.  17لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ

 ترجمه : 

بو بصیر از امام صادق علیه السّالم روایت کند که فرمود: والدت صاحب األمر بر این مردم نهان است تا ا

 چون خروج کند بیعت هیچ کس بر گردنش نباشد و خداى تعالى امر وى را در یك شب اصالح فرماید.

 روایت سوم : 

 و ثواب عظیم ثابت قدم ماندن بر دین در این دوران !!سرگردانی شیعه در زمان غیبت 

ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلُكوِفُّ  ثَ نَا ُُمَمَّ ْيبَاِنُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ََّ ُد ْبُن َأَْحََد ال ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا قَ  َحدَّ ِْيَاٍد اْْلَدِميُّ قَاَل َحدَّ ُل ْبُن  ِْ ثَ نَا َس اَل َحدَّ
ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُُمَمَّ َعْبُد اْلَعِظيِم ْبُن َعْبِد اللَِّه  يِّ اْلََْسِِنُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن ُُمَمَّ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلَُْسْْيِ ْبِن َعِل

نِّی بِالشِّیعَةِ یَجُولُونَ جَوَلَانَ بَةٌ أَمَدُهَا ََوِیلٌ کَأَمِنَّا غَیْ : لِلْقَائِمِْبِن َأِب طَاِلٍع ع َعْن أَبِيِه َعْن آبَالِِه َعْن أَِمِْي اْلُمْؤِمِنَْي ع قَالَ 

لَا یَجِدُونَهُ أَلَا فَمَنْ ثَبَتَ مِنْهُمْ عَلَى دِینِهِ وَ لَمْ یَقْسُ قَ لُبُونَ الْمَرْعَى فَ دِ غَیْبَةِ إِمَامِهِ فَهُوَ لْبُهُ لِطُولِ أَمَالنَّعَمِ فِی غَیْبَتِهِ یَطْ

لِمَعِی فِی دَرَجَ قَائِمَ مِنَّا إِذَا قَامَ لَمْ یَكُنْ لِأَحَدٍ فِی عُنُقِهِ بَیْعَةٌ فَلِذَ لَادَتُهُ وَ كَ تَخْفَتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ الْ ى وِ

 18یَغِیبُ شَخْصُهُ.

 ترجمه : 

ائم م چنین روایت کند: براى قعبد العظیم حسنىّ از امام جواد از آباء بزرگوارشان از امیر المؤمنین علیه السّال

انند جوالن دهد مبینم که جوالن مىما غیبتى است که مدّتش َوالنى است، گویا شیعه را در دوران غیبت او مى

یابند، بدانید هر که در آن دوران در دینش استوار باشد و قلبش جویند امّا آن را نمىچهارپایان، چراگاه را مى

هم درجه من است. سپس فرمود: هنگامى که قائم  سخت نشود او در روز قیامتبه واسطه َول غیبت امامش 
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ما قیام کند بیعت احدى بر گردن او نیست و به این دلیل است که والدتش پنهان است و شخص او غایب 

 شود.مى

 روایت چهارم : 

 بشارت به آمدن حضرت 

ُد ْبُن َعِليٍّ َماِجيَلَوْيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَ  ثَ نَا ُُمَمَّ ُد ْبُن ََيََْي اْلَعطَّاُر قَاَل َحدَّ َحدَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا اْلَُْسْْيُ ْبُن َعِليٍّ النَّْيَسابُورِيُّ قَاَل اَل َحدَّ
َِْح قَاَل: ثَ نَا اْلََْسُن ْبُن اْلُمْنِذِر َعْن ََحَْزَة ْبِن َأِب اْلَف لْبَارِحَةَ فِی الدَّارِ مَوْلُودٌ لِأَبِی اجَاءَنِی یَوْماً فَقَالَ لِیَ الْبِشَارَةُ وُلِدَ  َحدَّ

 19.مُحَمَّدٍ ع وَ أَمَرَ بِكِتْمَانِهِ قُلْتُ وَ مَا اسْمُهُ قَالَ سُمِّیَ بِمُحَمَّدٍ وَ کُنِّیَ بِجَعْفَر

 ترجمه : 

حسن بن منذر گوید: روزى حمزة بن أبى الفتح به نزد من آمد و گفت:مژده که دوش براى امام حسن عسكرى 

ه السّالم در سرا فرزندى متولّد گردید و او فرمان داد که کودك را پنهان دارند، گفتم: نام او چیست؟ علی

 اش ابو جعفر است.اند و کنیهگفت: او را محمّد نامیده

: چهارم  بخش  

کسانی که امام عصر علیه السالم را زیارت کردند و با ایشان صحبت کردند   

 روایت اول : 

ثَ نَا َعِليُّ ْبُن اْلََْسِن ْبِن اْلَفرَجِ  ُد ْبُن اْلََْسِن اْلَكْرِخيُّ قَ  َحدَّ ثَ نَا ُُمَمَّ اُروَن َرُجال ا ِمْن اْلُمَؤذُِّن َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ َِ ََِْعُت أَبَا  اَل 
مَانِ صَاحِبَ رَأَیْتُ َأْصَحابِنَا يَ ُقولُ  لَةَ الْبَدْرِ وَ رَأَیْتُ عَلَى سُرَّتِهِ شَعْراً یَجْرِي کَالْخَع وَ وَجْهُهُ یُضِی الزَّ طِّ ءُ کَأَنَّهُ الْقَمَرُ لَیْ

ا وُلِدَ وَ هَكَذَا وُلِدْنَا وَ لَكِنَّا سَنُمِرُّ هَكَذَ وَ کَشَفْتُ الثَّوْبَ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ مَخْتُوناً فَسَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

.  20الْمُوسَى عَلَیْهِ لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ
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 ترجمه : 

محمد بن حسن کرخى گوید از ابو هرون که یكى از اصحاب ما بود شنیدم میگفت من صاحب الزمان را دیدم 

روئیده بود، جامه را از او برداشتم ختنه رویش مانند ماه شب چهارده میدرخشید و بر نافش موئى چون خط 

شده بود در باره آن از امام یازدهم پرسیدم فرمود چنین متولد شده است و ما هم چنین متولد شدیم ولى تیغ بر 

 .آن میكشیم براى مراعات سنة اسالم

 : دومروایت 

 نفر از شیعیان  40نشان دادن امام عصر علیه السالم به 

ُد ْبُن َعِليٍّ َماِجيَلوَ  ثَ نَا ُُمَمَّ َثِِن جَ َحدَّ طَّاُر قَاَل َحدَّ ُد ْبُن ََيََْي اْلَع ثَ نَا ُُمَمَّ َي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ٍٍ اْلَفَزارِيُّ ْيِه َرِض ِد ْبِن َماِل ْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ
َْْمانَ  ُد ْبُن ُع ُد ْبُن أَيُّوَب ْبِن نُوٍح َو ُُمَمَّ َثِِن ُمَعاِويَةُ ْبُن ُحَكْيٍم َو ُُمَمَّ عَرَضَ عَلَیْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ  َي اللَّهُ َعْنهُ قَاُلوااْلَعْمرِيُّ َرضِ  قَاَل َحدَّ

لِیفَتِی عَلَیْكُمْ أََِیعُوهُ وَ لَا  مَنْزِلِهِ فِی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ نَحْنُ وَ کُنَّا أَرْبَعِینَ رَجُلًا فَقَالَ هَذَا إِمَامُكُمْ مِنْ بَعْدِي وَ خَ

قُوا  مِكُمْ هَذَا تَتَفَرَّ مَا إِنَّكُمْ لَا تَرَوْنَهُ بَعْدَ یَوْ لِكُوا أَ یَانِكُمْ فَتَهْ قَالُوا فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَمَا مَضَتْ إِلَّا « 1»مِنْ بَعْدِي فِی أَدْ

 21أَیَّامٌ قَلَائِلُ حَتَّى مَضَى أَبُو مُحَمَّدٍ ع.

 ترجمه : 

بن عثمان گویند ما چهل نفر در منزل امام حسن علیه السّالم بودیم  عاویة بن حكیم و محمّد بن ایّوب و محمّد

و او فرزندش را به ما عرضه کرد و فرمود: این امام شما پس از من و خلیفه من بر شماست، از او اَاعت کنید 

ویند: گو پس از من در دین خود متفرّق نشوید که هالك خواهید شد، بدانید که بعد از این او را نخواهید دید، 

 از حضورش بیرون آمدیم و پس از چند روزى قلیل امام حسن علیه السّالم درگذشت.

پایان جلسه سوم-------------------------------  
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 چهارم :شروع جلسه 

 ادامه بخش چهارم

:  ومسروایت   

 آشنا کردن شیعیان و اصحاب با امام عصر علیه السالم و آماده سازي براي غیبت

ثَ نَا َجْعفَ  َمْرقَ ْنِديُّ قَاَل َحدَّ ُر ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلُمظَفَِّر اْلَعَلِويُّ السَّ ثَ نَا أَبُو طَاِلٍع اْلُمظَفَّ ِد ْبِن رُ َحدَّ ِد ْبِن َمْسُعوٍد َعْن أَبِيِه ُُمَمَّ  ْبُن ُُمَمَّ
ٍد اْلبَْلِخيُ َمْسُعوٍد  ُِ ْبُن ُُمَمَّ ثَ نَا آَد َثِِن َعِليُّ ْبُن اْلَُْسْْيِ   اْلَعيَّاِشيِّ قَاَل َحدَّ ِد بْ   قَاَل َحدَّ ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ قَّاُق قَاَل َحدَّ اُروَن الدَّ َِ ِن 

ٍٍ اْْلَْشََتِ قَ  يَم ْبِن َماِل ِِ ثَِِن يَ ْعُقوُب ْبُن َمْنُقوٍش قَاَل:ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن قَاِسِم ْبِن ِإبْ َرا خَلْتُ عَلَى أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ دَ اَل َحدَّ

 فِی الدَّارِ وَ عَنْ یَمِینِهِ بَیْتٌ عَلَیْهِ سِتْرٌ مُسَبَّلٌ فَقُلْتُ لَهُ یَا سَیِّدِي مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ دُکَّانٍ عَلَى عَلِیٍّ ع وَ هُوَ جَالِسٌ

يُّ لَهُ عَشْرٌ أَوْ ثَمَانٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَاضِحُ الْجَبِینِ أَبْیَضُ الْوَجْهِ دُرِّ  فَقَالَ ارْفَعِ السِّتْرَ فَرَفَعْتُهُ فَخَرَجَ إِلَیْنَا غُلَامٌ خُمَاسِیٌ

مَّدٍ ع ثُمَّ خَالٌ وَ فِی رَأْسِهِ ذُؤَابَةٌ فَجَلَسَ عَلَى فَخِذِ أَبِی مُحَالْمُقْلَتَیْنِ شَثْنُ الْكَفَّیْنِ مَعْطُوفُ الرُّکْبَتَیْنِ فِی خَدِّهِ الْأَیْمَنِ 

مَّ قَالَ لِی یَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَیْهِ ثُقَالَ لِی هَذَا صَاحِبُكُمْ ثُمَّ وَثَبَ فَقَالَ لَهُ یَا بُنَیَّ ادْخُلْ إِلَى الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ فَدَخَلَ الْبَیْتَ وَ 

 .22انْظُرْ مَنْ فِی الْبَیْتِ فَدَخَلْتُ فَمَا رَأَیْتُ أَحَدا یَعْقُوبُ

 ترجمه : 

یعقوب بن منقوش گوید: وارد بر امام عسكرىّ علیه السّالم شدم و او بر مصطبه سرا )نیمكت سنگى( نشسته بود 

مود: پرده راى آویزان بود، گفتم: سرورم! صاحب األمر کیست؟ فو سمت راستش اتاقى بود که بر در آن پرده

اى که حدود پنج وجب َول او بود و سنّش هشت یا ده سال بود بیرون آمد را بردار، آن را باال بردم و پسر بچه

ه نظر میامد کمی ) ب با پیشانى نورانى و روئى سپید و چشمانى درخشان و کف دستى سطبر و زانوانى برگشته

، بر گونه راستش خالى بود و بر سرش گیسوانى، آمد و به روي جلو خم شده است زانوان مبارك حضرت ( 

رزند شماست، سپس آن ف بر زانوى پدرش امام عسكرىّ علیه السّالم نشست، آنگاه به من فرمود: این صاحب
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از جا برجست و امام بدو گفت: فرزندم! به درون خانه برو تا وقت معلوم بیاید و او به داخل خانه رفت و من او 

 سپس فرمود:اى یعقوب! بنگر که در آن خانه کیست؟ من داخل خانه شدم امّا کسى را ندیدم! را نگریستم،

 نکات : 

  عرب در اصطالح به پسر بچه در دوران قبل از بلوغ می گوید: مُراهِق 
  و همچنین عرب به پسر بچه اي  که در دوران قبل از مُراهق است می گوید خُماسی ) یعنی کسی که

 است (  وجب 5ارتفاع او 
  آماده می فرمایند  ایشانبراي غیبت و امام علیه السالم همچنان شیعیان  را با امام بعد 

 :چهارم  تیروا

 تشرّف جناب محمد بن عثمان وکیل حضرت خدمت امام عصر علیه السالم 

ثَ نَا َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعَفٍر اْلِْ  ِل َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلُمََوَكِّ ثَ نَا ُُمَمَّ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ  ْمَْيِيُّ قَاَل:َحدَّ

وَ هُوَ  الْحَرَامِ اللَّهِ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ نَعَمْ وَ آخِرُ عَهْدِي بِهِ عِنْدَ بَیْتِالْعَمْرِيَّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ صَاحِبَ 

 23یَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِی مَا وَعَدْتَنِی.

 ترجمه : 

عبد اللَّه بن جعفر گوید: از محمّد بن عثمان عمرى پرسیدم: آیا صاحب األمر را دیدى؟ گفت: آرى و آخرین 

 اى برآور.گفت: بار الها! آنچه به من وعده فرمودهار نزد بیت اللَّه الحرام بود و مىدید

 نکات : 

 .امام عصر علیه السالم هم نیز براي فرج خودشان دعا می فرمایند 
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 :پنجم  تیروا

 فرمایند دعا می نار کعبه کحضرت ر حالیكه دتشرّف جناب محمد بن عثمان 

ِل َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلُمََوَكِّ ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعَفٍر اْلِْ  َحدَّ َْْماَن اْلَعْمرِيَّ مْ َحدَّ َد ْبَن ُع ََِْعُت ُُمَمَّ َْيِيُّ قَاَل 
 24قِمْ لِی مِنْ أَعْدَائِی.رَأَیْتُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فِی الْمُسْتَجَارِ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ انْتَ َرِضَي اللَّهُ َعْنهُ يَ ُقولُ 

 ترجمه : 

م که در را دید -صلوات اللَّه علیه -گفت: اوعبد اللَّه بن جعفر گوید: از محمّد بن عثمان عمرى شنیدم که مى

 گفت: بار الها! از دشمنان من انتقام بگیر.هاى کعبه آویخته بود و مىمستجار به پرده

 :ششم  تیروا

  !! بشارت در مورد عطسه

ٍد ع قَاَلتْ  ُِ أَِِب ُُمَمَّ َِِْن َنِسيُم َخاِد ثَ  ِد ْبِن َعْبِد اللَِّه َو َحدَّ يُم ْبُن ُُمَمَّ ِِ صَاحِبُ الزَّمَانِ ع وَ قَدْ دَخَلْتُ عَلَیْهِ  قَالَ لِی قَاَل ِإبْ َرا

لَةٍ فَعَطَسْتُ فَقَالَ لِی یَرْحَمُكِ اللَّهُ قَالَتْ نَسِیمُ فَفَرِحْتُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِی ع أَ لَا أُبَشِّرُكِ فِی  عِنْدَهُ بَعْدَ مَوْلِدِهِ بِلَیْ

لَاثَةَ أَیَّام مَانٌ مِنَ الْمَوْتِ ثَ  25الْعُطَاسِ فَقُلْتُ بَلَى یَا مَوْلَايَ فَقَالَ هُوَ أَ

 ترجمه : 

ید: بر صاحب األمر علیه السّالم یك شب پس از تولّدش وارد شدم گو -خادمه امام حسن علیه السّالم -نسیم

بدان خوشحال شدم، فرمود: آیا تو را در باب عطسه  و نزد او عطسه زدم، فرمود: یرحمك اللَّه، نسیم گوید:

 زند تا سه روز از مرگ در امان است.آرى، فرمود: کسى که عطسه مى زدن مژده بدهم؟ گفتم:
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 :هفتم  تیروا

 خاتم االوصیاء 

ثَِِن طَرِيٌف أَبُو َنْصرٍ  ٍد اْلَعَلِويِّ قَاَل َحدَّ يَم ْبِن ُُمَمَّ ِِ ْسنَاِد َعْن ِإبْ َرا ع فَقَالَ عَلَیَّ  الزَّمَانِ صَاحِبِ عَلَى دَخَلْتُ قَاَل:  َو ِِبََذا اْْلِ

فُنِی قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَنْ أَنَا فَقُلْتُ أَنْتَ سَیِّ قَالَ لَیْسَ عَنْ هَذَا دِي وَ ابْنُ سَیِّدِي فَبِالصَّنْدَلِ الْأَحْمَرِ فَأَتَیْتُهُ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَ تَعْرِ

فَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَلَا  یِّنْ لِیسَأَلْتُكَ قَالَ ََرِیفٌ فَقُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ فَبَ ءَ عَنْ قَالَ أَنَا خَاتَمُ الْأَوْصِیَاءِ وَ بِی یَدْ

 26أَهْلِی وَ شِیعَتِی.

 ترجمه : 

ابو نصر َریف گوید: بر صاحب الزّمان علیه السّالم وارد شدم فرمود: برایم صندل سرخ بیاور، برایش آوردم، 

اسى؟ گفتم: آرى، فرمود: من کیستم؟ گفتم: شما آقاى من و فرزند آقاى من هستید، شنسپس فرمود: آیا مرا مى

فرمود: از این نپرسیدم، َریف گوید: گفتم: فداى شما شوم، برایم بیان کنید، فرمود: من خاتم األوصیاء هستم 

 کند.برَرف مى  و خداى تعالى به واسطه من بال را از خاندان و شیعیانم

 نکات : 

  زمان علیه السالم معرفت خویش را با مهربانی به یكی از شیعیانشان  تعلیم می فرمایند .امام 

 : شتم ه تیروا

 ایشان را زیارت فرموده و برامام عصر علیه السالم  و غیر وکالي وکالذکر کسانی که از 

 معجزات حضرت واقف شدند

ثَ نَا أَبُو َعِليٍّ اْْلََسِديُّ َعْن أَبِ  ٍد اْْلَُزاِعيُّ َرِضَي اللَّهُ َعْنهُ قَاَل َحدَّ ُد ْبُن ُُمَمَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ِد ْبِن َأِب َعْبِد اللَِّه اْلُكوِفِ يَحدَّ رَ أَنَّهُ ذَکَ :ِه َعْن ُُمَمَّ

مَانِ ع انْتَهَى عَدَدَ مَنِ لَیْهِ مِمَّنْ وَقَفَ عَلَى مُعْجِزَاتِ صَاحِبِ الزَّ وَ رَآهُ مِنَ الْوُکَلَاءِ بِبَغْدَادَ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ  لیه السالمإِ
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وَازِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ مِنْ أَهْلِ قُمَّ وَ حَاجِزٌ وَ الْبِلَالِیُّ وَ الْعَطَّارُ وَ مِنَ الْكُوفَةِ الْعَاصِمِیُّ وَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْ

 یَعْنِی نَفْسَهُ وَ مِنْ أَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ وَ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ الْبَسَّامِیُّ وَ الْأَسَدِيُّ

مِ بْنُ لْقَاسِبْنُ الْعَلَاءِ وَ مِنْ أَهْلِ نَیْسَابُورَ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ وَ مِنْ غَیْرِ الْوُکَلَاءِ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ أَبُو ا آذَرْبِیجَانَ الْقَاسِمُ

وَ أَبُو   وَ النِّیلِیُّ وَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ دُبَیْسٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيُّ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُنَیْدِيُّ وَ هَارُونُ الْقَزَّازُ أَبِی حُلَیْسٍ

ی إِسْحَاقُ الْكَاتِبُ مِنْ بَنِعَبْدِ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخٍ وَ مَسْرُورٌ الطَّبَّاخُ مَوْلَى أَبِی الْحَسَنِ ع وَ أَحْمَدُ وَ مُحَمَّدٌ ابْنَا الْحَسَنِ وَ 

فَرُ بْنُ حَمْدَانَ وَ مُحَمَّدُ  احِبُوَ صَاحِبُ النَّوَاءِ وَ صَ نَیْبَخْتٍ الصُّرَّةِ الْمَخْتُومَةِ وَ مِنْ هَمَدَانَ مُحَمَّدُ بْنُ کِشْمِرْدَ وَ جَعْ

 ابْنُ بَاذْشَالَةَ  وَأَصْفَهَانَ  بْنُ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ وَ مِنَ الدِّینَوَرِ حَسَنُ بْنُ هَارُونَ وَ أَحْمَدُ بْنُ أُخَیَّةَ  وَ أَبُو الْحَسَنِ وَ مِنْ

 إِسْحَاقَ وَ أَبُوهُ وَ الْحَسَنُ مِنَ الصَّیْمَرَةِ زَیْدَانُ وَ مِنْ قُمَّ الْحَسَنُ بْنُ النَّضْرِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

وَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ هَارُونَ وَ صَاحِبُ الْحَصَاةِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ  بْنُ یَعْقُوبَ وَ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ الْقَاسِمُ بْنُ مُوسَى وَ ابْنُهُ

فَّاءُ وَ مِنْ قَزْوِینَ مِرْدَاسٌ وَ عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ وَ رَ مِنْ فَاقْتَرَ رَجُلَانِ وَ مِنْ شَهْرَزُو مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُلَیْنِیُّ وَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّ

لْفِ دِینَارٍ وَ صَاحِبُ الْمَالِ وَ الرُّقْعَةِ الْبَیْضَاءِ وَ أَبُو ثَابِتٍ وَ   ابْنُ الْخَالِ وَ مِنْ فَارِسٍ الْمَحْرُوجُ وَ مِنْ مَرْوَ صَاحِبُ الْأَ

 وَ لْحَسَنُ ابْنُهُ وَ الْجَعْفَرِيُّ وَ ابْنُ الْأَعْجَمِیِّمِنْ نَیْسَابُورَ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَیْبِ بْنِ صَالِحٍ وَ مِنَ الْیَمَنِ الْفَضْلُ بْنُ یَزِیدَ وَ ا

وَ صَاحِبُ الْمَالِ بِمَكَّةَ وَ أَبُو رَجَاءٍ وَ مِنْ نَصِیبِینَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْوَجْنَاءِ   الشِّمْشَاَِیُّ وَ مِنْ مِصْرَ صَاحِبُ الْمَوْلُودَیْنِ

 27.وَ مِنَ الْأَهْوَازِ الْحُصَیْنِیُ

 ترجمه : 

 الزّمان علیه السّالم واقف شده و آن -محمّد بن أبى عبد اللَّه اسامى بعضى از کسانى را که بر معجزات صاحب

 اند بدین شرح گزارش کرده است: وکالء:حضرت را زیارت کرده

 بغداد: عمرى و پسرش و حاجز و باللى و عطار.

 مهزیار.کوفه: عاصمىّ. اهواز: محمّد بن إبراهیم بن 

 قم: أحمد بن إسحاق. همدان: محمّد بن صالح.

 رىّ: بسامى و أسدى که یكى از راویان همین حدیث است.
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 آذربایجان: قاسم بن عالء. نیشابور: محمّد بن شاذان.

ى. لغیر وکالء بغداد: ابو القاسم بن أبى حلیس. و أبو عبد اللَّه کندى. و أبو عبد اللَّه جنیدى. و هارون قزّاز. و نی

. و -که آزادشده امام هادى علیه السّالم است -فروخ. و مسرور َبّاخ -و ابو القاسم بن دبیس. و أبو عبد اللَّه بن

 أحمد و محمّد فرزندان حسن. و إسحاق کاتب از خاندان نوبخت. و صاحب نواء. و صاحب صرّه مختومه.

 بن عمران.همدان: محمّد بن کشمرد. و جعفر بن حمدان. و محمّد بن هارون 

 دینور: حسن بن هارون. و أحمد بن أخیه. و أبو الحسن.

 اصفهان: ابن باذشاله. صیمره: زیدان.

 قم: حسن بن نضر. و محمّد بن محمّد. و علیّ بن محمّد بن إسحاق. و پدرش. و حسن بن یعقوب.

د. و محمّد بن محمّد رى: قاسم بن موسى. و پسرش. و أبو محمّد بن هارون. و صاحب الحصاة. و علیّ بن محمّ

 کلینىّ. و ابو جعفر رفاء.

 قزوین: مرداس و على بن أحمد. فاقتر یا قابس یا قائن: دو مرد.

 شهر زور: ابن الخال. فارس: محروج. مرو: صاحب هزار دینار و رقعه سفید. و ابو ثابت.

 نیشابور: محمّد بن شعیب بن صالح.

 ابن اعجمى. و شمشاَى.یمن: فضل بن یزید. و پسرش حسن. و جعفرى. و 

 مصر: صاحب مولودین. مكّه: صاحب المال. و أبو رجاء. نصیبین: ابو محمّد بن الوجناء. اهواز: خصینى.

 روایت نهم : 

 در َواف دیدم !!  معجزه اي که 

ثَ نَا أَبُو اْلَقاِسمِ  يَم ْبِن ِإْسَحاَق الطَّاَلَقاِنُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ِِ ُد ْبُن ِإبْ َرا ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا  َحدَّ َعِليُّ ْبُن َأَْحََد اْْلَِدجِييُّ اْلُكوِفُّ قَاَل َحدَّ
سِتّاً وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أََُوفَ السَّابِعَ فَإِذَا أَنَا بِحَلْقَةٍ عَنْ یَمِینِ الْكَعْبَةِ وَ  بَیْنَمَا أَنَا فِی الطَّوَافِ قَدْ َُفْتُ قَاَل: «2» اْْلَِْْديُ 
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 مِنْ مْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْ کَلَامِهِ وَ لَا أَعْذَبَشَابٍّ حَسَنِ الْوَجْهِ ََیِّبِ الرَّائِحَةِ هَیُوبٍ مَعَ هَیْبَتِهِ مُتَقَرِّبٌ إِلَى النَّاسِ یَتَكَلَّمُ فَلَ

هَرُ فِی کُلِّ نُ رَسُولِ اللَّهِ یَظْنُطْقِهِ وَ حُسْنِ جُلُوسِهِ فَذَهَبْتُ أُکَلِّمُهُ فَزَبَرَنِی النَّاسُ فَسَأَلْتُ بَعْضَهُمْ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا ابْ

لَنِی ع حَصَاةً فَحَوَّلْتُ وَجْهِی سَنَةٍ یَوْماً لِخَوَاصِّهِ یُحَدِّثُهُ مْ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِي مُسْتَرْشِداً أَتَیْتُكَ فَأَرْشِدْنِی هَدَاكَ اللَّهُ فَنَاوَ

بْتُ فَإِذَا أَنَا بِهِ ع هَذَهَبٍ فَذَ فَقَالَ لِی بَعْضُ جُلَسَائِهِ مَا الَّذِي دَفَعَ إِلَیْكَ فَقُلْتُ حَصَاةً وَ کَشَفْتُ عَنْهَا فَإِذَا أَنَا بِسَبِیكَةِ

الَ ع أَنَا لْتُ لَا فَقَقَدْ لَحِقَنِی فَقَالَ لِی ثَبَتَتْ عَلَیْكَ الْحُجَّةُ وَ ظَهَرَ لَكَ الْحَقُّ وَ ذَهَبَ عَنْكَ الْعَمَى أَ تَعْرِفُنِی فَقُ

ا مُلِئَتْ جَوْراً إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ وَ لَا یَبْقَى النَّاسُ فِی الْمَهْدِيُّ وَ أَنَا قَائِمُ الزَّمَانِ أَنَا الَّذِي أَمْلَؤُهَا عَدْلًا کَمَ

. مَانَةٌ لَا تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ  28فَتْرَةٍ وَ هَذِهِ أَ

 ترجمه : 

م را به جاى آورم ناگهان خواستم شوط هفتازدى گوید: وقتى در َواف بودم و شش شوط کرده بودم و مى

جمعى را دیدم که سمت راست کعبه حلقه زده بودند و جوانى خوشرو و خوشبو و با هیبت و وقار نزدیك 

گوید و من کسى را همچون او نیكو سخن و شیرین کالم و خوش مجلس ندیده آنها ایستاده و با آنها سخن مى

ند راندند از بعضى از آنان پرسیدم: این کیست؟ گفتند: فرز بودم، پیش رفتم تا با او سخن بگویم امّا مردم مرا

گوید: بدو گفتم: اى شود و براى خاصّان خود سخن مىرسول اللَّه است که در هر سال یك روز ظاهر مى

ام تا مرا ارشاد کنید خدا هادى شما باشد، ریگى به من داد و من برگشتم، یكى از سرورم! به نزد شما آمده

به من گفت: به تو چه داد؟ گفتم: ریگى، دستم را گشودم دیدم َالست، رفتم و به ناگاه به من  همنشینان او

ملحق شد و خود را در مقابل او دیدم، فرمود: آیا بر تو حجّت ثابت و حقّ آشكار گردید و کورى زایل 

ا پر از ستم که زمین رشناسى؟ گفتم: خیر، فرمود: من مهدى و قائم زمانه هستم، من کسى هگردید؟ آیا مرا مى

پیشوا نباشند و این امانتى نزد توست و ماند و مردم بىعدل و داد کنم پس از جور، زمین از حجّت خالى نمى

 آن را جز به برادران حقّ جوى خود مگو.

 نکات : 

  دوستان توجه بفرمایید اثبات امامت براي این شخص از َرف امام عصر علیه السالم با معجزه انجام

شد، لذاست که بدانیم چنانچه کسی بخواهد به شخصی که ادعا می کند امام زمان است به عنوان امام 

نها تنها و ت عصر علیه السالم ایمان بیاورد و حجت بر او تمام بشود و اَاعت بر او واجب گردد این
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نیازمند به معجزه است و اثبات حجیت یك فرد به عنوان امام بر یك شخص به هیچ وجه از َریق 

ه اعتباري ندارد بالنتیج ...و ) که مدعین دروغین مهدویت این زمان ادعا می کنند  ( خواب یا استخاره 

 است ( معجزه است نه چیز دیگر کارت شناسائی امام به غیر از عالمات امام ) که در روایات بیان شده 
 . حجت بوسیله ي معجزه امام عصر علیه السالم بر فردي که به دنبال هدایت بود ثابت شد 
 . زمین هیچ گاه بدون حجت نبوده و نخواهد بود 

 

پایان جلسه چهارم-------------------------------  

 پنجم :شروع جلسه 

: پنجم   بخش  

 حوادث بعد از شهادت امام عسکری سالم اهلل علیه 

 :  اولروایت 

 غارت خانه ي امام سالم اهلل علیه  

ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلَُْسْْيِ ْبِن َعِليِّ ْبنِ  ثَ نَا أَبُو اْلََْسِن َعِليُّ ْبُن اْلََْسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن ُُمَمَّ ََِْعُت أَبَا اْلَُْسْْيِ أَ  َحدَّ ِب طَاِلٍع ع قَاَل 
ثَ نَا أَِِب  هِ اْلََْسَن ْبَن َوْجنَاَء يَ ُقوُل َحدَّ كَبَسَتْنَا الْخَیْلُ وَ فِیهِمْ فَ لیهما السالمأَنَّهُ کَانَ فِی دَارِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع   َعْن َجدِّ

لَايَ الْقَائِمِ ع قَا قْبَلَ وَ  هِ علَ فَإِذَا أَنَا بِجَعْفَرُ بْنُ عَلِیٍّ الْكَذَّابُ وَ اشْتَغَلُوا بِالنَّهْبِ وَ الْغَارَةِ وَ کَانَتْ هِمَّتِی فِی مَوْ قَدْ أَ

. الْبَابِ مِنَ عَلَیْهِمْ خَرَجَ لَیْهِ وَ هُوَ ع ابْنُ سِتِّ سِنِینَ فَلَمْ یَرَهُ أَحَدٌ حَتَّى غَابَ  29وَ أَنَا أَنْظُرُ إِ

ابو الحسن بن وجناء بواسطه پدرش از جدش روایت کرده است که گوید در خانه حسن بن على )امام یازدهم( 

بودیم که سواران خلیفه بهمراهى جعفر بن على کذاب ما را در میان گرفتند و مشغول چپاول و غارت شدند و 
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آن حضرت آمد و در میان آنان  همه توجه من بحضرت قائم علیه السالم و حفاظت او بود گوید بناگاه دیدم

 پیش چشم من از در خانه بیرون رفت و او شش سال داشت و کسى او را ندیدتا پنهان شد.

 :  دومروایت 

 كري علیه السالم ماجرایی از روز شهادت امام عس

دِ  َْعُه ِإَّلَّ َعْن ُُمَمَّ َْ َِْ َأ َْْبَا ا ِف بَ ْعِض اْلُكَُِع اْلُمَصنََّفِة ِف الََّوارِيِخ َو  ُُ ُم مَاتَ أَبُو مُحَمَّدٍ  ِن اْلَُْسْْيِ ْبِن َعبَّاٍد أَنَّهُ قَاَل:بْ  َو َوَجْد

ى الْمَدِینَةِ وَ ذَلِكَ کَثِیرَةً إِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَوْمَ جُمُعَةٍ مَعَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ کَانَ فِی تِلْكَ اللَّیْلَةِ قَدْ کَتَبَ بِیَدِهِ کُتُباً

لَّفِی شَهْرِ رَبِیعٍ الْ قْتِ إِ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْهُ سَنَةَ سِتِّینَ وَ مِائَتَیْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ لَمْ یَحْضُرْهُ فِی ذَلِكَ الْوَ ا صَقِیلُ الْجَارِیَةُ أَوَّلِ 

أُ أُغْلِیَ بِالْمَصْطَكَى فَجِئْنَا بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَ أَبْدَ وَ عَقِیدٌ الْخَادِمُ وَ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ غَیْرُهُمَا قَالَ عَقِیدٌ فَدَعَا بِمَاءٍ قَدْ

هِ مَرَّةً مَرَّةً وَ جْهَهُ وَ ذِرَاعَیْبِالصَّلَاةِ هَیِّئُونِی فَجِئْنَا بِهِ وَ بَسَطْنَا فِی حَجْرِهِ الْمِنْدِیلَ فَأَخَذَ مِنْ صَقِیلَ الْمَاءَ فَغَسَلَ بِهِ وَ

مَیْهِ مَسْحاً وَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ عَلَى فِرَاشِهِ وَ أَخَذَ الْقَدَحَ لِیَشْرَبَ فَأَقْبَلَ الْقَدَحُ یَضْرِبُمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ  ثَنَایَاهُ  وَ قَدَ

لَیْهِ وَ دُ إِلَى  فِنَ فِی دَارِهِ بِسُرَّ مَنْ رَأَىوَ یَدُهُ تَرْتَعِدُ فَأَخَذَتْ صَقِیلُ الْقَدَحَ مِنْ یَدِهِ وَ مَضَى مِنْ سَاعَتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَ

لَیْهِ فَصَارَ إِلَى کَرَامَةِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ قَدْ کَمَلَ عُمُرُهُ تِسْعاً وَ الَ لِی عِشْرِینَ سَنَةً قَالَ وَ قَ جَانِبِ أَبِیهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَ

حَمَّدٍ ع مِنَ الْمَدِینَةِ وَ اسْمُهَا حَدِیثُ حِینَ اتَّصَلَ بِهَا الْخَبَرُ إِلَى سُرَّ مَنْ رَأَى عَبَّادٌ فِی هَذَا الْحَدِیثِ قَدِمَتْ أُمُّ أَبِی مُ

یَّاهَا بِمِیرَاثِهِ وَ سِعَایَتُهُ بِهَ لَى السُّلْطَافَكَانَتْ لَهَا أَقَاصِیصُ یَطُولُ شَرْحُهَا مَعَ أَخِیهِ جَعْفَرٍ وَ مُطَالَبَتُهُ إِ فُهُ مَا أَمَرَ نِ وَ کَشْا إِ

مُهُ وَ عَلَ نِسَاءُ الْمُعْتَمِدِ وَ خَدَاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسَتْرِهِ فَادَّعَتْ عِنْدَ ذَلِكَ صَقِیلُ أَنَّهَا حَامِلٌ فَحُمِلَتْ إِلَى دَارِ الْمُعْتَمِدِ فَجَ

 أَمْرُ إِلَى أَنْ دَهَمَهُمْ ارِبِ یَتَعَاهَدْنَ أَمْرَهَا فِی کُلِّ وَقْتٍ وَ یُرَاعُونَنِسَاءُ الْمُوَفَّقِ وَ خَدَمُهُ وَ نِسَاءُ الْقَاضِی ابْنِ أَبِی الشَّوَ

 غَیْرُ بِ الزِّنْجِ بِالْبَصْرَةِ وَالصِّغَارِ وَ مَوْتُ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَى بْنِ خَاقَانَ بَغْتَةً وَ خُرُوجُهُمْ مِنْ سُرَّ مَنْ رَأَى وَ أَمْرُ صَاحِ

 30لِكَ فَشَغَلَهُمْ ذَلِكَ عَنْهَا.ذَ

در بعضى از کتب تاریخ نوشته دیدم و از کسى نشنیدم که محمد بن حسن بن عباد روایت کرده است که ابو 

محمد علیه السالم روز جمعه وقت نماز بامداد در گذشت و در آن شب که هشت روز از شهر ربیع االول 

یارى براى مدینه بدست خود نوشته بود و کسى جز صیقل هاى بسدویست و شصت و شش هجرى بود نامه

کنیز و عقید خادم و دیگران که خداى عز و جل میداند و بس حضور او نبوده است عقید گوید از ما آب 

جوشیده مصطكى خواست و برایش حاضر کردیم فرمود اول نماز میخوانم مرا آماده نماز کنید براى او آب 
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دامنش گستردیم آب را از دست صیقل گرفت روى دو دست را تا مرفق یك  وضوء آوردیم و دستمالى در

بار یك بار شست و بسر و دو پایش مسحى کرد و نماز صبح را در همان بستر خود بجا آورد و قدح را گرفت 

تا بنوشد، چون بلب مبارك برد لرزه داشت و بدندانهاى پیشین او میخورد و دستش میلرزید، صیقل قدح را از 

ت او گرفت و همان ساعت در گذشت و در خانه خود در سر من راى کنار پدرش بخاك سپرده شد و دس

غریق کرامت حق جالله گردید و عمرش بیست و نه سال تمام بود، عباد در این حدیث براى خود من گفت. 

آن  ادرهاى بسیار مفصل با برچون خبر وفات ابى محمد بگوش مادرش رسید بسر من راى آمد و داستان

حضرت جعفر دارد که از او َلب ارث نمود و پیش خلیفه از او سعایت کرد و کشف ستر او نمود که خدا 

دستور حفظ او را داده است. صیقل در این وقت ادعا کرد که آبستن است و او را بخانه معتمد عباسى بردند و 

لشوارب همه در حال مامور بازرسى او شدند زنان معتمد و خدام او و زنان موفق و خدام و زنان قاضى ابن ابى ا

مرگ  -2حادثه خروج صفاریان در خراسان  -1ها ریخت آن و او را مراقبت میكردند تا حوادث زیر بر سر

شورش صاحب الزنج و قرمطیان در  -3ناگهانى عبید اللَّه بن یحیى بن خاقان و بیرون رفتن آنها از سر من رأى 

 ها را از صیقل باز داشت.شد آنبصره و حوادث دیگر که سبب 

 نکات : 

  وقتی کسی مادر دارد و مادرش زنده است اگر از دنیا برود، ارث به مادر می رسد و برادر نمی تواند

 َلب ارث از مادر بكند .
  جعفر کذاب به خاَر مال دنیا، براي خاندان امام عسكري علیه السالم و والده ماجده ایشان و حضرت

 سالم اهلل علیها دردسر درست کرد .نرجس خاتون 
  بعد از ماجراي شهادت امام عسكري علیه السالم حضرت نرجس خاتون سالم اهلل علیها به مصالحی و

به حكمت هایی و شاید از جهت توریه ادعاي باردار بودن فرمودند، سپس ایشان را به دار معتمد 

س حامله بودن حضرت نرجس سالم اهلل علیها تجس عباسی لعنت اهلل علیه بردند، بعد زنان دربار پیرامون

نمودند و در تمام اوقات مراقب این بانو بودند که آیا فرزندي از ایشان به دنیا می آید و ایشان حامله 

 است یا خیر ؟! 
  بعد از آن حوادثی پیش آمد که بنی العباس و حاکم و زیر دستان مشغول آن حوادث شدند و از مسئله

 حضرت نرجس خاتون سالم اهلل علیها غافل شدند . ي باردار لودن
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 :  سومروایت 

 ذکر دقیق نام حضرت و آباء َاهرینشان و اختالفات مردم در والدت ایشان

ٍد َحبَّابٌ  دِ   َو قَاَل أَبُو اْلََْسِن َعِليُّ ْبُن ُُمَمَّ ُِ َو قَاَل أَبُو ُُمَمَّ َثِِن أَبُو اْْلَْديَاِن قَاَل قَاَل َعِقيٌد اْْلَاِد  ْبُن َخْْيََوْيِه الُّْسََتِيُّ َو قَاَل َحدَّ
ُِ    َحاِجٌز اْلَوشَّاءُ  ْْلَاِد ِل ْبُن نَ ْوََبَْت قَاَل َعِقيٌد ا ِْ ْم َحَكْوا َعْن َعِقيٍد اْْلَاِدِِ َو قَاَل أَبُو َس ُِ الْحُجَّةُ بْنُ الْحَسَنِ  اللَّهِ وُلِدَ وَلِیُ ُكلُّ

لَوَاتُ اللَّهِ بْنِ أَبِی ََالِبٍ صَبْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ 

سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ خَمْسِینَ وَ مِائَتَیْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ یُكَنَّى أَبَا الْقَاسِمِ وَ یُقَالُ «  غُرَّةَ شَهْرِ رَمَضَانَعَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ 

قَبُهُ الْمَهْدِيُّ وَ هُوَ حُجَّةُ اللَّهِ مُّهُ  أَبُو جَعْفَرٍ وَ لَ قِهِ وَ أُ صَقِیلُ الْجَارِیَةُ وَ مَوْلِدُهُ بِسُرَّ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَرْضِهِ عَلَى جَمِیعِ خَلْ

لَادَتِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَظْهَرَ وَ مِنْهُمْ مَنْ کَتَمَ وَ مِنْهُمْ مَنْ نَهَى عَنْ  مَنْ رَأَى فِی دَرْبِ الرَّاضَةِ  وَ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِی وِ

. ذِکْرِ خَبَرِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَبْدَى ذِکْرَهُ وَ اللَّهُ  31أَعْلَمُ بِهِ

ابو سهل بن نوبخت گوید عقید خادم گفت ولى خدا حجت بن حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن 

جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن ابى َالب صلوات اللَّه علیهم شب جمعه غره رمضان سال دویست 

را ابو جعفر هم میگفتند لقبش مهدى بود و هم  و پنجاه و چهار هجرى متولد شد کنیه او ابو القاسم بود و او

حجت خداى عز و جل بود در روى زمین بر همه خلق مادرش صیقل جاریه بود و مولدش سر من رأى در دار 

الرصافه، همه مردم در وضع والدتش اختالف دارند. بعضى اظهار کنند و برخى کتمان نمایند و بعضى از ذکر 

 او را آشكار سازند و خدا داناتر است باو خبر او قدغن کنند و برخى ذکر

 :  اتنک

  صقیل به معناي نورانی و روشن است و از نام هاي حضرت نرجس خاتون سالم اهلل علیها است 
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 :چهارم روایت 

بی شهادت امام عسكري علیه السالم به ابواالدیان ) خادم و نامه بر حضرت ( و حوادث  خبر غی

 و .. ) بسیار مهم ( بعد از آن 

َث أَبُو اْْلَْديَاِن قَاَل:  کُنْتُ أَخْدُمُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ َو َحدَّ

یهَا ص فَكَتَبَ مَعِی وُفِّیَ فِی تُالْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی ََالِبٍ ع وَ أَحْمِلُ کُتُبَهُ إِلَى الْأَمْصَارِ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فِی عِلَّتِهِ الَّتِ

شَرَ وَ ى یَوْمَ الْخَامِسَ عَکُتُباً وَ قَالَ امْضِ بِهَا إِلَى الْمَدَائِنِ فَإِنَّكَ سَتَغِیبُ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ تَدْخُلُ إِلَى سُرَّ مَنْ رَأَ

الَ أَبُو الْأَدْیَانِ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِي فَإِذَا کَانَ ذَلِكَ فَمَنْ قَالَ مَنْ قَ -تَسْمَعُ الْوَاعِیَةَ فِی دَارِي وَ تَجِدُنِی عَلَى الْمُغْتَسَلِ

لِّی عَلَیَّ فَهُوَ الْقَائِمُ فَقُلْتُ زِدْنِی فَقَالَ   بَعْدِيََالَبَكَ بِجَوَابَاتِ کُتُبِی فَهُوَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْدِي فَقُلْتُ زِدْنِی فَقَالَ مَنْ یُصَ

تُبِ إِلَى الْمَدَائِنِ جْتُ بِالْكُبِمَا فِی الْهِمْیَانِ فَهُوَ الْقَائِمُ بَعْدِي ثُمَّ مَنَعَتْنِی هَیْبَتُهُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَمَّا فِی الْهِمْیَانِ وَ خَرَ مَنْ أَخْبَرَ

لِی ع فَإِذَا أَنَا بِالْوَاعِیَةِ فِی دَارِهِ وَ إِذَا بِهِ عَلَى وَ أَخَذْتُ جَوَابَاتِهَا وَ دَخَلْتُ سُرَّ مَنْ رَأَى یَوْمَ الْخَامِسَ عَشَرَ کَمَا ذَکَرَ 

سِی إِنْ یَكُنْ هَذَا لْتُ فِی نَفْوَ إِذَا أَنَا بِجَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ أَخِیهِ بِبَابِ الدَّارِ وَ الشِّیعَةُ مِنْ حَوْلِهِ یُعَزُّونَهُ وَ یُهَنُّونَهُ فَقُ الْمُغْتَسَلِ

 فَتَقَدَّمْتُ فَعَزَّیْتُ وَ رِدْ بَطَلَتِ الْإِمَامَةُ لِأَنِّی کُنْتُ أَعْرِفُهُ یَشْرَبُ النَّبِیذَ وَ یُقَامِرُ فِی الْجَوْسَقِ وَ یَلْعَبُ بِالطُّنْبُوالْإِمَامُ فَقَ

نُ عَلِیٍّ خُوكَ فَقُمْ وَ صَلِّ عَلَیْهِ فَدَخَلَ جَعْفَرُ بْءٍ ثُمَّ خَرَجَ عَقِیدٌ فَقَالَ یَا سَیِّدِي قَدْ کُفِّنَ أَهَنَّیْتُ فَلَمْ یَسْأَلْنِی عَنْ شَیْ

مُهُمُ السَّمَّانُ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ قَتِیلُ الْمُعْتَصِمِ الْمَعْرُوفُ بِسَلَمَةَ  ارِ إِذَا نَحْنُ فَلَمَّا صِرْنَا فِی الدَّوَ الشِّیعَةُ مِنْ حَوْلِهِ یَقْدُ

لِّیَ عَلَى أَخِیهِ فَلَمَّا هَمَّبِالْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ  فَّناً فَتَقَدَّمَ جَعْفَرُ بْنُ عَلِیٍّ لِیُصَ  بِالتَّكْبِیرِ خَرَجَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ عَلَى نَعْشِهِ مُكَ

مِّ فَأَنَا أَحَقُّصَبِیٌّ بِوَجْهِهِ سُمْرَةٌ بِشَعْرِهِ قَطَطٌ بِأَسْنَانِهِ تَفْلِیجٌ فَجَبَذَ بِرِدَاءِ جَعْفَرِ بْنِ عَلِ لَاةِ عَلَى یٍّ وَ قَالَ تَأَخَّرْ یَا عَ  بِالصَّ

فَتَقَدَّمَ الصَّبِیُّ وَ صَلَّى عَلَیْهِ وَ دُفِنَ إِلَى جَانِبِ قَبْرِ أَبِیهِ ع ثُمَّ قَالَ یَا -أَبِی فَتَأَخَّرَ جَعْفَرٌ وَ قَدِ ارْبَدَّ وَجْهُهُ وَ اصْفَرَّ 

لَیْهِبَصْرِيُّ هَاتِ جَوَابَ لَى فَقُلْتُ فِی نَفْسِی هَذِهِ بَیِّنَتَانِ بَقِیَ الْهِمْیَانُ ثُمَّ خَرَجْتُ إِ اتِ الْكُتُبِ الَّتِی مَعَكَ فَدَفَعْتُهَا إِ

تُهُ قَطُّ وَ لَا عَلَیْهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا رَأَیْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ وَ هُوَ یَزْفِرُ فَقَالَ لَهُ حَاجِزٌ الْوَشَّاءُ یَا سَیِّدِي مَنِ الصَّبِیُّ لِنُقِیمَ الْحُجَّةَ

ارَ النَّاسُ وا فَمَنْ نُعَزِّي فَأَشَأَعْرِفُهُ فَنَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ قُمَّ فَسَأَلُوا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَعَرَفُوا مَوْتَهُ فَقَالُ

 فَقَامَ لُمُوا عَلَیْهِ وَ عَزَّوْهُ وَ هَنَّوْهُ وَ قَالُوا إِنَّ مَعَنَا کُتُباً وَ مَالًا فَتَقُولُ مِمَّنِ الْكُتُبُ وَ کَمِ الْمَاإِلَى جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ فَسَلَّ

ثْوَابَهُ وَ یَقُولُ تُرِیدُونَ مِنَّا أَنْ نَعْلَمَ الْغَیْبَ قَالَ فَخَرَجَ الْخَادِمُ فَقَالَ مَعَكُمْ کُ لَانٍ وَ هِمْیَانٌ تُبُ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُیَنْفُضُ أَ

لْفُ دِینَارٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ مِنْهَا مَطْلِیَّةٌ فَدَفَعُوا إِلَیْهِ الْكُتُبَ وَ الْمَالَ وَ قَالُوا الَّذِي هُوَ الْإِمَامُ   وَجَّهَ بِكَ لِأَخْذِ ذَلِكَ فِیهِ أَ

لِكَ فَوَجَّهَ الْمُعْتَمِدُ بِخَدَمِهِ فَقَبَضُوا عَلَى صَقِیلَ الْجَارِیَةِ فَطَالَبُوهَا فَدَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَ ى الْمُعْتَمِدِ وَ کَشَفَ لَهُ ذَ

قَ بِالصَّبِیِّ فَأَنْكَرَتْهُ وَ بَغَتَهُمْ مَوْتُ عُبَیْدِ  اضِیوَ ادَّعَتْ حَبْلًا بِهَا لِتُغَطِّیَ حَالَ الصَّبِیِّ فَسُلِّمَتْ إِلَى ابْنِ أَبِی الشَّوَارِبِ الْ
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وَ   أَیْدِیهِمْفَخَرَجَتْ عَنْاللَّهِ بْنِ یَحْیَى بْنِ خَاقَانَ فَجْأَةً وَ خُرُوجُ صَاحِبِ الزِّنْجِ بِالْبَصْرَةِ فَشُغِلُوا بِذَلِكَ عَنِ الْجَارِیَةِ 

 32.الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ

هاى او را بشهرها میبردم در مرض موتش خدمت امام یازدهم کار میكردم و نوشتهابو االدیان گوید من در 

هائى نوشت و فرمود اینها را بمدائن برسان. چهارده روز سفرت َول میكشد و شرفیاب حضور او شدم و نامه

گوید  االدیانغسل میبینى ابو  رأى میشوى و وایال از خانه من میشنوى و مرا روى تختهروز پانزدهم وارد سرمن

  عرض کردم اى آقاى من چون این پیشامد واقع شود بجاى شما کیست؟

زائید، اى بیفهاى مرا از تو خواست او بعد من قائم به امر امامتست، عرضكردم نشانهفرمود هر کس جواب نامه

ر آنچه د فرمود هر کس بر من نماز خواند او است قائم بعد از من. عرضكردم بیفزائید فرمود هر کس به

 همیانست خبر داد او است قائم بعد از من، هیبت حضرت مانع شد که من بپرسم در همیان چیست؟

مدائن رسانیدم و جواب آنها را گرفتم و چنانچه فرموده بود روز پانزدهم بسر من رأى برگشتم ه ها را بمن نامه

جعفر کذاب پسر على برادرش بر در خانه اش وا ویال بود و خودش روى تخته غسل بود بناگاه دیدم و در خانه

است و شیعه گرد او جمعند و او را تسلیت میدهند و بامامت تهنیت میگویند، با خود گفتم اگر امام اینست 

امامت باَل است زیرا میدانستم که جعفر شراب مینوشد و در جوسق قمار میكند و َنبور هم میزند من نزدیك 

دادم و چیزى از من نپرسید سپس عقید بیرون آمد و گفت یا سیدى برادرت  او رفتم و تسلیت گفتم و تهنیت

کفن شده است برخیز و بر او نماز گذار، جعفر بن على با شیعیان او که اَرافش بودند وارد حیاط شد و مقدم 

 شیعه سمان بود و حسن بن على معروف بسلمه وقتى وارد صحن خانه شدیم جنازه حسن بن على بر روى تابوت

کفن کرده بود، جعفر جلو ایستاد که بر برادر نماز بخواند چون خواست اللَّه اکبر گوید یك کودکى گندم 

گون و مجعد مو و پیوسته دندان از اَاق بیرون آمد و رداء جعفر را عقب کشید و گفت اى عمو من سزاوارم 

قب ایستاد و آن کودك جلو که بجنازه پدرم نماز گزارم عقب بایست. جعفر با روى درهم و رنگ زرد ع

ها را ایستاد و بر او نماز خواند و در کنار قبر پدرش بخاك سپرده شد و سپس گفت اى بصرى جواب نامه

ر بن على رفتم جعف بیاور که با تو است آنها را بوى دادم و با خود گفتم این دو نشانه باقى ماند همیان سپس نزد

آن کودك مینالید حاجز وشاء گفت یا سیدى کیست آن کودك تا  که داشت ناله و فریاد میكرد و از دست

ما بر او اقامه دلیل کنیم گفت بخدا من تا کنون نه او را دیدم و نه او را میشناسم. ما هنوز نشسته بودیم که چند 
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نفر از قم آمدند و از حسن بن على )ع( پرسش کردند و دانستند که فوت شده است گفتند بكه در جاى او 

که تعزیت گوئیم بجعفر بن على اشاره کردند بر او سالم کردند و او را تسلیت دادند و بامامت تهنیت  است

ها از کیست و مال چند است؟ جعفر از جا پرید و ها و اموالى با ما است بگو نامهگفتند و اظهار داشتند که نامه

از میان خانه بیرون شد و بآنها گفت  هاى خود را تكانید و گفت از ما علم غیب میخواهید؟! خادمىجامه

ها تاى آنها قلب است. آنها نامههائى که با شما است از فالن و فالنست و در همیان هزار اشرفى است و دهنامه

و اموال را بدست او سپردند و گفتند آنكه ترا براى خاَر اینها فرستاده است او امام است. جعفر بن على نزد 

موضوع را باو گزارش داد معتمد خدام خود را فرستاد و صیقل جاریه را گرفتند و از او معتمد خلیفه رفت و 

مطالبه کودك را نمودند. منكر او شد و مدعى شد آبستن است تا بدین وسیله کودك را از نظر آنها مخفى 

ذشت و ة درگسازد او را بابن الشوارب قاضى سپردند و بناگهان عبید اللَّه بن یحیى بن خاقان بمرگ فجاء

وَ  صاحب الزنج در بصره شورش کرد و بدین سبب از آن کنیزك منصرف شدند و از دست آنها گریخت

 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین

 :  اتنک

 . عبارت القائم من بعدي براي سایر اهل بیت علیهم السالم نیز کاربرد داشته است 
 می دهد او قائم صلی اهلل علیه و علی ابائه الطاهرین  آن کسی که خبر از همیان و آنچه در آن است

 است .
 ابواالدیان ویژگی هاي امام بعد از حضرت امام عسكري علیه السالم و عالمات امام را سوال می کند 
 !! یك عده از بی خبران به جعفر کذاب تعزیت می گفتند و در عین حال تبریك امامت می گفتند 
  سن پنج سالگی پیش از شروع نماز عموي خود ) امام قالبی ( وارد شدند و امام زمان علیه السالم در

 عموي خود را کنار زدند و بر پدر بزرگوارشان نماز خواندند . 
  در هنگامه ي مراسم کفن و دفن امام عسكري علیه السالم یك عده از قم می آیند و مدعی امامت بعد

را ( با چند سوال آزمایش می کنند : آیا می توانی از امام عسكري علیه السالم ) یعنی جعفر کذاب 

بگویی این نامه هاي پیش ما از َرف چه کسانی است ؟ آیا می توانی بگویی وجوهاتی که همراه 

 ماست چه مقدار است ؟!
  ،شیعیان باید زرنگ و باهوش باشند و در َول سالیان غیبت نیز فریب مدعیان دروغین را نخورند

حقانیت امامت امامان معصوم علیهم السالم در َول تاریخ با معجزه ثابت می شده است و امروز نیز 
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 ضح واگر کسی مدعی امامت از جانب خدا  شود با َلب معجزه از وي به راحتی می توان او را مفت

 رسوا ساخت !!
  بعد از پی بردن معتمد و شك بر وجود فرزندي براي امام عسكري علیه السالم، معتمد خادمان را به

دنبال حضرت نرجس خاتون سالم اهلل علیها فرستاد و از فرزند ایشان سوال کرد و به دنبال امام زمان 

ب حكمت و مصلحت و توریه خود علیه السالم می گشت، حضرت نرجس خاتون سالم اهلل علیها از با

در این میان خبر عبید اهلل بن یحیی و حوادث دیگر به معتمد می معرفی می نماید  و باردار را حامله

رسد و این حوادث سبب شد که حواس بنی العباس از حضرت نرجس خاتون سالم اهلل علیها پرت 

 شود .

پایان جلسه پنجم-------------------------------  

 ششم :شروع جلسه 

 :پنجم ایت رو

 اجراي رسیدن عده اي از قم و منطقه جبال و مواجهه با شهادت امام عسكري علیه السالمم

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس َأَْحَُد ْبُن اْلَُْسْْيِ  َراَن اْْلِبُّ اْلَعُروِضيُّ َرِضَي اللَّ  َحدَّ ِْ ِد ْبِن ِم ثَ نَا أَبُو اْلَُْسْْيِ ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُُمَمَّ َْرَو قَاَل َحدَّ ُه َعْنُه ِِ
ثَ نَا أَبُو اْلََْسِن َعِليُّ ْبُن ِسنَاٍن اْلَمْوِصِليُّ  َثِِن َأِب قَاَل:قَ  ْبُن َْْيِد ْبِن َعْبِد اللَِّه اْلَبْغَداِديُّ قَاَل َحدَّ لَمَّا قُبِضَ سَیِّدُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ  اَل َحدَّ

 یَكُنْ  لَمْالرَّسْمِ وَ الْعَادَةِ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع وَفَدَ مِنْ قُمَّ وَ الْجِبَالِ وُفُودٌ بِالْأَمْوَالِ الَّتِی کَانَتْ تُحْمَلُ عَلَى

نَا الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَقِیلَخَبَ عِنْدَهُمْ لُوا عَنْ سَیِّدِ فَاةِ الْحَسَنِ ع فَلَمَّا أَنْ وَصَلُوا إِلَى سُرَّ مَنْ رَأَى سَأَ  إِنَّهُ قَدْ  لَهُمْرُ وَ

إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ مُتَنَزِّهاً وَ رَکِبَ زَوْرَقاً فِی دِجْلَةَ  فُقِدَ فَقَالُوا وَ مَنْ وَارِثُهُ قَالُوا أَخُوهُ جَعْفَرُ بْنُ عَلِیٍّ فَسَأَلُوا عَنْهُ فَقِیلَ لَهُمْ

فَقَالُوا هَذِهِ لَیْسَتْ مِنْ صِفَةِ الْإِمَامِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ امْضُوا بِنَا حَتَّى نَرُدَّ   یَشْرَبُ وَ مَعَهُ الْمُغَنُّونَ قَالَ فَتَشَاوَرَ الْقَوْمُ

ذَا الرَّجُلُ وَ  هَعَلَى أَصْحَابِهَا فَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِيُّ الْقُمِّیُّ قِفُوا بِنَا حَتَّى یَنْصَرِفَهَذِهِ الْأَمْوَالَ 

 مِنَ ا سَیِّدَنَا نَحْنُ مِنْ أَهْلِ قُمَّ وَ مَعَنَا جَمَاعَةٌنَخْتَبِرَ أَمْرَهُ بِالصِّحَّةِ قَالَ فَلَمَّا انْصَرَفَ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ وَ قَالُوا یَ

وهَا یْنَ هِیَ قَالُوا مَعَنَا قَالَ احْمِلُالشِّیعَةِ وَ غَیْرِهَا وَ کُنَّا نَحْمِلُ إِلَى سَیِّدِنَا أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ أَ

مْوَالِ خَبَراً ََرِیفاً فَقَالَ وَ مَا هُوَ قَالُوا إِنَّ هَذِهِ الْأَمْوَالَ تُجْمَعُ وَ یَكُونُ فِیهَا مِنْ  إِلَیَّ قَالُوا لَا إِنَّ عَةِ عَامَّةِ الشِّیلِهَذِهِ الْأَ

قُولُ ا بِالْمَالِ عَلَى سَیِّدِنَا أَبِی مُحَمَّدٍ ع یَالدِّینَارُ وَ الدِّینَارَانِ ثُمَّ یَجْعَلُونَهَا فِی کِیسٍ وَ یَخْتِمُونَ عَلَیْهِ وَ کُنَّا إِذَا وَرَدْنَ
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ولُ اءِ النَّاسِ کُلِّهِمْ وَ یَقُجُمْلَةُ الْمَالِ کَذَا وَ کَذَا دِینَاراً مِنْ عِنْدِ فُلَانٍ کَذَا وَ مِنْ عِنْدِ فُلَانٍ کَذَا حَتَّى یَأْتِیَ عَلَى أَسْمَ

 لَالَ جَعْفَرٌ کَذَبْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى أَخِی مَا لَا یَفْعَلُهُ هَذَا عِلْمُ الْغَیْبِ وَ لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ قَامَا عَلَى الْخَوَاتِیمِ مِنْ نَقْشٍ فَقَ

لَى بَعْضٍ فَقَالَ لَهُمْ احْمِلُوا هَذَا الْمَالَ إِ لَامَ جَعْفَرٍ جَعَلَ بَعْضُهُمْ یَنْظُرُ إِ أْجِرُونَ یَّ قَالُوا إِنَّا قَوْمٌ مُسْتَلَفَلَمَّا سَمِعَ الْقَوْمُ کَ

لَامَاتِ الَّتِی کُنَّا نَعْرِفُهَا مِنْ سَیِّدِنَا الْ لَّا بِالْعَ  الْإِمَامَ حَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَإِنْ کُنْتَوُکَلَاءُ لِأَرْبَابِ الْمَالِ وَ لَا نُسَلِّمُ الْمَالَ إِ

لَّا رَدَدْنَاهَا إِ لَنَا وَ إِ ى لَى أَصْحَابِهَا یَرَوْنَ فِیهَا رَأْیَهُمْ قَالَ فَدَخَلَ جَعْفَرٌ عَلَى الْخَلِیفَةِ وَ کَانَ بِسُرَّ مَنْ رَأَى فَاسْتَعْدَفَبَرْهِنْ 

رُونَ ؤْمِنِینَ إِنَّا قَوْمٌ مُسْتَأْجِمُعَلَیْهِمْ فَلَمَّا أُحْضِرُوا قَالَ الْخَلِیفَةُ احْمِلُوا هَذَا الْمَالَ إِلَى جَعْفَرٍ قَالُوا أَصْلَحَ اللَّهُ أَمِیرَ الْ

ةٍ وَ دَلَالَةٍ وَ قَدْ جَرَتْ بِهَذِهِ الْعَادَةِ وُکَلَاءُ لِأَرْبَابِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ وَ هِیَ وَدَاعَةٌ لِجَمَاعَةٍ وَ أَمَرُونَا بِأَنْ لَا نُسَلِّمَهَا إِلَّا بِعَلَامَ

لِیفَةُ فَمَا کَانَتِ الْعَلَامَةُ الَّتِی کَانَتْ مَعَ أَبِی مُحَمَّدٍ قَالَ الْقَوْمُ کَانَ یَصِفُ  لِیٍّ عمَعَ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَ فَقَالَ الْخَ

امَتُنَا هِ مِرَاراً فَكَانَتْ هَذِهِ عَلَا إِلَیْلَنَا الدَّنَانِیرَ وَ أَصْحَابَهَا وَ الْأَمْوَالَ وَ کَمْ هِیَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَلَّمْنَاهَا إِلَیْهِ وَ قَدْ وَفَدْنَ

 هُ لَنَا أَخُوهُ وَ إِلَّا رَدَدْنَاهَا إِلَىمَعَهُ وَ دِلَالَتُنَا وَ قَدْ مَاتَ فَإِنْ یَكُنْ هَذَا الرَّجُلُ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ فَلْیُقِمْ لَنَا مَا کَانَ یُقِیمُ

لَاءِ قَوْمٌ کَذَّابُونَ یَكْذِبُونَ عَلَى أَخِی وَ هَذَا عِلْمُ الْغَیْبِ فَقَالَ الْخَلِیفَةُ أَصْحَابِهَا فَقَالَ جَعْفَرٌ یَا أَمِیرَ  مِنِینَ إِنَّ هَؤُ الْمُؤْ

لَّا الْبَالغُ الْمُبِینُ الْقَوْمُ رُسُلٌ مِی قَالَ فَبُهِتَ جَعْفَرٌ وَ لَمْ یَرُدَّ جَوَاباً فَقَالَ الْقَوْمُ وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِ مِنِینَ یَتَطَوَّلُ أَ رُ الْمُؤْ

نَ رَجَهُمْ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ خَرَجُوا مِبِإِخْرَاجِ أَمْرِهِ إِلَى مَنْ یُبَدْرِقُنَا  حَتَّى نَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ قَالَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنَقِیبٍ فَأَخْ

مْ قَالَ الْبَلَدِ خَرَجَ إِلَیْهِمْ غُلَامٌ أَحْسَنُ النَّ لَانٍ أَجِیبُوا مَوْلَاکُ لَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ یَا فُلَانَ بْنَ فُ اسِ وَجْهاً کَأَنَّهُ خَادِمٌ فَنَادَى یَا فُ

لَانَاهُ حَتَّى فَقَالُوا أَنْتَ مَوْلَانَا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنَا عَبْدُ مَوْلَاکُمْ فَسِیرُوا إِلَیْهِ قَالُوا فَسِرْنَا إِلَیْهِ مَعَ لْنَا دَارَ مَوْ الْحَسَنِ بْنِ  دَخَ

لَیْنَا السَّلَامَ ثُمَّ سَلَّمْنَا عَلَیْهِ فَرَدَّ عَعَلِیٍّ ع فَإِذَا وَلَدُهُ الْقَائِمُ سَیِّدُنَا ع قَاعِدٌ عَلَى سَرِیرٍ کَأَنَّهُ فِلْقَةُ قَمَرٍ عَلَیْهِ ثِیَابٌ خُضْرٌ فَ

ینَاراً حَمَلَ فُلَانٌ کَذَا وَ حَمَلَ فُلَانٌ کَذَا وَ لَمْ یَزَلْ یَصِفُ حَتَّى وَصَفَ الْجَمِیعَ ثُمَّ قَالَ جُمْلَةُ الْمَالِ کَذَا وَ کَ ذَا دِ

 بَیْنَ بَّلْنَا الْأَرْضَا عَرَّفَنَا وَ قَوَصَفَ ثِیَابَنَا وَ رِحَالَنَا وَ مَا کَانَ مَعَنَا مِنَ الدَّوَابِّ فَخَرَرْنَا سُجَّداً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شُكْراً لِمَ

لُ إِلَى سُرَّ مَنْ رَأَى بَعْدَهَا شَیْئاً مِنَ یَدَیْهِ وَ سَأَلْنَاهُ عَمَّا أَرَدْنَا فَأَجَابَ فَحَمَلْنَا إِلَیْهِ الْأَمْوَالَ وَ أَمَرَنَا الْقَائِمُ ع أَنْ لَا نَحْمِ

فْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ دَفَعَ الْمَالِ فَإِنَّهُ یَنْصِبُ لَنَا بِبَغْدَادَ رَجُلًا  قِیعَاتُ قَالُوا فَانْصَرَ لَیْهِ الْأَمْوَالَ وَ یَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ التَّوْ یَحْمِلُ إِ

ی نَفْسِكَ لَّهُ أَجْرَكَ فِأَعْظَمَ الإِلَى أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْقُمِّیِّ الْحِمْیَرِيِّ شَیْئاً مِنَ الْحَنُوطِ وَ الْكَفَنِ فَقَالَ لَهُ 

وَ کَانَ بَعْدَ ذَلِكَ نَحْمِلُ الْأَمْوَالَ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى النُّوَّابِ  -قَالَ فَمَا بَلَغَ أَبُو الْعَبَّاسِ عَقَبَةَ هَمْدَانَ حَتَّى تُوُفِّیَ رَحِمَهُ اللَّهُ

قِ  .33یعَاتالْمَنْصُوبِینَ بِهَا وَ یَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِمُ التَّوْ
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 ترجمه : 

علىّ بن سنان موصلى گوید: پدرم گفت: چون آقاى ما ابو محمّد حسن بن علىّ علیهما السّالم درگذشت، از 

آوردند درآمدند و خبر از درگذشت امام حسن قم و بالد کوهستان نمایندگانى که معموال وجوه و اموال را مى

از امام حسن علیه السّالم پرسش کردند، به آنها گفتند که وفات  علیه السّالم نداشتند و چون به سامرّاء رسیدند

کرده است، گفتند: وارث او کیست؟ گفتند: برادرش جعفر بن علىّ، آنگاه از او پرسش کردند، گفتند که او 

نوشد و همراه او خوانندگانى هم هستند، آنها با براى تفریح بیرون رفته و سوار زورقى شده است شراب مى

 م و اینگفتند: باز گردیگر مشورت کردند و گفتند: اینها از اوصاف امام نیست، و بعضى از آنها مىیك دی

 اموال را به صاحبانشان برگردانیم.

ابو العبّاس محمّد بن جعفر حمیرىّ قمىّ گفت: بمانید تا این مرد بازگردد و او را به درستى بیازمائیم. راوى 

فتند و بر او سالم کردند و گفتند: اى آقاى ما! ما از اهل قم هستیم و گوید: چون بازگشت به حضور وى ر

م، آوردیگروهى از شیعیان و دیگران همراه ما هستند و ما نزد آقاى خود ابو محمّد حسن بن علىّ اموالى را مى

تان سگفت: آن اموال کجاست؟ گفتند: همراه ماست، گفت: آنها را به نزد من آورید، گفتند: این اموال دا

جالبى دارد، گفت: آن داستان چیست؟ گفتند: این اموال از عموم شیعه یك دینار و دو دینار گردآورى 

کنند و چون این اموال را نزد آقاى خود ابو محمّد ریزند و بر آن مهر مىاى مىشود، سپس همه را در کیسهمى

دینار آن از کى و چند دینار آن از چه کسى  فرمود: همه آن چند دینار است و چندآوردیم مىعلیه السّالم مى

گوئید شما به برادرم فرمود، جعفر گفت: دروغ مىگفت و نقش مهرها را هم مىاست و نام همه آنها را مى

 داند.داد، این علم غیب است و کسى جز خدا آن را نمىدهید که انجام نمىچیزى را نسبت مى

دند به یك دیگر نگریستند و جعفر گفت: آن مال را نزد من آورید، راوى گوید: چون آنها کالم جعفر را شنی

ه از کنیم مگر به همان عالماتى کگفتند: ما مردمى اجیر و وکیل صاحبان این مال هستیم و آن را تسلیم نمى

هر  م تاگردانیدانیم، اگر تو امامى بر ما روشن کن و الّا آن را به صاحبانش بر مىآقاى خود حسن بن علىّ مى

 دانند بكنند.کارى که صالح مى

رفت و علیه آنها دشمنى کرد و خلیفه آنها را  -که در آن روز در سامرّاء بود -راوى گوید: جعفر به نزد خلیفه

احضار کرد و گفت: آن مال را به جعفر تسلیم کنید، گفتند: خدا امیر المؤمنین را به صالح آورد، ما گروهى 

ه اند که آن را جز با عالمت و داللت بتیم و آنها سپرده مردمانى است و به ما گفتهاجیر و وکیل این اموال هس

 کسى ندهیم، و با ابو محمّد حسن بن علىّ علیهما السّالم نیز همین عادت جارى بود.
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کرد، و خلیفه گفت: چه عالمتى با ابو محمّد داشتید؟ گفتند: دینارها و صاحبانش و مقدار آن را گزارش مى

ر به نزد او مىکرد آنها را تسلیم وى مىچنین مىچون  آمدیم و این عالمت و داللت ما بود و کردیم، ما مكرّ

داد اکنون او در گذشته است، اگر این مرد صاحب األمر است بایستى همان کارى را که برادرش انجام مى

ى امیر المؤمنین اینان مردمى دروغگو گردانیم. و جعفر گفت: اانجام دهد و الّا آن اموال را به صاحبانش برمى

بندند و این علم غیب است. خلیفه گفت: اینها فرستاده و مأمورند وَ ما عَلَى الرَّسُولِ هستند و بر برادرم دروغ مى

. جعفر مبهوت شد و نتوانست پاسخى بدهد و آنها گفتند: امیر المؤمنین بر ما منّت نهد و کسى را به إِلَّا الْبَالغُ

قه ما بفرستد تا از این شهر به در رویم و چون از شهر بیرون آمدند، غالمى نیكو منظر که گویا خادمى بود بدر

کرد اى فالن بن فالن! اى فالن بن فالن! موالى خود را اجابت کنید، گوید: گفتند به َرف آنها آمد و ندا مى

هستم، نزد او بیایید، گویند: ما به همراه او رفتیم آیا تو موالى ما هستى؟ گفت: معاذ اللَّه! من بنده موالى شما 

تا آنكه بر سراى موالیمان حسن ابن علىّ علیهما السّالم وارد شدیم و به ناگاه فرزندش آقاى ما قائم علیه السّالم 

 اى سبز در برداشت، بر او سالم کردیم ودرخشید و جامهرا دیدم که بر تختى نشسته بود و مانند پاره ماه مى

پاسخ ما را داد، سپس فرمود: همه مال چند دینار است و چند دینار از فالنى و چند دینار از فالنى است و بدین 

سیاق همه اموال را توصیف کرد. سپس به وصف لباسها و اثاثیه و چهارپایان ما پرداخت و ما براى خداى تعالى 

ستانه وى بوسه زدیم و هر سؤالى که خواستیم از او به سجده افتادیم که امام ما را به ما معرّفى فرمود و بر آ

پرسیدیم و او جواب داد، آنگاه اموال را نزد او نهادیم و قائم علیه السّالم فرمود که بعد از این مالى را به سامرّاء 

کند که اموال را دریافت کند و توقیعات از نزد او خارج شود، گوید: از نبریم و فردى را در بغداد نصب مى

نزد او بیرون آمدیم و به ابو العبّاس محمّد بن جعفر قمّى حمیرىّ مقدارى حنوط و کفن داد و به او فرمود: 

خداوند تو را در مصیبت خودت اجر دهد. راوى گوید: ابو العبّاس به گردنه همدان نرسیده درگذشت و بعد 

 گردید.عات نیز از نزد آنها خارج مىبردیم و توقیاز آن اموال را به بغداد و به نزد وکالء منصوب او مى

 :  اتنک

  شیعیان همواره امام را به عالمت می شناختند نه به ادعاهاي توخالی!! 
  دینارها و دراهم با یكدیگر فرق می کردند و امام تمام ویژگی هاي آن ها را می فرمودند و نشانی تمام

 اموال را بیان می فرمودند 
 در دقت در اموال مردم و رساندن آن به محلّ اصلی خود بسیار حساس بودند  شیعیان قم و جبال 
 امام عصر علیه السالم شیعیان را در حیرت رها نمی کنند 
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 می  وقیعات را نیز معرفیحضرت نائب خود را در بغداد به روشنی معرفی می فرمایند و موضع خروج ت

عتماد شیعیان منطقه جبال و قم بودند و پس از آن بر بر این شیعیان که مورد ا از این ماجرا فرمایند پس

 مردم آن منطقه نائب حضرت روشن شد .

 شیخ صدوق در رابطه با این روایت می فرمایند : 

شناخته است که چیست و موضع آن کجاست و از این رو از این خبر داللت دارد که خلیفه امر امامت را مى

فاع کرد و جعفر کذّاب را از مطالبه آنها بازداشت و به آنها دستور نداد که این گروه و اموالى که با آنها بود د

خواست این امر پنهان باشد و منتشر نشود تا مردم به سوى او راه اموال را به جعفر تسلیم کنند جز اینكه او مى

ار به نزد ار دیننجویند و او را نشناسند و جعفر کذّاب هنگامى که امام حسن علیه السّالم درگذشت بیست هز

 خلیفه برد و

گفت: اى امیر المؤمنین! مرتبت و منزلت برادرم حسن را براى من قرار بده! و خلیفه بدو گفت: بدان که منزلت 

م و کردیم که منزلت او را تنزّل دهیبرادرت به واسطه ما نبود، بلكه به واسطه خداى تعالى بود و ما تالش مى

تعالى از آن ابا کرد و هر روز رفعت او را افزود، زیرا او خوددارى و خوش رفتارى ناچیز گردانیم، امّا خداى 

و علم و عبادت داشت، اگر تو نزد شیعیان برادرت همان منزلت را دارى نیازى به ما ندارى و اگر نزد آنها چنان 

 .جام دهیمتوانیم کارى براى تو انمنزلتى ندارى و اوصاف او هم در تو نیست در این باب ما نمى

 :ششم روایت 

 یكی از تشرف یافتگان به محضر امام عصر علیه السالم

ٍَْح َمْوََل الزَُّرارِيِ  ٍد َعْن فَ   34.قَدَّهُ لَهُ سَمِعْتُ أَبَا عَلِیِّ بْنَ مُطَهَّرٍ یَذْکُرُ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ وَ وَصَفَ قَاَل: َعِليُّ ْبُن ُُمَمَّ

 ترجمه : 

                                                             

 331، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكافي )ط  34
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خود او آن حضرت را دیده و قامتش را براى او وصف فتح گوید: از ابا على بن مطهر شنیدم نقل میكرد که 

 کرده است.

 :هفتم روایت 

 بعد از شهادت امام عسكري علیه السالمتشرف دیگر نزد امام عصر علیه السالم 

يَم ْبِن َعْبَدَة النَّْيَسابُورِيِ َعِليُّ ْبُن ُمَُ  ِِ بْ َرا ِد ْبِن َشاَذاَن ْبِن نُ َعْيٍم َعْن َخاِدٍِ ْلِِ ٍد َعْن ُُمَمَّ ا قَاَلتْ   مَّ َِ فَةً مَعَ إِبْرَاهِیمَ  أَن َّ کُنْتُ وَاقِ

.وَ قَبَضَ عَلَى کِتَابِ  إِبْرَاهِیمَ عَلَى وَقَفَ حَتَّى عَلَى الصَّفَا فَجَاءَ ع ثَهُ بِأَشْیَاءَ  35مَنَاسِكِهِ وَ حَدَّ

 ترجمه : 

کنیز ابراهیم بن عبده نیشابورى گوید: من با ابراهیم روى کوه صفا ایستاده بودم، آن حضرت علیه السالم آمد 

 و باالى سر ابراهیم ایستاد و کتاب مناسكش را بدست گرفت و با او مطالبى گفت.

 روایت هشتم : 

 ف و بوسیدن دست و سر امام عصر علیه السالم تشر

يَم ْبِن ِإْدرِيَس َعْن أَبِيِه أَنَّ  ِِ وَ  یَدَیْهِ حَمَّدٍ حِینَ أَیْفَعَ وَ قَبَّلْتُ: رَأَیْتُهُ ع بَعْدَ مُضِیِّ أَبِی مُُه قَالَ َعِليٌّ َعْن َأِب َعِليٍّ َأَْحََد ْبِن ِإبْ َرا

 36رَأْسَهُ.

 ترجمه : 

حمد بن ابراهیم بن ادریس گوید: پدرم میگفت: من آن حضرت را بعد از وفات امام حسن عسكرى علیه ا

 .السالم در سن نزدیك ببلوغ دیدم و دست و سرش را بوسیدم

                                                             

 331، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكافي )ط  35

 331، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكافي )ط  36

 



48 
 

 روایت نهم : 

يَم َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ْبِن َصالِحٍ  ِِ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِإبْ َرا ٍد َعْن ُُمَمَّ لْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ النَّاسُ یَتَجَاذَبُونَ أَنَّهُ رَآهُ عِنْدَ ا َعِليُّ ْبُن ُُمَمَّ

 37.عَلَیْهِ وَ هُوَ یَقُولُ مَا بِهَذَا أُمِرُوا

 ترجمه : 

بن صالح گوید که خود او آن حضرت را نزد حجر االسود دید و مردم )براى بوسیدن حجر( نزاع و  عبد اللَّه

 اند )بلكه اگر بوسیدن بدون مزاحمت ممكنکشمكش داشتند، و آن حضرت میفرمود: باین وضع مأمور نشده

 شد باید ببوسند، و گر نه باشاره با دست اکتفا کنند(.

پایان جلسه ششم-------------------------------  

 هفتم :شروع جلسه 

: ششم  بخش  

 روایات در رابطه با غیبت امام عصر علیه السالم 

 :  اولروایت 

 برگزیدگان خداوند متعال 

ُد ْبُن أَِِب َعْبِد اللَّ   ثَ نَا ُُمَمَّ ِل َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلُمََوَكِّ ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن هِ َحدَّ  اْلُكوِفُّ قَاَل َحدَّ
ِه اْلَُْسْْيِ ْبِن يَزِ  ٍِِ َعْن أَبِيِه َعْن َأِب ََحَْزَة َعْن َسِعيدِ النََّخِعيُّ َعْن َعمِّ ٍس يَد َعِن اْلََْسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َسا  ْبِن ُجَبْْيٍ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّا

لَعَ إِلَى الْأَرْضِ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه ص لَاعَةً فَاخْتَارَ«  إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اََّ بِیّاً ثُمَّ اََّلَعَ الثَّانِیَةَ نَ نِی مِنْهَا فَجَعَلَنِیاَِّ

مَاماً ثُمَّ أَمَرَنِی أَنْ أَتَّخِذَهُ أَخاً وَ وَلِیّاً وَ وَصِیّاً وَ خَلِیفَةً وَ  وَ هُوَ  وَزِیراً فَعَلِیٌّ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ عَلِیٍّفَاخْتَارَ مِنْهَا عَلِیّاً فَجَعَلَهُ إِ

لَا وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَنِی وَ إِیَّاهُمْ حُجَجاًزَوْجُ ابْ ادِهِ وَ جَعَلَ  عَلَى عِبَنَتِی وَ أَبُو سِبْطَیَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ أَ
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 النَّاسِ ائِمُ أَهْلِ بَیْتِی وَ مَهْدِيُّ أُمَّتِی أَشْبَهُمِنْ صُلْبِ الْحُسَیْنِ أَئِمَّةً یَقُومُونَ بِأَمْرِي وَ یَحْفَظُونَ وَصِیَّتِی التَّاسِعُ مِنْهُمْ قَ

یُظْهِرُ دِینَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ یُ-بِی فِی شَمَائِلِهِ وَ أَقْوَالِهِ وَ أَفْعَالِهِ ؤَیَّدُ یَظْهَرُ بَعْدَ غَیْبَةٍ ََوِیلَةٍ وَ حَیْرَةٍ مُضِلَّةٍ فَیُعْلِنُ أَمْرَ اللَّهِ وَ 

.بِنَصْرِ ال لِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً لَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُ  38لَّهِ وَ یَنْصُرُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ فَیَمْ

 ترجمه : 

عبد اللَّه بن عبّاس از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم روایت کند که فرمود: خداى تعالى بر زمین نگاهى 

برگزید و پیامبر گردانید، سپس دوم بار نظرى افكند و علیّ را برگزید و او را امام افكند و مرا از آن میان 

گردانید، سپس به من فرمان داد که او را برادر و ولىّ و وصىّ و خلیفه خود سازم، پس علیّ از من است و من 

را  لى مرا و ایشاناز علیّ، و او شوهر دخترم فاَمه و پدر دو سبطم حسن و حسین است، بدانید که خداى تعا

حجّتهاى بر بندگانش قرار داده است و از فرزندان حسین امامانى را قرار داده است که به امر من قیام کنند و 

ترین وصیّت مرا نگهدارند و نهمین آنها قائم اهل بیتم و مهدى امّتم است که در شمایل و اقوال و افعال شبیه

کننده ظهور کند و دین خداى تعالى را چیره گرداند ى و حیرتى گمراهمردم به من است، او پس از غیبتى َوالن

و به یارى خدا و نصرت مالئكه خدا مؤیّد باشد، زمین را از عدل و داد آکنده سازد همان گونه که پر از ظلم 

 و جور شده باشد.

 نکات : 

  شبیه ترین مردم در شكل و سخن گفتن و افعال به پیامبر صلی اهلل علیه و اله و سلم حضرت مهدي

 عج هستند 
  غیبت امام عصر عج َوالنی است. 

 :  دومروایت 

 ز وُلد من است مهدي ا

ِد بْ  ثَ نَا اْلَُْسْْيُ ْبُن ُُمَمَّ ِد ْبِن َمْسُروٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ ِد نِ َحدَّ ِه َعْبِد اللَِّه ْبِن َعاِمٍر َعْن ُُمَمَّ  َعاِمٍر َعْن َعمِّ
ِل ْبِن َصالٍِح َعْن َجابِِر ْبِن يَزِيَد اْْلُْعِفيِّ َعْن َجابِِر ْبِن عَ  يَلةَ اْلُمَفضَّ ْبِد اللَِّه اْْلَْنَصارِيِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه ْبِن َأِب ُعَمْْيٍ َعْن َأِب َجَِ
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 اسْمُهُ اسْمِی وَ کُنْیَتُهُ کُنْیَتِی أَشْبَهُ النَّاسِ بِی خَلْقاً وَ خُلْقاً تَكُونُ بِهِ وُلْدِي مِنْ الْمَهْدِيُ هلل عليه و اله و سلم : لی اص

 39 قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً.غَیْبَةٌ وَ حَیْرَةٌ تَضِلُّ فِیهَا الْأُمَمُ ثُمَّ یُقْبِلُ کَالشِّهَابِ الثَّاقِبِ یَمْلَؤُهَا عَدْلًا وَ 

 ترجمه : 

امام صادق از پدران بزرگوارشان از رسول خدا صلوات اللَّه علیهم اجمعین روایت کند که فرمود: مهدىّ از 

راى ترین مردم به من است، بفرزندان من است اسم او اسم من و کنیه او کنیه من است. از نظر خلق و خلق شبیه

بت و حیرتى است تا به غایتى که مردم از ادیانشان گمراه شوند، آنگاه مانند شهاب ثاقب پیش آید و زمین او غی

 را پر از عدل و داد کند همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد.

 نکات : 

  در میان روایات اهل تسنّن روایتی که می گوید مهدي هم نام من است و اسم او اسم من و اسم پدر

او اسم پدر من است، این روایت براي شیعه نیست و غلط است، براي همین خلفاي غاصب عبّاسی 

اشتند تا گذ میرا عمداً محمّد  پسرانشانلعنت اهلل علیهم چندین نفر از آنها اسمشان عبداهلل بود و اسم 

 بدهند !!و مانند آن تطابق خود را با این روایت 
 غیبت حضرت َوري است که امت هایی به واسطه آن گمراه می شوند!! 
 . وجه عبارت کالشهاب الثاقب می تواند به یكباره و دفعی بودن ظهور حضرت اشاره داشته باشد 

 :  سومروایت 

 خلیفه بعد از من ...

ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلمُ  ثَ نَا ُُمَمَّ ُد ْبُن َأِب َعْبِد اللَِّه اْلُكوِفُّ قَ َحدَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ِل َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ َاِعيلَ ََوَكِّ َْ ُد ْبُن ِإ ثَ نَا ُُمَمَّ اَل َحدَّ
ُِ َعْن ثَاِبِت ْبِن ِدينَاٍر َعْن َسِعيِد  ِد ْبِن اْلُفَرا َْْماَن َعْن ُُمَمَّ َْمِكيُّ َعْن َعِليِّ ْبِن ُع  ِن ُجَبْْيٍ َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّهِ بْ اْلََ

مَامُ أُمَّتِی وَ خَلِیفَتِی لی اهلل عليه و اله و سلم : ص قَائِمُ الْمُنْتَظَرُ وَ مِنْ وُلْدِهِ الْ بَعْدِي عَلَیْهَا مِنْ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی ََالِبٍ ع إِ

 عَلَى الْقَوْلِ بِهِ بَشِیراً إِنَّ الثَّابِتِینَ الَّذِي یَمْلَأُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً وَ الَّذِي بَعَثَنِی بِالْحَقِّ
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نْصَارِيُّ فَ لْقَائِمِ مِنْ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِفِی زَمَانِ غَیْبَتِهِ لَأَعَزُّ مِنَ الْكِبْرِیتِ الْأَحْمَرِ فَقَامَ إِلَیْهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَ

یَا جَابِرُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ  وَ لِیُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ یَمْحَقَ الْكافِرِینَ رَبِّیوُلْدِكَ غَیْبَةٌ قَالَ إِي وَ 

 40هِ عَزَّ وَ جَلَّ کُفْرٌ.سِرٌّ مِنْ سِرِّ اللَّهِ مَطْوِيٌّ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ فَإِیَّاكَ وَ الشَّكَّ فِیهِ فَإِنَّ الشَّكَّ فِی أَمْرِ اللَّ

 ترجمه : 

أبى َالب پس از من امام امّت و  -ابن عبّاس از رسول خدا صلوات اللَّه علیه روایت کند که فرمود: علیّ بن

خلیفه من بر آنها خواهد بود و قائم منتظرى که زمین را پر از عدل و داد نماید همان گونه که پر از ظلم و جور 

ان اوست و قسم به خدایى که مرا بشیر و نذیر مبعوث فرمود کسانى که در دوران غیبتش بر شده باشد از فرزند

ش آمد و عبد اللَّه انصارىّ برخاست و پی -ترند، آنگاه جابر بناعتقاد بدو ثابت باشند از کبریت احمر کمیاب

از شناخته آن غیبت مؤمنان بگفت: آیا قائمى که از فرزندان توست غیبت دارد؟ فرمود: به خدا چنین است تا در 

شده و کافران نابود شوند، اى جابر! این امر از امور الهى و سرّى از اسرار ربوبى و مستور از بندگان خدا است، 

 مبادا در آن شكّ کنى که شكّ در امر خداى تعالى کفر است.

 نکات : 

  خالصی از چیزهاي قیمتی کبریت در زبان عربی هم به معناي گوگرد است و هم به معناي هر چیز

 است مانند َال و یاقوت خالص .
  کسانی که ثابت بمانند بر قائل بودن به امام عصر علیه السالم در زمان غیبت حضرتش، ایشان از هر

 جواهري کم یاب تر هستند .
 .امر غیبت یكی از سرّ هاي الهی است، و از رازهاي الهی است 
 .شك در امر خداي متعال کفر است 

 :   چهارم روایت

 امیرالمومنین علیه السالم در حال تفكّر به امام عصر عجل اهلل فرجه الشریف 
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ثَ نَا َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَِّه َو َعْبُد ا َما قَاَّل َحدَّ ُِ ُد ْبُن اْلََْسِن َرِضَي اللَُّه َعْن ثَ نَا َأِب َو ُُمَمَّ ُد ْبُن ََيََْي لَحدَّ لَِّه ْبُن َجْعَفٍر اْْلِْمَْيِيُّ َو ُُمَمَّ
ِد ْبنِ اْلَعطَّ  ِد ْبِن اْلَُْسْْيِ ْبِن َأِب اْلَْطَّاِب َو َأَْحََد ْبِن ُُمَمَّ يعا ا َعْن ُُمَمَّ ٍد  اُر َو َأَْحَُد ْبُن ِإْدرِيَس َجَِ ِد ْبِن َخاِل ِعيَسى َو َأَْحََد ْبِن ُُمَمَّ

يعا ا َعِن اْلََْسِن ْبِن َعِليِّ بْ  اِشٍم َجَِ َِ يَم ْبِن  ِِ ِْقيِّ َو ِإبْ َرا ُد ْبُن اْلََْسِن ِن َفضَّاٍل َعْن ثَ ْعَلَبةَ ْبِن َمْيُموٍن عَ اْلََ ثَ نَا ُُمَمَّ ِِنِّ َو َحدَّ ٍٍ اْلَُِْ ْن َماِل
ثَ نَا ُد ْبُن اْلََْسِن الصَّفَّاُر َو َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَّهِ  ْبِن َأَْحََد ْبِن اْلَولِيِد َرِضَي اللَُّه َعْنهُ قَاَل َحدَّ ٍد الطَّيَاِلِسيِّ َعْن  َعْن َعْبِد ُُمَمَّ اللَِّه ْبِن ُُمَمَّ

ِد ْبِن قَابُوسَ  ْسََتِقِّ َعْن ث َ  ُمْنِذِر ْبِن ُُمَمَّ رِيِّ َعْن َأِب َداُوَد ُسَلْيَماَن ْبِن ُسْفيَاَن اْلُم ٍٍ َعِن النَّْصِر ْبِن َأِب السَّ ْعَلَبَة ْبِن َمْيُموٍن َعْن َماِل
ِِنِّ َعِن اْْلَاِرِث بْ   عَلِیَّ بْنَ أَبِی ََالِبٍ ع فَوَجَدْتُهُ أَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ِن اْلُمِغْيَِة النَّْصرِيِّ َعِن اْْلَْصَبِغ ْبِن نُ بَاتََة قَاَل:اْلَُِْ

مِنِینَ مَا لِی أَرَاكَ مُتَفَكِّراً تَنْكُتُ فِی  مِیرَ الْمُؤْ یهَا فَقَالَ لَا وَ الْأَرْضِ أَ رَغِبْتَ فِمُتَفَكِّراً یَنْكُتُ فِی الْأَرْضِ فَقُلْتُ یَا أَ

ي هُوَ دِيَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِاللَّهِ مَا رَغِبْتُ فِیهَا وَ لَا فِی الدُّنْیَا یَوْماً قَطُّ وَ لَكِنْ فَكَّرْتُ فِی مَوْلُودٍ یَكُونُ مِنْ ظَهْرِي الْحَا

قْوَامٌ وَ یَهْتَدِي فِیهَا آخَرُونَ فَقُلْتُ  الْمَهْدِيُّ یَمْلَؤُهَا عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً تَكُونُ لَهُ حَیْرَةٌ وَ غَیْبَةٌ یَضِلُّ فِیهَا أَ

مِنِینَ وَ إِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ فَقَالَ نَعَمْ کَمَا أَنَّهُ مَخْلُوقٌ وَ أَنَّى لَكَ بِالْعِلْمِ بِهَذَا  خِیَارُ هَذِهِ أُولَئِكَالْأَمْرِ یَا أَصْبَغُ  یَا أَمِیرَ الْمُؤْ

 41یَفْعَلُ اللَّهُ ما یَشاءُ فَإِنَّ لَهُ إِرَادَاتٍ وَ غَایَاتٍ وَ نِهَایَاتٍ. الْأُمَّةِ مَعَ أَبْرَارِ هَذِهِ الْعِتْرَةِ قُلْتُ وَ مَا یَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَ

 ترجمه : 

مین وارد شدم و دیدم در اندیشه فرو رفته و با انگشت بر زاصبغ بن نباته گوید: بر امیر المؤمنین علیه السّالم 

ا به زمین کشید؟ آیبینم و چرا بر زمین خط مىکشد، گفتم اى امیر المؤمنین چرا شما را اندیشناك مىخطّ مى

ر كن دام و لیو خالفت در آن رغبتى دارید؟ فرمود: ال و اللَّه، نه به آن و نه به دنیا هیچ روزى رغبتى نداشته

کنم که از سالله من و یازدهمین فرزند من است او مهدىّ است و زمین را پر از عدل و داد مولودى اندیشه مى

سازد همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد، او را غیبت و حیرتى است که اقوامى در آن گمراه شده مى

ین چیزى واقع خواهد شد؟ فرمود: آرى، همان و اقوامى دیگر در آن هدایت یابند. گفتم: اى امیر المؤمنین! چن

ن دانى؟ اى اصبغ! آنها بهترین ایگونه که او آفریده شده داراى غیبت نیز خواهد بود، تو از کجا این امر را مى

امّت به همراه نیكان این عترت خواهند بود، گفتم: بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمود: سپس خداوند هر چه 

 ارادت و غایات و نهایاتى است. بخواهد کند که او را

 :   پنجم   روایت
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 رجات عجیب ثابت قدمان بر دین در غیبت امام علیه السالمد

ْيبَاِنُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل  ََّ ُد ْبُن َأَْحََد ال ثَ نَا ُُمَمَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلُكوِفُّ قَاَل حَ َحدَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا َحدَّ ِْيَاٍد اْْلَدِميُّ قَاَل َحدَّ ُل ْبُن  ِْ ثَ نَا َس دَّ
ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفرِ  ِد بْ  َعْبُد اْلَعِظيِم ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلََْسِِنُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن ُُمَمَّ يِّ ْبِن ُُمَمَّ ِن َعِليِّ ْبِن اْلَُْسْْيِ ْبِن َعِل

مَ لِلْقَائِمِ قَاَل: ليه السالِْبِن َأِب طَاِلٍع ع َعْن أَبِيِه َعْن آبَالِِه َعْن أَِمِْي اْلُمْؤِمِنَْي ع دُهَا ََوِیلٌ کَأَنِّی بِالشِّیعَةِ یَجُولُونَ مِنَّا غَیْبَةٌ أَ

لْبُهُ لِطُولِ أَمَدِ غَیْبَجَوَلَانَ النَّعَمِ فِی غَیْبَتِهِ یَطْ  ةِلُبُونَ الْمَرْعَى فَلَا یَجِدُونَهُ أَلَا فَمَنْ ثَبَتَ مِنْهُمْ عَلَى دِینِهِ وَ لَمْ یَقْسُ قَ

قِیَامَةِ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ الْقَائِمَ مِنَّا إِذَا قَامَ لَمْ یَكُنْ لِأَحَ خْفَى فِی عُنُقِهِ بَیْعَةٌ فَلِذَلِكَ تَدٍ إِمَامِهِ فَهُوَ مَعِی فِی دَرَجَتِی یَوْمَ الْ

 وِلَادَتُهُ وَ یَغِیبُ شَخْصُهُ.

 ترجمه : 

عبد العظیم حسنىّ از امام جواد از آباء بزرگوارشان از امیر المؤمنین علیه السّالم چنین روایت کند: براى قائم 

انند جوالن دهد مبینم که جوالن مىمىما غیبتى است که مدّتش َوالنى است، گویا شیعه را در دوران غیبت او 

یابند، بدانید هر که در آن دوران در دینش استوار باشد و قلبش جویند امّا آن را نمىچهارپایان، چراگاه را مى

هم درجه من است. سپس فرمود: هنگامى که قائم  به واسطه َول غیبت امامش سخت نشود او در روز قیامت

گردن او نیست و به این دلیل است که والدتش پنهان است و شخص او غایب  ما قیام کند بیعت احدى بر

 شود.مى

 نکات : 

 یكی از دالیلش (این است که مخفی بودن والدت حضرت و غایب بودن وجود مبارك حضرت (

 .تی با حكام جائر داشته باشند مجبور نباشند بیع
 تند که در روز قیامت هم درجه استواران بر دین در زمان غیبت چنان قیمتی و ارزشمند هس

 امیرالمومنین علیه السالم قرار خواهند گرفت ان شاء اهلل .

 :     ششمروایت 

 حدیث لوج جابر

ثَ نَا َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَِّه َو َعْبُد ا َما قَاَّل َحدَّ ُِ ُد ْبُن اْلََْسِن َرِضَي اللَّهُ َعْن ثَ نَا َأِب َو ُُمَمَّ يعا ا َعْن َأِب اْلََْسِن لَحدَّ لَِّه ْبُن َجْعَفٍر اْْلِْمَْيِيُّ َجَِ
يعا ا عَ  ُد ْبُن ُموسَ َصالِِح ْبِن َأِب ََحَّاٍد َو اْلََْسِن ْبِن طَرِيٍف َجَِ ثَ نَا أَِِب َو ُُمَمَّ ُد ْبُن َعِليٍّ ْن َبْكِر ْبِن َصالٍِح َو َحدَّ ِل َو ُُمَمَّ ى ْبِن اْلُمََوَكِّ
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يَم ْبِن نَاتَانَةَ  ِِ يَم َو اْلََْسُن ْبُن إِبْ َرا ِِ ِْيَ   َماِجيَلَوْيِه َو َأَْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن إِبْ َرا ثَ نَا َعِليُّ اٍد اْْلََمَداِِنُّ َو َأَْحَُد ْبُن  ْم قَاُلوا َحدَّ ُِ  َرِضَي اللَُّه َعْن
ٍِِ َعْن أَ  اِشٍم َعْن َبْكِر ْبِن َصالٍِح َعْن َعْبِد الرََّْحَِن ْبِن َسا َِ يَم ْبِن  ِِ يَم َعْن أَبِيِه ِإبْ َرا ِِ قَالَ  ِب َبِصٍْي َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل:ْبُن ِإبْ َرا

الَ لَهُ قَعَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ إِنَّ لِی إِلَیْكَ حَاجَةً فَمَتَى یَخِفُّ عَلَیْكَ أَنْ أَخْلُوَ بِكَ فَأَسْأَلَكَ عَنْهَا فَ أَبِی ع لِجَابِرِ بْنِ

مِّی فَاَِمَةَ حِ الَّذِي رَأَیْتَهُ فِی یَدَيْ أُفَخَلَا بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ لَهُ یَا جَابِرُ أَخْبِرْنِی عَنِ اللَّوْ شِئْتَ الْأَوْقَاتِ أَيِ جَابِرٌ فِی

أُمِّكَ  ىأَنِّی دَخَلْتُ عَلَبِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا أَخْبَرَتْكَ بِهِ أَنَّهُ فِی ذَلِكَ اللَّوْحِ مَكْتُوباً فَقَالَ جَابِرٌ أَشْهَدُ بِاللَّهِ 

فَرَأَیْتُ فِی یَدِهَا لَوْحاً أَخْضَرَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ زُمُرُّدٍ وَ   هَا بِوِلَادَةِ الْحُسَیْنِ عفَاَِمَةَ ع فِی حَیَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أُهَنِّؤُ

فَقَالَتْ هَذَا  ا اللَّوْحُهِ مَا هَذَرَأَیْتُ فِیهِ کِتَابَةً بَیْضَاءَ شَبِیهَةً بِنُورِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ لَهَا بِأَبِی أَنْتِ وَ أُمِّی یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّ

 الْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِي اللَّوْحُ أَهْدَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى رَسُولِهِ ص فِیهِ اسْمُ أَبِی وَ اسْمُ بَعْلِی وَ اسْمُ ابْنَیَّ وَ أَسْمَاءُ

كَ یَا جَابِرُ اَِمَةُ ع فَقَرَأْتُهُ وَ انْتَسَخْتُهُ فَقَالَ لَهُ أَبِی ع فَهَلْ لَفَ فَأَعْطَانِیهِ أَبِی لِیَسُرَّنِی بِذَلِكَ قَالَ جَابِرٌ فَأَعْطَتْنِیهِ أُمُّكَ

قٍّ فَقَالَ یَا حِیفَةً مِنْ رَأَنْ تَعْرِضَهُ عَلَیَّ فَقَالَ نَعَمْ فَمَشَى مَعَهُ أَبِی ع حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَنْزِلِ جَابِرٍ فَأَخْرَجَ إِلَى أَبِی صَ

قْرَأَهُ أَنَا عَلَیْكَ فَنَظَرَ جَابِرٌ فِی نُسْخَتِهِجَابِرُ انْظُ أَهُ عَلَیْهِ أَبِی ع فَوَ اللَّهِ مَا خَالَفَ  رْ أَنْتَ فِی کِتَابِكَ لِأَ  حَرْفٌ حَرْفاً فَقَرَ

مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ  هَذَا کِتَابٌ الرحمن الرحیمقَالَ جَابِرٌ فَإِنِّی أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّی هَكَذَا رَأَیْتُهُ فِی اللَّوْحِ مَكْتُوباً بسم اهلل 

مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِینَ عَظِّمْ یَا مُحَمَّدُ أَسْمَائِی  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ لِمُحَمَّدٍ نُورِهِ وَ سَفِیرِهِ وَ حِجَابِهِ وَ دَلِیلِهِ الْحَكِیمِ

لهَ إِلَّا أَنَا قَاصِمُ الْجَبَّارِینَ وَ مُبِیرُ الْمُتَكَبِّرِینَ وَ مُذِلُّ الظَّالِمِینَ وَ دَیَّانُ  حَدْ آلَائِی إِنِّیوَ اشْكُرْ نَعْمَائِی وَ لَا تَجْ أَنَا اللَّهُ ال إِ

لَّا أَنَا فَمَنْ رَجَا غَیْرَ فَضْلِی أَوْ خَافَ غَیْرَ عَدْ یَوْمِ الدِّینِ إِنِّی  لَمِینَعَذاباً ال أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعا لِی عَذَّبْتُهُأَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِ

لْتُكَ عَلَى ا جَعَلْتُ لَهُ وَصِیّاً وَ إِنِّفَإِیَّايَ فَاعْبُدْ وَ عَلَیَّ فَتَوَکَّلْ إِنِّی لَمْ أَبْعَثْ نَبِیّاً فَأُکْمِلَتْ أَیَّامُهُ وَ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ إِلَّ ی فَضَّ

نِ وَ جَعَلْتُ حَسَناً یَاءِ وَ فَضَّلْتُ وَصِیَّكَ عَلَى الْأَوْصِیَاءِ وَ أَکْرَمْتُكَ بِشِبْلَیْكَ بَعْدَهُ وَ بِسِبْطَیْكَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْالْأَنْبِ

مْتُهُ بِ ضَلُ الشَّهَادَةِ وَ خَتَمْتُ لَهُ بِالسَّعَادَةِ فَهُوَ أَفْمَعْدِنَ عِلْمِی بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ أَبِیهِ وَ جَعَلْتُ حُسَیْناً خَازِنَ وَحْیِی وَ أَکْرَ

لُهُمْ بِعِتْرَتِهِ أُثِیبُ وَ أُعَاقِبُ أَوَّ مَنِ اسْتُشْهِدَ وَ أَرْفَعُ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً جَعَلْتُ کَلِمَتِیَ التَّامَّةَ مَعَهُ وَ الْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ عِنْدَهُ

بْنُهُ سَمِیُّ جَدِّهِعَلِیٌّ سَیِّدُ الْعَابِ الْمَحْمُودِ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ لِعِلْمِی وَ الْمَعْدِنُ لِحِكْمَتِی   دِینَ وَ زَیْنُ أَوْلِیَائِیَ الْمَاضِینَ وَ ا

فَرٍ الرَّادُّ عَلَیْهِ کَالرَّادِّ عَلَیَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّی لَأُکْرِمَنَّ یَائِهِ وَ مَثْوَى جَعْفَرٍ وَ لَأَسُرَّنَّهُ فِی أَوْلِ سَیَهْلِكُ الْمُرْتَابُونَ فِی جَعْ

جَّتِی لَا تَخْفَى وَ حُ  لِأَنَّ خَیْطَ فَرْضِی لَا یَنْقَطِعُ  [ بَعْدَ مُوسَى فِتْنَةٌ عَمْیَاءُ حِنْدِسٌأَشْیَاعِهِ وَ أَنْصَارِهِ وَ انتحبت ]أُتِیحَتْ

لَا وَ مَنْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَقَدْ جَحَدَ نِعْمَتِی وَ مَنْ غَیَّرَ آیَةً مِنْ کِتَابِی فَقَدِ افْتَرَى عَلَوَ أَنَّ أَوْلِیَائِی لَا یَشْقَوْنَ أَ  یَّبَداً أَ

كَذِّبٌ بِكُلِّ بَ بِالثَّامِنِ مُذِّوَ وَیْلٌ لِلْمُفْتَرِینَ الْجَاحِدِینَ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ عَبْدِي مُوسَى وَ حَبِیبِی وَ خِیَرَتِی أَلَا إِنَّ الْمُكَ

بِرٌ یُدْفَنُ قْتُلُهُ عِفْرِیتٌ مُسْتَكْأَوْلِیَائِی وَ عَلِیٌّ وَلِیِّی وَ نَاصِرِي وَ مَنْ أَضَعُ عَلَیْهِ أَعْبَاءَ النُّبُوَّةِ وَ أَمْتَحِنُهُ بِاالضْطِلَاعِ یَ

قِرَّنَّ عَیْنَهُ بِمُحَمَّدٍ ابْنِهِبِالْمَدِینَةِ الَّتِی بَنَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ ذُ قَرْنَیْنِ إِلَى جَنْبِ شَرِّ خَلْقِی حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّی لَأُ وَ خَلِیفَتِهِ   و الْ

هُ فِی هُ وَ شَفَّعْتُثْوَامِنْ بَعْدِهِ فَهُوَ وَارِثُ عِلْمِی وَ مَعْدِنُ حِكْمَتِی وَ مَوْضِعُ سِرِّي وَ حُجَّتِی عَلَى خَلْقِی جَعَلْتُ الْجَنَّةَ مَ

لِابْنِهِ عَلِیٍّ وَلِیِّی وَ مِینِی  نَاصِرِي وَ الشَّاهِدِ فِی سَبْعِینَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ کُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ وَ أَخْتِمُ بِالسَّعَادَةِ  خَلْقِی وَ أَ
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لْ لِكَ بِابْنِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ عَلَیْهِ کَمَالُ عَلَى وَحْیِی أُخْرِجُ مِنْهُ الدَّاعِیَ إِلَى سَبِیلِی وَ ا خَازِنَ لِعِلْمِیَ الْحَسَنَ ثُمَّ أُکْمِلُ ذَ

لَمِ  وَ الدَّیْرُءُوسُ التُّرْكِ مُوسَى وَ بَهَاءُ عِیسَى وَ صَبْرُ أَیُّوبَ سَتَذِلُّ أَوْلِیَائِی فِی زَمَانِهِ وَ یُتَهَادَوْنَ رُءُوسُهُمْ کَمَا تُهَادَى

لِینَ تُصْبَغُ الْأَرْضُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَ یَفْشُو ا    الرَّنِینُ فِی نِسَائِهِمْلْوَیْلُ وَفَیُقْتَلُونَ وَ یُحْرَقُونَ وَ یَكُونُونَ خَائِفِینَ مَرْعُوبِینَ وَجِ

فَعُ کُلَّ فِتْنَةٍ عَمْیَاءَ حِنْدِسٍ وَ بِ لَالَأُولَئِكَ أَوْلِیَائِی حَقّاً بِهِمْ أَدْ أُولئِكَ  هِمْ أَکْشِفُ الزَّلَازِلَ وَ أَرْفَعُ عَنْهُمُ الْآصَارَ وَ الْأَغْ

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمٍ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ لَوْ لَمْ تَسْمَعْ فِی  عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

لَّا عَنْ أَهْلِهِ.دَهْرِكَ إِ  42لَّا هَذَا الْحَدِیثَ لَكَفَاكَ فَصُنْهُ إِ

 ترجمه : 

ابو بصیر از ابو عبد اللَّه علیه السّالم روایت کند که فرمود: پدرم به جابر بن عبد اللَّه انصارى گفت: نیازى به تو 

 یم؟ جابر به او گفت: هر وقتدارم، چه وقت بر تو آسان است تا با تو خلوت کنم و آن را از تو درخواست نما

که شما بخواهید، امام باقر علیه السّالم با او خلوت کرد و گفت: اى جابر! آن لوحى که در دست مادرم فاَمه 

زهرا دختر رسول خدا دیدى چه بود؟ و مادرم در باره آنچه در آن نوشته بود چه فرمود؟ جابر گفت: خدا را 

صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم براى تهنیت والدت حسین علیه السّالم بر گیرم که در زمان رسول خدا گواه مى

مادرتان فاَمه علیها السّالم وارد شدم و در دست ایشان لوح سبز رنگى را دیدم که پنداشتم از زمرّد است و 

ى شما باد! دااى سپید و نورانى مانند نور آفتاب دیدم و گفتم: اى دختر رسول خدا! پدر و مادرم فدر آن نوشته

این لوح چیست؟ فرمود: این لوح را خداى تعالى به رسولش هدیه کرده است و در آن اسم پدر و شوهر و دو 

 فرزندم و اسامى اوصیاى از فرزندانم ثبت است، رسول خدا آن را به من عطا فرموده است تا بدان مسرور گردم.

خواندم و از روى آن استنساخ نمودم. پدرم امام محمّد جابر گوید: مادر شما آن را به من عطا فرمود و آن را 

توانى آن را به من نشان بدهى؟ گفت: آرى، و پدرم با او رفت تا به منزل جابر باقر علیه السّالم فرمود: آیا مى

را  اى از پوستى نازك نزد پدرم آورد، پدرم فرمود: اى جابر! تو در کتابت بنگر تا من آنرسیدند و صحیفه

ت بخوانم. جابر در کتابش نگریست و پدرم آن را برایش خواند و به خدا سوگند که حرفى اختالف برای

 دهم که در لوح چنین مكتوب بود:نداشت، جابر گفت: به خدا سوگند گواهى مى

اب و دلیل جاین کتابى است از جانب خداى عزیز حكیم، براى محمّد نور و سفیر و ح بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

او، آن را روح االمین از جانب ربّ العالمین فرو فرستاده است. اى محمّد! اسمهاى مرا بزرگ شمار و نعمتهاى 
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مرا شكرگزار و آالء مرا انكار مكن، من خداى یكتا هستم که هیچ معبودى جز من نیست، شكننده جبّاران و 

جزا، من خداى یكتا هستم که هیچ معبودى جز من  نابودکننده متكبّران و خوارکننده ستمگران و قاضى روز

نیست، هر که به غیر فضل من امیدوار باشد یا از غیر عدل من بترسد او را عذاب سختى کنم که هیچ یك از 

عالمیان را چنان عذابى نكرده باشم، پس مرا بپرست و بر من توکّل نما، من هیچ پیامبرى را مبعوث نكردم جز 

امل و مدّتش سپرى شد براى او وصىّ قرار دادم و من تو را بر انبیاء فضیلت دادم و وصىّ آنكه وقتى ایّامش ک

تو را افضل اوصیا ساختم و تو را به دو شبل و سبط پس از تو یعنى حسن و حسین گرامى داشتم، حسن را پس 

را به او کرامت و شهادت  از انقضاء ایّام پدرش معدن علمم قرار دادم و حسین را خازن وحى خود ساختم

کرده و سعادت را ختم کار او گردانیدم، او افضل و ارفع شهدا است و کلمه تامّه من با اوست و حجّت بالغه 

کنم، اوّلین عترت او علیّ سیّد العابدین و زینت دهم و عقاب مىمن نزد اوست، به واسطه عترت او ثواب مى

ود است یعنى محمّد که شكافنده علم من و معدن حكمتم اولیاى پیشین است و فرزند او که همنام جدّش محم

کنندگان در جعفر هالك خواهند شد و کسى که او را ردّ کند مانند کسى است باشد، و بعد از آن شكّمى

که مرا ردّ کند این قول حقّ من است که مقام جعفر را گرامى دارم و او را در میان دوستان و شیعیان و یارانش 

بعد از او جوانش موسى را برگزیدم، زیرا رشته وصیّت من منقطع نشود و حجّتم مخفى نگردد و شاد سازم، و 

اولیایم هرگز بدبخت نشوند، هشدار که هر کس یكى از آنان را انكار کند، نعمتم را انكار کرده و هر که 

ه و دوست و نقضاء مدّت بنداى از کتابم را تغییر دهد، بر من افترا بسته است، و واى بر کسانى که هنگام اآیه

ام موسى افترا بسته، و انكار کنند که آن کس که امام هشتم را تكذیب کند همه اولیاى مرا تكذیب برگزیده

کرده است، علىّ، ولىّ و ناصر من است کسى که اثقال نبوّت را به دوش او گذارم و او را به قدرت و شوکت 

شت و در شهرى که ذو القرنین بنده صالح من بنا کرده و در کنار متكبّرى خواهد ک بیازمایم. او را عفریت

بدترین خلق من مدفون خواهد شد، و بر من فرض است که چشم او را به پسر و جانشینش محمّد روشن سازم، 

او وارث علم و معدن حكمت و موضع اسرار و حجّت من بر خالیق است، بهشت را جایگاه او ساختم و 

هفتاد تن از خویشانش که همگى مستوجب آتش بودند پذیرفتم و سعادت او را به واسطه  شفاعتش را در باره

لب باشد و از صکنم، او شاهد در میان خلقم و امین بر وحیم مىفرزندش علىّ که ولىّ و ناصر من است ختم مى

اء را به لسله اوصیآورم، سپس به خاَر رحمتى بر عالمیان ساو داعى به سبیل و خازن علمم حسن را بیرون مى

وجود فرزندش تكمیل خواهم کرد، کسى که کمال موسى و بهاء عیسى و صبر ایّوب را داراست و دوستانم 

کنند آنان دهند همچنان که سرهاى ترك و دیلم را اهداء مىدر زمان او خوار شده و سرهاى آنان را هدیه مى

ان باشند و زمین از خونشان رنگین شود و صداى زنند و آنان خائف و مرعوب و ترسکشند و آتش مىرا مى

فریاد و شیون از زنانشان برخیزد، آنان دوستان حقیقى من باشند و به واسطه آنها هر فتنه کور ظلمانى را برَرف 
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سازم و شدائد و اهوال را زایل نمایم و بارهاى گران و زنجیرها را از آنان بردارم، ایشان کسانى هستند که 

 صلوات و

ت پروردگار بر آنان است، و ایشان مهتدى واقعى هستند. عبد الرّحمن بن سالم گوید: ابو بصیر گفته است: رحم

اگر در دوران زندگانیت تنها همین حدیث را شنیده باشى براى تو کافى است، پس آن را حفظ کن و از غیر 

 اهلش پنهان دار.

 

 نكات : 

  نوشتند یا پوست نازك حیوان رقّ به معناي پوست آهویی است که روي آن می 
  تكبّر فقط سزاوار خداوند است 
 . هیچ پیامبري نبوده است مگر انكه خداوند براي او وصیّ و جانشینی قرار داده است 
  خداوند حضرت محمد صلی اهلل علیه و اله و سلم را بر تمام انبیاء و حضرت امیرالمومنین علیه السالم

 بخشیده است . را بر تمام اوصیاء انبیاء برتري
  انتبحت یعنی سر و صدا خواهد شد و اتیحت یعنی مقدر خواهد شد 
  تكذیب کننده ي امام هشتم علیه السالم همانند کسی است که همه ي اولیاء و اهل بیت علیهم السالم

 و اوصیاء پیغمبر صلی اهلل علیه و اله و سلم را انكار کرده است مانند واقفه لعنت اهلل علیهم 
 لعنت اهلل علیه  در حدیث لوح جابر عقریت مستكبر خوانده شده است . مامون 
 . پیغمبر و اهل بیت علیهم السالم شاهدان بر خلق هستند 
 . امام عصر علیه السالم همانند پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و اله و سلم رحمت للعالمین هستند 
 شوند !! دوستان خدا در زمان غیبت امام عصر علیه السالم خوار می 
 . شیعیان امام عصر علیه السالم در زمان غیبت ترسان و نگرانند 

پایان جلسه هفتم-------------------------------  

 هشتم :شروع جلسه 

 :    هفتمروایت 

 صلح امام حسن مجتبی علیه السالم و عدم بیعت امام عصر علیه السالم با َواغیت 
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ثَ نَا  ثَ نَا َجْعَفُر َحدَّ َمْرقَ ْنِديُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ِر اْلَعَلِويُّ السَّ ُر ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلُمظَفَّ ِد ْبِن َمْسُعوٍد َعْن أَبِيِه قَاَل بْ اْلُمظَفَّ ُن ُُمَمَّ
َلِيُل ْبُن َأَْحََد َعْن ُموَسى َْ ثَ نَا َج ٍد الصَّ ْبِن َجْعَفٍر اْلَبْغَداِديِّ قَ  َحدَّ ثَِِن اْلََْسُن ْبُن ُُمَمَّ ْْيَِفُّ َعْن َحنَاِن ْبِن َسِديٍر َعْن أَبِيِه َسِديِر اَل َحدَّ

اسُ لَیْهِ النَّلَمَّا صَالَحَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع مُعَاوِیَةَ بْنَ أَبِی سُفْیَانَ دَخَلَ عَ ْبِن ُحَكْيٍم َعْن أَبِيِه َعْن أَِِب َسِعيٍد َعِقيَصا قَاَل:

 عَلَیْهِ یعَتِی مِمَّا ََلَعَتْفَلَامَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَیْعَتِهِ فَقَالَ ع وَیْحَكُمْ مَا تَدْرُونَ مَا عَمِلْتُ وَ اللَّهِ الَّذِي عَمِلْتُ خَیْرٌ لِشِ

لَیْكُ  مْ وَ أَحَدُ سَیِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِنَصٍّ مِنْ رَسُولِالشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ أَ لَا تَعْلَمُونَ أَنَّنِی إِمَامُكُمْ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ عَ

قَامَ الْجِدَارَ وَ فِینَةَ وَ أَ لِكَ سَ اللَّهِ ص عَلَیَّ قَالُوا بَلَى قَالَ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الْخَضِرَ ع لَمَّا خَرَقَ السَّ خَطاً قَتَلَ الْغُلَامَ کَانَ ذَ

باً أَ مَا  وَجْهُ عَلَیْهِ انَ إِذْ خَفِیَلِمُوسَى بْنِ عِمْرَ الْحِكْمَةِ فِی ذَلِكَ وَ کَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ذِکْرُهُ حِكْمَةً وَ صَوَا

لِّی رُوحُ اللَّهِ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ ععَلِمْتُمْ أَنَّهُ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَ یَقَعُ فِی عُنُقِهِ بَیْعَةٌ لِطَاغِیَةِ زَمَانِهِ إِلَّا الْقَائِمُ الَّذِ خَلْفَهُ  ي یُصَ

نْ وُلْدِ أَخِی ا خَرَجَ ذَلِكَ التَّاسِعُ مِفَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُخْفِی وِلَادَتَهُ وَ یُغَیِّبُ شَخْصَهُ لِئَلَّا یَكُونَ لِأَحَدٍ فِی عُنُقِهِ بَیْعَةٌ إِذَ

 لِكَ لِیُعْلَمَذَالْإِمَاءِ یُطِیلُ اللَّهُ عُمُرَهُ فِی غَیْبَتِهِ ثُمَّ یُظْهِرُهُ بِقُدْرَتِهِ فِی صُورَةِ شَابٍّ دُونَ أَرْبَعِینَ سَنَةً  الْحُسَیْنِ ابْنِ سَیِّدَةِ

 43ءٍ قَدِیرٌ.کُلِّ شَیْ أَنَّ اللَّهَ عَلى

 ترجمه : 

 مصالحه کرد، مردم به نزد او آمدند و بعضى ازابو سعید عقیصا گوید: وقتى امام حسن علیه السّالم با معاویه 

ه چه دانید کآنها امام را به واسطه بیعتش مورد سرزنش قرار دادند، امام علیه السّالم فرمود: واى بر شما، چه مى

عمل براى شیعیانم از آنچه که آفتاب بر آن بتابد و غروب کند بهتر است، آیا  کردم؟ به خدا سوگند این

من امام مفترض الطّاعه بر شما هستم و به نصّ رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم یكى از دو  دانید کهنمى

دانید که وقتى خضر علیه السّالم کشتى را سوراخ کرد و سروران جوانان بهشتم؟ گفتند: آرى، فرمود: آیا مى

ران گردید چون حكمت آنها دیوار را بپا داشت و آن جوان را کشت، این اعمال موجب خشم موسى بن عم

 دانید که هیچ یك از مابر وى پوشیده بود؟ امّا آن اعمال نزد خداى تعالى عین حكمت و صواب بود؟ آیا مى

ائمّه نیست جز آنكه بیعت سرکش زمانش بر گردن اوست مگر قائمى که روح اللَّه عیسى بن مریم پشت سر او 

شود تا آنگاه که خروج کند بیعت سازد و شخص او نهان مىىخواند؟ خداوند والدت او را مخفى منماز مى

احدى بر گردن او نباشد. او نهمین از فرزندان برادرم حسین است و فرزند سرور کنیزان، خداوند عمر او را در 

گرداند، سپس با قدرت خود او را در صورت جوانى که کمتر از چهل سال دارد دوران غیبش َوالنى مى

 تا بدانند که خداوند بر هر کارى توانا است.سازد ظاهر مى
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 نکات : 

  امام عصر علیه السالم در حالی در غیبت به سر می برند که بیعت هیچ َاغوتی بر گردنشان نیست و

 شهروند هیچ دولتی نیستند.
  همین که شما شهروند یك حكومت باشید خود به نوعی بیعت با آن حكومت و دولت است یعنی

 آن ها باید رفتار نمایید . شما تحت قوانین

 :    هشتمروایت 

 غربت امام عصر علیه السالم 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق اْلُمَعاِذيُ   ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن ُُمَمَّ ٍد اْْلَْمَداِنُّ ا  َحدَّ ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن ُُمَمَّ ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ْلُكوِفُّ قَاَل َحدَّ
ثَ نَا َعْبُد اللَِّه ْبُن الزُّبَ ْْيِ ُموَسى ْبِن اْلُفَرا ثَ نَا ُسْفيَاُن قَاَل َحدَّ ٍد قَاَل َحدَّ ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُُمَمَّ ٍٍ ُِ قَاَل َحدَّ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َشرِي

ََِْعُت اْلَُْسْْيَ بْ   الْأُمَّةِ هُوَ التَّاسِعُ مِنْ وُلْدِي وَ قَائِمُ هَذِهِ يَ ُقولُ َن َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلٍع عليه السالِ َعْن رَُجٍل ِمْن ََهَْداَن قَاَل 

. مِیرَاثُهُ هُوَ صَاحِبُ الْغَیْبَةِ وَ هُوَ الَّذِي یُقْسَمُ  44وَ هُوَ حَیٌّ

 ترجمه : 

مود: قائم این امّت نهمین از فرزندان من است فرمردى همدانىّ گوید: از امام حسین علیه السّالم شنیدم که مى

 او صاحب غیبت است و او کسى است که میراثش را در حیاتش تقسیم کنند.

 :     نهمروایت 

 مهدي از ما خاندان  12

اِشٍم َعْن أَ  َِ يَم ْبِن  ِِ ثَ نَا َعِليُّ ْبُن ِإبْ َرا ِْيَاِد ْبِن َجْعَفٍر اْْلََمَداِنُّ قَاَل َحدَّ ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن  اَلِِ ْبِن َصاِلٍح اْْلََرِويِّ قَاَل َحدَّ بِيِه َعْن َعْبِد السَّ
َنَا وَِكيُع ْبُن اْْلَرَّاِح َعِن الرَّبِيِع  مِنَّا اثْنَا عَشَرَ  يِّ ْبِن َأِب طَاِلٍع عْبِن َسْعٍد َعْن َعْبِد الرََّْحَِن ْبِن َسِليٍط قَاَل قَاَل اْلَُْسْْيُ ْبُن َعلِ َأْخََ

مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی ََالِبٍ وَ آخِرُهُمُ التَّاسِعُ مِنْ وُلْدِي وَ هُوَ الْإِمَ لُهُمْ أَ قَائِمُ بِالْحَقِّ یُحْیِی اللَّهُ امُمَهْدِیّاً أَوَّ بِهِ  الْ

لِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ یُظْهِرُ بِهِ دِیْنَ الْحَقِ بُتُ فِیهَا لَهُ غَیْبَةٌ یَرْتَدُّ فِیهَا أَقْوَامٌ وَ یَثْ عَلَى الدِّینِ کُ
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مَا إِنَّ الصَّابِرَ فِی غَیْبَتِهِ عَلَى الْأَذَى وَ هذَا الْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ مَتى وَ یُقَالُ لَهُمْعَلَى الدِّینِ آخَرُونَ فَیُؤْذَوْنَ   أَ

 45التَّكْذِیبِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ بِالسَّیْفِ بَیْنَ یَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

 ترجمه : 

السّالم فرمود: از ما خاندان دوازده مهدىّ خواهد بود که اوّلین عبد الرّحمن بن سلیط گوید: امام حسین علیه 

آنها امیر المؤمنین علیّ بن أبى َالب است و آخرین آنها نهمین از فرزندان من است و او امام قائم به حقّ است 

د نمای و خداى تعالى زمین را به واسطه او پس از موت زنده کند و دین حقّ را به دست او بر همه ادیان چیره

گرچه مشرکان را ناخوش آید، او را غیبتى است که اقوامى در آن مرتدّ شوند و دیگرانى در آن پابرجا باشند 

گوئید این وعده چه وقت عملى شود؟ بدانید کسى که در دوران و اذیّت شوند و به آنها بگویند: اگر راست مى

ه و با شمشیر پیشاروى رسول خدا صلّى اللَّه علی غیبت او بر آزار و تكذیب صابر باشد مانند مجاهدى است که

 آله و سلّم مجاهده کرده است.

 نکات : 

  اخیرا دجالی در عراق از روایاتی اینچنینی سوء استفاده می کند تا مردم را فریب دهد ) مدعی یمانی

 ) 
  در دوران غیبت امام عصر علیه السالم مانند مجاهدان در کنار رسول  و صابرانثابت قدمان بر دین خدا

 خدا صلی اهلل علیه و اله و سلم هستند .

 :   دهمروایت 

 فر کذّابمعرفی اولی االمر و خبر از آمدن جع

وِفُّ َعْن َعْبِد اللَّهِ  اُروَن الصُّ َِ ُد ْبُن  ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلَورَّاُق قَاَل َحدَّ َعْن َعْبِد اْلَعِظيِم ْبِن َعْبِد اللَّهِ اْلََْسِِنِّ   ِن ُموَسىبْ  َحدَّ
ُّمَ  ِْيَاٍد َعْن أَِِب ََحَْزَة ال يَم ْبِن أَِِب  ِِ َثِِن َصْفَواُن ْبُن ََيََْي َعْن إِبْ َرا دَخَلْتُ  اِلِّ َعْن أَِِب َخالٍِد اْلَكابُِليِّ قَاَل:َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ

 عَزَّ وَ جَلَّ  فَرَضَ اللَّهُعَلَى سَیِّدِي عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِی بِالَّذِینَ

ذِینَ إِنَّ أُولِی الْأَمْرِ الَّ« لِ اللَّهِ ص فَقَالَ لِی یَا کَنْكَرُ ََاعَتَهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ وَ أَوْجَبَ عَلَى عِبَادِهِ الِاقْتِدَاءَ بِهِمْ بَعْدَ رَسُو
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مِنِینَ عَلِیُّ بْنُ  أَبِی ََالِبٍ ع ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ جَعَلَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَئِمَّةً لِلنَّاسِ وَ أَوْجَبَ عَلَیْهِمْ ََاعَتَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْ

لْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ ع ا لِیِّ بْنِ أَبِی ََالِبٍ ثُمَّ انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَیْنَا ثُمَّ سَكَتَ فَقُلْتُ لَهُ یَا سَیِّدِي رُوِيَ لَنَا عَنْ أَمِیرِالْحُسَیْنُ ابْنَا عَ

إِمَامُ بَعْدَكَ قَالَ ابْنِی مُحَمَّدٌ وَ اسْمُهُ فِی أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنِ الْحُجَّةُ وَ الْ

دِقُ رٌ وَ اسْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ السَّمَاءِ الصَّاالتَّوْرَاةِ بَاقِرٌ یَبْقُرُ الْعِلْمَ بَقْراً هُوَ الْحُجَّةُ وَ الْإِمَامُ بَعْدِي وَ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ ابْنُهُ جَعْفَ

ثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا سَیِّدِي لُّكُمْ صَادِقُونَ قَالَ حَدَّ  فَكَیْفَ صَارَ اسْمُهُ الصَّادِقَ وَ کُ

فَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی ََالِبٍ ع فَسَمُّوهُ الصَّا سِ مِنْ وُلْدِهِ فَإِنَّ لِلْخَامِ دِقَإِذَا وُلِدَ ابْنِی جَعْ

فَرٌ الْ  عَزَّ وَ كَذَّابُ الْمُفْتَرِي عَلَى اللَّهِوَلَداً اسْمُهُ جَعْفَرٌ یَدَّعِی الْإِمَامَةَ اجْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ وَ کَذِباً عَلَیْهِ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ جَعْ

مُخَالِفُ عَلَى أَبِیهِ وَ الْحَاسِدُ لِأَخِیهِ ذَلِكَ الَّذِي یَرُومُ کَشْفَ سَتْرِ اللَّهِ عِنْدَ غَیْبَةِ جَلَّ وَ الْمُدَّعِی لِمَا لَیْسَ لَهُ بِأَهْلٍ الْ

فَرٍ الْكَذَّابِ وَ قَدْ حَمَلَ  وَلِیِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَ اغِیَةَ زَمَانِهِ ََبَكَى عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع بُكَاءً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ کَأَنِّی بِجَعْ

لِهِ إِنْ لَادَتِهِ وَ حِرْصاً مِعَلَى تَفْتِیشِ أَمْرِ وَلِیِّ اللَّهِ وَ الْمُغَیَّبِ فِی حِفْظِ اللَّهِ وَ التَّوْکِیلِ بِحَرَمِ أَبِیهِ جَهْلًا مِنْهُ بِوِ نْهُ عَلَى قَتْ

رِ حَقِّهِ قَالَ أَبُو خَالِدٍ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ فَقَالَ ظَفِرَ بِهِ وَ ََمَعاً فِی مِیرَاثِهِ حَتَّى یَأْخُذَهُ بِغَیْ

الَ ولِ اللَّهِ ص قَعْدَ رَسُإِي وَ رَبِّی إِنَّ ذَلِكَ لَمَكْتُوبٌ عِنْدَنَا فِی الصَّحِیفَةِ الَّتِی فِیهَا ذِکْرُ الْمِحَنِ الَّتِی تَجْرِي عَلَیْنَا بَ

نْ أَوْصِیَاءِ زَّ وَ جَلَّ الثَّانِی عَشَرَ مِأَبُو خَالِدٍ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ یَكُونُ مَا ذَا قَالَ ثُمَّ تَمْتَدُّ الْغَیْبَةُ  بِوَلِیِّ اللَّهِ عَ

قَائِلِینَ بِإِمَامَتِهِ وَ الْمُنْتَظِرِینَ لِظُهُورِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ یَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ أَهْلَ زَمَا نِ غَیْبَتِهِ الْ

ةِ لَبِهِ الْغَیْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِکُلِّ زَمَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَ الْأَفْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ 

مَانِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِینَ بَیْنَ یَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالسَّیْفِ أُ  حَقّاً ولَئِكَ الْمُخْلَصُونَالْمُشَاهَدَةِ وَ جَعَلَهُمْ فِی ذَلِكَ الزَّ

لَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع انْتِظَارُ الْفَرَجِ مِنْ أَعْظَمِ وَ شِیعَتُنَا صِدْقاً وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سِرّاً وَ جَهْراً وَ قَا

 46الْفَرَجِ.

 ترجمه : 

ابو خالد کابلیّ ]ملقب به کنكر[ گوید: بر موالى خود امام زین العابدین علیه السّالم وارد شدم و بدو گفتم: یا 

ابن رسول اللَّه! کسانى که خداى تعالى َاعت و مودّتشان را واجب ساخته و اقتداى به آنان را پس از پیامبر 

كر! اولى االمرى که خداى تعالى آنها را ائمّه اکرم واجب گردانیده است چه کسانى هستند؟ فرمود: اى کن

مردم گردانیده و َاعتشان را بر آنها واجب ساخته است عبارتند از: امیر المؤمنین علیّ بن أبى َالب علیه السّالم 

سپس حسن و سپس حسین دو فرزند علیّ بن أبى َالب سپس امر به ما منتهى گردید و بعد سخنى نفرمود. 
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لى از حجّت خداى تعا ز امیر المؤمنین علىّ علیه السّالم براى ما روایت شده است که زمینگفتم اى سرورم! ا

ماند، حجّت و امام پس از شما کیست؟ فرمود: فرزندم محمّد و نام او در تورات باقر بر بندگانش خالى نمى

فرزندش جعفر و او را شكافد، او حجّت و امام پس از من است و پس از محمّد است و علم را موشكافانه مى

گویند، گفتم: اى سرورم! چرا نام او صادق شده است در حالى که همه شما صادق در آسمانها صادق مى

روایت فرموده است: آنگاه که  -صلوات اللَّه علیهم اجمعین -هستید؟ فرمود: پدرم از پدرانش از رسول خدا

ین بى َالب متولّد شد نامش را صادق بگذارید که پنجمفرزندم جعفر بن محمّد بن علیّ ابن حسین بن علیّ بن أ

از سالله او فرزندى است که نامش جعفر است که از روى تجرّى بر خداى تعالى و دروغ بستن بر او ادّعاى 

کند و او نزد خدا جعفر کذّاب و مفترى بر خداى تعالى است و مدّعى مقامى است که اهل آن نیست امامت مى

خواهد در هنگام غیبت ولىّ خداى و حسود بر برادر خود است او کسى است که مى و مخالف پدر خویش

تعالى او را بر مال سازد، سپس علیّ بن الحسین علیهما السّالم به سختى گریست آنگاه فرمود: گویا جعفر کذّاب 

موکّل بر حرم پدرش  کند تا در امر ولى اللَّه و غایب در حفظ الهى وبینم که َاغى زمانش را وادار مىرا مى

تفتیش کند به خاَر جهلى که بر والدت او دارد، و حرصى که بر قتل او دارد اگر به او دسترسى یابد، و َمعى 

که به میراث او دارد تا آن را به ناحقّ غصب کند. ابو خالد گوید: گفتم: یا ابن رسول اللَّه! آیا چنین چیزى واقع 

اى اى که نزد ماست مكتوب است، صحیفهاقع خواهد شد و آن در صحیفهخواهد شد؟ فرمود: به خدا سوگند و

شود. ابو خالد گوید: گفتم: یا ابن رسول که در آن ذکر محنتهایى است که بر ما پس از رسول خدا جارى مى

اللَّه! بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمود: آنگاه غیبت ولىّ خدا َوالنى خواهد شد او دوازدهمین از اوصیاى 

خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم و ائمّه پس از اوست. اى ابا خالد! مردم زمان غیبت آن امام که معتقد  -سولر

به امامت و منتظر ظهور او هستند از مردم هر زمانى برترند، زیرا خداى تعالى عقل و فهم و معرفتى به آنها عطا 

و آنان را در آن زمان به مانند مجاهدین پیش روى فرموده است که غیبت نزد آنان به منزله مشاهده است، 

ى اند قرار داده است، آنان مخلصان حقیقرسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم که با شمشیر به جهاد برخاسته

و شیعیان راستین ما و داعیان به دین خداى تعالى در نهان و آشكارند، و فرمود:انتظار فرج خود بزرگترین فرج 

 است

 نکات : 

 . ابوحمزه ثمالی و ابوخالد کابلی از اصحاب خاص امام زین العابدین علیه السالم هستند 
  حجت در این روایت لقب عام است براي همه ي ائمه علیهم السالم، و حجت همچنین لقب خاص

 امام عصر علیه السالم است 
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 اي امام این است که صحیفه صحیفه کتاب هایی است که نزد ائمه علیهم السالم است و از نشانه ه

هایی دارند که از اخبار آنچه بر ایشان می گذرد با خبر هستند . و هیچ اتفاقی ایشان را غافلگیر نمی 

 کند .
  قائلین به غیبت و منتظرین واقعی ظهور امام زمان علیه السالم در نزد ایشان غیبت به منزله ي مشاهده

و شعور و عقل و معرفتی عطا فرموده است که در اعتقادات است به دلیل آنكه خداوند به ایشان فهم 

 خویش استوارند.
 . در انتظار فرج بودن از بهترین گشایش هاست 

پایان جلسه هشتم-------------------------------  

 نهم :شروع جلسه 

دارد ادامه در این جلسه ششم  بخش  

 روایات در رابطه با غیبت امام عصر علیه السالم 

 :   ازدهمیروایت 

 سنت هایی از انبیاء مختلف در حضرت حجت سالم اهلل علیه 

ِد ْبنِ  يَم ْبِن ُُمَمَّ ِِ رِيُف أَبُو اْلََْسِن َعِليُّ ْبُن ُموَسى ْبِن َأَْحََد ْبِن إِبْ َرا ََّ ثَ نَا ال ِد ْبِن َعِليِّ  َحدَّ َعْبِد اللَِّه ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُُمَمَّ
ٍد ا ْبِن اْلَُْسْْيِ ْبِن َعِليِّ  ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن ُُمَمَّ ُد ْبُن ََهَّاٍِ قَاَل َحدَّ ثَ نَا أَبُو َعِليٍّ ُُمَمَّ ثَ نَا َأَْحَُد ْبِن َأِب طَاِلٍع ع قَاَل َحدَّ لنَّْوفَِليُّ قَاَل َحدَّ

يٍح َعْن ََحَْزَة بْ  َْْماَن ْبِن ِعيَسى اْلِكاَلِبِّ َعْن َخالِِد ْبِن َنَِ اَلٍل َعْن ُع ِِ َُحَْراَن ْبِن أَْعَْيَ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْْيٍ  ِن َُحَْراَن َعْن أَبِيهِ ْبُن 
آدَمَ ع وَ سُنَّةٌ مِنْ نُوحٍ  فِی الْقَائِمِ مِنَّا سُنَنٌ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ  سُنَّةٌ مِنْ أَبِینَا َعِليَّ ْبَن اْلَُْسْْيِ ع يَ ُقولُ  اْلَعابِِدينَ  َسيِّدَ  ََِْعتُ قَاَل 

فَأَمَّا مِنْ آدَمَ وَ نُوحٍ سُنَّةٌ مِنْ إِبْرَاهِیمَ وَ سُنَّةٌ مِنْ مُوسَى وَ سُنَّةٌ مِنْ عِیسَى وَ سُنَّةٌ مِنْ أَیُّوبَ وَ سُنَّةٌ مِنْ مُحَمَّدٍ ص  وَ

مَّا لَادَةِ وَ اعْتِزَالُ النَّاسِ وَ أَ مِنْ مُوسَى فَالْخَوْفُ وَ الْغَیْبَةُ وَ أَمَّا مِنْ عِیسَى  فَطُولُ الْعُمُرِ وَ أَمَّا مِنْ إِبْرَاهِیمَ فَخَفَاءُ الْوِ

مَّا مِنْ أَیُّوبَ فَالْفَرَجُ بَعْدَ الْبَلْوَى وَ أَمَّا مِنْ مُحَمَّدٍ ص فَالْخُرُوجُ بِا .فَاخْتِلَافُ النَّاسِ فِیهِ وَ أَ  47لسَّیْفِ
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 ترجمه :

اء وجود فرمود: در قائم ما سنّتهایى از انبیالسّالم شنیدم که مىسعید بن جبیر گوید: از امام زین العابدین علیه 

دارد: سنّتى از پدرمان آدم علیه السّالم و سنّتى از نوح و سنّتى از ابراهیم و سنّتى از موسى و سنّتى از عیسى و 

ز ابراهیم پنهانى والدت سنّتى از ایّوب و سنّتى از محمّد صلوات اللَّه علیهم، امّا از آدم و نوح َول عمر، و امّا ا

گیرى از مردم، و امّا از موسى خوف و غیبت، و امّا از عیسى اختالف مردم در باره او، و امّا از ایّوب و کناره

 فرج پس از گرفتارى، و امّا از محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم خروج با شمشیر است.

 نکات : 

 لیه السالم بوده است سعید بن جبیر از اصحاب خاص امام سجاد ع 
  اختالف مردم درباره ي حضرت عیسی علیه السالم اینگونه بوده است که عده اي به حضرت مریم

سالم اهلل علیها نسبت ناروا دادند، برخی وجود خارجی حضرت مریم سالم اهلل علیها را رد کردند، 

وده است ه خداي متعال فرمبرخی دیگر عیسی علیه السالم را مصلوب دانستند و کشته شده در حالیك

عیسی علیه السالم به صلیب کشیده نشدند . همچنین در رابطه با حضرت حجت علیه السالم هم عده 

 اي وجود ایشان را انكار کردند و .... همانند حضرت عیسی علیه السالم 
  سنتی از حضرت  ایوب سالم اهلل علیه،گشایش است بعد از همه ي این سختی ها 

 :   دوازدهمروایت 

 اجر ثابت قدمان بر والیت اهل بیت علیهم السالم در زمان غیبت 

ِْيَاِد ْبِن َجْعَفٍر اْْلََمَداِنُّ َرِضَي اللَّ  ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن  َِ َحدَّ يَم ْبِن  ِِ ثَ نَا َعِليُّ ْبُن ِإبْ رَا اِشٍم َعْن أَبِيِه َعْن ِبْسطَاِِ ْبِن ُمرََّة َعْن ُه َعْنهُ قَاَل َحدَّ
طَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَةِ قَائِمِنَا أَعْفِی غَیْ مَنْ ثَبَتَ عَلَى مُوَاالتِنَا َعْمرِو ْبِن ثَاِبٍت قَاَل قَاَل َعِليُّ ْبُن اْلَُْسْْيِ َسيُِّد اْلَعابِِديَن ع

 48أَجْرَ أَلْفِ شَهِیدٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ وَ أُحُدٍ.

عمرو بن ثابت گوید: امام زین العابدین علیه السّالم فرمود: کسى که در غیبت قائم ما بر مواالت ما ترجمه : 

 فرمایدپایدار باشد، خداى تعالى اجر هزار شهید از شهداى بدر و احد به وى عطا 
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 نکات : 

  نفر بودند و پرچم دار ایشان حضرت  313اصحاب پیغمبر صلی اهلل علیه و اله و سلم در جنگ بدر

 امیرالمومنین علیه السالم بودند 
  همچنین سرور شهداي اُحُد حضرت حمزه سالم اهلل علیه بودند 

 :   یزدهمسروایت 

 دوران َوالنی غیبت و ثبات قدم بر والیت امام عصر علیه السالم

ُد ْبُن يَ ْعُقو  ثَ نَا ُُمَمَّ ِد ْبِن ِعَصاٍِ اْلُكَلْيِِنُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ُد ْبُن ُُمَمَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا اْلَقاِسُم ْبُن اْلَعاَلِء قَاَل بَ َحدَّ  اْلُكَلْيِِنُّ قَاَل َحدَّ
ثَ نَ  َاِعيَل َعْن َعاِصِم ْبِن َُحَْيٍد اْْلَنَّاطِ َحدَّ َْ ثَِِن َعِليُّ ْبُن ِإ َاِعيُل ْبُن َعِليٍّ اْلَقْزِويِِنُّ قَاَل َحدَّ َْ َُّماِِلِّ عَ  ا ِإ ِد ْبِن قَ ْيٍس َعْن ثَاِبٍت ال ْن ُُمَمَّ

بِبَعْضٍ فِی  هُمْ أَوْلىفِینَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُ :َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَُْسْْيِ ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلٍع ع أَنَُّه قَالَ 

ََالِبٍ ی وَ الْإِمَامَةُ فِی عَقِبِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِ وَ فِینَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فِی عَقِبِهِ»  کِتابِ اللَّهِ

مَّا الْأُولَى فَ قِیَامَةِ وَ أَنَّ لِلْقَائِمِ مِنَّا غَیْبَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا أََْوَلُ مِنَ الْأُخْرَى أَ  سِتَّةُ أَیَّامٍ أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتُّع إِلَى یَوْمِ الْ

لَّا مَنْ قَوِيَ یَقِینُهُ وَ عَنْ  وَ أَمَّا الْأُخْرَى فَیَطُولُ أَمَدُهَا حَتَّى یَرْجِعَ سِنِینَ لَیْهِ إِ هَذَا الْأَمْرِ أَکْثَرُ مَنْ یَقُولُ بِهِ فَلَا یَثْبُتُ عَ

فَتُهُ وَ لَمْ یَجِدْ فِی نَفْسِهِ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْنَا وَ سَلَّمَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.  49صَحَّتْ مَعْرِ

 ترجمه : 

ا الْأَرْحامِ وَ أُولُو»روایت کند که فرمود: این آیه در باره ما نازل شده است:  ثابت ثمالیّ از امام سجّاد علیه السّالم

و امامت تا روز « 3« »وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فِی عَقِبِهِ»و این آیه نیز در باره ما نازل شده است: « بِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ أَوْلى

السّالم است، و براى قائم ما دو غیبت است که یكى از  حسین بن علیّ بن أبى َالب علیهم قیامت در نسل

ر انجامد و امّا غیبت دیگتر است، امّا غیبت اوّل شش یوم یا شش ماه یا شش سال به َول مىدیگرى َوالنى

شود تا به غایتى که بیشتر معتقدین به آن امام از این امر باز گردند و بر آن ثابت نمانند مگر کسى َوالنى مى

ت کنیم نبوده و تسلیم ما اهل بیینش قوى و معرفتش درست باشد و در دلش حرجى از آنچه حكم مىکه یق

 باشد.
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 نکات : 

  خود خداوند متعال است  "جعلها " فاعل 
  ،غیبت دوم حضرت َوالنی خواهد بود تا جایی که اکثر کسانی که به امامت قائل هستند بر می گردند

مگر کسی که یقین قوي و معرفت صحیح داشته باشد و تسلیم اهل بیت و ثابت قدم بر امامت نمی ماند 

 علیهم السالم در اوامر و احكام و قضاوت ها باشد .

 :   چهاردهمروایت 

 ران زیباي حاکمیت امام عصر علیه السالمنشانه هاي ظهور و دو 

ثَ نَا ُُمَمَّ  ِد ْبِن ِعَصاٍِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ُد ْبُن ُُمَمَّ ثَ نَا ُُمَمَّ َثِِن ُد ْبُن يَ ْعُقوَب اْلُكَلْيِِنُّ َحدَّ ثَ نَا اْلَقاِسُم ْبُن اْلَعاَلِء قَاَل َحدَّ  قَاَل َحدَّ
َثِِن  َاِعيُل ْبُن َعِليٍّ اْلَقْزِويِِنُّ قَاَل َحدَّ َْ َاِعيَل َعْن َعاِصِم ْبِن َُحَْيٍد اْْلَنَّاِط َعْن ُُمَمَّ  ِإ َْ َّقَ َعِليُّ ْبُن ِإ ََِْعُت أَبَا ِد ْبِن ُمْسِلٍم ال َقاَل  ِفيِّ 

َد ْبَن َعِليٍّ اْلبَاِقَر ع يَ ُقولُ  نُوزُ یَبْلُغُ الْقَائِمُ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ مُؤَیَّدٌ بِالنَّصْرِ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَ تَظْهَرُ لَهُ الْكُ َجْعَفٍر ُُمَمَّ

فِی الْأَرْضِ  فَلَا یَبْقَى عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ لَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ دَیْنَهُسُلْطَانُهُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ یُظْهِرُ ال

لَّا قَدْ عُمِرَ وَ یَنْزِلُ رُوحُ اللَّهِ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ ع فَیُصَلِّی خَلْفَهُ قَالَ قُلْتُ خْرُجُ قَائِمُكُمْ مَتَى یَیَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ   خَرَابٌ إِ

 الْفُرُوجِ النِّسَاءِ وَ رَکِبَ ذَوَاتُقَالَ إِذَا تَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَ اکْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِ

مَاءِ وَ ارْتِكَابِ الزِّنَاءِ وَ أُکِلَ الرِّبَا وَ  السُّرُوجَ وَ قُبِلَتْ شَهَادَاتُ الزُّورِ وَ رُدَّتْ شَهَادَاتُ الْعُدُولِ وَ اسْتَخَفَّ النَّاسُ بِالدِّ

فْیَانِیِّ مِنَ الشَّامِ وَ الْیَمَانِیِّ مِنَ الْیَمَنِ وَ خَ مِنْ آلِ  امٍسْفٌ بِالْبَیْدَاءِ وَ قَتْلُ غُلَاتُّقِیَ الْأَشْرَارُ مَخَافَةَ أَلْسِنَتِهِمْ وَ خُرُوجُ السُّ

هِ وَ لسَّمَاءِ بِأَنَّ الْحَقَّ فِیمُحَمَّدٍ ص بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّفْسُ الزَّکِیَّةُ وَ جَاءَتْ صَیْحَةٌ مِنَ ا

إِذَا خَرَجَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِ لِكَ خُرُوجُ قَائِمِنَا فَ ا وَ لَى الْكَعْبَةِ وَ اجْتَمَعَ إِلَیْهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًفِی شِیعَتِهِ فَعِنْدَ ذَ

جَّتُهُ  وَ حُثُمَّ یَقُولُ أَنَا بَقِیَّةُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ خَلِیفَتُهُ أَوَّلُ مَا یَنْطِقُ بِهِ هَذِهِ الْآیَةُ بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

لَیْكَ یَا بَقِیَّةَ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ فَإِذَا اجْ لَامُ عَ وَ هُوَ عَشَرَةُ آلَافِ  «تَمَعَ إِلَیْهِ الْعِقْدُ عَلَیْكُمْ فَلَا یُسَلِّمُ عَلَیْهِ مُسَلِّمٌ إِلَّا قَالَ السَّ

لَّا وَقَعَتْ فِیهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَ وَ  رَجُلٍ خَرَجَ فَلَا یَبْقَى فِی الْأَرْضِ مَعْبُودٌ دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ صَنَمٍ وَ وَثَنٍ وَ غَیْرِهِ إِ

 ذَلِكَ بَعْدَ غَیْبَةٍ ََوِیلَةٍ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یُطِیعُهُ بِالْغَیْبِ وَ یُؤْمِنُ بِهِ.

 ترجمه : 

، فرمود: قائم ما منصور به رعب است و مؤیّد به نصرمحمّد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السّالم شنیدم که مى

زمین براى او درنوردیده شود و گنجهاى خود را ظاهر سازد، و سلطنتش شرق و غرب عالم را فرا گیرد و 
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ر چه مشرکان را ناخوش آید، و در زمین خداى تعالى به واسطه او دینش را بر همه ادیان چیره گرداند، گ

اى نماند جز آنكه آباد گردد و روح اللَّه عیسى بن مریم فرود آید و پشت سر او نماز گزارد. راوى گوید ویرانه

کند؟ فرمود: آنگاه که مردان به زنان تشبّه کنند و زنان به گفتم: یا ابن رسول اللَّه! قائم شما کى خروج مى

به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان، و صاحبان فروج بر زبر زینها سوار شوند و شهادتهاى دروغ مردان، و مردان 

پذیرفته شود و شهادتهاى عدول مردود گردد و مردم خونریزى و ارتكاب زنا و رباخوارى را سبك شمارند و 

ع شود و در بیداء خسوفى واق از اشرار بخاَر زبانشان پرهیز کنند و سفیانى از شام خروج کند و یمانى از یمن

اى است بین رکن و مقام کشته شود و صیحه -یا نفس زکیّه -و جوانى از آل محمّد که نامش محمّد بن حسن

از آسمان بیاید و بگوید حقّ با او و شیعیان اوست، در این هنگام است که قائم ما خروج کند و چون ظهور 

 ه مرد به گرد او اجتماع کنند و اوّلین سخن او این آیه قرآن است:کند به خانه کعبه تكیه زند و سیصد و سیزد

ر گوید: منم بقیّة اللَّه در زمین و منم خلیفه خداوند و حجّت او بسپس مى« بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»

 اى به او چنین سالم گوید:شما و هر درود فرستنده

 بقیّة اللَّه فی ارضهالسّالم علیك یا 

، و چون براى بیعت ده هزار مرد به گرد او اجتماع کنند خروج خواهد کرد. و در زمین هیچ معبودى جز اللَّه 

تعالى نباشد و در صنم و وثن و غیره آتش در افتد و بسوزند و آن پس از غیبتى َوالنى است، تا خدا بداند چه 

 آورد.و بدو ایمان مىکسى در دوران غیبت از او اَاعت کرده 

 نکات : 

  بیداء جایی است بین مكه و مدینه که سفیانی سپاهی را می فرستد پس از ظهور امام عصر علیه السالم

و معرفی خودشان، که حضرت را به قتل برسانند، در بین راه که بیتوته می کنند، همگی به استثناي 

 یك نفر در زمین فرو می روند 
  رکن و مقام کشته می شود محمد ابن حسن النفس الزکیه است .اسم جوانی که بین 
  ،نفس زکیه را بعد از اینكه حضرت حجت سالم اهلل علیه به عنوان نماینده خودشان معرفی می فرمایند

 و خروج حضرت از مكه، مردم منافق مكه ایشان را بین رکن و مقام شهید می کنند .
 ش همگان می رسید که حق در امام عصر علیه السالم و صیحه آسمانی جبرئیل علیه السالم به گو

 شیعیان ایشان است .
 . یكی از معانی خروج مقابله کردن با دولت هاي موجود است 
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  نفر همانند اصحاب بدر در ایشان منافق نیست و همگی مومن هستند . 313این 
  منسجمی شدند، متضاد عقد یعنی گردنبند، اصطالح اجتمع عقدهم یعنی جمعشان جمع شد و جمع

 آن انفرط عقدهم است.
  نفر است . 10000جمع اصحاب حضرت در هنگامه ي شروع خروج و قیام 
 .صنم هر بتی از جَماد است امّا وثن یعنی هر معبودي به جز خدا مانند فرعون که می گفت مرا بپرستید 
 که چه کسی مومن بود و چه کسی لیعلم اهلل یعنی خداوند این ها را بیازماید و بر این ها ثابت نماید 

 کافر یا منافق

پایان جلسه نهم-------------------------------  

 دهم:شروع جلسه 

 بخش هفتم 

 دوران امامت امام عصر علیه السالم 

  : اولروایت  

 به جمیع فرستادگان و اوصیاء اقرار

ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَُْسْْيِ ْبِن ُموَسى ْبِن  ْيُخ اْلَفِقيُه أَبُو َجْعَفٍر ُُمَمَّ ََّ ثَ نَا بَابَ َويِْه اْلقُ قَاَل ال َذا اْلِكََاِب َرَِحَُه اللَُّه َحدَّ َِ يُّ اْلَفِقيهُ ُمَصنُِّف  مِّ
دِ  ثَ نَا َأِب َعِن أَيُّوَب ْبِن نُوٍح َعْن ُُمَمَّ َرابْ  اْلَُْسْْيُ ْبُن َأَْحََد ْبِن ِإْدرِيَس َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ِْ َن َعِن ِن ِسنَاٍن َعْن َصْفَواَن ْبِن ِم

ٍد ع أَنَُّه قَاَل: مَنْ أَقَرَّ بِجَمِیعِ الْأَئِمَّةِ وَ جَحَدَ الْمَهْدِيَّ کَانَ کَمَنْ أَقَرَّ بِجَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ وَ جَحَدَ  الصَّاِدِق َجْعَفِر ْبِن ُُمَمَّ

قَالَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ یَغِیبُ عَنْكُمْ  وُلْدِكَ مِنْ يُالْمَهْدِ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَنِ

.  50شَخْصُهُ وَ لَا یَحِلُّ لَكُمْ تَسْمِیَتُهُ

                                                             

 333ص: ، 2كمال الدين و تمام النعمة، ج 50
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 ترجمه : 

صفوان بن مهران از امام صادق علیه السّالم روایت کند که فرمود: کسى که به همه امامان اقرار کند امّا مهدي 

سى است که به همه پیامبران اقرار کند امّا نبوّت محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم را انكار را انكار کند مانند ک

فرزندان شما کیست؟ فرمود: پنجمین از فرزندان هفتمین، شخص او  نماید. گفتند: یا ابن رسول اللَّه! مهديّ از

 شود و بردن نام وى بر شما روا نیست.از شما نهان مى

 : وم د روایت

 هزار سال پیش از خلقت خلق   14نور،  14

ِد ْبِن اْلَُْسْْيِ  ثَ نَا أَِِب َعْن ُُمَمَّ ثَ نَا اْلَُْسْْيُ ْبُن َأَْحََد ْبِن ِإْدرِيَس َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ُِ َعِن اْلََْسِن ْبِن ُموَسى َحدَّ  ْبِن يَزِيَد الزَّيَّا
َاَعةَ  ََ ََّاِب َعِن اْبِن  ِل ْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل الصَّاِدقُ َعْن َعِليِّ   اْلَْ ٍد عْبِن اْلََْسِن ْبِن رِبَاٍط َعْن أَبِيِه َعِن اْلُمَفضَّ  إِنَ  َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ

أَرْوَاحُنَا فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ  أَلْفَ عَامٍ فَهِیَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نُوراً قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ خَلَقَ وَ تَعَالَى تَبَارَكَ اللَّهَ

نْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ اللَّهِ وَ مَنِ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ فَاَِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْأَئِمَّةُ مِ

قْتُلُ . الَّذِي یَقُومُ بَعْدَ غَیْبَتِهِ فَیَ  51الدَّجَّالَ وَ یُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ کُلِّ جَوْرٍ وَ ظُلْمٍ

 ترجمه : 

مفضّل بن عمر گوید: امام صادق علیه السّالم فرمود: خداى تعالى چهارده هزار سال پیش از آنكه خلقش را 

ستند؟ ن چه کسانى هبیافریند، چهارده نور آفرید که ارواح ما بود، گفته شد: یا ابن رسول اللَّه! آن چهارده ت

فرمود: محمّد و علىّ و فاَمه و حسن و حسین و ائمّه از فرزندان حسین و آخرین آنها قائمى است که پس از 

 غیبتش قیام کند و دجّال را بكشد و زمین را از هر جور و ظلمى پاك سازد.
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 نکات : 

 . دجال صیغه ي مبالغه است و به معناي کسی است که بسیار دروغ می گوید 

 : سوم  روایت

 نزدیكترین حالت بندگان به خدا  

ِل ْبِن ُعَمَر َو ُُمَمَّ  ثَُه َعِن اْلُمَفضَّ ْن َحدَّ ِد ْبِن َخالٍِد َعمَّ يَم َعْن أَبِيِه َعْن ُُمَمَّ ِِ ِد ْبِن   ْبنُ دُ َعِليُّ ْبُن ِإبْ َرا ََيََْي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُُمَمَّ
ِل ْبِن ُعَمَر َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: الْعِبَادُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِکْرُهُ  مَا یَكُونُ رَبُأَقْ ِعيَسى َعْن أَبِيِه َعْن بَ ْعِض َأْصَحابِِه َعِن اْلُمَفضَّ

نَ وا افْتَقَدُوا حُجَّةَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ لَمْ یَظْهَرْ لَهُمْ وَ لَمْ یَعْلَمُوا مَكَانَهُ وَ هُمْ فِی ذَلِكَ یَعْلَمُوَ أَرْضَى مَا یَكُونُ عَنْهُمْ إِذَ

بُ اللَّهِ فَإِنَّ أَشَدَّ مَا یَكُونُ غَضَ أَنَّهُ لَمْ تَبْطُلْ حُجَّةُ اللَّهِ جَلَّ ذِکْرُهُ وَ لَا مِیثَاقُهُ فَعِنْدَهَا فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً

لِیَاءَهُ لَا یَرْتَابُونَ وَ  جَّتَهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ یَرْتَابُونَ مَا غَیَّبَ حُعَلَى أَعْدَائِهِ إِذَا افْتَقَدُوا حُجَّتَهُ وَ لَمْ یَظْهَرْ لَهُمْ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَوْ

فَةَ عَیْنٍ وَ لَ  52ا یَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى رَأْسِ شِرَارِ النَّاسِ.عَنْهُمْ ََرْ

 ترجمه : 

تر گان به خدا جل ذکره نزدیكترند و خدا از آنها راضى( فرمود: بندهلیه السالممفضل بن عمر از امام صادق )ع

است در وقتى که حجت خدا از میان آنها مفقود شود و او را نتوانند دید و جاى او را هم ندانند و باز در عین 

هر  رحال معتقد باشند که حجت خدا جل ذکره از میان نرفته و میثاق و پیمانش باَل نگشته، در این حال د

بامداد و پسین در انتظار فرج باشید، زیرا سخت ترین موقع خشم خدا بر دشمنان خود موقعى است که حجت 

گر کنند و اداند که دوستانش شك نمىخدا را از دست بدهند و او را نیابند و براى آنها ظاهر نگردد، خدا مى

ود شداشت و این غیبت امام نمىان نمىکنند یك چشم به هم زدن حجت خود را از آنها نهدانست شك مىمى

 مگر بر سر بدترین مردم 

 نکات : 
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  اگر خدا می دانست که این اولیاء و دوستان و شیعیان امام عصر علیه السالم دچار شك می شوند لحظه

 اي حجتش را از ایشان در غیبت نمی برد .
  خداست .شمشیر امام عصر علیه السالم مظهر انتقام خداوند از دشمنان دین 
  غضب خداوند متعال منحصر است بر دشمنان و غیبت امام عصر علیه السالم که به منظور حفظ امام

 علیه السالم است براي دوستان و اولیاء خدا رحمت است و سبب اجر و پاداش است 
  بر این  و غضب خداوندشدّت غضب نسبت به دشمنان به این سبب است که این ها عامل غیبت هستند

 اشرار است .

 :  چهارمروایت 

 پنجمین از فرزندان هفتمین 

ُد ْبُن َأِب َعْبدِ  ثَ نَا ُُمَمَّ قَّاُق َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ٍد الدَّ ثَ نَا َعِليُّ ْبُن َأَْحََد ْبِن ُُمَمَّ ِْيَاٍد اْْلَدِميِّ َعِن  َحدَّ ِل ْبِن  ِْ اللَِّه اْلُكوِفُّ َعْن َس
مَنْ أَقَرَّ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ  لصَّاِدُق عَعْبِديِّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِب يَ ْعُفوٍر قَاَل قَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه ااْلََْسِن ْبِن َُمُْبوٍب َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز الْ 

لْدِي وَ جَحَدَ الْمَهْدِيَ دِي نُبُوَّتَهُ فَقُلْتُ یَا سَیِّ کَانَ کَمَنْ أَقَرَّ بِجَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص وُلْدِي مِنْ آبَائِی وَ وُ

.وَ مَنِ الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِكَ قَالَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ یَغِیبُ عَنْكُمْ شَخْصُهُ وَ لَا یَحِلُّ لَكُمْ تَ  53سْمِیَتُهُ

 ترجمه : 

و فرزندم مهدى را منكر  امامت پدرانم و فرزندانم معترف باشده هر کس ب: فرمود علیه السالم امام صادق  

شود چون کسى باشد که بهمه پیغمبران اعتراف کند و نبوت محمد )ص( را منكر باشد، عرضكردم اى آقاى 

من فرزندت مهدى کیست؟ فرمود پنجمین پسر هفتمین امام که شخص وى از شما نهان گردد و نامش را 

 نتوانید برد.

 :  پنجمروایت 

 نزدیكترین حالت بندگان به خدا و دشمنان در جستجوي حجت خدا
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اِشٍم َعْن أَبِيِه َعْن  َِ يَم ْبِن  ِِ ثَ نَا َعِليُّ ْبُن إِبْ َرا ُد ْبُن يَ ْعُقوَب اْلُكَلْيِِنُّ قَاَل َحدَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ِل ُمَُ َحدَّ ثَُه َعِن اْلُمَفضَّ ْن َحدَّ ِد ْبِن َخالٍِد َعمَّ مَّ
ُد ْبُن ََيََْي  ثَ نَا ُُمَمَّ ِد ْبِن ِعيَسى َعْن أَبِيِه عَ ْبِن ُعَمَر قَاَل اْلُكَلْيِِنُّ َو َحدَّ ِل ْبِن ُعَمَر  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُُمَمَّ ْن بَ ْعِض رَِجالِِه َعِن اْلُمَفضَّ

تَقَدُوا حُجَّةَ اللَّهِ ا افْالْعِبَادُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَرْضَى مَا یَكُونُ عَنْهُمْ إِذَ مَا یَكُونُ أَقْرَبُ َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع أَنَُّه قَاَل:

قُهُ جَّةُ اللَّهِ جَلَّ ذِکْرُهُ وَ لَا مِیثَاجَلَّ وَ عَزَّ وَ لَمْ یَظْهَرْ لَهُمْ وَ لَمْ یَعْلَمُوا بِمَكَانِهِ وَ هُمْ فِی ذَلِكَ یَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَمْ تَبْطُلْ حُ

فَإِنَّ أَشَدَّ مَا یَكُونُ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَعْدَائِهِ إِذَا افْتَقَدُوا حُجَّةَ اللَّهِ فَلَمْ  فَعِنْدَهَا فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً

ونُ عَنْهُمْ ََرْفَةَ عَیْنٍ وَ لَا یَكُ وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ أَوْلِیَاءَهُ لَا یَرْتَابُونَ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ یَرْتَابُونَ مَا غَیَّبَ حُجَّتَهُ  یَظْهَرْ لَهُمْ

لَّا عَلَى رَأْسِ شِرَارِ النَّاسِ.  54ذَلِكَ إِ

 ترجمه : 

 مفضّل بن عمر از امام صادق علیه السّالم روایت کرده که آن حضرت فرمود:

دا خترین لحظات ایشان هنگامى است که حجّت نزدیكترین حال بندگان به خداى عزّ و جلّ و رضایتمندانه»

ه حجّت دانند کجلّ و عزّ را نیابند و بر ایشان آشكار نگردد و جایگاهش را نیز نشناسند، و ایشان در آن حال مى

گردد، پس در آن وقت شبانه روز چشم به راه فرج و گشایش باشید، خدا جلّ ذکره و میثاقش هرگز باَل نمى

 کنند و بر ایشانست که حجّت خدا را گم مىو شدیدترین حال خشم خداى عزّ و جلّ بر دشمنانش هنگامى ا

ت دانسکنند، که اگر مىداند که اولیاى او )در این امر( تردید نمىآشكار و ظاهر نگردد، و همانا خداوند مى

کرد، و این غضب [ یك چشم برهم زدن پنهان نمىشوند حجّت خویش را ]از ایشانآنان دچار تردید مى

 مردم نابكار است )یا این خشم تنها متوجّه بدکاران است( رأس متوجه کسى نیست جز آنكه در

 نکات : 

  بدترین بندگان خدا، کسانی هستند که به دنبال یافتن و نابود کردن امام عصر علیه السالم هستند 

 :  ششمروایت 

 شهاب ثاقب
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يَم بْ  ِِ ثَ نَا َأِب َعْن ِإبْ رَا ِد ْبِن ََيََْي اْلَعطَّاُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن ُُمَمَّ ِد ْبِن أَِِب ُعَمْْيٍ َعْن َصْفَواَن نِ َحدَّ اِشٍم َعْن ُُمَمَّ َِ  
اِل قَاَل قَالَ  َراَن اْْلَمَّ ِْ یَقُولَ الْجَاهِلُ مِنْكُمْ مَا لِلَّهِ  حَتَّى مَهْدِیُّكُمْ عَنْكُمْ أَمَا وَ اللَّهِ لَیَغِیبَنَ ٍد عالصَّاِدُق َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ  ْبِن ِم

.فِی آلِ مُحَمَّدٍ حَاجَةٌ ثُمَّ یُقْبِلُ کَالشِّهَابِ الثَّاقِبِ فَیَمْلَؤُهَا عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُ  55لْماً

 ترجمه : 

فرمود آرى بخدا هر آینه مهدیتان از شما نهان شود تا نادان شما گوید براى خدا بآل  علیه السالم امام صادق

م چنانچه پر از جور و ست محمد نیازى نیست سپس چون تیر شهاب پیش آید و زمین را پر از عدل و داد کند

 شده است.

 نکات : 

 ین سخنانی پیرامون آل محمد صلی اهلل علیه و روشن فكران دینی ) مدعیان روشن فكري ( امروز چن

 اله و سلم می گویند .
 . تعبیر بسیار مهم شهاب ثاقب نشان دهنده ظهور ناگهانی است 
  امام زمین را از جور و ظلم تطهیر می فرمایند 

 : هفتمروایت 

 روایت السید بن محمد الحمیري 

ثَ نَا َعِليُّ ْبنُ  ٍد اْلَعطَّاُر النَّْيَسابُورِيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُُمَمَّ ِد ]ْبنِ  َحدَّ ََْيبََة النَّْيَسابُورِيُّ َعْن ََحَْداَن ْبِن ُُمَمَّ [ قُ 
 ََْ ِد ْبِن ِإ ٍد اْْلِْمَْيِيَّ يَ ُقو ُسَلْيَماَن َعْن ُُمَمَّ يَِّد ْبَن ُُمَمَّ ََِْعُت السَّ رَّاِج قَاَل  کُنْتُ أَقُولُ بِالْغُلُوِّ وَ  لُ اِعيَل ْبِن بَزِيٍع َعْن َحيَّاَن السَّ

لِكَ زَمَاناً فَمَنَّ اللَّهُ فِیَّةِ قَدْ ضَلَلْتُ فِی ذَ  ع وَ عَلَیَّ بِالصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَعْتَقِدُ غَیْبَةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ابْنِ الْحَنَ

سَواءِ الصِّراطِ فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ مَا صَحَّ عِنْدِي بِالدَّلَائِلِ الَّتِی شَاهَدْتُهَا مِنْهُ أَنَّهُ حُجَّةُ اللَّهِ  إِلى أَنْقَذَنِی بِهِ مِنَ النَّارِ وَ هَدَانِی

 اللَّهِ قَدْ لِزَمَانِهِ وَ أَنَّهُ الْإِمَامُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ ََاعَتَهُ وَ أَوْجَبَ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُوعَلَیَّ وَ عَلَى جَمِیعِ أَهْلِ 

بِالسَّادِسِ مِنْ وُلْدِي  الْغَیْبَةَ سَتَقَعُ نَرُوِيَ لَنَا أَخْبَارٌ عَنْ آبَائِكَ ع فِی الْغَیْبَةِ وَ صِحَّةِ کَوْنِهَا فَأَخْبِرْنِی بِمَنْ تَقَعُ فَقَالَ ع إِ

رَسُولِ اللَّهِ ص أَوَّلُهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی ََالِبٍ وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ  وَ هُوَ الثَّانِی عَشَرَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ بَعْدَ
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« 1»رْضِ وَ صَاحِبُ الزَّمَانِ وَ اللَّهِ لَوْ بَقِیَ فِی غَیْبَتِهِ مَا بَقِیَ نُوحٌ فِی قَوْمِهِ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا بِالْحَقِّ بَقِیَّةُ اللَّهِ فِی الْأَ

 56...حَتَّى یَظْهَرَ فَیَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْما

 ترجمه : 

گفت: من از غالیان بودم و به غیبت محمّد بن حنفیّه بن محمّد حمیرى شنیدم که مىحیّان سرّاج گوید از سیّد 

اعتقاد داشتم و در این گمراهى زمانى را به سر بردم تا آنكه خداوند به واسطه امام جعفر صادق علیه السّالم بر 

و واسطه دالئلى که از امن منّت نهاد و از آتش نجاتم داد و به صراط مستقیم هدایتم کرد و پس از آنكه به 

مشاهده کردم، دانستم که او حجّت خدا بر من و همه اهل زمانه است و اینكه او امامى است که خداوند َاعتش 

را فرض و پیرویش را واجب کرده است، به ایشان عرض کردم اى فرزند رسول خدا! در باب غیبت و درستى 

د این غیبت در باره کدام امام است؟ فرمود: غیبت در ششمین آن اخبارى از پدرانتان به ما رسیده است بفرمائی

فرزند من است که او دوازدهمین ائمّه بعد از رسول خدا است، اوّل ایشان امیر المؤمنین علیّ بن ابى َالب و 

ازه دآخر ایشان قائم به حقّ بقیّة اللَّه در زمین و صاحب الزّمان است. به خدا سوگند اگر در پس پرده غیبت به ان

عمر نوح بماند از دنیا نرود تا ظاهر شود و زمین را پر از عدل و داد نماید، چنان که پر از ظلم و جور شده 

 ..باشد

 : هشتمروایت 

 علیه السالم  ازدالئل غیبت امام عصر

ثَ نَا َعِليُّ ْبُن ِإب ْ  ِْيَاِد ْبِن َجْعَفٍر اْْلََمَداِِنُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن  ْنِديِّ رَ َحدَّ اِشٍم َعْن أَبِيِه َعْن َصالِِح ْبِن السِّ َِ يَم ْبِن  ِِ ا
لَ أَنَا دَخَلْتُ عَلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْتَ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ فَقَا َعْن يُوُنَس ْبِن َعْبِد الرََّْحَِن قَاَل:

لًا کَمَا مُلِئَتْ جَ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ وَ قَائِمَ الَّذِي یُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَمْلَؤُهَا عَدْ وَ وْراً وَ ظُلْماً هُلَكِنَّ الْ

قْوَامٌ  غَیْبَةٌ یَطُولُ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِي لَهُ فاً عَلَى نَفْسِهِ یَرْتَدُّ فِیهَا أَ  وَ یَثْبُتُ فِیهَا آخَرُونَ ثُمَّ قَالَ ع َُوبَىأَمَدُهَا خَوْ
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ائِنَا أُولَئِلِشِیعَتِنَا الْمُتَمَسِّكِینَ بِحَبْلِنَا فِی غَیْبَةِ قَائِمِنَا الثَّابِتِینَ عَلَى مُوَاالتِنَا وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْ كَ مِنَّا وَ نَحْنُ مِنْهُمْ قَدْ دَ

قِیَامَةِ.رَضُوا بِنَا أَئِمَّةً وَ رَضِینَ  57ا بِهِمْ شِیعَةً فَطُوبَى لَهُمْ ثُمَّ َُوبَى لَهُمْ وَ هُمْ وَ اللَّهِ مَعَنَا فِی دَرَجَاتِنَا یَوْمَ الْ

 ترجمه : 

قّ فرزند رسول خدا! آیا شما قائم به ح یونس بن عبد الرّحمن گوید: بر موسى بن جعفر وارد شدم و گفتم: اى

هستم و لیكن قائمى که زمین را از دشمنان خدا پاك سازد و آن را از عدل و  هستید؟ فرمود: من قائم به حقّ

داد آکنده سازد همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد او پنجمین از فرزندان من است و او را غیبتى َوالنى 

د خواهن هراسد و اقوامى در آن غیبت مرتدّ شده و اقوامى دیگر در آن ثابت قدماست زیرا بر نفس خود مى

سپس فرمود: خوشا بر احوال شیعیان ما که در غیبت قائم ما به رشته ما متمسّك هستند و بر دوستى ما و   بود.

بیزارى از دشمنان ما ثابت قدم هستند، آنها از ما و ما از آنهائیم، آنها ما را به امامت و ما نیز آنان را به عنوان 

ها و خوشا بر احوال آنها بخدا سوگند آنان در روز قیامت هم درجه ایم پس خوشا بر احوال آنشیعیان پذیرفته

 ما هستند.

 نکات : 

 شیخ صدوق اعلی اهلل مقامه الشریف می فرماید : یكى از علّتهایى که بخاَر آن غیبت واقع گردیده- 

خوف است و خود موسى بن جعفر علیهما السّالم در دوران  -چنان که در این حدیث ذکر شده

بخاَر خوف از سرکش زمانه یعنى هارون  کردند و شیعیانشانامر امامت خود را پنهان مى ظهورشان

 نمودند ...کردند و به او اشاره نمىالرّشید به نزد امام رفت و آمد نمى

 : نهمروایت 

 گرامی ترین شما نزد خداوند 

ي ِِ ثَ نَا َعِليُّ ْبُن ِإبْ َرا ِْيَاِد ْبِن َجْعَفٍر اْْلََمَداِنُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن  اِشٍم َعْن أَبِيِه َعْن َعِليِّ ْبِن َمْعَبٍد َعِن مَ َحدَّ َِ  ْبِن 
مْ عِنْدَ اللَّهِ لَا دِینَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ إِنَّ أَکْرَمَكُ َسى الرَِّضا عاْلَُْسْْيِ ْبِن َخالٍِد قَاَل قَاَل َعِليُّ ْبُن ُمو 

ا أَهْلَ الْبَیْتِ وْمُ خُرُوجِ قَائِمِنَبِالتَّقِیَّةِ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مَتَى قَالَ إِلَى یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وَ هُوَ یَ أَعْمَلُكُمْ

لَیْسَ مِنَّا قِیَّةَ قَبْلَ خُرُوجِ قَائِمِنَا فَ عُ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَنِ الْقَائِمُ مِنْكُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ قَالَ الرَّابِ-فَمَنْ تَرَكَ التَّ
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هِّرُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ مِنْ کُلِّ جَوْرٍ وَ یُقَدِّسُهَا مِنْ کُلِّ ظُلْمٍ وَ هُوَ الَّذِي یَشُكُّ النَّاسُ فِی مِنْ وُلْدِي ابْنُ سَیِّدَةِ الْإِمَاءِ یُطَ

لَا یَظْلِمُ النَّاسِ فَ وَ وَضَعَ مِیزَانَ الْعَدْلِ بَیْنَ وِلَادَتِهِ وَ هُوَ صَاحِبُ الْغَیْبَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهِ

مَ اءِ یَسْمَعُهُ جَمِیعُ أَهْلِ أَحَدٌ أَحَداً وَ هُوَ الَّذِي تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَ لَا یَكُونُ لَهُ ظِلٌّ وَ هُوَ الَّذِي یُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّ

هَرَ عِنْدَ بَیْتِ اللَّهِ فَاتَّبِعُوهُ فَإِنَّ الْحَقَّ مَعَهُ وَ فِیهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ الْأَرْضِ بِالدُّعَاءِ إِلَیْهِ یَقُولُ أَلَا إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ قَدْ ظَ

 58 إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِینَ جَلَ

 ترجمه : 

فرمود: کسى که ورع نداشته باشد دین ندارد و کسى که تقیّه  حسین بن خالد گوید: امام رضا علیه السّالم

ترین شما نزد پروردگار کسى است که بیشتر به تقیّه عمل کند، گفتند: اى نداشته باشد ایمان ندارد، گرامى

فرزند رسول خدا! تا به کى؟ فرمود: تا روز وقت معلوم که روز خروج قائم ما اهل البیت است، و کسى که 

پیش از خروج قائم ما ترك کند از ما نیست، گفتند: اى فرزند رسول خدا! قائم شما اهل بیت کیست؟  تقیّه را

فرمود: چهارمین از فرزندان من، فرزند سرور کنیزان، خداوند به واسطه وى زمین را از هر ستمى پاك گرداند 

کسى است که پیش از خروجش  و از هر ظلمى منزّه سازد و او کسى است که مردم در والدتش شكّ کنند و او

غیبت کند و آنگاه که خروج کند زمین به نورش روشن گردد و در میان مردم میزان عدالت وضع کند و هیچ 

د و او کسى اى براى او نباشکس به دیگرى ستم نكند و او کسى است که زمین براى او در پیچیده شود و سایه

اى که همه اهل زمین آن ندا ندا کند و به وى دعوت نماید به گونهاى او را به نام است که از آسمان نداکننده

 «اال إنّ حجّة اللَّه قد ظهر عند بیت اللَّه فاتّبعوه فإنّ الحقّ معه و فیه»گوید: را بشنوند، مى

ظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها و این همان قول خداى تعالى است که فرموده است: إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ آیَةً فَ 

 .خاضِعِینَ

 نکات : 

  قدس به معناي پاکیزگی باَنی و َهارت به معناي پاکیزگی ظاهري استعمال می شود 
 امام زمان علیه السالم ترازوي عدل را برقرار خواهند فرمود 
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 ی السالم َی م از نشانه ها و معجزات امام عصر علیه السالم این است که زمین زیر پاي امام عصر علیه

 شود و حضرت سایه ندارند و جبرئیل بر آمدن ایشان صیحه ي آسمانی و نداي آسمانی سر می دهند.

ان جلسه دهمپای-------------------------------  

 یازدهم :شروع جلسه 

 :   دهمروایت 

 صاحب این امر 

ثَ نَا َعِليُّ ْبنُ  ِْيَاِد ْبِن َجْعَفٍر اْْلََمَداِِنُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن  يَم َعْن أَبِيِه َعِن الرَّيَّاِن ْبِن الصَّْلِت قَاَل:ِإبْ رَا َحدَّ قُلْتُ  ِِ

لِئَتْ جَوْراً صَاحِبُ لِلرِّضَا ع أَنْتَ لَؤُهَا عَدْلًا کَمَا مُ  وَ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ أَنَا صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ وَ لَكِنِّی لَسْتُ بِالَّذِي أَمْ

قَائِمَ هُوَ الَّذِي إِذَا خَرَجَ کَانَ فِی سِنِّ الشُّیُوخِ وَ مَنْظَرِ کَیْفَ أَکُونُ ذَلِكَ عَلَ ى مَا تَرَى مِنْ ضَعْفِ بَدَنِی وَ إِنَّ الْ

لَى أَعْظَمِ شَجَرَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَقَلَعَهَا وَ لَوْ تَدَکْدَکَتْ الْجِبَالِ لَ صَاحَ بَیْنَ الشُّبَّانِ قَوِیّاً فِی بَدَنِهِ حَتَّى لَوْ مَدَّ یَدَهُ إِ

لَیْمَانَ ع ذَاكَ الرَّابِعُ مِنْ وُلْدِي یُغَیِّبُهُ اللَّهُ فِی سِتْرِهِ ظْهِرُهُ  مَا شَاءَ ثُمَّ یُصُخُورُهَا یَكُونُ مَعَهُ عَصَا مُوسَى وَ خَاتَمُ سُ

.فَیَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْ  59ماً

 ترجمه : 

ریّان بن صلت گوید: به امام رضا علیه السّالم گفتم: آیا شما صاحب االمر هستید؟ فرمود: من صاحب االمر 

هستم امّا آن کسى که زمین را از عدل آکنده سازد همچنان که پر از جور شده باشد نیستم و چگونه او باشم 

که در سنّ شیوخ و منظر جوانان قیام کند و نیرومند بینى، و قائم کسى است در حالى که ضعف بدن مرا مى

باشد به غایتى که اگر دستش را به بزرگترین درخت روى زمین دراز کند آن را از جاى برکند و اگر بین 

هاى آن فرو پاشد عصاى موسى و خاتم سلیمان علیهما السّالم با اوست، او چهارمین کوهها فریاد برآورد صخره
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ت، خداوند او را در ستر خود نهان سازد سپس او را ظاهر کند و به واسطه او زمین را از عدل از فرزندان من اس

 و داد آکنده سازد همچنان که پر از ظلم و ستم شده باشد.

 نکات : 

  ّقدرت بدنی امام عصر علیه السالم عجیب و غریب است و ایشان تمام ویژگی هاي یك منتقم به حق

 کمال و مخصوص را دارند . از جمله قدرت بدنی تمام و
  آیات انبیاء علیهم السالم همراه امام عصر علیه السالم است همچون عصاي موسی و خاتم سلیمان

 علیهما السالم 
  زمانی که حضرت امیرالمومنین علیه السالم درب قلعه خیبر را کندند و به جایی پرت کردند عده ي

دهیم و این ماجرا در کنب مخالفین هم صبت و ضبط زیادي گفتند ما نتوانستیم این درب را تكان ب

یَّةٍ وَ لَا خَیْبَرَ بِقُوَّةٍ جَسَدِ وَ اللَّهِ مَا قَلَعْتُ بَابَشده است و از حضرت امیر علیه السالم روایت نقل شده که 

ائِیَّةٍ لَكِنِّی أُیِّدْتُ بِقُوَّةٍ مَلَكُوتِیَّةٍ وَ نَفْسٍ بِنُورِ رَبِّ یعنی آنكه : سوگند به خدا، من در   هَا مُضِیئبِحَرَکَةٍ غِذَ

خیبر را با نیروى انسانى و قوه خوراك از جاى نكندم بلكه با نیروى ملكوتى و نفسى که به پرتو خداى 

 .خود نورانى بود کندم
 . خداوند متعال در وصع غزوه ي بدر می فرماید که ما مومنان را با فرشتگان امداد کردیم 
 سوب به امام رضا علیه السالم هست از خداوند متعال می خواهیم که خدایا امام عصر در دعایی که من

 علیه السالم را به روح القدس مویّد بفرما .

 :   یازدهمروایت 

 شما قائم باشید ) روایت حضرت عبدالعظیم حسنی رحمه اهلل ( امیدوارم که

 مشخصاتی از یاران و اصحاب حضرت حجت سالم اهلل علیه   

ُد ْبُن َأَْحََد  ثَ نَا ُُمَمَّ ْيبَاِنُ َحدَّ ََّ ُد ْبُن َأِب َعْبِد اللَِّه اْلُكوِفُّ َعنْ   ال ثَ نَا ُُمَمَّ ِْيَاٍد اْْلَدِميِّ َعْن َعْبِد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ِل ْبِن  ِْ  َس
  أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍلَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ الْقَائِمَ مِنْ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى ع إِنِّی اْلَعِظيِم ْبِن َعْبِد اللَِّه اْلََْسِِنِّ قَاَل:

لَّ لَّ ا وَ هُوَ قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَالَّذِي یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً فَقَالَ ع یَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا مِنَّا إِ

قَائِمَ الَّذِي یُطَهِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْأَرْضَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ یَمْلَؤُ اللَّهِ دِینِ وَ هَادٍ إِلَى لًاوَ لَكِنَّ الْ وَ  هَا عَدْ
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لَادَتُهُ وَ یَغِیبُ عَنْهُمْ شَخْصُهُ وَ یَحْرُمُ   قِسْطاً هُوَ الَّذِي تَخْفَى عَلَى النَّاسِ لَیْهِمْ تَسْمِیَتُهُ وَ هُوَ سَمِیُّ رَسُولِ اللَّهِ صوِ  عَ

لَاثَةَ دَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَوَ کَنِیُّهُ وَ هُوَ الَّذِي تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَ یَذِلُّ لَهُ کُلُّ صَعْبٍ ]وَ[ یَجْتَمِعُ إِلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ عِ

کُلِّ  أَیْنَ ما تَكُونُوا یَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِیعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى صِی الْأَرْضِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَعَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَقَا

إِذَا کَمَلَشَیْ لَهُ الْعَقْدُ وَ هُوَ عَشَرَةُ آلَافِ  ءٍ قَدِیرٌ  فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْعِدَّةُ مِنْ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ أَظْهَرَ اللَّهُ أَمْرَهُ فَ

 یَا قَالَ عَبْدُ الْعَظِیمِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٍ خَرَجَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَزَالُ یَقْتُلُ أَعْدَاءَ اللَّهِ حَتَّى یَرْضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ جَلَّ قَدْ رَضِیَ قَالَ یُلْقِی فِی قَلْبِهِ الرَّحْمَةَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَدِینَةَ أَخْرَجَ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى سَیِّدِي وَ کَیْفَ یَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ 

 60فَأَحْرَقَهُمَا.

 ترجمه : 

سى که بیت محمّد باشید ک -عبد العظیم حسنىّ گوید: به امام جواد علیه السّالم گفتم: امیدوارم شما قائم اهل

پر از عدل و داد نماید همچنان که آکنده از ظلم و جور شده باشد. فرمود: اى أبو القاسم! هیچ یك از زمین را 

ما نیست جز آنكه قائم به امر خداى تعالى و هادى به دین الهى است، امّا قائمى که خداى تعالى به توسّط او 

ید کسى است که والدتش بر مردم پوشیده زمین را از اهل کفر و انكار پاك سازد و آن را پر از عدل و داد نما

و شخصش از ایشان نهان و بردن نامش حرام است، و او همنام و هم کنیه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و 

سلّم است و او کسى است که زمین برایش در پیچیده شود و هر دشوارى برایش هموار گردد و از اصحابش 

ل خداى قو بدر از دورترین نقاط زمین به گرد او فراهم آیند و این همانسیصد و سیزده تن به تعداد اصحاب 

از اهل  ءٍ قَدِیرٌ  و چون این تعدادکُلِّ شَیْ تعالى است که فرمود: أَیْنَ ما تَكُونُوا یَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِیعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى

ازد و چون عقد که عبارت از ده هزار مرد باشد اخالص به گرد او فراهم آیند خداى تعالى امرش را ظاهر س

کامل شد به اذن خداى تعالى قیام کند و دشمنان خدا را بكشد تا خداى تعالى خشنود گردد. عبد العظیم گفت: 

ن افكند و چوداند که خداى تعالى خشنود گردیده است؟ فرمود: در قلبش رحمت مىاى سرورم چگونه مى

 را بیرون کشیده و آن دو را بسوزاند. به مدینه درآید الت و عزّى

 :  دوازدهمروایت 

 واجب است بر مردم که در دوران غیبتش و ظهورش اینگونه باشند ..
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قَّاقُ  ثَ نَا َعِليُّ ْبُن َأَْحََد ْبِن ُموَسى الدَّ وِفُّ قَاَل حَ  َحدَّ اُروَن الصُّ َِ ُد ْبُن  ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا أَبُو تُ َراٍب َعْبُد اللَِّه ْبُن َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ دَّ
ثَ نَا َعْبُد اْلَعِظيِم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلََْسِن ْبِن َْْيِد ْبِن اْلََْسِن ْبِن َعِليِّ قَ  ُموَسى الرُّويَاِِنُ  ْبِن أَِِب طَاِلٍع ع اْلََْسِِنُّ  اَل َحدَّ

الِبٍ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی ََدَخَلْتُ عَلَى سَیِّدِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  قَاَل:

فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ لِی یَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ الْقَائِمَ مِنَّا هُوَ الْمَهْدِيُّ  أَوْ غَیْرُهُ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْقَائِمِ أَ هُوَ الْمَهْدِيُ

وَ خَصَّنَا  نْتَظَرَ فِی غَیْبَتِهِ وَ یُطَاعَ فِی ظُهُورِهِ وَ هُوَ الثَّالِثُ مِنْ وُلْدِي وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِالنُّبُوَّةِالَّذِي یَجِبُ أَنْ یُ

لِكَ الْیَوْمَ حَتَّ لَّا یَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَ لًا کَمَا ى یَخْرُجَ فِیهِ فَیَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْبِالْإِمَامَةِ إِنَّهُ لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنْیَا إِ

لِیمِهِ مُوسَى ع إِذْ ذَهَمُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَیُصْلِحُ لَهُ أَمْرَهُ فِی لَیْلَةٍ کَمَا أَصْلَحَ أَمْرَ بَ  کَ

.لِیَقْتَبِسَ لِأَهْلِهِ نَاراً فَرَ  61جَعَ وَ هُوَ رَسُولٌ نَبِیٌّ ثُمَّ قَالَ ع أَفْضَلُ أَعْمَالِ شِیعَتِنَا انْتِظَارُ الْفَرَجِ

 ترجمه : 

ه خواستم از قائم پرسش کنم کعبد العظیم حسنىّ گوید: بر موالى خود امام جواد علیه السّالم وارد شدم و مى

فرمود: اى ابو القاسم قائم ما همان مهدىّ است کسى آیا مهدى هم اوست یا غیر او؟ امام آغاز سخن کرد و 

که باید در غیبتش او را انتظار کشند و در ظهورش او را فرمان برند و او سومین از فرزندان من است و سوگند 

به کسى که محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم را به نبوّت مبعوث فرمود و ما را به امامت مخصوص گردانید 

عمر دنیا جز یك روز باقى نمانده باشد خداوند آن روز را َوالنى گرداند تا در آن قیام کند و زمین را اگر از 

پر از عدل و داد نماید همچنان که آکنده از ظلم و جور شده باشد و خداى تعالى امر او را در یك شب 

اى شعله اش، او رفت تا براى خانوادهفرماید چنان که امر موسى کلیم اللَّه علیه السّالم را اصالح فرموداصالح

 .آتش بیاورد امّا چون برگشت او رسول و پیامبر بود.سپس فرمود: برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است

 :  سیزدهموایت ر

 روایتی از احمدبن اسحاق

ثَ نَا َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَِّه َعْن َأَحَْ  ثَ نَا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلَورَّاُق قَاَل َحدَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِی  ِن َسْعٍد اْْلَْشَعرِيِّ قَاَل:َد ْبِن ِإْسَحاَق بْ َحدَّ

أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالَ لِی مُبْتَدِئاً یَا 

هِ یَدْفَعُ لْقِهِ بِى لَمْ یُخَلِّ الْأَرْضَ مُنْذُ خَلَقَ آدَمَ ع وَ لَا یُخَلِّیهَا إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَلَى خَتَبَارَكَ وَ تَعَالَ
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 لْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَنِ الْإِمَامُ وَوَ بِهِ یُخْرِجُ بَرَکَاتِ الْأَرْضِ قَالَ فَقُ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ بِهِ

وَ عَلَى عَاتِقِهِ غُلَامٌ کَأَنَّ وَجْهَهُ الْقَمَرُ لَیْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ أَبْنَاءِ  خَرَجَ ثُمَ الْبَیْتَ الْخَلِیفَةُ بَعْدَكَ فَنَهَضَ ع مُسْرِعاً فَدَخَلَ

لَیْكَ ابْنِی الثَّلَاثِ سِنِینَ فَقَالَ یَا أَ حْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ لَوْ لَا کَرَامَتُكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى حُجَجِهِ مَا عَرَضْتُ عَ

 أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَظُلْماً یَا هَذَا إِنَّهُ سَمِیُّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَنِیُّهُ الَّذِي یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ 

لَكَةِ إِمَثَلُهُ فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ الْخَضِرِ ع وَ مَثَلُهُ مَثَلُ ذِي الْقَرْنَیْنِ وَ اللَّهِ لَیَغِیبَنَّ غَیْبَةً لَا یَ لَّا مَنْ ثَبَّتَهُ اللَّهُ نْجُو فِیهَا مِنَ الْهَ

قَهُ فِیهَا لِلدُّعَاءِ بِتَعْجِیلِ فَرَجِهِ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ فَقُلْتُ لَهُ یَا مَوْلَايَ فَهَلْ مِنْ  عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ وَ وَفَّ

لْبِی فَنَطَقَ الْغُلَامُ ع بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ فَصِیحٍ فَقَالَ أَنَا بَقِیَّةُ اللَّهِ فِی قِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ فَلَا تَطْلُبْ هِ وَ الْمُنْتَأَرْضِ عَلَامَةٍ یَطْمَئِنُّ إِلَیْهَا قَ

لَیْهِأَثَراً بَعْدَ عَیْنٍ یَا أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ فَخَرَجْتُ مَسْرُوراً فَرِحاً فَلَمَّا کَانَ - مِنَ الْغَدِ عُدْتُ إِ

ظُمَ سُرُورِي بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَیَّ فَمَا السُّنَّةُ الْجَارِیَةُ فِیهِ مِنَ الْخَضِرِ وَ ذِي الْقَرْنَیْنِ فَقَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ عَ

ا الْأَمْرِ أَکْ جِعَ عَنَُْولُ الْغَیْبَةِ یَا أَحْمَدُ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِنَّ غَیْبَتَهُ لَتَطُولُ قَالَ إِي وَ رَبِّی حَتَّى یَرْ ثَرُ الْقَائِلِینَ هَذَ

لَایَتِنَا وَ کَتَبَ فِی قَلْبِهِ الْإِیمَانَ وَ أَ سْحَاقَ یَّدَهُ بِرُوحٍ مِنْهُ یَا أَحْمَدَ بْنَ إِبِهِ وَ لَا یَبْقَى إِلَّا مَنْ أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَهْدَهُ لِوَ

تَكُنْ مَعَنَا  وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِینَ وَ اکْتُمْهُ فَخُذْ ما آتَیْتُكَ رٌّ مِنْ سِرِّ اللَّهِ وَ غَیْبٌ مِنْ غَیْبِ اللَّهِهَذَا أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ سِ

.  62غَداً فِی عِلِّیِّینَ

 ترجمه :

نم ک خواستم از جانشین پس از وى پرسشاحمد بن اسحاق گوید: بر امام عسكرىّ علیه السّالم وارد شدم و مى

او آغاز سخن کرد و فرمود: اى احمد بن اسحاق خداى تعالى از زمان آدم علیه السّالم زمین را خالى از حجّت 

نگذاشته است و تا روز قیامت نیز خالى از حجّت نخواهد گذاشت، به واسطه اوست که بال را از اهل زمین دفع 

 آورد.ا بیرون مىفرستد و برکات زمین رکند و به خاَر اوست که باران مىمى

ه حضرت شتابان برخاست و داخل خان گوید: گفتم: اى فرزند رسول خدا امام و جانشین پس از شما کیست؟

اش کودکى سه ساله بود که صورتش مانند ماه شب چهارده شد و سپس برگشت در حالى که بر شانه

او گرامى نبودى این فرزندم را به تو درخشید، فرمود: اى احمد بن اسحاق اگر نزد خداى تعالى و حجّتهاى مى

کنیه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم است، کسى است که زمین را پر از عدل نمودم، او همنام و همنمى

اى احمد بن اسحاق! مثل او در این امّت مثل خضر و  کند همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد.و داد مى
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یابد مگر کسى که خداى تى َوالنى خواهد داشت که هیچ کس در آن نجات نمىذو القرنین است، او غیب

 تعالى او را در اعتقاد به امامت ثابت بدارد و در دعاء به تعجیل فرج موفّق سازد.

اى هست که قلبم بدان مطمئن شود؟ آن کودك به زبان احمد بن اسحاق گوید: گفتم: اى موالى من آیا نشانه

س از ، اى احمد بن اسحاق! پ أنا بقیّة اللَّه فی أرضه و المنتقم من أعدائه درآمد و فرمود:عربى فصیح به سخن 

مام ا مشاهده جستجوى نشانه مكن! احمد بن اسحاق گوید: من شاد و خرّم بیرون آمدم و فرداى آن روز به نزد

ید بسیار منّتى که بر من نهادعسكرىّ علیه السّالم بازگشتم و گفتم: اى فرزند رسول خدا! شادى من به واسطه 

است، بفرمائید آن سنّتى که از خضر و ذو القرنین دارد چیست؟ فرمود: اى احمد! غیبت َوالنى، گفتم: اى 

فرزند رسول خدا! آیا غیبت او به َول خواهد انجامید؟ فرمود: به خدا سوگند چنین است تا به غایتى که اکثر 

د مگر کسى که خداى تعالى عهد و پیمان والیت ما را از او گرفته و ایمان معتقدین به او بازگردند و باقى نمان

را در دلش نگاشته و با روحى از جانب خود مؤیّد کرده باشد.اى احمد بن اسحاق! این امرى از امر الهى و 

باش  نسرّى از سرّ ربوبى و غیبى از غیب پروردگار است، آنچه به تو عطا کردم بگیر و پنهان کن و از شاکری

 تا فردا با ما در علّیّین باشى.

همدیازپایان جلسه -------------------------------  

 دوازدهم : شروع جلسه

 :   هاردهمچروایت 

 شبیه ترین فرد به رسول خدا صلی اهلل علیه و اله و سلم  

ثَ نَ  َمْرقَ ْنِديُّ َرِضَي اللَّهُ َعْنهُ قَاَل َحدَّ ثَ نَا اْلُمظَفَُّر ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلُمظَفَِّر اْلَعَلوِيُّ السَّ ِد ْبِن َمْسُعوٍد اْلَعيَّاِشيُّ َعْن أَبِيهِ  اَحدَّ َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ
ََِْعُت أَ  َعْن َأَْحَدَ  ِْيِّ َعْن َأَْحََد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َسْعٍد قَاَل  ٍد اْلََْسَن ْبَن َعِليٍ بَ ْبِن َعِليِّ ْبِن ُكْلُْوٍِ َعْن َعِليِّ ْبِن َأَْحََد الرَّا  ا ُُمَمَّ

لَّهِ ى أَرَانِی الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِي أَشْبَهَ النَّاسِ بِرَسُولِ الالدُّنْیَا حَتَّ مِنَ یُخْرِجْنِی الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ:  اْلَعْسَكرِيَّ ع يَ ُقولُ 

لًا وَ ئَتْ جَوْراً وَ قِسْطاً کَمَا مُلِ ص خَلْقاً وَ خُلْقاً یَحْفَظُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِی غَیْبَتِهِ ثُمَّ یُظْهِرُهُ فَیَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْ

.  63ظُلْماً
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 ترجمه : 

فرمود: سپاس از آن خدایى است که مرا از بن اسحاق گوید: از امام عسكرىّ علیه السّالم شنیدم که مىاحمد 

ت. ترین مردم به رسول خداسدنیا نبرد تا آنكه جانشین مرا به من نشان داد، او از نظر آفرینش و اخالق شبیه

مین را پر از عدل و داد فرماید همچنان خداى تعالى او را در غیبتش حفظ فرماید سپس او را آشكار کند و او ز

 که مملوّ از جور و ستم شده باشد.

 نکات : 

  شبیه ترین فرد در دنیا به رسول خدا صلی اهلل علیه و اله و سلم از نظر ظاهر و باَن امام زمان علیه السالم

 هستند 

 :  پانزدهمروایت 

 رابطه با حجت بعد از امام عسكري علیه السالم اختالف مردم در 

ثَ نَا َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَّهِ  ِد ْبِن ََيََْي اْلَعطَّاُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ثَ نَا َأَْحَُد ْبُن ُُمَمَّ ثَ نَا ُمو  الَ قَ  َحدَّ ٍع َحدَّ َسى ْبُن َجْعَفِر ْبِن َوِْ
ٍد اْلََْسَن ْبَن َعِليٍّ ع ََِْعُت أَبَا ُُمَمَّ مْ بَعْدِي فِی الْخَلَفِ مِنِّی أَمَا کَأَنِّی بِكُمْ وَ قَدِ اخْتَلَفْتُ:  يَ ُقولُ  ليه السالِاْلَبْغَداِديُّ قَاَل 

قَرَّ بِجَمِیعِ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ نُبُوَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُقِرَّ بِالْأَئِمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص  الْمُنْكِرَ لِوَلَدِي کَمَنْ أَ

لِنَا  لِنَا كِرَ لِآخِرِنَا کَالْوَ الْمُنْوَ الْمُنْكِرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص کَمَنْ أَنْكَرَ جَمِیعَ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ لِأَنَّ ََاعَةَ آخِرِنَا کَطَاعَةِ أَوَّ مُنْكِرِ لِأَوَّ

لَدِي غَیْبَةً یَرْتَابُ فِیهَا النَّاسُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.  64أَمَا إِنَّ لِوَ

 ترجمه : 

من در  بینم که پس ازفرمود: گویا شما را مىموسى بغدادى گوید: از امام عسكرىّ علیه السّالم شنیدم که مى

کنید، آگاه باشید که هر کس مقرّ به ائمّه بعد از رسول خدا باشد امّا منكر فرزندم باره جانشین من اختالف مى

 ار داشته باشد امّا نبوّت رسول اکرم را انكار کند وشود مانند کسى است که به همه انبیاء الهى و رسوالنش اقر
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منكر رسول خدا مانند کسى است که جمیع انبیاء الهى را انكار کند، زیرا اَاعت از آخر ما مانند اَاعت از 

 اوّل ماست و منكر آخر ما مانند منكر اوّل ماست.

فظ کسى که خداى تعالى وى را حآگاه باشید که براى فرزندم غیبتى است که مردم در آن شك کنند مگر 

 فرماید.

 :  شانزدهمروایت 

 ) مرگ بی دینی (  روایتی از نائب اول به نقل از نائب دوم

َثِِن أَبُو َعِليِّ ْبِن ََهَّاٍِ قَالَ   يَم ْبِن ِإْسَحاَق َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ِِ ُد ْبُن ِإبْ رَا ثَ نَا ُُمَمَّ سَ  َحدَّ َْْماَن اْلَعْمرِيَّ َقدَّ َد ْبَن ُع  ََِْعُت ُُمَمَّ
ََِْعُت أَِِب يَ ُقولُ  نَّ اللَُّه ُروَحُه يَ ُقوُل  نَا عِنْدَهُ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ آبَائِهِ ع أَ  سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ أَ

قِیَامَةِ وَ أَ لَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَى یَوْمِ الْ لُو مِنْ حُجَّةٍ لِ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً  نَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَالْأَرْضَ لَا تَخْ

مُ بَعْدَكَ فَقَالَ ابْنِی مُحَمَّدٌ هُوَ فَقَالَ ع إِنَّ هَذَا حَقٌّ کَمَا أَنَّ النَّهَارَ حَقٌّ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَنِ الْحُجَّةُ وَ الْإِمَا

مَا إِنَّ لَهُ غَیْبَةً یَحَارُ فِیهَا الْجَاهِلُونَ وَ یَهْلِكُ فِیهَا  وَ الْحُجَّةُ بَعْدِي مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْهُ مَاتَ الْإِمَامُ لِیَّةً أَ مِیتَةً جَاهِ

 65.كُوفَةالْبِیضِ تَخْفِقُ فَوْقَ رَأْسِهِ بِنَجَفِ الْ الْمُبْطِلُونَ وَ یَكْذِبُ فِیهَا الْوَقَّاتُونَ ثُمَّ یَخْرُجُ فَكَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَى الْأَعْلَامِ

 ترجمه : 

گفت: از پدرم شنیدم که شنیدم که مى -قدّس اللَّه روحه -ابو علىّ بن همّام گوید: از محمّد بن عثمان عمرىّ

وایت رگفت: من نزد امام عسكرىّ علیه السّالم بودم که از آن حضرت از خبرى که از پدران بزرگوارش مى

د و ماند و کسى که بمیرشده است پرسش کردند که زمین از حجّت الهى بر خالیق تا روز قیامت خالى نمى

زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیّت درگذشته است. فرمود: این حقّ است همچنان که روز روشن حقّ  امام

فرزندم محمّد، او امام و حجّت است. گفتند: اى فرزند رسول خدا حجّت و امام پس از شما کیست؟ فرمود: 

پس از من است، کسى که بمیرد و او را نشناسد به مرگ جاهلیّت درگذشته است، آگاه باشید که براى او 

غیبتى است که نادانان در آن سرگردان شوند و مبطالن در آن هالك گردند و کسانى که براى آن وقت معیّن 
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 نگرم که بر باالى سر او در نجفبه پرچمهاى سپیدى مىکند و گویا کنند دروغ گویند، سپس خروج مى

 کوفه در اهتزاز است.

 نکات : 

  نادانان و جهال در غیبت امام عصر علیه السالم حیرت زده خواهند بود 
  تعیین کنندگان وقت دروغ گو هستند 

 روایت هفدهم : 

 ترساندن شیعیان 

َثِِن ُُمَمَّ  ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلُقَرِشيُّ قَاَل َحدَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َعْبِد اللَِّه قَاَل َحدَّ َثِِن َحدَّ ُد ْبُن اْلَُْسْْيِ ْبِن َأِب اْلَْطَّاِب قَاَل َحدَّ
ُد ْبُن ِسنَاٍن َعْن َأِب اْْلَاُروِد َعْن أَ  َََِعُه يَ ُقولُ ُُمَمَّ كُونُوا کَالْمَعْزِ الْمَهُولَةِ الَّتِی لَا لَا تَزَالُونَ تَنْتَظِرُونَ حَتَّى تَ ِب َجْعَفٍر ع أَنَّهُ 

فُونَهُ وَ لَا سَنَدٌ تُسْنِدُونَ إِلَیْهِ أُمُو  66.رَکُمْیُبَالِی الْجَازِرُ  أَیْنَ یَضَعُ یَدَهُ مِنْهَا لَیْسَ لَكُمْ شُرَفٌ تُشْرِ

 ترجمه : 

ابى جعفر )امام باقر( علیه السّالم که از آن حضرت شنیده است که میفرموده است آنقدر باید بانتظار باشید تا 

همچون رمه بزهاى وحشت زده شوید که قصّاب را تفاوت نكند که دست بر روى کدامیك بگذارد نه جایگاه 

 پشتیبانى که کارهایتان را بدلگرمى آن انجام دهید.بلندى داشته باشید تا بدان پناهنده شوید و نه 

 :   بعد از روایت فوق   توضیحاتی از مرحوم نعمانی در کتاب غیبت نعمانی

غیبة صاحب الحق و هو الشرف الذي یشرفه الشیعة ثم على غیبة  إال دالة علىهل هذه األحادیث رحمكم اهلل " 

الذي کان منصوبا له ع بینه و بین شیعته و هو السناد الذي کانوا یسندون إلیه أمورهم فیرفعها إلى إمامهم  السبب

دى و ئط بالغ و هفی حال غیبته ع و الذي هو شرفهم فصاروا عند رفعه کموات المعز و قد کان لهم فی الوسا

حتى أجرى اهلل تدبیره و أمضى مقادیره برفع األسباب مع غیبة اإلمام فی هذا الزمان الذي نحن فیه   مسكة للرماق
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لتمحص من یمحص و هلكة من یهلك و نجاة من ینجو بالثبات على الحق و نفی الریب و الشك و اإلیقان بما 

لغمة ثم انكشافها عند مشیئة اهلل ال عند مشیئة خلقه و اقتراحهم جعلنا ورد عن األئمة ع من أنه ال بد من کون هذه ا

اهلل و إیاکم یا معشر الشیعة المؤمنین المتمسكین بحبله المنتمین إلى أمره ممن ینجو من فتنة الغیبة التی یهلك 

و أعاذنا اهلل و إیاکم  رفیها من اختار لنفسه و لم یرض باختیار ربه و استعجل تدبیر اهلل سبحانه و لم یصبر کما أم

هذا آخر ما حضرنی من الروایات فی الغیبة و هو یسیر من کثیر مما رواه  -من الضاللة بعد الهدى إنه ولی قدیر

 67" الناس و حملوه و اهلل ولی التوفیق

 ترجمه عبارات : 

جز راهنما و نمایانگر غیبت صاحب حقّ است؟ و او همان جایگاه  -خدایتان رحمت کناد -آیا این احادیث" 

جوید و باز )این احادیث داللت دارد( بر غیبت آن سببى که میان آن حضرت بلند است که شیعه بدان پناه مى

رم در کارهاى خود بدان دلگ و شیعیانش براى او گماشته شده بود، و او همان تكیه گاهى است که شیعیان

د، پس رسانیبودند و در حال غیبت آن حضرت امور شیعیان را به امامشان که همان جایگاه بلند آنان است مى

ها جان )یكسان در ناتوانى( گردیدند، که در همان واسطههنگامى که آن )سبب( برداشته شد، همچون بزهاى بى

رنده نیرو و توان مؤمنان بود تا اینكه خداوند با برداشتن آن اسباب و با خود پیام و راهنمائى و تا حدّى نگهدا

وجود غیبت امام در این زمانى که ما در آن قرار داریم )اوائل غیبت کبرى( تدبیر خود را جارى ساخت و 

 است و نابودى کسى شدنىمقدّرات خویش را عملى نمود، و این براى پاك ساختن آن کس است که خالص

ر خور هالك است و نجات هر کس که با پایدارى بر حقّ اهل نجات است و برَرف ساختن شكّ و که د

تردید، و یقین آوردن بدان چه از امامان علیهم السّالم وارد شده که ناگزیر این اندوه باید پیش آید و سپس به 

، خداوند ما و شما را اى هنگام خواست خدا برَرف شود، نه هنگامى که مردم بخواهند و میلشان ایجاب کند

هد نهید از آنان قرار دجماعت شیعه با ایمان که پیوسته دست به ریسمان خدا دارید و دستور او را گردن مى

یابند که در آن هر کس براى خود امامى برگزید و به اختیار پروردگارش که از گرفتارى غیبت نجات مى

ن گردید و آنچنان که مأمور بود، صبر نكرد، هالك راضى نشد و خواستار شتاب در تدبیر خداى سبحا

 " امان بدارد که او ولىّ توانا استگردد، خداوند ما و شما را پس از هدایت از گمراهى در مى
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 نكته اي در رابطه با شیخ نعمانی رحمه اهلل : 

سال از وفات آخرین نائب میگذرد و دوران  30ه. ق است و ایشان در زمانی که حدود  360ایشان متوفاي سال 

غیبت تامّه شروع شده است این فرمایشات را انجام داده اند . و وفات آخرین نائب براي ایشان بسیار سنگین 

 بوده است .

 مطلبی از مرحوم آیت اهلل خوانساري در این بخش  : 

بعد از اینكه ما بحثمان در رابطه با اثبات اینكه امام علیه السالم باید قطعا از جانب خدا و توسط پیغمبر اکرم 

صلی اهلل علیه و اله و سلم منصوب بشوند همانگونه که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و اله و سلم هم از جانب خدا 

ر دین و حتی د از جانب مردم نیست، مردمم و تعیین پیغمبر مانند تعیین سلطان منصوب هستند و این تعیین اما

نیازمند هستند و احتیاجی که مردم به انبیاء دارند همان نیاز را به امام نیز دارند و این امكان  در دنیایشان به امام

ندارد و قابل دسترسی نیست مگر از جانب خدا به وساَت پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و اله و سلم و شناخت هر 

ام منصوص قبل یا از َرف امه و سلم باشد و امامی به ناچار بایستی یا به فرمایش پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و ال

و وقتی که ما نتوانیم علم بیابیم به اینكه امام چه کسی هستند و معاندین افراد دیگري را جلو  از او خواهد بود .

مراه دعوي امامت شناخته می شوند . و شاهد این مطلب بیاندازند در این حالت امام علیه السالم با معجزاتی ه

 یم آن چیزي است که علی بن ابراهیم نقل کرده است از پدرش و پدرش از دیگران : که عرض کرد

 ه السالم شامی و هشام و لزوم وجود معجزه از جانب امام معصوم علیبحث روایت 

مَّا بَعْدَ  الشَّامِیُ قَالَ ... وَ مَنْ  امِیُالشَّ النَّبِیِّ ع فَغَیْرُهُ قَالَمَنْ هُوَ قَالَ هِشَامٌ أَمَّا فِی ابْتِدَاءِ الشَّرِیعَةِ فَرَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَ

قْتِنَا هَذَا أَمْ قَبْلَهُ قَالَ ا بَلْ فِی وَقْتِنَا هَذَا قَالَ هِ الشَّامِیُ هُوَ غَیْرُ النَّبِیِّ ع الْقَائِمُ مَقَامَهُ فِی حُجَّتِهِ قَالَ هِشَامٌ فِی وَ شَامٌ هَذَ

لَیْهِ الرِّحَالُ وَ یُخْبِرُنَا بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ وِرَاثَةً عَنْ أَبٍ عَنْ جَدٍّالْجَالِسُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ ا شَّامِیُّ وَ قَالَ ال للَّهِ ع الَّذِي تُشَدُّ إِ

لْهُ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ الشَّامِیُّ قَطَعْتَ عُذْرِي فَعَلَیَّ السُّؤَالُ لَّهِ ع أَنَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ ال کَیْفَ لِی بِعِلْمِ ذَلِكَ قَالَ هِشَامٌ سَ

 عَلَى مَرَرْتَأَکْفِیكَ الْمَسْأَلَةَ یَا شَامِیُّ أُخْبِرُكَ عَنْ مَسِیرِكَ وَ سَفَرِكَ خَرَجْتَ یَوْمَ کَذَا وَ کَانَ ََرِیقُكَ کَذَا وَ 

قْبَلَ الشَّامِیُّ کُلَّمَا وَصَفَ لَهُ شَیْئاً  ا فَأَ مِنْ أَمْرِهِ یَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ الشَّامِیُّ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ کَذَا وَ مَرَّ بِكَ کَذَ

الْإِیمَانُ  حُونَ وَیْهِ یَتَوَارَثُونَ وَ یَتَنَاکَالسَّاعَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلْ آمَنْتَ بِاللَّهِ السَّاعَةَ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَبْلَ الْإِیمَانِ وَ عَلَ
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قْتَ فَأَنَا السَّاعَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً  اءرَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ وَصِیُّ الْأَوْصِیَ عَلَیْهِ یُثَابُونَ قَالَ الشَّامِیُّ صَدَ

 ..68 

 ترجمه : 

مأموریتش را بیان نمودى رسول خدا ص بود  پاسخ داد در آغاز شریعت، چنان شخصى که ویرا معرفى کرده و

و پس از رحلت او دیگرى از رویه او تعقیب کرد و آثار خالده او را براى پژوهندگان حق و حقیقت تشریح 

 فرمود شامى پرسید آن دیگر که جانشین پیغمبر و حجت بر حق پس از آن جناب بوده کیست؟

وان خوار خکنم همان حجتى باشد که ما امروز ریزه هشام گفت آن شخصى را که میخواهى براى تو معرفى

اش بر سر پیر و برناى ما فراز است یا آن کس که پیش از او تشنگان حق و حقیقت احسان اوئیم و سایه بلند پایه

 را از دریاى بیكران خود سیراب ساخته.

 .ر و روشن بگرددشامى گفت بلكه آن حجتى را معرفى کن که امروز دیدگان ما بجمال با کمالش منو

 هشام گفت:

 آن سید اوصیاء عالم  آن نور خدا و شمس آفاق
 از آدم تا بعصر خاتم  آنكو بصداقتست یكتا

 مسجود فرشته فخر آدم  یعنى شه دین امام صادق
همین بزرگى که اکنون بر سریر امامت تكیه زده و پژوهندگان حق و حقیقت و علم و کمال از همه َرف بر 

عارف آورند تا خود را براى کسب مپیمایند و شبها بروز مىنشینند و بشوق دیدار او بیابانها مىمطیه آرزو مى

الهى او بر فناى او برسانند و فنا شوند امام صادق ع از جد و پدر خود باالستحقاق ارث برده و چون گذشتگان 

 نامورش از خبرهاى آسمانى براستى بما اَالع میدهد.
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فت از کجا راستى گفتار تو براى من نمودار خواهد شد گفت )گواه شاهد صادق در آستین باشد( شامى گ

امریست بسیار ساده اینك حضرت او حاضر و هر گونه پرسشى که دارى میتوانى با کمال راحتى از جنابش 

 استفاده نمائى.

قدیم ى خود را بعرض مبارکش تشامى گفت هیچ گونه راه فرارى براى من باقى نگذاردى و من اکنون پرسشها

حضرت صادق ع فرمود اکنون سخنى میگویم و، ترا از رنج سؤال آسوده میسازم اى شامى از هنگامى  میدارم.

آمدهائى که در راه براى تو شده یكى بعد از دیگرى براى تو بیان میكنم که از شام بدین صوب آمده و پیش

فالن راه حرکت میكردى و بر فالن چیز یا فالن کس گذر کردى و میگویم فالن روز از شام خارج شدى و از 

و فالن کسى با تو مالقات کرد و باالخره هر یك از اتفاقات او را که میفرمود، شامى تصدیق میكرد در پایان 

عرض کرد اکنون اسالم آوردم، حضرت فرمود چنین نیست بلكه اکنون ایمان آوردى زیرا تو پیش از ایمان 

م بودى و ترا آدمى مسلمان میشناختند اسالم همان آئینى است که هر کسى داراى آن باشد از او داراى اسال

ارث میبرند و او هم از مسلمان دیگر ارث میبرد و میتواند از مسلمانان زن بگیرد و ایمان موهبتى است که هر 

 کس دارا باشد خدا او را ثواب میدهد و مأجور است.

فت من اکنون گواهى میدهم که خدائى جز خداى یكتا نمیباشد و محمد فرستاده مرد شامى تصدیق کرده و گ

 او و تو وصى اوصیائى.

زدهمپایان جلسه دوا-------------------------------  

 سیزدهم :جلسه شروع 

 بخش هشتم 

 طول عمر امام عصر علیه السالم 

 : اول روایت 

 شرَة الخمیس 

قَّاُق َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  ثَ نَا َعِليُّ ْبُن َأَْحََد الدَّ ثَ نَا َعِليُّ بْ  -َحدَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب قَاَل َحدَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ِد ْبِن قَاَل َحدَّ ٍد َعْن َأِب َعِليٍّ ُُمَمَّ ُن ُُمَمَّ
َاِعيَل ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر َعْن َأَْحََد ْبِن قَاِسٍم  َْ ٍْد َعنْ ِإ يٍ اْلِعْجِليِّ َعْن َأَْحََد ْبِن ََيََْي اْلَمْعُروِف بَُِ ِِ ِد ْبِن ُخَدا َعْن َعْبِد اللَّهِ    ُُمَمَّ
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ََاٍِ َعْن َعْبِد اْلَكرمِِي ْبِن ُعَمَر اْلََْْْعِميِّ َعْن َحبَابَةَ اْلَوالِِبيَّ  ِِ تُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی شُرََْةِ رَأَیْ  قَاَلتْ ةِ ْبِن أَيُّوَب َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن 

مَّارِ وَ الطَّافِی وَ یَقُولُ لَهُمْ یَا بَیَّ الْخَمِیسِ اعِی مُسُوخِ بَنِی وَ مَعَهُ دِرَّةٌ یَضْرِبُ بِهَا بَیَّاعَ الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّ

فُرَاتُ بْنُ الْأَحْنَفِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا جُنْدُ بَنِی مَرْوَانَ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ إِسْرَائِیلَ وَ جُنْدَ بَنِی مَرْوَانَ فَقَامَ إِلَیْهِ 

لُوا الشَّوَارِبَ فَلَمْ أَرَ نَاَِقاً أَحْسَنَ نُطْقاً مِنْهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ فَلَمْ أَ ى قَعَدَ فِی رَحَبَةِ ثَرَهُ حَتَّزَلْ أَقْفُو أَأَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَى وَ فَتَ

لَالَةُ الْإِمَامَةِ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لِی ایتِینِی بِتِلْكَ مِنِینَ مَا دَ مِیرَ الْمُؤْ یَدِهِ إِلَى  الْحَصَاةِ وَ أَشَارَ بِالْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَ

مِی ثُمَّ قَالَ لِی یَا حَبَابَةُ إِذَا ادَّعَى مُدَّعٍ الْإِمَامَةَ فَقَدَرَ أَنْ یَطْبَعَ کَمَا رَأَیْتِ فَاعْلَ حَصَاةٍ فَأَتَیْتُهُ بِهَا فَطَبَعَ لِی فِیهَا بِخَاتَمِهِ

مِیرُ الْأَنَّهُ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ وَ الْإِمَامُ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ شَیْ مِنِینَءٌ یُرِیدُهُ قَالَتْ ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّى قُبِضَ أَ  ع فَجِئْتُ مُؤْ

لِبِیَّ لُونَهُ فَقَالَ لِی یَا حَبَابَةُ الْوَا مِنِینَ وَ النَّاسُ یَسْأَ ا مَوْلَايَ فَقَالَ ةُ فَقُلْتُ نَعَمْ یَإِلَى الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِی مَجْلِسِ أَمِیرِ الْمُؤْ

نَ ع وَ هُوَ فِی قَالَتْ ثُمَّ أَتَیْتُ الْحُسَیََْبَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یهَا کَمَا هَاتِی مَا مَعَكِ قُلْتُ فَأَعْطَیْتُهُ الْحَصَاةَ فَطَبَعَ لِی فِ

 لْإِمَامَةِ فَقُلْتُیدِینَ دَلَالَةَ امَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَقَرَّبَ وَ رَحَّبَ بِی ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ فِی الدَّلَالَةِ دَلِیلًا عَلَى مَا تُرِیدِینَ أَ فَتُرِ

 ع وَ قَدْ بَلَغَ بِیَ  الْحُسَیْنِنَعَمْ یَا سَیِّدِي فَقَالَ هَاتِی مَا مَعَكِ فَنَاوَلْتُهُ الْحَصَاةَ فَطَبَعَ لِی فِیهَا قَالَتْ ثُمَّ أَتَیْتُ عَلِیَّ بْنَ

مَئِذٍ مِائَةً وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَ  الْكِبَرُ إِلَى أَنْ أَعْیَیْتُ  مِنَ ةً فَرَأَیْتُهُ رَاکِعاً وَ سَاجِداً مَشْغُولًا بِالْعِبَادَةِ فَیَئِسْتُوَ أَنَا أَعُدُّ یَوْ

 قَالَ أَمَّا مَا مَضَى یَا وَ کَمْ بَقِیَالدَّلَالَةِ فَأَوْمَأَ إِلَیَّ بِالسَّبَّابَةِ فَعَادَ إِلَیَّ شَبَابِی قَالَتْ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِي کَمْ مَضَى مِنَ الدُّنْ

لَا قَالَتْ ثُمَّ قَالَ لِی هَاتِی مَا مَعَكِ فَأَعْطَیْتُهُ الْحَصَاةَ فَطَبَعَ لِی فِیهَا ثُمَّ أَتَفَنَعَمْ  بَوَ أَمَّا مَا بَقِیَ فَ ا جَعْفَرٍ ع فَطَبَعَ لِی یْتُ أَ

 أَتَیْتُ الرِّضَا ع مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع فَطَبَعَ لِی فِیهَا ثُمَّفِیهَا ثُمَّ أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَطَبَعَ لِی فِیهَا ثُمَّ أَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ 

. فَطَبَعَ لِی فِیهَا ثُمَّ عَاشَتْ حَبَابَةُ الْوَالِبِیَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ عَلَى مَا ذَکَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ  69بْنُ هِشَامٍ

 ترجمه : 

رَة امیر المؤمنین علیه السّالم را در ش عبد الكریم بن عمرو خثعمىّ از حبابه والبیّه روایت کند که گفت: من

اى در دست داشت و بر فروشندگان درازماهى و مارماهى و ماهیهاى ریز و الخمیس در حالى که تازیانه

و اى لشكریان بنى مروان! فرات بن  شده بنى اسرائیل،گفت: اى فروشندگان مسخزد و مىماهیهاى مرده مى

احنف برخاست و گفت: اى امیر المؤمنین! لشكریان بنى مروان چه کسانى هستند؟ گوید: فرمود: اقوامى بودند 

دادند. و گوید من سخنورى را ندیدم که بهتر از تراشیدند و سبیلهاى خود را تاب مىکه ریشهاى خود را مى

تم و پا بر اثر وى نهادم تا آنكه در صحن مسجد نشست، و به او گفتم: اى امیر او سخن بگوید و به دنبال او رف

المؤمنین! خدا شما را رحمت کند، نشانه امامت چیست؟ فرمود: آن سنگریزه را بیاور و با دستش به سنگ 
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 دکوچكى اشاره کرد، آوردم و با خاتم خود بر آن نقشى زد سپس فرمود: اى حبابه! هر کس مدّعى امامت ش

و توانست چنان که دیدى نقشى بر سنگریزه زند بدان که او امام مفترض الطّاعة است و چیزى را که امام 

 بخواهد از وى پوشیده نخواهد ماند.

گوید: از نزد او برگشتم تا آنكه امیر المؤمنین علیه السّالم درگذشت و به نزد حسن علیه السّالم آمدم در حالى 

لبیه! کردند فرمود: اى حبابه وانین علیه السّالم نشسته بود و مردم از وى پرسش مىکه بر جایگاه امیر المؤم

گفتم: لبّیك اى موالى من فرمود: آنچه با خود دارى بیاور، گوید: آن سنگریزه را بدو دادم و بر آن نقشى زد 

ى که السّالم آمدم در حال همچنان که امیر المؤمنین علیه السّالم بر آن نقش زده بود، گوید: به نزد حسین علیه

او در مسجد النّبىّ صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم نشسته بود. مرا به نزدیك خود فراخواند و مرحبا گفت و فرمود: 

خواهى؟ گفتم: آرى اى آقاى من! فرمود: آنچه در امامت چنان که خواهى دلیلى هست، آیا دلیل امامت را مى

را به حسین علیه السّالم دادم و او بر آن نقشى زد. حبابه گوید: سپس به نزد  همراه دارى بده، و آن سنگریزه

علىّ بن الحسین علیهما السّالم آمدم در حالى که پیر و ناتوان بودم و در آن روز یك صد و سیزده سال داشتم، 

ه من شت سبّابه خود باو را مشغول عبادت دیدم که راکع و ساجد بود و از مشاهده آن نشانه ناامید بودم. با انگ

 اشاره فرمود و جوان شدم، گوید: گفتم: اى آقاى من! از عمر دنیا چقدر گذشته است و چقدر باقى است؟

فرمود: آنچه گذشته است آرى ولى آنچه باقى است نه، گوید سپس فرمود: آنچه همراه دارى بده، و آن 

علیه السّالم درآمدم و بر آن نقشى زد، بعد از آن به سنگریزه را دادم و بر آن نقشى زد، سپس به نزد امام باقر 

نزد امام صادق علیه السّالم درآمدم و بر آن نقشى زد، بعد از آن به نزد امام کاظم علیه السّالم درآمدم و بر آن 

عد از بنقشى زد و سرانجام به نزد امام رضا علیه السّالم درآمدم و او نیز بر آن سنگریزه نقشى زد. حبابه والبیّه 

 آن چنان که عبد اللَّه بن هشام ذکر کرده است نه ماه در قید حیات بود.

 نکات : 

  شرَة الخمیس کسانی بودند که با حضرت امیر علیه السالم عهد بسته بودند که تا پاي جان در جنگها

 در کنار حضرت باشند 
  شرَه الخمیس یعنی برگزیدگان لشگر 
 زدن نیست بلكه براي هشدار دادن است  درّة یعنی تازیانه اي که براي حد 
  زِمّار ماهی حرام گوشت بوده است 
  حضرت این ها را تنبیه می کردند که ماهی هاي حرام گوشت نفروشند 
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  توضیح در رابطه با جند بنی مروان : مروان بن حكم بعد از شهادت حضرت امیر علیه السالم به قدرت

اما در اینجا به معناي افرادي بوده اند که سبیل میزاشتند و تاب می دادند و ریش ها را با تیغ می  رسید

 زدند یا از ته می زدند .
 . حضرت معجزه اي به حبابه نشان دادند پس از نشانه هاي امامت معجزه است 
  : ر المؤمنین که حبابه والبیّه امیاند روایت کردهحبابه والبیه از معمّرین بوده است شیخ صدوق فرموده اند

علیه السّالم را مالقات کرد و بعد از او یك به یك ائمّه علیهم السّالم را تا امام رضا علیه السّالم دیدار 

کرده است و َول عمر وى را کسى انكار نكرده است، پس چرا َول عمر قائم علیه السّالم را انكار 

 کنند.مى
 لسالم براي حبابه والبیه این بود که او را جوان ساختند .از معجزات حضرت سجاد علیه ا 

 : دوم روایت 

 َول عمر و جوان ساختن حبابه با یك دعاي امام سجاد علیه السالم

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب اْلُكَلْيِِنُّ  ثَ نَا ُُمَمَّ ِد ْبِن ِعَصاٍِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َحدَّ ُد ْبُن ُُمَمَّ ثَ نَا ُُمَمَّ ثَ نَا َحدَّ ثَ نَا  قَاَل َحدَّ ٍد قَاَل َحدَّ َعِليُّ ْبُن ُُمَمَّ
َثِِن َأِب َعْن أَبِيِه ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر َعْن أَبِيِه جَ  َاِعيَل ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر قَاَل َحدَّ َْ ُد ْبُن ِإ ِد ْبِن ُُمَمَّ ٍد َعْن أَبِيِه ُُمَمَّ ْعَفِر ْبِن ُُمَمَّ

یَّ َعِليٍّ ع لِبِ قْأَنَّ حَبَابَةَ الْوَا لَیْهَا بِإِصْبَعِهِ فَحَاضَتْ لِوَ تِهَا وَ لَهَا ةَ دَعَا لَهَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهَا شَبَابَهَا فَأَشَارَ إِ

.  یَوْمَئِذٍ مِائَةُ سَنَةٍ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً

 ترجمه : 

العابدین علیه السّالم حبابه والبیّه را دعا کرد و خداوند از امام باقر علیه السّالم روایت شده است که امام زین 

جوانى وى را بدو بازگردانید و با انگشت به وى اشاره فرمود و در آن وقت که یك صد و سیزده ساله بود فی 

 الفور حائض شد.

 نکات : 

 فرمایش شیخ صدوق پیرامون این دو روایت : 

که خدا در سال صد و سیزدهم از عمر جوانى حبابه والبیه را مصنف این کتاب گوید در صورتى که روا باشد 

باو برگرداند و او تا زمان حضرت رضا بماند و او را مالقات کند و بعد هم نه ماه زنده باشد ببرکت دعاى على 
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 ابن الحسین )ع( چگونه روا نباشد که خدا از خود امام منتظر )ع( پیرى را ببرد و جوانى او را حفظ کند و او ر

نگهدارد تا ظهور کند و زمین را پر از عدل و داد کند چنانچه پر از ظلم و جور شده است با وجود اخبار 

 .صحیحه که در این باب از پیغمبر و ائمه )ص( رسیده است

 خالصه کالم مرحوم خوانساري می فرمایند : 

هد می تواند عمل خارق عادت انجام بدهیچ کس نمی تواند ادعا کند که کسی غیر از پیامبر و امام علیه السالم 

به این دلیل که گفته می شود خداوند حكیم منزه است که معجزه را به دست شخص دروغگو اجرا کند و اگر 

کسی ادعاي پیغمبري نداشت اشكالی ندارد ولی اگر ادعاي پیغمبري داشت باید راستگو باشد چرا که خداوند 

 فقط فرد صادق را تأییدمی فرماید .

پایان جلسه سیزدهم-------------------------------  
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