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 غیبت و انتظار

 جزوه درسی کالس گرایش مهدویت

 استاد دکتر علی اصغر سیفی)زیدعزه(

 

 مقدمه

ب جلسه فشرده مبحث مهدویت می باشد که در آن استاد محترم جنا 14این جزوه حاصل تدریس 

 زدهمینواد "تظارغیبت و ان"به تحلیل و بررسی موضوع  "علی اصغر سیفی)زیدعزه("حجةاالسالم و المسلمین دکتر 

 د.امام و حجت پروردگار حضرت حجةبن الحسن العسکری)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( پرداخته ان

ضه ستند عرمبصورت در حد امکان بر اساس هماهنگی به عمل آمده با استاد گرامی سعی شده است مباحث 

 ردد.گید واقع ( مفالمنتظر)عج گردد. امید است که مطالعه آن برای طالب و فرهیختگان بویژه محصلین مؤسسه امام

 

 معنای لغوی و اصطالحی غیبت -1

ی روری مبررسی معنای لغوی و اصطالحی غیبت جهت معرفت بخشی به همه مطالبی که پیش رو داریم ض

 باشد. لذا نخست به بررسی لغوی و اصطالحی واژه غیبت می پردازیم.

به  یبتغ یعیاندر اصطالح و اعتقاد ش ،1باشدیم دیگران و ناپیدا بودنپنهان شدن از انظار  یبه معنا یبتغ

 .2. به این معنا که جسم امام از دیدگان پنهان استشودی)عج( گفته میحضرت مهد یستیپنهان ز
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 حکمت غیبت: دلیل و اهمیت غیبت است که در روایات به این مسأله پرداخته شده است.

ن آگاه آوند بر از اسرار الهی بوده و فقط خداعلت غیبت: فلسفه اصلی و اقتضای کلی غیبت است که سری 

 می باشد.

 

 غیبت ماهیت -2

ر به نظ ست؛ابه دست آمده  یاتاز روا یمختلف یهابرداشت یبت آخرین حجت بر حق الهیغ یدر چگونگ

م و س نوع سومه دراستاد محترم ماهیت غیبت دو نوع بیشتر نیست یا جسمی هست و یا عنوانی و هویتی اما در ادا

 م را هم مطرح فرمودند لذا هر چهار شکل غیبت را آوردیم.چهار

 یظاهر یدد)عج( از یمهدامام حضرت  یهنظر ینبر اساس ا: )معرفتی، شخصیتی(پنهان بودن عنوان الف(

 یور عادطبه  یهانپن ین. اشناسندیاما نم بینندی، مردم او را مکندیم یمردم زندگ یانبلکه در م یست،مردم پنهان ن

 ضرت امامفت: غیبت حنظر استاد محترم نیز همین تعریف از ماهیت غیبت می باشد. پس باید گ. شودیقع موا یزن

نمی  واند  چون درزمان حاضر مردم ایشان را ندیده می باشد و معرفتی مهدی)عج( شخصی نیست بلکه شخصیتی

 شناسند. ایشان خودشان را نشناسانده اند. 

فقط  .۳معجزه نیست چون حجت الهی در جامعه هستند ولی شناخته نمی شوند بر اساس این باور دیگر نیاز به

 در ابتدا غیبت جسمی بوده و اعجاز در کار بوده است.

 غیبت حضرت شخصیتی می باشد. توان از آنها استفاده کرد که  یوجود دارد که م یاتیروا

 یااز انب ییامر سنّتها یندر صاحب االسالم نقل نموده که آن حضرت فرمود:  یهاز امام صادق عل یربص یاب

» یهماز محمد صلوات اللّه عل یو سنت یوسفاز  یو سنت یسیاز ع یبن عمران و سنت یاز موس یوجود دارد؛ سنت

                                           
 هم . 2۶2ص۶و همچنین اصول کافی ج 47و  42ص4مرآت العقول ج - ۳
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ستور بودن است. م یوسف،سنت او از  «

 .4شناسند یامّا نم ینند،ب یدهد. مردم او را م یقرار م یاو و خلق حجاب ینخداوند ب

 ییعنضرت؛ حص آن خا یبنا یناز دوم یبةدر کتاب الغ یطوس یخاشاره کرد که ش یتیبه روا یداز آن جمله با

 کند: ینقل م یمحمد بن عثمان عمر

و  یندب یرا م که او مردم یدر حال یابد، یموسم ]حج[ حضور مامر هر سال در  ینخدا سوگند، صاحب ا به

 شناسند. یرا نم یو ینند،ب یاو را م ینکهمردم با ا یشناسد، ول یآنها را م

باره امام  یناما به صورت ناشناخته در ا کنندیم یما زندگ یانپس امام زمان همه جا حضور دارند و در م

»: فرمایدیصادق م

» 

 احب مظلومدارد که خداوند با حجّت خویش نیز چنان کند که با یوسف کرد و آن صامّت چه انکارى مى این

دارد و قدم ن گام برهایشاما که حقّش مورد انکار قرار گرفته، صاحب این امر، میان آنان آمد و شد نماید، در بازارش

کند همان  ا معرّفىودش راو را اجازه فرماید که خ اوندبر فرشهاى ایشان گذارد و آنان او را نشناسند، تا اینکه خد

یوسف هستى؟  و خود،تآیا حتما »گام که برادرانش به او گفتند: گونه که خداوند یوسف را اجازه فرمود، در آن هن

 پاسخ داد: آرى من یوسفم.

د بن حضرت به محم یه از سوک یعیاند. مانند توقکه اطالع از مکان آن حضرت را خطر دانسته یاتیروا

بن  یناگر من مانند حس یابوسهل نوبخت ةگفت یا «»عثمان صادر شد و در آن فرمود: 

ر د یاط،حتاکه خطر و  استدالل ین. با اکردمیم افشادر مناظرات آن را  یدبر مکانش آگاه بودم شا یروح نوبخت

 .یستن یشانمتوجه ا یجسم و شخص، خطر یبتفرض شناختن آن حضرت درست است و در صورت غ

                                           
 ۳۳، باب 2جلدو تمام النعمه،  ینکمال الد - 4
 4، حدیث2کافی، الحجه، ج - ۵



5 

 

سم جهان شدن با پن اگر حفظ امام زمان ینرااست که اقامه حق منحصر در آن باشد. بناب یآوردن معجزه زمان

نهان پمانند  یادع یقحفظ آن از طر یکه وقت یدر حال یرداعجاز صورت گ یقاز طر بایستیآن حضرت باشد، م

 .نیست نیازبودن عنوان امکان دارد، وقوع معجزه 

هان ردم پنم یظاهر ید)عج( از دیجسم حضرت مهد یه،نظر یندر ا :(شخصی و حقیقی)پنهان بودن جسم( ب

او  مردم یول بیندیا محضرت مردم ر یدگاهد ینبر اساس ا یرا. زگیردیاعجاز صورت م یقاز طر یپنهان یناست و ا

 . بینندیرا نم

یست نامرئی این به دو نوع قابل تبیین هست: یا می گوییم جسم حضرت نامرئی هست یا این که حضرت ن

 بلکه برچشمان مردم تصرف می کند.

ده مرئی شبیان اول حضرت حجت به حضرت خضر تشبیه شده اند که به اجزه پروردگار بدنش نا براساس

 است که ما این را در حد اعجاز می بینیم: 

ر صور دوزى که رامام رضا علیه السالم : خضر از آب حیات نوشید و از این رو زنده است و تا از  حدیث

. هر جا مى بینیمرا ن دمیده شود نمى میرد. او نزد ما مى آید و سالم مى کند و ما صدایش را مى شنویم امّا خودش

م حج سوهر سال در م اسمش برده شود، حاضر مى شود. بنا بر این، هر یك از شما نام او را برد، به وى سالم دهد.

ا که وید. زودگن مى حاضر مى شود و تمام مناسك را به جا مى آورد و در عرفه مى ایستد و براى دعاى مؤمنان آمی

 د.ه در آوربهایى دهد و به وسیله او، وى را از تن خداوند او را انیس تنهایى قائم ما، در زمان غیبتش قرار

                                           
 ۳90ص 4کمال الدین ج - ۶
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فاف بود ارچه شپچنانکه در یك ویدیویی مشاهده می شد که فردی پارچه ای را مقابلش می گرفت با آن که 

 د.و منظره پشت پارچه قابل رویت بود اما فردی که پارچه را در دست گرفته بود قابل دیدن نبو

 :یدفرما یمامام صادق )ع( است. از  پنهان بودن وجود جسمی حضرت انگربیکه  ،7یبةدر کتاب الغ ینعمان

 یند،ب یم را مو مرد شود یاو در موسم ]حج[ حاضر م ینکه. با ایابند یرا نم یشمردم، امام خو یبتدر زمان غ

 .یندب یاو را نم یکس یول

رد قائم در مو از آن حضرت که یکند که امام رضا)ع( در پاسخ کس ینقل م ینصدوق در کتاب کمال الد شیخ

شود و به اسم  ینم یدهجسم ]آن حضرت[ د »: یدفرما یم ید،آل محمد)ص( پرس

 «.شود ینام برده نم

از امام علی النقی ع هم روایت داریم: 

» 

دم کر عرض ؟جانشین من پس از من فرزندم حسن است شما چگونه باشید در جانشین بعد از آن جانشین

 و را ذکراچگونه  کردم پس عرض فرمود چون شخص او را نبینید و بردن نام او براى شما روا نباشد؛ قربانت چرا؟

 .اهلل علیه و آله( فرمود بگوئید حجت از آل محمد)صلّى ؟کنیم

آیا می توان قایل به بیان دوم شد یعنی تصرف در چشم مخاطبین کرد تا دیده نشود می گوییم بلی این امکان 

و ؛ 9»دارد در قرآن کریم هم داریم: 

                                           
 ؛17۵(، ص ی)نعمان یبةکتاب الغر.ک:  - 7
 ۳81ص 2ال الدین جکم - 8

 9یس  - 9
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پیش روى آنان حائل و سدّى و پشت سرشان نیز حائل و سدّى قرار دادیم، و به طور فراگیر آنان را پوشاندیم، پس 

 «بینند.هیچ چیز را نمى

 یكنزد یشکند که قر یتبن سلمه و او از عبداهلل بن مسعود روا یقابوحمزه ثمالى از عمار بن عاصم او از شق

از خانه  یامبرو به قتل برسانند، پ ینندکه او را بب ینله جمع شده بودند. براى او آ یهاهلل عل یخانه رسول خدا صل

 .10یدندنمى د ار یامبرها پو آن یختها رآمد و مشتى خاک بر آن یرونب

ا را خداوند دیدگان آن ه لقد أخذ اهلل ببصرها عنی؛نیز حضرت می فرماید: در تفسیر آیه 

 یدند.ناتوان کرد که مرا نمی د

ا ن کرد امرا دف یا در واقعه عاشورا از امام زین العابدین که از وسط راه کوفه برگشت و شهدای کربال

 محافظین مثل شمر و ... متوجه غیبت ایشان نشدند.

شته سمی داجاین دو دیدگاه خوب است هردو مستند می باشد در ابتدای غیبت الزم بود که حضرت غیبت 

اظ قیافه بشناسند سال که کسی حضرت را نمی توانست از لح 70شدن رها شوند اما بعد از باشند تا از خطر کشته 

 غیبت جسمی می تواند نباشد.

ن به ای جمع میان روایات حاکی از غیبت شخصی و جسمی و روایات حاکی از غیبت شخصیتی و معرفتی

سند سمی بشناجت را نی که ممکن بود حضراست که روایات حاکی از نوع اول را ناظر به دوره اول بدانیم یعنی زما

شناسند لذا روایات سال خوب دیگر نمی توانستند حضرت را ب70چون در کودکی دیده بودند. اما بعد از گذشت مثال 

 دسته دوم که حاکی از غیبت شخصیتی هست به این دوره مرتبط باشد.

 یمردم پنهان است و در موارد ید)عج( از دیجسم حضرت مهد یدر مواردپنهان بودن جسم و عنوان:  ج(

 یزو ن یثمعتقد است که بر اساس احاد یگانیگلپا یاهلل صاف یت. آشودیاما شناخته نم شود؛یم یدهتوسط مردم د

                                           
 تفسیر مجمع البیان - 10



8 

 

شدن و ناشناس بودن(  یدبه هر دو شکل )ناپد یبتگرفت که غ یجهنت توانیم یمالقات افراد با امام مهد یاتحکا

 واحد هر دو شکل واقع شده است.مان در ز یوقوع دارد، بلکه گاه

مکن مخاصی  که برای افراد تشرفات نشان می دهد که پنهان بودن جسم و عنوان در دست حضرت می باشد

 لعلوم.بحرا مانند تشرف عالمه است این پنهان بودن نقض شده و حضرت از لحاظ جسم و عنوان شناخته شوند.

 :یدفرما یم یبةدر کتاب الغ یطوس شیخ

آنها ظاهر  یشترب یاست، بلکه ممکن است برا یدهکه آن حضرت از همه دوستانش پوش یمندار یقینهرگز  ما»

پس هر کس که امامش بر او ظاهر شود، مشکلش برطرف  یست،آگاه ن یشتنکس جز از حال خو یچه یراشود، ز

هست که  یریتقص یاو قصور و شود که البد در ا یکه امام)ع( بر او ظاهر نشود، او متوجه م یشده است، و اما کس

 « 11آگاه نباشد. یلیخودش به صورت تفص یرامام)ع( بر او ظاهر نشده است، اگر چه به تقص

ظاهر شود، آنها را اصالح،  یعیاناز ش یبرخ یکه امام)ع( برا یناز ا یستن یمنع»سید مرتضی می گوید: 

 «12.یدنما یمتعل یاو  یبارشاد، موعظه، تاد

امام صادق فرمودند  کندیم ییدرا تا معنا ینهم ا یتروا

یعنی برای حضرت قائم علیه السالم دو غیبت است: یکی 

 .1۳از، در غیبت اول جز شیعیان مخصوص از جای آن حضرت خبر ندارندکوتاه و دیگری در

مراد و مقصود از غیبت شأنی این است که امام در میان مردم و با مردم زندگی معمولی و  د( غیبت شأنی:

 طبیعی را می گذراند و مردم او را می بینند، ولی نام و عنوان واقعی و شخصیت حقیقی او را نمی شناسد به عبارت

دیگر امام زمان )عج( از نظر نام و عنوان واقعی و شخصیت حقیقی از دید معرفتی مردم غایب و پنهان است، نه از 

 یکل یبتحجت خدا، غ یبتغپس  نظر جسمی و شخصی زیرا از این نظر شب و روز در معرض دید مردم قرار دارد.

                                           
 99طوسی ، کتاب الغیبة، ص  - 11

 7۵، المقنع فی الغیبة ، ص ، سید مرتضیعلم الهدی - 12

 ۳40، ص1اصول کافی ج - 1۳
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و آن شأن، معاشرت با مردم  یت؛از شؤون وال یعدم حضور در شأن یعنیاست.  یجزئ یبتغ یبت،غ ینبلکه ا یست؛ن

شأن از  یك یندر هم یبت،حکومت حق است. امام زمان )ع( در عصر غ یلو تشک یاجتماع بشر یممستق یتو هدا

 .14شؤون، حاضر، نافذ و فعال است یگرو در د تاس یبغا یشو مقامات و تصرفات خو یتشؤون وال

غییر تو الهی  های متعالیا صورت نداشته اند کال در مورد انسانالزم به ذکر است امام هیچگاه تغییر جسم ی

 قیافه متصور نیست و گزارشی نیامده است.

ر ف و تکراا تعریقوه اعجاز بر بستر علم است و اگر غیبت امام معجزه است پس علمی بوده و در این راست

 حرف 27ز او حرف خی از روایات تنها دمی دانیم علم بشر کامل نیست بر اساس برپذیر و قابل پذیرش می باشد. 

ت ن مهم اسذا ایلعلم به بشر ارزانی شده است، فلسفه نقص علم در نبود ظرفیت های نفسی و آفاقی)طبیعی( است 

 علم است ز سنخاکه اگر بشر به همه علوم دست می یافت در واقع به حقیقت معجزه دست می یافت چرا که معجزه 

 .نتها از درجاتی برخوردار استو چیزی جدای از آن نیست م

 

 :1۵پیشینه غیبت

 برانیامز پا یالسالم ندارد. برخ یهاست و اختصاص به حضرت حجت عل یاز اسرار اله یکی یبتمسئله غ

 ،یاسال ل،یسماعا یب،شع ی،موس یوسف، یم،صالح، ابراه یس،داشتند. آدم ابوالبشر، نوح، ادر یبتغ یزن یآسمان

داشتند.  یتاه مدتکو یاه یبتغ یناجمع یهماسالم صلوات اهلل عل بزرگوار یامبرو پ یسیع یر،عز یال،لوط، دان یمان،سل

 برند. یبه سر م یبتاکنون در پس پرده غ یزن یبرخ

و ردم به اموند و گاه در تکامل مسیر هدایت و راهنمایی بشر الزم است که راهنما و هادی جامعه غایب بش

 دسترسی نداشته باشند.

                                           
 1۶8کریمشاهی بیدگلی، فرهنگ موعود، ص ر.ک:  - 14

 جلسه پنجم درس آقای استاد. - 1۵
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در آن  وصدوق کتاب کمالدین را برای بیان همین حکمت غیبت حضرت حجت عج نوشته اند مرحوم شیخ 

غیبت  ست البتهینه هغیبت انبیای گذشته را هم آورده اند تا بگویند غیبت حضرت امری تازه نیست بلکه دارای پیش

 ها متفاوت بوده برخی طوالنی و برخی کوتاه تر.

ی ها در که خیل و شرایط حاکم بر جامعه اسالمی و شیعه بوده استنوشتن این کتاب هم به اقتضای زمانه 

 غیبت حضرت تردید کرده و از این باور برمی گشتند. 

 

 دین و تمام النعمهال کتاب کمال انگیزه تالیف

 :نویسدیمکتاب مبارک  ینا ةو تمام النعمة در مقدم ینالدصدوق  مؤلّف کتاب کمال یخمرحوم ش

 یهعلاهلللواتبن موسى الرّضا ص یعل یارتدر ز یمکتاب آن بود که چون آرزو ینا یفمن در تأل انگیزه

کردند در وشد مى ن آمدکه به نزد م یعیانىش یشترب یدمو د یدمبرگشتم و در آنجا اقامت گز یشابوربرآورده شد به ن

روى  یاسقه رأى و بگشته و  نحرفو از راه راست م رندالسّالم شبهه دا یهو درباره امام قائم عل اندیرانح یبتامر غ

 یشانر ارشاد ادتالش خود را  یهعلاهللاکرم و ائمّه اطهار صلوات یامبراند. پس با استمداد از اخبار وارده از پ آورده

 ها را به حقّ و صواب داللت کنم.بکار بستم تا آن

ضل و که از اهل ف عنهاهللیلت رضمحمّد بن حسن بن محمّد بن احمد بن علىّ بن ص یننجم الدّ یخش ینکها تا

 ما شد. یبنص یدارشعلم و شرف و از دانشمندان قم بود، از بخارا آمده و د

بزرگ بخارا نقل کرد که آن کالم او را  یاناز فالسفه و منطق یکىگفت، کالمى از سخن مى یمروز که برا یك

انداخته  یدو انقطاع اخبارش او را به شك و ترد بتشیواسطه طول غساخته بود و به یرانالساّلم ح یهدر مورد قائم عل

 یهماکرم و ائمّه اطهار عل یامبرکرده و اخبارى از پ بیانالساّلم  یهبود. پس من فصولى در اثبات وجود آن حضرت عل

 یلو شبهه را از قلب او زا یدو شك و ترد یافتکردم و او بدان اخبار آرامش  یتآن امام، روا یبتالسّالم در غ

و از من درخواست کرد  یرفتپذ یمرا که از من فراگرفت به سمع و طاعت و قبول و تسل یحىصح یثاخت و احادس
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و به او وعده دادم که هرگاه خداوند  یرفتمدرخواست او را پذ یزکنم. من ن یفتأل یشموضوع کتابى برا ینکه در ا

 .یمه گردآورى آنچه خواسته است اقدام نمافراهم کند ب -شهر رى -مراجعتم را به محل استقرار و وطنم یلوسا

 یشهها اندو نعمت رادرانبشبى درباره آنچه در شهر رى باز گذاشته بودم از خانواده و فرزندان و  یان،م ینا در

کنم اف مى لحرام طوا اهللیتدر مکّه هستم و به گرد ب یاگو یدمکردم که ناگاه خواب بر من غلبه کرد و در خواب د مى

 خواندم:دعا را مى ینو ا یدهکرده و بوس م. آن را استالیدمشوط هفتم به حجراألسود رسو در 

من  یمانکنم و پامانت من است که آن را ادا مى  ینا 

 «اهى دهى.کنم تا به اداى آن گواست که آن را تعاهد مى 

شغول و م ین بادلاست و م یستادهه اکه بر در خانه کعب یدمرا د یهعلاهللصاحب الزّمان صلوات یمانموال آنگاه

 و راز درونم را دانست. یستشدم، آن حضرت در چهره من نگر یكنزد یشانبه ا یشانحالى پر

 او سالم کردم و او پاسخم را داد. سپس فرمود: بر

کنى تا اندوهت نمى  یفکتابى تأل یبتدر باب غ چرا

 «سازد؟ یلرا زا

 ام. فرمود:ده کر یفتأل یىها رساله یشترپ یبتاهلل! درباره غابن رسول یاکردم:  عرض

ر آن درا  یاءنبا یبتکنى و غ یفکتابى تأل یبتکنم که درباره غتو را امر مى  یق؛ اکنونبه آن طر نه 

 رفتند. یهعلاهللآن حضرت صلوات آنگاه«  .ییبازگو

و درد دل کردن و شکوه نمودن پرداختم و چون صبح  یهخواب برخاستم و تا طلوع فجر به دعا و گراز  من

 . 1۶و حجّت خدا را امتثال کرده باشم یّکتاب آغاز کردم تا امر ول ینا یفبه تأل یددم

 در این خواب روی بیان غیبت انبیا تاکید شده است.

                                           
 2؛ ص 1جو تمام النعمة ؛  ینکمال الد - 1۶
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 یندوق در اص یخ. شباشدیدرباره امام زمان)ع( م یعهش ییمنابع روا ینو معتبرتر ینتر یمیکتاب از قد ینا

 شبهات ییگواسخپآن امام مطرح نموده و به  یبترا درباره آن حضرت و غ یعهش یاز مباحث اعتقاد یاریکتاب بس

 .پردازدیمنکران و مخالفان م

 

 غیبت حضرت ادریس -1

 20 یشانا یبتطول غع هست. که  مشهورترین غیبت در تاریخ انبیاء علیهم السالم غیبت حضرت ادریس

 .یدسال طول کش

 :یدوکند، گ یتروا ینالسّالم چن یهالبالد از پدرش از امام محمّد باقر عل یبن أب یمابراه

 سوار بر یروز کرد و یحکومت م یالسّالم آن بود که در زمان او پادشاه جبّار یهعل یسنبوّت ادر آغاز

ود و از ب یاییندمؤمن تارک  یكکه متعلّق به  یدرا د یسرسبز و خرّم ینزم یشاز گردشگاهها یکیمرکب شد و در 

است،  ن پادشاهندگاباز  یبه بنده مؤمن لّقگفتند: متع یست؟از آن ک ینزم ین: ایدپرس یرانشآن خوشش آمد و از وز

دان ب ومن از ت یالع کن و او گفت: یشکشرا به من پ ینزم ین. او را فرا خواند و بدو گفت: ایافالن شخص تارک دن

و نه  کنم یم شیشکپ آن را بپردازم و او پاسخ داد نه آن را یآن را مشخّص کن تا بها یمتاست. گفت ق یازمندترن

گشت ه خود برنوادبه نزد خا یشناکو اند ینسخن بر آشفت و غمگ ینکار منصرف شو. پادشاه از ا ینفروشم از ا یم

چون در  کرد. یم مشورت با او یهاچشمان که مورد پسندش بود و در گرفتارکبود  یا ازارقه یفهبود از طا یو او را زن

و  ن زن آمدآند و کبا او مشورت  ینمالك آن زم یخود قرار گرفت به دنبال آن زن فرستاد تا در باره گستاخ یجا

 یشپبازگو  ؟است یانرخ داده که خشم از رخسارت نما یو گفت: پادشاها! چه ناگوار یدچهره پادشاه را غضبناک د

کار  ینا پادشاه یفت: اگرا باز گفت. آن زن  ینب یماف یو گفتگو یناز شما سر زند و شاه داستان زم یاز آنکه اقدام

 ینمن ا ،یبکش یللد یب که او را یدار یو انتقام را نداشته باشد و اگر دوست نم ییرمهمّ است که قدرت تغ سیک یبرا

بردارنده  ملکت، درردم منزد م یلتو قرار خواهم داد و آن دل یاردر اخت یلبا دلرا  ینشوم و زم یکار را عهده دار م

  یست؟عذر تو خواهد بود. شاه گفت: آن چ
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 یاو گواه یهفرستم تا او را به نزد تو آورند و عل یخود را به نزد او م 17ازارقه یاراناز  گروهی زن گفت:

 ش بر تو رواست.جسته و قتل و اخذ امالک یزاریتو ب یندهند که از د

ؤمنان مد و قتل و بودنا یناز ازارقه بود که بر د یارانی: و آن زن را یدگو ی: آن کار را انجام بده، راوگفت

فالن شخص  یهاد که علتور دفرستاد و به نزد او آمدند و به آنها دس یشاندانستند و به دنبال ا یم یزرا جا یاتارک دن

را  ینشو زم ا کشتردادند و او  یاست و آنها هم گواه گشتهپادشاه بر ینز ددهند که ا ینزد پادشاه گواه یرافض

و به  ارم بروه جبّبند ینکرد که به نزد ا یوح یسو به ادر یدگرد ینخشمگ یتعال یهنگام خدا ینتصاحب کرد. در ا

را  وده او خانوا یردوخود در آ یاراو را هم در اخت ینزم ی؟که بنده مؤمنم را کشت ینشد یراض ینبه ا یااو بگو: آ

و سلب ترا از  یدشاهپا یا! بدان به عزّت خود سوگند که در آخرت از تو انتقام کشم و در دنیمحتاج و گرسنه ساخت

ت! حلم بدبخ یا زم کهسازم و عزّتت را به ذلّت مبدّل کنم و بدن آن زنت را خوراک سگان سا یرانکنم و شهرت را و

 است. یفتهمن ترا فر

لقه حه گردش ب یارانشکه بر تختش نشسته بود و  یرسالت پروردگارش به نزد او آمد در حالبا  یسادر و

 ینشد یضرا ینه اب یا: آیدفرما یبه جانب تو هستم و او خطاب به تو م یجبّار! من رسول اله یزده بودند و گفت: ا

دان به ب! یساخت گرسنه و را محتاج وخانواده ا و یخود در آورد یاراو را هم در اخت ینزم ی؟که بنده مؤمنم را کشت

سازم  یم یرانو رت رارا از تو گرفته و شه یپادشاه یاکشم و در دن یعزّت خود سوگند که در آخرت از تو انتقام م

نزد  ! ازیسدرا ی: او عزّتت را به ذلّت مبدّل کرده و بدن آن زنت را خوراک سگان سازم. آن پادشاه ستمکار گفت

 ت را بر من مقدّم مدار.ون رو و خودیرمن ب

ترا به  یسادر یخدا رسالت آن زن گفت: یدرا به اطاّلع او رسان یسسپس زنش را خواست و سخنان ادر

تو آورده باطل شود، شاه  یو آنچه که برا یشفرستم تا او را بکشد و رسالت خدا یرا م یمن کس یفکند،هراس ن

مؤانست  یگرد یكکردند و با  یانجمن م یداشت که با و یارک دناز مؤمنان تا یارانی یزن یسگفت: اقدام کن. و ادر

                                           
 باشند.ازرق کبود چشم را گویند و ظاهرا مراد غالمان رومى که زرق العیون بودند مى - 17
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همه را بدانها گفت و آنها بر  یو رسالتش به نزد آن جبّار و ابالغ کالم اله یاله حیبه آنها گزارش و یسداشتند. و ادر

 که او را بکشد. یدندکرده و ترس یدلسوز یارانشو  یسادر

خود  ارانیه او با ک ینجمنفرستاد تا او را بکشند و آنها به ا یسد ادرآن جبّار چهل تن از ازارقه را به نز زن

و را بکشند دند تا انها آمو احساس کرده که آ یدهآنها را د یسادر یارانو برگشتند،  یافتندنشست رفتند و او را ن یم

 و گفتند: یافتهبرآمده و او را  یو یو در جستجو

را تبود تا  رستادهقاتل تو است، امروز چهل تن از ازارقه را ف جبّار ین! مواظب خودت باش که ایسادر ای

 حرگاه باسرفت و گاز آن شهر کناره  یارانشهمان روز با چند نفر از  یزن یس! و ادریزشهر بگر ینبکشند، از ا

ا کردم کالم تر بالغا یزو من ن یجبّار فرستاد ینمن مرا به نزد ا یخدا یپروردگارش به مناجات برخاسته و گفت: ا

 کند مرا خواهد کشت.  یداپ یکرده است و اگر به من دسترس یدو او مرا به قتل تهد

ند که زّتم سوگه به عشو مرا با او واگذار ک یروناش ب یهکن و از قر یفرمود که از او دور یوح یتعال یخدا

 اد. رسالت ترا در باره او انجام خواهم د وسازم و کار تو  یفرمانم را در باره او جار

و مسألت تت: از فرمود: بخواه که بر آورده است، گف یتعال یدارم و خدا یمن حاجت یخدا یگفت: ا یسادر

 نم. تا من آن را درخواست ک یو حومه آن و آنچه در آن است باران نفرست یهقر ینکنم که بر ا یم

 یم یرسنگو گ یسخت شود و مردمش دچار یم یرانو یهقر ورتص ین! در ایسادر یفرمود: ا یتعال یخدا

طا ع یواستفرمود: آنچه خ یتعال یشوند، خدا یو گرسنگ یشود و دچار سخت یرانو گرچه گفت: یسشوند، ادر

 د.ش وفا کناعده وهستم که به  یفرد ینتر یستهو من شا یکردم و هرگز باران بر آنها نفرستم تا تو درخواست کن

و  یخود خبر داد و وح یارانرا به  یشانباران بر ا یدنو نبار یتعال یموضوع درخواست خود از خدا ادریس

 یهقر ینمؤمنان از ا ینفرستد تا خودش درخواست کند همه را باز گفت و گفت ا یشانرا که باران بر ا یوعده اله

 یگرنفر بود که در قراء د یستدر آن روز ب ایشانآنها هم خارج شدند و عدّه  ید،رو یگرد یها یهشده و به قر یرونب

در  یکوه بلند یخود به باال یسشد و ادر یعها شا یهدر قر یتعال یو مسألت او از خدا یسمتفرّق شدند و خبر ادر

و روزها هم روزه  یاوردرا ب یشبر او گمارد که هر شامگاه غذا یفرشته ا یزن یتعال یپناهنده شد و خدا یغار یانم
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آن جبّار را گرفت و او را کشت و شهرش  یخداوند پادشاه یان،م ینآورد، در ا یم یافطار یزو فرشته ن فتگر یم

 که بر آن مرد مؤمن گرفته بود. یو زنش را خوراک سگان کرد، به خاطر خشم یرانرا و

ل سا یستب مدّت از آن شهر یسرفتن ادر یروندر شهر ظاهر شد و پس از ب یگریاز آن جبّار، گنهکار د بعد

از  و یدرائشدند و حالشان به وخامت گ یو مردم دچار سخت یدنبارقطره باران  یك یگذشت و از آسمان حتّ

و  رفته یگرد یضبه نزد بع یشاناز ا یبعض ید،رس یتبه نها یکردند و چون سخت یدور غذا وارد م یاربس یشهرها

ن رده باراألت کاست که از پروردگارش مس یسکه بر ما نازل شده است به سبب درخواست ادر یبتیمص ینگفتند: ا

و  یماند یرا نم او هیگاشده و جا یما مخف یداز د یسنفرستد تا خود نزول باران را از او بخواهد و ادر یشانبر ا

به درگاهش  خوانند وبو را تر است و با هم اتّفاق کردند که به درگاه خدا توبه کرده و ا انخداوند از او به ما مهرب

و  یدهوشپ یاهس سلبا و یستادهو مردمش ببارد. پس بر خاکستر ا یهرکه آسمان بر آن ق یندانابه کنند و درخواست نما

 .یدندنال اوبه درگاه  یو با توبه و استغفار و اشك و زار یدهخود پاش یخاک بر سرها

گاه من به در یره و زاتو با توبه و استغفار و نال یان! همشهریسادر یفرمود که ا یوح یسبه ادر یتعال خدای

تنها  وورده ام مت آرح یشانبخشم و بر ا یو گناه را م یرمپذ یتوبه را م یمم،رحمان و رح یااند و من خد یدهنال

و ا آنکه تتبارم ن یشانباران برا یاز من خواست کهتوست  یکه مانع استجابت درخواست باران آنهاست گفتگو یزیچ

 آنها ببارم. برسم و باران بر  یشانا یاد! از من بخواه تا به فریسادر یپس ا ی،مسألت کن

ت ن درخواسمو از ت یا! آیسادر یفرمود: ا یتعال یکنم. خدا یگفت: بار الها! من از تو درخواست نم یسادر

 یجابت نممرا ا پس چرا درخواست ی،خواهم که از من مسألت کن یاز تو م منو من تو را اجابت نکردم و  ینکرد

 کنم. یگفت: بار الها! از تو درخواست نم یسادر ی؟کن

فرمود که از  یرا هر شامگاه ببرد وح یسادر یکه به او فرمان داده بود غذا یبه فرشته ا یتعال یخدا آنگاه

 یحزن و گرسنگ یدنرس یشآن روز را به شب آورد و غذا یسداشته و به او نرساند و چون ادر یغغذا را در یسادر

و حزنش فزونتر شد و طاقتش  گرسنگیو  یسخت یدنرس یشو غذا یداو افزون شد و چون شب روز سوم فرا رس

و  ی؟از آنکه مرا قبض روح کن یشپ یداشت یغمن! رزق مرا از من در یخدا ینماند و پروردگارش را ندا کرد که ا



16 

 

 یامّا از گرسنگ یکرد یتاب یداشتم ب یغ! سه شبانه روز غذا از تو دریسادر یفرمود که ا یوح یتعال یخدا

! سپس از تو خواستم هنگام یننمود یادو آن را  ینکرد یتاب یسال ب یستظرف ب یشانا یو سخت یانتهمشهر

از من  یو از سؤال یکه باران بر آنها بفرستم، امّا درخواست نکرد یو رحمتم بر آنها از من بخواه یشانا یسخت

از  ردید،آشکار گ یتابیتاندک شد و ب یتکردم و بردبار یبتأد یمنهم ترا با گرسنگ یدی،ورز یغبخاطر آنها در

 خودت واگذار کردم. یشیمعاش خود باش که طلب آن را به چاره اند یو در جستجو یفرود آ یگاهتجا

 لیو را زاا یرسنگطلب کند که گ ییدر آمد تا غذا یفرود آمده و به شهر یگاهشالسّالم از جا یهعل ادریس

ه دو ارد شد کو زنییرانب آن رفت و بر پخاست و به ج یبر م یکه از منزل یدرا د یکند و چون به شهر درآمد، دود

 و آن  تابم یب یسنگکه از گر یده یمن طعام م هب یازن! آ یکرد و به او گفت: ا یپهن م یتابه ا یقرص نان را رو

و  میطعام کنا یه کسنگذاشته است تا آن را ب یما باق یاضافه برا یزیچ یسادر یبنده خدا! دعا یزن گفت: ا

 طلب کند.  یگرد یندارد، و معاش را از مردم شهرها یزیچ یچآن، ه کرد که جز یادسوگند 

نکه در تا آ ستمید باخو یپا یبه من غذا بده که روح از کالبدم نرود و بتوانم رو یگفت: به اندازه ا یسادر

 معاش باشم.  یجستجو

ود بدهم خ رااز آن پسرم، اگر قوت خودم  یگریاز آن من است و د یکیزن گفت: آن دو قرص نان است، 

 دهم.بتا آن را به تو  یستن یاضافه ا ینجاخواهم مرد و اگر قوت پسرم را بدهم او خواهد مرد و ا

 یکاف مرا ریگماند و نصف د ی: پسر تو کوچك است و نصف قرص نان، او را بس است و با آن زنده مگفت

 ریگقرص د ورد ون قرص نان خود را خمن و او هر دو هست، آنگاه ز یتمانم و در آن کفا یاست و با آن زنده م

ضطرب م یدرقخورد به  یاو م نکه از قرص نا یدرا د یسو فرزندش بخش کرد و چون فرزندش ادر یسادر ینرا ب

 کرد!  یشد که قالب ته

مکن که من به  یتاب یگفت: ب یس! و ادریبر قوتش کشت یتاب یبنده خدا! فرزندم را از ب یمادرش گفت: ا

! به یرفت یرونبچّه ب ینکه از بدن ا یروح یبچّه را گرفت و گفت: ا یکنم و دو بازو یاو را زنده م یتعال یاذن خدا

به کالبدش برگشت. چون آن زن کالم  یو روح بچه به اذن اله یامبرمپ یسبدنش بازگرد که من ادر هب یاذن اله
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 یم یزنده شده است، گفت: من گواه که پس از مرگ یدو پسرش را د یسکه أنا إدر یدسخن او را شن ینو ا یسادر

دهم  یکه شما را به فرج بشارت م دکر یم یادبلند فر یرفت و با صدا یرونو از خانه ب یامبریپ یسدهم که تو ادر

 به شهر شما در آمده است.  یسکه ادر

ه ب یهرن قاهل آ از یو مردم یافتاز خاک  ینشست و آن را تلّ یرفت و بر موضع شهر آن جبّار اوّل یسادر

 یگرسنگ و یختسکه به  یسال یستب یندر ا یکن یبه ما رحم نم یا! آیسادر یدورش جمع شدند و به او گفتند: ا

 یو پا یادهپ هیاهل قر همه وجبّارتان  یناکنون از خدا بخواه که بر ما باران بفرستد، گفت: نه، مگر آنکه ا یدیم؟گذران

ه نزد او برا  یسدرااد تا و چهل مرد را فرست یدمطلب به گوش آن جبّار رس ینو آن را از من بخواهند. ا یایندبرهنه ب

ردند کرد و آنها م ینرها را نفآن سیو ادر یمبرند، به نزد او آمده و گفتند: جبّار ما را نزد تو فرستاده تا تو را نزد او بر

 یگفتند: ا او آمده ه نزدبد، آنگاه که بار پانصد مرد را فرستاد تا او را ببرن یگرو د یدو خبر آن به گوش جبّار رس

 . یمتو فرستاده است تا تو را به نزد او بر یشجبّار ما را به پ ین! ایسادر

 یگرسنگ ا را ازسال است که م یست! بیسادر ی. گفتند: ایدخود بنگر یاران یدنگفت: به محلّ آرم یسادر

اوند و از خد م رفتگفت: من نزد او نخواه یسادر ؟یرحم ندار یاآ ی؟بکش ینما را با نفر یخواه یاکنون م ی،کشت

 یند،من آ ه به نزدبرهن یو پا یادهشما پ یهاهل قر وکه جبّارتان  یتیکنم تا به غا یشما درخواست باران نم یهم برا

بر اهد که بخو یعالت یداخواستند که از خ یکه از او م یدر حال یستادندپس به نزد او آمدند و در مقابلش خاضعانه ا

آن  ینواح آنها و هیر قردرخواست کرد که ب یتعال یو از خدا ی،به آنها گفت: اکنون آر یسباران بفرستد و ادر یشانا

 .باران بفرستد

تا  یدبر آنها بار یدرگرفت و همان ساعت باران فراوان یانداخت و رعد و برق یهاز آسمان بر سر آنها سا یابر

 یبودند مگر آنکه نفوسشان آنها را از فراوان یدهخود نرس یشد و به خانه ها که گمان کردند غرق خواهند یتیبه غا

 .18آب نگران ساخته بود
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 19غیبت حضرت صالح -2

حکمت  ر اساسغیبت انبیا بصورت اشاره در قرآن و بالصراحت در روایات مطرح شده است که پیامبران ب

ا چند ند ماه یچدادی مدت سه روز در غار ثور( تع الهی غیبت داشته اند برخی چند روز )مثل غیبت پیامبر اکرم به

ه ل بودسال )حضرت موسی، حضرت صالح، حضرت یوسف( و برخی از انبیاء غیبتشان ممکن است چند هزار سا

 باشد مانند حضرت عیسی.

رت یبت حضغدر جلسه قبل که بحث پیشینه غیبت بود غیبت حضرت ادریس را بیان کردیم؛ در این جلسه 

 ض می کنیم.صالح را عر

زمان بعد از نوح و  یثح بار در قرآن آمده و از 9است و نام مبارکش  الشانیمعظ یامبرانحضرت صالح از پ

 ( بوده است.السّالمیه)عل یمقبل از ابراه

 

 شناختنامه حضرت صالح

بار  ازدهآن یدر قر یکی از پیامبرانی که اسم او در قرآن آمده، حضرت صالح ـ علیه السالم ـ است که نامش

 ذکر شده است.

ضرت پسر ح قطب راوندى گفته است که: حضرت صالح علیه السالم پسر ثمود پسر عاد پسر ارم پسر سام

 .نوح بود

از مردم بودند  یقوم ثمود گروه یافت،پرورش  یشانا یانبه نام صالح در قوم ثمود زاده شد و در م یامبریپ

 یدهها تراشکه درون کوه زیستندیم یسنگ ییها. قوم ثمود در خانهدزیستنیو حجاز م یهودیه ینب ینیکه در سرزم

تا قوم خود را از پرستش  کردیصالح تالش م .ختندپردایم یو چوب یسنگ یهاقوم ثمود به پرستش بت شده بود.

واست معجزه درخ یو از و یرفتندفرا بخواند، اما قوم ثمود سخن او را نپذ یکتاپرستیرا به  یشانها بازدارد و ابت
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 ومآمد؛ صالح به ق یروناز آن ب یااز کوه شکافت و شتر ماده یسنگ بزرگ یروز ی،اسالم یاتکردند؛ بر اساس روا

. اما قوم ثمود، شتر را گرفتند و کشتند. پس از سه روز عذاب بر ثمود 20نرسانند یبیثمود هشدار داد که به شتر آس

 .21نابود شدند یاناست؛ ثمودشده یرتعب یحهآن در قرآن به صکه از  یدیفروفرستاده شد؛ و پس از عذاب شد

در  لسالم ـطبق بعضی از روایات، حضرت صالح ـ علیه ا. سال پس از آدم این اتفاق افتاده است282۳

ز اندکی، به او سال آنها را دعوت کرد، ولی ج 120شانزده سالگی به دعوت قوم به سوی خدا پرستی پرداخت، و 

 السالم یواد یلدر اوا که باشدیم هود و صالح مقام اشرف مشهور در نجف یهاو مقام از مقابر معلوم. ایمان نیاوردند

 قرار دارد.

 یمب و روز ها را شقوم ثمود بودند و آن یدبت ها مورد احترام شد ینا هفتاد بت بودند، یقوم ثمود، دارا

مل ، کا یعقل یدارا وصالح )ع( را که از خاندان خود آنها بود ، خداوند متعال، بنده خالص خود به نام یدندپرست

آنها را  وشان دهد ن انهآآنها فرستاد تا راه حق را به  یخدا به سو یامبربود، به عنوان پ یكن یو اخالق یعوس یحلم

 برهاند . ییگرا یلهقب ی،، بت پرستیذلّت و گمراه یرهایاز زنج

رشاد و قوم به ا یانسال در م 100داد. او حدود  یادامه محضرت صالح)ع( هم چنان به دعوت خود 

جات ن یا براود رخاقدام  ین. سرانجام حضرت صالح)ع( آخریاوردندن یمانبه او ا یجز اندک یپرداخت ول ییراهنما

 کرد: یشنهادپ ینآنها نمود و به آنها چن

شته است. پس از آن همه تالش، سال از عمرم گذ 120شما فرستاده شدم. اکنون  یبه سو یسالگ 1۶ن در م»

 یانکنم، اگر خواسته مرا برآوردند از م یم ییشما تقاضا یانمن از خدا یدبه شما دارم؛ اگر بخواه یشنهادیپ ینكا

قوم ثمود « شما پاسخ دهد. یمن به تقاضا یتا خدا یدمن بکن یاز خدا ییروم. در مقابل، شما هم تقاضا یشما م

 یینآنها تقاضا کند. روز و ساعت تع یه است. پس مقرر شد ابتدا صالح)ع( از بت هاشما منصفان یشنهادگفتند: پ

حضرت به بت بزرگ آنها « از بت ها بخواه یآن چه تقاضا دار». آن گاه آنها به صالح)ع( گفتند: یدفرا رس )عید(شده
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ود فرمود: اکنون نوبت صالح)ع( به قوم ثم حضرتنداد  یبت جواب یمرا برآور. ول یاشاره فرمود و گفت: تقاضا

شما را برآورد.  یساعت تقاضا ینبخواهم و هم یکتاتا از درگاه خداوند  یدخود را از من بخواه یشماست که تقاضا

م، ییگو یخود را به تو م یصالح)ع( ما تقاضا یو گفتند: ا یرفتندهفتاد نفر از بزرگان قوم ثمود، سخن صالح)ع( را پذ

و با همه مردم شهر از تو  یمکن یم یرویو از تو پ یریمپذ یم یامبریرا برآورد، تو را به پما  یاگر پروردگار تو تقاضا

 .ید، تقاضا کن یدخواه ی. حضرت صالح)ع( گفت: آن چه مییمنما یم یتتبع

ده  نیو جن که پررنگ و پر پشم است یلحظه شتر سرخ رنگ ینخود بخواه تا در هم یصالح ، از خدا یا

 .کوه خارج شود ینز هماماهه در رحم دارد 

ر دبچه او  ونداخت اآمد آن شتر بچه اش را  یرونکه کوه شکافته شد شتر از کوه ب یدندهمه حاضران د ناگاه

و  ر و جادوورا سحاز آن قوم جز عده ای از مستضعفین کسی ایمان نیاورد و معجزه اکنارش به جنب و جوش آمد . 

 دروغ پنداشتند.

ه که م خبر بدبه مرد و یمفرست یقوم م یشامتحان و آزما یما ناقه را برا» رد که: ک یخداوند به صالح)ع( وح

 یدبا از آنها ر کدامهشهر باشد و  یاهال یروز برا یكناقه و  یروز برا یكشود؛  یمآنها تقس یاندر م یدآب شهر با

وز دیگر دند و رب می نوشیبدین ترتیب یك روز اهالی از آ .«مزاحم او نشود  یگریو د یابددر نوبت خود حضور 

 شتر البته از شیر آن شتر هم بهره می بردند.

 قوم ثمود به گروههای نُه گانه تقسیم شدند

تند، و به همدیگر گفتند: بیایید به و با سازماندهی و برنامه ریزی فساد انگیز خود، به کارشکنی پرداخ 

اش شبیخون بزنیم و آنها را به قتل رسانیم، سپس به کسی خدا سوگند یاد کنیم که بر صالح ـ علیه السالم ـ و خانواده

ولی خداوند  کند بگوییم ما از خانوادة او خبر نداشتیم، و ما در ادّعای خود راستگو هستیم.که مطالبة خون او را می

کوه بر اثر رزش ای از کوه کمین کرده بودند، عجیبی توطئه آنها را خنثی کرد، آنها هنگامی که در گوشه به طرز

 .همگی کشته شدند
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 به آن یرآزا یناست کمتر یناقه، نشانه اله ینکه ا»که حضرت صالح)ع( مکرر به آنها هشدار داد: ینبا ا

د. و را کشتن ا، شترآنه تند آن ناقه را به قتل برسانند.گرف یمتصم« در انتظار شماست یوگرنه عذاب سخت یدنرسان

  .گفتند: ای صالح! اگر تو فرستاده خدا هستی، هر چه زودتر عذاب الهی را به سراغ ما بفرست 

زدند  یااقه ضربهنمه به به نام قُدار او را کشت و قوم صالح گرد آمدند و ه یآمده که فرد یدر کاف یتیدر روا

به  نمود،یم نسوزکه ناله جا یوقت بچه آن شتر در حال یناز آن خوردند. در ا یکردند و همگ میو گوشتش را تقس

 یهه عذر خوازده نزد صالح آمدند و بآنها وحشت کرد. یادآسمان ناله و فر یو سه بار به سو یخت،کوه گر یباال

 ! یم؟دار یرکشت، ما چه تقص یو فالن یپرداختند و گفتند. ناقه را فالن

آن است که عذاب از  یدام یدسراغ بچه ناقه، اگر آن را سالم به دست آور یدبرو»ت صالح)ع( فرمود: حضر

. آنها شب یافتندبچه ناقه را ن یبچه ناقه پرداختند، ول یجستجو بهکوه رفته و  یآنها به باال«. شما برطرف گردد

شما را فرا خواهد  یو سپس عذاب اله یدهستسه روز در خانه خود »چهارشنبه ناقه را کشتند، صالح به آنها گفت: 

 .«2۳گرفت..

 ن سه روزاز ای ! نشانه عذاب این است که چهره شما در روز اولحضرت صالح )ع( به آنها فرمود: ای قوم

 زرد می شود و در روز دوم سرخ شده و در روز سوم سیاه می شود . 

شدند و  ربمضط . در این میان بعضیاهر شدنشانه هایی که حضرت فرموده بود، در روز اول، دوم و سوم ظ

که ما  ن بودر ای، ولی آخرین جواب قوم سرکش و مغرومثل اینکه عذاب نزدیك شده»به بعضی دیگر می گفتند: 

 .« ( دست نمی کشیم ها( را نمی پذیریم و از خدایان خود)بت)عهرگز سخن صالح

بلند بود که بر اثر آن،  یبه قدر یحهص ینزد، ا یحهصشب برآنها فرود آمد و  یها یمه، نینام یلسرانجام جبرئ

لحظه به  یكشد و همه آنها در  یمتالش یشانو جگرها یدشکافته گرد یشانشد و قلبها یدهگوششان در یپرده ها

                                           
  .   ۳92، ص11محمدباقر، بحار االنوار، ج ی،مجلس - 2۳
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 یاز آسمان به سو یریو فراگ ینآتش یصاعقه  د، خداونیدکه آن شب به صبح رس یمرگ افتادند. وقت یاهخاک س

 از صحنه روزگار محو کرد. یو آنها را به طور کل یدن صاعقه تار و پود آنها را سوزانآنها فرستاد. آ

 ردند. کحضرت صالح با قومش به سرزمین حضرموت رفتند و نهایتا پیامبر خدا در آن سرزمین فوت 

قط بر یست. فغیبت ایشان در قوم ثمود نبود بلکه در سرزمین حضرموت بوده است. مقدار غیبت معلوم ن

 یکمش یاراکامل و د یمرد یبتشد، صالح در روز غ یباز نظر قومش غا یمدت یشاناساس روایات گفته شده: ا

چون به  تیبس از غود، پبباال و متوسط القامه  یانهکم گوشت، م یانبوه، و گونه ها یو محاسن یبا،ز یهموار و اندام

 شدند:و سه دسته  کرده بود و او را نشناختند ییرقوم بازگشت تغ یسو

 یه ست و دستا مبریاداشتند و در آخر قبول نکردند که او صالح پ یدترد یکردند، گروه یباو را تکذ یگروه

 ثابت قدم ماندند. ید،توح ییناو شدند و بر آ یرایسوم پذ

 کند که فرمود:  یتالسّالم روا یهشحّام از امام صادق عل یدز

و  یشر -نبوهاشد مردى کامل و خوش اندام و  یبه غاکرد و روزى ک یبتقوم خود غ یانصالح زمانى از م

 تند، تش نشناخز صورمردان متوسّط القامه بود و چون نزد قومش برگشت او را ا یانو سبك گونه و در م یانالغر م

هل شكّ نى که ابرگشت در حالى که مردم سه دسته بودند: منکرانى که هرگز برنگشتند؛ کسا قومشبه سوى 

وت اهل دا به دعگشت ابتالسّالم هنگامى که بر یهبودند و صالح عل یقینو  یمانکه اهل ا یگرانىو دبودند؛  یدو ترد

فتند: گاندند و دند و رکردند و دشنام دا یبهستم، امّا او را تکذ« صالح»پرداخت و به آنها گفت: من  یدشكّ و ترد

و به  یدندشناو را ن سخن یزنزد منکران آمد، آنان نباد، صالح به شکل تو نبود، فرمود: آنگاه که به  یزارخدا از تو ب

 سختى از وى دورى کردند، 

: براى ما دهستم، گفتن« صالح»بودند و به آنها گفت: من  یقینو  یمانسپس به نزد دسته سوم رفت که اهل ا

بخواهد به هر  که خداى تعالى خالقى است که هر کسى را که یمخبرى بازگوى تا شكّ ما مرتفع شود و ما شکّى ندار
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و  یمابررسى کرده یایدهاى قائم را آنگاه که ب خود نشانه یاندر م یزاند و ن آورد و به ما خبر دادهشکلى در مى 

 شود. صالح گفت: من صالحى هستم که ناقه را براى شما آوردم. مى قخبر آسمانى محقّ یك یلهصحّت آن به وس

 یكداشت؟ و صالح گفت:  یىها آن شتر چه نشانه یم،اسى کرده : راست گفتى، آن همانست که ما بررگفتند

حالى است که  ینو در چن یمآورد یماناى اروز شما، گفتند: به خدا و آنچه آورده یكو  یدنوش روز او آب را مى

 یمدار یمانستاده شده است ا خداى تعالى فرموده

کنندگان و  شكّ مانو مستکبران که ه 24

 یمکافر یدآورد یمانمنکران بودند گفتند: ما به کسى که شما بدان ا

 2۵  . 

را  ینزم ن است کهآتر از آنها عالمى به صالح بود؟ فرمود: خدا عادل یاندر آن روز در م یا: گفتم: آیدراوى گو

ل بال وز در حافت رصالح تنها ه جبدون عالم گذارد که مردم را به خداى تعالى راهبرى کند و آن قوم بعد از خرو

کردند ى ود عمل متشان بخداى تعالى که در دس ینشناختند ولى آنها به همان دبه سر بردند که امامى را نمى  یفىتکل

 یهماصالح عل م مثلالسّالم ظاهر شد دور او جمع شدند و همانا مثل قائ یهو با هم متّحد بودند و چون صالح عل

 السّالم است.

ت؛ لسالم اسا یهح علعجل اهلل هنگام ظهور، مثل صال یمَثل حضرت مهد»: یندفرما یم السالم یهامام صادق عل

 یرا م یشانهم ا یو گروه یدنددچار شك و ترد یکنند، گروه یقبول نم یشوند؛ گروه یمردم سه دسته م یعنی

 «.یرندپذ

 :دد هفتعین روز که در روایت آمده است هرچه تامل کردم به نتیجه نرسیدم که ا هفتدر مورد این 

 شد.الف( مراد هفت روز عادی هست که عوض شدن انسان در عرض هفت روز طبیعی و فطری نمی با

                                           
 7۵اعراف  - 24
 7۶اعراف  - 2۵
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 سال باشد. 70سال و  7ب( عدد هفت اشاره به 

 ج( زمان و روز کنایی باشد هفت تا زمان هفت تا دهر

 یم یارجر او حرف ب شده حرف به یالسالم هم بسان صالح خواهد بود. آنچه بر صالح جار یهقائم عل یآر

ت. مردم ال اسسکمتر از چهل  یکند به صورت جوان یظهور م یطوالن یو پس از عمر یریشود. با آن که در سن پ

نند ک ینکار ماو را ا یکند ول یو اهل شك و اهل انکار. اهل انکار را دعوت م یقینسه دسته خواهند بود: اهل  یزن

 .کنند یم یعتدهد پس با او ب ید که به آن ها ارائه مخواهن یاز او نشانه ها م یقین اهل و …

 رد.مهمی دا ه آثارکخداوند مارا جزو گروه اهل یقین قرار بدهد حتما عزیزان دعای عهد را هرروز بخوانید 

 

 غیبت حضرت یوسف)ع( -3

نزند  ر بخودشیخ صدوق می گوید که غیبت یوسف علیه السالم بیست سال طول کشید که در آن روغن و عط

ان و برادر ه پدربسرمه بچشم نکشد وبا زنان امیزش نکرد تا اینکه خداوند فراق رابه وصال بدل ساخت و او را 

اهی مصر پادش ودائیش رساند. از این مدت سه روز در چاه بود و چند سالی در زندان و بقیه را نیز در سمت

 بود. سرزمین نه روز راه فاصلهحکمرانی می کرد. او در مصر بود و یعقوب در فلسطین و بین این دو

ند. ه انداختی در چاجملگی، او را به قصد نابود او دراین دوران غیبت احوال مختلفی داشت: مدتی برادرانش

چند سالی را  وافتاد  ازلیخ بعد از آن او را بابهای اندکی به کاروانی فروختند. در مصر نیز به دام فتنه زن عزیز مصر

تاویل  ون ساخت، ر روشسر انجام خداوند او را زمامدار مصر ساخت و چشم او را به دیدار پد در زندان گذارند. اما

 رویایش را آشکار نمود. 

پس شیخ صدوق به اسناد خود از امام جعفر صادق علیه السالم روایتی می آورد که در آن، حضرت فرموده 

است: 

یعقوب می دانست که :  
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یوسف زنده است و از دنیا نرفته، و می دانست که خداوند بعد از مدتی غیبت و نهانی، ظاهرش خواهد ساخت از 

د که به فرزندانش می گفت: من از )جانب( خدا چیزهائی را می دانم که شما نمی دانید. اما پسرانش او را همین رو بو

 مورد مالمت و سرزنش قرار می دادند. 

د، مثل م هستنشیخ صدوق می گوید که مثل کسانی که در زمان ما عارف به حضرت صاحب االمر علیه السال

ی که ل کسانطول دوران غیبتش، اطمینان داشت. و به همین ترتیب مثیعقوب است که به یوسف و حیات وی در 

مثل  رزند،نسبت به وجود مقدس حضرت صاحب سالم اهلل علیه و غیبت ایشان جاهل اند و وی را انکار می و

: به خدا قسم تو هنوز در همان گمراهی برادران یوسف است که به پدرشان گفتند: 

 قرار داری. سابق

: آیا به شما و این سخن یعقوب، بعد از دیدار یوسف، که گفت: 

آگاه  یات یوسفبه ح نگفتم که من از جانب خداوند چیزهائی می دانم که شما نمی دانید. این سخن می رساند که او

 مون است. بود و می دانست که پنهانی او برای امتحان و آز

 شیخ صدوق به سند خود از امام جعفر صادق علیه السالم روایت می کند که فرمود: 

همانا در قائم سالم اهلل علیه سنتی از یوسف است. )تا آنجا که فرمود:( برادران یوسف پیامبرزاده بودند و با 

و وی برادر ایشان، او را )در مصر( نشناختند، تا زمانی  یوسف داد وستد کردند. و با وجود آنکه آنان برادر او بودند

که گفت: من یوسف هستم و این برادر من. پس این امت چگونه می توانند انکار ورزند که خداوند عزوجل در وقتی 
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از اوقات، حجت خود را به حکمت و مشیت خویش از آنان پنهان دارد. یوسف سلطنت مصر را در اختیار داشت و 

 و پدرش هیجده روز راه بود. بین او 

به خدا  داشت. پس اگر خداوند تبارک و تعالی می خواست که مکان یوسف را بشناساند، بر این امر قدرت

نه امت چگو س اینقسم، یعقوب و پسرانش در پی شنیدن بشارت پیدا شدن یوسف، آن راه را در نه روز پیمودند. پ

جت ر باره حداشت، و تعالی همان شیوه را که در مورد یوسف معمول د می توانند انکار نمایند که خداوند تبارک

دم گذارد، در هایشان قر فرشبخود نیز اجرا نماید، به این که در میان آنان رفت و آمد کند، در بازارهایشان گام نهد و 

 اساند، بشن احالی که او را نشناسند. تا این که خداوند صاحب عزت و جالل او را اجازه فرماید که خود ر

همان گونه که به یوسف اجازه فرموده، آنجا گفت: آیا می دانید درباره یوسف و برادرش چه نمودید، آن 

 .2۶هنگام که جاهل بودید؟ گفتند: آیا یوسف هستی؟ گفت: منم یوسف و این هم برادرم می باشد

 یست. اینرست نددگی می کند این بحث که برخی مطرح می کنند که ایشان در جزیره مانندی به نام خضرا زن

د شده رده و بلکه بر خالف روایات هست لذا نقد ش افسانه هست که چند سال پیش به وجود آمده روایت نیست

 است.

از  یشا امام پنم، امخواستم از قائم آل محمد پرسش ک ی: بر امام باقر)ع( وارد شدم و میدمحمد بن مسلم گو

وجود  اءیاز انب نج تنپبا  یالسالم شباهت یهمحمد بن مسلم! در قائم آل محمد علم یا»آنکه من سوال کنم، فرمودند: 

رادرانش باو از  وشود  یباست که از خاص و عام غا آن یهماالسالمعل یعقوببن  یوسفدارد ... اما شباهت او با 

  «د.کم بو نشیعیاشو  او و پدرش و خاندان ینبود با وجود آنکه مسافت ب یدهبود و امر او بر پدرش هم پوش یمخف

و زنده ایر از غدر واقع کسی جز پدرش منتظر واقعی نبود که در فراقش می گریست و زجر می کشید و کسی 

 بودن یوسف را باور نداشت. ما جزو کدام دسته ایم مثل یعقوبیم یا برادرانش.

 

                                           
 ۶7-7۳صص  1کمال الدین و تمتم النعمه ج - 2۶
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 27غیبت حضرت موسی)ع( -4

مردم غایب  روز از انظار40ده است که وی غیبت حضرت موسی بیان ش 142و احزاب  1۵2در سوره بقره  

 ست.رح شده ایل مطبود اول سی روز که بعد ده روز بر آن افزوده شد. در آیات به اجمال اما در روایات به تفص

 مده است: آبه بعد  ۳21صفحه  ۶باب  1ما براساس کتاب کمال الدین پیش می رویم که در این کتاب ج

)ص(، رز پیامبااز پدرش سیدالشهداء، از پدرش علی)ع(، ین العابدین، شیخ صدوق به سند خود از حضرت ز

ه ختی ای کا از سررسید، پیروان و اهل بیتش را گرد آورد و ایشان  نقل کرده است که فرمود: چون مرگ یوسف در

ان ی زنکمهاد و ششبدانان خواهد رسید آگاه کرد و بدیشان خبر اد که در این سختی مردان بسیاری کشته خواهند 

وب ی بن یعقن الوآبستن دریده می شود و کودکان به قتل می رسند تا آنکه خداوند، حق را در قائمی از فرزندا

 قامت است.آشکار کند. او مردی است گندمگون و بلند

 هباین قبطیان  گفت: وی همچنین در روایتی از امام صادق )ع( نقل کرده است که فرمود: یوسف به حاضران

ندان الوی ی از فرزه مردما چیره آیند و بدترین شکنجه ها را بر شما روا دارند و خداوند شما را به واسطزودی بر ش

ی و سیمای مجعد بن یعقوب که موسی بن عمران نام دارد، رهایی خواهد بخشید. او جوانی است بلند و با موهای

 د.فرزندش را موسی می نام گندمگون. مردی از بنی اسرائیل پسرش را عمران نام می نهد و عمران

 صدوق گوید: در روایت نخست که آمده است:

غیبت واقع شد و بنی اسرائیل بسیار به سختی فرو افتادند و چهارصد سال در انتظار قیام قائم به سر می »

ری بر بردند تا آنکه مژده ی والدت موسی را دریافت کردند و نشانه های ظهور او را دیدند. آشوب و پریشانی بسیا

آنان روی آورد. با چوب و سنگ بدیشان هجوم می آوردند. آنگاه از دانشمندی که به احادیث و سخنان وی تکیه 

می کردند، خواستار توضیح شدند اما او این مساله را پنهان کرد سپس بنی اسرائیل با وی در مکاتبه شدند. آن 

های وی و نیز نشست و درباره ی قائم و اوصاف و ویژگیدانشمند به همراه آنان به یکی از صحراها رفته در آنجا 
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نزدیکی ظهور او با آنان سخن گفت. شبی مهتابی بود و آنان به گفت و شنید مشغول بودند که ناگهان چهره ی موسی 

 که ایام شباب را می گذراند، آشکار شد. 

ن روانه زد ایشاخود جدا به نموسی در آن شب به قصد گردش از خانه ی فرعون بیرون آمده و از همراهان 

ز قائم می ایی که اانه هشده بود. او بر استری سوار بود و طیلسانی از خزر در بر کرده بود. آن دانشمند از روی نش

یش از ا که پسپاس خدایی ر شناخت، به محض دیدن موسی او را شناخت و به روی پاهای موسی درافتاد و گفت:

س سجده ی م است. پن قائپیروانی که در آنجا حضور داشتند، دانستند که این مرد هما مرگ من، تو را به من نمایاند.

 .شکر به جای آوردند

ا به دشواریه ختیها وسامیدوارم خداوند رهایی شما را از این » و موسی سخنی به آنان نگفت مگر آنکه فرمود:

دی بلکه فر ده استرا این شعیب پیامبر نبو)ظاه آنگاه غایب شد و به مدین رفت و نزد شعیب«. زودی فراهم سازد

 . ست(ابوده است هرچند برخی قایلند که نه همان پیامبر معروف بوده  صالح بوده هم نام حضرت شعیب

 یقوم بن. نجامیداسال و اندی به طول  اهغیبت دوم بر بنی اسرائیل بس دشوارتر از غیبت نخست بود و پنج

در  و بخواهداز ا و یابدعمران )ع( را بخواند و ب یسصحرا فرستادند تا مو از عالمان خود را به یکی یل،اسرائ

ه داد و وعدو حضرت به ا یافت)ع( را  یحضرت موس یار،بس یکند. آن عالم، پس از تضرع و زار یلظهورش تعج

 ی،لداوند تعاآنگاه خ« الحمد هلل»شکر کردند و گفتند:  یعالم به مردم گفت، همگ یسال جلو افتاد. وقت 10که ظهور 

 .یدسال رسان ۳0را به  یاشاره کرد که به خاطر آن حمد، مدت سخت

ت که مد یدنها رسانپس خداوند به آ« از خداست یهر نعمت»مطلب، گفتند:  ینا یدنبا فهم یل،اسرائ یبن قوم

 حضرت یقطراز  که آن عالم، ییتا جا یدنددر شکر خداوند اصرار ورز یلاسرائ ی. قوم بنیدسال رس 20به  یبتغ

زه اجا یشانافرج  که به یدخود حرکت نکن یاز جا»رساند که:  یغامخداوند به آنان پ یقاز طر یشان)ع( و ا یموس

ظهور  وفتند ر یلاسرائ یبن ی)ع( قدم زنان به سو یسخن بود که حضرت موس ینآن عالم در حال گفتن ا« دادم.

 حاصل شد.



29 

 

سی؟ کرزند چه گفت: موسی. فرزند چه کسی؟ فرزند عمران. فنامت چیست؟  آن مرد دانشمند از وی پرسید:

پس آن  زوجل.عفرزند فاهت بن الوی بن یعقوب. برای چه کار آمده ای؟ برای انجام رسالتی از جانب خداوند 

ست و دانشمند برخاست و به سوی موسی رفت و دست آن حضرت را بوسید. آنگاه موسی در میان آنان نش

ایی بنی جرا و رهین مانید و بدیشان فرمانهای الزم را داد و سپس گروه گروهشان کرد. بین ادلهایشان را شاد گردا

 «.اسراییل با غرق شدن فرعون چهل سال فاصله بود

نفر هستند 80د که در روایت دوم که از حلبی از امام صادق علیه السالم هست تعداد نفرات هم گفته می شو

 بود.ت قبلی نروای ر روایت قبلی نبود و همچنین توصیف گیسوانی مجعد که درهمچنین نام قائم گفته می شود که د

خاندان  یدفرا رس یعقوببن  یوسفکند که فرمود: چون وفات  یتالسّالم روا یهاز امام صادق عل یّمحمّد حلب

عذاب را  ینبدتر شده و یروزبر شما پ یبه زود یانقبط ینو گفت: ا 28آورد را که بالغ بر هشتاد نفر بودند گرد یعقوب

بن عمران  یکه نامش موس یعقوببن  یاز فرزندان الو یبه شما بچشانند و خداوند نجات شما را به دست مرد

نام  یلاسرائ یاز بن یمجعّد و گندمگون است و هر مرد یسوانیبلند قامت با گ یاست، قرار داده است، او جوان

 .گذاشتیم یرا موس نام فرزندش یزو عمران ن نهادیفرزندش را عمران م

 و آمده واز ا یشدروغگو پ ظاهر شد که پنجاه یهنگام یموس»فرمودند:  السّالمیهامام پنجم علروایت سوم 

روغین عیان دموضوعی که در مبحث مهدویت و مد «.بن عمران موعود هستند یبودند که همان موس یهرکدام مدع

ویی ن پیشگداشته ایم. وجود مدعیان دروغین و همچنیمهدویت نیز صدق می کند و ما چندین دروغگوی مدعی 

رار ك دایه قای ی منجمان مبنی برتولد چنین کودکی باعث شد فرعون به اقداماتی دست بزند و برای هر زن حامله

ش ها آمیز دهد از جمله برمادر حضرت موسی. فرزندان پسر زیادی کشته شود و اوضاع مصر متشنج شود. جلو

 عمران امر کرد که آمیزش کنند تا امر خدا محقق شود.گرفته می شد اما 
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 29والدت حضرت موسی )ع(

نش جادوگرا و کاهنان و جویندیو او را م اندیمستغرق در اخبار و یلاسرائ یکه بن یدپس خبر به فرعون رس

. فرعون بر شودید مسال متولّ یندر ا یلاسرائ یاست که از بن یو قوم تو به دست کودک یند یگفتند: نابود یبه و

بر  قابله هم یكخواهد شد و  یدهشود سرش بر دمتولّسال  ینکه در ا یها گماشت و گفت: هر فرزندزنان آنها قابله

و  میابود شونارد، دگفتند: اگر پسران بکشد و زنان را نگاه  یدند،د ینچن یلاسرائ یگماشت و چون بن یمادر موس

 یزشآنها آم گفت: با لسّالما یهعل یامّا عمران پدر موس .یمنکن یکیبا زنان نزدکه  یمقرار بگذار بیائید یم،نمان یباق

ند من هر که آن را حرام بدا یااقع خواهد شد، بار خداو -ان کراهت داشته باشندگر چه مشرک -ییکه کار خدا یدکن

 یاابلهر شد و قاو باردا کرد و یزشآم یو هر که آن را ترک کند من ترک نخواهم کرد و با مادر موس دانمیحرام نم

دار بار یه وب یو چون مادر موس نشستیو با او م خاستیگمارد که او را محافظت کند و با او بر م یبر مادر موس

 اند.ینخدا بر خلق چن یبر دلش افتاد و حجّتها یشد محبّت و

ضع کن که چون وممت گفت: مرا مال شود؟یآب م تنتدختر جان! چرا رنگت زرد و  یگفت: ا یقابله به و

 حمل کنم او را گرفته و سرش را از تنش جدا کنند. 

ورد به آ یاه دنبون فرزند را باور نکرد، و چ یامّا مادر موس دارم،یگفت: غم مخور که من راز تو را مکتوم م

 کنم،یان مرا کتم ته رازکآورده بود التفات کرد و گفت: هر چه که خدا بخواهد! قابله گفت: نگفتم  یقابله که بدو رو

و به آنها که  انان رفتنگهب سپس فرزند را برداشته و او را به پستو برد و به اصالح امر او پرداخت، بعد از آن به نزد

ون از داد و چ یرو شبرگشتند و مادر بد یزخارج شد و آنان ن یکه خون منقطع یدبودند گفت: برگرد یستادهدم در ا

  برند،یا به وجود او پکه مباد یداو ترس یهگر صدای

و فرزند را درون آن قرار دهد و شبانه آن را ببرد و به رودخانه  .بسازد یتابوت یكکرد که  وحی خداوند به او

آن را  یزو او ن گشتیانداخت، امّا تابوت به نزد مادر بر م یارا در تابوت نهاده و به در یموس یزاو ن یفکند،مصر ب یلن
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خواست  بردیفرزندش را آب م یدکه مادر د ینساخت، هم نروا یاو در در یدآنکه باد بر آن وزتا  دادیبه دم موج م

 قلبش را آرام ساخت. یتعال یکشد، امّا خدا یادیفر

بر  یرونقصر ب ینارا از بهار است، م یّامبود، به فرعون گفت: اکنون ا یلاسرائ یصالحه و از بن یزن فرعون زن

او زدند و  یبرا یادرچ یل نکرده باشم. در کنار شطّ یو تفرّج یحتفر یّاما ینبزن تا در ا یایمهخ یلو بر کنار شطّ ن

ملکه!  یگفتند: ا بینید؟یم بینمیآب آنچه را که من م یا شما هم بر رویآمد. گفت: آ یشبناگاه تابوت به طرف او پ

ود ب یكنزد ن را گرفت وبا دست خود آ شد خود را به آب انداخت و یكنزد یو وقت بینیمیبه خدا سوگند ما هم م

خود  امندبر  وآورد  یروناز نهاد همه برخاست، آن را گرفت و از آب ب یادکه فر ییکه در آب غرق شود تا جا

پسر  نیگفت: ا ومن گرفت و خوشرو و محبّتش بر دل او افتاد، او را در دا یبااست ز یاکه بچه یدد یکبارهگذاشت و 

 من است! 

خاست و بر یرید،د خود بگپس او را فرزن ید،ندار یتو و پادشاه مصر فرزند ی،گفت یکواللَّه! چه ن و یگفتند: ا

چشم  یروشن یهه ماک یریماو را فرزند خود بگ یدم،رس یرینیو ش یزهبه نزد فرعون آمد و گفت: من به پسر بچه پاک

و را آب ا نکهیجز ا دانم،یده است؟ گفت نمبچه از کجا آم ین! گفت ایمن و تو خواهد بود و مبادا که او را بکش

 شد.  یآورده است، و آنقدر گفت و گفت تا فرعون راض

رش ودند همسفرعون ب که با یاز سران یكگرفته است، هر  یرا به فرزند یاپادشاه بچه یدندکه مردم شن یوقت

 یران گفت: بن فرعورا نگرفت، ز یك یچاو باشد، امّا آن بچه پستان ه یهدهد و دا یررا فرستاد تا به آن بچه ش

 .یرفترا نپذ یزن یچه یو موس یدنشمر یررا حق یزن یچو ه یدبجوئ اییهفرزندم دا

 یده رسانه پادشااو رفت به در خ بینی؟یاز او م یاثر ینگفت: به دنبال او برو و بب یبه خواهر و یمادر موس

ا شم یو برا گیردیما را مشهست که فرزند  یزن پاکدامن یك ینجادر ا ایدیهکه شما به دنبال دا امشنیده و گفت:

  ی؟اندام خاند: از کیدکه وارد شد زن فرعون پرس یوقت ید،. زن فرعون گفت: او را داخل کنکندیکفالت م
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بچه  ینبدهد! ب تیعاف یتگفتند: خدا ن. زنایمندار یازیدخترک برو که به تو ن یگفت: ا یل،اسرائ یگفت: از بن

 یهادو  یلرائاس یکه بچه از بن شودمی یفرعون راض یاآ یرفتاگر پذ یدنه؟ زن فرعون گفت: بنگر یا پذیردیاو را م

 نه؟  یا پذیردیکه م ینگفتند: حاال بب نخواهد شد. یباشد؟ او هرگز راض یلاسرائ یاز بن یزن

ت و وانده اسخو را شاه ت. و او به نزد مادرش آمد و گفت: زن پادیایددختر برو و بگو ب یزن فرعون گفت: ا

 یرزق او سراه حلب یررا در دامن خود نهاد و پستان در دهانش گذاشت و ش یرا بدو دادند او موس یاو آمد و موس

دم فرزن یرابو گفت:  است برخاست و به نزد فرعون آمد یرفتهرا پذ اییهکه او دا یدکه همسر فرعون د یشد. وقت

 ! یلئاسرا یاست. گفت: از کدام خاندان است؟ گفت: از بن تهیرفکه او را پذ امیافته اییهدا

از  یافت: آکرد و گ ن اصرار! امّا زن فرعویلاسرائ یاز بن یهو دا یلاسرائ یندارد، بچه از بن امکان گفت: ونفرع

 ینبد اوو  یدهبرگردان یشا از رأرتا آنجا که فرعون  یابد،یاو پسر توست، در دامن تو پرورش م ترسی؟یبچه م ینا

 کار رضا داد.

هار اظ یزیچدر باره او  یزو مادر و خواهرش و آن قابله ن یافتخاندان فرعون پرورش  یاندر م موسی

 داشتند. نز او ا یاطاّلع یچه یلاسرائ یو بن یافتپرورش  ینکردند تا آنکه مادر و آن قابله درگذشتند و موس

 هبداشتند. ناز او  یخبر یچامّا ه کردند،یو از او پرسش مبودند  قائم یدر جستجو یلاسرائ یفرمود: بنامام 

نها ر عذاب آبرستاد و ف یشاناو هم به دنبال ا ،کندیدر طلب اوست و از او پرسش م یلاسرائ یگفتند که بن فرعون

 و پرسش در باره او بازداشت.  یانداخت و از خبر گرفتن از موس یآنها جدائ ینافزود و ب

و گفتند: ما به ذکر  آمدهخود که دانشمند بود گرد  یخاز مشا یکینزد  یلاسرائ یبن یهتابم یفرمود: شبامام 

 یتعال یبود تا خدا یدرنج خواه یناو گفت: به خدا در ا یم؟بال باش ینو تا چند در ا یتا ک یابیم،یآرامش م یثاحاد

 یسوانیبلند باال با گ یزد. او نوجوانعمران است ظاهر سا -بن یرا که نامش موس یعقوببن  یاز فرزندان الو یپسر

سرش را بلند کرد و او را  یخش یستاد،ا یشانآمد و نزد ا یسوار بر استر یبودند که موس وگفتگ ینمجعّد است در هم

گفت:  ی؟. گفت: فرزند که هستیگفت: موس یست؟از صفاتش شناخت و به او گفت: خدا تو را رحمت کند اسمت چ
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او افتادند و بر آن  یبه پا یزن یگرانافتاد و بر آن بوسه زد و د یو بر دستان موس یدپر یخش فرزند عمران، فرمود: آن

 خود انتخاب کرد. یعیانآنها را به عنوان ش یاو را شناختند و موس یزرا شناخت و آنها ن یشانا یبوسه زدند. موس

ست اه ذکر ب]الزم  فرعون یاز شهرها یدرنگ کرد، سپس خارج شد و به شهر یاله یّتاز آن طبق مش بعد

وسی فرعونی که حضرت موسی را پرورش داده بود وقت حکومتش منقضی شد و فرعون زمان جوانی حضرت م

با او  وبود  حاکمی دیگر بود فرزند بزرگتر و ولیعهد آن فرعون بود که حضرت موسی را از قصر بیرون کرده

 شیعیانز شاو آنکه  کردیم منازعه یقبط یاناز فرعون یکیبا  یعیانشاز ش یکیدر آمد، در آنجا  دشمنی می کرد.[

 رومندیمند و نتنو (ع)یزد و او افتاد و مرد و موس یبر آن قبط یمشت یاستغاثه کرد، موس اشیدشمن قبط یهبود عل

 .ستارا کشته  یاناز فرعون یکی یو گفتند موس یافت یوعبود و ذکرش در دهان مردم افتاد و کارش ش

مشاهده  را یردآن روز ناگهان همان م یشهر در ترس و انتظار به سر برد و فردا ندر آ یسآن شب را مو

 ید آشوبگرتو مر گمانیبه او گفت: ب یشده بود، موس یزگالو یگریو امروز با د کردیطلب کمك م یروزکرد که د

خواست  مؤمن و آن یاریه السّالم رفت ب یهعل ی! و چون موسیگریو امروز با د یدرافتاد یکیبا  یروزد ی،هست

ر تو د ی؟شترا ک یکی زیروهمچنان که د ی،مرا بکش خواهییم یا! آیموس یدراز کند، گفت: ا یدشمنانش دست یهعل

 .یکه از مصلحان باش خواهییو نم یندار یجز گردنکش یقصد ینزم

بکشند، از شهر  اه تو راند کرجال و بزرگان شور کرده یموس یدوان دوان آمد و گفت: ا یشهر مرد یاز اقصا

داشت و نه  یاوریکه نه  ی، در حال۳0آمد یرونترسان و منتظر از شهر ب یتو هستم. و موس یرخواهبرو که من خ یرونب

در  یدرخت یرو به ز یدرس ینتا آنکه به شهر مد رفتیباال م ینیو از زم شدیم یرسراز ینیبه زم ی،و نه خادم یمرکب

و بناگاه دو دختر ناتوان را  کشندیاز مردم آب م یاست و گرد آن گروه یدرخت چاهآن  یرز دید و یدآمد و آرم

است و ما دو  یرپ یخیگفتند: پدر ما ش یست؟چ کارتان مشاهده کرد که چند گوسفند همراه داشتند و به آنها گفت:

 داد.  یممان را آب خواهو بعد از مردم گوسفندان یمازدحام مردان رو یاندر م توانیمیو نم یمدختر ناتوان هست

                                           
 .20 یال 14سورة القصص  - ۳0
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اد و آن را آب د آنها و یدبران یشبر آنها ترحّم کرد و دلو آنها را گرفت و گفت: گوسفندان خود را پ (ع)یموس

 .از مردم برگشتند یشروز پ

شده  تیروا ومحتاجم،  یفرو فرست یم! من بدان چه برایادرخت برگشت و نشست و گفت: خدا یربه ز یموس

پدرشان  رگشتندبخرما هم محتاج بود. آن دو دختر چون  یمهن یكکه به  یمات را گفت در حالکل یناست که او ا

  ید؟ساعت آمد ینگفت: چه زود در ا

ت: برو آن دو گف از یکیه که بر ما ترحّم کرد و گوسفندان ما را آب داد. و پدر ب یافتیمرا  یصالح مردگفتند: 

ا مزد ت کرده تا دعورآمد و گفت: پدرم تو  یبه نزد موس یاا شرم و ح. آن دختر بیدو او را دعوت کن به نزد من آ

 تو را بدهد. یآبکش

رزندان ما ف که یابه آن دختر گفت: راه را به من نشان بده و پشت سرم ب (ع)یشده است که موس روایت

نادان  ه از مردمکنترس رمود: بازگفت، ف یو یو چون به نزد او آمد و داستان را برا نگریم،یبه پشت زنان نم یعقوب

ت. ستکار اسو در دیرومنن یمرد یر،اج ینکن که او بهتر یراز دختران گفت: پدر جان: او را اج یکی یافتی،نجات 

 و ین باشم یره سال اجد یابه تو دهم به شرط آنکه هشت سال و  یدو دختر را به زن یناز ا یکی خواهمیگفت: م

 .کنندیل مران به فضل و تمام عمیامبپ یراده سال خدمت کرد، ز یساست که مو یتبا توست. و روا یاراخت

به د.[ می باش ]گویا ده سال ماند و داستان حضرت موسی و خضر مربوط به همین زمانمدّت را  یموس چون

ا ج ینمهود گفت: خانواده خ راه را گم کرد و به یشب برد،یالمقدس م یتو خانواده خود را به جانب ب یدانجام رسان

را  یختدر یدرس چون به آتش م،یاوراز راه ب یخبر یاو  یاشما شعله یبتوانم برا یدشا بینم،یم یکه من آتش یدبمان

سان ل هرادبرگشت و در  یشد آتش واپس رفت، موس یكاست، چون به آتش نزد ورکه از شاخه تا بن شعله یدد

رخاست ب ییابود از آن درخت ند یمبارک ینزمکه سر یشد و از جانب راست واد یكنزد یشد، سپس آن درخت بو

 انند مارممد و که آن عصا به حرکت در آ یدو چون د یفکنرا ب یتو عصا ینمربّ العالم ی! من خدایموس یکه ا

آتش  یبله یشندانهااز د وشد تنومند و برنا  یو رفت و آن را دنبال نکرد که ناگاه اژدهائ یدبرگردان یاست، رو یجنّ

 پا به فرار نهاد!  یکه موس شدیارج مکشان خزوزه
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 :گفت برگشت و خورد،یبهم م یشو زانوها لرزیدیکه م یدر حال یز! و او نبرگرد فرمود: یوح یتعال یخدا

ن آا بر دم ر یشنگاه پاآو نترس و او آسوده شد،  یکالم توست؟ گفت: آر شنومیکه م یکالم ینا یامن! آ یخدا یا

 ینت: نعلگفته شد ه اوو ب یدت که بناگاه دستش بر قبضه عصا بود و مار مبدّل به عصا گردرا گرف یشگلو یرنهاد و ز

ها از جنس آن ایرد زششده است که مأمور به کندن آنها  یت! و رواینهیگام م یمقدّس طو یرا بدر آر که تو در واد

 پوست حمار مرده بود.

 یدور ساختن دو هراس است: هراس از نابود شده که مقصود از  یتروا ینهمچن و

 خانواده و هراس از فرعون.

م صادق اد و از امافرست« عصا»و  «یضاءب ید»با دو معجزه  یارانشاو را به نزد فرعون و  یتعال یخدا سپس

 دارییم یده امآنچ از یدوارترام یدیاصحابشان فرمودند: بدان چه ناام یشده است که به بعض یتالسّالم روا یهعل

آمد در  نیشاه نزد اامّا ب یاورد،آتش ب یاود شعلهخخانواده  یالسّالم رفت تا برا یهعمران عل -بن یموس یراباش، ز

ود و صالح فرمشب ا یكالسّالم را در  یهعل یموس یامبرشکار بنده و پ یتعال یبود و خدا یامبرکه رسول و پ یحال

ار نان که کهمچ یداشب کارش را اصالح فرم یكکند، در  چنین یزلسّالم نا یهمائمّه عل ینبا امام قائم دوازدهم

 ورد.هور در آظج و فر یبه روشنائ یبتو غ یرتاصالح فرمود و او را از ح یالسّالم را در شب یهعل یموس یامبرشپ

بن عمران  یوساز م یالسّالم سنّت یهکند که فرمود: در قائم عل یتروا (ع)بن سنان از امام صادق عبد اللَّه -۳

 یست؟بن عمران چ یالسّالم است، گفتم: سنّت او از موس یهعل

و  یستبمود: بود؟ فر یباز اهل و قومش چقدر غا یاز قومش. گفتم: موس یبتوالدتش و غ ی: پنهانفرمود

 هشت سال.

ما یك بحث غیبت خود حضرت موسی را داریم و یك بحث غیبت اوصیای حضرت موسی تا زمان حضرت 

که بعد از حضرت  یوشع بن نون( را داریم. که شیخ صدوق روایاتی را در این زمینه آورده اند مثل بحث عیسی)ع

موسی قائم مقام و جانشینش بودند. در مقابل طاغوت های اون زمان ایستادگی می کردند که سه طاغوت هالک 



36 

 

نگی کرده با صدهزار تن علیه شدند. برخی از طاغوت ها با صفورا که دختر حضرت شعیب بود مثل عایشه هماه

 یوشع خروج کردند. 

ه و آل یهلللَّه عا یرسول اکرم صلّ »یعنی یك جنگ شبیه جنگ جمل اون جا هم داشتیم. لذا روایت داریم که 

ون و بن ن وشعی ی،سمو یّبوده است، مثال در قصّه وص یهمختلف، شب یایو سلّم به ما خبر داده است که افعال اوص

ه اللَّ یخدا صلّ -لرسو یّالسّالم که وص یهعل ینالمؤمن یراست، با داستان ام یبو دختر شع یه موسصفورا که زوج

  سیر شد.که یوشع پیروز شده و زن حضرت موسی ا «شباهت وجود دارد یشه،سلّم است با عا وو آله  یهعل

و زوجه  یبورا دختر شعکرد و صف یسال زندگ یالسّالم بود، پس از او س یهعل یموس یّبن نون که وص یوشع

و همرزمانش را کشت و خودش را  یدجنگ یبا و یوشع ترم،یستهو گفت من به خالفت از تو شا یدبر او شور یموس

سال یازده تا از اوصیای حضرت موسی داشتیم که 400تا ظهور داوود یعنی « .۳1نمود یکرد و با او خوشرفتار یراس

 مه در غیبت بودند.شریعت حضرت موسی را تبلیغ می کردند و ه

تن  یازدهالسّالم به مدّت چهار صد سال پنهان بودند و تعداد آنها  یهبن نون تا زمان داود عل یوشعائمّه پس از 

تا آن که نوبت  آموختندیخود را از آنها م یناز آنها به نزد آن ائمّه آمد و شد داشتند و معالم د یكهر  یروانبود و پ

است  یالسّالم داد و گفت: داود همان کس یهبشارت به داود عل هورششد و پس از ظ یبغا و او یدآنها رس ینبه آخر

در انتظار او بودند و  یزدر ظهور اوست و آنها ن یشانپاک خواهد ساخت و فرج ا یانشرا از جالوت و لشکر ینکه زم

 یبود و کس راز همه کوچکت یشانا یانداشتند و داود در م یریآنان چهار برادر بودند و پدر پ یدچون زمان داود رس

را از جالوت و  ینکه زم یهمان کس یند،است که منتظر او یامبرکه او، داود پ دانستیو نم کردینم یاد یاز و

 دیدندیاست او را م یدهرس یرومندیآمده و به سنّ ن یاکه او به دن دانستندیم یعیانشامّا ش سازد،یپاک م یانشلشکر

  .۳2که او همان داود است دانستندیامّا نم کردندیم مشاهده و

                                           
 ۵۵،ص:1،ج ینترجمه کمال الد - ۳1
 ۳07،ص:1،ج ینترجمه کمال الد - ۳2
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 یامبرپ لیاداناد تی افتبعد از داوود آصف بن برخیا بود که باز غیبت داشتند بعد در حکومت بخت النصر اتفاقا

ظار ظهور در انت لیرائاس یکه بن یدو شن یدبود و چون فضل او را د یرالسّالم نود سال در دست بخت النّصر اس یهعل

اختند و اند یعیسگ و وکه با ظهور او و به دست او فرج حاصل شود، دستور داد او را در چاه بزر دوارندیاوست و ام

 .را همراه او کردند یریش

 یزن یپس از و یاله یو حجّتها یختساخت، سپس او را برانگ یبصد سال غا یكخداوند شخص او را 

آمد و رشد  یابه دن ساّلمال یهماعل یّابن زکر یحییا آنکه شدّت گرفت ت یلاسرائ یبر بن یو گرفتار یشدند و بلو یبغا

 .ظهور کرد یکرد و در سنّ هفت سالگ

 

 شباهتهای امام زمان به حضرت موسی)ع(

آوری  دی جمعدر تتمه بحث شباهت امام زمان به حضرت موسی)ع( می خواهم مطرح کنم که از روایات زیا

 حار االنوار موجود هستند.کردیم. این روایات بیشتر در غیبت نعمانی و ب

 الساّلم(  یه)عل ی( به حضرت موسیفشباهت امام )عجل اهلل فرجه الشر 

( یف)عجل اهلل فرجه الشر یت مهدبود, حضر یالسالم دوران حمل و والدتش مخف یهعل یحضرت موس -1

 بوده است. یمخف یشانمدت حمل و والدت ا یزن

ول از ا یبتتر بود, غ یطوالن یگریز دا یکیداشت که  یبتغ از قومش دو یزالسالم ن یهعل یحضرت موس -2

الم عیدار یك م به دالبته در سابق گفتی .کوه طور رفتپروردگارش  یقاتم یکه به سو یدوم هنگام یبتمصر بود و غ

 رفت برخی اون را غیبت دوم گفته اند و غیبت اول را رفتن به مدائن دانسته اند.

حق و  یاری یفرمود: که تو را برا ینا او سخن گفت و چنبالسالم خداوند  یهعل یدر مورد حضرت موس -۳

ا هنگام ی طاب شد.خ یشتربلکه ب یجمالت ین, چندر قرآن کریم یز( نیف... انتخاب کردم, به قائم )عجل اهلل فرجه الشر

 ظهور خطاب می کند.
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 یز( نیفجل اهلل فرجه الشر)ع ی, حضرت مهددشمنانش غائب شدالسالم از قوم خود از ترس  یهعل یموس -4

 حضرت را ند تامی گویند وقتی امریکا به عراق حمله کرده است همه اش در سرداب ها تفتیش می کرد .ینطورهم

 بیابند چون شنیده بودن که شیعه می گویند حضرت از سرداب ظهور می کند.

, ت و ذلت واقع شدندشارها, مشقغائب شد قومش در محنت ها, ف یالسالم وقت یهعل یحضرت موس -۵

فشار و  و یختس یدر مُنتها یشانا یبتو دوستانش در زمان غ یعیانش یز( نیف)عجل اهلل فرجه الشر یحضرت مهد

 افتند. یذلت م

, پس در آن یمکتاب داد یما به موس»: یدفرما یالسالم م یهعل یخداوند متعال در مورد حضرت موس -۶

 یقرآن -که با او است یدر کتاب یراز ینطور؛هم یز( نیفل اهلل فرجه الشر)عج ی. در مورد حضرت مهد۳۳« اختالف شد

 شود. یاختالف م -السالم جمع کرد یهعل یرالمومنینکه ام

 یشدند که خداوند متعال م یشآزما یالسالم به نهر یهعل یاصحاب موس»السالم فرمود:  یه. امام صادق عل7

هر و  یست،[ من نیروانخواهد آزمود. پس هر کس از آن بنوشد از ]پ اىرودخانه یلهخداوند شما را به وس»: یدفرما

 ی. اصحاب حضرت مهد۳4«یرددستش کفى برگ بامن است، مگر کسى که  یروانپکس از آن نخورد، قطعاً او از 

 به مانند آن مبتال خواهند شد.  یز( نیف)عجل اهلل فرجه الشر

)عجل  یت مهدفرو برد؛ حضر یننش )قارون( را به زمالسالم, خداوند دشم یهعل ی. در مورد حضرت موس8

 .همان خسف بیداء فرو خواهد برد ینرا به زم یانیلشکر سفدشمنانش  یز( نیفاهلل فرجه الشر

, دیدنه پرستانداخت. تا آنان که گوسال یرداوند متعال به منظور امتحان قومش, ظهور آن حضرت را تأخخ -9

هورش را ظنظور م ینخداوند به هم یز( نیف)عجل اهلل فرجه الشر یحضرت مهداز خداپرستان جدا شوند. در مورد 

 انداخته است. یربه تأخ

                                           
 110هود  - ۳۳

 249بقره  - ۳4
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 )عجل اهلل فرجه یو حضرت مهد یددوازده چشمه جوش یشالسالم از سنگ برا یهعل یحضرت موس -10

 .یدآ یم یرونآب و غذا ب یش, از سنگ برایز( نیفالشر

رار قآن حضرت  یفرمود, و آن را معجزه  یتعنا ییالسالم عصا یهعل یوسمخداوند متعال به حضرت  -11

 .عصا را همراه خواهد داشت همان یز( نیف)عجل اهلل فرجه الشر  یداد. حضرت مهد

نها به آد که فرج ا خبر داده شده بوالسالم بودند, چون به آنه یهعل یحضرت موس یاممنتظر ق یلاسرائ یبن -12

 منتظر ظهورش هستند. یعیانشش یز( نیف فرجه الشر)عجل اهلل یدست اوست؛ حضرت مهد

ضرت موفق به کشتن ح یرا کشت ول یاریسبالسالم افراد  یهعل یبه حضرت موس یدنرس یفرعون برا -1۳

 یها رعونف یز( نیف)عجل اهلل فرجه الشر یالسالم نشد و آنچه خدا خواست همان شد. حضرت مهد یهعل یموس

 یداپضرت دست به ح ی, ولکشتندو آله را  یهاهلل عل یصل یامبرفرزندان پ از یاربس زمان به منظور قتل حضرتش, چه

 نکردند.

ل )عج یشب امرش را اصالح فرمود؛ حضرت مهد یكند در السالم خداو یهعل یدر مورد حضرت موس -14

ب که آن ش ق کندوفمکه خداوند مارا . یدفرما یشب امر ظهورش را اصالح م یكخداوند در  یز( نیفاهلل فرجه الشر

  را درک کنیم و ظهورش را شاهد باشیم و حضرتش را یاری کنیم.

 ایان جلسه هفتمپ                                                                                                    

 زمینه سازی ائمه)ع( برای غیبت

ا مدت ی بت کوتاه مدت یا غیبت صغری؛ ب( غیبت درازمراحل غیبت دو نوع مطرح شده است: الف( غی

 غیبت کبری

 برنامه داشتند، برای تحمل این حادثه و نحوه رویارویی و زمینه سازی برای پذیرش شیعیانائمه)ع( 

از پیامبر)ص( تا  شروع به زمینه سازی جهت پذیرش فکری جامعه کردند. روایاتمعصومین از همان صدر اسالم 
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گزینشی به برخی از این روایات و بصورت که به اجمال  در این زمینه فراوان نقل شده است ی)ع(امام حسن عسکر

 می پردازیم.

ام با مردم رتباط امابعد  هادی به در کنار روایات باید فعل معصومین را هم مد نظر داشت که از زمان امام البته

دیریت می در ت پیدا شد که خود یك موضوع مهمکاهش پیدا کرد تا زمینه سازی بهتر صورت گیرد و نهاد وکال

 . محسوب می شودشیعیان در چنین وضعیتی 

های عنی زمیناین ی تالیف کتاب هم در این زمینه مهم است که آثار متعددی در این زمینه تالیف شده است و

 ند. ا الزم جهت پذیرش فکری توسط معصومین در جامعه ایجاد شده است و در این امر موفق عمل کرده

 یمحمد بن علوشت یا نق( کتاب الغیبه را ۳۶0) ینب،ز یبن جعفر معروف به ابن اب یممحمد بن ابراه ی،نُعمان

 "هو تمام النعم ینکمال الد"تحت عنوان  یبتدر مساله غ یه. ق(، کتاب۳81یصدوق )متوف یخمعروف به ش یه،بن بابو

 شت.نیز کتاب الغیبه را نو ه. ق(4۶0 یوف)مت یمحمد بن حسن طوس یعهعالم معروف شهمچنین  نوشت.

 ی کنیم.بیان منه روایاتی را به عنوان نموکمال الدین کتاب ما روایات را براساس کتاب شیخ صدوق یعنی 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ حدیث اول:

 یل کساخوشا بر احو مود:رکند که ف یتو آله و سلّم روا یهاللَّه عل یالساّلم از رسول خدا صلّ یهامام باقر عل

 ارد و باست بداو باشد، دوستانش را دو یروپ یامشاز ق یشو پ یبتمرا ادراک کرده و در غ یتکه قائم اهل ب

 ود.بامّت من خواهد  ترینیمن و گرام ناز رفقا و دوستا یامتدر روز ق یکس یندشمنانش دشمن باشد، چن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ حدیث دوم:

                                           
 .2، حدیث 2۵،باب  1کمال الدین و تمام النعمه ج - ۳۵
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قائم  ی: براکند یتوار یننچالسّالم  یهعل ینالمؤمن یراز امام جواد از آباء بزرگوارشان از ام یّحسن یمعبد العظ

ن مانند جوال دهدیم که جوالن بینمیاو م یبترا در دوران غ یعهش یااست، گو یاست که مدّتش طوالن یبتیما غ

لبش به قباشد و  استوار ینشوران در دهر که در آن د یدبدان یابند،یآن را نمامّا  جویندیچراگاه را م یان،چهارپا

 یاما قمائم که ق یدرجه من است. سپس فرمود: هنگام یامت همامامش سخت نشود او در روز ق یبتواسطه طول غ

 .شودیم یباست که والدتش پنهان است و شخص او غا یلدل ینو به ا یستبر گردن او ن یاحد یعتکند ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ حدیث سوم:

از  یعضمدند و بآزد او نمصالحه کرد، مردم به  یهالسّالم با معاو یهامام حسن عل ی: وقتیدگو یصاعق یدابو سع

از ما ائمّه  یك یچکه ه دانیدیم یاآ...  السّالم فرمود: یهمورد سرزنش قرار دادند، امام عل یعتشآنها امام را به واسطه ب

نماز  ر اوپشت س یمبن مر یسیکه روح اللَّه ع یش زمانش بر گردن اوست مگر قائمسرک یعتجز آنکه ب یستن

بر  یداح یعتتا آنگاه که خروج کند ب شودیو شخص او نهان م سازدیم یخداوند والدت او را مخف خواند؟یم

 یبشر دوران غدرا و اخداوند عمر  یزان،است و فرزند سرور کن ینبرادرم حس نداناز فرز ینگردن او نباشد. او نهم

ند تا بدان سازدید ظاهر مکه کمتر از چهل سال دار یسپس با قدرت خود او را در صورت جوان گرداند،یم یطوالن

 توانا است. یکه خداوند بر هر کار

                                           
 .14، حدیث 2۶،باب  1کمال الدین و تمام النعمه ج - ۳۶
 .2، حدیث 29،باب  1کمال الدین و تمام النعمه ج - ۳7
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ حدیث چهارم:

 ینه اوّلکاهد بود خو یّدالسّالم فرمود: از ما خاندان دوازده مه یهعل ین: امام حسیدگو یطبد الرّحمن بن سلع

قّ است و ائم به حمام قاز فرزندان من است و او ا ینآنها نهم ینطالب است و آخر یبن أب یّعل ینالمؤمن یرآنها ام

رچه گ یدنما هیرچ نیاحقّ را به دست او بر همه اد ینو درا به واسطه او پس از موت زنده کند  ینزم یتعال یخدا

شوند  یّتذاشند و اجا بدر آن پابر یگرانیدر آن مرتدّ شوند و د یاست که اقوام یبتیاو را غ ید،مشرکان را ناخوش آ

و  رازو بر آا یبتوران غدکه در  یکس یدشود؟ بدان یوعده چه وقت عمل ینا گوئیدی: اگر راست میندو به آنها بگو

مجاهده کرده است (ص)رسول خدا  یشارویپ یراست که با شمش یصابر باشد مانند مجاهد یبتکذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ حدیث پنجم:

 یا دو گفتم:بد شدم و م وارالسّال یهعل ینالعابد ینخود امام ز ی: بر موالید]ملقب به کنکر[ گو یّابو خالد کابل

اکرم  بریاماز پ ا پسربه آنان  یطاعت و مودّتشان را واجب ساخته و اقتدا یتعال یکه خدا یابن رسول اللَّه! کسان

 :یدلد گوبو خاا]امام یك یك برشمرد تا رسید به آخرین مهدی برحق[... هستند؟ یاناست چه کس یدهواجب گردان

 ابن رسول اللَّه! بعد از آن چه خواهد شد؟ یاگفتم: 

و آله  یهاللَّه عل یخدا صلّ -رسول یایاز اوص ینخواهد شد او دوازدهم یخدا طوالن یّول یبت: آنگاه غفرمود

آن امام که معتقد به امامت و منتظر ظهور او هستند از  یبتخالد! مردم زمان غ ابا یو سلّم و ائمّه پس از اوست. ا

نزد آنان به منزله  یبتبه آنها عطا فرموده است که غ عرفتیعقل و فهم و م یتعال یخدا یرابرترند، ز یمردم هر زمان

                                           
قب خاص امام دوازدهم دارد و امامان سعی می لقب مهدی مختص امام زمان نیست بلکه در ایشان بیشتر شهرت یافته است. بلکه قائم بودن ل - ۳8

 کردند این لقب را مختص ایشان قرار دهند.)بیان استاد(
 ۳، ح۳0همان باب  - ۳9
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و آله و سلّم که با  یهه علاللَّ یرسول خدا صلّ یرو یشپ ینمشاهده است، و آنان را در آن زمان به مانند مجاهد

 یتعال یخدا ینبه د یانما و داع ینراست یعیانو ش یقیاند قرار داده است، آنان مخلصان حقبه جهاد برخاسته یرشمش

 فرج است. ینفرج خود بزرگتر : انتظاردر نهان و آشکارند، و فرمود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ حدیث ششم:

ند و خوشا ک یبتن غمامشاکه ا یدبر مردم آ یکند که فرمود: زمان یتالسّالم روا یهاز امام باقر عل یّجابر جعف

به  یتعال یت که باراس ینآنها خواهد بود ا یکه برا یثواب کمترین که در آن زمان بر امر ما ثابت بمانند، یبر کسان

س به ثواب پ ید،کرد یقصدتمرا  یبو غ یدآورد یمانمن! به نهان من ا یزانکن یبندگان و ا ی: ایدآنها ندا کرده و فرما

و  گذرمیما در مش زو ا پذیرمیاز شما م ید،من هست یقیحق یزانو شما بندگان و کن دهم،یخود شما را مژده م یکوین

 گردانم،و بال را از آنها ب بارمیباران بر بندگانم مو به واسطه شما  بخشمیشما م یبرا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ حدیث هفتم:

قائم ما به امر ما  یبتکه در غ یکند که فرمود: خوشا بحال کس یتالسّالم روا یهاز امام صادق عل یرابو بص

در بهشت  یفرمود: درخت یست؟چ یشما شوم طوب یمنحرف نشود، گفتم: فدا یتپس از هدا و قلبش یدتمسّك جو

                                           
 .2ح ۳1همان باب - 40

 1۵، ح۳2همان، باب  - 41
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از  یاجز آنکه شاخه یستن یمؤمن یچالسّالم است و ه یهطالب عل یبن أب یّعل یسرا در آن یشهاست که ر

 سْنُ مَآبٍ.لَهُمْ وَ حُ یاست که فرمود: طُوب یتعال یاوست و آن همان قول خدا یآن درخت در سرا یهااخهش

بن  مفضّلدر کتاب غیبةنعمانی آمده است: : در روایت تقسیم غیبت امام عصر به دو غیبت صغری و کبری

همانا صاحب این امر داراى دو غیبت »عمر جعفىّ از امام صادق علیه السّالم روایت کرده که آن حضرت فرمود: 

اى از مردم بگویند: مرده است، و بعضى گویند: کشته شده، و کشد که پارهاست یکى از آن دو چندان به درازا مى

جایگاهش  ماند و ازجز افراد اندکى کسى بر امر او باقى نمى گویند: او رفته است، و از اصحابشاى از ایشان مىعدّه

 .4۳«رسدیابد مگر همان خدمتگزارى که به کارهاى او مىهیچ کس از دوست و بیگانه آگاهى نمى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  حدیث هشتم:

ه حقّ ا قائم بشم یال خدا! آرسو ی فرزندبن جعفر وارد شدم و گفتم: ا ی: بر موسیدبن عبد الرّحمن گو یونس

اد دز عدل و ان را آرا از دشمنان خدا پاک سازد و  ینکه زم یقائم یکنفرمود: من قائم به حقّ هستم و ل ید؟هست

 یرات زاس یوالنط یبتیاز فرزندان من است و او را غ ینآکنده سازد همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد او پنجم

 .ند بوددر آن ثابت قدم خواه یگرد یمرتدّ شده و اقوام یبتدر آن غ یقوامهراسد و ایبر نفس خود م

 ما و یستبر دو وقائم ما به رشته ما متمسّك هستند  یبتما که در غ یعیانفرمود: خوشا بر احوال ش سپس

 یانیعن را به عنوان شناآ یزن و ما آنها ما را به امامت یم،از دشمنان ما ثابت قدم هستند، آنها از ما و ما از آنهائ یزاریب

 تند.جه ما هسهم در متیاآنها بخدا سوگند آنان در روز ق حوالپس خوشا بر احوال آنها و خوشا بر ا ایمیرفتهپذ

                                           
 .۵۵، ح۳۳، باب2همان، ج - 42

 24۶ترجمه غفارى، ص:  ۵، ح4، فصل10غیبةنعمانی، باب - 4۳
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ حدیث نهم:

فرمود:  یست؟ک یتفرزند رسول خدا! قائم شما اهل ب یگفتند: ا (ع)امام رضا... به : یدبن خالد گو ینحس

 یر ظلمد و از هردانگپاک  یرا از هر ستم ینزم یخداوند به واسطه و ،یزاناز فرزندان من، فرزند سرور کن ینچهارم

 و آنگاه کند یبتاز خروجش غ یشاست که پ یاست که مردم در والدتش شكّ کنند و او کس یمنزّه سازد و او کس

 .د تم نکنس گرییکس به د یچعدالت وضع کند و ه یزانمردم م یانبه نورش روشن گردد و در م ینکه خروج کند زم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ حدیث دهم:

که  یکس دیشمحمّد با یتب -شما قائم اهل رمیدواالسّالم گفتم: ام یه: به امام جواد علیدگو یّحسن یمعبد العظ

از ما  كی یچم! هلقاسأبو ا یهمچنان که آکنده از ظلم و جور شده باشد. فرمود: ا یدرا پر از عدل و داد نما ینزم

را از  ینمزوسّط او تبه  یتعال یکه خدا یاست، امّا قائم لهیا ینبه د یو هاد یتعال یجز آنکه قائم به امر خدا یستن

 شخصش از و یدهشاست که والدتش بر مردم پو یکس یدکفر و انکار پاک سازد و آن را پر از عدل و داد نمااهل 

ایشان نهان است....

                                           
 .۵، ح۳4همان، باب  - 44
 .۵، ح۳۵همان، باب - 4۵
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 حدیث یازدهم: ـــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن  ن فرزندمپس از م جانشین :فرمودیکه م دمیالسّالم شن یهعل ی: از امام هادیدگو یّداود بن قاسم جعفر

شما  یراز مود:چه؟ فر یشما شوم برا یبود؟ گفتم: فدا یدمن چگونه خواه ینپس از جانش یناست و شما با جانش

جّة آل : حگوئیدب فرمود: یم؟کن یادنام او بر شما روا نباشد، گفتم: پس چگونه او را  یو برا بینیدیشخص او را نم

 الساّلم.  هیمحمّد عل

 حدیث دوازدهم: ـــــــــــــــــــــــــــــــ

که  یدم: از پدرم شنگفتیکه م دمیشن -ه روحهقدّس اللَّ -یّ: از محمّد بن عثمان عمریدبن همّام گو یّابو عل

 شده یتوارگوارش رکه از پدران بز یالسّالم بودم که از آن حضرت از خبر یهعل یّ: من نزد امام عسکرتگفیم

را  شزمان ماماو  یردبم که یو کس ماندینم یخال یامتتا روز ق یقبر خال یاز حجّت اله یناست پرسش کردند که زم

فرزند  یا فتند:که روز روشن حقّ است. گ حقّ است همچنان یندرگذشته است. فرمود: ا یّتنشناسد به مرگ جاهل

 یردکه بم یسست، کفرمود: فرزندم محمّد، او امام و حجّت پس از من ا یست؟رسول خدا حجّت و امام پس از شما ک

دان شوند آن سرگر ان دراست که نادان یبتیاو غ یکه برا اشیددرگذشته است، آگاه ب یّتو او را نشناسد به مرگ جاهل

 به یاگو و کندیسپس خروج م یند،کنند دروغ گو یّنآن وقت مع یکه برا ین هالک گردند و کسانو مبطالن در آ

 سر او در نجف کوفه در اهتزاز است. یکه بر باال نگرمیم یدیسپ یپرچمها

                                           
 .2، ح۳۶همان، باب - 4۶

 ۵، ح۳7همان، باب - 47
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 غیبت از منظر اهل سنت:

 اسالم یهو فق یالمهمه مذاهب ک ینب یمسئله اتفاق یكدر اسالم مانند مسئله امامت،  یتاصل مسئله مهدو

 مملو از که هیعر خالف کتب شب السالم، اختالف نظر وجود دارد. یهعل یاست. اما در موضوع والدت حضرت مهد

 یل، اما خانشده مبحث چندان مطرح ینامام زمان)عج( است، متأسفانه در کتب اهل سنت ا یبتمربوط به غ یاتروا

ام حسن ند امولد حضرت مبتنی هست و تولد او به عنوان فرزباور کلی آنان بر عدم ت .یستن یزاز اشارات ن

ولد لزمان متر آخرادو از فرزندان فاطمه است. عسکری)ع( را قبول ندارند فقط می گویند از فرزندان امام حسین و 

ن اخر الزم... در آینت، مهدساهل  یدگاهدر د»:  گویدیم بارهیندر ا ینهمحسن عباد استاد دانشگاه مدمی شوند. 

  «گیردیاسالم رابه دست م یتو حاکم شودیمتولد م

عالم از علمای اهل سنت مطرح کرده اند اما در پایان گفته اند این 40مباحث تولد و غیبت و... را بیش از 

 یخ. ش۵0عربى ینالد یى. مح49جزرى یر. ابن اث48قاضى ابن خلکان شافعى ینالدعالمه شمسباور شیعه است. مانند 

عبداللَّه بن محمّد  یخ. ش۵4. فخر رازى شافعى۵۳رومىبلخى  ین. جالل الد۵2. ابن خلدون۵1زى حنفىقندو یمانسل

 .۵۵شبراوى مصرى شافعى

                                           
 17۶ص  4جلد یاناالع یاتوف - 48
 4۵4ص  4جلد یخالکامل فى التار - 49
 ۳1۶باب یهفتوحات مک - ۵0
 ۳0۶ص  ۳المودة جلد ینابیع - ۵1
 ۳۶1ص  ۳ابن خلدون جلد یختار - ۵2
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موعود و منجى بودن او دارند مثالً  یزبه زنده بودن او تاکنون و ن یحتصرالبته هستند کسانی که مانند شیعه 

گذاشت که  السالم ازخود فرزندى به جاى یهعلرى: ابو محمّد حسن عسکیدگوگنجى شافعى مى یوسفمحمّد بن 

 .۵۶همان امام منتظر است

به خروج مهدى است. او از اوالد امام حسن  ید: در آخر الزمان امیدگوعبدالوهاب شعرانى حنفى مى یا

ضرت هجرى اتفاق افتاد. تا به حال زنده است تا با ح 2۵۵شعبان سال  یمهاست. والدت او ن السالمیهعل عسکرى

 .۵7حسن عراقى به من خبر داد یخش ینچن ینسال است. ا 70۶زمان  یناجتماع کند. عمرش تا ا السالمیهعل یسىع

: او یدگومى السالمیهعل والدت حضرت مهدى یختار یانعبدالرحمن جامى حنفى؛ بعد از ب یننورالد همچنین

غیبت اختصاصی منابع شیعی می باشد و اگر  لذا روایات .۵8را پر از عدل و داد خواهد کرد ینکسى است که زم

 چنانچه در منابعشان آمده باشد مولف آن کتاب را متهم به شیعه بودن می کنند.

م رسد و ه ظار میولی اکثریت علمی اهل سنت تولد را قبول ندارند چون اگر بپذیرند نوبت به غیبت و انت

 چنین مجبور به پذیرش سلسله امامت شیعه می شدند.

ا ر یعهو ش کردند یم یدن موعود تاکزما یکیبر نزد یبه طور اصول -یهماالسالمعل -یو عسکر یام هاددو ام

 یددعمت یاتدر روا تند.داش یو ضاللت و ارتداد فرو غلطند باز م یرامامشان، در دامان تح یدنکه به خاطر ند یناز ا

  است. یكداو نز یبتزند فرزند او است و غفر یمهدنکته دارد که،  ینبه ا یحتصر -السالم یهعل -ی، امام هاد

و  حسن است ز من فرزندما پس : امامفرمودیکه م یدمالسّالم شن یهعل ی: از امام هادیددلف گوصقر بن ابو

 ه باشد.ور شدجرا از عدل و داد آکنده سازد همچنان که پر از ظلم و  ینکه زم یپس از حسن فرزندش قائم کس

                                                                                                                                        
 ۳۵0، ص ۳المودة جلد ینابیعبه نقل از  - ۵۳
 79و78ص  یهلمبارکة فى انساب الطالبالشجرة ا - ۵4
 179االتحاف بحبّ االشراف ص  - ۵۵

 ۳12ص  الطالب،یةکفا - ۵۶
 127، ص 2و الجواهر، ج  یواقیتال - ۵7
 404شواهد النبوه، ص  - ۵8



49 

 

ناخته شند تا ودن والدت و وجود القاب متعدد برای ایشان و حتی نام مادرش را مختلف می گرفتمخفی ب

 یلوسن، صَقسچون  ییهانام یو ی)ع(. برایامام عسکر یزنرجس، مادر امام زمان)عج( و بنابر نظر مشهور کننشوند 

 ذکر شده است. یزن یحانهو ر یکهمل یثه،حد یقَل،صِ یا

 یعهبا ش یمـ کاهش ارتباط مستق2

رضا  مان امام. از زدومین مطلب بعد از بیان روایات در زمینه غیبت موضوع کاهش ارتباط امام با شیعه بود

  بود. علیه السالم شروع شد و در زمان امام هادی و امام عسکری این ارتباط خیلی کاهش پیدا کرده

 -یت مهدحضر یبتغ ینهمز یآماده ساز یبرا -یهماالسالمعل-یو عسکر یکه دو امام هاد یاقدامات یگرد از

ثبات ا در ی،عودمس که یبا توجه به کالم یتواقع ینبود. ا یعیاننجام دادند پرده گام به گام از شا -السالم یهعل

 :یدگو یشود، او م یروشن م یآورده است به خوب یهالوص

 یو زمان د،یگز یم یخواص، دوراز  یود، به جز معدودخ یاناز موال یاریاز بس -السالم یهعل -یهاد امام»

 یان سخن مآن یرشد، آن حضرت از پس پرده با خواص و غ یالسالم منته یهعل یکه امر امامت به امام حسن عسکر

 «شد. یکه به قصد خانه سلطان سوار بر مرکب م یگفت، مگر در اوقات

ی ه اختیاره جنباکمان و گااین کاهش ارتباط گاه وجه اجبار پیدا می کرد به خاطر اختناق و سخت گیری ح

پادگان  که در دو امام بزرگوار، هم به لحاظ آن ینبه هر حال اداشت جهت آماده سازی غیبت امام مهدی)عج( 

 ستند،یز یم یبتبه عصر غ یكنزد یبودند و هم به لحاظ آن که در عصر یسامرا تحت کنترل حکام عباس ینظام

و به  دبو الو وک یعاتتوق مکاتبات، یقاز طر یعیانپنهان بودند، و غالب امور و ارتباط آنان با ش یعهغالبا نسبت به ش

طلب دست  -المالس یهلع -یاز امام عسکر یمکاتبات فراوان بود که به عنوان مثال: احمد بن اسحاق قم ینهم یلدل

 آن باز شناسد. یر، خط حضرت را از غیلهکند تا بدان وس یم یخط

                                           
 .10، ح37، باب2کمال الدین و تمام النعمه ج - 59
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 وارگآن بزر یهفتگ -رفت و آمد  یرآن حضرت و مالقات با او را در مس یدند یعیان،رو جماعت ش یناز ا و

لب، مط ینا یاماندند. از جمله نمونه ه ینشستند و منتظر آن حضرت م یمغتنم شمرده، در راه م - یفهبه منزل خل

با انگشت  یفه،لخبازگشت از منزل  السالم هنگام یهداشته و امام عل یتاست که در دل، شبهه ثنو یمالقات شخص

 کند که: احد احد! یسبابه اشاره م

دم بلند مر یکند تا با صدا ینشسته و قصد م یفهه منزل خلب -السالم یهعل -امام یرکه در مس یگریشخص د و

 رد!اد یاز مار بک ینرا به امامت آن حضرت فرا خواند، اما حضرت با اشاره انگشت بر دهان مبارک ، او را از ا

 وکالتنهاد  یتو تقو یـ سامانده3

 یگستردگ و یهنگنظم و هما یسازمان وکالت از زمان امام صادق )ع( آغاز به کار نمود و رفته رفته دارا

ب نقاط غال و یدبه اوج گسترش و انسجام رس یبتو سپس عصر غ یینعسکر یندر عصر امام ینکهشد تا ا یشتریب

وجوهات  یلو تحو یآوربر جمع وهسازمان عال ینپوشش قرار داد. ا یررا ز آن زمان در عالم اسالم نشینیعهش

 یشین،م پت امابعد از شهاد یامام بعد یدر معرف ینقش ارشاد ینی،و د ینقش علم یلاز قب ییکارکردها ی،شرع

 د.دار بوا را عهدهو امثال آنه یعیانپاسخ آنها و رفع اختالفات و منازعات ش یافتها و درنامه یلتحو

 

 یکالوکه  باشندیارشد م یلوک یا یلبرجسته سر وک یامام معصوم رهبر سازمان و وکال یالتتشک ینا در

 یتموقع به یبستگ دار بودند. تعداد وکالء و نحوه عملکرد آنهامختلف را عهده ینواح یارشد نظارت بر عملکرد وکال

 دارد. یآن نواح یعیانش یتو جمع یاییجغراف

ام کال به مقمانند نصب و نمودیم یفاءرا ا یقیدق یسازمان عملکردها یبه عنوان رهبر یزنمعصوم )ع(  امام

 یك،ره یتفعال قلمرو ییننظارت بر عملکرد وکال و تع ـ رفتندیم یاکه از دن ییوکال یبرا ینجانش یینتع وکالت ـ

 و لعن و عزل و یتوکالت و باب یندروغ یدعاو ذباز ک یعیانخائن و فاسد، آگاه کردن وکال و ش یمؤاخذه وکال

 وکالء. ینیو د یمال ینو تأم یندورغ یانمدع ینطرد ا
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 معنای لغوی و اصطالحی وکالت

 یینعبه ت یانکل زممو یعنی در ریشه لغوی این واژه به نوعی، معنای عجز از انجام مستقیم کار نهفته است؛

انجام  هگرچه مجاز ب اشد،نب یکار یمقادر به انجام مستق ،یهائ یزهکه خود، به خاطر اسباب وانگ یدنما یاقدام م یلوک

ه السالم( نیز یعه )علیشامام  از این رو، اگر شود. یاز او ساقط نم یل،وک یینبا تع یز،انجام آن ن یارآن کار هست، واخت

ر یعیان در نقاط دواط با شبه ارتباقدام به تعیین وکیل می نمودند به خاطر آن بوده که خودشان مستقیما از طریق عادی، قادر 

 دست )ویا حتی نزدیک( عالم اسالمی نبودند.

 یندهنماو یلوک یعصر، آن حضرت تعداد ینالسالم( است. در ا یهمربوط به امام صادق )عل نهاد ینا یلتشک

تر  یعسو یشکل هادن یناالسالم(،  یهکنند. در عصر امام کاظم )عل یفارا ا یعیانوش یشانا ینب ینمود تا نقش ارتباط

 یتعالتر شد وفن مندالسالم(، ساما یهامام جواد )عل رالسالم( وسپس در عص یهودر اواخر عصر امام رضا )عل یافت

ن که فت، تا آر یشپ یشترالسالم( با شدت ب یه)عل یوامام عسگر یوضع در عصر امام هاد ینرا آغاز کرد. ا یعیوس

ا امام ب یعه،ش یتباطار یلهعصر تنها وس ینچرا که در ا یم،شو یمسازمان  ینا یتمواجه با اوج فعال یبت،در عصر غ

 سازمان بود. ینالسالم( ا علیه)

 ادامه یرصغ یبتغعصر  یخود را آغاز کرد وتا انتها یتفعال ی،حرکت یرس ینوکالت با ا نهاد یب،ترت بدین

را  یخاص یطود شرازم بمقام ال یناز ااحر یبودند. آنان برا نهاد ینا یالسالم( اعضا یهمائمه )عل یداد. وکال یاتح

 یان،م نیدر ا یلد، ونها یبر دوش آنان م یخاص یف( وظامالسال یهدارا باشند. پس از احراز مقام وکالت، امام )عل

بودند ن یله وکک یاداز افر یگرفتند، وبعض یم یشوانحراف وفساد را در پ یانتانگشت شمار از آنها، راه خ یعده ا

با آنان  ییستم( بالسالا یهم)عل یعهدادند، وبه ناچار امامان ش یوکالت را سر م یندروغ یادعا ایی،یزهبه خاطر انگ

 ینبه ا نسبت یلیت تفصتا شناخ یردمباحث مستقالً مورد توجه قرار گ یناز ا یكاست، هر  یستهنمودند. با یمقابله م

 است. یمهم ینانجام چن یدر پ یسازمان حاصل گردد. مباحث آت

 سازمان وکالت: یلتشکعلل 

واستمرار  یلالسالم( به تشک یهمنکته است که چرا ائمه )عل ینا یبحث، بررس یندر ا یا یشهاز مسائل ر یکی

 یهم)عل یشد ائمه هد یبود که موجب م یاندر م یهائ ینهآوردند، وچه عوامل وزم یرو یسازمان ینچن یتفعال
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توان  یعوامل را م ینبگمارند. ا همتآن وحفظ وتوسعه آن  یسازمان واعضا یننسبت به ا یالسالم( به طور جد

 شد: یادآور یرز ینتحت عناو

 :یروانامام و پ ینلزوم ارتباط ب -1

( السالم میهم )علامامان معصو ینسازمان، لزوم ارتباط ب ینا یجادا یاز عوامل اساس یکیرسد  ینظر م به

 یرناپذ جتناباآن  یواعضا یرهبر ینارتباط ب ی،واجتماع یاسیس ینی،معصوم آنها است. در هر نظام د یروانوپ

آنان  دگانینان نماعنو شدند، که به یم یینالسالم( تع یهم)عل یعهامامان ش یاز سو یکسان یستبا یم ین،است. بنابرا

الم ساجهان  یگستردگشود که به  یروشن تر م یمسأله زمان ینکردند. ا یم یفاءرا ا یشانوا یعهش ینب ینقش ارتباط

 عییب. طیمتوجه کن -مصر ومغرب  یمن، یران،در نقاط مختلف اعم از عراق، حجاز، ا یعیانش یدر آن عصر، وپراکندگ

س الزم پداشتند. ن( را السالم یهممراکز سکونت امامان )عل یرسا یا ینه،مسافرت به مد یتوانائ یعیان،ش مهاست که ه

 یكنزدطق دور وه منابلسالم( وافراد مورد اعتماد وشناخته شده، ا یهمامامان )عل یندگانبه عنوان نما یبود کسان

 باشند. یروانشوپ یرهبر یناعزام، ورابط ب

 :یجو خفقان عباس -2

ار ان وفشودر صورت فقدان جو خفق یعاد یطدر شرا یالزم است که حت ینجادر ا یقتحق ینبه ا توجه

راهم نبود؛ لسالم( فا همی)عل یعهط جهان اسالم با امامان شنقا یندر دورتر یعیانش یامکان ارتباط تمام یز،دشمنان ن

 یحتعراق و ،یراناهمچون  ی؛امکان سفر از مناطق یروان،پ یآن عصر، وفراوان یارتباط یلچرا که با توجه به وسا

 ائمه یهلع انیعباس یکه جو خفقان ورعب ووحشت از سو ینهمه فراهم نبود، چه رسد به ا یبرا ینهحجاز به مد

 یهارفت وآمدوها  یتبه طور دائم فعال یباشد وجاسوس ها وماموران حکومت یاندر م یزن یعیانالسالم( وش یهم)عل

 کنترل خود داشته باشند. حترا ت یعیانامامان وش

السالم( وقرار دادن  یهموائمه )عل یعهش یمکاهش ارتباط مستق یسازمان وکالت برا یجادا یتی،وضع ینچن در

است. ولذا هرگز  یزناپذیرحفظ آنان وباالتر از آن، حفظ مکتب، الزم وگر یدو طرف، برا ینب یوسائط یاواسطه 

 ینچرا که ا یابیم، یپرده نم یآشکار وب عالیتف یدارا ی،صغر یبتعصر غ یانتا پا یسسازمان وکالت را از آغاز تأس



53 

 

 ینآنها داشت. از ا یررات وغوزکوات ونذو یوجوه شرع یفراتر از جمع آور یا یفهوظ یسازمان نزد حکام عباس

 یجو ینبه طور قطع، وجود چن یسازمان دانست، ول یلتشک یتوان علت اصل یرو، هر چند وجود جو خفقان را نم

السالم( ودر  یهسازمان وگسترش وتوسعه آن باشد. لذا، در عصر امام کاظم )عل ینا عالیتف یدتواند علت تشد یم

 .یمسازمان هست ینا یتبا اوج فعال السالم( مواجه یه)عل یعصر امام هاد

 :یبتعصر غ یبرا یعیانش یآماده ساز -3

 یرشپذ یراب یعهش یسازمان، آماده ساز ینالسالم( به ا یهمائمه )عل یآور یاز علل رو یکیشك،  بی

 با امام رتباطسفرا ووکال، امکان ا یقجز از طر یعهکه در آن، ش یبوده است. عصر یبتدر عصر غ یدجد یتوضع

او  یمباط مستقارت شد، راه یکتر مینزد یبتبه عصر غ یعهبود که هرچه ش یقتحق ینرا نداشت. با توجه به هم یشوخ

 یهاد دو امام ر عصرشد تا آنجا که د یم یتتقو یزگشت وسازمان وکالت ن یمحدودتر م یزالسالم( ن یهبا امام )عل

 یندگانکال ونماو یقرام بزرگوار از راه مکاتبه واز طدو ام ینبا ا یعیانامور ش یشترالسالم( ب یهما)عل یوعسکر

زمان سا یتالسالم( تقو یه)عل یتوان گفت: دست کم در عصر دو امام عسکر ین رو، میگرفت. از ا یصورت م

 بوده است. یبتبه عصر غ یعهورود ش یساز ینهوکالت به خاطر زم

 محدوده زمانی وجغرافیایی نهاد وکالت:

می توان نقطه آغازین فعالیت سازمان وکالت را عصر امام صادق )علیه السالم( دانست. این سازمان به طور مستمر با افت 

ه تعطیل کشیده وخیزهایی به فعالیت خود ادامه داد؛ به این معنا که کار آن، در عصر هیچ یک از ائمه بعدی )علیه السالم( ب

نشد. وعصر غیبت صغری یکی از حساسترین ومهم ترین دوران فعالیت این سازمان بود؛ چرا که با غیبت امام معصوم )علیه 

السالم( تنها پناهگاه ومرجع شیعیان، وکال ونواب آن حضرت بودند. بنابراین، سازمان وکالت با قدرت، ودر مقیاس وسیع به 

 کار خود ادامه داد.

ه( که مقارن با تاریخ وفات چهارمین سفیر ونایب حضرت حجت )علیه السالم( است، ادامه داشت.  ۳۲۹عالیت تا سال )این ف

در این سال با شروع دوران غیبت کبری وقطع ارتباط حضرت با شیعیان، به واسطه سفرا وابواب، کار سازمان وکالت به یک 

 معنا به اتمام رسید؛ 
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فعالیت این سازمان بایستی اذعان داشت که، با توجه به حضور شیعیان در دوران فعالیت درباره محدوده جغرافیائی 

این سازمان در دورترین نقاط جهان اسالم مانند؛ خراسان بزرگ، مناطق جبال تا همدان، واز اهواز تا بصره، کوفه، بغداد، 

به نظر می رسد که این سازمان محدوده فعالیت  سامرا، مدائن، قرای سواد واز مدینه تا یمن، مصر واحتماال مغرب، طبیعی

ایران  بصره، واسط،  سامرا، بغداد،، کوفه عراق، ،یمن ،مکه ،مدینهخود را به تمامی این مناطق گسترده باشند؛ حجاز، 

 .و مصر، (، سیستان، بست، اهواز، قرمیسینذربایجان، آ، همدان، قزوین، ری، قم وآوه، خراسان بزرگ)

 

 سازمان وکالت: یها یتومسئول یفوظا

 یگونگونا یهاارکردآن، ک یانکه سازمان وکالت از آغاز تا پا یدآ یبه دست م ینچن یخیشواهد تار یبررس با

 یوجوه شرعوموال ا یلوتحو یافتسازمان را در ینوعمده ا یاصل یفهاز محققان وظ یرا دارا بوده است، گرچه برخ

 عنوان کرده اند.

 :یوجوه شرع یعوتوز یلتحو یافت،در -1

 یالم( مالس میهکه ائمه )عل یوجوه شرع یلوتحو یسازمان، وکال اقدام به جمع آور ینا یسآغاز تأس از

او در  ت. اقدامده اسش یاد ینهر مدالسالم( د یهامام صادق )عل یمال یموق یلبه عنوان وک یسبن خن یکردند. از معل

تهم به را م یو ی،عباس یفه. منصور خلشدوشهادت او  یانعباس یسبب بدگمان یعیان،از ش یجهت جمع وجوه شرع

 نمود. یم یه،محمد بن عبد اهلل، معروف به نفس زک یامکمك به ق یجمع اموال برا

 هیعناطق شسترش مکارکرد سازمان وکالت، وگ السالم(، با توجه به گسترش دامنه یهعصر امام کاظم )عل در

 یه)عل صادق از عصر امام یشتربه مراتب ب یدرس یآن بزرگوار م یکه به دست وکال یمجموع وجوه مال ین،نش

پس از  از آنان یبرخ (، سبب شد کهسالمال یهآن امام )عل یاز وکال یاموال در دست بعض یفزون ینالسالم( بود. هم

 یهعلام رضا )مت امآن امام، وانکار اما یتمهدو یهوبا سر دادن داع یرند،گ یشدر پ یانتخ شهادت آن جناب، راه

 . ینداموال نما یندر تصرف ا یالسالم( سع

 ینهمراه با اظهار کرامت وخرق عادت بود. ا یگاه یبت،توسط وکال در عصر غ یوجوه شرع یافتدر کیفیت

 وکال ونواب حاصل شود.  ینا یتنسبت به حقان یکاف ینانبدان جهت بود که اطم
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مله که از ج یدندسر یمختلف به مصرف م یشد در راه ها یالسالم( ارسال م یهم)عل یکه نزد ائمه هد اموالی

ف در نان، وصرآ یرغهاشم و یاز سادات وبن یازمندانوکال وابواب، کمك به ن یمال ینامامت، تأم یتآنها، مصارف ب

 آن بود. یرآنان وغ یع اختالفت مالرف یرنظ یعیان،ش یجهت مصالح عموم

 به اوقاف: یدگیرس -2

دند، توسط اکنده بوها پرآن یرعراق وغ یران،بوده ودر نقاط مختلف، از ا ینکه غالبا امالک وزم یامور اوقاف به

 یدالنیص قطاة وقف در قم، وحسن بن محمد بن یلوک یشد؛ مانند: احمد بن اسحاق قم یم یدگیاز وکال رس یبعض

 وقف در واسط. یلوک

 ومناظره با مخالفان: یعیان،وارشاد ش ییراهنما -3

 یدی. ترده استمکتب بود یحواصول صح یفبه وظا یعیانوارشاد ش ییسازمان، راهنما یناز شؤون مهم ا یکی

 یم یرفمع یقه امنط ایشهر  یالسالم( به اهال یهامام معصوم )عل یك یرعام وفراگ یلبه عنوان وک یکس یکه وقت یستن

سار واقع ورد استفم انیعیوکال بودند که غالباً توسط ش ینافراد است. وا یربرتر از سا ی،شود از نظر شناخت وآگاه

 شدند. یم

ه به گا یتمورمأ ینا یالسالم( نبوده، ول یهمائمه )عل یوگو ومناظره با مخالفان، گرچه منحصر به وکال گفت

 یهمل)ع یبعد امام ارشد امام صادق، وسه یلرحمن بن الحجاج که وکشد. به عنوان نمونه: عبد ال یوکال واگذار م

ضرت حاست که  شده شود وگفته یم ینهبا اهل مد والسالم( مامور گفت وگ یهالسالم( بود، از جانب امام صادق )عل

 (۵04مثلك.) یعةرجال الش یف یریاحب ان  یفان ینةعبد الرحمن، کلم اهل المد یافرمود:  یبه او م

 سازمان وکالت: یاسیس نقش -4

 ینم یشده بود، ول یلتشک یعیانش یواموال اهدائ یوجوه شرع یجمع آور یسازمان به ظاهر برا ینا گرچه

خود مسأله جمع اموال از  یاسی،صرفا س یتبا قطع نظر از هرگونه فعال یآن را انکار نمود؛ حت یاسیتوان نقش س

 یم یتلق یاسیس یتیبه عنوان فعال اسعب یحکام بن ید(، از دالسالم یهم)عل یعهامامان ش یاطراف واکناف برا
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 یبر جمع اموال برا یالسالم( از طرف منصور وهارون مبن یه( متهم نمودن امام صادق وامام کاظم )عل۵0۶.)یدگرد

 یه)عل یدر مورد امام هاد یتنوع حساس ینمقوله است. ا ینهم یدر راستا ی،کمك به مخالفان حکومت عباس

 یه)عل یامام هاد یگسترده وکال یتاز فعال یخورد. او پس از آگاه یبه چشم م یزن یتوسط متوکل عباس السالم(

آن حضرت؛  یووکال یاراناز  یبعض یآن برآمد وحت یاعضا یریسازمان ودستگ ینالسالم(، درصدد قلع وقمع ا

بند را به  ابنبن عاصم و یسیراشد، ع بن یرا؛ مانند: ابوعل یکرد، وبرخ یردستگ یزرا ن یبن جعفر همان یمانند: عل

 (۵07شدند.) یدشکنجه قرار داد تا شه یرز یاشهادت رساند و

 سازمان وکالت: ینقش ارتباط -۵

 یشمام خوا یداردموفق به  یزبار ن یك یبرا یوگاه حت یستندز یکه در نقاط دوردست م یعیانیاست ش بدیهی

 یم یوتلف، رمخ یامام در شهرها یواسطه ها یعنیبه وکال؛ و...  یمال ی،شرع یازهایرفع ن یشدند، برا ینم

ا به ونامه ه اتباتعرضه نمودن مک ادی،واعتق یکالم ی،به وکال، پرسش از مسائل شرع یآوردند. پرداخت وجوه مال

 ،یگرر دها، واموخ آنپاس یافتودر یشفاه یها یامپاسخ، ارسال پ یافتالسالم( به واسطه وکال ودر یهمحضر امام )عل

ازمان س است اگر یداپ دند.دا یانجام م یعیانالسالم( وش یهامام )عل ینبود که وکال به عنوان واسطه ب یاز جمله موارد

 ماندند. یم یفبالتکل یعیانامور معطل، وش یننبود ا یانم روکالت د

 یعاتقواج توکال اخر یفوظا یندوره، از مهم تر ینودر طول ا یصغر یبتبه عصر غ یكنزد یدوره ها در

ا، هنوشته  هیحاشو یلاست که بزرگان در ذ یکوتاه وکلمات قصار یپاسخ ها یدر اصطالح به معنا یعبوده است. توق

 یرقوم مشخص، مم یدهنظر وعق یكر از یتعب یبرا یاو یحل مشکل یبرا یا ی،ها ومانند آن، در پاسخ سوال یضهعر

 داشتند. 

 :یعیانوحل مشکالت ش یازمندان،کمک به ن -۶

 یت مصور یولتد یرابا نفوذ دو یکارگاه ینبود که ا یعهش یازمندانسازمان وکالت، کمك به ن یفوظا یگرد از

 .یرفتپذ
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 ه دستگاهبا نفوذ ببود که  یاز کسان یکیالسالم(  یهامام کاظم )عل یلوک یقطین،بن  یعنوان مثال،: عل به

او  یتیاکه نارض ینگامالسالم( ه یهموفق بود. امام )علکار  ینبرآمد ودر ا یعیاندرصدد رفع ظلم از ش یخالفت عباس

من  یرازو یةل طاغمع ک کرد به او فرمود: ان هلل الحظهمقدار م ینبه ا یعباس حت یبا دستگاه ظلم بن یرا از همکار

ه به کود دارد خ یایولا یاناز م یریوز ی،خداوند به همراه هر سرکش یعنی. یعل یابه عنهم وانت منهم  یدفع یائهاول

 !یعل یا یکند، وتو از آنان هست یاو از دوستان خود، دفع بال م یلهوس

در شدند و یم یانیعاز ش یبعض ینموجود ب یریهایالسالم( مامور برطرف کردن درگ یهمائمه )عل یوکال گاه،

امام  نیوام لیکو ی،فکردند. به عنوان مثال: مفضل بن عمر جع یخرج م یزرا ن یشد وجوه مال یراه اگر الزم م ینا

از  یکیالحاج و سائق یفهه السالم( به ابوحنیامام )عل یدرهم از سو 400السالم(، مامور پرداخت  یهصادق )عل

به حفظ  السالم( یهمعل)اهتمام ائمه  یزاننشانگر م ین،شود که در مورد ارث با هم مشاجره داشتند. ا یبستگان او م

نزد  مراجعه ،یاریسبود. لذا در موارد ب یعیانن وکالت تنها ملجأ شسازما یبت،است. در عصر غ یعیانش ینوحدت ب

السالم(  یهصر )علعمام اافراد با  یدارآنان، وگاه فراهم آوردن مقدمات د یها یمقدسه، وراهنمائ یهناح ابسفرا وابو

 شد. یم یعصر تلق یندر ا یعیانش یکمك ها برا ینتوسط سفرا، بهتر

 السالم(: یهمعلائمه ) یوکال یشخص یها یژگیو

الزم  یاه ژگییتوان و یقسمت از بحث به دست آمد، م ینمربوط به ا یخیتار یتوجه به آنچه در بررس با

 برشمرد: ینرا چن یلوک یك یبرا

 عدالت: یاوثاقت  -1

 یلوکو یندهماوان نرا به عن یباشد. اگر امام کس یاعم از وثاقت مال یل،رسد وثاقت الزم در وک ینظر م به

 و باشد. ا یقت ماله وثاتواند تنها ناظر ب ینمود، نم یرتعب ینیوأم یکرده واز او به انه ثقت یعازم منطقه ا خود،

 :یوپنهان کار یرازدار -2

 قرارند: ینالسالم( از ا یهمائمه )عل یصفات الزم در وکال یگربر آنچه گذشت، د افزون
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 ز حسادت،ا یورد ی،وغرور وتکرو یابه دن یستگاز دلب یدور ی،نظم در امور، امانتدار ی،کاردان زیرکی،

 یل)ص یامبردان پبه باطل وظلم، زهد مضاعف، احترام به خان یشغلو، جهل، تعصب باطل وگرا یانت،خ ی،شهرت طلب

اب خدا لم به کتوم، عهجرت به وقت لز الت،سازمان وک یالتالسالم(، حفظ تشک یهوآله(، شناخت امام )عل یهاهلل عل

 السالم(، وقدرت اعجاز وکرامت به وقت لزوم. یهمئمه )علوسنت وحقوق ا

 

 عملکرد سازمان وکالت: یها یوهش

 :یرهبر -1

 یکالو ییند تعمانن ی؛داشت. امور یقالسالم( بود، بر کار وکال نظارت دق یهکه همان امام معصوم )عل رهبر،

د فاس یکالزل وآنان، ع یتوشخص یلضاوشناساندن ف یعیانبه ش ینواح یوکال یعملکرد آنان، معرف یوبررس ینواح

کال به و ییمات وبرخورد با آنان، راهنیوکالت وباب یندروغ یاناتجر یمعرف ید،جد یوکال یگزینیوخائن وجا

ه امام ه بر عهد، همآنان یهوکال، ورد اتهامات نادرست عل یمال ینتأم ی،برخورد با حکومت عباس یفیتوک یفشانوظا

 السالم( بود. یه)عل

 :یلسروک یاارشد  یلوک -2

طق منا یناز ا یكهر  یبرا یتشدند ودر نها یم یخاص یبند یمسازمان وکالت، مناطق مختلف، تقس در

، هده داشتا به عربه مناطق تحت قلمرو  یاعزام ینظارت بر کار وکال یفهشد که وظ یارشد نصب م یلوک یك یع،وس

 ها بودند.  یلمامور وموظف به مراجعه نزد سر وک یز،جزء ن یوکال

 :یارس یها یندهنما -3

گاه  یخی،شواهد تار یبنا به بعض یدر آن مناطق بودند، ول یممق یوکال ی،به نواح یاعزام یغالبا وکال گرچه

 یگرد ینظارت کنند واز سو یممق یبر کار وکال ییبه مناطق مختلف را داشتند، تا از سو یسرکش یفهوظ یندگانینما
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که نزد آنان جمع شده بود را  یواموال یوجوه شرع چنینالسالم( باشند، هم یهبا امام )عل جهت ارتباط آنان یا یلهوس

 السالم( انتقال دهند.  یهبه نزد امام )عل

 :یوپنهان کار یهاز اصل تق یریبهره گ -4

است. در  یهوتق یاصل پنهان کار یترعا یاتش،سازمان وکالت در طول دوران ح یژگیهایو یناز مهم تر یکی

 یفه،وکال آگاه شد با مشورت خل یمخف یتاز فعال ی،عباس یروز یمان،اهلل بن سل یدعب یوقت ی،صغر یبتغ عصر

 یدارند به نزد کسان یوجوه شرع پرداختکه قصد  یعیانیرا به عنوان ش یوکال گرفت. لذا افراد ییبه شناسا یمتصم

مقدسه صادر، وهمه وکال  یهناح یاز سو یعیتوقاقدام به هنگام،  یكدر  یرفت فرستاد، ول یکه احتمال وکالتشان م

از جاسوسان  یکی یوکال محمد بن احمد قطان بود که وقت ینمنع شدند! از جمله ا یاز هر کس یاز اخذ هرگونه وجه

 ینمن با ا یرا دارد، در پاسخ گفت: اشتباه آمده ا یوجوه مال یلشد که قصد تحو یومدع آمدهبه نزد او  یحکومت

 .۶0کردند یمنوال عمل م ینندارم. وتا زمان رفع کامل خطر، وکال بد یامور سروکار

 

 ه.( 329 -2۶۰) یصغر یبتعصر غ

 یهجر 2۶0االول سال  یعالسالم( در هشتم رب یه)عل یعصر ودوره از زمان رحلت امام حسن عسکر این

 یخر تارد ودگرد یم وامامت شده است، آغاز یتامر وال ی( متولیف)عجل اهلل فرجه الشر یکه امام مهد یقمر

د بن محم یعل ابو الحسن ت،خاص آن حضر یبونا یرسف ینوآخر ینه( با ارتحال چهارم ۳29پانزدهم شعبان سال )

 رسد. یم یانبه پا یسمر

مورد  یرز یبگفتار به ترت9 یرا ط یعهش یخدوره حساس از تار ینا یدادهایفصل، حوادث ورو ینا در

 داد. یمقرار خواه یبررس

 .یصغر یبتدر عصر غ یجامعه اسالم یوفکر یاجتماع یاسی،س تیوضع -1

                                           
 پایان درس نهم - 60
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 آغاز آن. یفیتوک یبتغ یختار -2

 .یبتفلسفه غ -۳

 .یصغر یبتدوره غ یژگیهایو -4

 السالم( یهعل) یپس از رحلت امام عسکر یاختالفات فرقه ا -۵

 نصب نواب اربعه -۶

 .یصغر یبتدر عصر غ یننش یعهمناطق ش ینصب وکال برا -7

 وکالت. یندروغ یانخائن ومدع یکالو -8

 .یصغر یبتدر عصر غ یعهش یاجتماع یاسیوس یفکر یتوضع -9

 :یصغر یبتعصر غ یوفکر یاجتماع یاسی،س یتوضع -1

 :یاسیس یتوضع الف

 یستمیتا ب یعباس فهیخل یناز پانزدهم ی،عباس یتن از خلفا ۶ یدوره هفتاد ساله مقارن است با زمامدار این

 آنان.

 یرست تدبتوان ینم یفهجهان اسالم، خل یاسیبر اوضاع س یضعف دستگاه خالفت وغلبه ترکان وموال جهت به

 بود وحشت داشت. یگرانفشار که در دست د ی. او دائم از اهرم هایردامور را در دست بگ

د، فزودنا یان مخود نسبت به مردم مسلم یبر ظلم ها یشههم یعباس یشد، خلفا یانکه ب ییهمه ضعف ها با

 ینار سراسر مام دکردند. جو اختناق ووحشت با شدت ت یفروگذار نم یتیجنا یچادامه حکومت خود از ه یآنان برا

سخت ودشوار،  یاردوره بس یندر ا ی،طوس یخش یره( که به تعب 289 -279در دوره معتضد ) یژهدوره حاکم بود، به و

 . یدچک یخون م یرهااز شمش
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رامطه قآمد، فتنه  یدجهان اسالم پد یکه برا یاز مشکالت یکی یغرص یبتعصر غ در قرامطه: ظهور

 (۵82بود.)

تم سال بر مردم س یاز س یشنهادند ودر جهان اسالم ب یانه( سر به طغ 277قد کوتاه( در سال ) یعنی)قرامطه

 ال هجومم. احتجرأت روبه رو شدن با آنان را نداشت یسپاه یچخشن وسفاک بودند که ه یبه قدر ینهاکردند، ا

 .گردد یدارمردم رعب ووحشت پد یانبود تا در م یکاف ی،قرامطه به منطقه ا

 ا کشتند.ربه کاروان حجاج خراسان حمله کردند وآنان  یهزکرو یه( به رهبر 294قرامطه در سال ) 

رت که را غام یها سپاهش پخش نمود. او خانه ینپرده کعبه را از جا کند وپاره پاره کرد ودر ب ابوطاهر،

کرد  یادیتار زشخص به کوفه هجوم برده، کش ینه( هم۳1۵نگه داشتند. در سال ) ینکرد، حجراالسود را در بحر

 واموال مردم را به غارت برد.

جدا شده  یلیهسماعفروکش کرد. چون از ا یمانه( با کشته شدن سل ۳18سرانجام در سال ) یناامن یانجر این

 شده بودند. یعیانش یو باعث بدنام را با خود داشتند یعهبودند عنوان ش

هر دو دند وشرا مرتکب  یشمار یب یاتغائله صاحب زنج که هر دو، جنا ینظهور غائله قرامطه وهمچن با

 . یانیعش بر ضد یعباس یشد در دست خلفا یزیدو حرکت بهانه ودست آو یننسبت داده شد، ا یعهغائله به ش

ه را چم مبارزنان پردر چند مورد، آ یزدوره ن ینکش نکرد. در همفرو یبه کل یانعلو یها یاموجود ق ینا با

 داشتند. یزن ییها یتاز آن مبارزات موفق یدر دست گرفتند ودر برخ

 :یمشو یم یادآوردوره رخ داد،  ینرا که در ا یانعلو یها یاماز ق یینمونه ها اینك

 (۵8۶نمود.) یامق یانه( بر ضد عباس 278در سال ) یمن: او در یحییحسن بن  یامق -

 ه(.  ۳01معروف به اطروش در سال ) یاطروش: حسن بن عل یامق -

 ه(  ۳17: او در سال )یحسن بن قاسم: معروف به حسن داع یامق -
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 وکشته شد. ید: او در مصر سپاه احمد بن طولون جنگیاحمد بن محمد طالب یامق -

او  ادعا کرد که یقادر شمال آفر یاهلل مهد یدببه نام ع یه( شخص 29۶سال ) در در مصر: یدولت فاطم تاسیس

ه(  ۳22و در سال )ه( بود. ا ۳0۳سال ) یقعده،شهر در روز شنبه، پنجم ذ ینموعود است. آغاز حکومتش در ا یمهد

 او شد. ینمُرد وفرزندش محمد ملقب به قائم جانش

 یانانل سامدولت مستق  نیادولت مستقل صفار یان،مستقل وخودمختار: دولت مستقل امو یدولت ها ظهور

 ر موصل .د یانحمدان یادر مصر وبالد مغرب . دولت خودمختار ومستقل آل حمدان  یدر ماوراءالنهر دولت فاطم

 و... یدیهدر طبرستان دولت اخش یه،آل بو یدولت انقالب

 یسالما یاسیس در جهان اسالم، سه نظام یصغر یبتذکر است که، در عصر غ شایان زمان: یکدر  یفهخل سه

 مام جهانتبر  ییاسس یرهبر یادعا یفه،زمان، سه نفر به عنوان خل یكشده بود ودر  یلبه نام نظام خالفت تشک

ر د یاناطمف متکوحدر اندلس وقرطبه، سوم  یاندر بغداد، دوم حکومت امو یاناسالم را داشتند. اول حکومت عباس

 مصر. 

 :یاجتماع یت: وضعب

ختالفات ا: یا وفرقه یمانند دوره گذشته بود، اختالفات مذهب یاجتماع یتعدوره هفتاد ساله وض ینا در

د. از حاکم بو یبقاتطعصر اختالف  ینحسن، در ا یم:  به نوشته دکتر حسن ابراهی: اختالفات طبقاتیا یلهوقب یقوم

آشوب و یاه،ن سالماغبازار  یرةالعربوشمال جز یقابود. مصر، شمال آفر یزانجمله آنها، طبقه بندگان وغالمان وکن

هت جمود. به ن یلمرا بر جامعه آن زمان تح یاریبس یها یبتبود که مص یجو نامساعد اجتماع ینبازتاب ا یانزنگ

 ۳2۵ال )اثق در سبن را. یدندخر یگزاف م یها یمتداشتند، وآنان را با ق ینغمه گر، بازار خوب یزکانمسخ ارزشها کن

 .یدخر ینارد 4000بود، به ارزش را که خوش نغمه  یگون گندم یزه( کن

ج شراف روامرا وادر نزد خلفا، وزرا، ا یژهونوش به و یشگسترده ع یرهای: اسراف وتبذیوخوشگذران عیاشی

 مشترک همه آنان بود.  یژگیداشت وو
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 :یفکر یتج: وضع 

 :یمکن یدو نکته اشاره م یادآوریدوره تنها به  ینا یفکر یتوضع در

 :یمکتب اشعر پیدایش

عقل  ی،فکر یانجر یكشد. در  یدادر جهان اسالم پ یفکر یاندو مکتب وجر یاول قرن دوم هجر یمهن در

ل ف حکم عقرخالاگر ب یشد، حت یبسنده م یاتوروا یاتبه ظواهر آ یارزش بود ودر فهم مسائل ومعارف اسالم یب

 شدند.  یم ندیبآن معتقد وپا هکردند وب یتمسك م یثوحد یهبه ظاهر آ یگروه بدون غور ودقت عقل ینباشد، ا

 یفهتدر خلمق یتمکتب با حما ینا یریاشاعره( معروف شد. شکل گ یا ی)مکتب اشعر ی،الحسن اشعر ابو

برخاست واز  یزکتب اعتزال به سته( با م ۳20 - 29۵) یسالها یناش ب یساله زمامدار 2۵بود که در دوره  یعباس

 (۶19کرد.) یتواشاعره حما یثاهل حد

 یبرق یب یاشعر رفته درآمد ومکتب ینمغلوب واز ب یمکتب فکر یكبه بعد اعتزال به صورت  یختار ینا از

 (۶20ماند.)

 یثوحد خیه تارکتاب دربار ینوتدو یسندگیدوم، عمر، نو یفهقرن اول به دستور خل در :ییکتب روا تدوین

 (۶21ممنوع شده بود.) یاسالم

ا رقانون  نیا یموا یفهخل یزدر آغاز قرن دوم، عمربن عبد العزادامه داشت.  یاستس ینقرن اول ا یتمام در

وادث وح یثحادبط اثبت وض یکه، علما برا ینبر ا ینوشت مبن یابوبکر بن حزم نامه ا ینه،لغو نمود وبه حاکم مد

 .یسنداسالم بکوشند وآنها را بنو یختار

 ن مامون،ر زماد یژهبه و یانل عباسنکرد، در عصر او یدارواج پ یدجد یاستس یناول قرن دوم ا یمهن در

 دوره نوشته شد. یندر ا یفراوان یوکتابها یافتکتب رواج  ینوتدو یسندگینهضت نو

 نوشته شد. یشتریب یکرد وکتاب ها یداکار ادامه پ ینا یصغر یبتدوره غ در

 عصر نوشته شد که عبارتند از: ینکتاب مهم اهل سنت معروف به صحاح سته در ا ۶کتاب از  4
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 ه(. 27۵ ای 27۳ - 207) ینیابن ماجه قزو یزیدوسط محمد بن سنن ابن ماجه: ت - 1

 ه(. 27۵) یوفامت ی،بن اشعث سجستان یمانداود: توسط ابو داود، سل یسنن اب - 2

 (.297 - 209) یبن سوره ترمز یسیمحمد بن ع توسط ی،: معروف به سنن ترمزیترمز یحالجامع الصح - ۳

 ه(. ۳0۳ - 21۵ ای - 214) یینسا یبط احمد بن شع: توسییسنن نسا - 4

 

 آغاز آن: یوچگونگ یبتغ یختار - 2

 (:یففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یامام مهد یبتآغاز غ - الف

 چند نظر وجود دارد: یصغر یبتاسالم در مورد آغاز غ یعلما یانم در

 دانند؛  یسرداب م یانرا از جر یصغر یبتآغاز غ ی،برخ - 1

 السالم(: یه)عل یدت امام حسن عسکر: شهاب

 ود ب( نگران لسالما یه)عل یامام ابو محمد عسکر یاجتماع یگاهوپا یتهمواره از محبوب یعباس یفهخل معتمد

 (۶28.)یدالسالم( به شهادت رس یه)عل یاتفاق افتاد امام عسکر یبته( مص 2۶0سال ) در

 فتاد.اه( بعد از نماز صبح اتفاق  2۶0)االول سال  یعحادثه جانگداز، روز جمعه هشتم رب این

در  یلکان آل عن وکودضجه وناله زنان ومردا یالسالم( بلند شد وکم کم صدا یهاز خانه امام )عل یونوش ناله

 .یدسراسر سامرا به گوش رس

 مامتبود که  ولناکه یخبر همچون صاعقه ا ین. ایچیدالسالم( در سراسر شهر سامرا پ یهشهادت امام )عل خبر

 . یدالسالم( رسان یهمسلمانان را به سرعت به منزل امام )عل
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در  قبل یظاتدر لح بر بدن آن حضرت یگرد ینماز یفه،خل یندهصدوق قبل از اقامه نماز نما یخبه نقل ش بنا

 یم یتعزبه او ت عیانیبود وش یستادهخادم از منزل خارج شد وبه جعفر که بر در خانه ا یددرون خانه اقامه شد. عق

 ناگهان امام خوان(.بکفن کردند. پس بر او نماز  ا. )سرورم برادرت ریهکفن فقم للصالة عل یدیس یاگفتند، گفت: 

 یستو عقب با. )عمیاب یعم! فانا احق بالصالة عل یا( جلو آمد وگفت: تأخر یففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یمهد

 من سزاوارترم که بر جنازه پدرم نماز بخوانم(.

 ان سرداب:: داسته

 یبغا ل پدرشدر سرداب منز یاشد؟ آ یب( در کجا وچگونه غایف)عجل اهلل فرجه الشر یامام مهد راستی

 در آنجا است؟ یزشد وهنوز ن

به  یسعبا یفهلخموران معتقد است که مأ یعه: شیندگو یزده اند وم ییتهمت ها یعهباره اهل تسنن به ش ینا در

 یدهز دب بود، اسردا کنند. وآن حضرت که در آن هنگام در یرند، تا او را دستگمنزل حضرت در سامرا هجوم آورده ا

ن انداستان چ ینا از آنجا ظهور خواهد کرد. وروزیکند  یم یها پنهان شد وتاکنون در آنجا بدون آب وغذا زندگ

 را صاحب سرداب لقب داده اند. یاست که و یافتهشهرت 

ت اهل سن نسندگای. نویستاز سرداب ن ینام یچه یه،امام ییتاب هاوک یعیاست که در منابع ش یدر حال این

 یعشنان به تآاز  یحمله برخ یبرا یزیسخن دستاو ینورزند ومتأسفانه ا ینظر اصرار م ینخود بر ا یدر نوشته ها

 است. یدهگرد

حکومت  یالسالم( از سو یه)عل یه( دوبار خانه امام عسکر 279در سال ) ی،آغاز خالفت معتضد عباس در

بار معتضد سه نفر را به صورت  یكنظر فرعون بود.  یرکه خانه اش ز یشد. همانند تولد حضرت موس یشتفت

 یاورید،من ب یوسرش را برا بکشید یافتید،را که در آن خانه  یبه خانه حضرت فرستاد وفرمان داد: هر کس یانهمخف

 یاکه پرده را باال زدند، گو یداشت. هنگام یباز یه اکه پرد یافتند یاطاق مخف یكسه نفر وارد خانه شدند و ینا

ومشغول نماز است. دو  یستادهبر آب ا یریحص یرو یئت،ه ینبا بهتر یآن مرد یکه در انتها یدندپر از آب د یاییدر

ماندند؛ سرانجام  یهوشب یبود غرق شوند با اضطراب از آن خارج شدند. ساعت یكکه نزد آنگاهنفر وارد آب شدند، و
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 ینآن فرد نمازگزار بدون التفات به آنان نمازش را ادامه داد. ا یکرد، ول یرپرست آنان از فرد نمازگزار عذرخواهس

 .ییدکس نگو یچسخن را به ه ینگفت: ا خلیفهداشتند.  یاناو ب یبودند برا یدهرفتند وآنچه را که د یفهخل یشسه نفر پ

از  یبتغ یدهعق یدر آن بود ول یشانسه امام و زندگ سرداب و کل خانه را دوست دارد چون زادگاه شیعه

 . ۶1گفته نشده است یکتاب یچسرداب را ندارند و در ه

 

 معرفی دو منبع مهم در زمینه غیبت

بداهلل ته ابو عنوش انیعیو ظهور امام دوازدهم ش یبتدر موضوع غ یعهاز آثار مهم ش یکیعنوان  یبَةکتاب الغَ

باب  2۶که در  عدد است 478کتاب  یاتکبرا است. مجموع روا یبتدوران غ یلاوادر  ینُعمان یممحمد بن ابراه

 ست. ا یعیر شمتأخ مانعال ریگاز کتب د یاریبسمعتبر و مهم بوده و منبع کتاب جزو منابع و مصادر  یناند. اآمده

آل  دان به محمد ومنو عالقه یعیانش دیدمیمن در جامعه م»:کندیم یانکتاب ب یننوشتن ا انگیزهدرباره  یو

ر و حجت ام یاند و نسبت به امام زمان و ولشده یمتقس یمختلف یهابه گروه یناجمع یهممحمد صلوات اهلل عل

دا و چنان که رسول خ افتم،یت آن حضرت یبآن را غ یلدل ی،اند. پس از بررسپروردگار خود سرگردان گشته

بزرگ  خیکه مشا یاتیروا خداوند بر آن شدم تا یاریند؛ لذا به ابه آن اشاره نموده یزن ینو ائمه معصوم یحضرت عل

 یاتیروا از یاری. بسیمنما یآوراند جمعکرده یتامام عصر روا یبتدرباره غ ینو ائمه معصوم یرالمؤمنیناز ام ییروا

 یارسباره ب نیآنان در ا یاتاند.البته رواکرده یتروا یزاهل تسنن ن یمن است را علما یاردر اخت نونکه هم اک

 ینسل و هم یعیانش تریشکه که ب کندیم یانب ینعمان« .باشدیمن م یاراست که هم اکنون در اخت یاتیتر از رواگسترده

 یشترا بر یدهاردت ینا لیدل یدارند. نعمان یدشك و ترد شا یبتدر مورد غ یادارند  یدترد یاامام حاضر  یتدرباره هو

 یمستقراط مصداند که مردم را از  یم یویباطل و جذب شدن در عالئق دن متعلق به اهل زخرف و یزغفلت و ن

 .کندیمنحرف م

                                           
 پایان درس دهم - 61
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ه، عداد ائممامت ، تابودن مسئله  یحفظ اسرار آل محمد، اله وجوب از موضوعات کتاب، عبارتند از: یاپاره

متحان، ر باره اج، در فرامام زمان، درباره صبر و انتظا یبتدرباره غ یاتامامت کند، روا یکه به دروغ ادعا یکس

 صفات امام منتظر، صفات لشکر آن حضرت و...

 ابو ی،وسط یخئفة، شالطا یخاست، اثر ش «یبةاثبات الغ»آن،  یگرکه نام د «یبةکتاب الغ»الغیبة شیخ طوسی: 

رن در ق یعهش مورد اعتماد یتو شخص یعجهان تش یعلم یهاچهره ینتراز برجسته یجعفر محمد بن حسن طوس

 لترین منبع در زمینه غیبت است.به نظر من این کامق(.  4۶0 -۳8۵است ) یجم هجرپن

 آقا بزرگ نوشته است: یخکتاب قدمت و اسلوب آن است. ش ینا یازاتیکی از امت

 

رهانها بوی ترین رنده قکتاب از سایر کتب تالیف شده در این موضوع امتیاز ویژه ای دارد؛ زیرا در بردا این»

را به  معاندین فین ودلیلهای عقلی و نقلی بر وجود امام زمان است. مؤلف در این کتاب شبهات مخال و استوارترین

 «.به گونه ای که هر گونه شك وتردیدی را زایل وریشه کن می کند یدخوبی پاسخ می گو

 یاتروا حتی - اندکی موارد جز به –السالم  یهمؤلف تمامی روایات مربوط به امام عصر عل ینکها دیگر

 .است کرده ذکر کامل سند با را مخالفان

 نها همانآرجات که مند یافتتوان در ینوشته شده م یطوس یخکه بعد از عصر ش یبتغ یبه کتابها ینگاه با

 کرده اند. یقتحق یطوس یخصدوق و ش یخو ش یمرتض یدو س یدمف یخاست که که ش یمطالب

 [۵ورد.]سال قبل از وفاتش به نگارش درآ زدهیس یباتقر یعنیق 447کتاب را حدود سال  ینا یخ،ش

 روایت دارد.۵00بیش از  شده است یمکتاب در هشت فصل تنظ این

 :یبتفلسفه غ
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ه کنیم. ک بررسی خیلی در مورد فلسفه غیبت کار شده است ماتابع نص هستیم و از نگاه روایات می خواهیم

 پنج مورد هست.

 :یاز اسرار اله سری -1

 ین مخفر بندگااست که حکمت آن ب یاز اسرار اله ی( سریففرجه الشر یاهلل تعال)عجل  یامام مهد غیبت

 است وتنها بعد از ظهور حضرت فرا رسد، روشن خواهد شد.  یدهوپوش

وآله( فرمود یهاهلل عل یاکرم )صل یامبرپ
۶2 

 است. یدهاست که بر بندگان پوش یاز اسرار خداوند یوسر یهامر ال ینجابر! ا ای

 السالم( فرمود: یهصادق )عل امام

۶۳. 

 میازه دارد واجافت یدر آن به شك م یباطل ینده. هر جویرست تخلف ناپذا یبتیصاحب االمر غ یبرا همانا

هور، از ظ وجود داشت وپس یشینپ یها یبتاست که در غ یاو همان حکمت یبت. حکمت غیمکن یانعلت آن را ب

 یبرا یقتوها  ینشکسته، ا یوارد برپاداشتنخضر)ع( از کشتن پسر بچه و یروشن خواهد شد. همانند حکمت کارها

 او است. سرارااز  یوسر یاز امور اله یامر یبتالسالم( روشن شد که آن دو، از هم جدا شدند. غ یه)عل یموس

 صالح: یهاوغربال انسان آزمایش -2

                                           
 73ص 51بحار ج - 62

 266االثر ص منتخب  - 63
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ه فرج یل)عجل اهلل تعا یعصر، امام مهد یحضرت ول یبتآمده است که، حکمت غ یاتاز روا یبرخ در

 است. یلهوس یندم به امر یشصالح وآزما ی( غربال شدن انسانهایفالشر

 السالم( فرمود: یهطالب )عل یبن اب یمؤمنان عل امیر

.۶4 

م فرزندان از یردشد، خداوند در آخرالزمان م یمخواه ید( شهینو فرزندم )حسن وحسد ینخدا قسم من وا به

تا  ا گردند،ان جدشوند وگمراه یشخواهد شد تا مردم آزما یبغا یواو مدت یختما برخواهد انگ یرا به خون خواه

 .دندار یبه آل محمد کار یگر: خداوند دیندگو یکه افراد نادان م ییجا

 لسالم( فرمود:ا یه)عل ینحس امام

.۶۵ 

 یخردند وبرگ یرمب یناز د یبرخ یبتغ یناست. در ا یبتی( غیففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یامام مهد برای

به  یداتقامت نمد اسشو یم یجاددشمنان ا یکه از سو یصبر کند وبر مشکالت یبتغ ینمانند هر که در ا یثابت قدم م

 یدهان جنگبر دشمن یرمششوآله( با  یهاهلل عل یبر )صلیامگردد که انگار در کنار پ یاز اجر خداوند بهره مند م یقدر

 است.

 خواهد بود، فرمود: یسوال که فرج شما ک ینالسالم( در پاسخ به ا یه)عل صادق امام

.۶۶ 

                                           
 141غیبت نعمانی ص  - 64

 133ص51بحار ج - 65

 337ص 1اصول کافی ج - 66
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 نند.کشرکت  یبه شدت در امتحان اله یعیانافتد، مگر آن که ش یوظهور شما حضرت اتفاق نم فرج

 . السالم( فرمود: یهصادق )عل امام

 است. یعه( امتحان شیف)عجل اهلل فرجه الشر یامام مهد غیبت

 :یدفرما یباره م یندر ا یزالسالم( ن یهبن جعفر )عل یهفتم، موس امام

 

 بندگان خداوند بزرگ است.امتحان  یهخود ما یبتغ این

 بودن انسان ها: یشهپ ستم -3

الم( الس یهعل) یعل مؤمنان یرشده است. ام یانبودن انسان ها ب یشهستم پ یبت،فلسفه غ یات،از روا یبرخ در

 در مسجد کوفه فرمود:

 

ا از ، آنان ران هاانس یرو یادهبودن وز یشهستم پ یلخداوند به دل یماند، ول ینم یخال یهاز حجت ال زمین

 سازد. یوجود حجت خود محروم م

 امام باقر)ع( نیز می فرمایند: 

 زمان: یبا طاغوت ها یعتب یوغاز  آزادی -4

است  ین( ایفر)عجل اهلل فرجه الش یامام مهد یبتکمت غآمده است: علت وح یاسالم یاتاز روا یبرخ در

را  یمحاک چیبا ه یعتشود وتعهد وب یزمان آزاد م یبا طاغوت ها یعتب یوغاز  یبتکه، آن حضرت با وجود غ

 یم یته رسمها را ب کومتح یهتق یامامان از رو یگرخود آزادانه تالش کند. د یامبرعهده ندارد، تا بتواند در زمان ق

 یاهوطاغوت  ت هارو، با حکوم ین. از ایستن یه( مامور به تقیف)عجل اهلل فرجه الشر یامام مهد یتند، ولشناخ

 .یستن یامر شدن ینآن حضرت نباشد، ا یبتکند، واگر غ ینم یعتزمان ب
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 باره فرمود: ینالسالم( در ا یه)عل یحسن مجتب امام

...۶7 

 یورن را از زما یاحاکمان وطاغوت ه یعتالسالم(( در زمان خود ب یهم)عل یتکدام از ما )امامان اهل ب هر

 یاز محضرت نم ت آنبه امام یمبن مر یسی( که عیف)عجل اهلل فرجه الشر یمگر امام مهد یم،به عهده گرفته ا یهقت

ش بر گردن کند یم یامکه ق یگرفت تا زمان نظردر  یبتیاو غ ینگه داشت وبرا یگزارد. خداوند والدت او را مخف

 نباشد. یحاکم یعتب

 هیجاد )علمام سااز  یتیاست؛ مانند روا یدهالسالم( رس یه)عل امامان معصوم یگراز د یزن یگرید روایات

باره که فرمود:  ینالسالم( در ا یهسخن امام هشتم )عل یاو السالم( که فرمود: 

ت در د، حضرصادر ش یبن عثان عمر توسط محمد یعقوب،اسحاق بن  یمقدسه برا یهاز ناح یعیتوق همچنین

 فرمود: یعتوق ینا

. 

سخش را ه اگر پاک ایییزهمومنان! از چ یواقع شده است، خداوند )عزَّ وجلَّ( فرمود: ا یبتکه چرا غ ینا اما

من در  یودند، ولنم تیعزمان ب یاننمودند وبا طاغوت یه. همه پدران من تقیدپرسش نکن یست،شما ن یندخوشا ید،بدان

 .یمانم یامودر هنگام خروج آزادانه ق نباشدبر گردنم  یانطاغوت یعترار گرفته ام تا بق یبتپس پرده غ

                                           
 142ص  51بحارج - 67

 بحار - 68
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 (:یف)عجل اهلل فرجه الشر یمهد امام جان حفظ -۵

ده است. فظ نموح( جانش را از شر دشمنان یفامام دوازدهم )عجل اهلل فرجه الشر یبتغ یلهبه وس خداوند

د، تشنه بو حضرت که به خون ان ی( مطرح نبود، معتمد عباسیفلشر)عجل اهلل فرجه ا یامام مهد یبتاگر مسأله غ

اوند ز حجت خدا ینکرد وزم یم یدشه یز( را نیف)عجل اهلل فرجه الشر یمانند پدران بزرگوار آن حضرت، امام مهد

 شد. یم یخال

 است. یدهالسالم( به ما رس یهم)عل یتاز امامان اهل ب یفراوان یاتباره روا ینا در

قائم ما  برای  السالم( فرمود: یه)عل رباق امام

چه؟ حضرت فرمود: چون ترس از کشته  ی: برایدپرس یاست. راو یبتیغ یزدعج( قبل از آن که به پا خ ی)امام مهد

 شدن او وجود دارد.

 :یسدنو یم بتیچند درباره فلسفه غ یاتیروا یانبعد از ب یطوس شیخ

 یعه،آمده است؛ مانند امتحان ش یبتچه از اخبار درباره حکمت وفلسفه غ آن

. سبب است یعیانش یبرا یبتغ یجهبلکه به عنوان اثر ونت یست،ن یبتبه عنوان حکمت وفلسفه غ ینهاا ،

 ت.دشمنان اس یله( به وسلشریفل اهلل فرجه ا)عج یهمان ترس از کشته شدن امام مهد یبتوفلسفه غ

بیشترین دلیل و نتیجه غیبت انبیاء حفظ جان بوده است غارثور برای پیامبر و حضرت عیسی هم تهدید به 

 .70قتل بوده است

 :یصغر یبتدوره غ یها یژگیو

                                           
 203الغیبه شیخ طوسی ص - 69
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 حلت امامور تفا( بعد از دوره اخیف)عجل اهلل فرجه الشر یامام مهد یشد برا یانگونه که قبال ب همان

ز ختفا آغاوره اد یانوکوتاه مدت است که با پا یصغر یبتغ یکیوجود دارد؛  یبتالسالم( دو نوع غ یه)عل یعسکر

 .وهنوز ادامه دارد استشروع شده  یصغر یبتودرازمدت که بعد از دوره غ یکبر یبتغ یگرشد، ود

)عجل  یمام مهداآغاز امامت  یعنی(؛ السالم یه)عل یکه از زمان شهادت امام حسن عسکر یصغر یبتغ دوره

 یرفت،ذپ یاناپ یمحمد سمر یابو الحسن عل یعینچهارم آن حضرت؛  یر( شروع وبا درگذشت سفیفاهلل فرجه الشر

 گردد: یدارد که به آن اشاره م ییها یژگیو

 ین. به خاطر همیدال طول کشبه هفتاد س یكنزد یمحدود است واز نظر زمان یصغر یبتزمان غ - 1

است  ینطوال که زمانش یکبر یبتنموده اند، بر خالف غ یرتعب یصغر یبتزمان، از آن به غ یوکوتاه یتمحدود

 داند. ینم یومدت آن را جز خداوند کس

وکال  ، بلکه باها پنهان نبود یدهاز د ی( به کلیف)عجل اهلل فرجه الشر یامام مهد ی،صغر یبتدر دوره غ - 2

مام اا با از افراد ر یآن حضرت مالقات برخ یرانآن حضرت سف یرانسف یوگاهخاصش در تماس بود،  یرانوسف

 دادند. یم یب( ترتیف)عجل اهلل فرجه الشر یمهد

شتند گذا یم نیار م( دیفچهارگونه، با امام )عجل اهلل فرجه الشر یرانسف یلهخود را به وس یپرسش ها مردم

 یرابهارگانه چ انیرمقدسه وبا واسطه سف یهاز ناح یعاتیوقدوره ت ینکردند. در ا یم یافتخود را در یوپاسخ ها

 شد. یصادر م یعیانش

( یفه الشر فرج)عجل اهلل یرابطه قطع شد. امام مهد ینا ی،وبعد از درگذشت سمر یکبر یبتدر دوره غ اما

 ینه، اکدارد  یم یاندهد وآنگاه ب یخبر م یالوقوع او را به و یبمرگ قر ی،چند روز قبل درگذشت سمر

 وجود نخواهد داشت. یکبر یبتساله، در دوره غ 70 یارتباطها

 چهارم( خواهد آمد. یر)سف یندهآ ی( در بحث هایفامام )عجل اهلل فرجه الشر یحتوض این



74 

 

تك  یداشت که برا یندهنما 4 یاو یلوکفیر یا س 4(، یفامام )عجل اهلل فرجه الشر یصغر یبتدر دوره غ - ۳

 یتامورمنفر  4 ینا یحضرت از سو یندگاننما یگرحکم وکالت صادر نمود ود ی،یگرپس از د یکیتك آنان و

ائمه  ه فرمودهلکه بب ندارد،آن حضرت وجود  یژهبه عنوان نائب و یدوره، فرد خاص ینا یانداشتند. اما بعد از پا

دوره  ین،نابرابشد. اعام آن حضرت ب یندهونما یلتواند وک یوکالت را داشته باشد، م یطالسالم( هرکس شرا یهم)عل

 نمود. یمعرف یهانوکالت فق یا ی،توان به دوره رهبر یرا م یصغر یبتبعد از غ

رجه ف)عجل اهلل  یوامام مهد ینندت را بباز افراد، آن حضر یممکن بود برخ یصغر یبتدر دوره غ - 4

 سد.شنا یو را نما یندواگر هم بب یندب یاو را نم یکس یکبر یبتدر دوره غ ی( را بشناسند، ولیفالشر

ر با مگ یند،اگو نمباز یگراند یوبشناسند اجازه ندارند آن را برا یننداز خواص، حضرت را بب یهم برخ اگر

 .ینانبه افراد مورد اطم یااجازه خود حضرت و

 السالم(: یه)عل یپس از رحلت امام عسکر یاختالفات فرقه ا

 یهعل) یسکرعکه خانه امام حسن  ییاشتند تا جاد یستم روا م یعههمواره بر امامان ش یعباس حاکمان

د. باط باشنر ارتتوانستند آزادانه با آن حضرت د ینم یعیانقرار داشت، وش یانالسالم( در کنترل حکومت عباس

 سانند.ادت رمتولد شود، او را به شه یالسالم( فرزند یه)عل یامام عسگر یآنان درصدد بودند تا اگر برا

 یهقت یاط،حتا( راه السالم یه)عل یازدهمموجب گردد تا امام  یانعباس یاستاختناق وس جو یناست که ا طبیعی

 یدرس اوج خود به هیوتق یاطالسالم( احت یه)عل یدر زمان امام عسکر یبه کار برد. آر یش،از پ یشرا ب یورازدار

ت امام شتن والددا یفآنها، مخ که از جمله پرداختندالسالم( به کتمان امور  یهامامان )عل یگراز د یشوآن حضرت ب

 ( است.یف)عجل اهلل فرجه الشر یمهد

السالم(  یه)عل یدر آغاز رحلت امام حسن عسکر یعیاناز ش یوالدت آن حضرت باعث شد تا برخ اختفای

 یازدهمامام  یعهش یدهشوند، )چون طبق عق یدالسالم( دچار شک وترد یهودوازدهم )عل یازدهمدر امر امامت دو امام 

 یم یدهم پسر نداشته باشد، در امامتش تردیازدداشته باشد تا او امام دوازدهم گردد، حال اگر امام  یپسر یداب
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فرقه  1۵ یا 14آن حضرت به  یروانالسالم( پ یه)عل یکه نوشته اند: بعد از رحلت امام عسکر یشود.( به طور

 فرقه شدند. 2۰ آن حضرت یرواناز مورخان، پ یبلکه بنا به نقل برخ منشعب شدند،

د، جود آمدنبه و السالم( یه)عل یکه بعد از رحلت امام عسکر ییگروهها وفرقه ها ینا یتمام ،هر صورت در

( فیجه الشر فر)عجل اهلل یالسالم( همه به امامت امام مهد یه)عل یازدهمامام  یبا روشن شدن وجود فرزند برا

 .یستن یشینیانپ یاب هاجز در کت یگروهها اثر یناز ا یگرگردن نهادند، ود

 نواب اربعه: 

 یعیانص خود به شنفر را به عنوان نائبان خا 4 یصغر یبت( در دوره غیف)عجل اهلل فرجه الشر یمهد امام

ربعه ند. نواب ابود یعهش یواز عالمان بزرگ وپارسا یشینتن، از اصحاب باسابقه امامان پ 4 یننمود. ا یمعرف

 عبارتند:

 یعمر یدبن سع أبو عمرو، عثمان - 1

 یعمر یدحمد بن عثمان بن سعابو جعفر، م - 2

 یبن روح نوبخت ینابو القاسم، حس - 3

 یبن محمد سمر یابو الحسن، عل - 4

)عجل  یرت مهدونائب خاص حض یرسف 4 ینا یها یتوفعال یاطالعات خود را درباره زندگ یشترینب امامیه

 وده است؛ ستناد نما یمیدقعمدتا به دو اثر  یزکنند. او ن ینقل م یوسط یخاثر ش یبة(، از کتاب الغیفاهلل فرجه الشر

 .یمدار یم یانب یلعنوان ذ 4را در  یباره مطالب یندر ا

 : نواب اربعهالف

 : مالک نصب نواب اربعهب

 یعیانارتباط نواب اربعه با ش یفیت: کج
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 نواب اربعه یها یتومسئول یف: وظاد

 

 نواب اربعه: یاجمال ی: معرفالف

 ح است:شر ینبد یدهبرگز یصغر یبت( در دوره غیف)عجل اهلل فرجه الشر یکه امام مهد یخاص یبنا چهار

 :یعمر یدعمرو، عثمان بن سع أبو -1

 ( است.یفه الشر)عجل اهلل فرج یامام مهد یرنائب خاص وسف یناول یعمر یاسد یدعمرو، عثمان بن سع ابو

 اسد است. یبن یلهمعروف است، چون از قب یبه اسد او واال دارد. یمقام یعیانودر نزد ش

 مرده استش( بر السالم یه)عل یرا، هم از اصحاب امام هاد یددر کتاب رجال خود، عثمان بن سع یطوس شیخ

 السالم(. یه)عل یوهم از اصحاب امام عسکر

 یه جمعرا ک یالسالم( اموال یه)عل یبه دستور حضرت عسکر ی،عمر ید: عثمان بن سعیسدنو یم یطوس شیخ

 گرفت. یلآورده بودند، از آنان تحو یمن یعیاناز ش

 یدان بن سععثم یشترنان باقدام، آ ینکه با ا ینبر ا یالسالم( در برابر اظهارات حاضران مبن یه)عل یعسکر امام

 یمرع یدن سعبثمان عکه  یداست، فرمود: بله، گواه باش یافته یشافزا یدانند واحترام و یرا مورد اعتماد م یعمر

 .دخواهد بو یپسرم مهد یلوک یزمن است وپسرش محمد ن یلوک

 یرورد اعتماد؛ نظم یعیاننفر از ش 40خود را به  ینالسالم( جانش یه)عل یامام عسکر یگری،د یتبه روا بنا

نفره فرمود:  40ه گرو ینکرد. آن حضرت به ا یمعرف یدبن بالل، احمد بن هالل وعثمان بن سع یعل یوب،بن ا ینحس

ثمان، ع( از یفره الش)عجل اهلل فرج یت امام مهدیب. آنگاه دستور داد تا در طول غیستنداو ن یتقادر به رو یگرد

 او، اطاعت کنند. یندهنما
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 ینتکف یل،تغس بود که مراسم یعمر یدعثمان بن سع ینالسالم(، هم یه)عل یامام حسن عسکر شهادتاز  پس

 یدامام مه یعاتکند. توق یداللت م یدعثمان بن سع یبر مقام واال خود ینآن حضرت را عهده دار شد؛ ا ینوتدف

 .یدرس یم یعیانتوسط او به دست ش یز( نیف)عجل اهلل فرجه الشر

رخ )محل نطقه کالسالم( از سامرا به بغداد رفت ودر م یه)عل یبعد از رحلت امام عسکر یدبن سع عثمان

ن امامت دورا یوهشبه  کرد. او یم یرا سرپرست یابتامور دفتر ن ،یزندگ یان( ساکن شد ودر آنجا تا پایعیانسکونت ش

 نمود. یم یافترند، دداشت یمقدسه ارسال م ناحیه یبرا یعیانرا که ش یالسالم( نامه ها واموال یه)عل یامام عسکر

 :یدرحلت عثمان بن سع تاریخ

ا ارائه رگ او مر یخکس تار چیه یدارد، ول یعهش یخدر تار ینقش مهم یعمر یدکه عثمان بن سع یوجود با

 را ارائه دهند. یقابل توجه یها یخاند تا تار یدهکوش یدهد، مورخان بعد ینم

را  یمأخذ یچه یه( ادامه داشت.، ول 2۶۵تا سال ) ید: سفارت عثمان بن سعیسدنو یم یمعروف الحسن هاشم

 کند. یذکر نم

ل در سا یرسف ین( نخستیفجل اهلل فرجه الشرامام دوازدهم )ع یبتسال پس از غ 20: یسدنو یم یعل جواد

 ه( در گذشت. 280)

ز ( وقبل السالما یه)عل یبعد از رحلت امام عسکر ی،عمر یدگفته اند: درگذشت ابوعمر، عثمان بن سع برخی

عد بمان )که مد بن عثاست، در زمان مح یابتن یندروغ یاناز مدع یکیاحمدبن هالل که  یراداد، ز یه( رو 2۶7سال )

ه( 2۶7ر سال )دالل ه. احمد بن یرفتبت او را نپذیاشد،( با او مخالفت کرد، ون یلاول به مقام سفارت نا یرز سفا

 درگذشته بود. یختار ینقبل از ا یعمر یدفوت کرد. پس قطعا عثمان بن سع

 :یعمر یدبن عثمان بن سع محمد -2
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 یداس یعمر یدن سعباجعفر، محمد بن عثمان ( ابیف)عجل اهلل فرجه الشر یامام مهد یژهو یبونا یرسف دومین

مقدس  یهز ناحاخاص  یابتن کالت و به و او نشست و ی( به جایعمر یداست که بعد از وفات پدرش )عثمان بن سع

 منصوب شد.

 راو توانست د ( بود،یف)عجل اهلل فرجه الشر یخاص امام مهد یبونا یلبن عثمان حدود چهل سال وک محمد

 یاه یتفعال ن همهآوسرانجام بعد از  یدرا مغلوب نما یانشده بود، مدع یعشا یابتن یندروغ یزمان خود که ادعا

 ه( رحلت نمود. ۳0۵در سال ) یاالول یدر آخر ماه جماد یهمکتب امام یشبردپ یخالصانه برا

 یادآورا رگ خود ر( زمان میف)عجل اهلل فرجه الشر یامام مهد ییماه قبل از مرگش با راهنما 2به مدت  او

 فروبست. یاحفر کرد ودر روز موعود چشم از دن یخود قبر یرو، برا ینشد. از ا

 یبونا لیوک ینبه عنوان سوم یبن روح نوبخت یناو وبا دستور حضرت حجت، ابو القاسم، حس یتطبق وص بر

 شد. یمقدسه معرف یهخاص ناح

 : یبن روح نوبخت ینالقاسم، حس ابو -3

بن  ینسم، حسالقا بزرگوار ابو یخ(، شیف)عجل اهلل فرجه الشر یامام مهد یدهگزخاص وبر یروسف یبنا سومین

 یبنا ینسوممد ومح ینمقدسه به عنوان جانش یهاز ناح یمحمد بن عثمان عمر یاتاست. او در زمان ح یروح نوبخت

. شد یحضرت معرف یالنووک یعیانبه خواص ش یعمر یدحضرت منصوب شد وتوسط محمد بن عثمان بن سع یژهو

 یابتندر امر  یز وابعد  یعیانفراهم نمود تا ش یداتیکار تمه ینا یاش برا یدر چند سال آخر زندگ یدمحمد بن سع

 مواجه نشوند. یووکالت با مشکل

امر  یتمسؤول ه( ۳0۵سال ) یاالول یبعد از درگذشت محمد بن عثمان در آخر جماد یبن روح نوبخت حسین

 را بر عهده گرفت. یابتن
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بن  ینارت حسسف یا( بریففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یکه محمد بن عثمان به دستور امام مهد یداتیهتم با

وبه رو ر یمشکل لت باوکال وکارگزاران سازمان وکا یاز سو یژهوبه و یعیان،ش یروح به وجود آورده بود، او از سو

 نشد. 

شده بودند، به  یمعرف یعهه( قرامطه که ش ۳11است که، در سال ) ینآمده است ا یخکه در تار یمورد تنها

رات فابن و ید،به وجود آ یعیانبر ضد ش یحمله موجب شد تا در بغداد جو ینکاروان حجاج حمله کردند. ا

ال بعد در سبرد و یبن روح در اختفا به سر م ینسال حس ین. در همیندوسپس اعدام نما یروفرزندش را دستگ

 .یافتود را بازگذشته خ یتودوباره موقع یده( آزاد گرد ۳17وسپس در سال ) شد یسال زندان ۵وبه مدت  یردستگ

سه را بر عهده مقد یهسال منصب سفارت از ناح 21ه( به مدت  ۳2۶ه( تا سال ) ۳0۵بن روح از سال ) حسین

در غداد بدر  حضرت را یگرام یرسف ینا یکرفروبست. پ یاسال چشم از دن ینشعبان هم یجدهمه یخداشت ودر تار

 .یندجو یاو تبرک م یارتاست ومردم به ز یعیانش یارتگاهسوق الشورجه به خاک سپردند ومقبره اش ز

بو ااو، به  عد ازبخاص  یابت( مقام نیففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یوبه دستور امام مهد یو یتبه وص بنا

 .یدرس یبن محمد سمر یالحسن، عل

 : یبن محمد سمر یالحسن عل ابو -4

 ید سمرن محمب ی( ابو الحسن، علیففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یخاص امام مهد یبنا ینوآخر ینچهارم

(، یفلشرارجه ف یبه دستور حضرت صاحب االمر )عجل اهلل تعال ی،بن روح نوبخت یناست. او بعد از درگذشت حس

تا  یبه نقل یاه( و ۳19ان سال )شعب مه( تا پانزده ۳2۶شعبان ) یجدهمه یخاز تار یرا عهده دار شد. و یابتامر ن

 نمود. یرا رهبر یابته( سازمان وکالت ون ۳28پانزدهم شعبان سال )

 را قادر طه اوراب ینجعفر بن محمد، بود. ا یان،عباس یرشوهر خواهر وز یبن محمد سمر یالحسن، عل ابو

 به دست آورد. یاندر دستگاه عباس یساخت تا سمت مهم
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 ینمهاشت. شهرت د یبه حسن خدمتگزار یهبود که در سازمان وکالت امام هیعوش ینمتد یاز خاندان او

 ژهیوبه و نیعیاش یامر سفارت خود از سو یرشاو، موجب شد تا در پذ یوحسن اعتماد وامانتدار یو یکویگذشته ن

امام  نیاستر یران سفعه او را به عنویروبه رو نشود. وکال وخواص ش یکاگزاران در سازمان وکالت با مشکل یاز سو

و دند تا ادا یم یلتحو یخود را به و یشناختند. ووجوهات شرع یت( به رسمیففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یمهد

 مقدسه برساند. یهآن را به ناح

یابت مدت ن نداشت، هم به جهت کوتاه بودن یتفعال یبرا یادیفرصت ز یبن محمد سمر یالحسن، عل ابو

فق به م مواگر ه یاانجام دهد و یگسترده ا یها یتاو نتوانست فعال اسی،یخاص س یتوهم به جهت وضع سال4

قل ن یندگانآ یرات ها بیواستتار، آن فعال یاطواحت یه،تق یتشده بود، به جهت شدت رعا یگسترده ا یها یتفعال

 نشده است.

 :یعتوق آخرین

امام  یعتوق نیدر شد. در اصا یبن محمد سمر یروز قبل از درگذشت عل ۶مقدسه،  یهاز ناح یعتوق آخرین

 یرسف ین،اد از کرد واعالن نمود که بع یشگوییرا پ ی( زمان درگذشت سمریففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یمهد

. آن شود یشروع م کبری یبترسد وغ یم یانبه پا یصغر یبتدوره غ یکند وبا مرگ سمر ینم ینرا مع یونائب

 قرار است: ینبد یفشر یعتوق

مرگ  یبتتو را در مص ینی! خداوند پاداش برادران دیبن محمد سمر یعل ینام خداوند بخشنده مهربان. ا به

مقام  ینا ینیمرد، پس امر حساب وکتاب خود را مرتب کن ودرباره جانش یهخوا یگرروز د ۶تو بزرگ دارد. تا 

است،  یده( فرارسیکبر یبتغ یاکامل  یبت)غ یدوم یبتغ یراز یند؛تو بنش یمکن تا به جا یتکس وص یچبه ه یابت،ن
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که دل ها را خواهد بود  ینخواهد بود وآن پس از مدت دراز یکه خداوند )عزَّ وجلَّ( بخواهد، ظهور یتا آن روز

مشاهده خواهند  یمن ادعا یعیانش یبرا یکسان یپرگردد. به زود یداداز ستم وب ینوزم یردوقساوت فراگ یسخت

 ید،من را نما یدند ی( از آسمان، ادعای)بانگ یا یحهوبر آمدن ص یانیاز خروج سف یشکه پ ینمود. بدان هرکس

 ت است.از آن خداوند بلند مرتب یدروغگو است. قدرت وتوانمند

را  و نیابت ا دیدممنظور از مشاهده دیدن و رویت نیست بلکه منظور ادعای نیابت هست که بگوید من امام ر

 به من سپرد.

 :یسدنو یبه نقل از ابو محمد، حسن بن احمد مکتب مصفحه ۵1۶کمال الدین صدوق  شیخ

ل از وز قبچند ر یم،بود السالم بغداد ینةدر مد یبن محمد سمر یدر سال درگذشت ابو الحسن، عل ما

 یخه بردارنس و یمآن نوشت یما از رو حضرت را به ما نشان داد و یعتوق یناو ا یدیم،درگذشت او به حضورش رس

حالت  و را درا و یدیمرس یبه نزد سمر ید،چون روز ششم، روز موعود فرا رس و یمدش خارج شدزاز ن و یمنمود

ت؟ بعد اس یسکتو چه  ینوجانش یگفتند که وص یجان دادن است. به وکه در حال  یدیمد یم؛احتضار مشاهده کرد

ه است ک تییا مشر( است؟ او در پاسخ گفت: خدا یففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یامام مهد یبنا یاز تو چه شخص

 اص امامخائب ن یکبر یبتدر دوره غ یاست وکس یدهرس یانبه پا یصغر یبت: دوره غیعنیخود انجام خواهد داد )

ان ججان به  آنگاهمطلب را گفت و یناست.( ا یاله یتخود از مش ینوا یست( نیففرجه الشر ی)عجل اهلل تعالیمهد

 شد. یدهبود که از او شن یسخن ینآخر یننمود. ا یمتسل ینآفر

 یدسر یانپا ( بهفیفرجه الشر ی)عجل اهلل تعال ینواب خاص با امام مهد ینبه بعد ارتباط ب یختار ینا از

 آغاز شد. یکبر یبتره غودو

 یتفاق افتاد، ولاه(  ۳۳9پانزدهم شعبان سال ) یبن محمد سمر یرحلت ابو الحسن، عل یخاست که تار مشهور

( ذکر ه ۳28ال بان س( را پانزدهم شعیففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال ینائب بزرگوار امام مهد ینصدوق رحلت ا یخش

 نموده است.

 مقدسه: یهاحن یعتوق ینچند در آخر نکاتی
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را  یدرگذشت و یبن محمد سمر یالحسن، عل روز قبل از درگذشت ابو ۶)عجّل اهلل فرجه(  یامام مهد - 1

 یهر امامود از نظز موعوتحقق آن در رو یشگویی،پ ین. ایدفرا رس ینمود. ودر روز موعود، مرگ و یانب یعتوق یندر ا

 ست.( صادر شده ایففرجه الشر یل اهلل تعالحضرت حجت )عج یاز سو یعتوق یناست که ا یقاطع یلدل

 ،یابتمر نرا در ا یدستور داد تا کس ین سمر( به ابو الحسیففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یامام مهد - 2

 یاهلل تعال )عجل یهدام مام ینب یمتمام، داللت دارد که راه ارتباط مستق یجمله به روشن ینخود قرار ندهد. ا ینجانش

ود خ یسش هانان پرآتوانند با واسطه  یبه بعد مردم نم یختار ینواز ا یدرس یانونواب خاص به پا( یففرجه الشر

 بگذارند. یانرا با آن امام در م

 است. شده یانب یکبر یبتوآغاز غ یصغر یبتغ یانیزمان پا یعتوق یندر ا - ۳

ه در چه ک یستر ما معلوم ن( به اذن خداوند است وبفیفرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یظهور امام مهد - 4

 ظاهر خواهد شد. یخیتار

ده است؛ ش( ذکر یففرجه الشر یعالت)عجل اهلل  یظهور امام مهد یدو نشانه وعالمت برا یعتوق یندر ا - ۵

 .یآسمان یحهص یگریود یانیسف یامق یکی

مروزه ما کسانی از شیعیان ممکن است ادعای نیابت داشته باشند که هر کس چنین کند کذاب هست. ا -۶

 .71همه جای دنیا از این افراد و فرقه های انحرافی داریم

 

 نصب نواب اربعه: ی: مالک هاب

خود  لینوان وکعا به ر یالسالم( افراد گوناگون یهشد، امامان معصوم )عل یانگونه که در مباحث گذشته ب همان

 بودند.  یدهبرگز

                                           
 پایان درس دوازدهم - 71
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 هایارمع یسر یكنصب ها  ینکنند وقطعا در ا یالسالم( براساس حکمت، رفتار م یهامامان معصوم )عل

در  مالک ها ینه اک یمدان یم یینه. از سو یا یمکن یداپ یمالک ها دسترس ینوجود دارد، خواه به ا ییومالک ها

 .اسالم است یارزش یمالک ها یراستا

 مالک های عام:

 ت امامانوکال کس به مقام خداوند بزرگ در رأس همه مالک ها قرار دارد، وهر یوبندگ یعلم تقو ایمان،

. اما بود یعیبنان طآدر  یت،ودرا یتودانش الزم وتقو یمانا یعنی یط؛شرا ینوجود ا یدرس یالسالم( م یهمعصوم )عل

ور مذک یطراشمان شدند. ه یلمقام نا ینمقدس به ا یهاز ناح یصغر یبتچهارگانه که در عهد غ یراننواب خاص وسف

 بودند. یمدارا  یدر حد باالتر یدرا با

 مالک های خاص:

 ر است.رخورداب یا یژهو یتشده از اهم یاد یومالک ها یطسمت با ارزش چند مالک، افزون بر شرا ینا در

 یورازدار یهق از، ییباال یارد بسحدر  یبن روح نوبخت یندر حد باال، به عنوان مثال: حس یورازدار یهتق - 1

ا به رن روح ب ینحس یكهر  یمذاهب اسالم یکه علما یبه گونه اکرد.  یسخت ودشوار استفاده م یطدر آن شرا

 .ییباال یارحد بس رآن هم د ی،ورازدار یهتق یتنبود جز رعا ینکردند وا یخود منتسب م

زل ععن نمود لرا  یهکه معاو یلدل یناز خدمتگزاران خود را تنها به ا یکی یه،وحفظ تق یترعا یدر راستا او

 واخراج کرد.

ب خن موجس ینکرد؛ ا یم یاد یکیبه ن ینراشد ینسبت به خلفا یه،به جهت تق یح در مجلسبن رو حسین

را در رد که چکدوست اخطار  ینکرد، ابن روح به ا یسخن تبسم ینناخواسته از ا از دوستانش شد و یکی یشگفت

 .ندازدرا به خطر ا یهکامل تق یتگونه برخورد کردن روش رعا ین! چه بسا ایدیمجلس خند

به  یابیمهم بود ودشمن در جهت دست یاربس یرانوممتاز، از آنجا که کار سف یعال یارصبر ومقاومت بس - 2

خاص امام  یروسف یبنا یاز سو یهرگونه ضعف وسست ید،کوش ی( میففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یامام مهد
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 یدبا ین،رو به رو شود. بنابرا تبا بن بس ی،حرکت واکنش ینشد که ا ی( موجب میففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال

 بردبارتر باشند. مقاومتر و یگران( از دیففرجه الشر یامام )عجل اهلل تعال یرانسف

بن  ینسم، حستو ابو القا یوبه جا یخاص حضرت نشد یب: چرا تو نایدندپرس یاز ابوسهل نوبخت یا عده

 یم ر از همهبهت السالم(( یهم)امامان )عل منصب سفارت شد، او در پاسخ گفت: آنان یمقدسه متصد یهروح از ناح

م. اگر کن یره ممناظ دارم وبا آنان آمدهستم که با دشمنان رفت و یمقام است. من آدم ینا یقال یدانند که چه کس

 ،دانستم یمن م اند،د ی( میففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یبن روح درباره امام مهد ینآنچه را که ابو القاسم، حس

ر وجود را ب ادییبن یلتا دال یدمکوش یم یدم،د یبا دشمنان، آنگاه که جدال ولجاجت آنان را م یمحث هادر ب یدشا

خود  یعبا ریام را زح امبن رو ینمحل اقامت او را بر مال سازم. اما اگر ابو القاسم، حس یجهودر نت همامام ارائه د

ا نشان دهد، ( ریفلشرجه افر ی)عجل اهلل تعال یامام مهد قطعه قطعه کنند تا یچیپنهان داشته باشد، اگر بدنش را با ق

 دهد. یزند وامام را نشان نم یخود را کنار نم یهرگز عبا

در کتاب گرانسنگ خود،  یطوس یختر باشد. ش یتدرا با تر، عاقل تر و یدهفهم یگراننسبت به د یدبا - ۳

 یونائبان خاص حضرت حجت )عجل اهلل تعال یرانداللت دارد که سف یکند که به خوب یرا نقل م یاتیروا یبة،الغ

 یم یاز ذکر آن خوددار اختصار یتبودند. به جهت رعا یتوبا درا یدهفهم یرک،ز ی( تا چه حدیففرجه الشر

 .72یمکن

کرد که  یاستفاده م ی( در انتخاب نائبان خاص هود خود افرادیففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یامام مهد - 4

 یرومهم، به تعب یمخف یاراست بس یخاص، کار یابتنباشد. چون ن یتینسبت به آنها حساس یعباس در دستگاه ظالمان

معروف به  ی،عمر یدابوعمرو، عثمان بن سع حضرت یرسف ینمثال اول ی؛فوق سر یاو ی: باالتر از محرمانه، سریگرد

 داد و ی( را انجام میففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یامام مهد یکارها یوسمان بود، ابوعمرو با روغن فروش یارتز

ابو جعفر، محمد بن عثمان هم  یر،سف ینخاص حضرت باشد. دوم یرسف یآمد که و ینم یالشاصال حکومت به خ

از نفوذ  با دربار ارتباط داشت و نوبخت بود و یسوم از خاندان بن یبنا فروش بود و وغنر مانند پدرش سمان و

                                           
 236ر.ک: غیبت شیخ طوسی ص  - 72
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( در یففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یبا امام مهد یکردند که و ینم یتصور یننبهره مند بود، آنان هرگز چ یخوب

 ارتباط باشد.

 

 :یعیانارتباط نواب اربعه با ش ی: چگونگج

 ده نبود.خته ششنا یعهمردم ش یبه جهت وجود جو خفقان در آغاز برا یر،شخص سف یژهوکالت وبه و سازمان

 یعیطبن نبود وروش مردم یاو برا یابتن ی،عمر یدسفارت عثمان بن سع در زمان یژهدر آغاز سفارت به و ین،بنابرا

وکال، او ز خواص وا یودباشند. تنها عده معد تهنداش یو یتبا او در رابطه با مسؤول یارتباط چندان یعیاناست که ش

ان گذشت زم د ازگذاشتند. بع یم یانخود را با او در م یشناختند ومسائل شرع یخاص حضرت م یبرا به عنوان نا

وانب ج یترعا ، باکرد وارتباط یداخود را پ یگاهجا یعیانخالصانه وکال در نزد ش یبا تالشها یابتن ینکم کم ا

 شد. یشترب یهوتق یاطاحت

 نوع ارتباط: دو

 .یمتقاسطه ومسو یط بارتبا یگرود یبا واسطه وبه شکل هرم یکیبا نواب اربعه دو نوع ارتباط داشتند  شیعیان

 :یممستق یربا واسطه وغ تباطاول( ار

وانست ت ینم یانسازمان به جهت ظلم عباس یناصل در سازمان وکالت بود چرا که ا یكبا واسطه  ارتباط

در شکل  ،ینرفت واگ یم بهره یاستتار یدر ارتباط با مردم از راه ها یدبا ین،کند. بنابرا یتآشکارا وآزادانه فعال

 دارد. یسازگار یممستق یرارتباط غ

اشتند گذ یم انیدر م خود را با وکال یارتباط وکال نقش واسطه را عهده دار بودند، مردم خواسته ها ینا در

( یفه الشرفرج یعالهلل تونائب امام )عجل ا یرپرداختند. ووکال آنها را به سف یخود را به آنان م یوجوهات شرع یاو

به  یرسف ارتباط نیر اداشتند. د یم یافتخود را در سشهایمقدسه پاسخ پر یهاز ناح یرکردند وبا واسطه سف یمنتقل م

 ودند.منزله رأس هرم، وکال وخواص وسط وبدنه هرم، ومردم به منزله قاعده هرم با هم در ارتباط ب
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بن  فر، محمدجع یباشد.  یربغداد برقرار بود وسپس فراگ یعیانش یندر ب یباًدر آغاز تقر یارتباط هرم این

فر، ابو جع یخصش یلعده به ظاهر وک ینبن روح بود، ا ینداشت که از جمله آنان حس یلوک 10عثمان، در بغداد 

( یفرجه الشرف یعال)عجل اهلل ت یدر اموال امام مهد یلدر واقع وک یبودند، ول یمحمد بن عثمان در امور تجارت

 کردند. یم یتفعال یعیسازمان وکالت ش یبودند. وبرا

ثال بنا اشتند؛ مند یعالسالم( اطال یه)عل یامام عسکر ینسته شهرستانها از جانشعالمان برج یآغاز کار حت در

ت امام د از رحلبع یاهواز یارمهز یممحمد بن ابراه یبة،در کتاب الغ یطوس یخدر بحاراالنوار وش یمجلس یتبه روا

 د از چندو بعخت، اشنا ی( را نمیففرجه الشر الیالسالم( امام زمان، حضرت حجت )عجل اهلل تع یه)عل یعسکر

 .فرت نموداق مساآن حضرت به عر ینالسالم( گذشته بود به منظور شناخت جانش یه)عل یازدهمسال از رحلت امام 

جوهات وند که بود یرالسالم( متح یه)عل یدو سال از رحلت امام عسکر یکیمردم بعد از گذشت  ینورد در

 یفف الباب  تعروال یرةهذه ح یاقومرفتند، او گفت:  نورییبدهند. به نزد احمد بن محمد د یرا به چه کس یشرع

 ست.(ا یسکوقت چه  ینخاص حضرت در ا یبونا یرسف یمدان ینم یست،مردم االن وضع معلوم ن یهذاالوقت، )ا

 

 واسطه: یوب یمارتباط مستقدوم( 

اصه خ یابته نمسأل دبنا بو یراوجود نداشت؛ ز یصغر یبتنواب اربعه در دوره غ یتارتباط در آغاز فعال این

 یراستتا یاه یتلمعلول ظلم حکام است که بازتاب وواکنش آن، فعا یان،جر ینا یبماند واصال فلسفه وجود یمخف

 سازمان وکالت است.

تماس  یمامستق ا آنانرا از وکال وخواص گرفتند توانستند ب یرسف ینام ونشان یبه صورت پنهان یعیانکم ش کم

 .یافتشروع شد وادامه  یرسف ینمدتا از زمان سفارت دومکار ع ینبرقرار کنند. ا
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 )عجل یهدمام ما یسفرا یشاز افراد مورد اعتماد پ ی: عده ایسدنو ینوع ارتباط م یندرباره ا یطوس شیخ

قدسه م یهز ناحارا  خود پاسخ آن یداشتن خواسته ها یانب یارفتند وبا دادن نامه و ی( میففرجه الشر یاهلل تعال

 کردند. یم یافترا دروتوسط سف

ز اند وبعد داد یبود، نامه م یکردند به صورت کتب یم یافتکه در ییپاسخ ها یگاه یمارتباط مستق ینا در

 کردند. یم یافتچند روز پاسخ آن را در

 یاب یلعود اناال  یصاحب یقال ل یامشده است: فلما کان بعد ثالثة ا یرتعب ینچن یاتاز روا یبرخ در

 یافتردواب نامه را نزد ابو جعفر محمد من عثمان تا ج یمبه من گفت: برو یقمروز رف ۳د از گذشت ( )بع7۳2جعفر)

 .(ییمنما

 خ نامه ام را داد.(روز پاس ۳( )بعد از 7۳۳)یامبعد ذلك بثالثة ا یآمده است: ثم اخبرن یگرد یریتعب ودر

فت: دگان گاز پرسش کنن یبرخ بن روح به ینشد، چنان که حس یپاسخ داده م یهم به صورت شفاه گاهی

 .یدبه حائر برو ید؛دار یتشما مامور

 

 نواب اربعه: یهایت: مسؤولد

 قرار است: یننواب اربعه بد یها یتومحور فعال وظایف

 (:یففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یمردم درباره وجود امام مهد یرتشک وح زدودن -1

 یالسالم( ب یه)عل یامام عسکر یاز وجود فرزند برا نیعیاش یصغر یبتدر آغاز غ یاسیس یطتوجه به شرا با

( در خفا به سر یففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یبودند، چرا که جو اختناق، حاکم بود واگر امام مهد یرتخبر، ودر ح

السالم( رحلت نمود، تنها  یه)عل یامام عسکر هه( ک 2۶0کشتند، در سال ) یبرد، در همان آغاز حضرت را م ینم

که نواب اربعه به  یا یفهوظ ین( باخبر بودند. مهم تریففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یاز وجود امام مهد یاد خاصافر
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 یه)عل یثابت کند، امام عسکر یعیانش یبود که برا ینبرعهده داشت، ا یعمر یدعثمان بن سع یعنیاول؛  یرسف یژهو

 باشد. یآن حضرت مخاص  یبدارد که اکنون امام است واو نا ی( فرزندمالسال

رده بود ست آودالسالم( به  یهما)عل یوعسکر یدو امام هاد یکه از سو یبا اعتماد یعمر یدبن سع عثمان

ره را دربا مردم زمان حساس شك یناعتقاد داشتند، توانست در ا یو یبه صداقت ودرستکار یهامام یعهوبزرگان ش

 یلکو یه درستب یه وآنان ثابت کند ک رایب یزون ید( بزدایففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یوجود وامامت امام مهد

 یکاف یرتك وحزدودن ش یواعتماد مردم به او، برا یمنزلت ودرستکار ینهم ا یمقدسه است. گاه یهخاص از ناح

کردند  یمالبه خواستند، واز کرامت وشبه معجزه مط یاو م یصدق ادعا یلدال یعمر یدنبود، واز عثمان بن سع

( یفالشر فرجه یال تع)عجل اهلل یداد وآنان به وجود وامامت امام مهد یارائه م یلیدال همقدس یهاز ناح یزنوعثمان 

 شدند. یمعتقد م یوکالت خاصه و یزون

کرد؛  یم نییسنگ یبر دوش و یشترب یفهوظ ینبود ا یصغر یبتکه آغاز غ یعمر یددوره عثمان بن سع در

 یا حدودت یرانسف یابت( ونیففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یأله امامت امام مهدسفرا مس یگرد یابتچرا که در زمان ن

 ثابت شده بود. یعیانش یبرا

 یعالتاهلل  از وجود امام )عجل یرتمسأله زدودن شك وح یمحمد بن عثمان هم تا حدود یابتدوره ن در

 .است نقل شده یاتیروا یزباره از محمد بن عثمان ن ینجهت در ا ین( وجود داشت، به همیففرجه الشر

 ( از راه پنهان داشتن نام ومکان آن حضرت:یففرجه الشر یامام )عجل اهلل تعال حفظ -2

 یوددار( خیفلشررجه اف ی)عجل اهلل تعال ینام ونشان امام مهد یاناز ب یطیداشتند که در هر شرا یفهوظ آنان

 ( در خطر بود.یفجه الشرفر یساختند، جان امام )عجل اهلل تعال یکنند؛ چرا که اگر فاش م

ز اشت که اد یانب یعمر یدبه محمد بن عثمان بن سع یعی( در توقیففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یمهد امام

 کند ودر جهت پنهان داشتن نام ومکان آن حضرت بکوشد. یذکر نام ونشان آن حضرت خوددار
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ه مقدس یهحاز نا یرسف ینشمهم در گز اییارهاز مع یکی ینتوان گفت: ا یمهم بود که م یبه قدر یفهوظ این

ضرت آن ح یرفوح سبن ر ینکه حس یدر حال یگفتند که چرا تو به مقام سفارت انتخاب نشد یبود. به ابوسهل نوبخت

باشم.  ر نگهداروح سبن ر ینتوانم، مانند حس ینکته مهم اشاره کرد وگفت که من نم ینشده است، او در پاسخ به هم

د پنهان خو یعبا یرا زکوشد. او اگر امام ر ی( میففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یحفظ امام مهد در جهت یاو به خوب

 ند.قطعه کن قطعه اگر بدنش را یکنند که امام را به آنان نشان دهد، نشان نخواهد داد؛ حت یدکند واو را تهد

 سازمان وکالت: یوسرپرست سازماندهی -3

تواند ا دشمن نارند تد که سازمان وکالت را از نفوذ دشمن محفوظ بدداشتن یفهبزرگ وظ یتمسؤول یندر ا آنان

. یدقطع نما را یعیانم وشاما ینب یراه ارتباط ینوا یی( را شناسایربا وارد شدن در سازمان، وکال ومسؤول سازمان )سف

رآمده وکالت ب انازمشتافت؛ مثال: س ی( به کمك آنان میففرجه الشر یخود امام )عجل اهلل تعال یهدف گاه یندر ا

از  توطئه، نیال اکند. به دنب ییحضرت، آنان را شناسا یاز وکال یکیبه  یارسال وجوه شرع یقبود، خواست از طر

بن  نامحمد بن عثم . ابو جعفر،یرنداز وکال از مدرم وجوهات نگ یك یچصادر شد که موقتاً ه یعیمقدسه توق یهناح

نقش  یرزتوطئه و یلهسو ین( را به وکال رساند وبدیففرجه الشر یهلل تعال)عجل ا یفرمان امام مهد ینا یعمر عیدیس

 بر آب شد.

 :یدتیومشکالت عق یفقه یبه پرسشها پاسخگویی -4

 ود.ببهات شورفع  یدتیومشکالت عق ینید یبه پرسش ها ییمهم نواب اربعه پاسخگو یفاز وظا یگرد یکی

رجه ف یتعال اهلل )عجل یخود با امام مهد یپنهان اییدارهمنظور از د ینا یشدند برا یناچار م یگاه آنان

 ( پرده بردارند.یفالشر

ومسائل  یفقه یهم پرسش ها یمرتفع شود، گاه یدادند تا شبهه ا یمقدسه ارائه م یهاز ناح یعیتوق گاهی

وبه  یافترساندند وپاسخ آن را در ی( میففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یرا به عرض امام مهد یعیانمستحدثه ش

مردم قم که توسط محمد بن  یپرسش ها یز( ون742)یعقوباسحاق بن  یکردند؛ مانند پرسش ها یابالغ م یعیانش
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داده شد  یل( تحویبن محمد سمر یخاص حضرت )ابو القاسم، عل یبونا یرسف ینبه چهارم یریعبد اهلل بن جعفر حم

 وابالغ شد. یافتمقدسه پاسخ آن در یهواز ناح

( یفرجه الشرف یعال)عجل اهلل ت یاستدالل را از امام مهد یکردند ومحتوا یظره، استدالل مهم در منا گاهی

 کردند. یگرفته، وابالغ م

 (:یففرجه الشر یاموال متعلق به امام )عجل اهلل تعال یعوتوز اخذ -۵

 یبتغمان در زاشت ود یتالسالم( به بعد فعال یهمهم سازمان وکال که از زمان امام ششم )عل یاز کارها یکی

اص خود ارد خآن به مو یعوتوز یکرد، اخذ وجوه شرع یم یتفعال یشتریاستتار ب یكسازمان با  ینا یزن یصغر

 بود. 

ان در هم یام( والسال یه)عل ی( در روز بعد از رحلت امام عسکریففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یمهد امام

اموال  به بعد، ینز ااها دستور داد که  یقم یئتالم( به هالس یه)عل یامام عسکر یروز، بعد از مراسم به خاکسپار

 دهند. یل( تحویعمر سعیددر بغداد )أبو عمر، عثمان بن  یلشمتعلق به آن حضرت را به وک

 یابت:ن یندروغ یانبا غالت ومدع مبارزه -۶

ود بآنان  تیماه یاووکالت، وافش یتباب یابتن یندروغ یاننواب اربعه مبارزه با غالت ومدع یفاز وظا یکی

ردند ک یرکت محمان واما یامبراناهداف پ یرببرند؛ چرا که نواب اربعه، در مس ینمردم را از ب یگمراه ینهتا زم

 یهلل تعالاام )عجل ام هیژو یرانوانحراف بود. سف لتوزدودن ضال یتالسالم( هدا یهوامامان )عل یاوشالوده اهداف انب

آنان را  یت، وماهکرده ووکالت داشتند مبارزه یابتنادرست ن یکه ادعا یرادراستا با اف یندر هم یز( نیففرجه الشر

 یهاز رهنمودان خاص با شناخت نائبا ومنحرف نگردند و یاددنباله رو افراد ش یه،امام یعیانکردند تا ش یروشن م

 بهره مند شوند. یصغر یبت( در دوره غیففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یمهد ماما

 خائن: یبا وکال مبارزه -7
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 یول مخود عد یاصل یفواز وظا یدند،غلت یم یانتخ یشدند وبه سو یوکال منحرف م از یبرخ یگاه

از  ییلتاد وکاف یاتفاق م یآوردند. گاه یوکالت به وجود م یسازمان مخف یرا برا یصورت مشکالت ینکردند. در ا

 یسه ممقد یهاحن یراب عهبه واسطه نواب ارب دیکرد، وبا یرا جمع م یالسالم( ووجوه شرع یهمردم، اموال امام )عل

 یابتر زمان نود ودصورت نواب اربعه هر کدام به نوبه خ ینداشت، در ا یآن مال را نزد خود نگه م یفرستاد، ول

ز ا یکیوسط ه وتمقدس یهناح یاز سو یزن یخائن مبارزه کنند. گاه یلکردند تا با آن وک یم یداپ یتخود مسؤول

 دند.کر یم یدانجات پ یشد ومردم از گمراه یخائن آشکار م یلت وکیانمنتشر وخ یعیتوق چهارگانه یسفرا

 :یکبر یبتغ یرشپذ یمردم برا یساز آماده -8

لحسن، ابو ا یعنیخاص آن حضرت؛  یبنا ینآخر یفهوظ یژهمهم نواب اربعه، به و یفهوظ ینآخر یتنها در

 .یدآماده نما یکبر یبتغ یرشپذ یرا برا ینهبود که زم ینا یبن محمد سمر یعل

دودن شك ز یکی داشت؛ یجنبه اختصاص یفه،دو وظ یباًتوان ادعا کرد که تقر یگفته م یشپ یفوظا یانم در

امام  رتباط کها ینا ( واثبات واقناع مردم دریففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یمردم درباره وجود امام مهد یرتوح

 دیعثمان بن سع عمرو،از همه بر دوش ابو یشه بیفوظ ینکنون امام است. ادارد واو ا یالسالم( فرزند یه)عل یعسکر

 یرارابطه ب ینا در یچندان زحمت یگرد یبشد، در زمان سه نا یتاعتقاد تثب ینکرد. وبعد که ا یم ینیسنگ یعمر

 آنان وجود نداشت.

بر دوش  ز همها یشب هیفوظ ینبود که ا یکبر یبتغ یرشپذ یمردم برا یمربوط به آماده ساز یگر،د وظیفه

داشت.  ییننگ( سیففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یامام مهد یژهو یرسف ینآخر یبن محمد سمر یابو الحسن، عل

ك کرد کم یسمر بن یلعبه ابو الحسن،  ز( از راه کرامت واعجایففرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یامام مهد ین،بنابرا

 گان تمامر همبکه حجت  ینداشت تا ا یانرا ب یدرگذشت و یقزمان دقصادر نمود و یعیروز قبل از مرگش توق ۶و

 آن حضرت باشد. یبتاز غ یگریدوره د یرششود واذهان، آماده پذ

 :یصغر یبتدر عصر غ یننش یعهش ینواح ینصب وکال برا -7
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 یتعال جل اهلل)ع یخاص حضرت مهد یعالوه بر سفرا ونواب اربعه، که به عنوان وکال ی،صغر یبتعصر غ در

 ند. بود پراکنده یعالم اسالم یننش یعهدر نقاط مختلف ش یمتعدد یباشند، وکال ی( مطرح میففرجه الشر

که محل  یوکس یر یهارشد در ناح یلاو به عنوان وک :یالراز یالکوف یمحمد بن جعفر االسد ین،الحس ابو

 وکال بوده، مطرح بوده است.  یررجوع سا

آن  یکالاجعه وومحل مر یلهمدان سروک یهوپسرش در ناح یو :یران الهمدانعبد اهلل بن هارون بن عم ابو

 بوده اند.  یهناح

 :یاالهواز یاربن مهز یماسحاق، محمد بن ابراه أبو :یبن صالح بن محمد الهمدان محمد

 منطقه بوده است.  ینمقدسه در ا یهناح یواز وکال یجاناهل آذربا او بن العالء: قاسم

 . ده استوقف در واسط بو یلوک ی،صغر یبتبن محمد در عصر غ حسن :یدالنیطاة صبن محمد بن ق حسن

 :یشابوریالن یالشاذان یمبن شاذان بن نع محمد

د راجعه نزموظف به مقدسه در همدان بود که در امر وکالت م یهناح یاز وکال یربن زه یزعز :یربن زه عزیز

 ابو محمد، حسن بن هارون بوده است.

سه دقم یهناح یلوک شود، یوعالمه استنباط م ینجاش یحهمان گونه که از تصر یزن او :یبن عل بسطام یعل أبو

 در همدان 

، اشته اندکالت دمختلف اشتغال به و یبودند که در نواح یصغر یبتبرجسته عصر غ یاز وکال یتعداد اینان

 .یستمقال ن نیا یشآنان در گنجا یمبوده که ذکر تما یادعصر ز یندر ا ینواح یوهمان گونه که گذشت تعداد وکال

 

 وکالت: یندروغ یانخائن ومدع یوکال - 8
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ه ک یمهست ینحرافا یاناتاز جر یاشاره شد، در دستگاه وکالت شاهد بروز بعض یشینگونه که در فصل پ همان

 ردانحراف  ینوع کرد: یمتوان به دو گروه عمده تقس یرا م یاناتجر ینمختلف بوده است. ا یها یزهاز انگ یناش

د  به فسابعداً یمنصوب، ول یلعنوان وک هالسالم( ب یهامام )عل یكشود که قبال توسط  یمشاهده م یکسان یانم

به  یول شته اند،ندا یتوباب یابتاست که اصال سابقه وکالت، ن یکسان یانانحراف در م یگرونوع د یده،گرائ یانتوخ

د ه دور خوبرا  یاعده  یالسالم( خوانده ومدت زمان یهامام )عل یبونا یلبه دروغ خود را وک ییها یزهخاطر انگ

 یریگ شکل از یشوهم در ادوار پ یصغر یبتهم در عصر غ یاندو جر ینرسوا شده اند. ا نجامجمع کرده وسرا

 .خورد یسازمان وکالت به چشم م

 یا یهاهل قر یوت که و اساو به شلمغان از آن ر نسبت العزاقر: یابن اب ی،الشلمغان یجعفر، محمد بن عل ابو

لعصمة، ا یف،لتکلا یرظن ی؛صالح بود. کتاب هائ یاالعتقاد وفرد یحصح ینام در واسط بود. او ابتدا دانشمند ینبه ا

 کهمورد اعتماد بود  ییتا جا ی( و78۳آنها به او منسوب است.) یروغ یاءالمباهلة، ااالوص یة،الزاهر بالحجج العقل

 ی،استدر عبشدنش در عصر مق ی(، به هنگام مخفیفحضرت حجت )عجل اهلل فرجه الشرسوم  یربن روح، سف ینحس

و ابه نزد  ت خوددر حوائج ومهما یعیانش یام،ا یننصب نمود ودر ا ینوجانش یلخود به عنوان وک یرا به جا یو

حسادت  یولشد. ی( صادر میففرجه الشر هلل)عجل ا یبه دست او از جانب امام مهد یزن یعاتیمراجعه کرده وتوق

اخل در رک ودموجب شد مذهب حق را ت یزشوغلو آم یانحراف یدگاهبن روح، ود یننسبت به ابو القاسم، حس یو

اسخ ول به تناد وقشود ورفته رفته به غلو وکفر وارتد یبر زبانش جار یحمذاهب باطله ومردود شده وسخنان ناصح

فر، محمد ه ابو جعه( بوآل یهاهلل عل یفت: روح رسول اهلل )صلگ یم یروانش. او به پرائیددر خودش، گ یتوحلول الوه

م اهلل طمه )سالح فابن روح ورو ینالسالم( به بدن ابو القاسم، حس یه)عل یعل یرالمومنینوروح ام یبن عثمان عمر

فاش  یداکه نب میت عظاس یسر ینا کهکرد  یمنتقل شده است. واظهار م ی( به بدن ام کلثوم دختر ابو جعفر عمریهاعل

 شود. 

 یافتاز خود هماهنگ  یرا بر لعن وتبر یعهاز مقابله ابن روح با خودش آگاه شد وجماعت ش یشلمغان وقتی

از  یکه همگ یعه،جماعت ش ینه( در ب ۳22باهلل( در سال ) یالراض یرجو در مجلس ابن مقله )وز ینمقابله با ا یبرا

از  یتا دستم را در دستش بگذارم اگر آتش یدکن معمن واو ج ین: بکردند، گفت یاز او را نقل م یابن روح لعن وتبر
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 یسخن ابن روح را دعوت به مباهله نمود، ول ینآسمان نازل نشد که او را بسوزاند همه آنچه گفته، حق است. وبا ا

ه(  ۳2۳را در سال ) یشلمغان یریدستور دستگ یدباهلل، رس یوقت، الراض یعباس یفهسخن به گوش خل ینخبر ا یوقت

 .داد یرا از شر او رهائ یعهبه قتل رساند وجماعت ش یروانشاز پ یاو را با بعض سپسصادر، و

آن  یعهکه در جامعه ش یوسابقه وکالت ووثاقت ی،بن روح نسبت به و ینبا سوء استفاده از اعتماد حس شلمغانی

 یسادت نسبت به ابن روح وجاه طلببه خاطر ح یعیان،از ش یجماعت ینیوخوش ب یعصر داشت وبا استفاده از سادگ

 .7۳مقام امامت نمود یسو ازسرانجام گرفتار سوء عاقبت شده وخود را ملعون ومطرود  ی،وکج فکر

ن ری ایدر بررسی جریانات دروغین وکالت وبابیت به وضوح مشاهده می کنیم که در عصر غیبت صغ

مر اواحاله  لشریف(امام )عجل اهلل تعالی فرجه جریانات به اوج خود می رسند وعلت آن را می توان عدم حضور ا

ه بت صغری، صر غیببه وکال وپیدایش زمینه الزم برای این سودجوئی ها دانست. قبل از بررسی این موضوع در ع

  بعضی از جریانات دروغین وکالت در اعصار پیشین اشاره می کنیم.

 ابو عبد اهلل، احمد بن محمد السیاری:

 

رد حضرت مو ا توسطاو در عصر امام جواد )علیه السالم( به دروغ، ادعای وکالت وبابیت آن جناب را نمود ولذ

ر لسالم( دعلیه ا)تکذیب واقع شد وشیعیان از پرداخت هرگونه وجهی به وی ممنوع شدند. در نامه ای که امام 

 که درباره او از آن جناب سؤال نموده بود، فرموده است:پاسخ کسی 

 .74او در مقام وموقعیتی که مدعی آن است نیست وچیزی به وی پرداخت نکنید

 حسین بن محمد بن بابا القمی:

سکری ضرت عحی )علیه السالم( بود. طبق روایت کشی، او نیز از غالیان عصر امام هادی وامام عسکر

 )علیه السالم( ادعای نبوت وبابیت را به او نسبت داد.

                                           
 پایان درس سیزدهم - 73

 606رجال کشی ص - 74
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ی سید اردم: کهمین طور کشی از سهل بن محمد نقل نموده که گفت: به امام هادی )علیه السالم( عرض 

تولی،  یو آیا نسبت به ی می فرمائید،من! بر گروهی از موالی شما، امر حسن بن محمد بن بابا مشتبه شده، چه امر

ن دو نند از آم ملعویا تبری داشته باشیم واز او دوری کنیم؟ حضرت به خط مبارک چنین نوشت: او وفارس بن حات

  تبری جوئید. خداوند آن دو را لعنت کند ودر مورد فارس آن را افزون فرماید.

 ابو محمد، الشریعی:

شیخ طوسی نام او را حسن وکنیه اش را ابو محمد ذکر نموده است. وی از اصحاب امام هادی وعسکری 

)علیهما السالم( بود، ودر عصر غیبت اولین کسی بود که مقامی را به خود نسبت داد که شایستگی آن را نداشت؛ 

وتبری از جانب امام )علیه السالم( وشیعیان قرار گرفت، وتوقیع امام عصر )عجل  یعنی مقام بابیت، ولذا مورد لعن

  .7۵اهلل تعالی فرجه الشریف( در لعن وبرائت از وی صادر شد، وسپس اقوال کفرآمیز والحادی از او شنیده شد

 یری الفهری:محمد بن نصیر النم

ر ن جناب ودفات آوبنا به نقل شیخ طوسی، او در آغاز از اصحاب امام عسکری )علیه السالم( بود. پس از 

د وی را لی خداونمود، وعصر نیابت نائب دوم، به معارضه با او برخاست ومقام نیابت وبابیت را برای خودش ادعا ن

یان نیز ماعت شیعزید. جگدوم نیز او را لعن کرد واز او دوری  به خاطر سخنان کفرآمیز والحادی رسوا نمود، ونایب

، خواست ر عمریبه همین ترتیب عمل کردند. وحتی گفته شده است که پس از لعن محمد بن نصیر توسط ابو جعف

 به نزد عمری رفته ونظر او را جلب کند، ولی اجازه ورود نیافت.

خدا است واو را به پیامبری مبعوث  -نعوذباهلل  -لسالم( از جمله عقاید وی آن بود که امام هادی )علیه ا

نموده! همچنین قائل به تناسخ، واباحه محارم بود، ونکاح مردان نسبت به یکدیگر را جایز می شمرد. وآن را نشانه 

تواضع مفعول می دانست واین که خداوند این امور را تحریم ننموده است! ومحمد بن موسی بن الحسن بن الفرات 

                                           
 244صفحه الغیبه شیخ طوسی  - 75
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)که بعدها وزیر مقتدر((، خلیفه عباسی، شد( او را تأیید ومورد کمك ومساعدت قرار می داد. که این امر، نشانگر 

 وضعیت تاسف بار خالفت وحکومت در آن عصر است

 حسین بن منصور، الحالج:

رخی او ست. باست که پیرامون وی وزندگانی وشرح حال او سخن بسیار گفته شده او همان صوفی مشهور ا

نیز  یآن است که و ده کرد،توثیق وجزء اولیای الهی برشمرده اند، ولی آنچه از منابع اولیه شیعی می توان استفا را

 از مدعیان دروغین بابیت در عصر غیبت صغری بوده است.

 قات او باره مالعلی اصحاب الحالج نوشته است، وآنچه شیخ طوسی درباشیخ مفید کتابی تحت عنوان الرد 

علی  عیل بنحسین بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی )والد شیخ صدوق( و همچنین ابوسهل بن اسما

 النوبختی نقل نموده داللت بر نهایت انحراف ورسوایی حالج نزد بزرگان شیعه دارد.

امر  شد وهمین ه لعنمثال هاللی وباللی مورد لعن واقع شدند توسط ناحیه مقدساو ضمن توقیعی که در آن، ا

 نیز از جمله قرائن وشواهد گویا بر مذمومیت او است.

 ه شد. شیخوکشت حالج در نهایت توسط حاکمیت عباسی، به خاطر ابراز عقاید غلو آمیز وانحرافی دستگیر

او دائم  حالی که ند، دراهل بغداد بر اباحه خون وی اتفاق نمود بهایی در کشکول خود درباره او چنین آورده است:

ا رحه خونش اد ابامی گفت: خدا را در ریختن خون من در نظر آورید، ریختن خون مردم حرام است، ولی اهل بغد

 نوشته وتأیید کردند. نهایتا وی به زندان مقتدر عباسی منتقل شد.

یگر بزنند، سپس دضربه  1000ضربه شالق بزنند اگر نمرد  1000مقتدر به صاحب شرطه امر نمود که او را 

را  طع وجسدشقرش را گردن او را قطع کنند. وزیر او نیز به صاحب شرطه امر کرد، اگر نمرد دو دست، ودو پا وس

 اقعهوند. این صب کردبسوزان، صاحب شرطه نیز این کارها را در مورد وی انجام داد. سرش را نیز بر پل بغداد ن

 .ه( واقع شد ۳90در سال )

 

 جامعه: یاسیوس یاجنماع - یفکر یتوضع - 9
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 :یفکر یتوضع - الف

 یند در انستنتوا یعیانقرار داشت. ش یبهتر یتدر وضع یعهش ی،فکر یگاهاز نظر پا یصغر یبتعصر غ در

 دهند یلبه جهان اسالم تحو ی،اسالم یوعلم یمختلف فکر یدر رشته ها یبزرگ یدوره علما

 یریا، حمه یعرمانند اش یعی؛بود. عالمان بزرگ ش یعیش یثعصر قم وکوفه دو مرکز مهم علم وحد ینا در

با  یاوکتاب ه دوختنددو شهر دانش ان یندر ا ی،واحمد بن محمد خالد برق یمها، فرات بن ابراه یهها، ابن بابو

 نوشتند. یارزش متعدد

 :یمزپردا یآنان م یدوره وکتاب ها ینا یعیش یسندگاناز نو یبرخ یادآوریبه طور مختصر به  اینك

 دارد. یرس(. تفیصغر یبت)از اعالم غ یبن فرات کوف یمالقاسم، فرات بن ابراه یاب -1

تاب ک یسنده( نویاواخر قرن سوم هجر ی)از علما یسمرقند یوفک یمیتم یاشیمحمد بن مسعود بن ع - 2

 .یاشیع یرتفس

وچند اثر  یروضه کاف ی،مانند اصول کاف یی؛کتاب ها یسندهه( نو۳29) یمتوفا ینی،کل یعقوبمحمد بن  - ۳

 .یگرد

 یختار یمانند االنوار ف یی؛کتاب ها یسندهه( نو ۳۳۶ یا ۳۳2 - 2۵8بکر همام ) یمحمد بن اب ی،ابوعل - 4

 و... ینذنوب المومن یصموجبات تمح یانب یف یصالسالم(، التمح یهماالئمه )عل

 .یعقوبی یخمشهور به تار یخ،کتاب تار یسندهوه( ن 284) یمتوفا ی،یعقوباحمد ابن واضح  - ۵

 کتاب بصائر الدرجات. یسندهه( نو 290) یحسن بن فروخ صفار، متوفا محمد بن - ۶

 کتاب المحاسن. یسندهه( نو 280 یا 274) یمتوفا ی،محمد بن حسن بن خالد برق احمد بن - 7

: یسدنو یم یمدنه( ابن  ۳28 - 2۶0صدوق ) یخر شپد یقم یهبن بابو یبن موس ینبن حس یعل - 8

در  یست. نجاشآورده ا یرکتاب به رشته تحر 200نوشته است که پدرش حدود  یجعفر، محمد بن عل یفرزندش اب

 شده است. یادآورکتابش را  18الفهرست اسم 
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؛ مانند شته استنو یمتعدد یه( او کتابها ۳00) یمتوفا ی،قم یلف اشعرخ یسعد بن عبد اهلل بن اب - 9

 (807.)یعهکتاب الرحمة ومناقب ش

ز ه است، انوشت یادیز ی( کتاب هایصغر یبت)از اعالم غ یقم یریلعباس، عبد اهلل بن جعفر حمأبو ا - 10

 جمله کتاب قرب االسناد.

 یریمحنوشته اند که کتاب قرب االسناد  یبرخ یقم یریبو جعفر محمد بن عبد اهلل بن جعفر حما - 11

 ه است.نوشت

کتاب  دهیسننو ینی،کل یعقوبحمد بن از شاگردان ثقة االسالم م ی،محمد بن جعفر نعمان ینب،ابوز - 12

 .یبةالغ

 

 :یاسیس یتوضع - ب

 محروم اسییس هیگااز پا یعه)مانند دوره گذشته(، ش یصغر یبتدر عصر غ ی،بغداد، مرکز خالفت عباس در

ن آ یعیانشوالم( الس یه)عل یآل عل یژهبه و یانان نسبت به طالبقرار داشت وآن یانبود. حکومت در دست عباس

 داشتند. یخاص یتحضرت حساس

رد در ک یم فروکش یزن یوگاه یدرس یاز موارد به اوج خود م یدر برخ یعیانبا ش یتوضد یتحساس این

ر ره بود. او ددو ینا یخلفا یگراز د یشب یعیاننسبت به ش یه(. دشمن 289 - 279) یزمان خالفت معتضد عباس

 یخش یرعبتمود وبه ناقدام  یا دهبه طور گستر یعیانجو اختناق بر ضد ش یجادساله خالفت خود با ا 10دوره  ینا

 .یدچک یخون م یرهادر زمان او از شمش یطوس

موارد  یدگرگون شد ودر برخ یه( تا حدود ۳20 - 29۵) یوضع در زمان خالفت مقتدر عباس این

اشته د یقشنفوذ ون یاسیس یالتتوانستند در مرکز خالفت ودر تشک یعیانشد وش یعهبه نفع ش یاستچرخش س

 باشند.

 در دستگاه خالفت آغاز شد. یعی( ش810با نفوذ خاندان بنوفرات) یدگرگون این
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 یززارت نوقام مبه  ی،وادار یامور مال یافزون بر تصد یعیزمان خالفت مقتدر از خاندان بنوفرات ش در

 .یدندرس

 .یدابن فرات، سه بار به مقام وزارت رس یلحسن، علا ابو

ت فرص ینز انان ابه وجود آمد وآ ینسب یآزاد یعیانش یبرا یعی،ابن فرات ش یوزارت عل یخالل سالها در

 بهره بردند. یعیمردم ش یایآمده در جهت اح یشپ

 تر بتواندو بهد تا اش یسوم همزمان بود. فرصت خوب یبنا یبن روح نوبخت یندوره که با سفارت حس این

از  یاسیجال سر یانبن روح در زمان وزارت ابن فرات در م ینکند. حس یسفارت ووکالت را رهبر یسازمان مخف

 .رداستفاده ک یعیانبهبود وضع ش یفرصت برا ینبهره مند شد واز ا یخوب یتموقع

 بودند در دستگاه خالفت نفوذ یعهخاندان بنوفرات که ش زیه( ن ۳29 - ۳22باهلل ) یزمان خالفت الراض در

لفتح، فضل بن جعفر ابن فرات به اه( أبو  ۳2۶ - ۳2۵) یدر سالها ی،ومال یادار یها یتداشتند وافزون بر مسئول

 .یدوزارت رس

 

 : یاجتماع یت: وضعج

 داشتند، یده اگستر ینفوذ وحضور اجتماع یعباس یکه حکومتها یدر مناطق یزون یانمرکز خالفت عباس در

 یتوضع یندر ا بهره مند نبود. یخوب یتمناطق از وضع یندوره ودر ا یندر ا یاجتماع یگاهاز نظر پا یعهش

 نامطلوب، چند عامل موثر بود؛ از جمله:

 .یحاکمان عباس یعیضد ش یاستس - 1

 (یعه)معتزله وش یهبر عدل یوغلبه مکتب اشعر یروزیپ - 2

موده، ن یعیاننها را متوجه شآ یتگسترده، مسؤول غاتیکه با تبل یانقرامطه وزنگ یانهوحش یاتجنا - ۳

 به وجود آوردند. یعیانبر ضد ش ینزهرآگ یوجو
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 یاتدند وجناه( به کاروان زائران خانه خدا حمله کر ۳11در سال ) یانکه قرامط یجهت وقت ینهم به

 یرد وزداد بر ضدم بغد، مرقرار دهن یاتجنا ینرا مسبب ا یعیانتا ش یدندکوش یاتمرتکب شدند وبا تبلغ یوحشتناک

نان د وسپس آع شدنخل یومقام ادار رتابن فرات شعار دادند. به دنبال آن، ابن فرات وپسرش از وزا یعل یعی،ش

 محاکمه واعدام کردند. یر،را دستگ

 زی(، نیفشره الفرج ی)عجل اهلل تعال یخاص امام مهد یبنا ینسوم یبن روح نوبخت ینارتباط حس ینهم در

 وروانه زندان شد. یردستگ

 

 :خالصه

تدر، قاهر مق ی،معتمد، معتضد، مکتف ی،عباس یفهخل ۶ یارحکومت وخالفت در اخت یصغر یبتعصر غ در

، ات گذشتهمواز بود وبه یبتدوره قبل از عصر غ یاتآن در امتداد خصوص یژگیهایوو یاسیبود. اوضاع س یوراض

که  یانلوع یامهایقفتاد. ااتفاق  دوره ینل شد، آشوب فرامطه در ادوره، مرکز خالفت از سامرا به بغداد منتق یندر ا

 د. شکاسته  نیعیاش جو اختناق بر ضد یددوره به جهت فتنه قرامطه وتشد ینشده بود، در ا یددر دوره قابل تشد

 یقوم ی،هبومذ یادر ادامه وضع اسفناک وناهنجار دوره گذشته بود. اختالفات فرقه  یزن یاجتماع وضعیت

 یانمرات واعرا، اخلفا، وز یندر ب یوخوشگذران یاشیوشکاف در بعد فقر وغنا، ع یاختالفات طبقات ی،ا یلهبوق

 ت.وره اسد ینا یاجتماع وضعیت یها یژگیاز و یه،رو یب یگسترده ومصرف ها یرهایواشراف، واسراف وتبذ

لوه که ج یاشعر یفکر مکتب یدایشپ یکیدوره است،  ینعمده از مختصات ا یژگیدو و ی،بعد فکر ودر

ن همچنا زییروپ ینشد وا یروزبر مکتب اعتزال پ یدوره، مکتب اشعر یناست. در ا یثاز مکتب اهل حد یگرد یا

 .ییکتب روا ینوتدو یجمع آور یگری،پابرجاست ود

تن به  4 ینخاص داشتند؛ ا یبونا یرسف 4 ی،صغر یبت( در دوره غیف)عجل اهلل فرجه الشر یمهد امام

ابو القاسم،  ی،ابو جعفر، محمد بن عثمان بن عمر ی،عمر یدابوعمرو، عثمان بن سع یبربعه معروفند که به ترتنواب ا
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 یابتعهده دار امر ن یصغر یبتغ الهس 70که در مدت  یبن محمد سمر یوابو الحسن، عل یبن روح نوبخت ینحس

 وسفارت بودند.

 ،یمور مستقطوبه  یلوبدون واسطه وک یلبا واسطه وکبه دو صورت بود؛  یعیانبا ش یرانارتباط سف یچگونگ 

 اما اصل در سازمان وکالت ارتباط با واسطه بود.

 که نواب اربعه برعهده داشتند: وظایفی

 (.یفجل اهلل فرجه الشر)ع یمردم درباره وجود امام مهد یرتزدودن شك وح - 1

 (.یفهلل فرجه الشر)عجل ا یفظ امام از راه پنهان داشتن نام ومکان امام مهدح - 2

 سازمان وکالت. یوسرپرست یسازمانده - ۳

 .یدتیومشکالت وشبهات عق یفقه یبه پرسشها ییپاسخگو - 4

 (.یف فرجه الشر)عجل اهلل یاموال متعلق به امام مهد یعگرفتن وتوز - ۵

 باطل آنان. یادعاها یوکالت، وافشا نیدروغ یاتمبارزه با غالت ومدع - ۶

 .یکبر یبتغ یرشپذ یدم برامر یآماده ساز -7

آن  ینآخررد وک یم ینیسنگ یعمر یداز همه بر دوش عثمان بن سع یشب یفهوظ یناول یف،وظا ینا یانم از

 (.یف)عجل اهلل فرجه الشر یامام مهد یرسف ینآخر ی،بر دوش سمر

 السالم علی من اتبع الهدی


