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 من تشنه ام به لقای تو یا صاحب الزمان
 قربـان خـاک پـای تـو یا صاحب الزمان 
  در هر نفس که میرود این عمر من ز دست

 من تشنه تر به نگاه تو یا صاحب الزمان
  هر لحظه میرسدم به جان لطـف و فضل تـو

 ی عطـای تـو یا صاحب الزمان شرمنده
 نهاده امیـد دل خویـش بر دریهر کس 

 من زنده ام به دعای تو یا صاحب الزمان
 هرگـز مبـاد کـــــه دل ز مهر تو بگســلم

 ام بـه فدای تو یا صاحب الزمانای هستی
 دائــم بود امیــد من خســته دل بـه جـان

 گـردم غـالم درگـــه تـو یا صاحب الزمان
 توییام دستم بگیـــر که امیـد دل خسـته

 گشتم ز خیل گدایان تو یا صاحب الزمان
 عمریست نگارا بر سر بامت نشسـته جان

 های وجودم یا صاحب الزمانگوینــد ذره
 نور دل و امیــد من خســته جـــان تویی

 تا کی رسم به محضر تو یا صاحب الزمان
 امروز منـتــظر که ز کــــعبه آید خبر مرا

 صاحب الزمانعطر ظــهــور نــور تـــو یا 
 فـــردا به روز حشـــر مـرا فــرصتـــی بده

 کنـم ز مهر تو یا صاحب الزمانعالـم خبر
 فیضت کنون ببین که به لطفت نهاده سر

 بـــر درگـــه بلنـــد تــــو یا صاحب الزمان

 سراینده: س ید محّمد فیض اللّه فاطمی فّّلح
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 فرجهزیارت حضرت صاحب الزمان عجّل اللّه تعالی 

َن َو ُمبِّیرِّ اْلسَّاَلُم َعَلى اْلَحق ِّ اْلَجدِّیدِّ َو اْلَعالِّمِّ الَّذِّی عِّْلُمُه اَل یبِّیُد اْلسَّاَلُم َعَلى ُمْحیی اْلُمْؤمِّنِّی
بِّ اْلسَّاَلُم َعَلى َخَلفِّ ال اْلَكافِّرِّیَن السَّاَلُم َعَلى َمْهدِّی اْْلَُممِّ َو َجامِّعِّ اْلَكلِّمِّ  سََّلفِّ َو َصاحِّ

ل ِّ اْْلَْعَداءِّ َرفِّ السَّاَلمُ َعَلى ُحجَّةِّ اْلَمْعُبودِّ َو َكلَِّمةِّ اْلَمْحُمودِّ اْلسَّاَلمُ َعَلى ُمعِّز ِّ اْْلَْولِّیاءِّ َو ُمذِّ الشَّ 
َتَظرِّ َو اْلَعْدلِّ ا یاءِّ اْلسَّاَلُم َعَلى اْلَقائِّمِّ اْلُمن ْ ُمْشتَ َهرِّ لْ السَّاَلُم َعَلى َوارِّثِّ اْْلَْنبِّیاءِّ َو َخاتِّمِّ اْْلَْوصِّ

مِّ َو السَّاَلُم َعَلى السَّیفِّ الشَّاهِّرِّ َو اْلَقَمرِّ الزَّاهِّرِّ )َو النُّورِّ اْلَباهِّرِّ( اْلسَّاَلُم َعَلى َشْمسِّ الظَّالَ 
بِّ اْلسَّاَلُم َعَلى صَ  َبْدرِّ )اْلَبْدرِّ( التََّمامِّ السَّاَلُم َعَلى َربِّیعِّ اْْلَنَامِّ َو َنْضَرةِّ )فِّْطَرةِّ( اْْلَیامِّ  احِّ

بَقِّیةِّ  الصَّْمَصامِّ َو َفالَّقِّ اْلَهامِّ السَّاَلُم َعَلى الد ِّینِّ اْلَمْأُثورِّ َو اْلكَِّتابِّ اْلَمْسُطورِّ اْلسَّاَلُم َعَلى
َتهِّی إِّلَیهِّ َمَوارِّیُث اْْلَْنبِّیاءِّ َو َلَدیهِّ َمْوجُ  اْْلَْصفِّیاءِّ  ود  ثثَارُ اللَّهِّ فِّی بِّاَلدِّهِّ َو ُحجَّتِّهِّ َعَلى عَِّبادِّهِّ اْلُمن ْ

ر ِّ َو اْلَولِّی لِّْْلَْمرِّ اْلسَّاَلُم َعَلى اْلَمْهدِّی الَّذِّی َوَعَد اللَّهُ   َعزََّوَج ََّّ اْلسَّاَلُم َعَلى اْلُمْؤَتَمنِّ َعَلى الس ِّ
َعْدال  َو یَمك َِّن َلُه َو  ْسطا  وَ َو یْمَْلَ بِّهِّ اْْلَْرَض قِّ  بِّهِّ اْْلَُمَم َأْن یْجَمَع بِّهِّ اْلَكلَِّم َو یُلمَّ بِّهِّ الشََّعثَ 

نِّینَ  َز بِّهِّ َوْعَد اْلُمْؤمِّ الِّی فِّی اْلَحیاةِّ َأْشَهُد یا َمْواَلی أَنََّك َو اْْلَئِّمََّة مِّْن ثبَائَِّك أَئِّمَّتِّی َو َموَ  یْنجِّ
ْنیا َو یْوَم یُقوُم اْْلَْشَهاُد َأْسأَُلَك یا َمْواَلی َأْن َتْسَأَل اللََّه تَ َباَرَك وَ  ِِّ َشْأنِّی َو ت َ  الدُّ َعاَلى فِّی َصاَل

ْخَوا َرتِّی لِّی َو ِلِِّّ ی َو ُغْفَرانِّ ُذُنوبِّی َو اْْلَْخذِّ بِّیدِّی فِّی دِّینِّی َو ُدْنیای َو ثخِّ نِّی َو َقَضاءِّ َحَوائِّجِّ

یم   َناتِّ َكافَّة  إِّنَُّه َغُفور  رَحِّ نِّیَن َو اْلُمْؤمِّ  1َأَخَواتِّی اْلُمْؤمِّ
                                                           

حد و پایان سالم بر امامی که حق جدید است و عالمى است كه دریاى علمش بى  :ترجمه.- 1
ما بر زنده كننده اهل ایمان و هالك كننده كافران، سالم بر مهدى امت ها و جامع تمام  است.سالم

سالم بر جانشین اولیاء گذشته كه صاحب مجد و شرافت است سالم بر حجت  كلمات وحى الهى
سالم بر عزت بخشنده دوستان خدا و ذلیل كننده .خداى معبود و بر كلمه ستایش شده او باد

م بر وارث انبیاء الهى و بر آخرین جانشین پیغمبران،سالم بر امام قائم منتظر دشمنان خدا، سال
خلق و بر سلطان عادل مشهور عالم سالم بر صاحب شمشیر كشیده و بر ماه تابان و نور 
درخشان،سالم بر آفتاب روشنگر تاریکی های جهان و ماه تمام ایمان سالم بر بهار اهل عالم و 

،سالم بر صاحب شمشیر قدرت و شكافنده فرق )ستمگران( سالم بر صفا و شادى بخش روزگار
آن دین از جانب خدا رسیده و كتاب نگارش یافته الهی،سالم بر حضرت بقیة الله در دیار خدا و 
حجت او بر بندگان خدا آن كسى كه میراث تمام پیغمبران به او منتهى شود و آثار و شعار پاكان عالم 

سالم بر امام مهدى آن كسى  م بر آن كه امین است بر سّر حق و ولى امر استسال نزد او موجود باشد
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 گفتارپیش
﴾﴿بِّْسمِّ  یمِّ  اَّللَِّّ الرَّْحمنِّ الرَّحِّ

 ُمْؤمِّنِّیَن  ُكْنُتمْ   إِّنْ  یر  َلُكمْ خَ  بَقیة اَّللَِّّ 
 الطَّی ِّبِّیَن اْلَحْمُد َّللَِِّّّ َرب ِّ اْلعاَلمیَن َو الصَّاَلُه َو السَّاَلُم َعَلی َسی ِّدِّنَا َو نَبِّی َِّنا ُمَحمَّد  

یََّما بَقِّیَّهِّ اَّللِّ فِّی  یَن ارواُحنا فِّداُه.الطَّاهِّرِّیَن سِّ  اْْلََرضِّ
سخن از جان جهان و صاحب عالم وجود و حجّة اللّه البالغة و ناموس 

 العسکری علیهالحسنبناللّه االعظم حجّةالدّهر و منجی عالم حضرت بقیّة
افضل صلوات اللّه الملک المنّان و االنبیاء و المرسلین واالوصیاء و 

مشکل است زیرا معرفت ناقص و کوتاه ما کجا المالئکة و المؤمنین، بسیار 
و توصیف جمال زیبا و جالل الهی طاووس اهل الجّنه کجا! این ناتوانی از 
دست یابی به معرفت حّجت حق و ولی مطلق ما را بر آن می دارد تا از 
قرآن کریم و اهل بیت وحی الهی مدد جوییم برای رسیدن به اقیانوس 

 زوی تمام انبیا و اولیا.فضایل و مناقب و آمال و آر
یعنی امام هستی و  نهاده ت خویش بر عالمیانهم او که خدای مهربان منّ 

رای ب ،وارث تمام مکارم بلند انبیا و اولیا و پیشوای صالحان و نور هدایت
کائنات قرار داده است که مقصد و مقصود عالمان و دانایان در همه زمانها 

                                                           
كه خداى عزوجل به امت ها وعده داده كه عقاید مختلف مردم را به وجود او جمع كند و خلق را 

و به وجود او خداى متعال زمین را پر از عدل و داد گرداند و همه قواى عالم از او  از تفرقه برهاند
دهم اى موالى من كه تو و گواهى مى  د و وعده خدا به عزت اهل ایمان به وقوع پیونددتمكین كنن

ائمه طاهرین پدران بزرگوار تو امامان من و آقاى من اند و در دنیا و در آخرت كه شاهدان خلق به 
 كنم كه از خداى تبارك و تعالى بخواهى كه اموراى موالى من از تو درخواست مى  گواهى برخیزند

و در امور دین و دنیا و آخرتم از من  مرا اصالح كند و حاجت هایم را برآورد و گناهانم را ببخشد.
دستگیرى كند و از همه برادران و خواهران اهل ایمان من تمام را دست گیرد كه خداى متعال بسیار 

هيد لمزار )للش/ ا 101، ص 99 بيروت(، ج -بحار األنوار )ط / آمرزنده و مهربان است.
 822البلد األمين و الدرع الحصين، النص، ص:  / 802االول(، ص: 
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و پناه درماندگان و و پدر مهربان  أبوده و صاحب اختیار خالیق و ملج
 . هستی می باشد

باید اقرار نمود که از توصیف عظمت شأن و درک مقام رفیع او عاجزیم و 
محتاج نگاهی از آن خالصه و جامع خوبیها و خصلتهای پسندیده هستیم، 

 باشد که گاهی به نگاهی بنوازد ما را؛
می کشیم از جور و جفای از آب حیات معرفتش سیرابمان نمایند که هر چه 

 نفس گرفته تا ظلمت و تاریکی جهل،همه از دوری اوست. 
امید آن که با جذبه نگاهش و دست محبتش، حیاتمان بخشد و در دنیا و 

 درگاهش را رها نسازد. آخرت این غالمان
نسبت به  توصیف معارف قرآن و عترت  در این سطور از زبان قلم،

ه األعظم ارواحنا ة اللّ حضرت بقیّ ت حق،جّخالصه و سرآمد خلقت یعنی ح
و ما را در زمره خادمان  فداه می باشد، امید آن که این ناچیز را قبول فرماید

 و ارادتمندان کوچک بارگاه قدسش پذیرا باشد. آمین یا رب العالمین.
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  ائمه امامت و عصمت بر عام لیالد
 آیات امامت در قرآن
دی آمده که در بیان و اثبات امر مهم امامت ائمه در قرآن مجید آیات متعدّ

باشند. البته داللت این آیات عالوه بر احادیث بسیار زیاد می طاهرین 
در شأن نزول این آیات وارد شده است.  است که از رسول گرامی اسالم 

ی است، ما در اینجا به چند آیه اشاره احادیثی که مورد قبول شیعه و سنّ
 کنیم:می
ِِّ إِّماما  قاَل إِّْبراهیَم رَبُُّه بَِّكلِّمات  فَأََتمَُّهنَّ قاَل إِّن ِّی جاعُِّلَك لِّلنَّ  َو إِّذِّ ابْ َتلى». 1 ا

 .1«قاَل ال یناُل َعْهدِّی الظَّالِّمینَ  َو مِّْن ُذر ِّیتی
 به خاطر آورید هنگامى كه خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود.)

ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را این آزمایشو او به خوبى از عهدۀ 
نیز "امام و پیشواى مردم قرار دادم! ابراهیم عرض كرد: از دودمان من 

 رسد! و تنهاخداوند فرمود: پیمان من، به ستمکاران نمى "امامانى قرار بده!
 .(آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شایسته این مقامند

ه شریفه داللت دارد بر این که امام و پیشوای مؤمنین باید از هر نقصان این آی
 و عیبی منزّه بوده و معصوم باشد.

صَّالةِّ َو َجَعْلناُهْم أَئِّمَّة  یْهُدوَن بِّأَْمرِّنا َو َأْوَحینا إِّلَیهِّْم فِّْع ََّ اْلَخیراتِّ َو إِّقاَم ال». 2
 .2«َو إیتاَء الزَّكاةِّ َو كانُوا لَنا َعابِّدینَ 

هدایت مى كردند  و آنان را پیشوایانى قرار دادیم كه به فرمان ما، )مردم را()
و انجام كارهاى نیك و برپاداشتن نماز و اداى زكات را به آنها وحى كردیم 

 .(و تنها ما را عبادت مى كردند
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 .1«یآیاتِّنا یوقُِّنونَ بِّ َو َجَعْلنا مِّْنُهْم أَئِّمَّة  یْهُدوَن بَِّأْمرِّنا َلمَّا َصَبُروا َو كانُوا ». 3
هدایت  "مردم را"و از آنان امامان )و پیشوایانى( قرار دادیم كه به فرمان ما )
 .(كردند، چون شکیبایى نمودند، و به آیات ما یقین داشتندمى
رِّسالََتُه  یا أَیَها الرَُّسوُل بَ ل ِّْغ ما أُْنزَِّل إِّلَیَك مِّْن رَب َِّك َو إِّْن َلْم تَ ْفَع َّْ َفما بَ لَّْغتَ ». 4

ِِّ إِّنَّ اَّللََّ ال یْهدِّی اْلَقْوَم اْلكافِّرینَ  ُمَك مَِّن النَّا  .2«َو اَّللَُّ یْعصِّ
ه ب"ای پیامبر! آن چه را از سوی پروردگارت نازل شده است به طور کامل )

ای، و خداوند برسان، و اگر انجام ندهی، رسالت او را انجام نداده "مردم
دارد، و خداوند جمعیت کافران مردم نگاه می "خطرهای احتمالی"تو را از 

 (.کندلجوج را هدایت نمی
تر، امر فرمود که رسالت را با شدّت هر چه تمام خداوند متعال پیامبرش 

به دنبال نزول این آیه،  خود را ابالغ نماید و طبق روایات، پیامبر اکرم 
َمْن ُكْنُت » را با عبارت مشهور خم، حضرت علی  در جایی به نام غدیر

هر کس من موالی او هستم علی موالی ، «... َمْوالُه، َفهذا َعلِّىٌّ َمْوالهُ 
 .3...اوست

ُ َو َرُسولُُه َو الَّذیَن ثَمُنوا الَّذیَن یقیُموَن الصَّالَة َو یْؤتُ » .5 وَن الزَّكاَة إِّنَّما َولِّیُكُم اَّللَّ
 .4«َو ُهْم راكُِّعونَ 

د و انخداست و پیامبر او، و آنها که ایمان آوردهولی و سرپرست شما تنها )
 د(.پردازندارند و در حال رکوع زکات مینماز را به پا می

                                                           
 21سورة السجدة / آیه  - 1
 73سورة المائدة / آیه  - 2
 به بعد 1۸2و امامت در قرآن، ص  ۹مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج  - 7
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  علیحضرت اند که این آیه در شأن ثان گفتهبسیاری از مفسران و محدّ
 1.نازل شده است

ر المنثور در ذیل این آیه از سیوطی از دانشمندان اهل سنت در تفسیر الدّ
در حال رکوع نماز بود که سائلی  علیحضرت اس نقل می کند که ابن عبّ

از   تقاضای کمک کرد و آن حضرت انگشترش را به او صدقه داد، پیامبر
سائل پرسید: چه کسی این انگشتر را به تو صدقه داد؟ سائل به حضرت 

اشاره کرد و گفت: آن مرد که در حال رکوع است، در این هنگام  علی
و زمخشری،  ت واحدی،هم چنین از دانشمندان اهل سنّ  2.نازل شداین آیه 

 ربارهد «اِنَّما َولِیکُمُ اللَّهُ...»اند که آیۀ این روایت را نقل کرده و تصریح کرده
 ازل شده است.ن  علی حضرت

ه بن سالم نقل می کند، هنگامی که این فخر رازی در تفسیر خود از عبداللّ 
عرض کردم که با چشم خود دیدم که  ل خدا آیه نازل شد، من به رسو

انگشترش را در حال رکوع به نیازمندی صدقه داد، به همین دلیل  علی 
پذیریم. وی هم چنین روایت دیگری نظیر همین روایت ما والیت او را می

 کند.یرا از ابوذر در شأن نزول این آیه نقل م
ین آیه و شأن نزول آن طبری نیز در تفسیر خود روایات متعددی در ذیل ا

نازل شده  گویند:درباره حضرت علی نقل می کند که اکثر آنها می
 3.است

                                                           
آمَنُوا  وَ الَّذِينَ َو رَسُولُهُ اللَّهُ اِنَّما َولِيُّكُمُ فِي قَوْلِِه تَعَاَلى قَاَل اَخْبَرَنَا ُمجَاهِدٌ عَنْ اَبِيِه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - 1

عمدة عيون صحاح /   قَاَل نَزََلتْ ِفي عَلِي    راكِعُونَ  الزَّكاَة َو هُمْ الصَّالةَ َو يُوْتُونَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ
 188األخبار في مناقب إمام األبرار، النص، ص 

راكعا فجاءه مسكين فأعطاه خاتمه، فقال  عن ابن عّباس أنّه قال: كان علي  بن أبي طالب  - 2
 : من أعطاك هذا الخاتم؟ فقال له: أعطاني هذا الراكع. فانزلت هذه اآلية: اِنَّما وَلِيُّكُمُله رسول اللّه 

 في علي  بن أبي طالب راكِعُونَ الزَّكاةَ َو هُمْ الصَّالةَ َو يُوْتُونَ ُيقِيمُونَ آمَنُوا الَّذِينَ َو الَّذِينَ وَ رَسُولُهُ اللَّهُ
 / 894، ص 8/ الدرالمنثور، ج  413ب األئمة اللهاميم، ص الدر النظيم في مناق 
 1۸۶، ص ۶تفسیر طبری، ج  - 7
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 در کتاب الغدیر، نزول این آیه درباره حضرت علی  مرحوم عالمه امینی
ا ذکر ت، برا با روایاتی از حدود بیست کتاب معتبر از کتاب های اهل سنّ 

 1.دقیق مدارک و منابع آن، نقل کرده است
قرار  در ردیف والیت خدا و پیامبر  در این آیه، والیت حضرت علی 

 است.ده داده ش

 2« یا أَیَها الَّذیَن ثَمُنوا َأطیُعوا اَّللََّ َو َأطیُعوا الرَُّسوَل َو ُأولِّی اْْلَْمرِّ مِّْنُكم...». 6
ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول )

 .(و اولی االمر از خودتان را خدا
نازل  االمر درباره حضرت علی از سویی دانشمندان گفته اند که آیه اولی

معروف اهل  مفسرّ"حنفی نیشابوری  "کانیسَحاکم حَ"مثال  3.شده است
اولی »در ذیل این آیه پنج حدیث نقل کرده که در همه آنها عنوان  "تسنّ

 4.تطبیق شده است بر علی« االمر
ان اندلسی مغربی در میان اقوالی که درباره اولی االمر نقل کرده، از ابوحیّ

ران( نقل می کند که منظور از آن مقاتل و میمون و کلبی )سه نفر از مفسّ

 5.هستند ائمه، اهل بیت 

                                                           
 ۲7و  ۲2، ص 2الغدیر، ج  - 1
 5۹سورة النساء / آیه  - 2
در ذیل این آیه آمده است که می گوید:   در تفسیر برهان نیز ده ها روایت از منابع اهل بیت - 7

نازل شده و حتی در بعضی از   سایر ائمه اهل بیتیا آن حضرت و  آیه مزبور درباره علی 
 42۳تا  421، ص 1/ تفسیر برهان، ج  یک یک آمده است.  روایات نام دوازده امام

 1۲1تا  1۴۸، ص 1شواهد التنزیل، ج  - 1
 23۸، ص 7بحر المحیط، ج  - 5
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از ابن  "اعتقاد"ت در رسالۀ ابوبکر بن مؤمن شیرازی، از علمای اهل سنّ

 1.نازل شده است اس نقل می کند که آیه فوق درباره حضرت علی عبّ
از سویی دیگر در این آیه شریفه با سبک و سیاق واحد و عدم تکرار لفظ 

(، اطاعت خدا و رسول و اولی االمر واجب شده است. از این جهت اَطیعُوا)
اولی االمر معصوم است، و گرنه دستور به اطاعت از آنها به نحو اطالق 

عنا نداشت، همان طورکه خدا و پیامبرش معصوم هستند و هم چنین طبق م
 شیعه هستند.آن چه در روایات آمده، معصومین منحصر در امامان 

 .2«إِّنَّما أَْنَت ُمْنذِّر  َو لُِّك َّ ِّ قَ ْوم  هاد  . »7
 (.ای استای و برای هر گروهی هدایت کنندهتو تنها بیم دهنده)

مفسرین اهل سنت از جمله امام فخر رازی مفسر رین شیعه و بعضی از مفسّ
 ت می گویند: انذار کننده پیامبر و هدایت کننده علی صاحب نام اهل سنّ
دست مبارکش را بر سینه خود  اس می گوید: پیامبر است؛ زیرا ابن عبّ 
و سپس اشاره به شانه  .)من بیم دهنده هستم( "اَنَا الُْمنْذِرُ"گذاشت و فرمود 

، "بَ ْعدِّی مِّنْ  ونَ اْلُمْهَتدُ  یْهَتدِّی بِّكَ  یا َعلِّی اْلَهادِّی َو أَْنتَ " و فرمود: کرد علی
ای ای علی! و به وسیله تو بعد از من هدایت شوندگان تو هدایت کننده)

 .(هدایت می شوند
المنثور که از معروف ترین تفاسیر اهل سنت است، روایات  تفسیر الدرّ

 نقل می کند که پیامبر اکرم  متعددی در تفسیر این آیه از پیامبر اکرم 
در موقعی که این آیه نازل شد دست خود را به سینه مبارکشان گذاشتند و 

                                                           
 ۴2۲، ص 7احقاق الحق، ج  - 1
 3سورة الرعد / آیه  - 2
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اشاره  من بیم دهنده هستم و آن گاه به شانه حضرت علی "فرمودند: 

 1"کرده و فرمودند: هادی تویی ای علی!
روایات دیگری به همین مضمون را جمعی از دانشمندان معروف اهل سنت 

، فخر رازی «تلخیص»، ذهبی در «مستدرک»از جمله حاکم نیشابوری در 
و گنجی  «الفصول المهمة»و ابن کثیر در تفسیر خود و ابن صباغ مالکی در 

و طبری در تفسیر خود، و ابن حیان اندلسی در  «کفایة الطالب»شافعی در 
فرائد »و نیشابوری در تفسیر خویش و حموینی در « بحر المحیط»

 2.و گروه دیگری در کتاب های تفسیر خود آورده اند« السمطین

 .3«یا أَیَها الَّذیَن ثَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َو ُكونُوا َمَع الصَّادِّقینَ . »8
اید از )مخالفت فرمان خدا( بپرهیزید و با آوردهای کسانی که ایمان )

 (.صادقان باشید
گوید مراد از صادقین معصومین می "الصادقین"فخر رازی در تفسیر کلمه 

در حالی که  4ت اند.هستند، ولی می گوید: مراد از معصومان، جمیع امّ
 ت رامجموع امّ "صادقین"هیچ عرب زبانی در هنگام نزول این آیه از کلمه 

فهمد پس چگونه می توان آن را حمل بر این معنا کرد؟ پس باید بپذیریم نمی
که در هر عصر و زمانی صادقی که هیچ اشتباه و خطایی در سخنان او 

ان و رنیست وجود دارد که ما باید پیرو آنها باشیم! عالوه بسیاری از مفسّ 

                                                           
اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لُِكلِّ قَوٍْم هادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  فِي َتفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَاَلى وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الثَّعْلَبِيُ - 1

اَوْمَاَ بِيَدِِه اِلَى صَدْرِ  يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَ َقالَ اَنَا الْمُنْذِرُ وَ قَالَ لَمَّا نَزََلتْ هَذِهِ الْآيَةُ ضَرَبَ رَسُوُل اللَّهِ 
الطرائف في معرفة مذاهب /  بَعْدِي مِنْ  الْمُهْتَدُونَ يَهْتَدِي بِكَ يَا عَلِيُ الْهَادِي عَلِي   فَقَالَ وَ اَنْتَ

 ۳9، ص 1 الطوائف، ج

 ۹2 – ۸۸، ص 7نفیس احقاق الحق، جلد  - 2
 11۹سورة التوبة / آیه  - 7

 221، ص 1۶ی، ج تفسیر فخر راز - 1
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درباره حضرت اس نقل کرده اند که آیه فوق ت از ابن عبّ ثان اهل سنّمحدّ
یة کفا"است. عالمه ثعلبی در تفسیر خود، گنجی در  طالب ابیابنعلی

از گروهی از علما چنین نقل می « تذکره»، عالمه سبط الجوزی در "الطالب
کند: علمای سیره )تاریخ پیامبر( گفته اند معنای این آیه آن است که با علی 

 ید: امام علی اس می افزاابن عبّ، 1و خاندانش بوده باشید ّد و سی

به ما  در روایات متعددی که از طریق اهل بیت  2.سرور صادقان است

 3.رسیده است، بر این معنا تاکید شده است

 .4«اْلُقْربى َأْجرا  إِّالَّ اْلَمَودََّة فِّی َعَلیهِّ  ال َأْسَئُلُكمْ  ُق َّْ . »9
كنم، مگر دوستى در [ از شما هیچ مزدى طلب نمىبگو: براى آن ]رسالت)

 .(حق نزدیکان
عالوه بر این آیات، آیات دیگری، بازگو کننده فضیلتی از فضیلت های 

و برتری آن حضرت بر سایر صحابه و یاران و نزدیکان  حضرت علی 
 بر "مرجوح"است. حال با استناد به حکم عقل که تقدیم  پیامبر اکرم 

را قبیح می شمارد، می توان نتیجه گرفت که امامت و جانشینی  "ارجح"
است. این مقام امامت گاهی با مقام  حق حضرت علی  پیامبر اکرم 

و پیامبر  نبوت و رسالت، جمع شده است؛ مثل امامت حضرت ابراهیم 

                                                           
 قَالَ: نَزََلتْ فِي عَِلي ِ بْنِ اَبِي طَالِبٍ  فِي قَوْلِهِ: اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  - 1

 ، ِفي هَذِِه الْآيَةِ: يا اَيُّهَا الَّذِينَ بِِاسْنَادٍ آخَرَ عَِن الْكَلْبِي ِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَاصَّةً وَ رَوَاهُ
تنزيل لقواعد شواهد ال/  . َقالَ: مَعَ عَلِي   وَ اَصْحَابِ عَلِي   الصَّادِقِينَ وَ كُونُوا مَعَ  آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ 
 438، ص 1 التفضيل، ج

، 4احقاق الحق، ج /  198، ص فضائل أميرالمؤمنين /  سيّد الصادقين قال ابن عبّاس: علي   - 2

 89۳ص 

 7۹7و  7۹2، ح 2۸۲، ص 2تفسیر نورالثقلین، ج  - 7
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مثل  ،ت و رسالت بوده استو گاهی جدای از مقام نبو   گرامی اسالم 
، این آیات نشانگر این است که امام باید از جانب مین امامت ائمۀ معصو

خدا منصوب شود؛ زیرا در همۀ این آیات جعل امامت به خدا نسبت داده 
است؛ امامت را عهد و پیمان الهی شمرده  شده و نیز خداوند، در آیۀ ابتال،

ی آن را خدا، که طرف عهد و پیمان است، تعیین کند از این رو باید متصدّ
کامل ترین و فاضل مردم. هم چنین طبق این آیات، امام باید معصوم، نه 

ترین مردم باشد. روشن است که هیچ کس جز خدا نمی تواند از وجود این 
ت نفسانی آگاه شود. بنابراین، امام باید از جانب خدا نصب صفات و کماال

هدایت و رهبری  ، از ناحیۀ خدا، شود. حکمت انتصاب امامان نور
 امعۀ بشری است.ج

  الزّمان صاحب حضرت درباره قرآن آیات
از آیات استداللی بعضی را سیّد بحرانی نقل فرموده اند و بعضی را برخی 

 :دیگر از راویان نقل نموده اند
َو  بِّاْلَغیبِّ  یْؤمُِّنونَ  ینَ الَّذِّ  لِّْلُمتَّقِّینَ  ُهدى   فِّیهِّ  الرَیبَ  اْلكِّتابُ  ذلِّكَ  م،لَ اَ »آیه اول:
 .1«یْنفُِّقونَ  الصَّالَة َو مِّمَّا َرزَْقناُهمْ  یقِّیُمونَ 

الف، الم، میم. این است کتابی که در حقّانیّت آن هیچ تردیدی نیست و )
مایه هدایت تقواپیشگان است آنان که به غیب ایمان می آورند، و نماز را بر 

 (.کنند پا می دارند، و از آن چه به ایشان روزی داده ایم انفاق می
فرمودند: متّقون شیعیان ما هستند و مراد غیب حضرت   حضرت صادق

 و شاهد بر این مطلب آیه شریفه است.  2 است حجت

                                                           
 7تا  1سورة البقرة / آیات  - 1
 الم ذلِكَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ عَنْ يَحَْيى بْنِ اَبِي الْقَاسِمِ َقالَ: سَاَْلُت الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ  - 2

وَ الْغَيْبُ فَهَُو   فََقالَ الْمُتَّقُوَن شِيعَُة عَلِي   بِالْغَيْبِ يُوْمِنُونَ الَّذِينَ لِلْمُتَِّقينَ هُدىً فِيهِ ال رَْيبَ الْكِتابُ
 12، ص 1 كمال الدين و تمام النعمة، ج/  الْحُجَّةُ الَْغائِب
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 َمَعُكمْ  فَانْ َتظُِّروا إِّن ِّی َّللَِِّّّ  إِّنََّما اْلَغیبُ  فَ ُق َّْ  رَب ِّهِّ  ثیة  مِّنْ  َعَلیهِّ  َلْو ال أُْنزِّلَ  َو یُقوُلونَ »
 .1«اْلُمْنَتظِّرِّینَ  مِّنَ 
و می گویند چرا معجزه ای از جانب پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ )

بگو غیب فقط به خدا اختصاص دارد. پس منتظر باشید که من هم با شما 
 (.از منتظرانم

فرمودند: خوشا به حال کسانی که صبر در غیبت می  حضرت رسول 
نمایند و خوشا به حال اشخاصی که ثابت هستند در محبّت آن خاندان و 

 ،«ببِّاْلَغی یْؤمُِّنونَ  الَّذِّینَ » خداوند تعریف آنان را کرده و فرموده است:
ْزَب اَّللَِّّ ُهُم اْلغالُِّبونَ » فرمودند: آنان حزب خدایند  .2«فَإِّنَّ حِّ

 .3«َجمِّیعا   اَّللَُّ  بُِّكمُ  ما َتُكونُوا یْأتِّ  أَینَ  فَاْسَتبُِّقوا اْلَخیراتِّ »:دوم آیه
ها و کارهای خیر پیشی جویید. خدا همه شما را هر پس به جانب نیکی)

 (.آوردجا که باشید می
را سیصد و سیزده  فرمودند: اصحاب حضرت قائم  حضرت صادق 

کمتر(، به خدا قسم، آنها اّمت شمرده  چند نفر نفر یا )چند نفر زیادتر یا
شده در یک ساعت جمع شده در بین مّکه معظّمه بین رُکن و مقام با 

خداوند که با  حضرتش بیعت نموده و با آن حضرت عهدی از رسول 
در . برنداوالد و نوادگان به ارث می پدران آنان بوده و آن عهد و پیمان را

                                                           
 2۲سورة الیونس / آیه  - 1
  وَ قَالَ هِقَالَ طُوبَى لِلصَّابِرِينَ فِي غَيْبَِتهِ طُوبَى لِلْمُتَّقِينَ عَلَى مََحجَّتِهِمْ اُولَئِكَ وَصَفَهُمْ اللَّهُ فِي كِتَابِ - 2

ص كفاية األثر في الن/  اُولِئكَ حِزْبُ اللَّهِ اَال اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُون وَ َقالَ بِالْغَيْبِ يُوْمِنُونَ  الَّذِينَ
 20على األئمة اإلثني عشر، ص 

 11۸سورة البقرة / آیه  - 7
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فرمودند: مراد از   و حضرت رضا  دقروایتی دیگر که حضرت صا

 1.می باشند  آیه شریفه اصحاب حضرت مهدی
 .2«فَأََتمَُّهنَّ  بَِّكلِّمات   رَبُّهُ  إِّْبراهِّیمَ  ابْ َتلى َو إِّذِّ »:سوم آیه
و هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری )دشوار و سخت( آزمایش )

 (.رسانیدکرد، پس او همه را به طور کامل به انجام 
سؤال کردم: که  در کتاب خصال از مفضل ابن عمر از حضرت صادق 

کلماتی را که خداوند در آیه شریفه می فرماید، چه کلماتی است؟ فرموده 
خداوند این کلمات را بر حضرت آدم القا  بعد از گرفتاری حضرت آدم اند:

 حضرتش قبول گردید و آن این است:فرمود و سبب آن شد که توبه 
 بتُ ال  إ َربَّ َأْسأَُلَک بَِّحقِّ  ُمَحمَّد  َو َعلِّی   َو فَاطَِّمَة َو اْلَحَسنِّ َو اْلُحَسْینِّ  اقَاَل ی»

د خداوند به حق این پنج نفر توبه مرا قبول فرما، خداون .«َعَلیَّ فَ َتاَب َعَلْیهِّ 
" چه شخصی مفضل گفت: خدمتش عرض کردم "َفَاتَمَّهُنَّ. هم قبول فرمود

"اََتمَّهُنَّ" یعنی دوازده  فرمود: را خداوند قصد فرمود؟ حضرت صادق 
 3است. که آخر آنان حضرت مهدی  امام که نُه نفر از اوالد حسین 

                                                           
 اَِبي نْعَلِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ اَبِيهِ عَِن ابْنِ اَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونَُس عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابٍِر عَ - 1

يعاً جَمِ اللَّهُ  بِكُمُ ما تَكُونُوا يَاْتِ اَيْنَ لِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَاسْتَِبقُوا الْخَيْراتِفِي قَوْ خَالِدٍ عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ 
اَيْنَ ما َتكُونُوا يَاْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً يَعْنِي اَصْحَابَ اْلقَائِِم  قَالَ اْلخَيْرَاتُ الْوَلَايَةُ َو قَوْلُهُ َتبَارَكَ وَ تَعَالَى

فِي سَاعَةٍ وَاحِدٍَة لَاثَمِائَةِ وَ الْبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ وَ ُهمْ وَ اللَّهِ الْاُمَّةُ الْمَعْدُودَةُ قَالَ يَجْتَمِعُونَ وَ اللَّهِ الثَّ
 414، ص 2 اإلسالمية(، ج -الكافي )ط /  قَزَعٌ كََقزَعِ الَْخرِيف

 121سورة البقرة / آیه  - 2
قَاَل:  نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْاَزْدِيُّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِِق جَعَْفرِ بْنِ مُحَمَّدٍ َقالَ حَدَّثَ - 7

اُت الَ هِيَ الْكَلِمَقَ مَا هَذِهِ الْكَلِمَات فَاَتَمَّهُنَ  بِكَلِماتٍ رَبُّهُ اِبْراهِيمَ  وَ اِذِ ابْتَلى سَاَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ
وَ فَاطِمَةَ َو الْحَسَِن َو  الَّتِي تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِِّه فَتَاَب اللَّهُ عَلَيِْه وَ هُوَ اَنَّهُ قَالَ اَْساَلَُك بِحَقِّ مُحَمَّدٍ َو عَلِي  

 فَقُلْتُ لَهُ َيا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا يَعْنِي ابُ الرَّحِيمُ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّ الْحُسَيْنِ اِلَّا تُبْتَ عَلَيَّ فََتابَ اللَّهُ عَلَيْهِ
كمال /  قَالَ يَْعنِي فَاَتَمَّهُنَّ اِلَى اْلقَائِمِ اثْنَيْ عَشَرَ اِمَاماً ِتسْعَةً مِنْ ُولْدِ الْحُسَيْنِ  فَاَتَمَّهُنَ عَزَّوَجَلَّ بِقَوْلِهِ

 452، ص 8الدين و تمام النعمة، ج 
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اْْلَْمرِّ  یَو ُأولِّ  َو َأطِّیُعوا الرَُّسولَ  ثَمُنوا َأطِّیُعوا اَّللََّ  یٰا أَیَها الَّذِّینَ »:چهارم آیه
ْنُكمْ   .1«مِّ

ی اهل ایمان، از خدا اطاعت کنید و نیز از پیامبر و صاحبان امر خودتان )ا
دارای مقام عصمت می   چون پیامبرکه هم "که امامان از اهل بیت اند"

 (.اطاعت کنید، باشند
جابر بن یزید جُعفی گفت: "شنیدم از جابر بن عبدالله انصاری، می گفت: 

نازل شد عرض کردم: یا رسول  زمانی که این آیه شریفه بر رسول اکرم 
الله، خدا و رسول خدا را شناختیم اولی االمر کیست که اطاعتش مقرون و 

دل اطاعت خدا و رسول است؟ حضرت فرمودند: آنها خلفا و ائمه عِ
بعد از او حسن  طالب ابیبنمسلمین بعد از من می باشند اول آنها علی
سین بعد از او محمّد بن علی که و بعد از او حسین بعد از او علی بن الح

ه نزدیکی تو او را درک خواهی ندآی دردر تورات معروف به باقر است، 
نمود، زمانی که او را مالقات کردی سالم من را به او برسان و بعد از او 

جعفر بن محمّد و بعد از او موسی بن جعفر و بعد از او علی بن  ،صادق
بعد از او علی بن محمّد و بعد از او  موسی و بعد از او محمّد بن علی و

حّجت  ،حسن بن علی و بعد از او شخصی که هم اسم و هم کنیه من است
خداوند است در روی زمین و به وسیله او خداوند شرق و غرب را مؤمن 
گرداند و آن حضرت از شیعیان خود غیبت می نمایند و از شیعیان و 

ت حضرتش داشته باشد، مگر آن دوستان باقی نمی ماند که اقرار به امام
کسانی را که خداوند قلب آنان را نگه دارد و گرنه در اثر طول کشیدن غیبت 

جابر گفت: شیعیان زمان غیبت آن . غایب، منکر آن حضرت گردند

                                                           
 5۹آیه  سورة النساء / - 1
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1حضرت از آن حضرت انتفاع
ند: همان طریق دهم دارند؟ حضرت فرمو 

ت هم نفع می برند، که مردم از آفتاب پشت ابر نفع می برند از آن حضر
وی اسرار مکنونه و از اسرار مخزونه می باشد که باید علم آن مخفی باشد. 

2را مخفی بدار مگر از اهل ایمان و شیعیان قطعی خود"این امرالبتّه، 
. 

 مِّنَ  َعَلیهِّمْ  اَّللَُّ  نْ َعمَ أَ  الَّذِّینَ  َمعَ  فَُأولئِّكَ  َو الرَُّسولَ  اَّللََّ  یطِّعِّ  َو َمنْ »:پنجم آیه
د ِّیقِّینَ  النَّبِّیینَ  ینَ  - َو الص ِّ  .3«رَفِّیقا   ُأولئِّكَ  َو َحُسنَ  َو الشَُّهداءِّ َو الصَّالِّحِّ

و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، در زمره کسانی از پیامبران و )
صدیقان و شهیدان و شایستگان خواهند بود که خدا به آنان نعمت )ایمان، 

 (.اخالق و عمل صالح(داده، و اینان نیکو رفیقانی هستند
 رسول خدا  ،نبییّنروایت می کند که  تفسیر قمی از حضرت صادق 

و صالحین  و صدّیقین، امیرالمؤمنین و شهدا و امام حسن و امام حسین 

                                                           
 نفع گرفتن و سود بردن. - 1
ُل قَاَل حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ ُمحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ َقالَ حَدَّثَِني اَحْمَدُ بْنُ الَْحارِثِ قَالَ حَدَّثَِني الْمُفَضَّ  - 2

 فِي ِ قَالَ سَمِْعتُ جَابِرَ بْنَ عَْبدِاللَّهِ الْاَنْصَارِيَّ يَقُولُبْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبَْيانَ عَنْ جَابِرِ ْبنِ يَزِيدَ الْجُعْ 
الْاَمِْر  وَ اُوِلي وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ يا اَيُّهَا الَّذِينَ لَمَّا اَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَاَلى عَلَى نَبِّيِهِ 

فَمَنْ اُولُو الْاَمْرِ مِنْكُمْ الَّذِينَ قَرَنَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ بِطَاعَِتَك  رَسُولَ اللَّهِ قَدْ َعرَفْنَا اللَّهَ وَ رَسُولَهقُلْتُ يَا  مِنْكُمْ
ِليُّ سَيْنُ ثُمَّ عَخُلَفَائِي وَ اَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْدِي اَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَاِلبٍ ثُمَّ الَْحسَنُ ثُمَّ الْحُ فَقَاَل 

اِذَا لَقِيَتُه رُ فَ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي   الْمَعْرُوفُ بالتوراة ]فِي التَّوْرَاةِ[ بِاْلبَاقِِر وَ َستُدْرِكُهُ يَا جَابِ
جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ  فَاَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ ثُمَّ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ مُوسَى بْنُ

[ ِفي تُهُنفسه ]َبقِيَّعَلِي   ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي   ثُمَّ سَمِيِّي َو كَنِيِّي حَجَّةُ اللَِّه فِي اَرْضِهِ وَ 
ذِي َيفْتَحُ اللَّهُ تَعَاَلى ذِكْرُهُ عَلَى يَدِهِ مََشارِقَ اْلاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا ذَلَِك عِبَادِهِ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي   ذَلَِك الَّ

هُ قَلْبَهُ لِلْاِيمَاِن نَ اللَّالَّذِي يَغِيبُ عَنْ شِيعَتِهِ وَ اَوْلِيَائِهِ غَيْبَةً لَا يَثْبُتُ ِفيهَا عَلَى الْقَوْلِ ِباِمَامَِتهِ اِلَّا مَنِ امَْتحَ
وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالنُّبُوَّةِ اِنَّهُمْ لَيَسْتَضِيئُوَن  الَ جَابِرٌ فَقُْلتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلْ لِِشيَعتِهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَقَالَ قَ

نْ مَكْنُونِ ا َسحَابٌ يَا جَابِرُ هَذَا مِوَ يَنْتَفِعُونَ بِوَلَايَتِهِ ِفي غَيْبَِتهِ كَانْتِفَاعِ النَّاسِ بِالشَّمْسِ اِنْ َستَرَهَ بِنُورِه
كفاية األثر في النص على األئمة اإلثني عشر، /  سِرِّ اللَّهِ َو مَْخزُونِ عِلْمِ اللَّهِ َفاكْتُمْهُ اِلَّا َعنْ اَهْلِه

 54ص 
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می  و حسن اولئک رفیقان حضرت قائم آل محمد  ائمه هدی 

.باشد
1
 

اْلقِّیاَمةِّ یُكوُن  َو یْومَ  هِّ َمْوتِّ  قَ ْب ََّ  بِّهِّ  إِّالَّ لَیْؤمَِّننَ  اْلكِّتابِّ  َأْه َِّّ  مِّنْ  َو إِّنْ »:ششم آیه
 .2«َعَلیهِّْم َشهِّیدا  

 او به حتماً خود مرگ از پیش آن که مگر نیست کسی کتاب، اهل   از )و
 بود(. خواهد شاهد آنان بر نیز" "عیسی قیامت روز و آورد، می ایمان

قبل از قیامت ،از آسمان به  فرمودند: حضرت عیسی  حضرت باقر 
زمین نازل گردند پس باقی نماند اهل ملّتی از یهود و نصاری و غیر آنان 

 3نماز بخوانند. مگر آن که ایمان آورند و پشت سر حضرت مهدی 
کِّتابِّ اَّللَِّّ یْوَم َخَلَق   إِّنَّ عِّدََّة الشُُّهورِّ عِّْنَد اَّللَِّّ اْثنا َعَشَر َشْهرا  فی»:هفتم آیه

ْنها َأْربَ َعة  ُحُرم  ذلَِّک الد ِّیُن اْلَقیُم َفال َتْظلُِّموا فیهِّنَّ   السَّماواتِّ َو اْْلَْرَض مِّ
 .4«أَنْ ُفَسُکمْ 

ها نزد خدا، از روزی که آسمانها و زمین را آفریده در حقیقت، شماره ماه)
حرام  "ماهِ"خدا دوازده ماه است، از این دوازده ماه چهار ماه  "علمِ"در کتاب 

 .(بر خود ستم مکنید "چهار ماه"است. این است آیین استوار، پس در این 

                                                           
 ينَ َو الصِّدِّيقِ -النَِّبيِّينَ  مِنَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اَنْعَمَ الَّذِينَ مَعَ كََفُاولئِ وَ الرَّسُولَ اللَّهَ يُطِعِ وَ مَنْ أما قوله - 1

وَ  عَلِيٌّ  وَ الصِّدِّيقِينَ رَسُولُ اللَّهِ  النَّبِيِّينَ وَ حَسُنَ اُولئِكَ رَفِيقًا قال -وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّاِلحِينَ 
 الْاَئِمَّةُ، َو حَسُنَ اُولِئكَ رَفِيقًا. اْلَقائِمُ مِنْ آِل مُحَمَّدٍ  ، وَ الصَّالِحِينَالشُّهَداءِ الْحَسَن َو الْحَُسيْنُ 

 138، ص 1 تفسير القمي، ج/ 
 15۹سورة النساء / آیه  - 2
ل ملّة يهودي و ال غيره إلّا آمن : إنّ عيسى قبل القيامة ينزل إلى الدنيا فال يبقى أهعن الباقر  - 7

، ص 1 ، جإلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب /  به قبل موته و يصّلي خلف المهدي 
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از تأویل قول  از جابر جعفی روایت است که سؤال کردم از حضرت باقر 
خداوند در آیه مبارکه فوق، جابر گفت: حضرت یک نفس عمیق کشید، 

است و شهرهای آن  ه : "ای جابر سنه و سال جد من رسول اللّ فرمودند
پدرم و مادرم و اوالد  سال دوازده می باشد که امیرالمؤمنین 

باشد، که ائمه هدی می ، که حضرت مهدی  امیرالمؤمنین تا آخر ائمه
  حجّت های خدا و امنای حضرتش بر روی زمین بوده، اربع الجرم آن

ت زیاد بدین محکم حضرتش نموده و به اسم واحد چنانی هستند. خدما
معروفند". علی امیرالمؤمنین و علی بن حسین و علی بن موسی و علی بن 
محمّد. پس اقرار به اشخاص دین است )شاید اشاره به آنها شد که در علی 

عشری بوده و از دخول در چهارم، اگر کسی اعتقاد داشت، دیگر شیعه اثنی
زیدی بودن و فتحی و امثال آن بودن خارج گردیده و  فرق شیعه، از قبیل

دین ثابت جازم را واجد بوده( پس به خودتان ظلم و ستم ننمایید، یعنی به 
 1دوازده امام قائل شوید تا هدایت یافته و نجات حاصل گردد.

ُلوُه ُسْبحانَُه َو َتعالی أَتی»:هشتم آیه  .2«َعمَّا یْشرُِّکونَ  َأْمُر اَّللَِّّ َفال َتْسَتْعجِّ
هان امر خدا در رسید، پس در آن شتاب مکنید. او منزّه و فراتر است از )

 (.سازندشریک می "با وی"آن چه 

                                                           
اِنَّ ِعدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَاللَِّه  عَنْ تَاْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ رََوى جَابِرٌ الْجُْعفِيُّ قَالَ: َساَلْتُ اَبَا َجعْفَرٍ  - 1

 فَال الْقَيِّمُ الدِّينُ ذلِكَ مِنْها اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ وَ الْاَرْضَ السَّماواتِ خَلَقَ  يَوْمَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ
قَالَ فََتنَفَّسَ سَيِِّدي الصُّعَدَاءَ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ اَمَّا السُّنَّةُ َفهِيَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ  كُمْتَظْلِمُوا فِيهِنَّ اَنْفُسَ

 ْوَ نِهِ عَلِي  وَ شُهُورُهَا اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فَهُوَ اَمِيرُاْلمُوْمِنِينَ ]وَ[ إلَيَّ وَ اَِلى ابْنِي جَعْفَرٍ وَ ابِْنهِ مُوسَى وَ اب 
رَ اِمَاماً حُجَجُ اللَِّه ابْنِهِ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِهِ عَلِي   وَ اِلَى ابْنِهِ اْلحََسنِ وَ اِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ الْهَادِي الْمَهْدِيِّ اثْنَا عَشَ

لدِّينُ اْلقَيِّمُ اَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ يَخْرُجُونَ بِاسٍْم فِي خَلْقِهِ وَ اُمََناوُهُ عَلَى وَحْيِهِ وَ عِلْمِهِ وَ اْلاَرْبَعَةُ الْحُرُمُ الَّذِينَ هُمُ ا
فَالْاِقْرَارُ بِهَوُلَاءِ  وَاحِدٍ عَلِيٌّ اَمِيرُالْمُوْمِنِينَ وَ اَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى وَ عَلِيُّ بْنُ ُمَحمَّدٍ 

اب الغيبة )للطوسي(، كت/  اَيْ قُولُوا بِهِمْ جَمِيعاً تَهْتَدُوا نَّ اَنْفُسَكُمْفَال تَظْلِمُوا فِيهِ هُوَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
 139الغيبة للحجة، النص، ص 
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می  اول کسی که بیعت با حضرت قائم  روایت از حضرت صادق 
ه پس توجّهی به بیت الل ،به صورت مرغ سفیدی که نماید جبرئیل است

مکّه معظّمه و توجّهی به بیت المقّدس و به نحوی صدا می زند که  ،الحرام
اوند امر خد) ،«اَْمرُ اللَّهِ فَال َتسْتَعْجِلُوهُ اَتی»همه خالیق می شنود و می گوید: 

 .(اش عملی شدو وعده
اْلَقْت َِّّ إِّنَُّه   یَو َمْن قُتِّ ََّ َمْظُلوما  فَ َقْد َجَعْلنا لَِّولِّیهِّ ُسْلطانا  َفال یْسرِّْف فِّ »: نهم آیه

 .1«کاَن َمْنُصورا  
ایم ، پس او و هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی داده)

 .(یاری شده است الهی" از طرف شرع"نباید در قتل زیاده روی کند، زیرا او 
ست که، ا  فرمودند: مراد حضرت قائم آل محّمد حضرت صادق 

 خروج مینماید و قاتالن یا کسانی را که راضی به قتل حضرت حسین 
بوده اند، به قتل می رساند و معنی عدم اسراف آن است که خون غیرمستحق 

 .2در کشتن ریخته نگردد
ی َو َلَقْد َکَتْبنا فِّی الزَّبُورِّ مِّْن بَ ْعدِّ الذ ِّْکرِّ َأنَّ اْْلَْرَض یرِّثُها عِّبادِّ »:دهم آیه

 .3«الصَّالُِّحونَ 
و در حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته )

 (.ما به ارث خواهند برد

                                                           
 77سورة اسراء / آیه  - 1
مَظْلُوماً فَقَْد جَعَلْنا  وَ مَنْ قُِتلَ فِي قَوْلِهِ تفسير العياشي عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسَْتنِيرِ عَنْ اَبِي جَعْفٍَر  - 2

قُتِلَ مَظْلُوماً وَ نَحْنُ  مَنْصُوراً قَالَ هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي    كانَ اِنَّهُ الْقَْتلِ فِي سُلْطاناً فَال يُسِْرفْ لِوَلِيِّهِ
فَيَقْتُلُ حَتَّى ُيقَالَ قَدْ اَسْرَفَ فِي الْقَتْلِ وَ قَالَ الْمَقْتُوُل  بَِثاْرِ الُْحسَيْنِ  اَوْلِيَاوُهُ وَ الْقَائِمُ مِنَّا اِذَا قَامَ طَلَبَ

، ص 8 تفسير العياشي، ج/  وَ وَلِيُّهُ الْقَائِمُ وَ الْاِسْرَافُ فِي الْقَتْلِ اَنْ يَقُْتلَ غَيْرَ قَاتِلِه الْحُسَيْنُ 
890 
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برند بندگان صالح خداوند که میارث را فرمود: زمین  حضرت صادق 
 اصحاب آن حضرتند و حضرت باقر و  مراد حضرت قائم

1آخرالزمان می باشند"در   اصحاب مهدی، فرمود:"بندگان صالح
. 

ِ  »:یازدهم آیه  اَّللَُّ نُوُر السَّماواتِّ َو اْْلَْرضِّ َمَث َُّ نُورِّهِّ َکمِّْشکاة  فیها مِّْصبا
ُِ ف َکة  زَیُتونَة  ال زُجاَجة  الزُّجاَجُة َکأَنَّها َکوَْکب  ُدر ِّی یوَقُد مِّْن َشَجَرة  ُمباَر  یاْلمِّْصبا

نُور  یْهدِّی  ور  َعلیُء َو َلْو َلْم َتْمَسْسُه نار  نُ َشْرقِّیة  َو ال َغْربِّیة  یکاُد زَیُتها یضی
ِِّ َو اَّللَُّ اَّللَُّ لُِّنورِّهِّ َمْن یشاُء َو یْضرُِّب اَّللَُّ اْْلَْمثاَل لِّ   .2«ء  َعلیم   بُِّک َّ ِّ َشیلنَّا

است که در آن  دانیخدا نور آسمانها و زمین است. مَثَل  نور او چون چراغ)
چراغی، و آن چراغ در شیشه ای است. آن شیشه گویی اختری درخشان 
است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی، افروخته 

 -هر چند بدان آتشی نرسیده باشد  -روغنش  شود. نزدیک است کهمی
روشنی بخشد. روشنی بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نور 
خویش هدایت می کند، و این مثلها را خدا برای مردم می زند و خدا به هر 

 (.چیزی داناست
با  جابر گفت: داخل در مسجد کوفه شدم، حضرت امیرالمؤمنین 

وشت و خنده می فرمودند. عرض کردم، قربانت! سبب انگشت مبارک می ن
خنده چیست؟ فرمودند: تعجب من از آن است که آیه را، مردم قرائت می 

نمایند. عرض نمایند و آن نحو صحیح واقعی آن را از حیث معنی درک نمی
اَّللَُّ نُوُر السَّماواتِّ َو » بیان فرمایید؟! فرمودند: کردم، یا امیرالمؤمنین 

                                                           
صَّادِق عَن ال الصَّالِحُونَ يَرِثُها عِبادِيَ الْاَرْضَ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَ الزَّبُورِ ِمنْ وَ لَقَدْ َكتَبْنا ِفي قَولُهُ تَعالى - 1
قَالَ: القَائِم  اَنَّ الْاَرْضَ يَرُِثها عِبادِيَ الصَّاِلحُونَ : الكتب كلّها ذكر اللّه بي َو أصحَابُهُ. و عَن أ

إلزام الناصب /  هم أصحاب المهدی في آخر الزمان اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّاِلحُونَ جَعفر 
 ۳5، ص 1 ، جفي إثبات الحجة الغائب 
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ُِ""است،  محمّد  ةشکو المِّ ، ْرضِّ َمَث َُّ نُورِّهِّ َکمِّْشکاة  اْْلَ  ِ  اْلمِّْصبا و  مِّْصبا
ن و او علی اب "َکأَنَّها َکوَْکب  ُدر ِّی" الحسن و الحسین  "زُجاَجة  الزُّجاَجُة"

 "زَیُتونَة "است،  محّمد بن علی  "یوَقُد مِّْن َشَجَرة  ُمبارََکة "است،  حسین 

 "ال َغْربِّیة "است،  موسی بن جعفر  "ال َشْرقِّیة "است  جعفر بن محّمد 

 محّمد بن علی  ُء""یکاُد زَیُتها یضیاست و  علی بن موسی الرضا 
حسن  نُور " "نُور  َعلیاست  علی بن محّمد  "َو َلْو َلْم َتْمَسْسُه نار "است، 

ُ لُِّنورِّهِّ َمْن یشاُء" است،  بن علی  َو یْضرُِّب  القائم المهدی "یْهدِّی اَّللَّ
ِِّ َو اَّللَُّ بُِّک َّ ِّ َشی  .1«ء  َعلیم  اَّللَُّ اْْلَْمثاَل لِّلنَّا

 .2«َسیْعَلُم الَّذیَن َظَلُموا َأی ُمْنَقَلب  یْنَقلُِّبونَ و »:دوازدهم آیه
 اه برگاند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتکسانی که ستم کرده)

 (.خواهند گشت
کس دوست دارد با من باشد و کشتی  فرمودند: هر حضرت رسول 

نموده  نجات بعد از من را سوار شود، باید اقتدا به علی بن ابی طالب 
و او امیر بر مسلمان و ،و دشمن دارد، دشمن او را و دوست دارد از مردن 

که او  ،د و امر او، امر من است و نهی ا، دوست او را زیرامی باشهر مؤمن 
                                                           

يكتب  رُوِيَ عَن جابِر بن عَبدالله األنصاري، قال: دخلت إلى مسجد الكوفة، و أميرالمؤمنين  - 1
بإصبعه و يتبسم، فقلت له: يا أمير المؤمنين، ما الذي يضحكك؟ فقال: عجبت لمن يقرأ هذه اآلية 
و لم يعرفها حق معرفتها. فقلت له: أي آية، يا أميرالمؤمنين؟ فقال: قوله تعالى: اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ 

، أنا المصباح. فِي زُجاجَةٍ الزجاجة ها مِصْباحٌ، فِيوَ الْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ، المشكاة: محمد 
، يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ محمد و هو علي بن الحسين  دُرِّيٌ ، كَاَنَّها كَوْكَبٌ الحسن و الحسين 

، ، وَ ال غَرْبِيَّةٍ علي بن موسى ال شَرْقِيَّةٍ موسى بن جعفر  ، زَيْتُونَةٍ جعفر بن محمد بن علي 
نُورٍ الحسن  ، نُورٌ عَلى، وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ علي بن محمد ءُ محمد بن علي يَكادُ زَيْتُها يُضِي

وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْاَمْثالَ لِلنَّاسِ َو اللَّهُ بُِكّلِ  ، يَهْدِي اللَّهُ ِلنُورِهِ مَنْ يَشاءُ القائم المهدي ابن علي 
 ۳8، ص 3 البرهان في تفسير القرآن، ج/  ءٍ عَلِيمٌشَيْ
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نشین و وصی من است، در زمان زنده بودن و بعد و نهی من خلیفه و جا
است و تابع و ناصر او تابع و ناصر من است و اذیّت کننده او اذیّت کننده 

جدا گردد در روز قیامت مرا نخواهد دید و  من است. هر کسی از علی 
بر  را مخالفت نماید بهشت  من هم او را نخواهم دید و کسی که علی

را یاری کند،  م است و کسی که علی و محل او در جهنّ تحرام اس او
مخذول کند، خداوند او را  خداوند او را یاری کند و کسی که علی 

 .مخذول گرداند
آنها دو امام امّتند، بعد از  فرمودند: حسن و حسین  رسول خدا  هابعد

و  پدرشان و سیّد اهل بهشتند و مادرشان سیّده زنان هر دو عالم هستند
هم آنها حضرت نُکه  ه، امامندمند و اوالد حسین نُردُی مَ پدرشان آقای همه

 .1که از اوالد من میباشد قائم 
  خدا حجّت از زمین نبودن خالی

 َأْوَحى َأْكُلهُ  َو انْ َقَطعَ  نُ ُبوَُّة ثَدمَ  َلمَّا انْ َقَضتْ »: فرمایندمی امام صادق  -0
 إَِّلى َما اَّللَُّ َعزََّوَج ََّّ إِّلَیهِّ َأْن یا ثَدُم! َقدِّ انْ َقَضْت نُ ُبوَُّتَك َو انْ َقَطَع َأْكُلَك فَاْنُظرْ 

ْسمِّ اْْلَْعَظمِّ فَ  یَمانِّ َو مِّیَراثِّ النُُّبوَّةِّ َو أُثْ َرةِّ اْلعِّْلمِّ َو االِّ اْجَعْلُه عِّْنَدَك مَِّن اْلعِّْلمِّ َو اِْلِّ

                                                           
 بِْن  عَنْ عَلِي ِحَدَّثَنَا ُمحَمَّدُ بْنُ عَلِي   َماجِيلَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْه قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ اَبِيهِ - 1

 مَنْ قَالَ َقالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَلِي ِ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ اَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَُسيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ 
فَلَْيقْتَدِ بِعَلِي ِ بْنِ اَبِي َطالِبٍ وَ ْليُعَادِ عَدُوَّهُ َو  َسفِيَنةَ النَّجَاةِ بَعِْدي وَ يَرْكَبَ بِدِينِي يَتَمَسَّكَ اَنْ اَحَبَ
مِيرُ كُلِّ وَلِيَّهُ فَاِنَّهُ وَصِيِّي وَ خَلِيفَِتي عَلَى اُمَّتِي فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ وَفَاِتي وَ هُوَ اِمَامُ كُلِّ مُسْلِمٍ وَ اَلْيُوَالِ 

 خَاذِلُهُ خَاذِلِي ثُمَّ وَمُوْمِن  بَعْدِي قَوْلُهُ قَوْلِي وَ اَمْرُهُ اَمْرِي وَ نَهْيُهُ نَهْيِي وَ تَابِعُهُ تَابِعِي وَ نَاصِرُهُ نَاصِرِي 
َل هِ الْجَنَّةَ وَ جَعَمَنْ فَارَقَ عَلِيّاً بَعِْدي لَمْ يَرَنِي وَ لَمْ َارَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ خَالَفَ عَلِيّاً حَرََّم اللَّهُ عَلَيْقَالَ: 

اللَُّه يَوْمَ يُْعرَُض عَلَيْهِ َو مَنْ نََصرَ عَلِيًّا نَصَرَهُ اللَُّه يَوَْم  مَاْوَاهُ النَّارَ َو بِئْسَ الْمَِصيرُ وَ مَْن خَذَلَ َعلِيّاً خَذَلَهُ
اْلحَسَنُ وَ اْلحُسَيْنُ اَِمامَا اُمَّتِي بَعْدَ َابِيهِمَا وَ َسيِّدَا َشبَاِب نَْد الْمُسَاءَلَِة ثُمَّ قَالَ: يَلْقَاهُ َو لَقَّنَهُ حُجَّتَهُ عِ

هُمَا سَيِّدَةُ نَِساءِ الْعَالَِمينَ وَ اَبُوهُمَا سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ وَ مِنْ ُولِْد الْحُسَيْنِ تِسَْعةُ اَئِمَّةٍ اَهْلِ الْجَنَّةِ َو اُمُّ
 820، ص 1 كمال الدين و تمام النعمة، ج/  تَاسِعُهُمُ الْقَائِمُ مِنْ ُولْدِي
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َبةِّ اَّللَِّّ فَإِّن ِّی َلْم َأدَعِّ اْْلَْرَض بَِّغیرِّ عَ فِّی اْلَعقِّبِّ مِّْن ذُ  الِّم  یْعَرُف بِّهِّ طَاَعتِّی ر ِّیتَِّك عِّْنَد هِّ
 .«َو دِّینِّی َو یُكوُن َنَجاة  لَِّمْن َأطَاَعهُ 

تمام شد، خداوند به او وحی  همین که زمان زنده بودن حضرت آدم )
ث نبوت و آثار بزرگواری کرد: ای آدم! آن چه نزد تو از علم و ایمان و میرا

ما، ه بنو علم و اسم اعظم است، تفویض کن به اوالد و ذریّه خود، هبت اللّ 

 .1(زیرا که زمین را بدون عالم و راهنما قرار ندادم
اهِّر  مِّْن ُحجَّة  َّللَِِّّّ إِّمَّا ظَ  اَل َتْخُلو اْْلَْرضُ »: می فرمایند حضرت علی  -2

 .«َمْغُمور  لَِّئالَّ تَ ْبُط ََّ ُحَجُج اَّللَِّّ َو بَیَناتُهُ َمْعُلوم  َأْو َخائِّف  
زمین خالی نمی ماند از قائم به حجّت و امام از ناحیه خداوند، یا آن امام )

آشکار است و ظاهر، یا آن امام غایب است و پنهان. زیرا اگر امام نباشد 
 .2(حجّت بر مردم تمام نیست

 بَقِّیتِّ اْْلَْرُض یْوما  بِّاَل إَِّمام  مِّنَّا َلَساَختْ َلْو »:فرمودند  باقرحضرت  -8
بَ ُهُم اَّللَُّ بَِّأَشد ِّ َعَذابِّهِّ   .«بَِّأْهلَِّها َو َلَعذَّ

برد و خدا اهلش را اگر زمین بدون امام باشد، هر آیینه اهلش را فرو می)

3(عذاب میکند
. 

                                                           
بْنِ سِنَاٍن عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِيِّ َقاَل: كُنْتُ جَاِلساً اَنَا َو  عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ - 1

فَقَاَل لَمَّا انْقَضَتْ نُبُوَّةُ آدَمَ وَ انْقَطَعَ اَكْلُهُ اَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اِلَيِْه   بَشِيرٌ الدَّهَّانُ عِنْدَ اَبِي عَبْدِاللَّهِ
بُوَّتُكَ وَ اْنقَطَعَ اَْكلُكَ فَانُْظرْ اَِلى َما عِنْدَكَ مَِن الْعِلْمِ وَ الْاِيمَانِ وَ ِميرَاثِ النُّبُوَّةِ َو اَنْ يَا آدَمُ قَدِ انْقََضتْ نُ

رِ عَالٍِم ضَ بِغَيْدَعِ الْاَرْاُثْرَةِ الْعِلْمِ وَ الِاسْمِ الْاَعْظَمِ فَاجْعَلْهُ فِي اْلعَقِبِ مِنْ ذُرِّيَّتَِك عِنْدَ هِبَةِ اللَّهِ َفاِنِّي لَمْ اَ
 195، ص 1 علل الشرائع، ج/  اَطَاعَهُ َنجَاةً ِلمَنْ  يُعْرَفُ بِهِ طَاعَِتي وَ دِيِني وَ يَكُونُ

مِنْ حُجٍَّة لِلَّهِ اِمَّا ظَاهِرٍ مَعْلُومٍ اَْو خَاِئفٍ مَغْمُورٍ لِئَلَّا تَبُْطَل  لَا َتخْلُو الْاَرْضُ: قال أميرالمؤمنين  - 2
  323، ص 8 تفسير نور الثقلين، ج. / حُجَجُ اللَّهِ وَ بَيِّنَاتُهُ

مَُّد ثَنَا مُحَحَدَّثَنَا اَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ اْلحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا َقاال حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَْعفَرٍ َقالَ حَدَّ - 7
 قَاَل سَمِعْتُُه يَقُولُ  عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيِه عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ  يِبْنُ اَحْمَدَ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْعُصْفُرِ 



 

31 
 

 َذَهبَ إَِّذا » فرمودند: در حدیث امان در کتب عامه از حضرت رسول  -0
 .«اْْلَْرضِّ  َأْه َُّ  َذَهبَ  بَیتِّی َأْه َُّ 
1(اگر که در زمین اهل بیت من نباشند زمین نیز از بین خواهد رفت)

. 

که  در روایت دیگری که از شیعه و سنّی رسیده از حضرت رسول  -5
ظهور   اگر از دنیا باقی نماند مگر یک روز و حضرت مهدی)فرمودند: 

روز را آن قدر طوالنی می کند که او ظهور نماید و  نکرده باشد، خدا آن

 .2(جهان را پر از عدل و داد کند، چنان که از ظلم و جور پر شده باشد
در مورد  و ائمه هدی   الشأنعظیمبرامروایات فراوانی از پیهمچنین 
 شریف آمده است که به قسمت هایی از آن به نقل از کتاب  امام زمان
ایگانی صافی گلپ تالیف استاد معظّم حضرت آیت الله العظمیثرمنتخب األ

 :توجه می دهیمدامت برکاته 
 و آخر امام زمان نفراند، اول امام علی  12روایاتی که می گویند ائمه .1
 11 حدیث 

                                                           
ر األصول الستة عشِمنَّا لََساخَتْ بِاَهْلِهَا وَ لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِاَشَدِّ عَذَابِهِ /  يَوْماً بِلَا اِمَامٍ الْاَرْضُ لَوْ بَقِيَتِ

 12ص، ص دار الشبستري(، الن -)ط 
 ثََنااَخْبَرَنَا اْلحَفَّاُر، َقاَل: حَدَّثَنَا اِسْمَاِعيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَِبي، قَالَ حَدَّثَنَا اَخِي دِعْبِلٌ، َقاَل: حَدَّ - 1

: رَسُولُ اللَّهِ  حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ وَ اَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالُوا: قَالَ
مَاءِ، َو اِذَا النُّجُومُ اَمَانٌ لِاَهِْل السَّمَاءِ، وَ اَهْلُ بَْيِتي اَمَاٌن لِاُمَِّتي، فَاِذَا ذَهَبَِت النُّجُوُم ذَهَبَ اَهْلُ السَّ

 4۳9األمالي )للطوسي(، النص، ص /  الْاَرْضِ اَهْلُ ذَهَبَ بَيْتِي اَهْلُ ذَهَبَ
ضَِي رَ حَدَّثَنَا الشَّرِيُف اَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ اَحْمَدَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ - 2

لِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَد بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْفَ  اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيٍّ الَْحسَنُ بْنُ رِكَامٍ
ِد  سَعِيبْنُ هِلَالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ 

 يَبْقَ  يَقُولُ: ... لَوْ لَمْ بْنِ اَبِي طَالِبٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ َسيِّدَ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ 
فَيَمْلَاَهَا قِسْطاً وَ عَْدلًا كَمَا مُلَِئتْ جَوْراً َو  َيخْرُجَ حَتَّى الْيَوْمَ ذَلِكَ اللَّهُ وَاحِدٌ َلطَوَّلَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمٌ مِنَ

، صفحه 8صحیح ابی داوود، جلد و  5۳۳، ص 8 كمال الدين و تمام النعمة، جظُلْماً... / 
 و دیگر منابع معتبر اهل سنت. 802


