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 قدمه م 

ِذي َجَعَلَنا ِمَن  ِه الَّ مِ ِبَوََلیَ   ِكیَن اْلُمَتَمس   اْلَحْمُد ِللَّ
َ
ِئمَّ  یرِ ِة أ

َ
 ةاْلُمْؤِمِنیَن َو اْْل

ِذي  َمْهِدِي لْ  َعَلی ا ََلمُ سَّ أل هِ   الَّ مَّ بََِ َم َو َیلََُ ِه اْلَكلََِ َِ بََِ ْن َیْممَََ
َ
َمأ أ مَََ

ُ
ُه ِبِه اْْل  َوَعَد اللَّ

ُه َو ُینْ  َََ َن لَ  ََ ْدَلو َو ُیَمكَ َََ ااو َو عَ ََْ سَ َِ  
ًَ ْر

َ
ِه اْْل ََِ  بَ

َ
َه ََْ ْعَو َو َیمَ َََّ ُه الشَ َََ َل لَ ََِ  مَ

 .ِمِنیَن ْؤ ْلُم َعَد ا َو َما 

 ت غدیر استـدر نزد خدا عید اگر هس             تاس ر ـغدی شب عیددل در شعف و شور 

 است وارث عید غدیر هور  ـــــدر روز ظ           برــرا و پیمهــــلی و حضرت زــچشم ع

 
 .465، ص1ج، سید ابن طاووس، األعمال اقبال .1
داده کــه عیایــد م تلــف  ها وعــدهتخداوند بلند مرتبه به ام ن کسی که  سالم بر امام مهدی، آ  .2

ــ   ند(ا جمع کهمه ر  ،بر دین حق  )یعنی  مردم را به وجود او جمع کند  ه )و نــزا و مردم را از تفرق
ر از عــدل گردانــد و همــ  قــدرت  مین راند متعال، زوجود او خدادر دین( برهاند و به و هــای پــ 
 ایمان به وقو  پیونــدد دار اهلقتو وعدۀ خداوند به عزت و ااو شوند   بردارجهان، مطیع و فرمان

از 8بــه آیــهاشاره اســت «  َد اْلُمْؤِمِنیَن َما َوَع   َو ُیْنِمَل َلهُ »جمل     (.498، کفعمی، صالمصباح  )
ّ :نسوره منافیو ــ   از آن    در حالی که عــزت و اقتــدار؛  َو لّلُْمْؤّمنّيَ   لَّرُسوّلّ   ةُ وَ الْعّزَ   َو لِّلَ دا و خ

 .رسول او و مؤمنان است
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ین و هم باید پیمان بست با او که  رسد و بازمی  غدیر فرا  اســت،  رارث غََدیآخر
 است. فته  گر   اشاره قرار   د ور م   خاتم  یامبر غدیر بارها توسط پ    خطب   ادش در و ی  ه نام ک   او 

پیمان غدیر، تا به دستور مبّلغ غدیر،  ،  روز غدیراز  ؛  با ماست  وارث غدیرامروز  
 هــر و م    نادیان، دهان بــه دهــان بــه گوشــمان رســیدبانگ م    و  ست به دست شدما د

 ت.  گرف  نه جریانینه به سیامان، ستا قلبهغدیر امیر 
دلــدادگان کــه  اســت وارث غدیر ت  تان بیعسین دا و بار، وقت وفای ماستن  ای

خدمت او شوند. وقت است که آستین نصرتش بــاز زننــد و   دلباختگان    حضرتش، 
 و عاجزانه از خالق غدیر ب واهند:  به گوش آویزند تنها وارث غدیر می  غال   حلی

ُهمَّ اْجَع »   ْلِني ِمْن أللَّ
َ
 َصاِرهِ نْ أ

َ
هِ ْعَوا َو أ یَن  نََِ اب  ــ خــدای ؛هُ َعنََْ  َو الََذَّ و را از یــاوران ا، م

 ترین دفا  کنندگان او قرار بده«.یارانش و س ت
امــا در   ، بیعت کردنــد  امیر غدیربا  غدیر  که روز  با آناز اصحاب  اگرچه برخی  

 و شــدن ها روشبرای نسل حیایق در طول زمان  ؛ با این وجود، دتنپیمان شکس  ادامه
 .ظاهر خواهد شد بیت امر اهلی  ت، روزخداوند اسارها به دست  ا که کنجآ  از

چــه در انتیام آن شود وسپرده می آن روز، جهان به دست جانشینان واقعی پیامبر
؛ گرفتــه خواهــد شــد تنهََا وارث غََدیربــه وســیل  ها بر ایشان رفته است،  طول قرن

 که فرمود: چنان
 

 . 82کفعمی، ص،  األمین بلد  ال .1

  لمؤمنینا امیراب در روز غدیر  له کسانی بود کهعمر بن خّطاب از جم  .2
   َیاْبَن   َبخٍّ َبخٍّ »نیت گفت:  ته

َ
ْصبَ بأ

َ
ة ي طاِلٍبأ أ ا گــوار ْحَت َمْوَلَی َو َمْولی ُکل  مؤِمٍن َو ُمْؤِمنَََ

 ی من و موزی هم  مردان و زنــان مــؤمن شــدی«تو موز پسر ابوطالب،    اد، گوارا باد بر تو ایب
فا  َروضة   تاريخ ) َ   َهنی است: » نیل شده    گونه در برخی منابع این (. 541، ص 2اند، ج یرخو ، م الصَّ ئَاو لََ
ِبي طاِلٍبأ بْ َیا 

َ
ْمَسْیَت َمْولی ُکل  ُمؤِمٍن َو   َن أ

َ
ْصَبْحَت َو أ

َ
  ســر ابوطالــب، تــو ؛ خوشا به حال تو ای پ َنةٍ مْؤمِ أ

(. 92، ص 4، َثعَلبی، ج والبیان الكشف   میشه سرور هر مرد و زن مؤمنی شدی«) برای ه 
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نَ »
َ
ُة  بَ ا  أ رْ  ِفي  هِ اللَّ ِقیَّ

َ
ْع  ِمْن   ِقُم ِضِه َو اْلُمْنتَ أ

َ
در روی زمــین  ذخیــرۀ الهــیمــن  ؛اِئهِ َد أ

   هستم که از دشمنان خدا انتیام خواهم گرفت«.
ــ یلــک حیــدر، مالک م  یعلو، صاحب دست بیعت وارث غدیرو اینک    ی، وال
 در کنــار  ی رالعســک   ن  ســَ الَح   بــن    ة  جــ  ، ح  یررَو هر سپهر َس ، م  یفدرسرزمین َص 

ــ ان مبارکش بوســ ت بر دس   ار افت    و اده است و از سر شوق ان ایست ر زگا رو  ، غدیر  زنیم و  ی ه م
 سازیم ی را شادمان م   ، فاطمه زهرا ی دل نازنین صدییه کبر  ، بر بیعت با او 

ّم َابیها مادر خوبی را به حق    ر خالق غدی  دهیم که لیاقت خــدمتگزاری  قسم می ها  ا 
 م: باشی  بیت اهل   ه  ا و خ ن خو اید تا به ما روزی فرم   ر رث غدی ا و کاب  در ر 

ِنی َط زُ  َیْر َو َاْن » َِ اِ ََ ْنُكْم َلَب ثاِرُکم َم ( مََِ ( َظاِهٍر َناِطٍق )ِباْلَحق   ؛ماٍم َمْهِديٍّ )ُهدیو
رار دهد به همراه یــک پیشــوای هــدایت و شما را روزی  من ق  خواهیو این که خون

 .است«بیت( )اهل  ه از شمابه حق کگویای   راستی و پیشوای نمایان و

 میدهاتنها تویی امید همه ناا              ین، بیاقرآن و د ای وارث پیمبر و
 در هــدوی،  برای آشنایی  اقشــار م تلــف بــا معــار  علــوی و مکتاب حاضر،  

 ده است:گاشته شنفصل ه  س
 مهدویت در خطب  غدیر  اّول:  فصل
 تنها وارث غدیر  دوم:  فصل
 دیریاری  وارث غت و  نصر  سوم:  فصل

 
 

 . 384، ص2شیخ صدوق، ج،  الدين کمال. 1

ــه، ، الزيللارا ا کاملل   . 2 ی ــن قولَو ــی، جدالمتهجلل   مصللباح  ؛ 177ب ــیخ طوس  ؛775، ص2، ش
  .483ی، ص، ابن مشهدالكبیر المزار   
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 حجــت ازســالم و المســلمین   ، جنــابفرزانــهتشکر و سپاس  فراوان از اســتاد  
در نوشــتن آثــار امــامتی که همیشه راهنما و مشّوق بنــده    دکتر محمد تیی سبحانی

کــه    « امامََت   بََین المللََی بنیََاد  » بزرگوار در  و دوستان  همچنین از تمام اساتید   ند.هست
امیــدوارم کــه  کنم.تشکر و قدردانی می  حییر را در تألیف این کتاب مساعدت کردند، 

 قرار گیرد.  امام عصر تنها وارث غدیررد قبول و رضایت ن تالش علمی، موای

 
 م شهر مقدس ق / مجید جعفرپور

1443/هفتم ذِی الحجّه 1401شانزدهم تیر ماه 

 روز شهادت امام باقر
 



وّل
ل ا

ص
ف
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توجه خاصــی شــده   امام زمانو    موضو  مهدویت  هب  غدیرف  شری   در خطب
 فرمــودهاشــاره موجــود  موعود   ۀ جمله دربار بیست و پنج در خاتمپیامبر است و  

ــ   ز مهدی  دن ادا  خبر  ست.ا  نینت امیرالمــؤمموعود برای آن مردمی که قبول وزی
ــ بل   برنام  اسالم و  بیانگر آینده نگری  ،  برایشان سنگین بود ــ ندم ــ دت دیــن اله  رایی ب

   ن است.انامسلم
برای معرفی   غدیربرپایی جریان    اصل  ت:  توان گفیو روایات، ماساس آیات    رب

ــ ام و ولّی به عنوان ام  امیرالمؤمنین ــ در    خــاتمپیــامبر  ز  ا  یِّ پــس و وص   جامع
ــ  به امام زمانبوده است، اما این که در میان آن س نان گوهربار،   اسالمی  بتنس
  :باشددلیل   هسبه این ممکن است  ه خاصی شده، توج معصوم  مانمابه سایر ا

https://fa.wikifeqh.ir/غدیر
https://fa.wikifeqh.ir/امام_زمان_(عجّلاللهفرجهالشریف)
https://fa.wikifeqh.ir/امام_زمان_(عجّلاللهفرجهالشریف)
https://fa.wikifeqh.ir/امام_زمان_(عجّلاللهفرجهالشریف)
https://fa.wikifeqh.ir/پیامبر_اکرم_(صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
https://fa.wikifeqh.ir/پیامبر_اکرم_(صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
https://fa.wikifeqh.ir/غدیر
https://fa.wikifeqh.ir/جامعه_اسلامی
https://fa.wikifeqh.ir/جامعه_اسلامی
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همــه جانبــه صــورت  بینــی  ش  و پــیستحکام  قتی آغاز و انجام امری، با او  أَلو اّو 
گرویدن و پایبند بودن به آن دین بیشــتر خواهــد بــود؛ در    مردم هتمام  گیرد، توجه و ا

ــ اشا  ؤمنینیرالمام  امامتمهم     لأا به مستداب  غدیر   خطبدر  زیرا   ده و ســپس ره ش
 .است  مطرح شده با توجه خاصی مهدی  ام امامامت   لأمس

ــ   مهدی  حضرت به    اصتوجه خ  أثانیاو  ه در این خطبه، به این دلیــل اســت ک
فرمود که   برنگردند؛  بیتلمردم را برحذر داشت که از صراط اه  مبروقتی پیا

نــان چــه انحرافــی اتفــاق ح کننــدگی اســت )و چدارای ویژگی اصــال  امام زمان
حق   هایی که درها و بی عدالتیظلم   هم  واهد نمود وصالح خبیافتد( دین خدا را ا

 نمود. را جبران خواهد هدش بیتاهل
ی پایان  ، امامت   سلسلر  که این دین د  فرمایدخواهد بمی  اعظمپیامبر    أثالثاو  

پایان و رها شدن به حال خــود، هــم بع ــت ر صورت نداشتن  شت؛ زیرا دخواهد دا
ر، بــازت   ایبهم در مرت خواهد بود و هبیهوده    و  عبث  خاتم ازنبیاءعنوان  به    پیامبر

 .دهدانجام نمی بیهوده  هم کار وندخدا خداوند بیهوده خواهد بود و   کار
از  رخب گویی وک پیشغدیر، یواقع  ززم به ذکر است که اعالم این مطالب در  

 .آیدغیب نیز به شمار می
ــکیل شــ  ــازده ب ــش تش ــ  غــدیر از ی ــه پیــامبر رحمــتده خطب  در  ک

ــ  بیست  (، سه ب ش)ششم، هشتم و دهم  حضــرت مهــدی ۀ ردربــا جملــه جنو پ
 :ستا فرموده  صحبت

منافیــان  کارشــکنی   دربارۀ   رسول خدا خطبه که    در ب ش ششم  :  اول  جملۀ
: فرمایداشاره می بیتمیام نورانیت اهلیف به  زیبا و ظر  کند؛ بسیارصحبت می

اِس » ِذی اُ َو ا ِلِه ُسو َو رَ ُنوا ِباللِه آمِ   أَمَعاِشَر النَّ وِر الَّ بِل  هُ  َمَع نِلَل لنُّ ََ ُوُجوهاو ن َناِمَس أِمن 
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هاَفنَّ  َوَجلَّ َمسََلو   دباِرهاألی  َع   ُردُّ وُر ِمَن اللِه َعلَّ یَّ … َمعاِشَر الّناِسأ النُّ مَّ    أٌک فََِ فََی ثََُ
سِل ِمنُه ِاَلی ا َعلی   ُذ أی یَ ِذ أ الَّ لقاِئِم الَمهِدی   بِن ابی طاِلٍبأ ُثمَّ ِفی النَّ  ق  اللََِه َو ِبحَََ  خََُ

اهش ایمــان آوریــد پــیش از همــرول و نور  به خدا و رس  ای مردم،   ؛ُهَو َلَنا  قٍّ ل  َح َبكُ 
ند بلنــد مرتبــه در سوی خداونور از  ای مردم،  ها را تباه و واژگونه کنیم...که چهره آن

ه حق دی کم مهدر نسل او تا قائه  گاسپس در جان علی بن ابی طالب، آن  جان من، 
 ...«.ستفته ارجا گ  ستاند، و ما را میخدا 

 نکات

وه بــر به صراحت جریان نــور را عــال ا دخپیامبر  ، خطبهسمت از در این ق.  1
ــ  مهــدی موعــود امامان از نسل ایشــان تــا    و  ینلمؤمنامیرا خود، در   اری و ج

ــ آن  که بــه  تبیاهلالله و حق    م حقتما  ۀد و آن بزرگوار را گیرنددانیساری م ا ه
 .دفرمایظلم شده است، معرفی می

اِس ». جمل   2 وِر ا ِه َو َرُسو ِباللُنوا  آمِ   أَمَعاِشَر النَّ هُ ِلِه َو النُّ ِذی ُانََِلَل َمعَََ  ، اشــاره «لَََّ
ــ ا  هشتم  آیه  است به ــ   ابن کــهز ســوره ت   دهــد:هــل ایمــان دســتور مــید بــه اخداون

نَْزنْل   اََّلّي َو رَُسوّلّ َو انلُّورّ  بّالَِلّ   واّمنُ فَآ 
َ
پس به خدا و رسول او و نــوری ؛  اأ

 ید.ایم، ایمان آورکه فرو فرستاده
بلنــد مرتبــه را  ونــدتفســیر ســ ن  خدا لی گویــد: از امــام بــاقرابو خالد کاب  

  َو رَسُ فَآّمُنواْ بّالَِلّ یدم:  سپر
َ
به خــدا و رســولش و »  انَزنْلَ وّلّ َو انلُّورّ اََّلّى أ

فرمود: »ای ابا خالد، به خــدا ســوگند کــه امام «، ایمان آورید  ، ایمتادهنوری که فرس
روز قیامت، به خدا که ایشانند د تا  باشن  ان محمد، امامان از خاندمیصود از نور

 
 .از سوره آل عمران 47. اشاره به آیه 1
 .  8ره ت ابن، آیه . سو2
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خــدا در آســمان هــا و زمــین،   به خدا که نــورو فرستاده است،  که فر  ا همان نور خد
خورشید  تابــان در ن از نور دل مؤمنی به خدا ای ابا خالد، نور امام درتند،  ان هسشای

هــر  ازند و خــدا ازؤمنین را منّور سهای متر است، به خدا که امامان دلوشنروز، ر
ای ابا خالد، یك شود، به خدا  ها تارنکس خواهد نور ایشان را پنهان دارد، پس دل آ

ه اکیزه کــرد ی نکند، تا این که خدا قلبش را پپیرو  از ما  ای ما را دوست ندارد، وبنده
د، و آشــتی یزه نکند تا این که با ما خالص شده باشای را پاک خدا قلب بنده  باشد، و

حســاب   ده باشد و سازگار( و چون با ما سازش کرد خدا ازاشد )یك رنگ شکرده ب
 گ روز قیامت ایمنش سازد«.و از هراس بزر ت نگاهش دارد،  س

 اتکن

دوســتی و   بیــتبت به اهلمیصود روایت این است هر کس ب واهد نس  .1
کنــد، بی را تطهیر نمــیمحّبت پیدا کند، باید خداوند قلبش را تطهیر کند، و خدا قل

ر را پیمــود، این مســی باشد. آن گاه اگر کسی  بیته همواره تسلیم اهلمگر این ک
لم مــیم امنیــّ به میار و تسلیم این است که انسان  یج  حّب، تطهینت رســد و ت و ســ 

لم،    های  قیامت است.از س تی زمین  گذرمیام س 
ّب و وزیت، تطهیر ززم دارد و برای تطهی2 اگر کســی ت.  ر، تسلیم ززم اس. ح 

 
: َقْول  الله َعز  َعْن    ْعَفر  . َسَأْلت  َأَبا َج 1  رّ اََّلّ َو انلُّو  َو رَُسوّلّ آّمُنواْ بّالَِلّ فَ  َو َجل 

َ
َفَقاَل:  ؛ا نَزنْلَ ى أ

ِئمَّ 
َ
وُر َو اللِه اْْل َبا َخاِلٍدأ النُّ

َ
وُر اللََه  اْلقِ َیْوِم   ِإلی  ٍد آِل ُمَحمَّ   ْن ُة مِ »َیا أ َیاَمِةأ َو ُهْم َو اللِه نََُ

نْ 
َ
ِذي أ أ َو    ي َماَواِت َو فِ السَّ اللِه ِفي    َو اللِه ُنوُر   َلَلأ َو ُهْم الَّ ًِ ْر

َ
َبا اللِه َیا  اْْل

َ
و َخاِلٍد   أ اِم أ َلنََُ مَََ   ُر اْْلِ

ْنَوُر ِمَن الشَّ 
َ
ُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن أ َُ َهاِرأ َو ُمِضیَئِة  الْ   ْمِس ِفي  ْؤِمِنیَنأ َو ُهْم    ِبالنَّ ُلوَب اْلمََُ َُ ُروَن   اللِه ُیَنو 

ُلو   َفُتْظِلُم   ْن َیَشاُءأُنوَرُهْم َعمَّ   -َعلَّ َو َجلَّ   -َیْحُمُب اللهُ َو    اللهِ   ُبُهْمأ َو َُ
َ
نَبا َخا  َیا أ ا ِلٍدأ ََلُیِحبُّ

َنا َحّتی َر    َعْبٌد َو َیَتَوَلَّ ُر ال  ْلَبُهأ َو ََ   اللهُ ُیَاه  لْ ََلُیَاه  ََ َم   َب َعْبٍد َحّتیلُه  وَن  َلَناأ َو    ُیَسل  ْلماو  َیكََُ سََِ
َمُه اللُه  ْلماو َلَنا َس َفِإَذا َکاَن ِس َلَناأ  اِبأ َو آ ِمْن َشِدیِد اْلِح لَّ ْن  َمنَََ سَََ َلِع  ُه مََِ رِ فَََ ْکبَََ

َ
ِة اْْل ْوِم اْلِقَیامَََ «  یَََ

  َباُب ، 194، ص 1، شیخ کلینی، ج کافی ) 
َ
ئِ أ

َ
ةَ نَّ اْْل   (. 1ح ،  َو َجل له َعلَّ ُنوُر ال مَّ
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ّب وبه   ْم َو »ست کــه: آنجا د.کنا میدوزیت رسید، به باطن وزیت راه پی  میام ح  هََُ
ُر اللَّ  ُلوَب الْ ِه ُیَنو  َُ    ر سازند«. منوّ   ین را های مؤمن که امامان دل   قسم  ؛ به خدا ِنیَن ُمْؤمِ وَن 

گیــرد. جــای نمیدر آن    بیــت. اگر قلب پاک نباشد، محّبت و وزیت  اهل3
ــ  بیتاثر تسلیم بودن نسبت به اهلکی قلب نیز فیط در پا وجــود  ان بــهبرای انس
توانــد، میآن جــا کــه    است، باید تاحّبت امام ه طالب  مآن کسی کآید. پس  یم

تــر و ه درج  تسلیم بازتر رود، قلب پــاک هر چ کند؛ ا در خود تیویتتسلیم بودن ر
 شود.یشتر میب  همحّبت به امام در نتیجه م

ــ هشــتم  در ب ــش  خــاتمپیامبر    :م یست و چهار تا جملۀ ب  دوم   جملۀ ار ، ب
ایــن   که سررشتشوند می یادآور را مطرح نموده و  امامتو    نبوت سته  پیوگر روند  دی

واهــد خ  حضرت مهــدی،  مسیرن ب ش این  پایا  است و  یلعنظم، در دست  
 أ  َمعاِشَر الّناِس »بود:  

َ
ن بَ َو َعِلیٌّ اَِلما  ّنی َرسوٌل إِ َل َو  أ یُّ مََِ نَّ إَل أعََدیأ … ُم َو الَوصََِ

ا القائِ ةِ خاَتَم اََلِئَمّ    «....ِدیلَمهَم ا  ِمنَّ
و بیان   م زمان، به صورت مستیل به اماخدا   پیامبر  از گفتار    ب شدر این  

ــ  صا از او  ویژگیست و سه  یب مت آن حضرت اختصاص دارد. حساسیت ایــن قس
لفظ رار ا با تک مردم ر  مرتبهضرتش هجده  توان دریافت که حمیاز س ن را از آن جا  

گاه با) «زأ»  ۀهشدار دهند  خواند. به دقت در کالم خود فرا می  ، شید(هان، آ
ــ  اســت کــههشــتم  ب ش    ینهمغدیر     خطب  یطه اوجنبنابراین    اعظــممبر اپی

 ز ا ب ــشایــن  .انــدحــی کردهن را بــه صــورت تــابلویی بســیار زیبــا طرا هــاج  ۀآیند
، شود تقدمل و  أدر آن تچه به خوبی  نویژه است و چنایت  اهّم دارای    ، خطب  غدیر

 
 . 47-31مهدی میرباقری، صمحمد سید آیت الله   ،می ج صبر . برای آگاهی بیشتر، رک:1
 . 361مد بنی هاشمی، ص، سید محعصر ماما  معرفت. 2

https://fa.wikifeqh.ir/نبوت
https://fa.wikifeqh.ir/امامت
https://fa.wikifeqh.ir/علی_(علیهالسّلام)
https://fa.wikifeqh.ir/حضرت_مهدی_(عجّلاللهفرجهالشریف)
https://fa.wikifeqh.ir/حضرت_مهدی_(عجّلاللهفرجهالشریف)
https://fa.wikifeqh.ir/حضرت_مهدی_(عجّلاللهفرجهالشریف)


 ث غدیـر وار      18

  وزیــت تکــوینیو  عصــمتحکومــت، ش صــیت، علــم،  :همچــون موضــوعاتی
 .شودشن میوردر آن   عصرامام  

واجبــات و   حالل و حرام،   ارۀ رب د  خطبه که  در ب ش دهم    :و پنممبیست  لۀ  مج
ِمرُت اُ فَََ د: »فرمایمیآنان    هب  ؛از مردم    رسمیگرفتن    بیعت  ش ازپیو  محّرمات است  

ِن  وِل ماَقبُ فَقَه َلُكم بِ ِمنُكم َو الصَّ  ةَ َع ن آُخَذ الَبیأ ِه عَََ لَّ لَّ ِه َع اللََّ  ِجئُت بََِ یٍّ  فََِ َوجَََ  ی َعلََِ
اِئَم ِإَماَمةو فِ   أی َو ِمنهُ  ُهم ِمن  ذیَن هِ الَّ َبعِد امیِر الُمؤِمنیَن َو اَلوِصیاِء ِمن   ََ ا   أةو یِهْم  َخاِتُمهَََ

ِذيِم یَ ْهِديُّ ِإَلی َیْو اْلَم  َه الَّ ُر َو َیْقِض   ْلَقی اللَّ  کــهبگیرم    بیعتشما  از    مورم کهأم  ؛يُیَقد 
ــارآنپــذیرش مــورد یــد، در هندســت در دســت مــن    ۀ چــه از ســوی خداونــد درب
 ندهست  اواز  من و    زاآنان  پس از او که    ینان  نشجا  ۀ ام و دربارهعلی امیرالمؤمنین آورد 

  ی مهــدی اســت و اســتوار   امامان،   آخرین نفر از   ، آنان پایدار است ر میان  امامت د این    و
 («. ت قیام تا  یعنی )  دیدار کند   قضا و    قدر صاحب  با خداوند او که  است  امامت تا روزی 

 غدیر   ۀبدر خط اوصاف امام زمان

 ویژگــی ه  بیســت و ســ   کنیم که تالش می   لمی خود سع ناچیز ع به اندازۀ و  ب ش  در این  
ت های بیانی حضــرشرح دهیم تا ظرافت  غدیر   بخطرا در    نزماام  ام  از اوصا 

 :دشوشکار پیش آ بیش از  عصرامام  ۀ دربار رسول 

 ، مهدی ، قائمامامان خاتم .1

ا الَقاِئُم ال  ةِ َاََل ِانَّ َخاَتَم اََلِئَمّ » گــاه باشــید کــه    ؛َمهََِدیِمن   امامــان،   کننــدۀمتخآ
   «.هدی از ماستمقائم   

 
1.  َّ  .590، ص، سید ابن طاووس حصینالت
 .64، ص1، طبرسی، جاحتجاج؛ 588، صهمان .2
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https://fa.wikifeqh.ir/بیعت
https://fa.wikifeqh.ir/قدر
https://fa.wikifeqh.ir/قضا
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#اوصاف امام زمان در خطبه غدیر
https://fa.wikifeqh.ir/خطبه_غدیر
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#از نسل پیامبر
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ــ گون نیل شده، این  رعص  در روایتی که از امام   : مایــدفریه خــود را معرفــی م
َنا َخاَتُم »
َ
ْوِصَیاِءأ    أ

َ
لَّ َیْد   َو ِبياْل ُه َعلَّ َو جَََ ُِ اللَّ یَعِتَي َبَلالََْ   َف ي َو شََِ ْهلََِ

َ
ْن أ مــن   ؛َء عَََ

به ســبب مــن از اهلــم و شــیعیان و مرتبه خداوند بلند و   متجانشینان هس  کنندۀختم
 « .کندرا دور میگرفتاری  بال و    ، پیروانم

 ئم اقلقب 

  ان گفــت: هــیب لیبــی بــه تــو مــی   ، ضرت مهدی به ح بوط  روایات مر با مراجعه به  
،  »قــائم«   ۀ واژ   ، در ل ــت   ه قــرار نگرفتــه اســت. مورد استفاد قائم«، برای آن حضرت  »   ۀ از اند 

وم  ، یَ امَ قَ   یش ر   از  اسم فاعل  َیاما  ی   . است   یام کننده ق   ه و  به پا خاست   «؛ به معنای ، ق 

اســت؛   ایشــان  نــدگیتــرین فصــل زحضرت درخشــانآن  م  گویا از آنجا که قیا
ــ   م معصــومانه در کــالفت و لیب، هموار  به این صاتصا  ریح قــرارمــورد تص

ار، ن بزرگــواست کــه آ  ترین سبب اتصا  به این لیب، آنمهم  رفته است؛ بنابراینگ
ــ برابر اوضا  سیاسی و انحرافات دینــی و اجتمــاعی، بــزرگدر   را   رین قیــام تــاریخت

  بــه حــق دانســت؛ م  را قــائ امــانم امتمــا تــوانالبتــه مــی 3کــرد.ی خواهــد رهبر
نَ فرمود: »  رامام باقچنان که   ائِ ُکلُّ ََ هِ ٌم  ا  ْمِر اللَََّ

َ
أ همــ  مــا قیــام کننــده بــه حــق   ؛بََِ

ــ هدیم مم امای قیاهاویژگی  ماا  هستیم«. ر امامــان ممتــاز ، آن حضرت را از دیگ
 ساخته است.  

 :ر اشاره کرد زی  یاتتوان به روا میحضرت به »قائم«،  سبب نامیده شدن  ۀ دربار
 

 .441ص ،2، شیخ صدوق، جالدين الکم 1.
 . ۶۹۰غب اصفهانی، صرا،  م فردا ؛ ۵۲۰، ص۲، فّیومی، جالم نیر  ِمصباح   .2
 .387-382، ص2، شیخ مفید، جدإرشا. 3
نَّ   َباُب ،  536، ص 1ج   ، شیخ کلینی، کافی   .4

َ
ِئمَّ أ

َ
ِه َتَعاَلی َه ةَ  اْْل ْمِر اللَّ

َ
اِئُموَن ِبأ ََ ُهْم  هِ ُکلَّ   . 1، ح اُدوَن ِإَلیَْ
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 اّول تروای

َي »...  :فرمــود  امــام صــادقگویــد:  ن  جالمحمد بن عَ  م  اِئِم  ِبالْ سََُ ِه   أقَََ ِلِقَیامََِ
 کند«.میحق قیام ه  ست که با برای آن  ، مندائم نارا ق که اواین  ؛  ِباْلَحق

م کننــده بــه مهدی به عنوان قیــال وی است و امام    ۀواژ  این معنا مطابق بانکته:  
 .کندمیها قیام  احیای ارزش  دالت وسترش عا  گاهد ق باح

 روایت دوم 

ــ  ، پرسیدم: ای فرزند رسول خــدا  : از امام باقریدگومالی ه ث  ابو حمز   آیــا هم
ــائم  شــما ــه ق ــ و ب  عــرك کــردم: چــرا  ، حــق نیســتیدم فرمــود: »بلــی« ۀا دارنــدپ

َي  فرمود: »  اندمقائم نامیده  را   یحضرت مهد ِتَل َجد  َُ ا  مَّ   ْیُن ُحسَََ الْ َلمَّ  ْت ضَََ
ِه َتَعاَلی ِإَلی ا َعَلْیِه اْلَمََلِئَكةُ  ِحیِب ِباْلُبَكاِء   للَّ َدنَ   أ َو النَّ اُلوا ِإَلَهَنا َو َسی  ََ  َتْغَف   أاَو 

َ
 ْن مَََّ ُل َع أ

َتَل َصْفَوَتَ  َو اْبَن َصْفَوِتَ  َو ِخَیَرِتَ   ْو   ؟ِمْن َخْلِقَ    ََ
َ
لَّ ِإلَََ َحی اللَََّ َفأ لَّ َو جَََ  أْم ْیِه ُه عَََ

وا   رُّ ِتي  أِتيَمََلِئكَ ََ ْنَتقِ   أِليَو َجََل   َفَو ِعلَّ
َ
ُه َعلَّ   أْم َو َلْو َبْعَد ِحیٍن َمنَّ ِمْنُه َْل  َو ُثمَّ َکَشَف اللَّ

 ِن  َجلَّ َع 
َ
ِة ِمْن ُوْلِد اْلُحَسیْ اْْل ُدُهْم  أِبَذِلَ  ِت اْلَمََلِئَكُة رَّ َفُس  أِلْلَمََلِئَكةِ  ِن ِئمَّ حَََ

َ
َفِإَذا أ

يٌم  ائِ ََ  ُه َعلَّ َو َج   أُیَصل  َذ   : لَّ َفَقاَل اللَّ اِئُم بََِ َتِقُم    ِلَ  اْلقَََ نََْ
َ
ْنُهْم أ هنگــامی کــه جــدم   ؛مََِ

و   نــدو بــه درگــاه الهــی نالید  دنزد ه  یستند و ضّج فرشتگان گر  ، کشته شد  حسین
فرزنــد برگزیــده و بهتــرین ز کسی که برگزیــده و  ا اآی   ، گفتند: ای خدا و ای سرور ما

ــ ق تــو رخل ــ فرن وحــی  بــه ایشــا  ونــد بلنــد مرتبــهخدا   یمغافــل هســت  ، تها کش  ود: م
ن او انتیــام از قــاتال ، قســم بــه عــزت و جــالل خــودم   ، یدآرام باش  ، من  نفرشتگاای  

 
 .383، ص2فید، ج، شیخ م إرشاد.  1
تي ِمن أجِلهابا،  160، ص1شیخ صدوق، ج  ،الشرايع  عل   .  2 ِة الَّ َي َعِليُّ   ُب الِعلَّ   بن أبَي طالَبُسم 

ِة الَّ أمیَر الُمؤمنین َو  ن أجلِ ُسم  أجِلها    تي ِمن الِعلَّ تي مَِ ِة الَّ ي القََ ي َسیُفُه َذا الَفقار َو الِعلَّ م  ُم ائِ هَا سَُ
.1، حّیاو  َمهِد َو الَمهِديُّ   ِئماو َا
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 که از فرزنــدان حســین  مامانیدر زمان بعد باشد، سپس ا  هچگر  خواهم گرفت ا
یکــی  ، ت حضر در بین فرزندان ، ها خوشحال شدندآنیشان نشان داد، را به اهستند  

آن قــائم از  فرمود: بــا ایــن    د بلند مرتبهونخدا پس    خواند، ایستاده و نماز می  ناآناز  
 «.خواهم گرفت  ن انتیام قاتال

ــ   ، وایتین ردر انکته:    معنــای قیــام در نمــاز و قیــام بــرای انتیــام   م درئالیــب ق
 شده است. انبی امام حسین

 ومسروایت 

لف گوید: از امام جو نــدم« نامقائم مــی چرا او را پرسیدم: » ادَصیر  بن ابی د 
نَّ »مود:  فر

َ
ْکَثِر اْلَقاِئِلیَو اْرِتَد   ِذْکِرهِ  ِت ْو َبْعَد مَ   َیُقومُ   هُ ِْل

َ
هِ اِد أ چــون پــس از آن   1؛َن ِبِإَماَمتََِ

 .«اندهعتیدان به امامتش برگشتکند که از یادها رفته است و بیشتر مقیام می
ــ ام عصرقیام ام هور واز ظ قبل ت کهنکته: علت این تسمیه این اس ام ، مردم ن

 باشــدواند الیاب دیگری تید این تحلیل میؤند. منکاو یادی نمیبرند و از ینم او را 
یُد »نیل شــده اســت:    رالمؤمنینوایتی از امیدر رکه   ِر ِر الشَََّ مََْ

َ
َذا اْْل اِحُب هَََ  صَََ

یُد  یُد اْلَفِر ِر  .«است  و تنها تکه شده، ندرا ،  صاحب این امر، آواره  ؛ اْلَوِحیُد الاَّ

 مهدی لقب 

ر شــده اســت کــه کذ بیش از سیصد لیب ام عصرلف، برای امدر منابع م ت
یر آن حضرت دزلــت ظنیصّیت بهای ش ز ویژگیا  ایها بر گوشههر یک از لیب

 « است.  »مهدی ، لیباهآن ن  تریت، مشهورحضرآن الیاب   اما از میان هم ؛دارد 
ی« بــه »َهَدی َیهــد     اسم مفعول از ریشم(،  ح میه فت« )ب»َمهدی  ۀواژدر ل ت،  

 
 .3، ح378، ص2ج ، شیخ صدوق،الدين کمال   .1
 .13، ح303، ص1همان، ج .2
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شناســان اهــل ســّنت در ذیــل کلمــ  نویسان و ل تواژه  .است  شده  ی هدایتمعنا
ِذ الَمْهِدياند:  مهدی« چنین آورده» د َهَد : الَّ ََ ُه إ  اهُي  ِد اْسُتْعِمَل َو  أق  الَح َلی  اللَّ ََ ي    فََِ

شــده، کســی کــه « به معنــای هدایتمهدی»؛ةِ اِء الغاِلبَ کاْلْسمَصاَر   ماِء َحّتیاْلْس 
مهدی« گاه در نام اش اص به کار رفتــه، و »  کرده استخداوند او را به حّق دعوت  

ــ بَ ز  . هــا شــده اســتآن ۀاسم )َعَلم( و شناخته شد  الب، آنجا که به طور غتا    ی دردی
يذي ُبشََ  الَََّ  ي  الَمْهِد  َي  ُسم  َو ِبهِ :  نویسدمیبیان خود    ام دا ه َیمََِ نَََّ

َ
ِه أ ِر ُء فََِي ر بََِ  آخََِ

ُه ِمن   مانأ َجَعَلَنا اللَّ ْنصاِرهاللَّ
َ
کــه بــه گذاری شده، همان مهدی  و به این اسم، نام    أ

 «.ر دهدرا ق مان بشارت داده شده است؛ خداوند ما را از یاران اوالّز  خر  آمدنش در آ

بــه »مهــدی« گــاهی نیــز ن حضــرت، روایات و میام امامــت آه به با توّج نکته:  
  بــه عنــوان نمونــه، آیــد؛ مــی نیــز مــردم « ۀ»هــدایت کننــد  ؛معنای اسم فاعل، یعنی

ِدّیاو نَّ َو إِ ...  »  ه است:نیل کرد   مام صادقجالن از اعَ محمد بن   َي اْلَقاِئُم َمهََْ َما ُسم 
ُه َیْهِدي إِ  نَّ

َ
و لَ ِْل ْد َضلُّ ََ ْمٍر 

َ
اند که مــردم را بــه رو مهدی گفتهنو قائم را از آ...    ؛هُ ا َعنْ ی أ

 4«...اند.ادهکند که از دست دآیینی هدایت می
 :است (شدههدایت  )  عنای ن ستمده، همان مچه بیشتر در روایات آاما آن

 اّولروایت 

َي اْلَم »  باره فرمود:در این  امام باقر    أِديُّ َمْهِدّیاو ْه ِإنََّما ُسم 
َ
رٍ نَّ ِْل مََْ

َ
ی أ  ُه ُیْهَدی ِإلَََ

هِ   أَخِفيٍّ  ْوَراَة َو َساِئَر ُکُتِب اللَّ ْنَااِکیَ   َو َجلَّ ِمْن   لَّ َع   َو َیْسَتْخِرُج التَّ
َ
ــ   5؛ةَ َغاٍر ِبأ تی بــه درس

 
بیالعروس  اجت .1  ، ماده هدی.332، ص20دی، ج، ز 
بیدی، جالعروس  جتا؛ 354، ص15منظور، ج ، ابنالعرب ن  لسا .2  ، ماده هدی.332، ص20، ز 
بیدی، ج  لعروس ا تاج. 3  ماده هدی. ،332ص،  20، ز 
 .2، ح383، ص2شیخ مفید، ج،  إرشاد .4
رايعال  ِعلَ    .5 عمانی، صةالغیب کتاب   ؛3، ح161، ص1دوق، ج، شیخ صشَّ  .26، ح237، ن 
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شود. او تورات و سایر دایت میر م فی هکه به امسبب اینه شد به  که مهدی نامید
 .«بیرون خواهد آورد   را از غاری در انطاکیه یهای الهکتاب

 م روایت دو

 ، مپرسیدند: چرا مهدی، مهدی نامیده شده است  مام صادقا  از  هنگامی که
ْمرٍ »  فرمود: 

َ
ُه ُیْهَدی ِإَلی أ نَّ

َ
 . « شود می ن هدایت  مور پنها ه تمام ا که ب به دلیل این  1؛  َخِفيٍّ ِْل
نیــز   د و بییــه امامــانربه آخرین امــام اختصــاص نــدا   «مهدی»لیب  نکته:  

آیا شما َمهــدی هســتیدم  :سؤال شد  مام باقراین که از امانند    2هستند؛  «مهدی»
ــ  ولی «.کنیمیت[ به سوی خدا هدایت میب اهلما ]  هم»آن حضرت فرمود:   ط فی

 4ت.اسیاد شده  «مهدی»ن پیشوا به از آخری

 نکات

اِئُم  ا   انَََّ مِ   ةِ ِئمَََّ اََل ِانَّ َخاَتَم اَِل »  . براساس جمل 1  در   رســول خــدا   ؛«یالَمهََِد لقَََ
بــه آن   مبرانتمام پیاانی او که  و حکومت جه  زمانصات امام  تمام م ت  ، سه واژه

 است:  ده؛ معرفی فرمواندوعده داده
 ؛است امبرانیپ  هم  رث یعنی وا  ؛«اَلئمه ُم خاتَ »  ، یک

کند: م میهمه چیز قیابرای    ؛ یعنیاست  خالص  ۀیعنی قیام کنند  ؛«القائم»  ، دو
 ؛هست  مندرج   « یائم ال » نی در  م این معا صادی و … که تما تماعی، اقت ع دینی، اج وض 

 
عمانالغیبة  کتاب   .1  . 471، صخ طوسی، شیبةالغی  کتاب   ؛26، ح237ص ی،، ن 
ا اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیاو  ».  2 ُلُهْم ِمنَّ وَّ

َ
ِمی  أ

َ
ُِ  ْبُن  ِمِنیَن َعِليُّ ُمْؤ ُر الْ أ اسَِ ُرُهُم التَّ ِبي َطاِلٍب َو آخَِ

َ
ِديأ ْن ُولَْ َو   مَِ َو هَُ

 (.36، ح68، ص1جشیخ صدوق، ،  الر ضا  أخبارِ   ع یون  «)اْلَقاِئُم ِباْلَحق  
ةَ  اُب بَ ،  536، ص 1ج   ، ، شیخ کلینی کافی  .3 ِئمَّ

َ
نَّ اْْل

َ
ْمِر   أ

َ
اِئُموَن ِبأ ََ ُهْم  ِه َتَعا ُکلَّ  . 1، ح اُدوَن ِإَلْیهِ َلی َه اللَّ

ــ  ،المصللنف ك:  ر .4 ، 4085، ح 30، ص 2، ج اجلل ابللن م سللنن؛ 20773، ح 11ج  نعانی،ص
 .2485، ح 107، ص 4، ج ابو داود  سنن؛  4088،  4087،  4086
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 وند است.شده از جانب خدا ایت  ی هدعنی  ؛«المهدی»،  سه
 نیــه پیــامبرک    و  ســمن اهمــا،  امام زمان   نیاسم و ک  ات،  س روایبر اسا  .2

َو ی اسُمُه اسِمی  ن ُولِد الَمهدیُّ مِ »ودند:  فرم  مبرااست. در روایتی آمده است که پی
اش نیــهو ک    «م ح م د»  ان اسم خــاصاست )یعنی هماسمش اسم من    ؛ ُکنَیِتینَیُتهُ کُ 

  («.)یعنی ابوالیاسم ستنیه من اهم، ک  
ــ   ضــرت حجــت، هرگز حمامان معصوم به تبعیت از پیامبرا  .3 ام را بــا ن

خــی انــد. در برها یاد کردهپیوسته ایشان را با الیاب و کنیه  اند وخود ن واندهاصلی  
یــان هی شده و دلیل خاصی برای ایــن دســتور باز روایات، از بردن نام  آن حضرت ن

ر از امیرمؤمنــان  نشده است؛ به عنوان م ــال، امــام بــاقر مــَ دربــارۀ  فرمــود: ع 
 امــام فرمــود:  خبرساز که نــام مهــدی چیســتممرا با    د و گفت:سؤال کر  «مهدی»
ا اسُمُه َفََلأ» َث  لِ ِانَّ َحِبیِبی َو َخ   َامَّ د  ُه اللََُه یِلی َعِهَد ِاَلیَّ أن ََل ُاحَََ ی َیبَعثَََ ِباسََِمِه حتَََّ

َو  گویم، همانا محبوب و دوستم به من سفارش کرده که از نــام نام او را نمی  ؛َجلَّ َعلَّ
 .«د این که خداوند بلند مرتبه او را برانگیزمیان نیاورم تا   او س نی به

ــن ــا ای ــارت  ی ــام  از عب ــانام ــ  زم ــی از تو هک ــ در یک ــده اس ــات آم  :تقیع

اِنی ِفی َمح َمن ُعوٌن ٌن َملَملُعو» اسَسمَّ ــ ِفٍل ِمَن النَََّ ، از ه دور بــاد؛ از رحمــت خــدا ب
 .«ا در محفلی از مردم ببرد اد کسی که اسم مرحمت خدا به دور بر

 غالب بر ادیان  .2

اهِ َاََل ِانَّهُ » یِن   ُر  الظَّ  «.ادیان   که اوست غلبه کننده بر هم انید؛ بدَعَلی الد 
ــ قابل اهّم   هنکتاین    ، شرح این جمله  رد  ملــهر ایــن جد پیــامبر ت کــهیت اس
 «.استبر ادیان غالب   ن: »ش ص امام زماستا دهفرمو

 
 .286، ص1، جدوق، شیخ صالدين کمال  .1
 .648، ص2همان، ج .2
 .482. همان، ص3

https://fa.wikifeqh.ir/امام_زمان_(عج_الله_تعالی_فرجه_الشریف)
https://fa.wikifeqh.ir/امام_زمان_(عج_الله_تعالی_فرجه_الشریف)
https://fa.wikifeqh.ir/امام_زمان_(عج_الله_تعالی_فرجه_الشریف)
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#غالب بر ادیان
https://fa.wikifeqh.ir/پیامبر_(صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
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 به عنــوان دیــن اســتواررا    ؤمنینیارت غدیریه، امیرالمز  درنیز    امام هادی
ََل ماید: »فرمی  رفیمع هِ   َلْیَ  َیا ِدیَن ُم َع ألسَّ م دین اســت. یعنی خود اما ؛«ِویَم َق الْ  اللَّ

 ان غالب است.ادیبر دین  عنوانبه  ش ص امام زمانتوان گفت: می پس

ا»جمل   جه  در نتی ُه الظَّ یِن ِهُر َعَلی  َاََل ِانَّ است  عصرامام ل دین، یعنی ک  ؛«الد 
ا ردادیــن را  تمــام کنــیم،  عملاو دستورات  هبرد و اگر س م روط  دین قرار داأ و در ر

 امیرالمــؤمنینات وارد شده است که اگر کسی وزیت روایدر    از این رو،   .میهست
 را قبــول  امیرالمــؤمنین  اگــرو    اســت  کردهز را قبول  و بپذیرد، همه چی  کند  را قبول 

 عبــارت  این امر بدان سبب است که کــل دیــن  .نکر شده استمه چیز را مه  ند، نک 
 . مامان معصوم ایدس مود وجز است ا

 قرآنی  شواهد

ین  اِهُر َعَلیُه الِظ َاََل ِانَّ »   ملیید جأت  آیه در  دودر قرآن کریم   آمده اســت کــه   «الد 
 :از  عبارتند

 ّولآیه ا

رَۡسَل رَُسوَلُ 
َ
ۦّ   يّن ٱۡۡلَق ّ لُۡهَدٰى َودّبّٱۥ  ُهَو ٱََّلّٓي أ ّ ّينّن ُنُ   ِّلُۡظّهَرهُۥ لََعَ ٱل 

و دیــن حــق و  اوست که رسول خود را با )وســایل( هــدایت    ؛ُكونَ لُۡمۡشّ َكرّهَ ٱَولَۡو  
 د. ندارن خوش    گرداند هر چند مشرکان و غالب  ز  بر هر دینی پیرو   تا آن را  ست فرستاد در 

 
 .264، ابن مشهدی، صالكبیر المزار .1
اَل  نیــل کــرده اســت: »نــین  چ  ســجادامــام  از  ی  ر روایتی ابوحمزه ثمــالد   .2  ن  ا َعلــ  ب بــْ َلنــَ قــَ

َسْین   يُّ  : »اْلح 
َ
ْفَضُل؟أ

َ
ه  َو َر «أ اْلِبَقاِع أ : الل  ْلت  ه  ول  ســ  ق  ول  ن  َرســ  اَل َأْعلــَ  ه  َو ابــْ ، قــَ َل  ِإنَّ : »م  ْفضََ

َ
 أ

ْکِن  ا َبْیَن مَ   اْلِبَقاِع    َو  َو اْلَمَقاِم  الرُّ
َ
َر َلْو أ َر نَّ َرُجَلو ُعم  ْوِمهِ   ُنوٌح  َما ُعم  ََ لَْف َسَنة   ِفي 

َ
َي إََّّل ََخْسنّ  أ

ي  أاعمننا   ْیَلو فََِ وُم لَََ اراو َو َیقََُ وُم َنهَََ مَّ َلقََِ َ  َذلََِ َیصََُ اِم ثََُ ا اللَََّ َي  اْلَمقَََ ِر َوََلَیِتنَََ لَّ ِبَغیََْ لَّ َو جَََ  َه عَََ
ْیئاو  ِْ ِبَذِلَ  شََ ؛ 204صــدوق، ص، شــیخ عمللالاال ثللواب  ؛ 91، ص1ی، ج، برقسنمحا«)َلْم َیْنَتِف

 س پنجم(.جل، م 132وسی، صط ، شیخامالی
 .9؛ سوره صف، آیه33سوره توبه، آیه .3

https://fa.wikifeqh.ir/امیرالمؤمنین_(علیهالسّلام)
https://fa.wikifeqh.ir/ائمه_طاهرین_(علیهمالسّلام)
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https://fa.wikifeqh.ir/امام_سجاد_(علیهالسلام)
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ــ   مکاظیل گوید از امام  َض محمد بن ف   َو اََّلّيه پرســیدم:  دربارۀ ایــن آی  هنُ
رَْسَل 

َ
وَلُ   أ ْ   رَسنُ دىبّال َ  دّينّن  وَ   هنُ وَلُه : »فرمــود  امــام ، قّ اۡلنْ َر َرسََُ مَََ

َ
ِذي أ َو الَََّ  هََُ

ق  ِهَي  ِه َو اْلَوََلَیُة  ْلَوََلَیِة ِلَوِصی  ِبا  ل خــود فرمــان ســوبــه رســت کــه یعنــی او؛ ِدیُن اْلحَََ
ــ   ، او، و وزیــت  وصــیمت  داده برای وزیت و اما  ، «حــق اســت  دیــن و آیــینان  هم

ّ  ال ّ ِّلُْظّهَرهُ لََعَ   گفتم:  ُُ ْدیَََ مود: »رحضرت ف  ، ۦّ يّن 
َ
ِِ اْْل ی َجِمیََ ُرهُ َعلَََ اِن ُیْظهََِ

 َِ ــ او    ، در وقت ظهــور امــام قــائم  ؛َیاِم اْلَقاِئمِعْنَد   و   هــا پیــروز کنــددیــن   را بــر هم
   «.ری دهدت رب

 آیه دوم 

رَۡسَل  ٓي  ُهَو ٱََّلّ 
َ
ّ ِّلُۡظّهَرهُ رَ أ ّيننّ   ۥ لََعَ ُسوَلُۥ بّٱلُۡهَدٰى َودّيّن ٱۡۡلَق  ۦّ   ٱل  ّ  ُنُ 

ــ با )چراغ( هــدا  رسول خود را اوست آن که   ؛يٗداَكََفٰ بّٱلَِلّ َشهّ وَ  ق یت و دیــن ح
آن را   یا پیروان واقعیبرهان،    ز کند )از نظر منطق وا آن را بر همه ادیان پیروفرستاد ت

ــ نکومــت بــر جهادر ح  ان پیــروز کنــد( و خداونــد در گــواهی )بــر ایــن مطلــب( ی
 است. فیکا

ــات  ــن آی ــر از ای ــه غی ــت ذیــل البت ــاگونی از هــاآنو روای ــات گون  ی ســو، روای
ــ صادر شده  امامان معصوم   ۀ دربــار  پیــامبرمون و معنــای عبــارت  اند که مض

 .کنندیید میأو ت  نامع غدیر روزرا در  زمانام  ام 

 ستمکاراناز   دهام گیرن. انتق3

اِلِمیَن   الُمنَتِقُم   نَّهُ اََل اِ » هــدی[ ن قــائم مید کــه او ]خــاتم امامــاباش  آگاه؛  ِمَن الظَّ
 

یِل ِفي اْلَوَلَیةِ ُنتَ  َو َباٌب ِفیِه ُنَكٌت ، 432ص، 1، شیخ کلینی، جکافی. 1 ْنِل  .91، حٌف ِمَن التَّ
 .28. سوره فتح، آیه2

https://fa.wikifeqh.ir/غدیر
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#منتقم از ظالمان
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   «.مگران استستز گیرنده ایام انت

از در بعضــی    .رودمجــازات کــردن بــه کــار مــی»انتیام« در ل ت بــه معنــای  

   ه است:نتیم« یاد شدیب »مبا ل ة الّلهات، از حضرت بییروای

 روایت اّول 

بــودم کــه   در حضور امــام عســکری روزی  گوید:  عری  اق اشاحمد بن اسح

شــد. شــنیدم کــه آن   مــنب  نصــی  م مهــدیرشان امــاد بزرگواتوفیق زیارت فرزن 

ُة اللَََّ فرمود: »  سکری جانشین بر حقِّ امام ع ا َبِقیَََّ نَََ
َ
ي  أ َتِقُم ِه فََِ ِه َو اْلُمنََْ ْرضََِ

َ
 ْن مََِ  أ

هِ  ْعَدائََِ
َ
ــ در روی زمــین ه ذخیــرۀ الهــیمــن  .؛..أ  یــام خــدا انت ه از دشــمنانســتم ک

 خواهم گرفت«.

 وم دروایت 

فرمــود:  مام ســجادان اعابدبه فرزندش زینت    مام حسینسازر شهیدان ا

أ َو ا » هِ َیا َعِليُّ ی یَ   َدِمي  ُن ََل َیْسكُ   للَّ َو َحتَّ أ َفَیْق   ْبعَََ ِديَّ ُه اْلَمهََْ ياللَََّ ی َدمََِ َل َعلَََ َن   تََُ مََِ

ْلفََاو ْبِعیَن  َفَسَقِة سَََ ِة الْ ِقیَن اْلَكَفرَ افِ اْلُمنَ 
َ
ــ   ؛أ  ســوگند بــه خــدا، خــون مــن ازی،  ای عل

ــ خداوکه  اینستد تا  ایز نمیجوشش با ون مــن، ند، مهدی را برانگیزد. او به انتیام خ

 کشد«.فر را میهزار ن  از منافیان  فاسق و کافر، هفتاد

 
 . 822، صاصفهانی، راغب  مفردا . 1

 . 384، ص2ق، ج، شیخ صدوينالد کمال. 2

 . 85، ص4ج، ابن شهر آشوب ،  مناقب. 3
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 م هاد  اتح و ف. 4

ُه َفاِتُح الُحُصوِن َو » گاه باشید که او فــاتح د َهاِدُمَهااََل ِانَّ  ۀنهــدم کننــدژهــا و م؛ آ
   «.هاستآن

بــل از یــای قشــان دهنــده آن اســت کــه دنن حضرت، نهای آژگیز از ویاین فرا 
ــور  ــان، دارا ظه ــای ی ویژگیایش ــا ه ــت ت ــده اس ــبب ش ــه س ــت ک ــی اس  خاص

 نگیــزصــفات  بــا اقتــدار و هــول ا  ین گونه و با اینآن بزرگوار را ا  ،رحمتپیامبر  
 د.  فرمایمعرفی  

به مــا  هخاصو  عامهفراوانی از    روایاتیرا  است؛ زدرست    بمطال  این   البته هم
ــ  وزنگــاه ، جشــانای  ظهــوره دنیــای قبــل از  رسیده است که نمایانگر ایــن اســت ک

قدرت، پیوسته در   نی که با در دست داشتناست؛ کسا  انی دینن و باظالمان، مشرک
 د.ا هستندر دنی  مستحال ظلم و 

و مردمی که   دلگرمی است به شیعیان آن حضرت   این مطالب،   از طر  دیگر،  
بــه کنــد؛ می ها روح امید و زنــدگی را تزریــقو به آناند  قع شدهمورد ظلم و ستم وا 

آغاز حیاتی امیدب ش در سر،  ایهندهدنجات    منجی واعتیاد به چنین  ،  ن دلیلهمی
م و ســتم در زایش ظلحتی سایر جوامع است که این روند رو به اف  و  جامعه اسالمی

ت تن صــالب شد و آن منجی با در هم کوف اهد  ای متوقف خویطهجهان، بازخره در ن
ــ  ــرکو  ناظالم ــ  نامش ــانی دو ب ــش و ین ــانی را ، آرام ــدل و داد جه ــان ع ــه ارم   ب
 .د رد آوخواه

 ایشانو هادی غالب بر مشرکان   .5

ِبیَلٍه  َاََل ِانَُّه غالب کُ » ََ رک َو ِمن َاهل   گاایَه ادِ َه   ِل الش  او غلبــه کننــده   هید که باش؛ آ
 «.هاستنآ  ۀندکن  های اهل شرک و هدایتبر تمامی قبیله

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#فاتح و هادم
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https://fa.wikifeqh.ir/خاصه
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https://fa.wikifeqh.ir/خاصه
https://fa.wikifeqh.ir/ظهور
https://fa.wikifeqh.ir/جامعه_اسلامی
https://fa.wikifeqh.ir/ظالمین
https://fa.wikifeqh.ir/مشرکین
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#غالب بر مشرکان و هادی ایشان
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 را در متنــاق   دو ویژگــیایــن اســت کــه مهم و قابل توجه    نکت  در این عبارت 
  هــادی بــودن بــرای دســتدوم،    ؛غالــب بــودن: اّول،  کنــدعرفی میم  امام زمان

هادی بــودن را   یژگ، ویو پیروز  غالبراد  ز افتوجه داشت که بسیاری ا  یدبا.  م لوب 
 اق  را با هــم و درصفات متضاد و متن   د همتواننمینی خیلی از افراد نندارند؛ یع
ــ   یک لحظه دارای ایــن نــو    معصــوم   امامــانته باشــند، ولــی  در وجودشان داش

تمام معناســت   ا   بهججوی شهم یک جنگ  یرالمؤمنینم ال  ام  ؛ها هستندویژگی
  کنــد.آیــد و گریــه میمیمام پشتش بــه لــرزه درتبیند،  ییمی را می بچه یتو هم وقت

ضمن این که غلبــه دارد، ت متضاد است؛ یعنی  هم جامع این دو صف  مانامام ز
 کند. برد؛ بلکه هدایت میمیها را از بین نقهر و غلبه آن  ولی با

ت کردن  دربارۀ فضیلت هدای  نالمؤمنیبه امیر  رسول خدا   بر، خی  در جنگ
ْن فرمود: »  هانسانا

َ
هُ   َیْهِدَي   َْل َ    اللَّ َلو    بََِ داو َرجََُ َ  مِ   أَواحََِ ٌر لَََ ا َط َخیََْ ْت مَََّ ِه َلعَََ  َعَلیََْ

ْمُس  تــو بهتــر ای  بــر  ، کنــدتو هدایت     سیلز ایشان را به وك نفر ااگر خداوند ی؛  الشَّ
 1تابد«.چه خورشید بر آن میاز آن  است

 تانک

کنــد، ظهور می ود که وقتی امام زمانشه میفهمید «اَه یادِ هَ   َو   »ز جمل. ا1 
ــ و انسان  دکنجت میابتدا اتمام حکه  بل  ؛ستو غضب نیتمام وجودش زور   ه ها را ب

 ند.کایت میعوت و هدحییییت دحق و 

ُم : »نیمخــوامی یاسینزیارت آل  در  .2 ا اْلَعلَََ هَََ یُّ
َ
َ  أ ََلُم َعَلیََْ وُب اْلَمنْ  ألسَََّ  أ صََُ

 
ــی، جبحللاراالاوار .1 ــه مجلس ــ  ،شللرح اهللب الب  لل ؛ 448، ص32، عالم ــد، ن اب ــی الحدی  اب

 .14، ص4ج

https://fa.wikifeqh.ir/زیارت_آل_یاسین
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َعةُ ُة اْلَوا ْحمَََ َو الرَّ  ُبوُبأ َو اْلَغْوُث اْلَمْص   َو اْلِعْلُم  داو ، سََِ ُذوٍب  َر  َغیََْ َوعََْ در ایــن  .«َمكََْ
 رحمــت  ناســت کــهبــدان معو این  یان شده  بصفت »واسعه«    با  «رحمت»  زیارت، 

ــر اســت و اگفر امــام عصــر ــ می معلــوم ی ــه دارد، رحمــت ود ش  چیــزی کــه غلب
ر   عصــوم، مامــان ماست تا انتیام و از بین بردن مشرکان؛ چــون ا  امام زمان  َمظهــَ

جمــال خداونــد اوند هستند و یکی از صفات خد اللو جصفات جمال  تمام نمای  
شــی ش پیغضــب  ای کسی که رحمتش بــر  ؛هُ بَ َض َغ   ُتهُ حَم ت رَ َق بَ ن َس مَ   ایاین است: »

ولی به خــاطر   است، اصل بر رحمت  ه در مورد خداوند  . با این بیان ک«ستاگرفته  
ســت ایــن ا  طره خاند ب. غضب خداوهم دارد   غضب،  رحمتدوام امواج خروشان  

  از ایــن رو، تــا رحمــت ادامــه پیــدا کنــد.   کنــار بزنــد، حمــت را  مــزاحم رافــراد  که  
ع چیزی این موانرچیند و نع انتشار رحمتش را بد تا مواآی هم می  حضرت حجت

   .نیستند ملحدانو   انرکشمز ج
و یکتاپرست شــوند؛ مردم، موحد  این است که    اصلی امام زمان   دغدغ  .3 

بــد، هــم تحیــق نیایــن متــا ااست و    ، توحیدجهانی   جامعرکن  و اساس    زیرا اصل
  کــهایــن بــا وجــودایشان  این رو،    ازد.  یل داا تشک ی رهانج  میاسال   جامعان  تومین

 و و یکتاپرســتی دعــوت    ییممســت  صــراطن را نیــز بــه  امشــرک  وز اســت، غالب و پیر
 .کندمییت  هدا 

 طالب خون اولیا . 6

گاه باشید او، به  ِء اللهایَ ل  َثاٍر َِلَولِ  ِبكُ ُمدِرٌک   اََل ِانَّهُ » ــ  ۀدست آورنــد؛ آ   خــون هم
 «.ستاد ونخدا   دوستان

 
 .568، ابن مشهدی، صالكبیر المزار   .1
 .161، شیخ مفید، صارالمز  کتاب   .2

https://fa.wikifeqh.ir/امام_زمان_(عجّلاللهفرجهالشریف)
https://fa.wikifeqh.ir/رحمت
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است بــه ک« در ل ت به معنای درک کننده است؛ ولی در این عبارت بهتر در  م  »
امــام   ، ایــن عبــارت   ؛«م دَ   ولــیِّ »نیخــواه یع  یم و خــونمعنای »خون خــواه« بگیــر

 .دیمافرالهی معرفی می  لیایدم او  را ولیِّ  زمان
ر«  و    »َثْأر« در ل ت، متراد  »َذْحل« به معنــای طلــب خــون اســت،  در »ثــائ 

یــا بــه کســی   خون است  لب کنندۀیرنده، طانتیام گه معنای قصاص کننده،  ل ت ب
را بهــای خــویش ونکه خینرد تا اگیم نمیر و آرا ضعی قرا شود که به هیب وگفته می

 ست:ن لیب اشاره شده ایه و زیارات به ایادع  در روایات،   بگیرد.

 روایت اّول

 فرماید: »در دعای ندبه میامام صادق
َ
اِلُب   ْیَن أ نْ   ِبُذُحوِل   الاَّ

َ
اِء  اْْل ْبنَََ ِبیَََ

َ
اِء َو أ

ْنِبَیاِءأ  
َ
ْیَن اْْل

َ
اِلُب   أ َبََل ُتوِل بِ َمْق َدِم الْ بِ   الاَّ ق که خون به نــاح  کجاست آن منتیمی  ؛ِء َكْر

کــه هد کرد؛ کجاســت آنها را طلب خوان و فرزندان آنال شده پیامبرا و پایم  ری ته
 «.ام خواهد کشیدماز خون شهید کربال انتی

 وم دروایت 

ی از خــواهخداونــد رزق خوندر زیارت عاشــورا از  صادقام باقر و امام  ما
ِنی َط ْن یَ َو اَ کنند: »واست میرخد  دداونخ ََ َِ ِامََاْرُز ( مَ   ٍم َلَب ثََاِرُکم مَََ دیو ِديٍّ )هََُ هََْ

 را روزی  من قــرار دهــد بــهخواهی شما  و این که خون  ؛( ِمْنُكْم َظاِهٍر َناِطٍق )ِباْلَحق  
 

 . 97، ص4، جن منظور، ابالعرب لسان  . 1

 . 236، ص8هیدی، ج، فراالعین  کتاب  . 2

َر ،  البَحرينمع  مج .3  . 235-234، ص3یحی، جط 

 .297، ص1سید ابن طاووس، ج  ،لعمااألاقبال؛ 579، ابن مشهدی، صالكبیر المزار. 4

ــه، الزيللارا  کاملل   . 5 ی ــن قولَو دا مصللباح  ؛ 177، اب ــی، جلمتهجلل  ــیخ طوس  ؛775، ص2، ش
 . 483ابن مشهدی، ص ،الكبیر  المزار 

https://fa.wikifeqh.ir/ولی_دم
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ــ و پ  تیای هدایت و راسهمراه یک پیشو  ه حــق کــه از شــمایشوای نمایان و گویای ب
 است«.( بیت)اهل

 مسوایت ور

ُه د: »کنند درخواست میدعایی از خداو  ردامام صادق ْیِن   َربَّ   َمّ أللَّ أ اْلُحسَََ

ْدَر اْلُح  َََ ِف ص ََْ َمّ إش ََُ ه ْیِنأ أللَّ َََ یْ  َربَّ  س َََ ْیِن ُاْط  ِنأاْلُحس َََ َدِم اْلُحس ََِ ْب ب ََُ ــدا  ؛ل   یا، خ
ــارای پ ــی روردگ ــفا دهحس ــین را ش ــین  حس ــان، س ــدایا، ای پروردگ ــین، خ  ، ر حس

  ندۀ خون حسین باش«.نکبطل

 م چهارایت ور

ــ در روز عاشــورا این» به شیعیان فرمود:اقرامام ب یگر تســلیت دگونــه بــه هم
هُ   أعَظَم :  بگویید ُجوَرَنا ِبُمَص   اللَّ

ُ
اُکْم  إِ   َو َو َجَعَلَنا    اِبَنا ِباْلُحَسْیِن أ ِرهِ الاَّ   ِمَن یَّ

ْ
أ اِلِبیَن ِبثَََ

َِ َولِ  اِم َم مَََ ِه اْْلِ ْن آِل مُ ِد َمهََْ الْ   ی  ا بــه خــاطر دهــای مــا رخداونــد مز  ؛ٍد َحمَََّ ي  مََِ
و مــا و شــما را از )کــه بــر او ســالم بــاد( بــزرگ گردانــد  یمان بــه حســینســوگوار

ــ ه همــراه  ولــّی )و نمااو بخواهندگان خون    دی از خانــدان ینــدۀ خاصــش( امــام مه
 باد( قرار دهد«.م  آنان سال)که بر  دمحم

ََه: ــن طــ  نكت ــرداب میــدس ســامرا  بــرای نیــز وس واســید اب  زیــارتی س
ــ و امام  غانیل کرده    ــ ب را اینئ َ  یَََ » :اســته ســالم داده گون ََلُم َعَلیََْ َب ألسَََّ   ا َطالََِ

اِر  َََ  ث
َ
اِء اْْل َََ   ْنِبی

َ
نْ َو أ

َ
اِء اْْل َََ َد ْبن ََِ اِئَر ب َََّ اِءأ َو الث َََ وِل ِبی ََُ َبََلءَ  ِم اْلَمْقت ْر َََ ــو  ؛ِبك ــر ت ــالم ب  س

 
یه، ص  ،يارا زال  کام   . 1  . 238ابن قولَو

دمصباح  .  2 کــرده نیــل  گونــهیــناابن قولویه در کتاب خــود  .773، ص2، شیخ طوسی، جالمتهج 
ُه...است:  َم اللَّ  (. 175، صالّزيارا کام )َعظَّ

 . 86، ص99جلسی، ج، عالمه م حاراالاوارب. 3
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 یرنــده از خــون ن و انتیــام گان و فرزنــدان پیــامبرا برامیه  پخواو خونطلب کننده  ای  
 شهید کربال«.

 ناصر دین. 7

اِصُر َاََل ِانَّهُ » گ ؛ لهِ ال ِلِدیِن    النَّ  .«تسوند ادین خدا اه باشید که او یاور  آ
ُه الظَّ عبارت »  ۀکنند  عبارت در واقع تکمیل  این  ینَاََل ِانَّ در « است.  اِهُر َعَلی الد 
به ایــن  غدیر  خطب ندر همی ست که پیامبرا اسالم ، دین خدا مراد از  عبارت  این  

 .َد الَِلّ اَّْلّْسََلمُ ّعنْ َن  ياَّن ال ّ ده است: مورفاشاره  موضو 
، اســالم  یت پروردگــارضاآیه اکمال، دین مورد ر  اسبر اساما کدام دین اسالمم  

َملْنُ  آن تأکید شده است:  که در روز غدیر به    راه  با وزیت استهم ْْ
َ
وَْم أ َ أِلنْ

ُ  َعلَنيُْكْم نّْعمنَ ّ   ، لَُكْم دّينَنُكمْ  تَممنْ
َ
مُ يُ  رَضنّ َو   ، َو أ َلَم اإّلسنْ  لَكنُ

دم و کــرتمــام    بــر شــما  را د  مــت خــو، و نعرا برایتان کاملامروز دین شما    ؛ينا  دّ
 .پایدار( پذیرفتم وان آیینی )استوار شما به عنو  الم را برایاس

اهِ با توجــه بــه عبــارت » ُه الظََِ ینَاََل ِانَََّ ی الََد  ُر «، عبــارت »ُر َعلَََ اصََِ ُه النَّ  َاََل ِانَََّ

ه را در جهــان پیــادعلــوی  تمام اسالم    است که امام زمانعنم  اینبه  «،  اللهِ ِلِدیِن  
 ونــدی دســتورات خدا و اجــرا   زمین با ابــالغ  ۀستری گدر تمام  دین خدا را   و  دنکمی

ــ هــم و  عصــرامــام    از ایــن رو، کند؛  یاری می ــ ابــالغ و هــم و  ظیف ی اجــرا   ظیف
 .د دار دستورات الهی

د در که آنان بای  است  این  حضرت مهدی  نهای قابل ذکر یارا یکی از ویژگی

 
 . 19ه. سوره آل عمران، آی 1
 . 3سوره مائده، آیه .2
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ام تالش خــود را یاری کنند و تم عملبا  همو   نبا سدا را هم دین خت،  غیبدوران  
 .م آورندآن حضرت را فراه ظهور  زمین ، ن خدا به کار بندند تا با یاری دی

 خدا علم تصل به . م 8

اُف مِ » ُه الَغرَّ  «. یرد گ؛ بدانید او از دریایی عمیق بهره مییٍق ن َبحٍر َعِم َاََل ِانَّ
 را هــم  تاق. ای پیمانه استبه معنا  ؛رفه«غ  ر  و »دریای ژنی  یع  ؛بحر عمیق«»

ــ ینــد؛  گورفه میغ   مبال ــه   ا « صــی ّر اســت. »غــَ   جــایی محــدودبــه معنــای    را زی
. ستدارد؛ به این معنا که متصل به دریای ژر  ابسیار پیمانه بر می؛ یعنی  باشدمی

اُف »  بنابراین،  ُه الَغرَّ  علــمعمیــق  دریایاز  رعصامام نی یع ؛«من َبحٍر َعِمیق  َاََل ِانَّ
 د. کنیاده ماز آن استفدارد و میربپیمانه پیمانه 

 نکات

 مــان ین معنا که امــام ز مبال ه است؛ به ا     ا ، صی  ّر َغ   ه شد که گفت  همان طور . 1
علــم دریــای عمیــق  در    یــک دســتش  دهــد، را تشــکیل می  کومت جهــانیحی  وقت

دهد که آن نشان میدر جهان است و این    نینرای قواو یک دستش در اجی  خدادادا
وســیع    یدارایــی و ســرمات و  وصل اس  الهی  نامتناهیعلم    ضرت به دریای ژر   ح

 خروی را در اختیار دارد.دنیوی و ا  
ست. ی دانش ااه معنب، دریا برععرب و غیر    در اصطالح روایات و ادبیات.  2

ــ ا بــه رحمــت البته دریا ر ــ می ز تشــبیهو عطوفــت نی ــ د؛ مــ ال  میکنن ای گوینــد: دری
. ولــی  و … تلا ای عــدجود، دری ، دریای  تلیفض  یدریاعطوفت، دریای رحمت،  

م به ه قرآن. در استعنای علم و دانش به کار رفته م ه آب ززل است بهاصل دریا ک
بــه  انــد.فرمــوده معرفــی «مــام اعلــم »را به معنای آب  است که  ا اشاره شدهین معنا

ــ  آیــه ایــن ۀ دربــار  ضــامــام را  از  :ویــدگ  ضالة  بن ایوب فَ   ، عنوان م ال  ال شــد: ؤس

https://fa.wikifeqh.ir/ظهور
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رََءۡيُتمۡ 
َ
ۡصَبَح مَ   قُۡل أ

َ
تّيُكم بَّمآءٖ َمعّي  ۡم َغۡوٗرا َفَمن يَ ُْ آؤُ إّۡن أ

ۡ
بگو: بــه   ؛أ

بــرای شــما آبــی روان و  ست کهد، کیروشما فرو   )سرزمین(ب  ر دهید، اگر آمن خب
 ایشــان  هســتند و« کــه امامــان  مكُ أبَوابُ »«؛ یعنی  َماُؤُکم»:  امام فرمود  ارا بیاوردم!گو

ن يَن جمل     ؛باشندیم  درهای رحمت الهی تّ َفمنَ
ۡ
آءٖ َمعّني    يُكمأ یعنــی   ؛بّمنَ

 (.روی شما بگشایدمه م )و آن درها را بکیست که علم امام را برای شما بیاورد 
گونــه ایــندر زمــان ظهــور  علــم  گستردگی  دربارۀ    تی امام صادقدر روای.  3
ُِ َما َجاءَ   أَحرفاو ُروَن  شَو عِ َعٌه  الِعلُم َسباست: »  هفرمود ُسُل َفَمِمی َفَلم   أَفاِن ر  َح ت ِبِه الرُّ
یَیعِرِف   اُس َحتَّ هَ ِاذَ فَ  أالَیوِم َغیَر الَحرَفیِن   النَّ ا اخََِرَج الَخمسَََ اِئُمنَََ ََ اَم  یَن ا ََََ  َو الِعشََِر

اِس َو َضمَّ    أفاو َحر  َها ِفی النَّ ی یَ یِن َح َها الَحرفَ َلیإَفَبثَّ یَن َو عِ   ةو َسبَع َها  ُبثَّ تَّ ــ  3؛َحرفََاو  شِر   هم
ــ    پس هم  ، ( استاب  )بت حربیست و هف  ، دانشعلم و   فرســتادگان کــه    یومعل

پــنج یســت و  ، آن بکند  ظهورقائم  حضرت  که وقتی  دو حر  است    ، اندآورده  الهی
ــ و ب  کندارج میر را خر  دیگح ظهــور  کــه تــا قبــل از ردن آن دو حــر  ا ضمیمه ک

 «.کندین مردم منتشر میدر برا   بیست و هفت حر   آن بود، رج شده خا
ــ  ــوم غی ــن عل ــه ای ــاهری االبت ــوم ظ ــ ر از عل ــلی از عل ــور اص ــه منظ ــت ک  م، س

 .است  جهان معاد  و  أ مبدمبادی و  جه به خدا و توو   خداشناسیعلم  

 ورزی لتعدا .9

ُه َیِسُم َکلَّ ذی َفضٍل » گ ؛ هِلهِ  ِبَفضِلِه َو ُکلَّ ذی َجهٍل ِبَم َاََل ِانَّ اه باشید کــه او آ
 اوی اننــاد ۀ انــدازبه ، زشــیردان و بــی اارزش او و به هر نا  ۀ اندازهر ارزشمندی به  به

 «.نیکی کند
 

 .30لک، آیه سورۀ م   .1

 .50، ص51لسی، ج، عالمه مجاراوبحاراال .2

 .320، حسن بن سلیمان حّلی، صلبصائرا  مختصر .3
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 نکات

ــ  »یَ  ۀواژ. 1 ــه )َو ری  از «م  س ــَ ش ــ  یَ  ، َم س (َو  ، م  س ــما  ــا ، س ــه معن ــت ب  و ی عالم
 نشانه گذاری است.  

ــ  َج « و »ب  ه  ضــل  َف ر »ب  ضــمیر »هــاء« د. 2 ــراد ه  هل ــه همــان اف  ضــل« و ی فَ »ذ  « ب
های فاضــل وهگر  از  ست که به هر دو قسما  امام زمان  وگردد  هل« بر میی َج »ذ  

  .کندعطا میهل او جا
ایــن عبــارت   «؛ باید گفت کهبَفضِلهِ ضٍل  ی فَ ُکلَّ ذَیِسُم  عبارت »  توضیحدر  .  3

لٖ َويُن فرمایــد:  کــه میی شبیه به ایــن آیــه از قــرآن اســت  خیل  ۡؤّت ُُكَ ذّي فَضنۡ
ۥۡضلَ فَ  از ایــن جــا  .«نــدعطــا کفضــیلتش  به هر صاحب فضلیتی، بــه میــدار  ؛ۦُ
ــ   ذی فضل«از افراد »ت که مراد  دریاف  وانتیم ند کــه تدر این آیه شریفه کســانی هس

 دیگران دارند. بهتر و بیشتر از ی  عمالو ا  صفات
کــه آن کســی کــه فضــل هــر  نیل شده اســتآیه در روایات فراوانی در ذیل این 

 .تسا  ابی طالبکند، علی بن ی را اعطا میلضصاحب ف
 ســی را هر ک  شود کهمیوم  معلات ذیل آن،  ایرو  وه  با توجه به نص صریح این آی 

در دینداری را بــه   ل نکه فاضل و مفضواینه    دهد، ست قرار میدر جایی که زیق آن ا
ــد ــوب بران ــک چ ــر ی ــیات اف ــده بو خصوص ــر روی اد را نادی ــرد و ب ــات و گی درج

و چنان نیست که در آن سرای،  داجتما  دارند، خط بطالن بکش  هایی که درجایگاه

 
ــ هی از در برخــ  .1 ــای »یَ نس ــه ج ــ  ها ب ــت، واژه »قَ «م  س ــده اس ــیم« آم  ، االاواربحللارک: ؛ رس

 .213، ص37مجلسی، ج  عالمه
 .3. سوره هود، آیه2
 .355ص ،1سکانی، ج، حاکم حالتنزي  شواهد؛ 98، ص3، ابن شهر آشوب، جبمناق .3
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ست فراد تنبل واط و ااد زحمتکش  با نشافرال ح  .یکسان باشد  س 
ــ   امیرمؤمنــاناگر  .  4 کــه   ا ر  عصــرامــام  فضــل اســت، پــس    ۀننــدا کاعط
و   ایــن فضــلفضــل خواهــد بــود و  ۀ  نــدده، اعطا کنفرموین گونه معرفی  ا  پیامبر
ــ اعطا می    افرادصفات حسن  ن  ارا بودد  توجه بهرا با    برتری  ــ کن را در جایگــاه   ناد و آن

ــ در در  د و نیــز بــه افــرادی کــهدهقرار میاست،  نشان  أدر ش  ود کهصوص خم    ج
ــ از فتری  پایین  (اندال شــدههــّ بــه ج    طــابو خ)  ی باشــندضائل اخالقی و علــوم دین

 .کندخودشان اعطا می ۀ اندازبه
لــومی اعطا شده، همــان عفضیلت    آن  کالم، احتماز     ظیلف   شاید طبق قرین  .5

 رسد.م و اکمال میامات به  ایشان ورهظزمان باشد که در 
 ودم شیکسان اعطا نمی صورت   به   افراده همچرا ب  :لؤاس
 ، خــاتم  است و پیامبر    متفاوت م  و فهم افراد با هر جواب باید گفت: درک  د
بــا درک و  افراد   ت واس فرموده خطاب «لجاهعنوان »ن را به با درک و فهم پایی  افراد  

زیرا علم   اند؛هل علمهستند که ا  ینانت و ااسرده  یاد ک  «ضالف  »نوان   را با عفهم باز
یعنــی  ؛ضــل«ی فَ »ذ   دلیل،  به همیند؛ شومی فرادری  او برت فضلیت    باعثاست که  

ــ ی »ذ   ــمندمعلـــ ــم و دانشـــ ــاحب علـــ ــات ؛ صـــ ــ « و در روایـــ   ی، فراوانـــ

ــ علم و فضیلت را   چــه کــه از آن  م ــل  ؛انــدف همــدیگر قــرار دادهکنار هم و در ردی
ــرت ام ــان حض ــی یربی ــل شــ  عل ــت: »نی َََ َغ ده اس َََ الَف  ةُ ای ََُم الِع  ائِل ض  و  «ل

   «.لُم الِع   ِل ائِ َض الَف  ُس أرَ »

 
 .142ص ،10ه طباطبایی، ج، عالم المیزان .1
دی، الِحكَم    رَر   .2  .470ص، تمیمی آم 
 .264، لی ی، صمَواِعظعیون  الِحكَِم َو ال .3
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قطعا  از علــومی کــه در به عنوان مالک اصلی علوم،   حضرت مهدیبنابراین  
 .د کراهد خوبیشتر اعطا    علم،  نجویندگا، به دارد دست  

   خدا برگزیدۀ. 10 

ُه ِخَیرَ » توســط نت اب شــده  لق خدا و این ختربهاو    ؛ بدانیدُرهُاللِه َو ُمخَتا  ةُ َاََل ِانَّ
 .خداوند است«

انت اب کــرده  جهات  را از هم معصوم   ماناما  ل وجود میدسخداوند متعا
 و برگزیده و برتر قرار داده است.  

تعــال اســت کــه خداونــد مســوره قصــص  از    68آیه  شبیه  ، خطبه  این قسمت از
َ َيۡ َوَربَُّك  :دهــدیگونه مورد خطاب قرار ماین  پیامبرش را  اُر  آ شَ لُُق َما ي ُء َويَۡختنَ
؛ و پروردگار توست کــه َما يُۡشُّكونَ ٱلَِلّ َوتََعََٰلٰ عَ   نَ لَُهُم ٱۡۡلََّيَةُ  ُسۡبَحٰ   َما ََكنَ 
کنــد، یار میآفریند و )در عالم تشریع( اختدر جهان هستی( میرا ب واهد )  هر چه

داونــد و ست، منزه اســت خنیع(  ان تکوین و تشریاختیاری )در جه  نانهرگز برای آ
 هند.دشریك و همتا قرار می ی اونچه برا ست از آبرتر ا

 هــات ازجمیع جاست؛ یعنی از    «اللِه َو ُمخَتاُرهُ  ةُ ِخَیرَ »  امام زمانبنابراین،  
ــ   ونــد حکــیمخدا جانب    اســت و ایــن یعنــی جســم و روح و نــور او   ده شــدهبرگزی

 برگزیده است.  
ــ کــه ا   ده کرد استفا توان  می «  ُرُها ختَ َو مُ   اللهِ   ةُ ِخَیرَ »   جمل    از   م: نكتۀ مه   عصــر م  ا م

ــ   رد خــدادادی دا  یکمــازت ،  ســتا  هیکه برگزیدۀ ال عصــمت   ، کمــازت   و از جمل
اشد. علم هم که باشد بایــد اید علم هم بکه عصمت باشد بتی  وق  از این رو، است؛  

زیــدگان متعــال بــرای برگهایی کــه خداونــد ر کنارش قدرت باشد و برترین نعمتد

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#خیره الله و مختار الله
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پیامبران  تر  ابزارهای بر  ءت جزو قدرعلم    ، همین علم و قدرت است.دادهخود قرار  
یــده و برتــر  ز برگ  ، از تمام جهــات  حضرت مهدی  به همین دلیل، . ست ا  امامان و  

 . د ها باش انسان اخص تمام عیاری برای خلق و هدایت  و و ش د الگ توان می و   است 

 وارث علوم .11

ِه َوا»  «.است  ارث تمامی علمبدانید او و ؛ِعلٍم   ِرُث ُکل  اََل انَّ
ــ تمام علومی که خداونــد در طــول تــاریخ نــازل    ه آســمان بــازکــرده، دوبــاره ب

 خــود  علوم از امامان قبــل از  ر دوره، امامانی هستند که ایندر هاره  و هموگردد  ینم
 است.   های آفرینشدانش وارث تمامی   زمان  و امام  دبرنارث میبه 

های  علمی که نــزد پیــامبران  راثرشتگان و میتمام علوم ف  روایات، رهنمود  بر  بنا
 نینملمــؤامیرا  بــه نز ایشــاو پس اده ث رسیبه ار گذشته بوده، به رسول خاتم

ــ نیز وامام  هر  و    انتیال یافته ــ   .اســتعــدی  ام باســط  انتیــال بــه ام   آنــان وارث هم
ف ح  ایــن زمینــه   ت درروایدو  به    د.انشدهمبران و امامانکتب و روایات پیا  ، ص 

  توجه نمایید:

 روایت اّول

نَدب نیل شده است که امام لّ بدالاز ع ــ »به او نوشــت:    رضا  ه بن ج   ، دامــا بع

 
 .247بیره، آیه: سوره رک  .1
نَّ   ،224-223، ص1، شیخ کلینی، جکافی  .  2

َ
َة َورِ َباُب أ ِئمَّ

َ
ي  َو َج  اْْل بَِ َم النَّ وا ِعلَْ  ثَُ

َ
ِِ اْْل اِء ِمیَ َو   ْنِبیََ

ْوِص 
َ
ِذیَن اْْل ْبِلِهْم َیاِء الَّ ََ  .7، ح226صو  6 و  5، 4، ح225و ص 3و 1ح  ،ِمْن 

مبران پیشــین، زیــارت وارث از پیا  معصوم  امامان  یراث بردنها برای م ین دلیلیکی از بهتر.  3
َلمُ خــوانیم: »است که در آن زیارت می لسََّ

َ
َ  یَا وارَث آَدَم صََ أ یــامبران « و نــام پهللَْفَوِة ا َعَلیَْ

یه، صالزيارا کام ) شودلعزم برده میاولوا    (.206، ابن قوَلَو

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#وارث علوم
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  در گذشــت،  و چــون آن حضــرت امین خدا در میان خلیــش بــود    محمدهمانا  
 مــرگ ها ومین هستیم، علم بالخدا در زما امین  م، پس  وارث او شدی   (تبیاهل)  ما

هر مردی   نگامی کههو  اسالم نزد ماست  علم وزدت افراد بر  ا و نژاد عرب وو میره 
ــ  کــهشناســیم میرا ببینیم  ــ  اســت یــا منــافق ون ؤماو واقعــا  م ام نــام شــیعیان مــا و ن

 ...«.نزد ما ثبت است پدرانشان، 

 م دو ایتور

ــ مام صــادقاار گوید: از ْیل  ْبن  َیَس َض ف    علــی رد»د: فرمــو شــنیدم کــه م
میآدم و علمی که با  سّنت هزار پیامبر بود نمیرد که   فرود آمد، باز نرفت و عال 

  شود«.میث منتیل ود و علم به اربرعلمش از میان 
 

 ت آگاهیم. که دل انسان اساسالم  محل تولدشناسیم و از   را م نی نژاد صحیح و فاسد عرب . یع1

د».  2 ا َبْعُد َفِإنَّ ُمَحمَّ مَّ
َ
ِمیَن ا او أ

َ
ِه ِفي َخْلِقِهأ َفَلمَّ َکاَن أ ِبَض للَّ َُ ْه کُ  ا 

َ
ا أ ِت نَّ نَ َل اْلَبیَْ ُهأ فََ اُء ْح َوَرَثتََ َمنََ

ُ
ُن أ

ْرِضِهأ عِ 
َ
ِه ِفي أ    ا ِعْلُم اْلَبََلَیا َو ْنَدنَ اللَّ

َ
ُجَل َو َمْوِلُد   ِب اْلَعرَ ْنَساُب  اْلَمَناَیا َو أ ا َلَنْعِرُف الرَّ ْسََلِمأ َو ِإنَّ  ِإَذا  اْْلِ

اهُ ْینَََ
َ
اِن َو  َرأ یمََََ ِة اْْلِ ةِ ِبَحِقیقَََ اِ   َحِقیقَََ فََََ َماِء یَعَتَنا َلَمْكتُ أ َو ِإنَّ شََِ الن  سَََْ

َ
َماِئِهْم َو أ سََْ

َ
وَن ِبأ وبَََُ

نَّ بَ ،  224-223، ص1ج  ، شیخ کلینی،کافی«)...ماِئِه آبَ 
َ
ئِ  اُب أ

َ
و اْْل َة َوِرثَُ ِِ مَّ ي  َو َجِمیَ بَِ َم النَّ ا ِعلَْ

ْنِبَیاِء 
َ
ْوِصَیاِء    اْْل

َ
ْبِلِهْم َو اْْل ََ ِذیَن ِمْن  رج ر  ئِ بَصا ؛1ح، الَّ ي باٌب ، 120-119ص ،1، صفار، جا الدَّ فَِ

   َوَرثُوا ِعلَم   أنَُّهم  اْلئمةِ 
َ
ُسِل   وِليأ َِ اْلنبِ الَعلِم ِمَن الرُّ م یاِء َو أَو َجمِی َمنَاُء اللَهِ نَّهَُ

ُ
ِه َو  أ رضَِ

َ
ي أ فَِ

ا َو ا اُب ِعنَدُهم ِعلَُم الَبَلیََ نسََ
َ
ا َو أ َرِب لَمنایََ ، 26ســی، ججلعالمــه م   ،بحللاراألاوار  ؛3، ح العََ

 22، ح146ص

ت ح و خ  فرمود: »هر که خواهد علم آدم و عبادت نو   که پیامبر چنان  .3 به  ابراهیم و    )ارادت(    ل  سی و  ت مو ا 
   (. 25ص ،  1، شیخ صدوق، ج الدين کمال ابی طالب نظر کند«)  ن  ه علی ب ببیند، ب   هد عیسی را  ز  

م، همان ا.4   است. مام معصوممیصود از عال 

لْ   علیه السَلم  ي َعِليٍّ  فِ إنَّ ».  5
َ
َة أ ْنِبَیاِءأ َو ِإنَّ ا  ِف َنِبيٍّ ِمَن ُسنَّ

َ
َِ آَدمَ ْلِعلْ اْْل ِذي َنَلَل َم أ َو َما ُیْرفَ َلْم  َم الَّ ِْ

ا اَت عَََ َواَرُث َذ ِلٌم فَََ مَََ ُم ُیتَََ ُه  َو اْلِعلََْ  ، 222، ص1، شــیخ کلینــی، جکللافی)َهَب ِعْلمََُ
َ
اُب أ نَّ بَََ

ةَ  َ ؛  4ح  ،ْلماْلِع ُث َبْعُضُهْم َبْعضاو  ِر ِعْلِم یَ الْ   َوَرَثةُ   اَلِئمَّ رجا   صللائر  ب  ،114ص  ،1، صــّفار، جالللدَّ
َِ    آَدمَ  ِعلَم   ِرثُواأّنُهم َو  َباٌب ِفي اْلئمةِ    (.،اِء الُعَلمَو َجِمی
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 هابر فهم احاطه .12

 «.طه دارد حاا  هابه تمامی فهم او  ؛ وهٍم فَ   ل  كُ بِ   َو الُمِحیُط »
بــه و اســت مســلط    هــاانسانحواس     ها و همشنیدن  ، هابر دیدن  عصر  ام ام

که آن حضرت فرمــود: ان؛ چندارد     کاملحاطبر تمام اخبار شیعیان اژه،  صورت وی
 ا نُ ِإنَّ »

َ
ا َشْي ِحیُط ِعْلماو ِبأ ْخَباِرُکمْنَباِئُكْمأ َو ََل َیْعُلُب َعنَّ

َ
گــاه   ماما بر اخبار ش  ؛ٌء ِمْن أ آ

 «.شیده و م فی نیست  شما بر ما پویب چیز از اوضاه  هستیم، و
رســیدگی انش  عیشــی  بــه امــور  به صورت ویژه   زمانامام    بر اساس روایات، 

هرکه آن  نانکند؛ چنمی  اموش را فرکند و هرگز آنان  می ُر فرمایــد: »می  میر م  ا َغیََْ ِإنَََّ

َواءُ َ   َلْو ََل َذلِ ِلِذْکرُِکْم َو   ِلُمَراَعاِتُكْم َو ََل َناِسیَن   ُمْهِمِلیَن 
ْ َاَلَم    َلَنَلَل ِبُكُم الهَّ ُكُم َو اصََْ

ْع 
َ
 خــاطریاد شــما را از    ی شما، کوتاهی نکردیم ورستگی و سرپما در رسید  ؛ءَدا اْْل
که اگر جز این بود دشواری ها و مصــیبت هــا بــر شــما فــرود مــی آمــد و   ایم، دهنبر

 د«.دندشمنان، شما را ریشه کن می کر
حب    رنتظ  کاری که م    :ۀ لایفنكت رت جدا را از آن حض  حضرت مهدیو م 

تی است کــه در بیــان  هشــدار حیییاین  شد.  باست مییاناش  فتاراعمال و ر  ، ندکمی
ا تأکید شده است: »  موعودام   دهندۀ آن ام ا ِممَََّ ُل ِبنَََ صََِ ا َیتَّ ْنُهْم ِإَلَّ مَََ َفَما َیْحِبُسَنا عَََ

ن چه که ده است، مگر آشیعیان جدا نکر  ما را ازهیب چیز    ؛ُهْم َو َل ُنْؤِثُرهُ ِمنْ أ  َنْكَرُههُ 
تظــار ن انا نیست، و از شیعیای که خوشایند  مرسد؛ اعمالا میه مان بایش  از کارهای  

 اریم«.ند

 
 .497، ص2طبرسی، ج،  إحتجاج .1
 .497، ص2سی، ج، طبراحتجاج؛  903، ص2اوندی، ج، قطب الدین رو الجرائح الخرائب . 2
 .499، ص2ی، جطبرس ،  احتجاج. 3

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#محیط بر فهمها
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 د نوبر دهنده از خداخ .13

ُه َاََل اِ  ِه َعلَّ َوَج  َعن َر لُمخِبُر ا نَّ  «.دهدش خبر مینب خدایو از جاید ابدانلَّ ب 
کــه در  م لوقی بزرگتر از جبرئیل و میکائیــل که کنندبرخی روایات تصریح می

ــ ل خــدا و سور برای ؛استشده   « یادوحر »  به  ات از آنایرو بــه  ان معصــوم امام
  .ندآوری خبر میصورت دائم

حیییــت  ، «وحر »  دشــوآشکار می  و مناجات، یه  ادعیات، رویات،  به آجه  تو  اب
و ارواح خود پیامبران و جانشینان آنان، حتی روح    با فرشتگان الهیلی دارد و  مستی

س د   .تفاوت دارد  الی 
گاه    ، «وحر های »موریتأمیکی از    دشومی  معلوم   ، بر اساس روایات  کــردن وآ

، به روایــت اهی بیشتر. برای آگ است  م صوعان مامام  رسول خدا و  ساندن  یاری ر
 ید:وجه نمایزیر ت

آ دربارۀ این آیــه پرســیدم:   از امام صادقگوید:    ابوبصیر ۡيننَ ََ ۡو
َ
َ ٰلَّك أ َوكنَ

 
َ
ۡن أ ّ ا من  نٗ ا ُكننَ  تَندۡ مۡ إَِّلَۡك ُرَو ٰ رّنَنا  منَ ِّ نَ ا ٱلۡ نُ ُب َوََّل ٱرّي منَ ٰ يمنَ   ؛إۡلّ

 
ِذي  َو ارمایــد: »فمی  در دعای سوم صحیف  سجادیه  امام سجاد  .1 وُح الََّ ِة لَرُّ ی َمََلِئكََ َو َعلََ هَُ

وُح أ  ُحُمِب الْ  ْمِرَكأ َفَص   َو الرُّ
َ
ِذي ُهَو ِمْن أ ِذیَن ِمْن ُدونِ ل  َعَلْیِهْم َو َعَلی اْلَمََل الَّ ۀ صححف  «)ِهمِئَكِة الَّ

 (.38، صیهسجاد

ِتيالرُّ   َباُب ،  274ص،  1، شیخ کلینی، جکافی؛  315، ص2، برقی، جنمحاس  .2 ُد اللهُ   وِح الَّ  ُیَسد 
ةَ  ِئمَّ

َ
رجا ابَصاِئرِ ؛ 6حِبَها اْْل ُه َباٌب ِفي الَرُّ  ،، 1، صّفار، جلدَّ اَل اللَّ ي َََ تَِ وِح اَلّ

ّ   َوَجلَّ َعلَّ  ُّل الَْمَلئ ةَ يَُن  وحّ  بّالَِ ّ   رُّ ْمرّه
َ
وصََیاِء َو َو ِهَي َتكُوُن  ّمْن أ

َ
اِء َو اْل َِ اْلنِبیََ رمََ یَن الفََ ُ  بََ

 .4و ح 3، حكةِ وِح و َالَمَلئِ الرُّ 

ةِ ، 389ص، 1ج،  خ کلینی، شیکافی.  3 ِئمَّ
َ
ْبَداِن اْْل

َ
ُلوِبِه  َباُب َخْلِق أ َُ ْرَواِحِهْم َو 

َ
بــرای . 3، حْم َو أ

س، رک:   الی  و روح    روح  آشنایی بیشتر با ، ســید علــی هللاويژگللی  منللابعق قلمللرو و؛  امللام  علمد 
 .190-160هاشمی، ص

 .52هوره شوری، آی. س4

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#خبر دهنده از خدا
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#خبر دهنده از خدا
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#خبر دهنده از خدا
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، بــه ســوی [قرآن است املو ح]ما م امر  از عالَ   هرا کبر، روحی  ای پیام  سان  بدینو  
و چــه معــارفی را ]دانستی کتاب آســمانی چیســت  آن نمی  پیش از  تو  یم.تو فرستاد
 کدامنــدناختی کــه  تفصیل نمی شه  را نیز ب  [و کارهای شایسته]، و باورها  [دربردارد 

ْع  َو َج  َعلَّ هِ اللَّ ٌق ِمْن َخْلِق لْ َخ فرمود: » ام ام .[ها ملتزم نبودیآن   و به هم]
َ
ِمْن  َظُم لَّ أ

َِ رَ   أ َکاَن یَل ئِ َجْبَرِئیَل َو ِمیَكا هِ َم ْن   ُسوِل اللَّ ِة مََِ ِئمَََّ
َ
َِ اْْل َو مَََ ُدهُأ َو هََُ د  ُرهُ َو ُیسَََ ُیْخبََِ

رائیل بزرگتر از جب  است کهرتبه  بلند م  وندات خدا از م لوق   ایآفریده  [حور]  ؛َبْعِدهِ
بــه راه د و او را رســانخبر میبه او  بود،  ا ول خدسر باه راوهم باشد، می یلو میکائ
 .ست«یشان اا  پس ازامامان    او باد، و رکیی مینماراه یییتح و درست

ره واهم «روح»که  است نیا رد (خبرآوری  دائمی) «ُیخِبُرهُظهور جمل  » نكته:
 در؛ دن آورعلم جدید می انماماخدا و  مبرپیابرای   ، شبانه روز  یهادر طول زمان

ــ کرموجود و وراثتی استفاده می علوم از  صورت   این  غیر  خبــرآوری  بــه  و نیــازید دن
، «روح»  دائمــی    خبــرآوری  بــا    ، این گروه از احادیث  بر اساس  ، بنابراین  .جدید نبود

 بد.یازایش میهمواره افام  علم ام

 آیات خدا  ۀمحکم کنند . 14

ْمِر آَیاِتهِ »
َ
ُد ِْل  «.تاس خداوندآیات   ۀنندم کمحک  او ؛ وَو اْلُمَشی 

را   وندکار آیات خدا   ، فوق یعنیارت  و عباست  محکم کردن    یمعنابه    شیید«تَ »
 د.کنمی  حکمم

ــ   لــه از خطبــ  غــدیر در کنــارادن این جمبا قرار د  یاســین: یــارت آلزی از زرا ف

 
 . 77، ص18، عالمه طباطبایی، جالمیزانه، رک: آییر این هی بیشتر دربارۀ معنا و تفسبرای آگا .1

ُد َبا، 273، ص1، شیخ کلینی، جکافی .2 ِتي ُیَسد  وِح الَّ  لُه بِ  الُب الرُّ
َ
ةَ َها اْْل  .1، حِئمَّ

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#محکم کننده آیات خدا


 ث غدیـر وار      44

ََلمُ » هِ   ِکَتاِب   َیا َتاِلَي   َعَلْیَ    ألسَّ ان عنوبه    امام زمانگفت:    انتومی  ؛َو َتْرُجَماَنهُ   اللَّ
ــ بکــم مح ت قــرآن را یک یک آیــا  ، آن  ۀکتاب خدا و ترجمه کنند  ۀتالوت کنند و ان ی

 پوشاند.یام  عمل مستورات الهی جو به هم  د کندمی فسیربه نیکی ترا  حیانیتش

 وار و استرشید  .15

ِد ِه الرَّ ِانَّ ََل أ»  «.ستته و استوار ا؛ بدانید او رشد یافیُد ِشیُد السَّ
 فرماید: میتأکید   به دو صفت  مهم امام عصر  ، در این جمله خدا  رسول 
ِشیُد أ»اّول:   ُه الرَّ گاه باشیدنی  یع  ؛«ََل ِانَّ تــه و راه یاف رشــد م زمــان امــاحتما    ، آ

   .تییم استه و در صراط مسیدا کرد تش را پیهدا 
ُه السَّ ََل اِ أ»  م:دو گاه باشید،  یعنی    ؛«ِدیُد نَّ و اســتوار  کــمخــودش محدر کــار  او  آ

 گیرد. مالمت کسی قرار نمی ثیر  أست نیست و تحت تآید، س  است، کوتاه نمی

 نکات

 م بــاقرمــاا ت کهیه همان صفتی اسبش  عصرامام  م بودن   محک سدید و  .  1

او کسی است که مالمت   ؛ِئٍم ََل ُة َلومَ  هّٰلل ی ا فِ  ه  ُذ ُخ أْ تَ  َز َو »حضرت فرمود:    نآدربارۀ  

ــ   .«کنــددست وش ت ییــرش نمی  ، راه خدا   رای دمالمت کننده مهــم بــه    لأایــن مس

جــام دادن راه اندر  و    اســتو بــا صــالبت  کــم  خاطر این است که آن حضــرت مح

ــ هرگز و  دهدنمی به خود راهترین سستی  ی، کوچک وظایف اله مــت ثیر مالأتحــت ت

 .گیرد مین  ارقر کسی
 

 .569، ابن مشهدی، صالكبیر المزار .1
زاحم  ، نصرصفّین  َوقعَة    .2  نیز بیــان شــده اســت. نیناین صفت برای امیرالمؤم   .116، صبن م 

 (101و  60، ص1، طبرسی، جاحتجاج)رک:  

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#رشید و استوار
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ــ   ومــتحک   وعــدۀ تشــکیل    ، ند متعالخداو  ات، س روایبر اسا.  2  را بــه   انیجه
لَّحٰ داده است:    امام عصر ٰ   ّ وََعَد ٱلَِلُ ٱََّلّيَن َءاَمُنواْ ّمنُكۡم وََعّملُواْ ٱلصنَ
 َنُهۡم ِّف ٱلَيَۡسَتۡخلّفَ 

َ
 اونــد بــهدخ  ؛...ّمن َقۡبلّّهۡم  يَن  َف ٱََّلّ ۡرّض َكَما ٱۡسَتۡخلَ ۡل

وعــده داده   ، انــدهه کــرد ایمان آورده و کارهای شایست)مسلمانان( که  کسانی از شما  
ــ   است کــه قطعــا   شــین )خــود( کنــد و حکومــت ب شــد را در روی زمــین جان  انآن

ــ کــه پــیش از    ی را گونه که کســانهمان ــ حبودند)ماننــد    انایش و   دداوو  رت آدم، ض
 .جانشین ساخت  (یمانسل

ِه ا أجمل  »ا  ب  ل خدا شاید رسو ِشیُد السَّ ََل ِانَّ  یدمافرکید  أتخواهد  می  أ«ِدیُد لرَّ
ولیت مهم و بسیار بزرگی دارد که آن تشــکیل حکومــت ؤمس  حضرت مهدیکه  

ل جهــانی تشــکیحکومت  تواند  کسی می  راینبناب  یید و ت بیت آن است.أجهانی و ت
یت کننــدۀ همــ  هــدا و    راهبــرباشد تــا بتوانــد    استوارمحکم و  رشد یافته و  هد که  د

 اشد.جهان ب

 شده  تفویض. 16

ُه الُمَف ََل أ» گاه ًُ ِاَلیهِ و   ِانَّ ی  تفــواو بــه ن()دیاو کسی است کــه امور   ، باشید؛ آ
 «.شده است

 
ــ   فرمود: »این آیه دربــارۀ   دق. امام صا1 ــ م و  ائحضــرت ق  ت«اصــحاب  ایشــان نــازل شــده اس

عمانی، ص  ،غیبةال  کتاب  )  (.240ن 
 .55یهسوره نور، آ .2
 . 30. سوره بیره، آیه3
 .26آیه ،وره صس .4
 .16هسوره نمل، آی .5

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#مفوَّض


 ث غدیـر وار      46

و حــاکم کــردن او  یگــری در ل ت به معنای  واگذار کردن امری به د  «تفوی »
تواند آن ش ص می  یعنی وقتی امری به دیگری واگذار شد، خود    در آن امر است؛

 شد.سلطنت داشته با  و  در آن تصر

ت امر دین و شــریع  اری  اگذی ومعنابه    ، کالم و حدیث  ح طالصادر    «تفوی »
 تیار جعل احکام باشد.همان اخاست که  بر و امامانامپی به

  امــام عصــر اهد بفرماید:وخمی غدیر  خطبز این جمله ادر    خاتممبر  اپی
ــ اباید  خداوند    ؛ن استو قرآ  اسالم   و مسائلام  احک   جری  نها مکه ت ــ ر  م ن را بــه او دی

 زمین نشر دهد.  ۀرتا بتواند دین را در گست تفوی  کند

 تانک

لهــی ، س ن از ت ییر وحی ایا تفوی  امر دین به امام   در وزیت تشریع  امام .  1
آن زمــان تــا  امــوری کــه عصــوم درم؛ بلکــه امــام نیستی  نبوی یا ت ییر سنت حتم

جدیــدی انــد بــه تشــریع تومــی  آن قابل ت ییر باشد، محدودۀ  شده یا  کمی جعل نح
تشریع آن تمــام شــده یــا ی که  وضوعدر مگاه  بنابراین، امام معصوم هیب  کند.اقدام  

و   ده است، تصر  ن واهد کرد دربارۀ آن صادر ش  نص خاصی از خدا و پیامبر
 

 .479، ص3، ابن اثیر، جالنّهاية؛ 460، ص4، ابن فارس، ج مَقائیِس اللُّغة م عَجم  .  1

، روس العلَل   تللاج  ؛  210، ص7، ابــن منظــور، جالعلَلرَب  ِلسللان  ؛  479، ص3، ابن اثیــر، جالنّهاية  .2
َبیدی، ج  .127، ص10ز 

 . 192-191، مرتضی علیزاده، صتشريع  يتوال .3

 .193همان، ص .4

ی یََ َحََلُل مُ نیل شده است: »  ز امام صادقن که در روایات اچناهم.  5 داو ِإلََ بََ
َ
ََلٌل أ ٍد حََ ْوِم َحمَّ

َبداو ِإَلی َیْوِم الْ رَ اُمُه َح اْلِقَیاَمِة َو َحرَ 
َ
ُرهُُء ُكوُن َغْیُرهُ َو ََل َیِمي یَ ِقَیاَمِة ََل اٌم أ ل چــه را پیــامبر حــال؛ آنَغیَْ

شه تــا چه را پیامبر حرام کرده، برای همیآن حالل خواهد بود ورای همیشه تا روز قیامت  برده،  ک
 او ن واهــد آمــد«  کــمیر بــا حغیر از این نیســت و حکمــی م ــاروز قیامت حرام خواهد بود.  

ِي َو ابَ ، 58، ص1لینی، ج، شیخ ککافی)
ْ
أ  (.19، حْلَمَقاِییِس اُب اْلِبَدِع َو الرَّ

https://fa.wikifeqh.ir/خطبه_غدیر
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گونــه ؛ همــانل ن واهد کــرد حال را  آنانحرام  ا حرام وو رسول رل خدا  گاه حالهیب
 کــه خداونــد بــا نــص خــاص جعــل  هاییها و حاللحرام   درز  ین  ه رسول خدا ک

اگر در موردی خاص، حکمــی تشــریع نشــده باشــد یــا اما  ند.  ککرده، تصر  نمی
 .دجدید تشریع کنکمی تواند حامده باشد، امام میص خاصی نیدربارۀ آن مورد، ن

 بــا  امــا  دارنــد؛  تشریع  بر  یتوز  ، رمعتب  وایاتر  اساس  بر  صوم مع  امانام  .2
ــ   نآنــا  سوی  از  شده  وضع  احکام   اجتماعی  پذیرش   یرا ب  شرایط  کهاین  به  جهتو  امهی

 در  ، نآ  از  بــیش  عمالا    و  اندکرده  عمالا    حداقل  صورت   به  را   وزیت  این  است  بودهن
 مــانز  در  رنــددامــی  بیان  که  بسیاری  روایات  د.بو  دخواه  عصر  امام   ظهور  زمان

؛ بــه دو باشــد مطلــب همین به اشاره  تسا  نممک   شود، می  آورده  ایتازه   امر    ، ظهور
 :اییدروایت زیر در این مورد توجه نم

 روایت اّول

ا »پرسید، حضرت فرمود:    امام قائمدربارۀ   ابو خدیجه از امام صادق نَََ ُکلُّ
ْمرِ 

َ
اِئٌم ِبأ ِه َواِحٌد  الََ اِحُب السَََّ ی َیِميَحتَّ   ِحٍدأَبْعَد َوا   لَّ اِح   .ْیِف َء صَََ اَء صَََ ِإَذا جَََ ُب فَََ

مْ َجاَء    أْیِف السَّ 
َ
ِذي  رٍ ِبأ تا زمانی که صــاحب ی دیگراز  ما یکی پس  هم  ؛َکاَن   َغْیِر الَّ

ــ تا ایــنیم  هست  خدا   ه دستوربیام کننده  ق  شمشیر بیاید،   .بیایــدصــاحب شمشــیر    هک
 خواهــد آورد« ، چــه بــودهاز آنغیــر  دســتوریمــد،  آمشــیر  ه صــاحب شمی کهنگا

 نداختن ظلم است(.و برا جهاد ه و او مأمور ب ندبودتییه و صبر ه انش مأمور بدر)پ
 

 .190تضی علیزاده، صر، م يعتشر  واليت. 1

ةَ ،  531، ص1ج، شیخ کلینی،  فیکا.  2 ِئمَّ
َ
نَّ اْْل

َ
ْمِر ال  َباُب أ

َ
اِئُموَن ِبأ ََ ُهْم  اُدوَن ِإلَ ُکلَّ ِه َتَعاَلی هََ هِ لَّ  ،یَْ

امَ   َذاإِ »  فرمود:  قصاد  امام. در روایتی دیگر،  2ح ْمرٍ   َجاءَ   اْلَقاِئُم   ََ
َ
ِذی  َغیرِ   ِبأ اَن   اَلّ  هنگــامی  ؛کََ

 ؛473ص  طوســی،  شــیخ  ،کتاب  الغیبللةد«)آور  خواهد  بوده  آنچه  از  غیر  امری  کند  یامق  قائم  که
لی، جاله داة  ا   إثب ّر عام   (.332، ص52جمجلسی،  ، عالمه بحاراالاوار؛ 136، ص5، شیخ ح 
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 روایت دوم 

امَ   ِإَذا »  فرمود:  امام صادق  د:گوی   ابو خدیجه ْمرٍ   َجاءَ   اْلَقاِئُم   ََ
َ
أ ا  َجِدیٍََد   بََِ  َکمَََ

هِ   َرُسوُل   َعاَد  ْسََل  وِ ْد بَ   یفِ   الَلّ   ِإَلی ِم اْْلِ
َ
ــ  ؛َجِدیٍد  ْمرٍ أ ــ  قــائم کــه امیهنگ  امــر ، کنــد ام قی

 امــر  به  دعوت   اسالم   به  دعوت   یابتدا   در  خدا   رسول   که  گونهانهم  آورد می  جدیدی
 رد«.ک جدیدی

کند چیزی جز اسالم ناب و به سوی آن دعوت می  چه حضرت مهدیآن  .3
ــ شــدن مــردم ار  طر دوما به خــات. انیس  خدا شده بر پیامبر    حیییی و نازل ن ز ای

هــا تــازگی خواهــد نی آها در دین، ایــن اســالم بــرا تها و بروز بدعالم، در قرناس
ــ   ؛داشت ره شــده، ممکــن اســت اشــا  ه آنبنابراین، امر تازه و جدید که در روایات ب

 موارد زیر باشد:
ــ  ــود شــرایط و یــک. مطــابق برخــی روایــات، ب شــی از احکــام ب ه جهــت نب

ــ نهــا و ت بیان نشده اندر عصر معصوم  ، یاتمیتض بــاقی  ل بیــتعلمــش نــزد اه
 ؛م بیان خواهد شدااحک آن   ، و در عصر ظهورنده است  ما

تلف شــده و بــه  ، ادیثو احها  از احکام به جهت از بین رفتن کتاب  ب شیدو.  
 ، اســت و در عصــر ظهــور  جودمو  دست ما نرسیده است که قطعا  نزد امام زمان

 گذارد؛میا  و به اجر کندمین ها را بیاآن
بــه ور  علمــا و فیهــا مــأممام معصــوم،  ت دوری از اجه  به  ، در عصر غیبت.  سه

اســت و در   نگمــاو    ظّن بر اساس  ها  که برخی از آنای هستند  ام از ادلهگرفتن احک 
اگــر چــه در ) عــیشود احکام ظاهری اســت نــه واقنتیجه احکامی که است راج می

 
 .338، ص52، عالمه مجلسی، جاالاواربحار ؛384، ص2د، ج، شیخ مفیإرشاد. 1
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 ، ولــی در (هســتیم  ظــاهری   م کــاهمــین احبــه  ن  کــرد   مأمور به عمــل  ، عصر غیبت
 ؛ دشواحکام واقعی عرضه می مانتوسط امام ز  ، رعصر ظهو
 هــاآن بــه مصــالحی کمتــر بــهبرخی از احکام بنا  ، اسالم  در طول تاریخ.  چهار

ــ حــتم اینکه به طــور  اصال  در جامعه بیان نشده است  عمل شده یا ه احکــام در گون
 .مدهد آعصر ظهور به اجرا در خوا

 موعود. 17

د ُبش  ََل أ» ََ ُه  ؛ بدانید او کسی است که گذشتگان قــرون هِ َر ِبِه َمن َسَلُف َبیَن َیَدی ِانَّ
 «.اندداده  شارت پیش به او ب

ادیان    در هم  ا  تیریب  است که  عصر  ام ام  های مشهور  لیبیکی از    «د عو مو »
باوری به معنای اعتیاد بــه یــک نجــات ب ــش ود  موعمعرو  است.  به آن  ی  انآسم

برقــراری صــلح و عــدالت  ها وآخرالزمان برای نجات و رهــایی انســان  در  که  است
 خواهد آمد. 

اقوام و ملــل  نزد در و مذاهب   ان وادی   در هم  وعودب ش ماعتیاد به نجات  این  
ــ  تلف با آیینم  گون وگونــا بــه َاشــکال و صــور، وت هــای کــامال  متفــاهنگا و فره

ــ  دمتنوعی مطرح شده است؛ اما جملگی تیریبا   کــه  دارنــد  اتفــاق نظــرک نکتــه  ر ی
ورگــو یوغ بنــدگی ســتمکاران و حاکمــان زخواهد آمد و آنان را از    «نجات ب شی»

که در این میــان  هچاما آن .آورد واهد اد به وجود خر از عدل و دپ  ایهیده، جامعرهان
در این مذهب »منجی موعود« تنها بــه عنــوان   یز ساخته، این است کهمامتشیعه را  

اولیــای سالت انبیــا، وارث  بلکه او به عنوان تداوم ب ش ر  ؛مطرح نیستان  آرمیک  
ده، حجتی که زن   ؛ستا  رح ین نیز مطی زمبر روحجت خدا«  »الهی و در یک کالم  

و اجتمــاعی ی فــردی  دگزن نیش او در    است. بنابراین  ر اعمال آدمیانناظر بشاهد و  

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#موعود
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شــود و وجــود او در لحظــه یتنها به آخرالزمان و زمان ظهــور منحصــر نم  ، انهاانس
 .ن نیش دارد زندگی ساکنان زمی   لحظ

ــ یاب مها و الهای مربوط به مذاهب، نام کتابدر   ــ ی  تلف جــی ود منبــرای موع
منحــاس،  ، ری َز یکائیلی، ع  ود: سرور مدر مذهب یهنه:  نمو  به عنوان؛  است  بیان شده

مکتب   در؛  پسر انسان  ، فارقلیطح،  مسیحیت: مهمید آخر، مسی  ماشیح؛ در مذهب
(؛ در مکتــب هنــدوها: ویشــنو، )نجات دهنــدۀ بــزرگ جهــان  زرتشت: سوشیانس

ــ  جم؛ پـــنی یـــا، بـــوداایترا: ممنصـــور، فرخنـــده؛ در مکتـــب بـــود  ف ح  در صـ
ــ    زدهم:بــور ســیصــاحب، در ز  :ابراهیمحضرت   هنــدیان:    قــائم، در هــزار نام

   ... .تاب دید براهمه: منصور ولندبطاوا، در ک
ــ در این کتاب  ویژگی هایی که ده، مشــابه وجــوهی ها برای منجی موعود ذکر ش

ــ است که د ــ ام مهــدیر آیــات و روایــات شــیعه بــرای ام ن حکومــت آ  ور و، ظه
 :نماییماشاره می آیهیک که به ت  اسرت بیان شده حض

ّد  زَ الَو لََقْد َكَتبْنا ِّف   ْن َععنْ رَْض يَرُُّهنا ّعبنادَّي َّل ّ ابُنورّ منّ
َ
َن اْل

َ
رّ أ

كنْ
ر هر کتاب آسمانی پس از لوح محفــو ، و در زبــور ما دکه    و حّیا    ؛اّۡلُونَ ص  ال

یــّرر نوشــتیم و م  ها، از آن کتابس  پ  در قرآنی( و  د( پس از ذکر )تورات موسو)داو
را بنــدگان رکات( ایــن زمــین از ب ام ت  و استفادهملکیت و حاکمیت  ردیم که همانا )ک

امامــان بــه    جــور   از دست غاصبان و ائّم )  ح و شایسته من به ارث خواهند برد صال
 منتیل خواهد شد(. ناعدل و خلفای آن

 
 .55-54روستانی، صسفیعی ، شهاو ابايد  بايدها،  ااتظار .1
 .25-24، رحیم کارگر، ص(پیش از ظهور)يتمهدو .2
 .105ا، آیهسوره انبی . 3
، قمللی تفسللیر) باشدییاران او م  و محمد ه که این آیه دربارۀ قائم آلدر تفسیر قمی نیل شد  .4

 (.77، ص2قمی، جاهیم علی بن ابر
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 آخرین حجت .18

َِ أ» ُه الَبا او حجــت بــاقی اســت و هــیب  ، ؛ بدانیــدهَُبعَََد  ةَ َو ََل ُحمَََّ  ةو ی ُحمَّ ََل ِانَّ
 «.(ر است)و او آخرین حجت پروردگا از او نیست پسحجتی  

»... هنگــامی کــه فرمــود:  یدم که میشن  امام باقر  زابن مسلم گوید:    دمحّم 
یه زند و سیصد و سیزده مرد بــه گــرد او اجتمــا  کند، به خان  کعبه تک ر  هوقائم ما ظ

ُ  ن او این آی  قرآن است:  و اّولین س   دنکن َْي  لَ   الَِلّ   بَقّينَ مْ خنَ  ُكنْنُتمْ   إّنْ   كنُ
َنا َبِقیَّ ید: »فرمایس مسپ  1، ُمْؤّمنّيَ 

َ
ِه أ ِه َو َخلِ ُة اللَّ ْرضََِ

َ
تََُ ِفي أ ُه َو ُحمَّ ؛ ْم كُ یْ لَََ ُه َع یَفتََُ

و هــر درود  «اخلیف  خداوند و حّجت او بر شــم  ند در زمین و منممنم ذخیرۀ خداو
ََلُم َعَلْیَ  ای به او چنین سالم گوید: »رستندهف ْرِضهِ  ألسَّ

َ
ِه ِفي أ َة اللَّ  «.َیا َبِقیَّ

آنــان  «نحجت بود»شمرده شده، م مامان معصواکه برای  یماتمیااز یکی  
دن مسیر هــدایت رند که بشر برای پیموان اسالمی بر این باوندشمدان  است. علما و
ت ابدی، همیشه نیازمند بــه حجتــی از جانــب خداونــد اســت و ادعو رسیدن به س

ــ خ از د و وشــانبپ عمــله داونــد متعــال نیــز بــرای ایــن کــه بــه ایــن نیــاز بشــر جام
ــ هیجوی بهانــه  ولهــم را بــا نــزباشــد، ایــن موگیری کــرده ا و عــذر آوردن بشــر جل

ــ و جانشینان آنــان بــرآورده کــرده و ح  زیدن پیامبرانآسمانی و برگ  هایتابک را ت ج
 روایــات بــه خــوبی بــرای هــر امتــی تمــام کــرده اســت. ایــن واقعیــت از آیــات و 

 شود. استفاده می
ًَ   نَّ إِ ســت: »ریف شده اعتنه  گو  ایندر اصطالح    «حجت» ْن   اْلْر و مََِ  َل َتْخلََُ

 
بهتــر اســت اگــر ایمــان   رد، برای شمااگذمی( برایتان باقی  یرپس از ادای حق غآنچه خداوند )  .1

 (.86وره هود، آیه)سدارید
 .331، ص1، شیخ صدوق، جالدين الکم .2

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#آخرین حجت
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َفُه  اٌف َو َتَص لُ   هَُو أنَّ ُوجُوَد   ةٍ ُحمَّ  به راستی زمین هیب گــاه از حجــت    َر ُلاٌف آَخ رُّ
 دیگر«.  و وجود آن )حجت( لطف است و تصر  آن لطفی ستی نیخال

ــ ال  لطــفرا  ین که وجود امــام و حجــت  از ا  پس  طوسیه نصیرالدین  خواج  یه
 پــسنین[ علــییرالمؤمدن ] اممامیه بر امامت و حجت بوید: »اگوداند، میمی

ــ الهای مام دیگر از حجتت، یازده اپس از آن حضر اتفاق دارند«؛  یامبرپ  از  یه
ــ گوید: »به دلبرده مینام    را    یل همین اعتیــاد بــه دوازده پیشــوا و حجــت بــرای فرق
 .ت«اس شدهداده   «اثنا عشریه»ه، لیب امیام

ــ ن  یامبران را به عنوااستفاده از آن دسته از آیات قرآن که پ  ابنیز  مالصدرا   ت حج
از   ی زمــینشود که هیب دورانه میید: از این آیات استفادگومی  ست، معرفی کرده ا

این امر یک سنت همیشگی خداونــد اســت، امــا چــون حجت خدا خالی نبوده و  
ــ    نبــوت اســت بــه عنــوانن بــاطکــه خاتمــه یافــت، وزیــت  ول خــدا نبــوت رس

 است. حجت الهی تا روز قیامت باقی
ت  ن و ع، قرآعصوم ، امامان مهیالیات، پیامبران  روا در   خداونــد یــل، حجــّ

ــ معرفــی شــده  متعال بر خلق  مــورد اّول )حجــت بــودن   وایــات زیــر فیــطد. در ران
 گیرد:( مورد بررسی قرار میمامان معصوم ا

 روایت اّول

وا اْل َل َتْخ فرمایــد: »مــی نحجت بودن  اماما  ۀ اردرب امیرالمؤمنین ًَ لََُ ْر
 

 َباُب  ،179، ص1کلینی، ج ، شیخکافی. رک:  1
َ
نَّ اْْل

َ
ةٍ  أ ًَ ََل َتْخُلو ِمْن ُحمَّ  . 9ح،  ْر

 .120ص، خواجه نصیرالدین طوسی، العقائد واعدق. 2

 . 122ص  ، .3

ال  اعتقللادو و تللاريخی بازخواای تحو؛ به نیل  298ص ،6ال صدرا، جم   ،الكريم  نقرآال  تفسیر  .  4
 . 353حیدر مظفری، ص  ،مامت و واژگان مرتبطا
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وراو خاِئفاو َمْغ   ُهوراو َوِإّماٍة ِإّما ظاِهراو َمْش مَّ ُح ِمْن َائٍم ِلّلِه بِ  َل   َتبْ َئَلّ لََِ   مََُ ِه َو اََُ ُ  اللَََّ ُحمَََ
َناُتهُ  روشن   ی خدا با برهانبرا که    ستّجت الهی خالی نیگاه از ح  زمین هیب  ؛  ...َبی 

اطل نشــود، و یا بیمناك و پنهان، تا حّجت خدا ب  خته شده، نا، یا آشکار و شقیام کند
   .«..ان نرود.ایشان از میهنهنشا

 م روایت دو

ضرورت وجود حجت الهــی در میــان   ۀ بارنیل شده است که در  باقراز امام  
 الَو م لوقات فرمود: »

َ
َبَض آَدَم ِإَلّ ُمنْ او  ْرضّلِه ما َتَرَك الّلُه أ ََ ِإَلی دي ِبِه ِإماٌم َیْهتَ  هافی  َو ُد 

ًُ ِبَغیْ بْ تَ   ُتُه َعلی ِعباِدهِ َوَلالّلِه َوُهَو ُحمَّ  ْر
َ
هِ ِر  َقی اْل ٍة ِللََّ  بــه   ؛ َعلََی ِعبََاِدهِِامََاٍم ُحمَََّ

 نکرده جز آنکــه   زمینی را رها  ونداز روزی که آدم قب  روح شد، خدا   ، ا سوگنددخ
 بــر بنــدگانشده و او حجــت خــدا هدایتگری به سوی خدا بــوای یشوام و پدر آن ام

 نــدگانش اســت، ب  بــرن امــام کــه حجــت خــدا  بوده است، هــیب گــاه زمــین بــدو 
  ماند«.یباقی نم 

 سوموایت ر

ْن فرمایــد: »زمانها مــیدر تمام    وجود حجت  ۀ دربارامام صادق َر مَََ ِإنَّ آخََِ
َحٌد َع ُم ِلَئَّل َیْحَت ُّ  َیُموُت اِْلما

َ
   یلَ أ

َ
َوَجلَّ أ ُه َتَرَکهُ الّلِه َعلَّ آخرین   ؛هِ َلیْ ةو ِلّلِه َع ِبَغْیِر ُحمَّ   نَّ

جــت ه خداوند نگوید که او را بدون حبی  ود امام است، تا کسرمیکسی که از دنیا  
 «. واگذاشته بود

 
 ؛147رضــی، حکمــت  ، ســید  الب  لل   اهللب  ؛171-170نــی، صبه حّرا، ابن شــعالعقولتحف.  1

  . 46، ص 23ج   جلسی، مه م عال ،  بحاراالاوار  ؛ 347، ص 18ج   ، ، ابن ابی الحدید     الب اهب شرح  
ًَ ََل  َباُب ، 179-178، ص1کلینی، ج ، شیخکافی. 2 ْر

َ
نَّ اْْل

َ
ةٍ أ   .8، حَتْخُلو ِمْن ُحمَّ

ُه َلْو لَ  َباُب ، 180همان، ص. 3 نَّ
َ
 ْم َیبْ أ

َ
ًِ ِإَلَّ َرُجََل َق ِفي اْْل َحُدُهَما الْ  ِن َلَكاَن ْر

َ
ةَ أ  .3ح ،ُحمَّ
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 روایت چهارم 

ًَ َل    َو فرماید: »می  امام رضا ْر
َ
نَّ اْل

َ
ِه   َعلی  الیَتعّلِه  ال  ةِ َتْخُلوا ِمْن ُحمَّ أ َخْلقََِ

 ل  َعْصٍر َو  ِفي کُ 
َ
نَّ أ

َ
ُة اْلُه ُهُم  واٍن َوأ ِئمَّ

َ
هََْ اْلُحّم   َو ی  داْلُعْرَوُة اْلُوْثقی َوأ

َ
نة َعلی أ  ؛یاِل الََدُّ

ماند و خلق در تمام دوره و زمانها خالی نمیر  اه از حجت خدا بهمانا زمین هیب گ

 اهل دنیا هستند«.    بر حجتهدایت و سمان محکم و پیشوایان آن )حجت خدا( ری 

ــ   «؛هَُبعََد   ةَ ََل ُحمََّ   َو »نیســتحجتــی    ، ن حضــرت اگر پس از آ  :الؤ س   لأمس

 استم ه پذیرچگونه توجی مانامو احضرت عیسی   رجعت

ــ   مســأل  »رجعــت«، که    شکی نیست  :گوییمپاسخ می  رد ر اســاس روایــات، ب

ــ   شــیعهتیــادات  عاجــزء ضــروریات   ادعیه و مناجــات،    زیارات،   بیــر ت؛ امــا تعاس

ــ امامــت    وامــام  بودن    عنوان حجت  «، ناظر بههَُبعَد   ةَ َو ََل ُحمَّ » ایشــان ولیت ؤو مس

های قبلــی هســتند حجتندارد؛ زیرا که آنان    نمااست و نظری به رجعت دیگر اما

 .خواهند کرد  دوباره رجعت  که

 حق و نور مطلق .19

ست ه اوهمرا نیست مگر هیب حیی  هُ  ُنوَر ِإَلَّ ِعْنَد  ِإَلَّ َمَعُه َو ََل هُ َع َو ََل َحقَّ مَ »
 «.و هیب نوری نیست مگر در نزد اوست

ســت و آمــده انفی جــنس ز«  «، »ر سر کلمات »حق« و »نورت فوق بدر عبار

 
 . 84، ص23ج عالمه مجلسی،،  واراالابحار؛ 122، ص2ج،  عیون اخبارالرضا. 1

 بلل  دایللا در پايللان بازگشللت، عالمه مجلسی؛ رجعت  بکتا  ت، رک:برای آشنایی بیشتر با رجع  .2
 راد سلیمیان.، خدام  تاريخ

 سین.کبیره؛ زیارت آل یازیارت جامعه مانند  .3

https://fa.wikifeqh.ir/رجعت
https://fa.wikifeqh.ir/حضرت_عیسی_(علیهالسّلام)
https://fa.wikifeqh.ir/شیعه
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#حق و نور مطلق
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در نزد اوســت و بــا وجــود  حیییی و نور آن حضرت  حق همیشه همراه  گوید کهمی
 .دیگری وجود دارد  حیییی   ور  نه حیی و نه ن ، آن امام  موعود

ــ رد و ایــن عبــارت نمیای است که جمــع نــدا کلمه  «حق» د بگویــد کــه خواه
ید که فرمامی  بلکه  ؛است  ی، همراه امام زمانچندین حق وجود دارد و حق اصل

یکــی   ، زیرا که حق  ادعایش باطل است؛  ، شته باشدادعای حق بودن داکسی که    هر
 است.   مام زمانا  اهمرست و آن هم ها

 پرســیدم:خداونــد    م کــالاز ایــن    از امام صــادقگوید:  ابوبصیر  وایتی،  ر  در
ۦُ ٱۡۡلَقُّ  نَ

َ
َ ٰ يَتََبَيَ لَُهۡم أ ُروُج القَََ » :فرمودحضرت  ، ََ قُّ َو ا  هََُ اِئِم خََُ  ن  مََِ لحَََ

دَّ ِمنََهُ َیَرَاهُ الَخلُق   أ َجلَّ لَّ َو ِه َع للّ ِعنِد ا   آن همــان حــق اســت در  ، مخــروج قــائ  ؛ ََلبََُ
ــ و لمکه    وند بلند مرتبهخدا د  نز ــ   اتق هــیب شــکی هــم در آن د و  آن را خواهنــد دی

  .«اهد بودن و
 :کنیمکته بیان مینند «، چُنوَر ِإَلَّ ِعْنَدهُ ََل َو »در جمل   واژه »نور«دربارۀ 

ــ   در  بــه عنــوان م ــال  کــار رفتــه اســت؛  قرآن نیــز بــه  در  ور«»ن  ۀواژ.  1   نــور   آی
و زمــین   هــانخداوند نور آســما  ؛ َو اَّْلَرّْض الَسَماَواتّ   الَِلُ نُورُ :  خوانیمیم

 هاست(.امور آنتدبیرکنندۀ ها و گر اهل آنها، هدایتب ش آن)روشنی  است

ــ د: »این آیه فرمو  دربارۀ   امام رضا  ها واهــل آســمان  ۀدخداونــد هــدایت کنن
  «.تزمین اساهل   

 
لت، آیهکه او حق است ر آنان روشن شودتا ب .1 صِّ  (.53)سوره ف 
 .575، ح381ی، جکلین، شیخ کافی. 2
 .35یهسوره نور، آ .3
َها ،115، ص1، شیخ کلینی، جکافی. 4 َِ ْسَماِء َو اْشِتَقا

َ
 .4، حَباُب َمَعاِني اْْل
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ن و روایت ذوره  س  از  هشتم  بر اساس آیه.  2 در   »نــور«میصــود از    یــل آن، ت اب 
 تند.سه ، امامان معصوم این آیه
گار از جانب پرورد  چون امام زمان  توان گفت:دو نکت  قبل میبا توجه به  .  3

ــ است  ش نورو خوده  به حق آمد  و فرمــان و اطاعــت او باشــدمــید ایشــان زو نور ن
ــ   از این رو،   ؛خداوند استفرمان و اطاعت    دگــار، ورپرهــم بــه اذن    عصــرام  ام

 .زمین استاهل  ها و اهل آسمان  ۀهدایت کنند

 و منصور غالب  .20

ُه ََل َغالِ » گاه باشید که کسی بر او غلبه نمییهِ  َعلَ َلُه َو ََل َمنُصوَر   َب َاََل ِانَّ کند ؛ آ
 «.شودس علیه او یاری نمیهیب کو 

عنــای »یــاری شــده« م بــه«  منصَور، لیب »یاب امام عصریکی دیگر از ال
و وارث خــون  حســین رزندان امــام را که از ف دیهاوند، حضرت ماست. خد

لطنت عطا ی قدرت و ساده و به ورتش قرار دحضخواه  ونهید مظلوم است، خآن ش
ست تا هنگامی کــه امــر ظهــور از طــر  خــدا ا  دهفرموده، و او را »منصور« نام نها

ــ خداوند قیام کند و همــ  ج  ، با قّوت و قدرت و تأییدا شودامض ن و ا ن و ســتمگررا اب
و در آیــات، روایــات، ادعیــه  شمشیر عدالت به هالکــت برســاند. را باشگان  پیستم

 شده است:  « اشاره »منصور زیارات به لیب

 روایت اّول

منظــور[ د: »]فرمــو َمْظلُومنا    قُتَّل   َو َمنْ یفه:  ی  شردر تفسیر آ  امام باقر

 
 ، 194، ص1ج ، شیخ کلینی،افیکرک:   .1

َ
ةَ َباُب أ ِئمَّ

َ
(.1ح،  َعلَّ َو َجّل  اهّٰلل ُنوُر   نَّ اْْل

 (.59ره نساء، آیهآیه اولی ازمر)سو بر اساس .2

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#غالب مطلق
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ّ  َجعَ َفَقدْ   حسین است،  ْْ ِّف الْ   فَنَللْطانا   ۦّ سنُ لْنا لَّوِلنّ  ّ ۦُ َكَن َقتْنلّ يُْسنْ  إّنَن
د کــه احمــد ومیــده، چنــانناخداونــد مهــدی را »منصــور«   1 َمنُْصورا   را  محمــّ

 محمود و عیسی را مسیح خوانده است«.
َل ُحسَََ َو الْ ُه آیه فرمود: »این  دربارۀ    ر، روایتی دیگن در  همچنی تََِ َُ أ  يٍّ ُن َعلََِ  ْیُن بََْ
   ْحُن َمْظُلوماو َو نَ 

َ
رِ ِمنَّ   ُم َو اْلَقائِ   ُؤهُْوِلَیاأ

ْ
اَم َطَلَب ِبَثأ ََ ن بــن علــی ســیاو ح  ؛ اْلُحَسْیِن ا ِإَذا 

و هنگامی خواه آن حضرت هستیم  د و ما )امامان( خونمانه شهید شاست که مظلو
 ب خواهد کرد«.را طلحسین ( قیام کند، خون اهل بیت)  ما که قائم  

ــ پــذیری بــا الم، ظلــمنظر اس رد. ازفرق دا پذیری ظلمومّیت با  مظل  نكته: ود وج
افرادی نساء، سوره  از 97ه در آی   کچناناپسند است؛ همتوان دفا  و میابله، امری ن

و سلط  ظالمان  قــریش را بــر   امتنا  کردند  را که قادر به مهاجرت بودند، ولی از آن
 ت کرده است.  ، مذمّ رفتندخود پذی

ــ   ن نیست؛ایشا  ودن  یر بپذ، به معنای ظلمام حسینمظلومیت ام دیهی زیــرا ب
جــز شــهامت، های کــربال  ههم  صحن  ایشان درو یاران    مام حسیناست که از ا

هــا و شــهامتمت، چیــز دیگــری دیــده نشــد؛ ولــی بــا وجــود ایــن  صالبت و عظ
وضــع ترین    میابل، مظلوم واقع شدند و با اسفناک رت طرلت قدها، به عادترش

 
قصاص کند  تواندایم )که میداده سّلطی قرارا  برای ولّی او ته شود ما حتمکسی که مظلوم کشت. و  1

ه کند یا بیش اکنجه و م  کند )ش د در کشتن اسرا یا دیه بگیرد یا عفو کند(، پس او نبای ز یــك  ل 
ده است)و ش ص قصاص ش  این حکم( یاری شده  او )به وسیل  تشریعبکشد(؛ زیرا که  نفر را  

 (.33ه اسراء، آیهدارد( )سورورد یاری ما قرار ز محکومیت، م ز در میدار بیش انی
ــ إثبا   اله داة بالنُّصللوِ  و المعجللزا   .2 ّر ع لی، ج، شــیخ حــ  ، ارحللاراالاوب؛ 194-193، ص5ام 

 . 31-30، ص51عالمه مجلسی، ج

لی، ج، شی نُّصوِ  و المعجزااله داة بال  إثبا   ؛  290، ص2عّیاشی، ج،  التّفسیر  .  3 ّر عــام  ، 5خ ح 
 . 176ص
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های مطهرشــان و بدن  ا کردندز تن جدشان اک ایمبارهادت رساندند و سرهای  به ش
 . ...وها رها کردند  ک کفن بر روی خایب

 روایت دوم 

 فرماینــد: »در زیارت عاشورا می  امام صادقاقر و  امام ب
َ
 ِذيالَََّ  هَ اُل اللَََّ سََْ َفأ

کْ 
َ
َِ ِامََاٍم َمنْ ْرزُ  یَ َرَم َمَقاَمَ  َو َاْکَرَمنی ِبَک َاْن أ نی َطَلَب ثاِرَک مَََ و ََ ِل بَ ْن اَ ٍر مََِ صََُ ِت هََْ یََْ
ٍد مُ  ــ   ؛َحمَّ ــ   و  و را گرامــی داشــتهپس از خداوندی کــه میــام ت  ه واســط  تــو مــرا ب

ی مــامتــو را بــا اخواهی   ونکه خ  کنمیو کرامت ب شیده است، درخواست مت  عز
خانــدانش بــاد( بــه مــن ده از خاندان محمد )درود خدا بر او و پیروزمند و یاری ش

 روزی کند«.

 مروایت سو

ْیَن فرماید: »به میای نددر دع  ام صادقما
َ
َو   َلْیهِ َع   یَد اْعتَ   َمِن   َلیاْلَمْنُصوُر َع   أ

 دروغدشــمنی کــرده و  شــده( بــر هــر کــه بــا او    یو یاریروز)کجاست آن پ  ؛َتَریافْ 
 سته استم«.ب 

ســت: ا گونــه ســالم دادهینا  حضرت مهدی  زیارت در    نیز  سید ابن طاووس 
ََل » َََّ ََْ ُم َع ألس  َلی

َ
ا َ  أ َََ ه وُر َع اْلَمنْ یُّ ََُ َدیص َََ ِن اْعت َََ ی م َََ ــالم  ؛ل ــر س ــو ب ــروزای ت   پی

 ت«.ده اساقع شدشمنی و  مورد ظلم وبر کسی که و یاری شده( )

 نکات

هیب کــس   ، حضرت   « این است که در زمان ظهور  َلیهِ َو ََل َمنُصوَر َع معنای ».  1

 
د  مصباح   .1  . 774، ص2، ج، شیخ طوسیالمتهج 

 . 297ص، 1ابن طاووس، ج، سید األعمال اقبال  ؛ 579، ابن مشهدی، صالكبیرالمزار. 2

  .86، ص99ی، ج، عالمه مجلسالاواربحارا. 3
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ــ ف  ا خــدپیــامبر    کــها  زیــر  ؛بشورد   ایشانبا هم متحد شود و علیه  تواند  نمی ود: رم
ــ شــود«. از  نیــز یــاری نمی»هیب کس علیــه او   ــ رو، ایــن جمن  ای  د جملــ  لــه، تأکی

 .« خواهد بودَلهُ   اِلَب َل َغ »
ود ششمنان( یاری میعب و وحشت )در دل دبا ایجاد ر    مهدیحضرت  .  2

  .یایدمی قدرت و یاری )از جانب پروردگار(    نصرت و با  
وقتی آن حضــرت ظهــور  ، است شده کید و تصریحأت  روایاتبسیاری از    در.  3

عب و وحشــت اد ر  م ایجدل مرد  است که در و با هیبت بتالکند، آن چنان با صمی
مام تسلیم شــوند و نیــاز بــه افراد  ظالم و لجوج در میابل ا  شودکند که باعث میمی

 قر بــا نمونه، محمد بن مسلم ثیفــی گویــد: امــام    ریزی نباشد. به عنوان خون  جنگ و 
ْعِبأ  ُم ائِ اْلَق »  فرمود: ا َمْنُصوٌر ِبالرُّ صََْ   ٌد ُمَؤیَََّ   ِمنَّ  ِرأ تُ ِبالنَّ

َ
ُه اْْل َوی لَََ ُر اََْ أ َو َتْظهَََ ًُ ُه ْر  لَََ

ُه َعلَّ  اْلَمْشِرَ  َو اْلَمْغِرَبأ َو   َااُنهُ ْبُلُغ ُسلْ ُكُنوُزأ یَ الْ  یِن   َو َجلَّ ِبِه َدْیَنهُ  ُیْظِهُر اللَّ ی الََد  َعلَََ
ِه َو  ًِ َخرَ   وَنأْشرِکُ  اْلُم ْو َکِرهَلَ   ُکل  ْر

َ
ََ   ٌب ا َفََل َیْبَقی ِفي اْْل عب قائم ما    ...؛ْد ُعِمرِإَلَّ  با ر 

بــرای او   شــده اســت، زمــین  )خداوند( تأیید  اری  به نصرت و یو ترس یاری شده و  
اهر سازد، و سلطنتش شرق و غرب عالم را فــرا های خود را ظدرنوردیده شود و گنج

چــه  گــر، سط  او دینش را بر هم  ادیان چیره گردانــدبه وا رتبه  وند بلند ما خدگیرد و  
 آباد شود. هکماند جز آنای نن ویرانهآید و در زمیرا ناخوش  مشرکان

 خدا لی  و .21

ُه َوِلیُّ اللِه  َاََل » هِ اَ ی  فِ  ِانَّ  «.ســتادر زمــین    خــدا   باشــید کــه او  ولــّی   گــاه؛ آرضََِ

« بــه معنــای   ۀمــادمشــبهه از  عیــل«، صــفت  بر وزن »ف   ی، َوزیــة  َی، َیلــ  »َولــَ

 
 .331، ص1، شیخ صدوق، جنالدي  کمال.  1

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#ولی خدا
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ــ   صفت مشبهه، دزلت بر وجود ثبات و دوام   ر امر است.سرپرست و عهده دا  کی
 د. ن دارصو  آصفت در مو

مؤیــد ایــن قــرآن هــم    « در آیــاتّی لَِ َو »   تحییق و بررسی موارد استعمال کلم
ــ »مــه، همــان در ایــن کل  عاست که معنای حیییی و شــای  مطلب ار و صــاحب اختی

ْد ْن َو مَ فرماید:  است؛ به عنوان م ال خداوند می  «ستسرپر قُتَّل َمْظلُومنا  َفقنَ
کسی که به ستم کشته شود، همانا بــرای سرپرســت و  ؛  ...لْطانا  سُ   َجَعلْنا لَّوِّل ّۦّ 

ــ ار اینکه قصاص کنــد یــا دتیاخ)  و تسلطی  ه( او قدرت ث و خون واار)و  (ه بگیــرد ی
 ایم.دادهار قر

یــت و زو  خدا در زمــین  از جانب  عصرکه امام    شودمعلوم میجمله  ن  یااز  
، شــدهن ظهــورمیید به بعــد از  و ده، اما چون این امر مطلق بیان شحق تصر  دارد 

 .زمین است از جانب خدا در  ستو سرپر ، ولّی ان غیبت همدر زمآن حضرت پس 

 هی حاکم ال. 22

 است«. اندا در میان بندگم خحاک و او ؛ ِفی َخلِقهِ   َو َحَكُمهُ »
کم می کسی کهیعنی   ؛َحَکم«»  کند.داوری می خدا  در میان بندگان و دکنح 

ــ   زمــانامــام    ، «َوِلیُّ اللِه ِفی َارِضهِ ُه  ِانَّ بر اساس جمل  » ونــد در خدا ر   از ط
ن، بلکــه از زمیفراتر    نایشاو داوری   اما َحَکمیت    ؛وزیت و حق تصر  دارد   ، نزمی

را بــرای   آن حضــرت عــال  خداوند مت  معناست کهبدان  و این    ستآفرینش ادر تمام  
کــه دارای هســتی و ها، حیوانات، نباتات، جمادات و هر موجودی  انسانفرشتگان،  

  .تداده اسار م قرکَ َح  جت وکمازت هستی است، ح  
 

 . 407ص ،15، ابن منظور، جالعربلسان. 1

 .33ء، آیه سوره اسرا . 2

https://fa.wikifeqh.ir/ظهور
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#حاکم الهی
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#حاکم الهی
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#حاکم الهی
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 حضرت مهدیی  برا   وینیتک   توزی  ، «َو َحَكُمُه ِفی َخلِقهِ »  جمل از  بنابراین  
ــ بردا ــازترین  «، ینیوزیــت تکــو»شــود؛ می تش ــ ازب ــ  م تــرین اقســامو مه  توزی

سرپرســتی   مسلط شدن بر جهان هستی وی عناه مالح، باصطدر    عصومان است وم
به   ؛هستی استآزادی  عمل در    و  نانر آوگرفتن تدبیر ام  دهعه  و بر  موجودات جهان

د، بتواند با اراده و قدرت معنــوی  خــول،  اوند متعابه اذن خدحب آن  ه صاای کگونه
ان م ال رد؛ به عنوادان ورا به حرکت یا سکویا آن    چیزی یا موجودی را دگرگون سازد 

 هیکــومبّدل گردد یــا  دیگر یوانیح بهبه نبات یا حیوان تبدیل شود و حیوانی اد  جم
   شود.ا  جمتالشی یا جابه

 دا ن خامی. 23

هِ َو َعََلِنَیِتهِ أَو »  .«ر و پنهانشکادار خداوند است در آتناما و او ؛ِمیُنُه ِفی ِسر 
  ، خداونــد بنــابراین .یعنــی عــالم معنــا «؛نپنهــا»یعنی عالم مــاده و    «؛آشکار»

خــود قــرار دار امانــتو امــین  ، معناهم در عالم در عالم ماده و   همرا    مام عصرا
  .گذارد آن حضرت می ۀآن دو عالم را در اختیار و اراد ائنخز  لیدو کاست ده دا

ظهــور   قتــی امــام زمــانو  شــده اســت کــهیح  تصــریز  ن  روایاتبرحی از    رد
ــ می ــ د، خدا کن  کــهچنــان ؛ایــدمنرا بــرای او آشــکار می هــای زمــینام گنجونــد تم

هُ » فرمود: رسول خدا     َلهُ  َو ُیْظِهُر اللَّ
َ
ًِ ُکُنوَز اْْل  .«َهاِدنَ َعامَ  َو  ْر

 

 
 . 36ه، صتضی علیزاد، مرتشريع  واليت .1

ربلی، جالغمّ   کشف  ؛ 440، طبرسی، صالورو  إع م  .  2  .527، ص2، ا 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1#امین خدا
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   غدیر تنها وارث

 

 
 

 غدیر  وارث اهنتفصل دوم: 

 
 
 



 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ی و اصــولی دریك سلسله بحث  قرآن ــ   هــای کلــّ ق حکومــت عــدل م ورد تحیــّ
عــدل و ی قرآنی، موضو  حکومت جهانی  جهانی دارد که با توّجه به آن مباحث کلّ 

ی اثبــات ایــن شود و مــا بــرا ار میو آشک   مسّلم  ر روشن ودی غ  داد توّسط تنها وارث 
 یم:کنمی دهسنامر، به ذکر یک آیه ب

ْ اََّلّ   لَِلُ َعَد ا َتْخلَّفَنُهْم ِّف  يَن َءاَمُنواْ ّمنُكم َو َعّملُنوا ّ  لَيَسنْ ََ لّ الصنَ
رّْض َكَما اسْ 

َ
ََّنَ    ، ّهمْ َتْخلََف اََّلّيَن ّمن َقبْلّ اْل  ِ َ َو َِلَُم  اْرتَضَ   ََّلّىُهُم اْم دّينَ هُ ل
ّن َعْعدّ   ، لَُهمْ  نَلَُهم م  ّ ْمن اخَ   َو َِلَُبد 

َ
يا اُدونىَّن  ْعبنُ يَ   ، وْفّّهْم أ ِّ شنَ ُكوَن  ّ َو  ، ََّل يُشنْ

ُقونَ ن  مَ  ْوََلَك ُهُم الَْفاسنّ
ُ
َفَر َعْعَد َذالَّك فَأ نــد بــه کســانی از شــما اوخد؛  َْ

 وعــده داده اســت کــه قطعــا   ، انددهایسته کرش ایان( که ایمان آورده و کاره )مسلمان
 گونه کــه کســانیحکومت ب شد همانکند و (  شین )خودرا در روی زمین جان  انآن
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ــ حبودند)ماننــد    ایشــانرا که پیش از   ( جانشــین و ســلیمان داوود ت آدم، رض
مستیر  انشیدین اسالم( برا پسندیده است ) نانآا که برای آن دینی ر  ساخت، و حتما  

ل و ترس به امــن و ایمنــی تبــدی از بیم  را پس    ایشاند حال  تردید، و بیتوار سازو اس
پس از  و هر که چیزی را شریك من قرار ندهندو    را بپرستندکه تنها م  صورتیبه    کند

 فرمانند.این )نعمت بزرگ( کفران ورزد، چنین کسانی به حیییت نا

 نکات

دَ جمل   . با توجه به  1 الهــی  ۀه اســت و وعــددونــد وعــده داا ، خدالَِلُ وَعنَ
   .يعادمالْ  إَّن الَِلَ َّل ُيْلُّف است:   ت لف ناپذیر

مــت جهــانی: ّول، حکوجهانی داده است: ا  ۀه تا وعدآیه، ساین  ر  . خداوند د
مْ هانی:  ؛ دوم، دین جلَيَْسَتْخلَّفَنُهْم ِّف الرّْض  ََّنَ لَهنُ  ِ دّينَنُهُم اََّلّى   َِلَُم

ّن َعْعّد َخوْفّّهْم نَلَُهم َِلَُبد ّ ت جهانی: سوم، امنی ؛لَُهمْ   تَضَ ارْ   م 
َ
 نا  مْ أ

  ی را بــهوعــدۀ تشــکیل  حکومــت جهــان  ، تعــالند مخداوبر اساس روایات،  .  3
ــارۀ فرمــود: »ایــن آیــه  امــام صــادقکــه چنــانداده اســت:  امــام عصــر  درب

 .شان نازل شده است«و اصحاب  ای  حضرت قائم
ــ باید د ، این دینمیصود از  فوق،     وجه به آی تبا  .  4 د کــه مــورد رضــایت ینی باش

ََّنَ لَُهْم دّيَنُهُم  َِلُمَ د:  شابپروردگار   آیه اکمــال،   بر اساس  .لَُهمْ   اََّلّى اْرتَضَ ِ 
 یت اســت کــه در روز غــدیر بــه آنمورد رضایت پروردگار، اسالم  همراه  با وز  دین  

 
 . 30ه، آیهسوره بیر .1
 .26ره ص، آیهسو2
 .16ره نمل، آیهسو .3
 .9مران، آیه سوره آل ع. 4

عمانالغیبة  کتاب   .5  .240ی، ص، ن 
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َملُْ    أِْلَوْمَ تأکید شده است:  ْْ
َ
تَمْمُ    ، ُكمْ لَُكْم دّينَ   أ

َ
  ، نّْعمنَ ّ    َعلَنيُْكمْ َو أ

را بــر    نعمت خود دین شما را برایتان کامل، و  امروز    ؛ ْسَلَم دّينا  اإلّ   لَُكمُ َو رَّضيُ   
 . )استوار و پایدار( پذیرفتم شما تمام نمودم و اسالم را برای شما به عنوان آیینی 

نی رضایت پروردگار اســت، جهــا مورد  که دین  غدیر  زاسالم  رو  ، آیا تا کنون.  5
، فتــاد روز پــس از واقعــ  غــدیرچرا که ه  اب منفی است؛شده استم متأسفانه جو

و با انت اب خلیفه، مسیر جهانی  غدیر را   جمع شدندای از اصحاب در سییفه  عده
نی  اهــای شــیطت کردند و با نیشهبه انحرا  کشیدند و با خالق و مبّلغ غدیر م الف

ایــن دیــن   ۀداما خداوند وع.  دیر برسدشتند خالفت و وصایت، به امیر غود نگذاخ
 ؛اســتمــوده فرضــمانت  وداده  تنها وارث غدیرعنوان    به  ه امام زمانبهانی را  ج

َد اللَََّ أ: »خــوانیممــی  ، زیارت آل یاسین  که درچنان ا َوعََْ َ  یَََ َلُم َعَلیََْ ِذيلسَََّ  ِه الَََّ
کــه آن وعــده را )به حکومت الهی  تو بر جهان(  عدۀ خدا ای و  سالم بر تو  ؛«َضِمَنهُ 

ر  ، ز ظلم و جورن را پس ازمیتو )که    هضمانت کرد   ی(.کناز عدل و داد پ 
ب و طــاهر بــا بــاره مــیدر این  یعالمه طباطبای نویســد: »... ایــن مجتمــع طیــّ

ــ   صفاتی که از فضیلت و قداست دارد،  از دنیــا د نشــده و هرگز تاکنون در دنیــا منعی
ــ   ایتاکنون، چنین جامعه  هشدمبعوث به رسالت    که پیامبر  روزی ه دبه خــود ندی

بــود؛   خواهــد  در روزگار حضــرت مهــدی  گزیر اگر مصداقی پیدا کند، است. نا
در خصوصــیات   یــتاهل ب  مامان  و ا  متواتری که از رسول خدا   روایات  ن  چو

 «...دهد.ای خبر میآن حضرت وارد شده، از تشکیل چنین جامعه
 

 . 3، آیهمائده. سوره 1

است که عبارتند از: مهدویت، توحید، نبوت،  اعتیادات شیعهتلیین  یک دور ت آل یاسین، زیار.  2
 .  امامت، رجعت، معاد و...

 . 569شهدی، ص، ابن م بیرالك المزار .3
 .152-151، ص15یی، جعالمه طباطبا، المیزان . 4
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 .دشــو  جهــانی  ایــدبمورد رضایت پروردگار    ندی  به عنوان    عشری   اثنا   شیع  .6
ضــار  امــام   کــهچنــان  اســت؛  امامــت  و موضــ   ، مکتب تشیع  در  اصل  ینترمهم

سُّ  اْلماَمةَ  إنَّ « فرماید:یم
ُ
ــ اســاس و حتما  امامت،  ؛لّناميا  اْلسَلِم  أ اســالم   ریش

 ست«.پویا
 :پروراندیدر سر م  صرامام  عازی   ربکسی که هوای س  نتیمه:

 حییق کند.طالعه و تصورت جّدی م ، باید در موضو  امامت بهاّوَلو 

آشنا کند و آنان را از جهل نســبت بــه  یعه، مردم را با این اصل بسیار مهم شثانیاو 
 جات دهد.امام و امامت ن

 
 

 
ٌِ با، 200، ص1خ کلینی، ج، شیکافی. 1  . 1ح،  ِصٰفاِتهِ ْضِل اْلٰماِم َو في فَ   ٌب ٰنادٌر ٰجاِم
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  غدیر  و یاری وارثنصرت 

 

 
 
 

 غدیر  ثی وارو یارنصرت فصل سوم: 

 
 





 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مقدمه 

 یر دوارث غ ای یاری  بر ائمید آمادگی  

ی  منتظران در دوران غیبت، آمــادگی  دائمــی و راســتین بــرا رین وظایف  مهم تاز  
ــ صریاری  امام ع بصــیر گویــد: امــام صــادقه در روایتــی ابــو است. چنان ک

ــ  چنــد روج قــائم آمــاده کنــد هــرفرمود: »هر یك از شما باید برای خ کــه  ر، یــك تی
و تــأخیر ا در عمــر امیــدوارم کــه  ، او چنین نّیتی دارد خداوند متعال هر گاه بداند که  

 اشد«.و یاوران او ب کند، و از یاران ک اندازد تا آن که قائم را در
گــواهی آمــادگی  دائمــی بــرای یــاری  امــام زمــان  برخی از آیات نیز بر لزوم 

ا اََّلّ ید:  فرمامی  منانؤدهند. خداوند متعال خطاب به ممی هنَ يُّ
َ
واْ يَنا أ ينَن َءاَمننُ

 
َحُدُکْم ِلُخُروِج ».  1

َ
نَّ أ  ْن نِ مِ َفِإنَّ اللَه َتَعاَلی ِإَذا َعِلَم َذِلَ   َو َلْو َسْهماو     اْلَقاِئِم   َلُیِعدَّ

َ
ِتِهأ َرَجْوُت ِْل َئ  ْن ُیْنسَِ یَّ

ی ُیْدِرَکُه فَ ُعُمِرِهِفي   ْع یَ أ َحتَّ
َ
ْنَص ُكوَن ِمْن أ

َ
 (.  10، ح 320، نعمانی، ص الغیبة  کتاب« ) اِرِهَواِنِه َو أ
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ونَ واْ َو اتَ  َرابّطُ َصابُّرواْ وَ   اْصربّواْ وَ  َُ ی کــه کســان  ای  ؛ُقواْ الَِلَ لََعلَُكْم ُتْفلّ
ه [ بــا هــم پایــداری ورزیــد و آمــاد]در برابر دشمناید، شکیبایی کنید و ایمان آورده

ــید ــمنان باش ــا دش ــارزار ب ــا: م) ک ــاری ــدزب ــا (نی کنی ــد، ش ــروا کنی ــدا پ  ید و از خ
   رستگار شوید.

در تفســیر آن بیانــاتی   ه امامان معصوم دوی است کمه  ی از آیات  یک این آیه  
 : نماییماشاره مییک روایت  جا بهایناند؛ در فرموده

َرید بن   جلی در بارۀ این فرمایش خدای بلند مرت ب  فرمایــد: بــه کــه مــیمعاوی  ع 
هَ  يُّ
َ
وا َو صابّرُ يَن  ََّلّ ا ايا أ ــ بــاقرم از امــا  ...وا َو رابُّطواآَمُنوا اْصرّبُ ت روای

برابــر   و در  »بــر انجــام واجبــات الهــی صــبر کنیــد ،   آن حضــرت فرمــود:  کرده که
ر، همــواره آمــادگ  دشمنان، با یکدیگر پایداری کنید، و برای ی  یــاری  پیشــوای  منتظــَ

  خود را حفظ کنید«.

 نکات

ط .  1 ا«  »َراب  را و  طه« از واژۀ »ر و »م   بســتن  ن، پیونــد زد بط« است که در اصل به معنای   ب 

 
 .200.سوره آل عمران ، آیه  1

ــ  کنــد در مرحلــهمصــائب را توصــیه مــی رابــر انــوا  حــوادث و، صــبر در بیه. این آ2 ر اّول در براب
رّبُ :  یدوس ها صبر کنهای ش صی و هواریناگ شــارهای ف  دّوم در برابــر  ؛ در مرحلــهوا إصنْ

ّ :  کنید  میاومت بیشترکّفار،   سّوم در حفظ مرزهای ج رافیایی از هجــوم   ؛ در مرحلهُروا صاب
اح ــات علمــی و حفــظ مــرز دل هــا، از و فکری، از طریــق مبی اعتیادی  هادشمن، حفظ مرز

 (. 233، ص2ج قرائتی،ن ، محساور  سیرتف )  رابُّطوا د: بکوشیها هجوم وسوسه

ْیِد  .    3 بِ  َعْن اْلِعْمِلي    ِن ُمَعاِوَیةَ بْ َعْن ُبَر
َ
رِ  أ َِ ا يٍّ اْلبََ ِن َعلَِ ِد بَْ ٍر ُمَحمََّ هِ  ي َجْعفََ ْولَِ ََ ي   -لَّ لَّ َو جََ عََ  فَِ

وا َو صابُّروا   َد   اْصِبُروا َعَلی»  َفَیاَل:  َو رابُّطوا اْصرّبُ
َ
وا  ُکْمأوَّ ُد صَاِبُروا عََ أ َو  اِء اْلَفَراِئِض أ َو راِباَُ

 (.13، ح199نی، ص، نعماالغیبة  کتاب  «)َر ْنَتَظ ُم اْلُم ِإَماَمكُ 
َرشی، جقرآن  قاموس . 4  . 47، ص4، علی اکبر ق 
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در معــانی    گیرد، است و در موارد گوناگون که مورد استفاده قرار می  حکم کردنو م
مــداومت و   م ــال: مالزمــت، مواظبــت،   شــود؛ بــه عنــواندیگری به کار برده مــی

قابل  نوعی جهاد است. که خود دشمن ابله باآمادگی برای می  مراقبت،   وستگی، پی
 بــاط بــا اولیــای  دیــن و ابطــه، ارت مصــداق  مر ینتــرکامــل توجه این کــه بــارزترین و

 است.زمان  به ویژه امام   امامان  معصوم 
اســت کــه د: »معنای  دوم مرابطه آن  نویسمی  الَمکاِرم   ِمک ال  احب کتاب  . ص2

این است که خــودش   آن به  و تحّیقاشد،  نش مرابطه داشته بمؤمن  منتظر با امام  زما
لتــزم باشــد، و ایــن قســم از و یــاریش مبه پیــروی    و  بیاویزد، را به ریسمان  وزیتش  

ــ د، واجب  عیافرا   مرابطه بر تمام  ان  نی بوده و نیابت بــردار نیســت، و آن رکنــی از ارک
 کند«.را بدون  آن قبول نمی  ایمان است، و خدا عملی

سه دلیل ای  یاری کردن  امام عصردگی بردن  آمات آوربرای وجوب  به دس  .3
 ز: عبارتند ا کهشده است  بیان 

 ؛ چنان کــهناگهانی استمام زمانور  ابر اساس  برخی از روایات، ظه  اّولأ
مْ فرمود: »امام عصر

َ
َءةٌ َرنَ َفِإنَّ أ

َ
( ما ناگهانی خواهــد  پس ؛ا َبْغَتٌة ُفْمأ امر )ظهور 

است باید هر لحظــه امام عصر   صی که منتظر  وایت، شاین ربا توجه به    بود«.
 د.ن حضرت باشآۀ ظهور   آماد

 
 . 302، ص7منظور، ج، ابن العَرَب لسان   ؛338ص ،اصفهانی  ، راغبم فردا . 1

ریحی، جالبحرين  مجمع. 2  . 248، ص4، ط 

 . 424ص ،7جحمد فراهیدی، ، خلیل بن انالعیکتاب  . 3
 .338، صاصفهانی  ، راغبم فردا . 4

 . 424، ص7ی، جلیل بن احمد فراهید، خینالع  ب  کتا. 5

 . 487-486، ص2، جنی، آیت الله سید محمد تیی موسوی اصفهاالمَكارم ِمكیال  . 6

 . 498، ص2طبرسی، جأ  إحتجاج. 7
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 هنگــام  ان که در بعضی از روایات آمده است، حضرت مهــدین چنآ  دومأ
 فرمود: )قــائم(امام باقر گوید:عفی کند؛ جابر بن یزید ج  یظهور، طلب  یاری م

ــ میپنــاه  و بــدان  دهــدمیپشت خود را به خان  خدا تکیه   د و بــا صــدای بلنــد جوی
ــ  ازکسی  هطلبیم، چ: »ای مردم ما از خدا یاری میفرمایدمی ــ  (ت دم )دعــورم ا را م

و حّق خودم که مــرا بــر شــما   رسول اوگویدم... و به حّق خدا، و حّق  پاسخ می
، و از ما خواهم که ما را یاری کنیداز شما می،  یشاوندی با رسول خدا استحّق خو
و م،  کند که ما مورد وحشت و ستم قرار گــرفتیمیه به ما ستم  د آن کس را کباز داری 

شدیم، و نمان رانده شدیم، و بر ما ستم شد، و از حّیمان کنار زده دا و فرزن   ااز شهره 
یاد آریــد( در حــّق  خدا را )به    ناروا بستند؛ پس خدا را   نان که بر باطل بودند بر ما نسبت آ 

 «. تعالی شما را یاری فرماید نید تا خدای ما را یاری ک و  ما، ما را خوار نسازید،  
ــ یــاری ط بــه نــدای  ن دادپاسخ ن  سومأ ، موجــب شــیاوت و ی  امــام زمــانلب

 بدب تی است.

 وارث غدیر  نصرت و یاری  

 تــوان را میعصــر  های م تلــف  یــاری کــردن  امــام وه بر اساس روایات، شی
 با زبــان؛دندوم: یاری کرا قلب؛ شیوۀ ب تیسیم کرد: شیوۀ اّول: یاری کردناین گونه  

   با عمل.شیوۀ سوم: یاری کردن
 

یُّ . »1
َ
اُس إِ َیا أ ا َنْس َها النَّ َجاهَ َتْنِصُر اللنَّ

َ
ْس َبنَ أ َفَمْن أ

َ
اِس؟ ... َ َو أ ُلُكْم ا ِمَن النَّ

َ
 ُسوِلهِ أِ َو َحق  رَ اللهِ ق   ِبَح أ

يأ َفِإنَّ ِلي َعَلْیُكْم َحقَّ  َبی  ا  َو ِبَحق  ْن ِمْن َرُسوِل اللِهأ ِإَلَّ ْلُقْر َعْنُتُموَناأ َو َمَنْعُتُموَنا ِممََّ
َ
ْد    أ اأ َفقََ َیْظِلُمنََ

ِخْف 
ُ
ْبَنائِ ْن ِدَیاِرنَ َناأ َو ُطِرْدَنا مِ ْم َنا َو ُظلِ أ

َ
ِل ا َو نَ َي َعَلیْ َناأ َو ُبِغ ا َو أ ُل اْلَباطَِ هَْ

َ
َری أ اأ َو اْفتََ نََ  ُدِفْعَنا َعْن َحق 

ُذ أ َفاللََه  اَعَلْینَ  اأ ََل َتخَْ ْرُکُم اللَُه تَ اللََه ِفینََ ُروَناأ َیْنصَُ  نی، عمــا، ن  الغیبللة کتللاب  )  اَلیعََ ُلوَنا َو اْنصَُ
 (.67، ح281ص

 . 147-146ص ، حسن مالیی،حضور  حس .2
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 با قلب  وارث غدیر دن  یاری کر یوۀ اّول:ش

در  بایــد با قلب،  امام   اری کردن  ترین عمل قلب، معرفت است؛ برای ی مهم 
ایشان، کوشش کرد. هر میدار یاری کننــدۀ امــام در   جهت  رسیدن به معرفت  بیشتر  

ــ شتر و خالصهای صحیح  بیشناسی، قدم   مسیر دین  دازه بــهتر بردارد، بــه همــان ان
 رســد. تر میتر و کامــلنتیجــ  دیــن شناســی اســت، عمیــقو  ه ثمــره  کام شناسی  ام

 این است که شــناخت خــودزمانن  امام  ز وظایف یاری کنندگارو، یکی ا از این
 تر کنند.  تر و کاملتر، دقیقاز دین را عمیق
ی در زمان ظهور، دین را بــه خــوب عصریاوران امام    آمده است که  در روایت

در توصیف یاران  انــدک  ین هستند. امیرالمؤمنیندصیرت در ند و اهل باسشنمی
اُرُهْمأتُ فرمایــد: »غیبــت میدر عصر نامام زما ْبصََ

َ
یَِل أ ْنِل ی ِبالتَّ ی ْملََ  َو ُیْرمََ

ْفِسیِر ِفي َمَساِمِعِهْمأ َو ُیْغ   ِبالتَّ
ْ
ُبوِح َس اْلِحْكَم َبُقوَن َکأ ن بــا هاشــادیده  ؛ِة َبْعَد الصَّ

هاشان تفسیر قرآن طنین افکند، و در صبحگاهان و گوش   ریرد، و دروشنایی گ  آنقر
 .کشند«ای حکمت سر میهاهان جام شامگ

 نکات

نس دارند و به وسیل  آن، زنگارهای  قلب خــود ا  با قرآن  . یاوران امام عصر1
ــ هــا بــا بصــیرتی کــه پیــدا میکه چشــم دل آن  یند؛ تا جاییزدارا می ورانی کننــد، ن

کنند، بلکه معــار  آن در عمــق جانشــان  قرآن بسنده نمین  به خواندشود. تنها  یم
 کند.خ میرسو

ــ   .2  یــد دو کــار رای یــاری کــردن  امــام خــویش بــا قلــب، باشیع  امام شناس ب
 انجام دهد:

 
 .208ص، 150طبهسید رضی، خ،  الب   اهب .1
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ساکن نکند که در ا غیر خدا را و در حرم خد  قلب را حریم خدا قرار دهد،   أاّول
که خود دارای ضرت ابراهیمحشود.  یملیم« گفته  س، »قلب  قرآن به چنین قلبی

يَنوَْم مایــد:  فروه ورود انسان میقیامت و نح  در وصف روز  »قلب  سلیم« است، 
لّي     *   َعُنونَّل يَنَفُع َمال  َو َّل ىَت الَِلَ بَّقلْب  سنَ

َ
مــال و  روزی کــه ؛إََّّل َمْن أ

ســده( ااخــالق ف از عیاید و)ی سالم مگر کسی که با قلب،  ب شندسودی نمیپسران  
 به نزد خداوند بیاید.

َیْیَنه گوی  ْفَیاَن ْبن  ع   ه پرســیدمم امــام فرمــود:دربارۀ این آی صادقد: از امام  س 
َحٌد القلُب السَّ »

َ
ُهأ َو َلْیَس ِفیِه أ بَّ ِذي َیْلَقی َر کسی است   سلیم برای  قلب  ؛ ِسَواهِلیُم الَّ

 جز خدا نباشد«.  هیب کس وه در قلب اکات کند که خدایش را در حالی مالق
ر دم« باشد و غیر خدا اری کرد که »سلیرا یوارث غدیر  توان  بنابراین با قلبی می

هِ   َحَرمُ   اْلَقْلُب فرمود: »ام صادقآن قلب ساکن نشده باشد؛ چنان که ام َل أ فَََ اللَََّ
هِ ُتْسِكْن   هِ َغ   َحَرَم اللَّ ا ا رر خــددا غیر حرم خس دت، پاس  وندقلب حریم خدا   ؛ْیَر اللَّ

 ساکن نکنید«.
گونــه گه دارد؛ زیرا همان  به گناهان پاک نقلب  خود را از هر گونه آلودگی    أدوم 

شود، روح  او نیز ممکن است به وسیل  گناهــان میکه جسم  انسان به بیماری مبتال  
یــات و ر آد. داین قلب  بیمار، امامش را یاری کن و دیگر نتواند با  لف بیمار شودم ت

 
 . 84. رک: سوره صافات، آیه 1
َعراء، آیات2  .89-88. سوره ش 

 . 239، ص67، عالمه مجلسی، جاراالاواربح؛ 5، حاْلخَلص باُب ، 16ص، 2، جکافی. 3

 .25، ص67، جه مجلسی، عالم الاواربحارا؛ 185شعیری، ص،  ألخبارا  جامع. 4

ــ یت الد آف داماد خومی اراکی در وصآیت الله العظ  . مرحوم5 ید محمــد تیــی خوانســاری لــه س
ــ ن بسیار م یشافرموده بود: »ایشان َبّواب  الیلب هستند«؛ یعنی ا تند کــه واظب قلب خویش هس

 غیر خدا وارد نشود!.
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کــه بــه   های  مهّمی بیان شده اســتو بیماری  قلب، حیییت  سالمت  ارۀ درب   وایاتر
وبّّهم َما َكَنُواْ قُلُ   لََك بَْل َراَن لََعَ فرماید:  ند میشود؛ خداواشاره می  یک نمونه
 )ازشــدند مرتکــب مــی ویند[، بلکــه آن چــهگنیست]که میچنین    ؛نَ يَْكّسُبو

 است. (یا زنگار بسته) پوشاندهرا  ها  و آن  یره شدهن چهاشابر دل  (گناهان
ه سفیدی اســت کــه  ای در دلش نیط ر بنده ن آیه فرمود: »ه در توضیح ای امام باقر 

بــرود، و  یاهی در آن پیدا شود، سپس اگر توبه کنــد آن ســیاهی  س چون گناهی کند، خال  
  کــهمیهنگا د، و بپوشــان   را   یدی مه دهد، آن سیاهی بیفزاید تا روی سف انجام گناه را ادا اگر  
ن  گــردد، و همــی ی بــاز نمی ی خوب دی پوشیده شد، دیگر صاحب آن دل هرگز به سو سفی 

بلکــه آن چــه مرتکــب    گوینــد[، چنــین نیســت ]کــه مــی » د مرتبــه:  گفتار خدای بلن  است 
 . « است  ( یا زنگار بسته )  شده و آن ها را پوشانده  هاشان چیره ل بر د   ( گناهان   )از شدند می 

به نکند و انجام  گناه را ادامه دهد، خویش تون  از گناها  ین ش صچنی  حال اگر
فرمــود: ســول خــدا میرد؛ چنان که ربش میشود و قلقلب فاسد می  کم کم هم 

کردن   زیاد بگو مگو.  2. گناه بر روی گناه؛  1میراند: »را میلب  چهار کار است که ق
ه زدن  بــی حاصــل . بــا آد3بــا زنــان؛  د؛ی هــم نــدارایجــهکــه نتم نــادان ســر و کلــّ

 .های پول دار و مرّفه، نشست و برخاست کردن«آدم . با  4 
د امامش را یاری کند، که اعمــالی توانبا قلبی می  بیتلبنابراین دوستدار اه

رده باشد.نجاا    م نداده که قلبش م 
 

 . 14یه. سوره مطّففین، آ1

 . 20، حُنوِب اُب الذُّ ب، 273، ص2ج ، شیخ کلینی،کافی. 2

ْنُب َعَلیا. »3 ْنِبأ َو   لذَّ َش ُمنَ َکْثَرُة    الذَّ ََ و ِة  ا ْحَمِق َتقَُ
َ
َساِء َیْعِني ُمَحاَدَثَتُهنأَّ َو ُمَماَراُة اْْل وُل ُل الن   َو ََل َو َیقَُ

 ُِ أ َو ُمَماَلَسُة اْلَمْو َیْرِج َبداو
َ
اَل: کَُ  َما َو  وَل اللهِ ِقیَل َلُه َیا َرُس َتیأ فَ  ِإَلی َخْیٍر أ يٍّ مُ اْلَمْوَتی؟ َََ َرٍف لُّ َغنَِ  تَْ

 (.228ص ،1ج شیخ صدوق،  ،خصال)

َبَع در روایتی فرمودند: »  . امام صادق4 ْر
َ
َواٍع   ةِ ِإْعَراُب اْلُقُلوِب َعَلی أ نَْ

َ
تْ أ ٍِ َو فََ

ٍض َو : َرفَْ ٍح َو َخفَْ
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 با قلب غدیر وارثی کردن  راه  یار

ــ در سیرۀ بزر ــ  ام گان امامیه، راه  یــاری کــردن  ام  ســیل  ه وبــا قلــب، ب
 یر بیان شده است:معّرفی شده، چنان که در دو مورد ز  «َلبی  اِت نیّ »

 ل مورد اّو 

ز اربعــین، بــه رو دراری در هنگام زیارت امام حســینجابر بن عبدالله انص
رانگی ت، را به حق به نبوت بکه محمدد به آن کسی چنین گفت: »سوگن  عطّیه

ی جنگیدن و بــه شــهادت ید )یعناخل شدشما د  که  ر آن امری ما نیز شریك بودیم د
نجی نکشیدیم، و شمشیری (. عطیه گفت: ما رم حسیناما  رسیدن و یاری کردن  

ایشــان   بدن جدا، و زنانشان بیوه، و فرزنداناز    زدیم، در حالی که سرهای این گروهن
م بیبطیه، از حن شریك باشیمم جابر گفت: ای عشدند؛ چگونه در اجر با ایشا  یتیم

ها محشــور ه فرمود: »هر کس گروهی را دوست دارد، با آنشنیدم ک  خدا   رسول 
، با ایشان در ثواب آن عمل شریك س عمل قومی را دوست دارد خواهد شد، و هرک

را به حق بــه   محمدحضرت    کسی که«. جابر در ادامه گفت: سوگند به آن  باشد

 
→ 

ُِ اْلَقْلِب فِ  ف ٍ َفَرْف َْ ِهأ َو َفْتُح ي ِذْکرِ َو َضا َعِن اللِهأ َو ِفي ال اْلَقْلِب  اللَّ ي اَِلشَْ  َخْفُض اْلَق ر  ِب فَِ ِتَغاِل لَْ
ُف اْلَقْلِب ِفي اْلَغْفَلةِ للهِر اَغیْ بِ  َْ خفــ  و و فــتح و  رفــع؛ اعراب قلوب بر چهار نــو  اســت: أِ َو َو

فــتح: در مــوردی  د؛ حالتفع قلوب: در صورتی است که در ذکر و یاد خدا باشوقف؛ حالت ر
یر خــدا ی است که به  غ)کسره(: در حالراضی باشد؛ حالت خف   ار خودکه از پروردگاست  

اشــد؛ حالــت وقــف: آن وقتــی اســت کــه از خــدای خــود غافــل باشــد« ل بمشــ و جــه ومتو
 (. 55، ص67جه مجلسی،  الم ، عبحاراألاوار)

طیه کســی ین و مفسیرین است. عاز محدثق(، یکی از بزرگان روات امامیه و  111یه )متوفای. عط1
ــ لله بــن حســن شــنیصب فدك از عبدارا در غ  ه حضرت زهراکه خطباست   رده ده و نیــل ک
 (.23، ابن طیفور، صالنساء ا     باست)
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ــ نبوت بران ــ   ان نیــتگی ت، نّیت من و اصحابم بر هم  ب و اصــحاحســینام  ام
 ست«.او ا

 مورد دوم

»مــا خــدا را کنــیم:  عرك مــی  ایشاناب به  ، خطبیتدر هنگام زیارت اهل
 انــد:ن  پیشین که در زمان شما بودهیارا م، که ما نیز حتما  با دوستان و  گیریشاهد می

ین قاسطین )در جنگ صفین(، و مــارق ون  ناک ین )در جنگ جمل(، و  در ری تن  خ
ــ  ــ  گ)در جن ــان  از م ا روان(نه ــؤمنینلف ــاتالن  امیرالم ــون  ق ــتن  خ  ، و در ری 

تشت در کربال،  سرور جوانان بها عبداللهاب هایمََان و بََا یمََان و َلََبهابا نیََّ
و  ه اســتاز مــا فــوت شــدهــا( واقف )جنگکه چرا این م  و غّصهسرت  تأسف و ح

 ایم«.بوده  ریکشها با آنیاتشان، ایشان را یاری کنیم؛ نتوانستیم در زمان ح
کنــیم کــه درخواست می ه چنین است، با تمام وجود از خداوند عاجزانهحال ک

هََُ أل»قــرار بدهــد:    افعان امام زمانمداز ناصران، یاوران و    ما را  ْن لَّ ي مََِ  مَّ اْجَعْلنََِ
ْنَصاِرهِ

َ
ْعَوانِ  أ

َ
یَن  هِ َو أ اب   .«َعْنهُ  َو الذَّ

 
داو ِبالْ »  .  1 ِذي َبَعَو ُمَحمَّ أ َلَقْد َشاَرکْ  َنِبیّ َحق  َو الَّ اَل َعِایَّ او ََ ا جََ ُة فَ َناُکْم ِفیَما َدَخْلُتْم ِفیِهأ  ُه: یََ ُت لََ اِبُرأ ُقلَْ

أ َو أ َو َلْم َنْع ْم َنْهِبْط َواِدیاو  َو لَ َکْیَف  ِهْم َو یْ  ِبسََ ِرْب  َلْم َنضَْ ُل َجَبَلو ْیَن ُرُءوسَِ َ  بََ ر  ْد فَُ ْوُم َََ ٍفأ َو اْلقََ
ْبَداِنِهْمأ َو 

َ
 أ

ُ
ْوََلُدُهْمأ  وِتَمْت   أ

َ
ْزَواُجُهْم؟ َفَقاَل: َیا َعِایََّ   َو أ

َ
ْرَمَلْت أ

َ
ي رَ ُةأ سََ أ وَل اللَهِ ِمْعُت َحِبیبَِ   سَُ

ََ َیُقو  َحبَّ 
َ
َحَب  ْن َعُهْمأ َو مَ ْوماو ُحِشَر مَ ُل: »َمْن أ

َ
داو  ََ  َمَل َع  أ ِذي َبَعَو ُمَحمََّ ْشِرَك ِفي َعَمِلِهْم«أ َو الَّ

ُ
ْوٍمأ أ

ِتي َنِبّیاو  ق  ِباْلَح  نَّ ِنیَّ
َ
ْصَحاِبي َعَلی َما َمَضی َعَلْیهِ أ أ

َ
َة أ ْصَحابُ  َسْیُن  اْلُح َو ِنیَّ

َ
،  صللَففیالم  بشللارة  « )  هُ َو أ

لی،    . ( 131، ص 65ی، ج ، عالمه مجلس اربحاراألاو ؛ 75ص طبری عام 

ْنصََ َفنَ . »2
َ
اَءُکْم َو أ ْوِلیََ

َ
اَرْکَنا أ ْد شََ نَّا َََ

َ
ِمیَنأ فَِ ُکُم الْ ارَ ْحُن ُنْشِهُد اللَه أ د  اِکِثیَن َو ُمَتقََ اِء النََّ ِة ِدمََ ي ِإَراَََ

یَنأ َو ِایَن  اْلَقاِس  َِ  َو اْلَماِر
َ
َتَلِة أ ََ ِد ِبي َع   ِه َسی  ْه ْبِد اللَّ

َ
ِة  َشَباِب أ وِبأ بِ  َءأَبََل َیْوَم َکْر ِل اْلَمنَّ اِت َو اْلُقلَُ یَّ الن 

ِف َعَلی َفْوِت ِتْلَ  اْلَم  سُّ
َ
أ ِف الَّ َواَو التَّ ُروا ِلنُ َِ َرِتُكْم ِتي َحضََ ، ابــن مشــهدی، الكبیللر المللزار«  ) صَْ

 (.299ص

 .82، صفعمیک،  األمین البلد  . 3
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 ن زباا ب  رث غدیرواشیوۀ دوم: یاری کردن  

مــامش را یــاری تواند با آن امی مام زمانه هایی که محّب ااز شیوی دیگر  یک 
، بــا زبــانعصــرم یــاری کــردن  امــام « است. در میــادن با زبانیاری کر »کند،  

ن  به صورتی که حّتی پاکیزه کــرد  میّدم است؛یزه کردن  زبان بر هر عمل  دیگری پاک 
نیل کرده که   ا سول خداز رؤمنانمرمیر نیست. اقلب هم بدون  آن امکان پذی

ْلُبهُ َعْبٍد َحتَّ  ِإیَماُن  ُم َل َیْسَتِقیآن حضرت فرمود: » ََ ُه َح ی َیْسَتِقیَم  ْلبََُ ََ  یتَََّ أ َو َل َیْسَتِقیُم 
قلــب او درســت شود، مگــر آن کــه  ی درست نمیاهیب بندایمان ه  ؛َیْسَتِقیَم ِلَساُنهُ 

 «.شود ش درسته زبانآن ک مگر  شود، ت نمیباشد، و قلبش درس

 با زبان  وارث غدیر های یاری کردن  راه

 مام عصربرای اطلب خیر کردن : راه  اّول

برای ایشان «طلب خیر کردن»ن،  زبا  های یاری کردن  وارث غدیر باراهیکی از  
ج َر دعا کردن برای سالمتی، فَ طلب خیر کردن در دوران غیبت،  نمون  روشن   است.  

 است.  صرامام عسربازان  زء تن جرف و قرار گ
در  شــده، جمله وظایف منتظــران برشــمرده که از دعا کردن برای امام زمان

 شود: اشاره می  عاهانیل شده است که به یکی از این د  دعاهای م تلفی

 
در ایــن   .مــانیفییــه ای  ، مهــدیااسان  زبان در سراوشتاقش  ان، رک:  آشنایی با گناهان زب  ای. بر1

 نو  گناه برای زبان شمرده شده است. 190کتاب، بیش از 
 . 254، ص176رضی، خطبه ، سّیدب   لا  اهب. 2
ســوی موسید محمــدتیی  الله  ، آیتالمَكاِرمكیالمِ ک:  برای آشنایی بیشتر با وظایف منتظران، ر.  3

منتظــران را ظــایف فــه از واب، هشتاد وظیسنده در این کت. نوی479ـ    147، ص2، جیاصفهان
 دهد.مورد بررسی قرار می
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ــ   یات ــ م  ــد: ام چــه در قنــوت نمــاز جمعــه »فرمــود: ام رضــال گوی
گویند، نگو؛ آنها می  چهآن»فرمود:    مام د، اینگودم میچه مرگفتم: آن  «، گوییممی

 بلکه بگو: 
مَّ أ هََُ َدَك َو َخلِ للَّ ََْ ِلْح َعب صََْ

َ
َلْح  أ صََْ

َ
ا أ َ  ِبمَََ َََ َلَ أ  َت یَفت اَءَك َو ُرسََُ َََ ْنِبی

َ
ُه َو ُح أ َََّ ف

ْد  ی 
َ
ْیِن َیَدیََْ اْلُقُدِس ِمْن ِعْنِدَكأ َو  هُ ِبُروِح  ِبَمَلِئَكِتَ أ َو أ ْن بَََ ُلْكُه مََِ ِه فََِ َخلْ   ْن ِه َو مََِ اسََْ

أَرَصد ْبِدْلهُ یَ   او
َ
ْمن  ْحَفُظوَنُه ِمْن ُکل  ُسوٍءأ أ

َ
أ َیْعُبُدَك َل ُیْش ِمْن َبْعِد َخْوِفِه أ أ او ْیئاو ِرُك ِبَ  شَََ

 َو َل َتْمَع 
َ
َ  ُسْلَا َحٍد ِمْن َخْلِقَ  َعَلی َولِ ْل ِْل أ َواْئَذْن َلُه ِفي ِجَه ی  هِأاناو َك َو َعُدو   اِد َعُدو 

ْنَص ِمْن ِني  لْ اْجَع َو 
َ
ِدیٌر ُکل  َشْي   أ ِإنََّ  َعلیاِرهِ أ ََ  چــه کــه کــاردایا، بــه وســیله آنخ  ؛ٍء 

( را ت )امام عصــرنشینرا اصالح فرمودی، امر بنده و جا  پیامبران و فرستادگانت

س از و ا  ، نت گرداگردش را فرا بگیــرو با فرشتگا  ، نیز اصالح فرما د  و را بــا روح  الیــ 

نگهبانی در پــیش رو و از پشــت ســرش اقب و  و مر  ، انگرد یدش  أی خودت، ت  جانب

که دارد، محیطی و پس از شرایط ترسناکی    ، گذارند هیب بدی به او برسدبگمار تا ن

و  ، دانــدشــریك تــو نگر  هم کن، تــا تــو را بپرســتد و چیــزی را فرا   سراسر آرام برایش

ه تــا اجازه بداو به  و ، رار مدهب یك از آفریدگانت بر ولّیت قچیرگی و قدرت برای هی

مانا تو بر را نیز از یارانش قرار ده، هو م  ، ا دشمن تو و دشمن خودش به نبرد برخیزد ب

 نا هستی«.هر چیزی توا
 

ۦُ  ،ُسول  ّمن رَ  ضَ إََّّل َمّن اْرتَ . اشاره به آیه  1 ارَصنَ   يَْسلُُك ّمن بَّي يََديْۦّ َو ّمْن َخلْفّنۦّ فَإّنَ مگــر ؛ د 
 پشت ســر  د از پیش رو و د(، پس خداونکنمطلع میاز غیب  )  دباشاو خشنود  از  که  ای  فرستاده

 لکی و بشری را از مزاحمت شــیاطین مصــون دارنــد()تا رسوزن م    کندانه مینی رونگهبانا  ،او
 (. 27ه جن، آیه سور)

د  مصباح  . 2  .413ابن طاووس، ص ، سیدوعاألسب جمال   ؛367، ص1، شیخ طوسی، جالم تَهَج 
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 نکات

نمــاز جمعــه سفارش فرمــوده کــه ایــن دعــا در قنــوت ضا. هر چند امام ر1
 است.  زمان و هر مکانی بسیار سزاوارانده شود، ولی خواندنش در هر خو

 از سه ب ــشباشد؛  می  ج و سالمتی  امام زمانعای فرکه شرح دعا  ین دا  .2
 تشکیل شده است:  

مور برای آمدن  آن حضرت )ا عا برای فرج امام عصر د بخش اّولأ   ؛  ( صالح ا 
س و  )به وسیل  رت دعا برای سالمتی  آن حض  ش دومأبخ د  فرشتگان، روح  الیــ 

 ؛ دی خاص مورد حفاظت قرار گیرد(افرا 
ذن ، درخواســت ا  امــام عصــر  سلطنت بر)عدم    عای  ویژه د  هس  سومأبخش  

 (.قرار گرفتن جزء یاران آن حضرت جهاد و 
 

 شد؟توان سرباز و یاِر امام زمانچگونه میسؤال:  
 د؛ ابــو بصــیر گویــد: زیــر پاســخ دا  تــوان بــا توجــه بــه روایــتاین سؤال را می

هُ َمْن »فرمود:  امام صادق ْن  َسرَّ
َ
َحاِب  ِمْن  َن وَیكُ  أ صََْ

َ
ْل  اْلقَََ أ ْرأ َو ْلَیْعمَََ اِئِم: َفْلَیْنَتظََِ

ْخَل أِ َو ُهَو ُمْنَتِظٌر بِ 
َ
َن    اْلَوَرِعأ َو َمَحاِسِن اْْل ُه مََِ اَن لَََ اَم اْلَقاِئُم َبْعَدهُأ کَََ ََ َفِإْن َماَت َو 

ْجِر مِ 
َ
ْدَرَکهُ اْْل

َ
ْجِر َمْن أ

َ
و    ْثُل أ    ِنیئاو َو اْنَتِظُرواأ َه   ا َفِمدُّ

َ
ا  َلُكْم أ ُتهَََ ةُ اْلِعصَََ یَّ   ؛اَبُة اْلَمْرُحومَََ

ر شمار یاران قائم شادمانش سازد، باید به انتظار باشد، و با حال هر کس که بودن د
لق نیکو رفتار کند و چنین ش صی   س اگــر پ  ؛منتظر استانتظار به پرهیزگاری و خ 

ماننــد ز پــاداش هاۀ او م کند، بهرشت او قیاذس از درگپ اجلش برسد و امام قائم
منتظــر باشــید، گــوارا و پس بکوشید  ؛آن حضرت را درک کرده باشد  است کهکسی  

 باد شما را، ای جماعتی که مشمول رحمت خدا هستید«.
 

عمانی، ص أالغیبة  تاب  ک. 1 لی، ج أاةاله د     اثبا؛ 200ن   .159، ص5شیخ حّر عام 



 83   ردیغ یاری وارثنصرت و  :وم سفصل 

 نکات

  ، اخالق نیکو.: انتظار، ور. در این روایت به سه عمل دستور داده شده است1
رکــن دوم، هــا(؛ وبیخ) یلاد: رکن اّول، کسب فضاراصلی د . اخالق دو رکن2

پرورانــد، را در سر میعصرها(. ش صی که هوای  یاری  امام  )زشتی  یلفع رذاد
زینــد و های اخالقی دوری میها و پلیدیآراید و از زشتیخود را به خوبی ها می گ 

بــه دام    دنر نــه افتــاو گ  قب  افکار و اعمال خویش است، همواره مرا در مسیر انتظار
 .زیادتر خواهد کرد  امام زمان خوبان،  معشوق  او را با    فته فاصل رفته رها،  یبد

های زیادی بیــان شــده اســت؛ بــه عنــوان در روایات، برای انتظار فرج ثواب  .3
ْمِرنَ فرمود: »م ال امیرالمؤمنین

َ
هِ اأ َکاْلُمتَ اْلُمْنَتِظُر ِْل ِط ِبَدمََِ ِبیِل   َشح  ي سَََ هِ   فََِ  ؛اللَََّ

 «.  ن غلطیده استبه خو در راه خدا ی است که نند کسمنتظر امر ما، ما
؛ بــه نتظار فرج از برترین اعمــال شــمرده شــده اســت. در برخی از روایات، ا4

ْفَضُل فرمود: »رسول خدا عنوان نمونه،  
َ
اِل   أ ْعمَََ

َ
ي  أ تََِ مَّ

ُ
اُر إ  أ َرِج   ْنِتظَََ برتــرین   ؛اْلفَََ

ــار  ــن، انتظ ــت م ــتکارهــای ام ــرج اس ــی «.ف ــاد در روایت ــام ص ــ قام  د: وفرم
فْ »
َ
«. هــا، انتظــار فــرج اســتعمل  بــا فضــیلت تــرین  ؛اْنِتَظاُر اْلَفَرِج   َماِل اْلْع   َضُل أ

ْفَضُل فرمود: »همچنین امام جواد
َ
ْعَماِل  أ

َ
عمــال برترین ا ؛ْنِتَظاُر اْلَفَرِج إ أِشیَعِتَنا أ

 ما، انتظار فرج است«.شیعیان  

 
 . 625، شیخ صدوق، صخصال؛ 115، ابن شعبه حّرانی، صلالعقو َحف  ت  . 1

 . 218، ص 50، عالمه مجلسی، ج بحاراألاوار ؛  21، علی بن حسین ابن بابویه، ص ة التبصر   اإلمامة . 2

 .  208، ص75عالمه مجلسی، ج  ،بحاراالاوار؛  207، ص2، اربلی، جالغ مَّ  فکش. 3

 . 281، خّزاز، صاألثر  فايةک ؛377، ص2، شیخ صدوق، جالّدين کمال .4

ْفَضُل ِجَهادِ فرمود: ». رسول خدا5
َ
ِتيأ إْنتِ أ مَّ

ُ
ف    «)َظاُر اْلَفَرِج  أ عبه حّرانــی، ، ابــن شــ  عقللولال  ت حللَ

 (. 37ص
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 ســت. درا عمل جنساز تظار فرج ، انشودبه این روایات، معلوم می  . با توجه5
)هدفوجود دارد و در    حرکتعمل هم   قرار گرفتــه   سبقت  و  سرعتنیز    مند(حرکت 

ا فرماید:  که خداوند میچنان  ؛است ْم لهنَ ََياّت َو هنُ ْوََلَك يَُسارُّعوَن ِّف اۡلنَ
ُ
أ

 نجــام ر اورزند و آنانند که داب میهای نیك شتکه در کار هستند 2آنان  ؛ابُّقونَ سَ 
خداوند   جویند. همچنین در دعای عهد ازسبیت می  گران(، از دیای نیكکاره )  آن

یَن َعْنُهأ َو اْلُمَسارِ أشود: »خواسته می اب  ْعَواِنِهأ َو الذَّ
َ
ْنَصاِرهِ َو أ

َ
ُهمَّ اْجَعْلِني ِمْن أ  ِعیَن للَّ

َضاِء َحَوائِ   هِ ِإَلیْ  ََ االاْلُمَحاِمیَن َعْنُهأ َو    ِمِهأ َو ِفي  َو اْلُمْسَتْشَهِدیَن َبْیَن ِهأ  َلی ِإَراَدتِ ِبِقیَن إِ سَّ
ــ و یاوران و مدافعان او )امام زمان  خداوندا، مرا از یاران  ؛َیَدْیهِ   ان( قرار بــده، و آن

ی وی، و کســانی کــه در هــاز پشــتیبانورزند، و اکه در انجام میاصد او سرعت می
 شوند«.د میرکابش شهیدر   کهاند، و آنان تش سبیت گرفتهدت به حضرارا 

فرصت ها را از دست   اهل سرعت و سبیت بودند؛اب سّیدالشهدا . اصح6
و در نهایت در رکاب موزی خــویش بــه فــوز   ، مند شدندها بهره د و از لحظهندادن

 شهادت رسیدند.

 مام زماناحبوب ساختن  م راه دوم: 

در   یشــاناوب سازی  محب  با زبان، وارث غدیرکردن     اریای یهیکی دیگر از راه

 
 . 61آیه . سوره مؤمنون،1
ترس پروردگارشــان هراســانند؛ . از  1دارای چند ویژگی هستند:  این افراد،    بر اساس آیات قبل،  .2

ــ   . در راه 4آورنــد؛  .برای پروردگارشــان شــریك نمــی 3رشان ایمان دارند؛  وردگا ت پر آیا . به  2   د خداون
   گردند. از می های آنان هراسان است که به سوی پروردگارشان ب دل کنند، در حالی که  انفاق می 

 .96، ص53، جعالمه مجلسی  ،بحاراألاوار. 3

َح  ال رَّ َو اْلُفْرَصُة َتُمرُّ مَ فرمود: »   منین امیرالمؤ .  4 رِ اِب سَّ هــا چــون ابرهــا  ؛ و فرصــت أ َفاْنَتِهُلوا ُفَرَص اْلَخیَْ
   (. 21، سّید رضی، حکمت الب     اهب«) ارید م نیك را غنیمت ش    های پس فرصت گذرند،  می 
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خــاص  نوادۀ خــود بــه صــورت و در دل و اندیش  خــا   مردم به طور عام اندیشدل و  
بــرای شــیعیان تبیــین  بیتاست. این وظیف  مهم در کالم نورانی و ارزشمند اهل

 شده است:

 وایت اّولر

مــرا نصــیحت م،  ت شــوعرك کــردم: فــدایبه امام صادقگوید:  مه میعلی
بدارنــد، و کــاری نکنیــد کــه تمان  د که مردم دوسکاری کنی  د: »حضرت فرموفرما.  

، هم  محّبت ها را به سوی ما بکشانید و هر گونه یمین  آنها واقع شومورد ب    و ک
هستیم و هــر  ، ما اهل آنق ما گفته شودزشتی را از ما دفع کنید، هر خوبی که در ح

   ود، آن گونه نیستیم...«.ش گفتهما  ۀ بدی که دربار

 ت دوم روای

ْد  ك گوید: امم  کــه دوســتی    ایهفرمود: »رحمت خــدا بــر آن بنــددقام صار 
پذیرنــد را شناســند و میبه سوی ما بکشاند، آن چه از س نان مــا را کــه می  را مردم  

ــ  ــان کن ــان بی ــرای آن ــه ازب ــا ر د، و آن چ ــ نان م ــار می ا س ــد انک ــرک کن ــد، ت  کنن
   («.کندن ن)بیا

 روایت سوم

 رده کــه آن حضــرت فرمــود:یل کنز امام سجاددی ی را احی امام عسکر

 
وَنا إِ .  . »..1  ِحبُّ

َ
اِس   َلیأ ُض أ َو َل ُتبَ النَّ وا ِإَلْیَنا مأْ وَنا ِإَلْیِه غ  ٍةأ َو ُجرُّ ا وا َع اْدَفُع ُکلَّ َمَودَّ ا ِفینََ یٍحأ مََ بَِ ََ لَّ  ا کَُ نَّ

ا  ٍر َفَنْحُن ِمْن َخیْ  ُهأ َو مََ ْهلَُ
َ
َو   أ رٍّ فََ ْن شََ ا مَِ یََل ِفینََ ُن کََ َِ ا َنحَْ  ، الشللیعة صللفا ...« )َذِل   اللَِه مََ

لی، طبری مصففیال بشارة؛ 39ح ،28شیخ صدوق، ص  (.222، صآم 

اِس َة   َمَودَّ للُه َعْبداو اْجَترَّ ُمْدِرُكأ َرِحَم اَیا  . »2  َثُهْم ِبَم   النَّ  ،امالی  «)ُیْنِكُروَن أ َو َتَرَك َما  ا َیْعِرُفوَن ِإَلْیَناأ َفَحدَّ
 (. 99ق، صشیخ صدو
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را در نظــر بنــدگانم دوســت بشناســان و م  ت موسی وحی فرمود:»خداوند به حضر
وســی عــرك کاری بکن که من هم م لوقات خودم را دوســت بــدارم. حضــرت م

ــ  کــرد: ــ ن کــار را چگونــه انجــام بــدهمم خدخداونــدا، ای هــا و رمــود: نعمتد فاون
ر  ای را کــه از دوست بدارند. اگر تــو بنــدهرا دن بیان کن تا مبرای آنا  مرا   هایاحسان

ام بر گردانــی، بــرای تــو ه سویم برگردانی، و گمراهی را به آستانهب  من روگردان شده
گرفته باشی و شب هایش   ه زهایش را روزدارد، که رو  بیش از یك سال عبادت ثواب

ــ : خداوندا کرد  وانده باشی. حضرت موسی عرك ب خز شرا نما  تم، این بنده کیس
وبــاره عــرك د  کش است. حضرت موسیداوند فرمود: بندۀ گنهکار  متمّرد و سرخ

کرد: بنده گمراه کدام استم خداوند فرمود: کسی که امام زمان خود را نشناســد، و 
تیــد اســت، مع  یعتن او باشد، با این که به آن شــره شریعت و دیسی که جاهل بک

 یابد«.دست  تا به رضای او  کندنمی  بادتولی به خداوندش ع

 نکات

کند؛ چه بــا   مام عصروّجه امتها را  زبانش، دل  . به هر صورت، کسی که با1
احادیث  نیل و شرح  ها که از طریق  ذکر  فضائل ایشان، چه با بیان علوم و معار   آن

 ؛ینــدازد ب یرتنهََا وارث غََدم را به یــاد   مرد ر،  و چه با سرودن  شع  میّسر است،   ایشان
 است.   ایشانادیق  محبوب ساختن   ز مصموارد ا م  اینه

 مام عصــرن وظیف  مهم؛ یعنی محبوب سازی اایی تحیق ب شیدن به  . برا 2
ــ اّرفی کننده،  مردم، ززم است در ابتدا ش ص  مع   در دل و اندیش ویش مام زمان  خ

بــرای  یشــانو عملــی بــرای محبــوب ســازی  امــی  عل  بشناسد تا قدرت به خوبی  را  
 .ران داشته باشددیگ

 
 .4، ص2، عالمه مجلسی، جاواربحاراأل. 1
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 بیتإحیا کردن  امر اهل  :سومه را

 بیــتبا زبان، احیــا کــردن  امــر اهلوارث غدیر  ن  های یاری کرد راه  یکی از
حیای امر ایشان، زنده نگه   اد فضــایل و ی  بیتاهلداشتن  دین   است. میصود از ا 

شــبهاتی کــه دشــمنان و لبــ  ا در غاشتن آن علوم است، تدهنگ و علوم ایشان، و باقی
   کهنه نشود. بیتلآورند، مرام، فضایل و علوم اهوجود می  ا بههآن

را احیــا کــرد  بیتتوان، امر اهلهای م تلف میبر اساس روایات، به روش 
 شود: اره میکه به دو نمونه اش

 بیتاد گرفتن و یاد دادن علوم اهل روش اّول: ی

اقعــی و صــحیح لم وکه تنها ع بیتعلوم اهل  و اد گرفتن و یاد دادن  معاری
 رساند.دت حیییی میعاکند و او را به ساست، قلب  انسان را پاک می

 روایت اّول

َروی گوید: شنیدم امام رضــا الم ه  َم فرمــود: »عبدالس  ُه َعبََْ   َرحََِ االلَََّ ْحیَََ
َ
 داو أ

ْمَرَنا
َ
 ك کــردم: ایشــان عــر . بهکه امر ما را زنده بدارد«  را   ای؛ خدا رحمت کند بندهأ

ْمَرُکمَف  َو َکیْ 
َ
ا َو »: زنــده بــداردم فرمــود چگونه امــر شــما را   ؟ُیْحِیي أ ُم ُعُلوَمنَََ َتَعلَّ یَََ

اَس َلْو َعِلُموا َمَح  اَس  َفِإنَّ النَّ ُمَها النَّ و علوم مــا را بیــاموزد   ؛ُعوَنابَ ِمَنا ََلتَّ َکَل  اِسَن ُیَعل 
 ، حتمــا  از مــا اننــدســ نان  مــا را بدهــای  نیکیگــر  ردم یاد بدهد؛ زیــرا مــردم اه مب

 کنند«.پیروی می

 
  .253، ص9ی، ج، عالمه مجلسولالعق  ِمرآة  . 1

ــدوق، ج، ضللااخبارالر عیللون .2 ــیخ ص ــاب307، ص1ش  ، األخبللار معللاای ؛69، ح28، ب
 .13، ح30، ص2ج ، عالمه مجلسی،بحاراألاوار؛ 180خ صدوق، صشی
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 دوم  روایت

 نشینید و از مــا ســ ن َضیل بن َیسار فرمود: »آیا گرد هم میف  به  امام صادق
مــن ایــن مجــالس را ،  ود: به راستی، آری. فرمگوییدم عرك کردم: فدایت شوم می

یاد شــود و او ند یا از ما نزد را یاد ک ما ا زنده کنید. همانا هر کهما رر  دوست دارم، ام
اوند گناهــان او را بب شــاید، خداش خارج شود،  دیده  به اندازه بال  مگسی اشك از

 از کف دریا باشد«.یشتر  باگر چه 

 بیتاهل شیعیان    روش دوم: دیدار  

 یت اّولروا

گر یکدی  اشند که برای وزیت ما بهنی بسافرمود: »شیعیان ما کالمؤمنینامیر
نده کردن امَر برای ز تی ما با یکدیگر دوستی نمایند، و  دوسنند، و در راه  ب شش ک

، اگر خشمگین شوند ستم نکنند، و اگر راضی و خشنود دیدار یكدیگر برونده  ما ب
کــت هســتند، و بــا هــر کــس گان  خــویش بر، بــرای همســایباشند، اسرا  نورزنــد

 فا و صمیمیت دارند«.د، صننمعاشرت ک

 م یت دوروا

( را یدن  یکدیگر بروید و مطالب علمی )احادیــثه دبفرمود: »ادقامام ص 
 

ُثوَن؟«أ  َتْمِلُسوَن . »1 ْلُت   َو ُتَحد  اَل: »تِ َُ ََ َه : َنَعْمأ  ِحبُّ
ُ
ْحُیوا ْلَ  اْلَمَماِلُس أ

َ
أ اأ رَ اأ فََ ْمَرنََ

َ
َم اللَُه مََ أ ْن حَِ

 
َ
ْمَرنَ أ

َ
ْو ُذِکرْ َمْن    أا ُفَضْیُل ا. یَ ْحَیا أ

َ
َباهُأ َفَخَرَج َعْن َعْیَنْیِه ِمْثُل َجنَ ْنَد َنا عِ َذَکَرَنا أ َر اللَُه  اِح الَذُّ ُه ِبأ َغفََ لََ

ْکَثَر ِمْن َز ُذُنوَبُهأ َو َلْو َکا
َ
، الشیع   وسائ؛ 32وق، ص، شیخ صداإلخوان  م صادقة« )  َبِد اْلَبْحرِ َنْت أ

ّر شی لی، جخ ح   (.282، ص44ه مجلسی، ج، عالم بحاراألاوار ؛20ص ،12 عام 

ْمرَِناِتَناأ اْلُمَتَلاِوُروَن فِ وَن ِفي َمَودَّ أ اْلُمَتَحابُّ َنا اْلُمَتَباِذُلوَن ِفي َوََلَیِتَنایَعتُ ِش . »2
َ
ِذیَن ِإْن َغِضُبوا ي ِإْحَیاِء أ أ الَّ

یخ کلینی، ، شفیکا« )اْلٌم ِلَمْن َخاَلُاو َمْن َجاَوُرواأ ِس َلی  واأ َبَرَکٌة َع ِرفُ وا َلْم ُیْس أ َو ِإْن َرُض َلْم َیْظِلُموا
 (. 24ح،   َو ِصَفاِتهِ َو َعََلَماِتهِ َباُب اْلُمْؤِمِن   ،237، ص2ج
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های آلوده، پاک و )همچنین( امــر  مــا حدیث، دل   ید؛ زیرا به وسیلکنبا هم گفتگو  
 ده بدارد«.امر ما را زن د کسی را که ، خدا رحمت کنشودزنده می

 بیتاز مکتب اهللمی  ع  چهارم: دفاع  راه 

لمــی از مکتــب  ، دفــا   ع  بــا زبــان  عصر  مام ی یاری کردن  ا ها از راه  راه   چهارمین 

های  دفا  کردن، دفا   فرهنگی و علمی و تالش بــرای  روش  از جمله است.  بیت اهل 

ای کنترل افکــار   ر مچنین کوشش ب است؛ ه   بیت های  مکتب اهل توسع  افکار و آرمان 

 آنان است.    با دشمنان علمی  و مبارزه و مناظرۀ    بیت اهل   ی  م الفان  فکر 

تعــّرك بــه حــریم دیــن، توانــد نســبت بــه هجــوم و  نمی  بیتدار اهلستدو

اســت. پــس یکــی از تفاوت باشد؛ چرا که حریم دین، حــریم امــام  معصــوم یب

 شــّیع، میابلــه بــا هجــوم م الفــانتاز اعتیادات ایشان، دفا  بهترین مصادیق  یاری  

 است. بیتاهلمنان   گویی به شبهات دشپاسخ شیعه و

 بیتروایات دفاع علمی از اهل 

ــ داران  ایشان تبیــین برای دوست  بیتمهم در کالم نورانی  اهل   این وظیف ده ش
 شود:است که به چهار روایت اشاره می

 روایت اّول

د توجه قــرار ری کنندۀ امامش بود را مورکه یان  َحَکم را  هشام  بامام صادق
 

ْوا َو َتَح . »1 ََ اِئَنِةأَي اْلُقُلوِب  َفِإنَّ ِباْلَحِدیِو َتَمل  اَدُثوا اْلِعْلَم   َتَل مْ   یِو َو ِباْلَحِد   الرَّ
َ
أ َفَرِحَم اللَُه رَِناِإْحَیاَء أ

 َََ َََ م ْمَرن
َ
ا أ َََ ْحی

َ
ــور، جللئللالیا الیعللو« )اْن أ ــی جمه ــن اب  ، حللاراالأاوارب؛ 27، ح67، ص4، اب

 (.14، ح202، ص1المه مجلسی، جع
 . 414ی، ص، سید محّمد بنی هاشمتدر  ربآفتاب .2
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ُرَنادربارۀ او فرمود: »  ش جا باز کرد وحّج برای  ایام   رداد و در محفلی د هِ بِ  َناصََِ َو  َقْلبََِ
 بیت( است«.دستش، یاور ما )اهل وهشام[ با دل و زبان ] ؛ِلَساِنِه َو َیِدهِ

 نکات

 خویش است.مام   عنایت ویژۀ ا. یاری کنندۀ امام، مورد توجه و 1
یــد کــه مــدال آساب میحس به اافت ار برای یک شیع  امام شن  . این بازترین2

 ایشان دریافت کند. د ت  امامش را از دست  مبارک  خونصر

 روایت دوم 

کــار بــرای میابلــه بــا هجــوم دشــمنان  ســتور  دهمراه با بیان یک امام صادق
ه فرمود: گون پردازند، این دین میرزهای  به دفا  از مشیعه، در بیان پاداش  افرادی که  

هــا را از ســر  ند و شــّر آن را بشــک   بیــت هل دشــمنان ا   شد که ا ب »کسی که هّمتش این 
ــ نشــان  رســوایی  آن و از آن چــه  و دوســتان  بیچــارۀ مــا کــم کنــد، ن  شــیعیا  اســت،  اه

حّمد محّمد و آل مها را آشکار نماید، و شکوه  امر  های آنبرداری کند، و زشتیپرده
هــای یــیبــه دارا   ا او ر  تنمایان سازد، خداوند همین همــّ )درود خداوند بر آنان( را  

کند که در میابل هــر حرفــی از یل میبدهایش ترای ساختن قصرها و خانهبهشتی ب
هــا هــای  همــ  اهــل دنیــا از آن خدا، بیش از دارایــین  هایش در برابر دشمناحّجت

ــ   هایی کــه تــواناستفاده کند؛ دارایی (ک از آنهــر ی برداشــتن    هــا بــیش از )قــدرت 
ها و قصرهایی )خواهد عمتها و نساختمانه بسیار  چپس    .تها و زمین اسآسمان

 داند«.ن نمیها را غیر از پروردگار جهانیاه ارزش آنک داشت(

 
 . 4، حةِ ْلُحمَّ اِر ِإَلی ااُب اْلْضِارَ بَ ، 172، ص1ی، ج، شیخ کلینکافی. 1
هُ   َکاَن   َمْن ».  2 َواِص   يفِ   َهمُّ هَْ ْلَمَساِکیِن ِمْن ِشیَعِتَناأ اْلُمَوالِ ِن اِب َع َکْسِر النَّ

َ
ا أ ِتأ یَ یَن َلنََ ُرُهْم َل اْلَبیَْ ْكسَِ

یِه َعْنُهْمأ َو یَ  ُن َعْوَراتِ ْكِشُف َعْن َمَخاِز ْمَر مُ ِهْمأ َو ُیَفخ  ْمأ َو ُیَبی 
َ
ٍد َو ُم أ َلَواُت اللَ آِلهِ َحمَّ  ْیِهْمأِه َعلََ صََ
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 سوم روایت

را ایــن گونــه معرفــی در روایتی، دوستان امام عصرامام حسن عسکری 
َواَزُر َتنْ إْس فرماید: »می یَنأ فَََ ضََْ َبُاوا الد 

َ
َدِة اْل ی ُمَماهَََ اســتنباط   دیــن را   ؛َدادِ وهُ َعلَََ

 کنند«.به یاری  آن اقدام می  ، نند، و از طریق مجاهده با دشمناکنمی

 ارم روایات چه

تی میابل  دوســتان  خــویش بــا دشــمنان دیــن را مشــاهده نمایــد،  نیز وق امام عصر 
َ   ی دِ   اْجَعْل َمْن َیْتَبُعِني ِلُنْصَرِة َو  فرماید: » می دعا    ها و برای آن شود  خوشحال می  ِد نََِ یَنأ  ُمَؤیََ 

ْم ِبسََُ لَ َو َع   ُمَماِهِدیَنأ   ِبیِلَ  َس   َو ِفي  َراَدهََُ
َ
َراَدِني َو أ

َ
یَن...  وٍء َمْنصََُ ی َمْن أ ي  وِر ْم فََِ َو اْجَعْلهََُ

ْمِنَ  
َ
ْرَحَم ا أ  ِحْرِزَك َو أ

َ
اِحِمیَن ِبَرْحَمِتَ  َیا أ را که برای یــاری  دیــن  تــو،  کسانی    دایا[ آن خ ]   ؛ لرَّ

ــ   ا از جهــادگران در راه خــود قــرار فرما، و آنان ر د، تأیید  کنن ی م وی  از من پیر  ــ ب را در    ن ا ده، و آن
ــ یشان نّیت ب ه من و ا میابل کسانی که نسبت ب  را در دژ اســتوار و    ن ا د دارند، یاری فرما... و آن
 «.  نندگان ک ترین رحم ننده ک م رحمتت ای رح   امن  خویش قرار بده، با 

 ل با عم ریث غدوارشیوۀ سوم: یاری کردن  

با آن امام  خــویش را   ندتوامی  بیتیی که دوستدار اهلهار از شیوه یکی دیگ
 « است.ملع ن بایاری کردیاری کند، »

 
→ 

ْمََلِك َجَعَل ال
َ
َة أ ُصوِرهِ َو ُدوِرهِأ یَ ِمَنا الْ لُه ِهمَّ َُ ُحُروِف ُحَمِمِه َعَلی ل  َحْرٍف ِمْن ْسَتْعِمُل ِبكُ ِن ِفي ِبَناِء 

ْع 
َ
ْکَثَر أ

َ
نْ َداِء اللِهأ أ ْهِل الَدُّ

َ
ْمََلکَاو  ِمْن َعَدِد أ

َ
ُة کَُ َیا أ وَّ ٍد أ ََُ ِل َتْفضَُ ل  َواحَِ ْن َحمَْ َماَواِت َو  السََّ ُل عََ

 
َ
أ َفَكْم ِمْن بِ اْْل ًِ ورٍ أ َو  َناٍء ْر صَُ َُ ْن  ْم مَِ ٍةأ َو کََ ْن ِنْعمََ ْم مَِ ِرُف کََ ْدَرَها ِإَلَّ    ََل َیعَْ اَلِمیَن   َََ « َربُّ اْلعََ

 (. 19، ح10، ص2، ج، عالمه مجلسیراألاواربحا)
 . 448، ص2ج ، شیخ صدوق،لدينا کمال. 1

عَ ال  م هَب  . 2  . 302صاووس، ، سید ابن طوا دَّ
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« نام بــرده شــده اســت؛ یاری کردن با دستروایات از این شیوه، به عنوان  »  در
 ســت« بــه عنــوان مظهــر قــدرت  آدمــی اســت. یاری رســاندن، »د   ته در این نوالب

ن شــود کــه بــا عمــل خــویش آگفته می  ا دست، به کسیببیتهلنندۀ اکاری  ی
شــود. بــا یشان مــیجهت یاری  املی در  هر گونه ع  بزرگواران را یاری کند که شامل

ت  اســ   ایــن عصــر   مام ترین شکل  یاری  ا توان گفت: از جهتی مهم این توضیحات می 
  وم امــان  معصــ رنــگ ام   ر بــه فتارهای  فردی و اجتماعی، هــر چــه بیشــت که انسان در ر 

 بپردازد.زمانامام    و یاری   ینتواند با عمل  خویش به تبلیغ ددرآید و ب

 با عمل معصوماندن  امامیاری رس روایات  

 روایت اّول

د  ُهوَ  قُلْ مانند  » َمَ ل تو فرمود:به امیرالمؤمنینرسول خدا  ََ
َ
  الَِلُ أ

ا خوانده، یك سوم قرآن ر ین است کهم ل ا  انداست؛ هر که این سوره را یك بار ب و
ین است که اند م ل ا، دو سوم قرآن را، و هر که سه مرتبه ب وندو هر که دو بار ب وا

واب تمام قرآن را خوانده است. همچنین هر کس تو را با دل دوست داشته، معادل ث
د و با ه باشتداشدهند، و هر که تو را با دل دوست می  مال بندگان به اوز اعیك سوم ا

دهند، و هر کس تو را با ان را میدگبه او دو سوم از ثواب اعمال بنان یاریت کند،  زب 
بان و دست  خود یاریت کند، معادل ثواب  تمام بندگان اشد و با زت داشته بدل دوس
 دهند«.به او می

 
 . 427ی، صهاشم ، سید محّمد بنی ربت درآفتاب .1

د  قُْل ُهَو الَِلُ   َمَثُلَ  َمَثُل . »2 ََ
َ
ََ     أ ُه َمْن  َم َفِإنَّ نَّ

َ
ةو َفَكأ َها َمرَّ

َ
 ُثُلَو اْلقَُ َرأ

َ
َرأ ََ ا مََ ا  هََ

َ
َرأ ََ ْن  َتْیِن ْرآِنأ َو مََ رَّ

رَ َفكَ  ََ َما  نَّ
َ
 ُثُلَثِي أ

َ
رَ ْرآِنأ َو َمْن اْلُق   أ ََ َها َثََلَث َمرَّ  

َ
ََ أ َما  نَّ

َ
  اٍت َفَكأ

َ
َ  ِبَقلْ اْلُق َرأ َحبَّ

َ
اَن ْرآَنأ َو َکَذِلَ  َمْن أ ِه کََ بَِ

ْعَماِل اْلِعَبا  َثَواِب ُه ِمْثُل ُثُلِو  لَ 
َ
َ  أ َحبَّ

َ
ْع َلُه ِمْثُل  َساِنِه َکاَن   ِبَقْلِبِه َو َنَصَرَك ِبلِ ِدأ َو َمْن أ

َ
 ِل اْلِعَباِدأَماُثُلَثْي أ
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 وم دایت رو

 نزبــاما نیست آن کســی کــه بــا زبــان بگویــد]با فرمود: »شیع   قصاد  امام 
که با زبــان و   ستملش م الفت کند. شیع  ما کسی اکند[، ولی با عر  محّبت  اظها

بــه کارهــای مــا عمــل نمایــد؛ اینــان   یروی کند وآثار ما پقلبش موافق ما باشد و از  
   شیعیان ما هستند«.

 زبان و قلب و عملش ی کسی است که با  واقعروایت، شیع   نکته: بر اساس این  
 باشد.  یتبیاری کنندۀ اهل

 با عمل  ث غدیر واریاری کردن  های راه

 مام عصراز ا لیعمراه اّول: دفاع 

ــ یکــی از راه ــ زمــان مــام ا ردن  هــای  یــاری ک  ا   عملــی از ایشــان اســت. ، دف
ال درخواســت د متعاها از خداوناند که در دعبه شیعیان یاد داده  امامان معصوم 

در دعــای عهــد مام صــادقد؛ اهر دقرا   مام عصرکه آنان را از مدافعان اکنند  
ُهمَّ اْجَعْلنِ فرماید: »می ْنَصاِرهِ  ِمْن   يأللَّ

َ
ْعَواِنهِ   أ

َ
اب    َو   َو أ هُ   یَن الذَّ خــدایا، مــرا از    َعنَْ

 «.قرار بده ترین دفا  کنندگان اویاوران و یارانش و س ت

 
→ 

َ  ِبَقلْ َو َمْن  َحبَّ
َ
اِل ِه َو َسانِ ِبِه َو َنَصَرَك ِبلِ  أ ْعمََ

َ
َواِب أ َل ثََ ادِ  َیِدهِ َکاَن ِمثَْ ، 1، برقــی، جمحاسللن« ) اْلِعبََ

 (.54ح ،93، ص27مه مجلسی، ج، عالبحاراألاوار؛ 77، ح153ص

اَل َلْیَس ِمْن ِشیَع . »1 ََ ْعَمالِ   ِفيَنا   َو َخاَلَف  ِبِلَساِنهِ ِتَنا َمْن 
َ
ْن َو آَثاِرَناأ َو َلِك َنا َو  أ ا  اَفَق ْن ِشیَعُتَنا مََ اِنِه َو نََ ِبِلسََ

َِ آثَ  َب ْلِبِه َو اتَّ ْعَماِلنَ اَرَناأ َو َعِم ََ
َ
وَلِئَ  ِشیَعُتَناَل ِبأ

ُ
لی، ج، شــیخ حــ  الشللیع   وسللائ « )اأ أ ، 15ّر عــام 

 (.247ص

 . 82کفعمی، ص،  األمین بلد  ال .2
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ــ در دوران غیبــت،  منتظران  امام  عصــرو فعالّیت  هم     حرکت  ترینمهم  دبای
گــرفتن از شــهدای   گــوریزی برای فرج باشد و بــا المهرای ظهور و برناسازی بنهزمی

دغ  دینی و یــاری کــردن  دیــن خــدا در ا داشتن دغاه خدا و بکربال و مجاهدان  در ر
 آماده شوند.ظهور در دوران  یرتنها وارث غددوران غیبت، برای یاری  

 تبیاهل ات  دفاع  عملی از روای

 لاّو  روایت

ــلیما ودودا ــن س ــ ب ــام رض ــل میان از ام ــوارش نی ــدران بزرگ ــدکاز پ ــه  ن  ک
ــ   فرمود:رسول خدا  هــا شــفاعت آن قیامــت ازه مــن روز »چهار گروه هســتند ک

ــ . کمــك1گر چه بــا گنــاه تمــام اهــل زمــین بیاینــد:  کنم،  می  ه اهــل بیــتم؛کننــده ب
دل و   ایشان با  داروستد.  3  ها هنگام اضطرار ایشان به آن؛آن. برآورندۀ نیازهای  2 

  «.کننده از آنها با دستش. دفا 4زبان؛ 

 روایت دوم 

نَ  َمْن فرمود: »امیرالمؤمنین َحبَّ
َ
َداَءَنا  ِبِهأا ِبَقلْ أ عََْ

َ
ا أ اَتَل َمَعنَََ ََ َعاَنَنا ِبِلَساِنِهأ َو 

َ
َو أ

و بــا زبــان  ت بدارد، قلب دوس هر کس ما را با ؛ِة ِفي َدَرَجِتَناَعَنا ِفي اْلَمنَّ مَ   ِدهِأ َفُهَو ِبیَ 
 ا دشمنان ما بجنگد، در بهشت با ما هــم درجــهب  و در کنار ما  ویش یاریمان کند، خ

 «.خواهد بود

 
َبَعةٌ . »1 ْر

َ
ِف أ َنا الشَّ

َ
ُِ  أ تَ ُهْم َیْوَم اْلقِ لَ   ی

َ
ْهلُذُنو ْوِني بِ َیاَمِةأ َو َلْو أ

َ
یٌن ِب أ : ُمعَِ ًِ ِل  اْلْر هَْ

َ
يأ َو اِْل ي  َبْیتَِ ْلَقاضَِ

ُِ ِه َو ِلَساِنهِ  اْلُمِحبُّ َلُهْم ِبَقْلبِ وا ِإَلْیِهأ َو َواِئَمُهْم ِعْنَد َما اْضُارُّ َلُهْم َح  اِف  ،خصللال)« ِدهَِعْنُهْم ِبیََ أ َو الدَّ
ــ 16، جالشللیعة  وسللائ ؛  1، ح196، ص1وق، جشیخ صد ــ ، ش ّر ع لییخ حــ  ؛ 4، ح333، صام 

 (.10، ح78، ص27سی، ج، عالمه مجلبحاراألاوار
 . 629، ص2صدوق، ج ، شیخخصال .2



 95   ردیغ یاری وارثنصرت و  :وم سفصل 

 با ورع  مام زماندوم: یاری کردن  اراه 

ری از خــوددا  ؛الَمحََاِرِم   الَكفُّ َعِن »گونه بیان شده است:  »ور « در ل ت این
کســب   یلــی اســت بــرایاحتیــاط ع   « نوعیرهای قطعی«. در اصطالح، »وحرام 

حکــم عیــل حرام؛ به بیانی دیگر، احتیاط در امــر دیــن، ر  اطمینان از قرار نگرفتن د
ف کنــد، تــا ت که میاس گوید: قبل از رسیدن به مرز  حرام  قطعی، انســان بایــد توقــّ

 افتد.ینمشود به حرام  مطمئن 
بیــان   تی از شــبهاب و دوراروایات، بازترین مرتب  »ور «، اجتن  در برخی از

ْوَرُع »:  فرموداست؛ چنان که امام صادقشده  
َ
اِس   أ َد    النَّ َف ِعنََْ ْبَهةِ َمْن َوََََ   الشََُّ

بههپرهی  ناک توقف کند«.زکارترین مردم کسی است که در مورد ش 
تسلیم بودن در برابــر   و  بیتو وزیت اهل  متعتیاد به اماهمانا اصل دین، ا

 ینیمان نیز همین است. ولی آنچه ایت اسالم و است که حییایشان ا  و نواهی    اوامر
بــه وســیله رعایــت   ت از آنری و مراقبکند، روحیه پاسدا اصل را از تباهی حفظ می

ــ   مان معصوم احکام الهی است که همان »ور « نام دارد. به همین جهت اما ه ک
داننــد، یخــویش م نگیری و نجــات  دوســتادســت گار، متکّفل  خود را به امر پرورد 

ــ   اند، با ایــن تعبیــربه ور  کردهسفارش زیادی   ه رعایــت ور ، کمکــی اســت کــه ک
  کنند.میایشان  به خود یتبدوستداران اهل

 
 . 388، ص8، ابن منظور، جربالع لسان   .1

 .263-262هاشمی، ص، سید محمد بنی معرفت امام عصر. 2

بهه: ک3  داشتهکاری شک  دیگر، انسان نسبت به  شته باشد؛ به عبارت حرمت دا اری که احتمال  . ش 
 باشد که حرام است یا نه. 

 . 16، شیخ صدوق، صخصال ؛489عبه حّرانی، ص، ابن شالعقول ت َحف   .4

 . 424-423محمد بنی هاشمی، ص ، سیدعصر امام تمعرف. 5
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  ا بــه وســیلآید این است که ایشان ربر می  مام زمانکاری که از دوستداران ا
کــم  خودشان کمک و یــاری کننــد.در نجات    «  و اجتهادور» ح نــخ تســبی ور ، ح 

کــم دانــه رد داای آن را در کنار هم نگه میهه همه دانهدارد؛ ک های و عبادات هــم ح 
ها در کنــار هــم قــرار گرفتــه و مــنّظم لم است، دانهن نخ ساتا وقتی ایتسبیح دارند.  

ــ   هاشــود، دانــههستند، و اگر این نــخ پــاره   ن تســبیح بــاقی ریزنــد و دیگــر آم میه
عبــادات اســت؛ اگــر ور    ۀته درآورندور  به رشمود: »  رفماند. امام سجادنمی

شــود،   ته پاره که اگر رش  رود، به همان صورت دینداری هم )از بین( می،  بریده شود
  پاشد«.رشته شده نیز به دنبال آن از هم می

 با ورع بیتروایات  یاری کردن  اهل

 وایت اّولر

نَ در ضــمن نامــهنینامیرالمــؤم  ری فرمــود:یــف انصــاای بــه ع مــان بــن ح 
ِعیُنونِ »
َ
 دامنی واوان و پاک با پرهیزکاری و تالش فر   ٍة َو َسَدادٍ فَّ َو اْجِتَهاٍد َو عِ   ي ِبَوَرٍع أ

 استیامت در راه راست، مرا یاری کنید«.

 روایت دوم 

در آن جــا  رفتیم،  د حضرت رسول سج با پدرم به م فرمود: روزی امام صادق 
ــ [ بودند، پدر بر ]نشسته بر و من ق گروهی از شیعیان  ما، بین   ســالم   ن ا م نزدیك رفت و بــر آن

شــما را    س( و روح بــو)َنَف ســت دارم، و  »به خدا قسم، حتما  من شــما را دو  و فرمود: د کر 
 

َِ ااَدِةأ َفِإذَ اْلِعبَ   ِنَظامُ   أْلَوَرُع . »1 یَ ْلَوَرُع ا اْنَقَا هُ  َذَهَبِت الد  نََّ
َ
ا أ امُ َقاََ ِإَذا انْ  اَنُةأ َکمََ ظََ ُه الن  َبعََ ْلُ  اتَّ « َِ السَ 

، 308، ص67، عالمــه مجلســی، جبحللاراألاوار؛  40، مجلس703وسی، ص، شیخ طامالی)
 (.37ح

 .45ه ، سّید رضی، نام الب     اهب .2
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د یــاری  خــو ســعی و تــالش   دوست دارم؛ پس ما را بر این محّبت به وســیل  پرهیزکــاری و  
   «.رسید می وستی ما ن یت و د ز ز با پرهیزکاری و تالش و کوشش، به و کنید، و شما ج 

 روایت سوم

گــاه به یکی از دوســتداران خــویش فرمــود: »آصادقم  در روایتی دیگر، اما
سوگند، شما بر دین خدا و فرشتگان  او هستید، پس مــا را نســبت بــه   به خدا   باشید، 
نیــد؛ )برپــایی( نمــاز و عبــادت، و ور  و اجتهــاد یــاری کا ین خودتان( ب)د این امر
   شما است«.ر  وظیف  کردن  و  رعایت

ه از محّرمات که جّدیت در آن، اجتهاد نامیــد  اببنابراین انجام  واجبات و اجتن
حالت ور  همراه باشد تا دین  انسان را حفظ کند؛ چرا کــه اجتهــاد   باید باشود،  می

بــه َعمــرو بــن ســعید ســفارش دقرد. چنان که امــام صــادا ای نهایدف  بدون ور 
ــ دا و ور  و کوشش، و بدان کــه اجم به تیوای خکنارش میو را سفتفرمود: » اد و ته

  ای ندارد«.هکوششی که در آن ور  نباشد، فاید
شود که اجتهاد با ور  متفاوت است، ولی در هر صورت ایــن دو علوم میپس م

د بــازتر اســت؛ بــازترین اجتهــاد، تــرک البته ور  از اجتها  د.کنار هم باشندر    باید
 است.  اک ر ، توّقف کردن در امور شبهه نو  ترین مرتبو باز ستناهان اگ

 
ِح َو ال. »1

ُ
ُكْمأ َو لِه ِإن ي َْل یَح   بُّ ِحبُّ ِر

ُ
ْرَواَحُكْمأ فَ   ُكْم َو أ

َ
یأ ا َعلََ ِعیُنونََ

َ
َو ذَ  أ َ  بَِ ُكْم  َرٍع لَِ ِإنَّ اٍدأ فََ  َو اْجِتهََ

ْن تَ  َََ اُلوا َوََلیَ ل َََ ان ََِ ا ِإَلَّ ب َََ ادِ َتن َََ ــی، صالیاملل « )ْلَوَرِع َو اْلْجِته ــیخ طوس ــس722، ش  ؛43، مجل
 (.92، صلی بن حسن طبرسی، عاالاوار  مشكاة 

2« . 
َ
ُكْم َلَعلَ إِ   َما َو اللهِ أ ِعیُنونَ  اللِه َو َمََلئِ ی ِدیِن نَّ

َ
ْیكُ َذلِ   ا َعَلیَكِتِهأ َفأ َلِة َ  ِبَوَرٍع َو اْجِتَهاٍدأ َعلََ َو ْم ِبالصََّ

، شــیخ طوســی، امللالی؛  32، مجلــس270شــیخ مفیــد، ص،  یامللال« )ِع َعَلْیُكْم ِباْلَورَ اْلِعَباَدِةأ  
 (.2، مجلس33ص

وِصیَ   بِ »  .3 
ُ
َوی اللَهِ أ َوَرِع َو  َتقَْ ْم  اَِلْج َو الَْ اِدأ َواْعلََ ُِ ِتهََ ُه َل َیْنفََ نََّ

َ
اٌد اْجتِ   أ  ،کللافی« ) َل َوَرَع ِفیَهِ هََ

 (.23، مجلس194، شیخ مفید، صمالیا؛ 1، حاْلَوَرِع َباُب  ،76، ص2ج شیخ کلینی، 

َعیب گ  4. ْو فرمود: »وید: امام صادقابو ش 
َ
اِس   َرُع أ َف    النَّ ََ ُد ْبَه ِعْنَد الشُّ َمْن َو ْعبََ

َ
اِس ِةأ أ ْن النََّ  مََ
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ت    اهــل وزیــت و هایی کــه بــه  یکــی از ســفارش بیــت اهل   خــود تأکیــد  محبــّ
 : ند وظیفه دار صر مام ع اند، رعایت کردن  ور  است. از این رو دوستداران ا فرموده 

أ ــ   ایبه گونه  اّوَلو س لــق،    نرفتار کنند که دیگران با دیدن  ح  و ور   راســتگویی  خ 
هــا بــه را ببینند و چنین بیندیشند که این  بیتتربیت  صحیح در مکتب  اهل  هاآن
لق و خویی پیدا کرده  زمان  شان با امام و نسبتلیل ارتباط  د اند. این عمل چنین خ 

ر شود و کم کم بــه ایشــان بیشت  بیته مکتب اهلب  ه عالق  مردم شود کباعث می
»اگــر یکــی از شــما اهــل ور  در   فرمایــد:میامام صادقنان که  چروی آورند؛  

نیکــو داشــته اخــالق  و با مردم    ش، و صداقت در گفتارش، و ادای امانت باشد، یند
از او ســازد و  گویند: او جعفــری اســت، ایــن مطلــب مــرا خوشــحال میباشد، می

خــالق و این تربیت شدۀ جعفر است. و اگــر چنــین گویند: اشوم، و مییم  شادمان
 شــود، من نسبت داده می  بهر آن صورت، گرفتاری و ننگ  او  اشته باشد، درفتاری ند

 ر«.ت تربیت جعفگویند: این اسو می
أث را در شفاعت و نجات دادن  خــود بــه زحمــت   بیتبا گناه کردن، اهل  انیاو

 
→ 

اَم َعلَ  ََ َ
زْ أ

َ
ُد  ی اْلَفَراِئِضأ أ دُّ االنََّ هََ شََ

َ
َراَمأ أ َرَك اْلحََ ْن تََ اِس اْجِتهََ اِس مََ َرَك لنََّ ْن تََ ُنوَب اداو مََ  ؛الَذُّ

بهه توقف کند، و عابدتدم کسی است که در بپرهیزکارترین مر ــ رابر ش  ت کــه رین مردم کسی اس
 کند، و کوشــاترین مــردمست که حرام را ترك م کسی او زاهدترین مرد د، ا به جای آورواجبات ر

ف  )از گناهــان بپرهیــزد«    ست کــهکسی ا  ، خصللال  ؛489ص  بــن شــعبه حّرانــی،، االعقللول  ت حللَ
 (.16صدوق، صشیخ 

دَّ َصَدَ  اْلَحِد   َو   ِدیِنِهأ  ِفي  ا َوِرَع ُجَل ِمْنُكْم ِإذَ َفِإنَّ الرَّ . »1
َ
َمانَ یَوأ َو أ

َ
ُه مََ َو َحُسَن ُخلُ  َةأی اْْل اِسأ قَُ َِ النََّ

یَل  ُروُرأ َو ِني َذِلَ أ َو َیْدُخُل َعَليَّ ِمْنهُ ُسرُّ أ َفیَ : َهَذا َجْعَفِريٌّ َِ   السُّ
َ
َذا أ یََل: هََ َِ اَن   ٍر  َو ِإَذا کََ  َدُب َجْعفََ

اُرهُأ َو َ أ َدَخَل َعَليَّ َبََلُؤهَُعَلی َغْیِر َذلِ  َذ  َو عََ یََل: هََ َِ َدُب َج  
َ
،  2ج کلینــی،  ، شــیخ  کللافی«)رٍ ْعفََ ا أ

 (.  5ح ،  ِة اَشرَ ا َیِمُب ِمَن اْلُمَع َباُب مَ ،  636ص 
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ــ امام صــادقه  چنان ک  ازند؛نیند ر شماســت رعایــت کــردن  ور ؛ بــه فرمــود: »ب
آن   لســیره بــا آن هســتیم، و خــدا را بــه وت که ما همــوادینی اس  نه ور  آکدرستی  

ما را به خــاطر . خواهیممی خود یت و محّبت  اهل وز کنیم، و همین را ازبندگی می
  «.و زحمت نیندازید  شفاعت کردن به س تی

 مام عصراه : صله دادن براه سوم

دادن بــه    اســت. صــله   بیت هل ا به    ترین وظایف شیعیان، صله دادن یکی از مهم 
آن ب شــی از دارایــی  خــود را بــرای     منبه این صــورت اســت کــه مــؤ  زمان  م اما 

به این عمل مــداومت داشــته باشــد و در ایــن عمــل  ر سال  یه کند، و ههدحضرت  
وتمنــد بــه سانند، مگر این کــه ثریک مرد و زن    ف، شریف، غنی و فییر، حییر و شری

ــ ارد و فداش تکلیف  میدار توانایی ف میدار اســتطاعت  ییر به می  شــود.خــود مکلــّ
ل  امام  یددر روایات م ن ســت؛ چــوبیان نشــده اار معّینی برای مصر  مال درراه ص 

ــ ای است که در ســ نان امامــانهظاهرا  این عمل از مستحّبات مؤّکد وان بــه عن
  آن تعبیر شده است. از»فریضه«  

 مام معصومروایات  صله دادن به ا

َلُة اْلمََام ب با عنوان»، یک باکافی  کلینی در  حوم شیخرم آورده کــه «  بََاُب صََِ
 شود:اشاره می  این باب از به دو روایت هفت روایت دارد.

 
یُن  َعَلْیُكْم ِباْلَوَرِع  َفإِ . »1 ُه الد  ِذي ُنَلِزُمهُ نَّ ِدیُن الَّ هِ   اللَهَ    َو نََ یَُدُه ِممََّ أ  بَِ اأ َل ُتْتِعُبو َو ُنِر َفاَع ْن ُیَواِلینََ ا ِبالشََّ «  ةِ نََ

 (. 29، ح 306، ص 67عالمه مجلسی، ج   ، األاوار بحار ؛  10، مجلس 281شیخ طوسی، ص   ، امالی ) 
لَ 2  دادن  مالی به کسی احسان کردن.  با نی؛ یعه. ص 

 . 301، ص2هانی، جحمد تیی موسوی اصف، سید م المكارم ِمكیال  . 3

 . ماماُب ِصَلُة اْلب، 538-537، ص1، شیخ کلینی، جیکافآشنایی بیشتر، رک:  . برای4
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 اّول روایت

تر از محبــوب فرمود: »کــاری نــزد خــدا  یون س بن َظبیان گوید: امام صادق
د حــ  ا   ه کــو خدا درهم امام را در بهشــت ماننــد  به امام نیست. همانا  رسانیدن دراهم

دهــد، و ایــن تر و بیشتر میگب آن را از اعمال خیر دیگر بزردهد )یعنی ثواقرار می
ود این است که دادن یــك درهــم بــه امــام، یا میصه معیول به محسوس است، تشبی

ــ انــدازۀ کــوه اهایی بــه  مانند دادن درهم  ران(. خــدای تعــالی درحــد اســت بــه دیگ
رّ  ىن َذا اََّلّ منَ فرمایــد:  کتابش می  سنَ ُيقنْ ََ ا  ۦُ َلُ ُض الَِلَ قَرْضن  اّعَف ن ا َفُيضنَ

ْضعَ 
َ
 ویی دهــد تــا ]خــدا[  ام نیکــ [ خــدا و که به ]بندگان  »کیست آن کس    ؛ َكثََّية    ا  فاأ

 ل    صــوص صــ م ایــن وام    ، مــود: بــه خــدا آن را برای او چنــد برابــر بیفزایــدم«، امــام فر 
   امام است«. 

 ت دوم روای

ْلَف ِدْرَهٌم ُیوَصُل ِبِه ود: »مرفصادقدر روایتی دیگر امام   
َ
ْفَضُل ِمْن أ

َ
 ْي اْلَماُمأ أ

ْلِف ِدْرَهٍم ِفیَما ِس 
َ
یك درهم که به امام برســد، بهتــر اســت از دو  ؛ر  َواهُ ِمْن ُوُجوهِ اْلبِ أ

 دیگر صر  شود«.در راه خیر  میلیون درهمی که 

 کاتن 

ل  امام زما1 ه قصد  صل  ایشــان ب  دن  مالدر زمان غیبت، با مصر  کرن. ص 
 

  .245آیه . سوره بیره،1
َحبَّ ِإَلی اللهِ ْي َما ِمْن َش ».  2

َ
َماِمأ َو رَ دَّ  ِمْن ِإْخَراِج الٍء أ ْرَهَم فَِ ِإنَّ اللَه لَ اِهِم ِإَلی اْْلِ ِة َیْمَعُل َلُه الد  ي اْلَمنََّ

ُحٍدأ ُثمَّ َج   ْثَل مِ 
ُ
اَل ِإنَّ اللَه تَ َبِل أ ََ هِ   ْن َذا  :  َعاَلی َیُقوُل ِفي ِکَتابَِ سنَ   رُّض الَِلَ ي ُيقنْ اََّلّ منَ ََ نا  قَرْضنا  

ۦُ َلُ  ْضعافا  َكثََّية    َفُيضاّعَف
َ
َماِم  اَل: ُهَو َو اللِه ِفي ِصلَ ََ أ  أ ةو ِة اْْلِ ، 1ج  ، شیخ کلینی،کافی« )  َخاصَّ

 (.2، حاْلمام   ِصَلةُ باُب ،  537ص

 . 6، ح538همان، ص .3
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ــ دگیرد که میم ارجی انجام می  در مصار  و هــا رضــایت د آن حضــرت بــه آنان
که مربوط بــه آن حضــرت اســت، بــر پــا کــردن   هاییبرد؛ مانند  چاپ کردن  کتادا

ن و دوستانش به خصــوص به او، صل  شیعیا  حضرت و دعوت   مجالس  یادآوری  آن
    میّدس و... .   رکننده شسادات  علوی و علمای  ترویج 

له ن به امام معصوم شتاز روایات در صورت دسترسی ندا   . در بعضی2 ، صــ 
به وســیله ب شــش مــال بــه صــورت   امامان  صالح    وند  با شیعیان و دوستان  و پی

در ایــن رابطــه دقرفتــه اســت؛ امــام صــاتشویق قــرار گجداگانه مورد ترغیب و 
له ک فرماید: »هر کس نتواند ما را می [ صالدنص  له  ح  ما را ، باید شیعیان ]دوستان  صــ 

ل کنــد،   هر کس نتوانــد مــا را زیــارت   شود، وما برای او نوشته می   کند که ثواب  ص 
 د«.شونوشته می دوستان  صالح  ما را دیدار نماید که ثواب  زیارت ما برایش

 مام عصرسبت به اای حقوق مالی  واجب نراه چهارم: اد

ن  حــّق مــالی  واجــب « به عنواخمسشیعیان، پرداخت »  از وظایفیکی دیگر  
 مــس« یکــی از فــرو  دیــن و بــهاســت. از نظــر شــیعه، »خ      م نسبت به اما

هــر   مستیل، یک تکلیف و وظیف  مهمِّ همگــانی اســت. هــر مســلمانی درصورت  
)یــک پــنجم  مسای  زندگی، خ  هاز کم کردن  هزینه  ر ش لی که دارد، پسزمانی، ه

( درآمد خویش را به امام بصرا بیست دی  مالی  بهتر به ان  پردازد تا او بتواند بر اثر تود 
 اقدام کند.علیمی م و ادارۀ امور  تبلی ی و تتوسع  اسال

 
  .306، ص2ی، ج، سید محمد تیی موسوی اصفهانالمكارم ِمكیال  . 1

ْم َیقَْ   َلُه َثَواُب ُیْكَتْب   َناأَصاِلِحي ِشیَعتِ   ْل َمْن َلْم َیْقِدْر َعَلی ِصَلِتَناأ َفْلَیِص ».  2 ْن لََ َلِتَناأ َو مََ ی صَِ ِدْر َعلََ
َیاَرِتَنااِلِحي َمَواِلیَناأ یُ اأ َفْلَیُلْر َص َیاَرِتنَ ِز  ــ ر ه  الفقی مَن اليَحض  « )ْكَتْب َلُه َثَواُب ِز  ،2خ صــدوق، جی، ش

 (.73ص
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ََه: ــدا  نكت ــول خ ــر رس ــیخ   در عص ــت م ــس پرداخ ــد و م ــر ش  در عص
ص ری شد. در دوران غیبت  خت مییا وکیالن  آنان پردابه ایشان    ان  معصوم امام

ــ ظر امام عصرق( واجبات  مالی زیر ن329-260  )سال  رت ، توسط وکیالن  حض
توانســتند بــه صــ ری مــی؛ زیرا وکیالن  دوران غیبــت  شددر موارد ززم مصر  می

اه که غیبت ص ری به گت کنند. آنحضور آن حضرت برسند و دستور ززم را دریاف
وکیــل  آن حضــرت  به عنوان از شد و کسی به صورت معّینرآمد و غیبت کبری آغس

 وکیل خاص، وکالی  عاّمی را ی  به جا  چنین شرایطی امام عصرتعیین نشد، در  
 انــد.آنان با اسم، با صــفاتی ویــژه معرفــی شــدهمعّرفی  معّرفی فرمودند که به جای  

ر شــده، ایــن ن  جــامع الشــرایط صــاددربارۀ فییها  امامانچه که از  آنبا توجه به  
ــ مسأله را می دینــی و دنیــوی  مــردم، ترین میــام بــرای ادارۀ امــور  حلاند کــه صــارس
گــاهی،  تواع الشرایط هستند که میاممجتهدان ج مشــکالت نند بر اثر بصــیرت و آ

  فییهــان    فیــط  ، ایــن رو  و رهبــری  آنــان را بــر عهــده گیرنــد. از  ویندمردم را پاسخ گ
ــ  یلیدند، متکّفل مسؤولّیتت  یط که همان مراجع  الشرا   ع  جام   دیگــر  وس تیســیم خم

   حیوق واجب هستند.

 

 
 . 86-82، آیت الله شیخ جعفر سبحانی، صخمس. 1
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تحییــق علــی اکبــر  بن شعبه َحرانی،: حسن بن علی اآِل الرَّسول قول عَنت َحف  الع   .22
  .ق 1404رسین، غفاری، قم، جامعه مد

َّفسیر .23 ، تهــران، : محّمد بن مســعود عّیاشــی، تحییــق ســید هاشــم رســولی محالتــیالت
 ق. 1380المطبعة العلمیة، 

ــیرازی،  :ريمتفسلللیر  القلللرآِن الكللل  .24 ــّدین شـ ــدر  الـ ــراهیم صـ ــن ابـ د بـ ــّ  محمـ
 ش. 1366مد خواجوی، قم، بیدار، حمتصحیح 

 ش. 1367 قمی، قم، دارالکتاب،علی بن ابراهیم : ق مّی تفسیر .25

 ش. 1383: محسن قرائتی، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، اور یرتفس .26

رتَفصللی    .27 یعِة إلللی تَحصللی  مَسللائ  الشللَّ ــن يعَِة َوسللاِئِ  الشللَّ ــن حس ــد ب  : محم
ّر عاملی، تحییق شیخ   ق. 1409، ، قم، مؤسسة آل البیتالبیتل مؤّسسة آح 

یه معرو  بــه شــیخ صــدوق، علی ابن بابو محمدبن  :  ب  األعمالاألعمال و ِعقاثواب    .28
 ق. 1406قم، دار الشریف الّرضی للّنشر، 

 تا.بی : محّمد بن محّمد شعیری، نجف، مطبعة حیدریة،راألخبا ع  جامِ  .29

دارالرضــی،  علی بن موسی ابن طــاووس، قــم،  :لمَشر وعجَمال  األ سبوع ِبكماِل العَمَِ  ا .30
 .ق 1330

 ش.  1393،  مهدی موعود فرهنگی حضرت ن مالیی، قم، بنیاد  حس : حّس حضور . 31

، وندی، قــم، مؤسســة امــام مهــدی الدین را   سعید بن هبةالله قطب :  الَخرائب  َو الَجراِئح .32
 ق.1409

د بــن علــی بــن حســین بــن صََالألخِ  .33 ــ بابو : شــیخ صــدوق ابــوجعفر محمــّ  ه قمــی،ی
  ش. 1362ن، ی، قم، جامعه مدرسیتحییق علی اکبر غفار 

 ش. 1387، نشر مشعر، : جعفر سبحانی، تهرانمسخ   .34
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رائر  الحاِوو ِلتَحريِر الفَتاوو .35 د بــن    (:الم سللتَفرَفا و)  السَّ احمــد ابــن ادریــس، محمــّ
، و ابوالحسن ابن مسیح، قم، دفتر انتشــارات اســالمی  تحییق حسن بن احمد موسوی

 ق. 1410

نن .36 ــ قزوینی معرو  الله محمد بن یزید : ابوعبدماَج   ابن  س  د به ابن ماَجه، تحییق محم
 ق. 1373باقی، قاهره، داراحیاء الکتب العربیة، فؤاد عبدال

نَن   .37 ه، دارالحدیث، اشعث ابو داوود، تحییق سید ابراهیم، قاهرلیمان بن س  :أبی داوود  س 
 ق. 1420

 حییق محمــد ابوالفضــلهبة الله ابن ابی الحدید، ت  نید ب: عبدالحمشرح اهب الب    .38
 ق. 1404النجفی،  مکتبة آیة الله المرعشی ابراهیم، قم،

َّفضی  .39 َّنزيِ  ِلقَواِعِد الت هران، ســازمان چــاپ و حسکانی، ت: عبیدالله بن احمد َشواِهد  الت
 ق. 1411اسالمی،  انتشارات وزارت ارشاد

 تا. قم، فجر وزیت، بی ،اقری: سید محّمد مهدی میرب صبر جمی  .40

ّ الصَّ  .41 ّجادي و   محســن غرویــان  ، ترجمــهحســین امــام ســّجاد: علــی بــن الةحیفة  السَّ
 ش. 1376عبدالجواد ابراهیمی، قم، نشر الهادی، 

یعة .42 قمی، تهران، ابوجعفر محّمد بن علی بن حسین بن بابویه شیخ صدوق    :ِصفا   الشَّ
 ش.  1362اعلمی، 

ــ  :هاو ويژگی لمروعلم امام؛ منابعق ق .43 ادل، قــم، بنیــاد فرهنگــی ســید علــی هاشــمی ع
 ش. 1399، بیتامامت اهل

رايعِعلَ   ا .44 خ صدوق ابوجعفر محّمد بن علی بن حسین بــن بابویــه قمــی، قــم، : شیلشَّ
 ش. 1385داوری،  کتابفروشی

ة فللِ  .45 واِلی اللَّئللِالی العَزيزيللَّ ةعللَ ــدین ی اأَلحاِديللِ  الّدينیللَّ ــن ال ــن زی د ب ــّ ــن: محم  ب
 ق. 1405، قم، دار سید الشهداء للنشر، حییق مجتبی عراقیبی جمهور، تا 

ا ع یون  أخباِر الر   .46  صدوق ابوجعفر محّمد بن علی بن حســین بــن بابویــه قمــی، : شیخ ض 
 ق. 1378ن نشر جهان، ردی، تهرا تحییق مهدی زجو 

ســنی : علــی بــن محمــد لی ــی واســطی، تحییــق حســین حملَلواِعظع یون  الِحكِم و ال .47
 ش. 1376دارالحدیث، رجندی، قم، یب

دی  عبدالواحد بن محّمد  :ِلم  رَر  الِحكَم و د َرر  الكَ  .48 ، تحییــق ســید مهــدی تمیمــی آمــ 
 ق.1410رجایی، قم، دارالکتاب اإلسالمی، 

 ش. 1371، ی اکبر قرشی، تهران، دار الکتب ازسالمیة: سید علنقرآ قاموس .49

رال ربــة، خازم، لبنان، دا  ییق علی حسنحسی، تخواجه نصیر الدین طو   :قواعد  العقائد .50
 ق. 1413

ــوجعفالكللافی .51 ــی،: اب ــوب کلین ــن یعی د ب ــّ ــی ا ر محم ــق عل ــاری و تحیی ــر غف  کب
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 ق. 1407محمد آخوندی، تهران، دارالکتب ازسالمیة، 

د ابــن قولویــه، تحییــق  :ا یارٰ الل       کامِ  .52  عبدالحســین امینــی، نجــف،  جعفر بن محمــّ
  ش. 1356دار المرتضوّیة، 

 ق. 1409هیدی، قم، نشر هجرت، یل بن احمد فرا : خلالعین اب  تک .53

ــ : محّمد بن ابیبةالغَ   ب  کتا .54  ی زینــب، تحییــق علــی اکبــر غفــاری، تهــران، راهیم ابن اب
  ق. 1397نشر صدوق، 

تهرانــی و علــی احمــد   شیخ طوسی محمد بن الحسن، تحییق عباداللــه  :الغَیبَة  ِکتاب   .55
 ق. 1411ة، یسالمناصح، قم، دار  المعار   األ

ر ، تحییق سید محمــد بــاقحمدشیخ مفید محمد بن م:  المزار  اسک  من  -المزار  ب  کتا .56
 ق. 1413کنگرۀ جهانی شیخ مفید،  ابطحی، قم،

ر ه  الفَِقی  ِکت اب   .57 یــه وق ابوجعفر محّمد بن علی بن حسین بن بابو : شیخ صد مَن ال  يَحض 
  ق. 1413ین، قمی، تحییق  علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرس 

، تحییــق ســید هاشــم رســولی : علی بــن عیســی اربلــیرفِة األئمّةلغ مة ِفی مَعکَشف  ا .58
  ق. 1381ز، بنی هاشمی، محالتی، تبری

ــرالبَیللان ألكَشللف  وَ  .59 ــن اب ــد ب ــحاق احم ــو اس ــروت، اهیم َثعلَ : اب ــابوری، بی ــی نیش  ب
 ق. 1422العربی،  دار إحیاء الّتراث

لی بن حسین بن بابویــه فر محمد بن عشیخ صدوق ابوجع  :عمَةکَمال  الّدين َو تَمام  الن   .60
 ق. 1395اسالمیة،  علی اکبر غفاری، تهران، قمی، تحییق

  ق. 1414: محمد بن مکرم ابن منظور، بیروت، دار صادر، العَرَب  ِلسان   .61

َریحالبحرين  جمع  مَ  .62 ی، تحییق سید احمد حســینی إشــکوری، : ف رالدین بن محّمد ط 
 ش. 1375،  تهران، مرتضوی

اِسن .63 ین محدث، قم، دارالکتب د بن خالد برقی، تحییق جالل الداحمد بن محّم   :المَح 
 ق. 1371إلسالمیة، ا

، مؤسسة مظفر، قم  : حسن بن سلیمان بن محمد حّلی، تحییق مشتاقم ختَصر  البَصائر .64
 ق.1421النشر اإلسالمی، 

ــ  ناقر ب: محّمد بلع قوِل ِفی َشرِح أخباِر آِل الرّسولِمرآة  ا .65 ی، تهــران، محّمد تیی مجلس
 ق. 1404رالکتب اإلسالمیة، دا 

تحییــق، جــواد قیــومی اصــفهانی، قــم،   ر ابن مشــهدی،: محّمد بن جعفر  الكبیرالمزا .66
  ق. 1419جامعه مدرسین، 

المکتبــة  الحیدریــة،   : علی بن حسن طبرسی، نجــف،  رَِر األخبار  ألاوار فیِمشكاة  ا .67
 ق. 1385

لهابرا  : الكفعَمی ِمصباح   .68  ق. 1405دارالراضی،  ی کفعمی، قم،یم بن علی عام 
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رألِمصللبا ح   .69 ــم، : ح الكَِبیللرالم نیللر فللی  َريللب الشللَّ ومی، ق ــّ د فی ــّ ــن محم ــد ب  احم
 ق. 1414مؤسسة دار الهجرة، 

دِمصللباح  الم   .70 د تََهجلل  ــ : شــیخ َو سللِ ح  الم تعبلل  د ب  ن الحســن، بیــروت، طوســی محمــّ
  ق.1411مؤسسة فیه الشیعة، 

ّ ال .71 ت، تحییــق حبیــب الــرحمن اعــاظمی، بیــرو  ام صــنعانی،: عبدالرزاق بن همفم صن
 ق. 1403المجلس األعلمی، 

حییق : شیخ صدوق ابوجعفر محّمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، تاأَلخبار  مَعاِای .72
 ق. 1403اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین، علی 

الم محمــد هــارون،لعبدا   : احمــد بــن فــارس، تحییــقعَجم  مَقللاِيیس  اللُّغللةم   .73  قــم،   ســّ
 ق.  1404ازعالم ازسالمی، مکتب 

 . ش 1391تهران، نیک معار ، بنی هاشمی،  سید محّمد: ت امام عصرمعرف .74

ــ الم فردا   ِفی  َريِب الق رآن .75 د ر: حســین ب اغــب اصــفهانی، دمشــق بیــروت، ن محمــّ
 ق. 1412ة، دارالعلم الشامی

اصفهانی، ترجمه  تیی موسوی  : سید محّمدلقائملعاء ِ ِمكیال  المَكاِرم ِفی فَوائد الدُّ  .76
  ش. 1379در، قزوینی، قم، انتشارات بسید مهدی حائری 

الب .77 ، قــم، عالمــه: محّمد بن علی ابن شــهر آشــوب مازنــدرانی، مَناِقب  آِل أِبی ط 
 ق.  1379

 ق.   1417د محّمد حسین طباطبایی، قم، جامعه مدرسین،  : سی ألمیزان ِفی تفسیر الق رآن  .78

 ش. 1388گر، قم، دفتر نشر معار ، رحیم کار :(پیش از ظهور)دويتهم .79

عوا  َو مللَ  .80 ب  الللدَّ  : ســید علــی بــن موســی ابــن طــاووس، ادا نَهب  الِعبلل م هللَ
 ق.  1411قم، دارالّذخائر،  سن محّرر،تحییق ابو طالب کرمانی و محمد ح

محمــد محمــود ، تحییــق  ریَجَز  ابن اثیر مبارک بن محّمد :دي الحَ  ريِب  َ  یفِ   الِنهاية   .81
 ش. 1364ه اسماعیلیان، قم، مؤسسطناحی، 

لسالم محمد هــارون، قــم، مکتبــة آیــة  اللــه ، تحییق عبدا : نصر بن مزاحمفّینَوقعة  ِص  .82
 ق. 1404المرعشی النجفی، 

ش.  1396، ت اهل بی   : مرتضی علیزاده نجار، قم، بنیاد فرهنگی امامت يت تشريع وال  



 رور دوبارۀ کتاب آزمون تستی برای م 

داده شده  تصاصاخ «امام زمانمهدویت و ، چند جمله به موضو  »دیرغشریف در خطب   .1
 استم
 ملهج  25د(   جمله 23ج(  جمله 21ب(   جمله 18الف( 

 در آیه هشتم از سوره ت ابن چیستم «نورصود از ». می2
 پیامبر ب( امامان از خاندان   الف( قرآن

 د( هم  موارد    های آسمانیکتاب (ج
 شودموانده می« خقائم، با لیب »را امام زمان. بر اساس روایات، چ3

 ز استقیام در نمااد ب( مر   ام کننده به حق است یالف( ق
 د( هم  موارد   استحسینانتیام امام ام برای ج( میصود قی

ََلُم َعَلْیَ  َیا ِدیَن . جم  »4 هِ ال  ألسَّ  «؛ در چه زیارتی آمده استمَقِویَم الْ  لَّ
 ب( زیارت جامع  کبیره         الف( زیارت آل یاسین 

 د( زیارت امین الله        ( زیارت غدیریه       ج
ََل »این فراز از زیارتنامه:    .5 هََ ُم َعلَ ألسََّ یُّ

َ
َ  أ ُم یَْ وُب  ا اْلَعلََ ُم اْلَمْنصَُ ُبوُبأ َو اْلغََ  أ َو اْلِعلَْ  ْوُث اْلَمصَْ

ْحَمُة اْلَواِسَعُةأ َوْعداو َغْیَر َمْكُذوٍب  َو   ر چه زیارتی آمده استم«؛ دالرَّ
 جامع  کبیره   ت رب( زیا  رت آل یاسین الف( زیا

 د( زیارت امین الله  ریهج( زیارت غدی 
 ای از قرآن استم«؛ شبیه چه آیهی َفضٍل ِبَفضِلهِ ُم ُکلَّ ذِ َیِس ت  ». عبار6

   247( سوره بیره، آیهب   3آیه  الف( سوره مائده،
 3ه هود، آیهد( سور       269ج( سوره بیره، آیه

ُه ِخَیَرُة اللهِ اِ َاََل  . عبارت  »7  ای از قرآن استمهشبیه چه آی«؛  َو ُمخَتاُرهُ نَّ
  68قصص، آیهب( سوره   36اب، آیهالف( سوره احز

 59د( سوره نساء، آیه      35ج( سوره یونس، آیه

https://fa.wikifeqh.ir/غدیر
https://fa.wikifeqh.ir/غدیر
https://fa.wikifeqh.ir/غدیر
https://fa.wikifeqh.ir/امام_زمان_(عجّلاللهفرجهالشریف)
https://fa.wikifeqh.ir/امام_زمان_(عجّلاللهفرجهالشریف)
https://fa.wikifeqh.ir/امام_زمان_(عجّلاللهفرجهالشریف)


 109  منابـع

 ردم« وجود دا سّنت چند پیامبر» ، در امیرالمؤمنینامام صادق ساس روایت. بر ا8
 هزار پیامبر 100 ب(  هزار پیامبر   124الف( 

 ( پنج پیامبر  اولوالَعزمد   زار پیامبر             هج( 
 بــه صــورت دائمــی  م م لوق برای رســول خــدا و امامــان  معصــومروایات، کدا  توجه به. با  9

 دمآورمیخبر 
س  برئیل                    الف( ج د   ب( روح  الی 

 د د( همه موار                   ج( روح      
 تَ  َو ََل فرمود: » رۀ امام عصرا. کدام معصوم درب10

ْ
 «مِئمِفی اللِه َلوَمُة ََل ه  ُذ ُخ أ

   ب( امیرالمؤمنین              خدا الف( پیامبر
باقر د( امام                ج( امام صادق

  حکومــت جهــانی را بــه امــام عصــری، خداوند متعال، وعــدۀ تشــکیل   ا( بر اساس چه آیه11
 داده استم

     5آیه ب( سوره قصص،       55ر، آیهوالف( سوره ن
 81اسرا، آیهد( سوره             105ج( سوره انبیا، آیه

ــ دیدهدر توصیف چه کسانی فرمود: ». امیرالمؤمنین12 ن روشــنایی گیــرد و در ان بــا قــرآهاش
 حکمــت  هــایر صــبحگاهان و شــامگاهان جامشان تفســیر قــرآن طنــین افکنــد، و دهاگوش 

 «مکشندسر می 
 ب( حکیمان                 ف( عالمان                   لا

 د( شب زنده داران               ام زمانران ام ج( یا
 چه کاری به دیدار یکدیگر بروندممود برای به شیعیان توصیه فر . امیرالمؤمنین13

م           ( دیدار مری ب  الف( صل  َرح 
 خیر کردن برای یکدیگر بد( طل       بیتاهل ج( زنده کردن امر

 «مَو ِلَساِنِه َو َیِدهِ ِصُرَنا ِبَقْلِبهِ َنافرمود: » ان خودیک از یاردربارۀ کدام مام صادق. ا14
شام بن سالم  شام بن َحَکم              الف( ه   ب( ه 

 د( مؤمن طاق  ج( محمد بن مسلم       



 ر:نام پد                             ش ش:                                            خانوادگی:  م و نامنا

 ن ثابت:تلف                        شهر:   ستان:ا  سن:

 ن همراه:تلف     آدرس:
 

 
 
 

 ه خنامپاس
 

 د ج ب الف   
     1 السؤ 

     2 السؤ 

     3 سؤال

     4 لاسؤ 

     5 سؤال

     6 سؤال

     7 ؤالس

     8ؤال س

     9 سؤال

     10ال سؤ 

     11سؤال 

     12ال سؤ 

     13سؤال 

     14سؤال 

 


