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مقدمه
بـا ایـن تکـرار پشـِت تکرار، باز چگونه بنویسـم و دوباره چه زبـاِن با طراوتی 
بوسـه های  از  داغ  کـه  بهـارآورش  پـای  رّد  کجاسـت  راسـتی  کنـم؟  تـازه 

فرشته هاسـت؟ 
کــه َمحــرم تــر از هــر پیراهــن اســت بــا  ک و رعنایــی  کجاســت عطــر پیکــر پــا

مــن و آشــناتر از هــر ســپیده ای اســت بــا بلــور صبــح؟
مــرداِن خــدا، تــاب و قــرار ندارنــد و در صبحــگاِه »انتظــار« بــا فانــوس دعــای 
کــه در انتظــار آفتــاب دوازدهــم هســتند. آمدنــش  عهدشــان، سال هاســت 

بــه معنــِی زندگــی دوبــارۀ زمیــن اســت. تولــدی از نــو بــرای بــاران و بهــار.
ــت، و  ــالم و صمیمی ــش مجددس ــان؛ روی ــای مظلوم ــا و رنج ه ــان درده پای

تکه تکــه شــدن تندیــس ُخدعــه و دروغ و زور.
وقتــی بیایــد، منتظــران، طعــِم شــیرین ایمــان را بیش تــر از پیــش خواهنــد 
چشــید؛ دســت ها بــه آســمان پیونــد خواهنــد خــورد و بــر ســجاده ها، شــبنم 
کســیژن  کــه بیایــد، ا دعــا و نمــاز، زیباتــر از همیشــه، خواهــد نشســت. او 

ــود. ــد ب ــش و آزادی خواه ــار آرام ــی، سرش زندگ
»پلــه پلــه مهربانــی« حاصــل تالشــی کوچــک، امــا عاشــقانه، بــرای آن مهربــان بــزرگ 

کتــاب حاصــل چنــد مــاه تــالش بــرای بازآفرینــی »فرهنگ نامــۀ مهدوّیــت«  اســت. ایــن 

ــا واژگانــی  نوشــتۀ آقــای خدامــراد ســلیمیان اســت. ایــن فرهنگ نامــه پیــش از ایــن ب

متعــّدد و بــه شــکلی علمــی تحقیقــی، بــرای بزرگســاالن تألیــف شــده بــود. امــا مرکــز 

تخصصــی مهدوّیــت تصمیــم گرفــت تــا بازآفرینــی آن بــه شــکلی روان و صمیمــی بــرای 

کار بــه عهــدۀ مــن گذاشــته شــد. چنــد ماهــی بــه  نوجوانــان صــورت پذیــرد. پــس ایــن 

اب و بــا نثــری موجــز و 
ّ

کار بــه شــکلی جــذ طــول انجامیــد و چنــد مدخــل اضافــه شــد تــا 

شــاعرانه، بــرای مخاطبــان نوجــوان نوشــته شــود. بــه بعضــی مدخل هــا شــعر اضافــه 
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شــد، بــه بعضــی حکایت هــای کوتــاه، یــا نثرهــای ادبــی موجــز؛ و حاصــل کار کتابــی شــد 

کــه اســمش هســت: »پلــه پلــه مهربانــی، فرهنگ نامــۀ امــام زمــان؟جع؟«.

کــه امــام عزیــز و مهربانمــان، مــا را بپذیــرد و یــار صمیمــی و  کنــد  خــدا 
گل  گل روِی  کار را نوشــتم. فقــط بــه خاطــر خــدا و  هم رکابــش باشــیم. ایــن 

زیبــای نرگــس. 

مجید مالمحمدی
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در دل هر باغچه ست
گلی رنگ رنگ مثل 

آینۀ چشم اوست
صاف و زالل و قشنگ

²²²

خنده مهتاب از 
خندۀ زیبای او

روشنی آفتاب
گل سیمای او از 

²²²

غنچه نگاهش پر از
عطر خوش و ناز اوست

توی نوک چلچله
نم نم آواز اوست

²²²

هست قنوتش پر از
کریم شاپرک و یا

از نفسش می چکد
بوی لطیف نسیم

²²²

ابر صدا می زند
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کجاست؟« کنان: »او  گریه 
سایه به سایه دلم

در پی آن آشناست
²²²

چشم جهان تشنه از
دیدن رخسار او

کی دل ما می شود
تازه به دیدار او

مجید مالمحمدی
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 آثار انتظار
کــی دل، انســان ها نمی تواننــد  بــرای انتظــار جــز بــا خــود ســازی درونــی و پا
حضــرت  انتظــار  آثــار  دربــاره  بداننــد.  واقعــی  منتظــران  شــمار  در  را  خــود 
برابــر  در  نشــدن  تســلیم  اجتماعــی  و  فــردی  خودســازی  مهــدی؟جع؟ 
ســمتگران و زورگویــان، مبــارزه بــا فســاد و بی عدالتــی، معنویــت و انجــام 

اعمــال دینــی و… را نیــز می تــوان بــر شــمرد.

آخرالّزمان 
بخــش پایانــی زندگــی در دنیــا. آخریــن فصــل زندگــی انســان در زمیــن. 

. سرگشــته اند…  مردمــان  کــه  روزگاری 
ــو بشــارتی  ــه ت ــا ب ــه امــام علــی؟ع؟ فرمــود: »آی حضــرت محمــد؟ص؟ روزی ب

ــو را خبــر ندهــم؟«.  ــا ت ندهــم، آی
کرد: »بله یا رسول اهلل!«.  حضرت علی؟ع؟ عرض 

حضــرت محمــد؟ص؟ ادامــه داد: »هــم اینــک جبرییــل در نــزد مــن بــود و بــه 
کــه در آخرالزمــان ظهــور می کنــد و زمیــن را پــر از عــدل  مــن از قائمــی خبــر داد 
کــه از ظلــم و جــور لبریــز شــده _ او از نســل تــو  گونــه  و داد می ســازد. _ همــان 

و از فرزنــدان حســین؟ع؟ اســت«. 
در بیشــتر ادیــان آســمانی و بــزرگ هــم بــه »آخرالزمــان« اشــاره شــده اســت. 
کــه اوقــات ســخت  کتــاب مقــدس انجیــل می خوانیــم: »… و ایــن را بــدان  در 

در زمــاِن آخــر خواهــد رســید«.
صــادق؟ع؟  »امــام  می خوانیــم:  چنیــن  آخرالزمــان  مــردم  توصیــف  در 
گنــاه  و  گذشــته  او  بــر  روز  یــک  کــه  هنگامــی  می بینــی  را  مــردی  فرمــود: 
کالهبــرداری و یــا خــوردن  کــم فروشــی،  بزرگــی انجــام نــداده )مثــل فحشــاء، 
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مشــروب( او بســیار غمگیــن و اندوهگیــن اســت«.
»در  اســت:  گفتــه  آخرالزمــان  زنــان  توصیــف  در  علــی؟ع؟  حضــرت  یــا 
زنانــی  زمانهاســت-  بدتریــن   - کــه  قیامــت  شــدن  نزدیــک  و  آخرالزمــان 
کــه برهنــه هســتند، زینت هــای خــود را آشــکار می ســازند،  ظاهــر می شــوند 
بــه فتنه هــا داخــل می شــوند و بــه ســوی شــهوت ها می رونــد، حرام هــای 

بــود…«. و در جهّنــم جاودانــه خواهنــد  خــدارا حــالل می شــمارند 
البتــه در همیــن دوران، انســان های خــوب، تالشــگر و اهــل مبــارزه بــا ظلــم 

کــه اینــان زمینه ســاز ظهورنــد. کــم نیســتند  و بدی هــا 
کــرده اســت1.  قــرآن مجیــد در چنــد آیــۀ خــود بــه دوران آخرالزمــان اشــاره 
 بــه 

ً
اصطــالح آخرالزمــان در فرقه هــای اســالمی هــم آمــده اســت. آن هــا تقریبــا

ایــن روز بــزرگ اعتقــاد دارنــد امــا شــیعیان در عقیــدۀ خــود معتقدنــد: »وقتــی 
امــام زمــان؟جع؟ ظهــور می کنــد، حکومــت آســمانی او آخریــن حکومــت 
او  فرقه هاســت…«  و  امت هــا  همــۀ  موعــود  او  انسان هاســت.  زندگــی  در 
تمــام بدی هــا را از بیــن می بــرد. آن گاه زندگــی طوالنــی شــیرین و خــوب فــرا 

می رســد.

آسیب ها 
هــر پدیــدۀ مهــم در جهــان، بــه خاطــر اهمیتــش، بــا خطرهــا و آســیب هایــی 
رو در روســت. » مهدویــت« نیــز بــه خاطــر اهمیــت باالیــش در دیــن اســالم، بــا 

آســیب های جــدی می توانــد همــراه شــود.
و  می دهــد.  خ  ر غیبــت،  دوران  در  و  ظهــور  از  پیــش  آســیب ها  از  بعضــی 

مهــدی؟جع؟. امــام  قیــام  مقابــل  در  آنهــا  از  بعضــی 

1 . واقعه )59(: 14، 40، 49 ؛ حجرات )15(: 42 ؛ اعراف )7(: 128. 
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کرد: به بعضی از این آسیب ها به شکل های زیر می توان اشاره 
1. برداشــت های نادرســت از انتظــار و تعریــف آن )بــه خصــوص در زمانــۀ 
مــا(؛ یعنــی برخــی انتظــار را بــه جــای پویایــی و تــالش بــه معنــای رکــود و 

کوشــش تفســیر می کننــد. عــدم 
2. زیاده ــروی یــا کنــدروی در نشــان دادن مهــر یــا قهــر از امــام زمــان؟جع؟ 
کــردن یــا در مقابــل، جهــاد و مبــارزه با ســران  )امــام مهربــان را خشــن معرفــی 

کردن(. ظلــم و اســتکبار را هــم نفــی 
مــا  کنونــی  جامعــه  در  کــه  هایــی  بحــث  و  حرف هــا  کــردن  عنــوان   .3
کجاســت. فرزنــدان و همســرش  کــه خانــه امــام  ضــروری نیســت )مثــل ایــن 
ح موضوعــات مهمــی چــون وظایــف  کســانی هســتند؟ و… بــه جــای طــر چــه 

ــت، … (. ــل غیب ــام، عل ــال ام ــا در قب م
کردن وقت ظهور؛  4. معین 

کــس ادعــای دیــدار بــا حضــرت  کــه هــر  گرایــی، بــه ایــن معنــا  5. مالقــات 
کنــد و یــا مالقــات بــا آن حضــرت را وظیفــه معرفــی نمــوده و یــا آن را عــادی 

جلــوه دهــد.
6. عدم پیروی از والیت فقیه و نایبان امام زمان؟جع؟ .

ح  کــه ممکــن اســت بــا مطــر ایــن چنــد مــورد از جملــه ده هــا مــوردی اســت 
شــدن یــا بــه وجــود آمدنشــان بــه پدیده»مهدویــت« آســیب جــدی برســاند. 
کتــاب اندیشــه مهدویــت و آســیب هــا، محمدصابــر جعفــری( گرفتــه از  )بــر 

ابواالدیان 
امــام  بــه دِر خانــۀ  بــود. وقتــی  برگشــته  از مســافرت  تــازه  ابواالدیــان   …
کــه حضــرت از دنیــا رفتــه  گریــه شــنید. خبــردار شــد  عســکری رســید صــدای 
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ــن  ــادی را از شــهر مدائ ــوان از دســت داد. او نامه هــای زی اســت. از غصــه، ت
بــرای امــام آورده بــود. بایــد آن نامه هــا را بــه جانشــین امــام می رســاند. امــا 

کــه بــود؟  جانشــین امــام 
گفتــه بــود: »وقتی  کــه او بــه مســافرت بــرود  امــام عســکری؟ع؟ قبــل از ایــن 

بــه ســامرا بازگشــتی، از خانــۀ مــن صــدای گریــه می شــنوی!«. 
کسی بدهم؟  گر چنین شد نامه ها را به چه  _ ا

کــس بــر جنــازۀ مــن  کــه پاســخ نامه هــای مــرا از تــو بخواهــد. آن  کســی  _ بــه 
نمــاز می خوانــد و از چیزهــای همیــان تــو خبــر می دهــد. 

اب 
ّ

کــذ ابواالدیــان بــه ایــن ســه نشــانه اندیشــید. جمعــی از مــردم بــا جعفــر 
بــود.  بدنامــی  انســاِن  جعفــر  کــرد.  تعجــب  ابواالدیــان  می کردنــد.  بیعــت 
کودکــی  جنــازۀ امــام بــرای نمــاز آمــاده شــد. جعفــر خواســت نمــاز بخوانــد، امــا 
زیبــا روی مثــل مــاه شــب چهاردهــم، از یکــی از اتاق هــا بیــرون آمــد و جعفــر 
گفــت: »ای عمــو بــرو عقــب، مــن بــرای خوانــدن نمــاز بــر جنــازۀ  کنــار زد و  را 

ــدرم ســزاوارترم«.  پ
او مهــدی، تنهــا فرزنــد امــام عســکری؟ع؟ بــود. ابواالدیــان اول تعجــب 
ــد، جانشــین امــام را  کــودک دی ــرد امــا بعــد، وقتــی آن ســه نشــانه را در آن  ک

شــناخت. خواســت دســِت او را ببوســد امــا … 
ابواالدیــان خدمتــکار امــام عســکری؟ع؟ بــود. او نامه هــای آن حضــرت را 

نیــز، بــه شــهرهای مختلــف می بــرد. 

اباصالح 
شــیعیانش  بیــن  در  کــه  اســت  زمــان؟جع؟  امــام  کنیه هــای  از  یکــی 
معــروف اســت و مــورد عالقــۀ آن هاســت. بعضــی از اعــراب شــیعه در دعاهــا 
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و درخواســت های یاری شــان، امــام زمــان را اباصالــح صــدا می زننــد. ولــی 
کــه خــودش فرزنــدی بــه نــام صالــح دارد، شــاید  بــه معنــای ایــن نیســت 
ــه  ــد، ب ــده دارن ــته را عه ــان های شایس ــری انس ــان رهب ــه ایش ــل اینک ــه دلی ب

ایشــان چنیــن لقبــی داده شــده اســت. 

اثنی عشری 

دوازده امامی 
پیامبــران؟ص؟  احادیــث  و  قــرآن  از  را  بســیاری  دلیل هــای  دانشــمندان 
ــه امــام علــی؟ع؟ و  ــد؟ص؟ ب ــد از حضــرت محم ــه امامــت بع ک ــد  نقــل می کنن
فرزنــدان شایســته اش می رســد. پیامبــر؟ص؟ از طــرف خداونــد، نــام همــۀ 

کــرده اســت.  کــه دوازده نفرنــد بــه مــردم معرفــی  ایــن امامــان را 
ــا دوازده  ــد، اثنــی عشــری ی ــه دوازده امــام دارن ــه اعتقــاد ب ک ــه شــیعیانی  ب

گــروه هســتند.  کثریــت شــیعیان جهــان از ایــن  امامــی می گوینــد. ا

احمد بن اسحاق
خواســتم  شــدم.  عســکری؟ع؟  امــام  میهمــان  »روزی  می گویــد:  احمــد 
کــرد  کــه امــام آغــاز ســخن  دربــارۀ جانشــین پــس از ایشــان ســؤالی بپرســم، 
و فرمــود: ای احمــد بــن اســحاق، خــدای تعالــی از زمــان آدم، زمیــن را خالــی 
از حجــت نگذاشــته اســت و تــا روز قیامــت نیــز خالــی از حجــت نخواهــد 
گذاشــت. بــه واســطۀ او بــال را از اهــل زمیــن دفــع می کنــد و بــه خاطــرش 

آشــکار می ســازد.  را  زمیــن  برکت هــای  و  بــاران می فرســتد 
کیست؟  من با اشتیاق پرسیدم: امام و جانشین پس از شما 

شــتابان برخاســت و داخــل اتــاق دیگــر رفــت. ســپس بازگشــت در حالــی 
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کــودک همچــون  کودکــی ســه ســاله بــر شــانه اش داشــت. صــورت آن  کــه 
گــر تــو در نــزد  مــاِه شــب چهــارده می درخشــید. امــام عســکری؟ع؟ فرمــود: ا
گرامــی نبــودی، ایــن فرزنــدم را بــه تــو نشــان  خــدای تعالــی و حّجت هــای او 
کــه زمیــن را پــر از  کســی  کنیــۀ رســول خداســت.  نمــی دادم. او هــم نــام و هــم 

کــه پــر از ظلــم و جــور شــده باشــد…«.  عــدل و داد می ســازد همچنــان 
آن روز احمــد بــن اســحاق قمــی از نشــانه های فرزنــد امــام پرســید. پــس 
خــود حضــرت مهــدی؟جع؟ بــه ســخن آمــد و بــه او پاســخ داد و او شــگفت 
زده و شــادمان و بی قــرار شــد… احمــد بــن اســحاق قمــی بــزرگ شــیعیان 
قــم بــود و در ایــن شــهر اقامــت داشــت. او از اصحــاب امــام جــواد؟ع؟، امــام 

هــادی؟ع؟ و امــام عســکری؟ع؟ بــه حســاب می آمــد. 

اخیار 

در لغت یعنی: نیکان، مردمان نیک رفتار 
در اصطــالح بــه جمعــی از یــاران خــاص امــام زمــان؟جع؟ می گوینــد. آنــان 
کــه در عــراق بــه ایشــان می پیوندنــد و  گروهــی از 313 یــار معــروف امامنــد، 

کعبــه _ بــا او بیعــت می کننــد.  کنــار خانــۀ  در بیــن رکــن و _ مقــام _ در 
امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: »ســیصد و چنــد نفــر بــه تعــداد اهــل بــدر بیــن رکــن و 
مقــام بــا قائــم مــا بیعــت می کننــد. ُنَجبــاء از اهــل مصــر، ابــدال از اهــل شــام و 

اخیــار از اهــل عــراق در بیــن آناننــد…«. 

اصحاب کهف 
کــه حکایتشــان در ابتــدای ســورۀ کهــف آمــده  گروهــی از مــردان مؤمــن خــدا 
ــه خاطــر ســتم پادشــاه زمانه شــان »دقیانــوس« همــراه ســِگ  ــان ب اســت. آن
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خــود، بــه غــاری پنــاه بردنــد. ســپس بــه خواســت خــدا 309 ســال بــه خــواب 
کمــی بیشــتر  کــه یــک روز یــا  گمــان بردنــد  رفتنــد. وقتــی از خــواب برخاســتند 
گرســنه بودنــد، پــس یــک نفرشــان بــه شــهر رفــت  در خــواب بوده انــد. آن هــا 
کنــد. مــردم شــهر بــا دیــدن ســر و روی او و ســکۀ قدیمــی اش بــه  تــا غــذا تهیــه 
کــم از حرف هــای او در تعجــب شــد. ســرانجام مأمــوران  کردنــد. حا او شــک 

و مــردم بــا خوشــحالی بــه دیــدن دوســتان او در غــار رفتنــد. 
کهــف بــه غــار بازگشــتند و دِر غــار پوشــیده شــد و دیگــر هیــچ  امــا اصحــاب 

کــس آنــان را ندیــد… . 
کهــف از یــاران امــام زمــان  کــه اصحــاب  در روایت هــای مــا نقــل اســت 
او  بــه  و  می شــوند  زنــده  حضــرت  آن  ظهــور  هنــگام  در  آنــان  هســتند. 

 . نــد ند می پیو

امامت حضرت مهدی؟جع؟
کــه بعــد از  مقام»امامــت« امانــت خداونــد بــه انســان های برگزیــده ای اســت 
پیامبــر؟ص؟ بــرای رهبــری مــردم انتخــاب شــدند. ایــن مقــام بــه انســان هایی 
کامــل بــرای  کــه آنــان ایــن شایســتگی را بــه صــورت  خــاص داده شــد، چــرا 

ادامــه دادن راه پیامبــران داشــتند.
از   _ بعضــی  نــدارد.  خــاص  ســالی  و  ســن  بــه  اختصــاص  امامــت  مقــام 
کودکــی بــه ایــن مقــام رســیده انــد و امــام شــده انــد. اولیــن  پیشــوایان مــا در 
کودکــی، بــه امامــت رســید امــام جــواد؟ع؟ بــود. آغــاز امامــت  کــه در  کســی 

امــام زمــان؟جع؟ نیــز در ســن پنــج ســالگی اســت.

امام حسن عسکری؟ع؟ 
گندمگــون، چشــمانش درشــت و ســیاه، رخســاره اش زیبــا،  رنــگ صورتــش 
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قامتــش معتــدل و اندامــش مناســب بــود. دوســت و دشــمن بــه برتــری او در 
علــم و بردبــاری، تقــوا و همــۀ خوبی هــا اعتــراف داشــتند. 

ــا آمــد. پــدرش  ــه دنی امــام عســکری؟ع؟ در ســال 232 قمــری در مدینــه ب
امــام هــادی؟ع؟ و مــادرش بانویــی پارســا و شایســته بــه نــام »ُحدیثــه« بــود 
کــه برخــی از مــردم از ایشــان بــه نــام »سوســن« یــاد می کردنــد. در بیســت و دو 
گرامــی اش امــام هــادی؟ع؟ بــه شــهادت رســید و او بــه عنــوان  ســالگی پــدر 
ــش  ــش ش ــدت امامت ــد. م ــیعیان ش ــت ش ــده دار امام ــوا، عه ــن پیش یازدهمی

ســال و عمــر پربرکتــش 28 ســال بــود. 
نیرنــگ خلیفــۀ  بــا  او  بــود،  پنــج ســاله  وقتــی فرزنــد عزیــزش »مهــدی« 
عباســی در ســال 260 قمــری بــه شــهادت رســید و در خانــۀ خــود _ در ســامرا 
ــرار  ــد امــام هــادی؟ع؟ ق ــار مرق کن کــش در  ــد پا ک ســپرده شــد. مرق ــه خــا _ ب

دارد. 
امــام عســکری؟ع؟ چــون بــه دســتور خلیفــه در محلــۀ عســکر ســامرا بــا 

کــرد، بــه عســکری معــروف شــد.  اجبــار ســکونت 

امام زمان؟جع؟ 
دوازدهمیــن پیشــوای شــیعیان در شــب نیمــۀ شــعبان ســال 255 قمــری 
بــه دنیــا آمــد. او تنهــا فرزنــد امــام عســکری بــود و مــادرش »نرگــس خاتــون« از 
نــوادگان قیصــر روم بــه حســاب می آمــد. نــام امــام زمــان؟جع؟ )م.ح.م.د( 
کثــر علمــای شــیعه نــام ایشــان را بــه ایــن صــورت نقــل می کننــد.  اســت. ا
کــه دشــمنان در تعقیــب  شــاید بــه خاطــر دوران بعــد از غیبــت صغــرای امــام، 

ایشــان بودنــد و یارانــش نمی خواســتند آن هــا بــه وجــودش پی ببرنــد. 
بــرای حضــرت مهــدی؟جع؟ لقب هایــی چــون مهــدی، حّجــت، صاحــب 



21

ــر و …  ــی عص ــة اهلل، ول ــر، بقّی ــم، منتَظ ــان، قائ ــح، امام زم ــف صال
َ
ــان، َخل زم

گفتــه شــده اســت. 
کــرم  کــه _ در شــکل و اخــالق بــه جــدش پیامبــر ا در روایــات دینــی ذکــر شــده 
کــه آن حضــرت در جمــع مــردم دیــده شــد.  شــبیه اســت. آخریــن بــار وقتــی 
در هنــگام خوانــدن نمــاز بــر جنــازه پــدر بزرگــوارش بــود. پــس از آن، غیبــت 

صغــری آغــاز شــد. شــیعیان بــرای آن حضــرت دو غیبــت را برمی شــمرند: 
کبری  صغری و 

کوتاه مــدت، امــام زمــان 69 ســال، یعنــی از زمــان شــهادت پــدر  در غیبــت 
تــا ســال 329 قمــری، از نــگاه مــردم پنهــان بــود. در ایــن مــدت چهــار تــن از 
یارانــش بــه عنــوان نایــب )نــواب اربعــه( بــا ایشــان ارتبــاط داشــتند و نامه هــا 
و ســخنانش را بــه مــردم می رســاندند. و پــس از ایــن مــدت دوران غیبــت 

گشــت و تــا ظهــور آن حضــرت ادامــه دارد. بلنــد مــدت آغــاز 

امداد غیبی

کمک های پنهانی خداوند
کــه خداونــد  بــا خوانــدن بعضــی از آیــات قــرآن مجیــد متوجــه می شــویم 
گاه از نیروهــای پنهــان و امدادهــای غیبــی اســتفاده  بــرای مقابلــه بــا باطــل، 
ــی  ــرت اله ــه نص ــن، ب ــت م ــل بی ــم اه ــرم؟ص؟ فرمود:»قائ ک ــر ا ــد. پیامب می کن

تأییــد می شــود«.
نصــرت الهــی نمونــه ای از امــداد غیبــی خــدا در حمایــت از حکومــت امــام 
فرشــتگان،  حضــور  دشــمن،  دل  در  تــرس  افکنــدن  اســت.  زمــان؟جع؟ 
نیروهــای طبیعــت مثــل طوفــان و بــاد و… هــم از عوامــل امدادهــای غیبــی 

ــتند. ــان؟جع؟ هس ــام زم ــام ام ــه قی ــک ب کم ــد، در  خداون
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انتظار 
چشــم دل بــه طلــوع آفتــاب دوازدهــم داشــتن؛ تــا آســمان پیراهــن عشــق 
گل نرگــس شــود و در قل قــل چشــمه ها، نــام  کنــد؛ دامــن زمیــن پــر از  بــه تــن 
کوشــش و تــالش و… پــرواز  »مهــدی« جوانــه بزنــد. انتظــار یعنــی : حرکــت، 

بــه ســمت روشــنی و نــور.
کــرم  انتظــار در فرهنــگ شــیعیان واژه ای مقــدس و آسمانی ســت. پیامبــر ا
ج اســت«.  _ مهربان تریــِن بنده هــا _ فرمــود: »برتریــن عبادت هــا انتظــار فــر

کن!  به آسمان نگاه 
چقدر آب رفته است 

و ماه، ماِه منتظر 
در آن به خواب رفته است 

²²²

درخت ها از انتظار 
گشته اند  چه رنْگ  رنْگ 

پرنده ها به شاخه ها 
گشته اند  تمام، سنگ 

²²²

صدای آه از زمین 
گوش ماه می رسد  به 
نوشته روی جاده ها: 

»کسی ز راه می رسد 
²²²

که نسِل روشنش  کسی 
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به آفتاب می رسد 
به سبزه ها، درخت ها 

ک و آب می رسد«.  به خا
²²²

که جاده ها تو را   بیا 
بلند آه می کشند 

و اسب ها به بوی تو 
َعنان به راه می کشند 

²²²

که آسمان پر از  بیا 
پرنده های آهنی ست 

گریه ها  که عصر  بیا 
و خنده های آهنی ست 

کاظم مزینانی  محمد 

انطاکیه 

شهری ســت مسیحی نشــین کــه اکنــون در کشــور ترکیــه قــرار دارد، 
امــا در قدیــم بــه امپراتــوری روم تعلــق داشــت. 

اهمیــت ایــن شــهر بــرای مســیحیان مثــل مدینــه بــرای مســلمانان اســت. 
کیــه را دومیــن شــهر بــزرگ مذهبــی  چــون آنــان بعــد از بیــت المقــدس، انطا

خــود می داننــد. 
کــرد.  کــه حضــرت عیســی؟ع؟ دعــوت خــود را از بیــت المقــدس آغــاز  چــرا 
کردنــد و دیــن مســیح در آن  کیــه هجــرت  گروهــی از یارانــش بــه انطا ســپس 
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گســترش یافــت.  جــا 
امــام زمــان؟جع؟ پــس از ظهــور بــه ایــن شــهر مــی رود، ســپس از غــاری 
تــورات و انجیــل واقعــی را بیــرون مــی آورد،  در مقابــل یهودیــان و مســیحیان 
از آن دلیــل مــی آورد )و خــود را حجــت خــدا می نامــد( تــا ســرانجام بســیاری 

ــوند.  ــلمان می ش ــان مس از آن

اوتاد 

جمع وتد است. وتد یعنی: میخ
ســی تــن از یــاران مخصــوص امــام زمــان؟جع؟: آنــان همــواره و بی دریــغ 
شایســتۀ  انســان  بــرود،   دنیــا  از  یکــی  وقتــی  می کننــد.  خدمــت  امــام  بــه 

می شــود.  او  جانشــین  دیگــری 
امــام صــادق؟ع؟ فرمــوده اســت: »در زمــان غیبــت، بــرای مهــدی؟ع؟ ســی 
گونــه وحشــتی بــر امــام  کــه بــا حضــور آن هــا هیــچ  نفــر همــراه وجــود دارد 

ــد«.  ــد آم ــه وجــود نخواه زمــان؟جع؟، ب
کــوه هایــی اســتوار و پابرجــا، همــواره در خدمت  گــروه گویــی همچــون  ایــن 

امــام زمــان؟جع؟ حضــور دارند.

بابیت و بهائیت
ســیدعلی محمــد شــیرازی در ســال 1235 قمــری در شــیراز بــه دنیــا آمــد. در 
ــال رفــت و درس عرفــان  کرب ــه  کودکــی خوانــدن و نوشــتن آموخــت. مدتــی ب
کــه پیشــوای فرقــۀ  ــود  کاظــم رشــتی ب ــد. اســتاد او ســید  و تفســیر و … خوان
ــت و چهــار ســال  ــتی، او بیس ــرگ رش ــد از م ــد. بع ــاب می آم ــه حس ــیخیه ب ش
کــرد بــاب و واســطۀ رســیدن بــه امــام زمــان؟جع؟  اســت.  کــه ادعــا  داشــت؛ 
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او قــرآن را بــه خواســته و خیــال خــود تفســیر می کــرد و بــه دروغ می گفــت 
از طــرف امــام زمــان؟جع؟ مأمــور اســت تــا مــردم را موعظــه و راهنمایــی 
کــرد و مــردم را بــه اعتقــادات  کنــد. بــه چنــد شــهر مثــل مکــه و بوشــهر ســفر 
گروهــی بــه او عالقه منــد شــدند. ســرانجام اّدعــای خــود را  خــود فراخوانــد. 
گفــت نبــوت و رســالت  تغییــر داد و خــود را »مهــدی موعــود« نامیــد. ســپس 
ــد دیــن  کــه خداون ــر علیــه اســالم حــرف زد و مدعــی شــد  از اوســت. آن گاه ب
جدیــدی بــه اســِم »بیــان« بــر او فرســتاده اســت. ســید علــی محمــد در ایــن 
افــراد  از  از همــۀ پیامبــران خــدا دانســت و جمعــی  تــر  باال را  کتــاب، خــود 

ــه او ملحــق شــدند.  شــیخیه ب
ســرانجام بــه دســتور والــی فــارس در ســال 1261 قمــری دســتگیر و بــه 
شــیراز آورده شــد. آن گاه بیــن او و علمــای شــیعۀ امامیــه جلســۀ مناظــره 
کــرد. مدتــی  گرفتنــد. او در آن مناظــره شکســت خــورد و اظهــار پشــیمانی 
ــه دســتور  کار خــود ادامــه داد. ســرانجام ب ــه  ــاز هــم ب ــه تبعیــد رفــت، امــا ب ب

امیرکبیــر _ صــدر اعظــم ناصرالدیــن شــاه _ در شــهر تبریــز تیربــاران شــد.
پــس از او مدعــی دیگــری بــه نــام حســینعلی بهــاء آمــد و ادعــای پیامبــری و 
کمــک و حمایــت بیگانــگان دینــی ســاختگی بــه نــام  کــرد و بــا  حتــی خدایــی 
کــرد. اآلن پایــگاه بهائیــت شــهر عــّکای فلســطین اشــغالی و  بهائیــت ایجــاد 

در حمایــت اســرائیل اســت. 

بیت المقّدس 

اولین قبلۀ مسلمانان 
ــت.  ــوده اس ــدا ب ــران خ ــیاری از پیامب ــۀ بس ــه خان ک ــدس  ــت مق ــهری اس ش
گزارده انــد و از آن بــه  کــش،  نمــاز  ِک پا آن را پیامبــران ســاخته اند و در خــا



26

رفته انــد.  آســمان 
امــام علــی؟ع؟ از ایــن شــهر _ وقتــی زمــان ظهــور نزدیــک می شــود _ بــه 
کــرده اســت: »… بهتریــن خانه هــا در آن روز  عنــوان بهتریــن خانه هــا یــاد 
کدامشــان  کــه هــر  )ظهــور( بیــت المقــدس اســت و بــر مردمــان زمانــی می آیــد 

کنین آن باشــند«.  آرزو می کننــد از ســا
حضــرت مســیح؟ع؟ در بیــت المقــدس، پشــت ســر امــام زمــان؟جع؟ نمــاز 
می گــذارد. و ســرانجام در آن ســرزمین مقــدس نیــز از دنیــا مــی رود و امــام 
کــش را در  ــر جنــازۀ ایشــان نمــاز می خوانــد. ســپس پیکــر پا مهــدی؟جع؟ ب

ک می ســپارد. کنــار مــزار مــادرش حضــرت مریــم؟س؟ بــه خــا

بیعت 
بــا  زمــان؟جع؟  امــام  بیعــت  ظهــور،  آغــاز  در  مهــم  اتفاق هــای  از  یکــی 
کننــدۀ بــا حضــرت، فرشــته  یارانــش در مســجد الحــرام اســت. اولیــن بیعــت 
ــتین  ــت: »… نخس ــل اس ــر؟ع؟ نق ــام باق ــت. از ام ــل اس ــد جبرئی ــزرگ خداون ب
کــه بــا او )مهــدی( بیعــت می کنــد،  جبرئیــل اســت. ســپس آن 313  کســی 

نفــر…«. 
این بیعت در مسجدالحرام، بین رکن و مقام انجام می شود. 

بیعت نامه 
در هنــگام بیعــت بیــن امــام و یــاران، بیعــت  نامــه ای از ســوی حضــرت بــه 
آنــان نشــان داده می شــود. امــام علــی؟ع؟ در روایتــی، بــه نوشــته های آن 
ــز دزدی  ــه هرگ ک ــد  ــا او بیعــت می کنن ــرده اســت: »… ب ک بیعــت نامــه اشــاره 
نکننــد. فحشــا انجــام ندهنــد. بــه مســلمانی دشــنام نگوینــد. بــه ناحــق، 
کســی لطمــه وارد نســازند. بــه خانــۀ هیــچ  کســی را نریزنــد. بــه آبــروی  خــوِن 
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گنــدم و جــو  کــس هجــوم نبرنــد. انســانی را بــه ناحــق نزننــد. طــال، نقــره، 
کــه یقیــن ندارنــد، گواهــی  ذخیــره نکننــد. مــال یتیــم نخورنــد. دربــارۀ آن چــه 

ندهنــد…  .
ــر  ــان ب کــه: جامــه ای مثــل جامــۀ آن امــام هــم در حــق خــود تعهــد می کنــد 
کنــد. مرکبــش همچــون مرکــب آنــان باشــد. زمیــن را بــه یــاری خــدا، پــر  تــن 
کــه پــر از ســتم شــده اســت. بــرای خــود دربــان و  از عدالــت ســازد، آن چنــان 

نگاهبــان اختیــار نکنــد…«. 

بقیة اهلل

بقیــة یعنــی: بازمانــده، بقیــه و آن چــه کــه از چیــزی باقــی گذاشــته 
شــود.

خوبــی  بــه  ائمــه؟مهع؟  روایــات  و  قــرآن  در  اهلل«  »بقیــة  ترکیــب  دربــاره 
ــون  ــد. چ ــةاهلل ان ــی بقی ــوایان اله ــران و پیش ــام پیامب ــت. تم ــده اس ــان ش بی
می ماننــد.  باقــی  قومهــا  و  ملت هــا  بــرای  دشــمنان،  بــا  مبــارزه  از  پــس 
امام زمــان؟جع؟ تنهــا باقــی مانــده بعــد از پیامبــر؟ص؟ و امامــان: و جانشــین 

آنهاســت.
کــه بقیــةاهلل  کبیــره می خوانیــم: »ســالم بــر امامــان…  در زیــارت جامعــه 

هســتند«.
امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: »نخســتین ســخن امــام زمــان بعــد از ظهــورش، ایــن 
گاه  گــر ایمــان داریــد«. آن  کــه: »بقیــة اهلل برایتــان بهتــر اســت ا آیــه اســت 
می فرمایــد: »منــم بقیــة اهلل و حجــت و خلیفــه او در میــان شــما«. در آن 
کــس برایشــان ســالم می کنــد و می گویــد: »الســالم علیــک یــا بقیــة  میــان هــر 

اهلل فــی ارضــه«.
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پرچم امام
در  زمــان؟جع؟  امــام  »پرچــم  کــه:   اســت  آمــده  دینــی  روایت هــای  در 
هنــگام ظهــور، همــان پرچــم پیامبــر اســالم؟ص؟ اســت«. امــام صــادق؟ع؟ 

فرمــود: »پرچــم رســوِل خــدا همــراه اوســت«. 
که برایش می آورند؟« شخصی پرسید: »آیا در نزد اوست یا این 

پاسخ داد: »جبرئیل آن را خواهد آورد«. 
ســپس ادامــه داد:»بــا آن پرچــم بــر هیــچ )قــوم ســتمگری( نمی گــذرد مگــر 

کــه خداونــد آنــان را هــالک می ســازد«.  آن 
کــه از یارانــش بــود _ فرمــود: »…  روزی امــام صــادق؟ع؟ بــه ابابصیــر _ 

بــرگ بهشــتی اســت…«.  از  جنــِس آن پرچــم 

پرچم های سیاه 
انقالبــی بــزرگ همــه خراســان1 را در برمی گیــرد. مــردم پرچم هــای ســیاهی 
در دســت می گیرنــد و آن هــا را بــه اهتــزاز درمی آورنــد. آغــاز ایــن انقــالب در 
آســتانۀ ظهــور امــام اســت. امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: »پرچم هــای ســیاهی از 
کوفــه در حرکــت می شــوند. پــس، وقتــی  خراســان بیــرون می آیــد و بــه ســوی 
کســی را بــرای بیعــت بــه ســوی او روانــه می کننــد«.  مهــدی ظاهــر شــود، آنــان 

پیراهن مهدی 
خانــۀ  و  مکــه  کوچه هــای  بــوی  احــد،  بــوی  پیامبــر؟ص؟،  بــوی  سرشــار 

بــر خــود دارد.  یــاد خــدا  کــه عطــِر  کعبــه. پیراهنــی  آســمانی 
کــه  کــه: »پیراهــن رســول خــدا؟ص؟  کــرد  ابابصیــر از امــام صــادق؟ع؟ نقــل 

1 . خراســان در قدیــم قســمت های زیــادی از ایــران، افغانســتان، ترکمنســتان، تاجیکســتان و 
ازبکســتان امــروزی را شــامل می شــد. 
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در روز احــد بــه تــن داشــت، در تــن او اســت…«. 
کــه از ســوی پیامبــر؟ص؟ بــرای امــام  ایــن پیراهــن یکــی از میراثهایــی اســت 

زمــان؟جع؟ مانــده اســت. 

توقیع 
ــع«  ــود »توقی ــاران خ ــرای ی ــدی؟جع؟ ب ــرت مه ــه حض ک ــید  ــرا رس ــی ف زمان
گرفتــن ســهم امــام خــودداری  کــس چیــزی نگیرنــد، از  کــه: »از هیــچ  فرســتاد 
ــن  ــد ب ــزد محم ــه ن ــد«. مــردی ناشــناس ب ــه بی خبــری بزنن ــد و خــود را ب کنن
احمــد _ از یــاران امــام _ آمــد. خــود را در لبــاس دوســت نشــان داد و در جایــی 
کــه می خواهــم آن را بــه امــام  گفــت: »مــن مالــی بــه همــراه خــود دارم  خلــوت 

زمــان؟جع؟ برســانم«. 
ــن  ــی، م ــتباه می کن ــت: »اش گف ــد و  ــرا را فهمی ــت، ماج ــه او نگریس ــد ب محم
از ایــن موضــوع بی خبــرم«. مــرد ناشــناس آن قــدر آمــد و رفــت و بــه محمــد 
کــه می دانســت او جاســوس  کــرد تــا او راضــی شــود. امــا محمــد  مهربانــی 

ــرد.  ــک نک کم ــی زد و او را  ــه نادان ــود را ب ــت، خ ــه اس خلیف
و  ســؤال ها  بــه  بــزرگان  پاســخ  یــا  و  فرمــان  و  نامــه  کــردن  امضــاء  بــه 
ــمتی  ــه قس ــع ب ــی، توقی ــای روایت کتاب ه ــد. در  گوین ــع«  ــت ها »توقی درخواس
از نوشــته های ائمــه؟ع؟ اطــالق می شــده اســت، امــا بیشــتر آن هــا از نظــر 
گاه  حجــم و تعــداد، توقیع هــای امــام زمــان؟جع؟ اســت. ایــن نامه هــا را 
گاه بــه شــکل شــفاهی بــه نایب هایــش می گفــت،  خــود حضــرت می نوشــت، 

آن وقــت آن هــا می نوشــتند و بــه مــردم می دادنــد. 

جبرئیل 
یکــی از چهــار فرشــتۀ بــزرگ خداونــد اســت. آن ســه فرشــتۀ دیگــر میکائیــل، 
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تــر اســت. او ارتبــاط  اســرافیل و عزرائیــل هســتند و مقــام جبرئیــل از آن هــا باال
دهنــده بیــن خداونــد و پیامبــران بــود. از حضــرت موســی؟ع؟ در مقابــل 
کــه چگونــه زره  کــرد. بــه حضــرت داود؟ع؟ آموخــت  فرعونیــان حمایــت 

بســازد. 
و حضــرت ذکرّیــا؟ع؟ را بــه تولــد حضــرت یحیــی؟ع؟ و حضــرت مریــم؟س؟ 

را بــه تولــد حضــرت عیســی؟ع؟ بشــارت داد. 
در قــرآن وقتــی بــه »روح القــدس« برمی خوریــم، منظــور جبرئیــل اســت؛ 

گفتــه شــده اســت.  ــا نام هــای دیگــر هــم  هــر چنــد ب
کننــده بــا امــام زمــان؟جع؟ اســت. او در قیــام بــزرگ  جبرئیــل اولیــن بیعــت 
امــام حضــور دارد و فرشــتگان بســیاری بــه دنبالــش هســتند، تــا بــه امــام یــاری 

برسانند. 

جزیرۀ خضرا 
کتاب هــا نوشــته اند: »جزیــرۀ خضــرا محــل زندگــی حضــرت  در بعضــی از 

مهــدی؟جع؟ و فرزندانشــان در دوران غیبــت اســت«. 
می گوینــد  و  مخالفنــد  عقیــده  ایــن  بــا  شــیعه  دانشــمندان  از  بســیاری 
کســانی مثــل عالمــۀ  داســتان جزیــرۀ خضــرا واقعیــت نــدارد. در میــان آنــان 
»کاشــف الغطــاء«، »آقــا بــزرگ تهرانــی«، »عالمــه شوشــتری« و »جعفــر مرتضی 

عاملــی« دیــده می شــوند. 
امــا »مثلــث برمــودا« اســِم یــک جزیــره در اقیانــوس اطلــس اســت. امــروزه 
کــه جزیــرۀ خضــرا همیــن مثلــث برمــودا  کرده انــد  بعضــی از نویســندگان اّدعــا 
کــرۀ زمیــن قــرار  گانــه از  کــه ایــن دو منطقــه در دو نقطــۀ جدا اســت، در حالــی 

دارنــد. جزیــره خضــراء ادعــا شــده در اندلــس یــا اسپانیاســت.
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اب 
ّ

جعفر کذ
او بــرادر امــام حســن عســکری؟ع؟ اســت. جعفــر بــه خاطــر همنشــینی بــا 
کــش نرفــت. وقتــی امــام  بــدکاران، منحــرف شــد و بــه راه راســِت پــدران پا
بــه میــدان آمــد و ادعــای  بــا حیلــۀ بســیار  بــه شــهادت رســید،  عســکری 
کــرد. بعــد بــه میــان مــردم رفــت و خــود را صاحــب عــزا نشــان داد  امامــت 
کــه می آیــد بــه او تســلیت بگویــد و بــه او دســِت بیعــت بدهــد. ســپس  تــا هــر 
گهــان  آمــاده شــد تــا بــر جنــازۀ بــرادر نمــاز بخوانــد. همــگان متحّیــر شــدند. نا
کنــار زد، او مهــدی؟جع؟ بــود. جعفــر  کودکــی نورانــی جلــو آمــد و عمــو را 
کنــار رفــت و همــۀ نقشــه هایش، نقــِش بــرآب شــد. امــا مأمــوران  ناباورانــه 
کــرد تــا بــه آن حضــرت و خانــۀ امــام عســکری ؟ع؟ حملــه  خلیفــه را تحریــک 

کننــد. دســت آن هــا بــه امــام نرســید و امــام از چشــم ها پنهــان شــد. 
کــرد. بعضــی از تاریــخ نویســان شــیعه می گوینــد او  کوتاهــی  جعفــر عمــر 
کــرد. بعضــی هــم _ مثــل مرحــوم  تــا بــه آخــر عمــر بــر اّدعــای خــود پافشــاری 
کــرد. امــام زمــان؟جع؟ هــم در توقیعــی  کــه او توبــه  کلینــی _ نقــل می کننــد 
ــه  ک ــت  ــف اس ــرادران یوس ــر راه ب ــود: »راه جعف ــرد و فرم ک ــاره  ــۀ او اش ــه توب ب

ــد«.  ــیده ش ــان بخش گناهش ــد و  کردن ــه  ــرانجام توب س
اب می گفتنــد، چــون بــه دروغ می گفــت  »امــام« 

ّ
کــذ بــه جعفــر بــه خاطــر ایــن 

است. 

جمعه 
کــه  روز دل انگیــز دل تنگــی و شــگفتن دلنامه هــای ســوختگان. روزی 
چشــم ها از عطــش آفتــاِب پشــت ابــر دردمنــد اســت. قلب هــا بــه عشــق او 
ک انتظــار،  تندتــر از همیشــه می تپــد و در نبــض جاده هــا، صــدای تیک تــا
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بلنــد اســت. 
»جمعــه« روز عیــد اســت. روز خداســت. روز روشــنی و روشــنایی اســت. روز 
توجه مؤمنان به مهدی ســت و روز انتظار آنان اســت در پشــت پنجرۀ حســرت. 
در روز جمعــه خوانــدن زیــارت امــام زمــان؟جع؟ و دعــا بــرای تعجیــل 
کــه امیــد ظهــور  درآمدنــش و خوانــدن دعــای ندبــه مســتحب اســت، چــرا 

امــام در ایــن روز، بیشــتر از روزهــای دیگــر اســت. 
سهم من از نبودنت این جا 

شب و تاریکی و شکیبایی ست 
شب و یک پنجره به سمت خیال 

شب و یک آسمان تنهایی ست 
²²²

کبوتر یادت  گاه شب ها 
کنار پنجره ام  می نشیند 

می شود صاف و روشن از نفسش 
شیشۀ سرد و تار پنجره ام 

²²²

عطر جمعه دوباره پیچیده ست 
در هوای غریب و خستۀ من 
کاش می شد دوباره پربکشد 
دل تنها و پرشکستۀ من… 

²²²

آه بی تو چقدر غمگینند 
جمعه های غریب و بغض آلود
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کش  می شود در غروب نمنا
گریه های پر از ترانه سرود 

²²²

کبود  باز هم یک شب سیاه و 
چشم ها خیس و دست به دعا 

می شود در میان پنجره دید
جاده ای سمت روشنایی ها 

فائزه آمیغی 

حّجت 

در لغــت یعنــی:  برهــان و دلیــل، کــه بــا آن حریــف را قانــع یــا دفــع 
کننــد. 

کار رفته است.  این لغت در قرآن چند بار به 
از امــام رضــا؟ع؟ ســؤال شــد: »آیــا زمیــن )هیــچ وقــت( از حّجــت خالــی 

می مانــد؟«. 
گــر زمیــن )بــه انــدازه یــک چشــم بــر هــم زدن( از حّجــت  پاســخ فرمــود: »ا

ــرد«.  ــرو می ب ــش را ف ــد، اهل ــی باش خال
در اعتقاد شیعیان حضرت مهدی؟جع؟ آخرین حّجت خداوند 
در زمین است. آنان در بیشتر خطابهایشان به حضرت می گویند: 

»حجة بن الحسن عسکری…«. 

حسین بن روح 

»حسـین بـن روح نوبختی« سـومین نایب خـاص از نایبان چهارگانۀ 
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امام زمان؟جع؟ اسـت. 
گوینــدۀ حدیــث، متکلــم، فقیــه و دانشــمند شــیعۀ ایرانــی بــود. شــیعیان  او 
بغــداد بــه او احتــرام می گذاشــتند و محمــد بــن عثمــان _ نایــب دوم امــام؟ع؟ _ 

بــه او اطمینــان و اعتمــاد داشــت. 
محمــد بــن عثمــان از دو یــا ســه ســال قبــل از مــرگ خــود، بعضی از شــیعیان 
را بــه ســوی حســین بــن روح می فرســتاد و بعضــی وقت هــا، بــه جانشــینی او 

بعــد از خــودش، اشــاره  می کــرد. 
نوبختــی از ســال های 305 تــا 326 قمــری بــه عنــوان نایــب ســوم امــام 
زمــان و واســطۀ بیــن ایشــان و مــردم انتخــاب شــد. ایــن دســتور از طــرف 

امــام زمــان؟جع؟ صــادر شــده بــود. 
دوران  در  خاطــر  همیــن  بــه  داشــت.  نفــوذ  عباســی  خلیفــۀ  دربــار  در  او 
نیابتــش بــه راحتــی بــا مــردم در ارتبــاط بــود. امــا در ســال های آخــر بــه خاطــر 
ــاد. امــا هیــچ گاه حرفــی از محــل  ــدان افت ــه زن ــی اوضــاع حکومــت، ب دگرگون
امــام نــزد. ســپس در ســال 326 قمــری از دنیــا رفــت. قبــرش در بغداد اســت. 

حکومت جهانی
او ســالم می کنــد. درخت هــا  بــه  زمیــن  بیایــد،  زمــان؟جع؟  امــام  وقتــی 
می شــوند...  زالل  نــو  از  رودهــا،  و  چشــمه ها  و  می شــوند  متولــد  دوبــاره 
کشــور خاصــی نیســت.  حکومــت امــام مهــدی؟جع؟ منحصــر در منطقــه یــا 
کــه همــه  رفتــه رفتــه همــه جــا در تســخیر دولــت او در خواهــد آمــد، تــا آن 

کنــد. زمیــن را از عــدل و برابــری ُپــر 
کــرم؟ص؟ فرمــود: »پیشــوایان بعــد از مــن دوازده نفرنــد. اولیــن  پیامبــر ا
کــه خداونــد بــه  آنــان تــو هســتی ای علــی و آخریــن آن هــا قائــم اســت. هــم او 
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کــرد«. دســتانش مشــارق و مغــارب زمیــن را فتــح خواهــد 
کامــل و حقیقــی بشــریت اســت. در ایــن  بــه همیــن خاطــر اســالم تنهــا دیــن 
روز همــه مردمــان از هــر نــژاد و زبــان، مطیــع اســالم خواهنــد شــد و بــه امــام 

کــرد. مهــدی؟جع؟ عقیــده پیــدا خواهنــد 

حکیمه خاتون 
گفــت: »عمــه جــان، پیــش مــا بمــان، زیــرا امشــب  امــام عســکری؟ع؟ 
کــه خداونــد سراســر زمیــن را بــه علــم و ایمــان و  فرزنــدی بــه دنیــا می آیــد 

می گردانــد«.  زنــده  هدایتــش 
عمــه، حکیمــه خوشــحال شــد. دلــش نیامــد نرگــس )همســر امــام( را تنهــا 
گفــت:  بگــذارد. مونــس همیشــگی اش بــود. بــا مهربانــی بــه بــرادرزاده اش 

»چشــم می مانــم!«. 
کنــار نرگــس نمــاز  امــام خوشــحال شــد. شــب بــه آخــر رســید. عمــه حکیمــه 
گهــان رنــگ از صــورت  و دعــا خوانــد. آســمان زیباتــر از همیشــه شــده بــود. نا
نرگــس پریــد. عمــه حکیمــه نگــران شــد. نرگــس چشــم بــه آســمان دوخــت و 
گفــت: »ســوره قــدر را بخــوان!«.  دعــا خوانــد. امــام عســکری بــه عمــه نرگــس 
کــرد. نرگــس هــم خوانــد. عمــه حکیمــه چیــز عجیبــی  او شــروع بــه خوانــدن 
ــود.  ــرده ب ک ــدن  ــه خوان ــروع ب ــکمش همــراه او ش ــس در ش ــودک نرگ ک ــد.  دی
گرفــت. عمــه  گهــان پــرده ای از آســمان فــرو افتــاد و بیــن او و نرگــس قــرار  نا
ــد و  کــه لبخنــد می زن ــد  ــاق دیگــر رفــت. امــام را دی ــه ات حکیمــه سراســیمه ب
دعــا می خوانــد. دوبــاره بــه اتــاق برگشــت. پــرده ای ندیــد. شــگفت زده شــد. 

در اتــاق بــوی عطــر تــازه پــرواز می کــرد. مهــدی بــه دنیــا آمــده بــود… . 
»حکیمــه خاتــون« دختــر امــام جــواد؟ع؟ و عمۀ مهربان امام عســکری؟ع؟ 
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بــود. وقتــی نرگــس، حضــرِت مهــدی؟جع؟ را بــاردار بــود حکیمــه بــه او ســر 
مــی زد و همــدم تنهایــی اش می شــد. او بانویــی دانشــمند بــود، از امامــان 
علــوم اســالمی را آموختــه بــود و از آنــان روایت هــای دینــی نقــل می کــرد. 
کــه روایت هــای  ــان مــورد اعتمــادی اســت  حضــرت حکیمــه خاتــون از راوی
مختلفــی از امــام زمــان؟جع؟ دارد. او در ســال 274 قمــری از دنیــا رفــت و 

ک ســپرده شــد.  در پاییــن پــای امــام حســن عســکری؟ع؟ بــه خــا

خاتم االوصیاء 

به معنای:  آخرین نفر از جانشینان پیامبر؟ص؟. 
لقبــی اســت از لقب هــای امــام زمــان؟جع؟. بــه ایشــان خاتــم االئمــه نیــز 

می گوینــد. 

خراسانی 
یکــی از نشــانه های ظهــور امــام زمــان؟جع؟، خــروج مــرد خراسانی ســت، 

کوفــه. ایــن مــرد بــه خوبــی معرفــی نشــده اســت.  بــه ســمت شــهر 

خورشید پشت ابر
کــه قســمتی از  از امــام زمــان؟جع؟ توقیعــی بــه اســحاق بــن یعقــوب رســید 
آن چنیــن بــود: »… امــا چگونگــی اســتفاده جامعــه و مــردم از مــن در عصــر 
غیبــت، درســت هماننــد بهــره وری زمیــن و پدیــده هایــش از خورشــید اســت؛ 

کــه ابــر آن را از چشــم ها بپوشــاند«. در هنگامــی 
امــام همچــون خورشــید پشــت ابــر، هــر چنــد در پــس پــرده غیبــت اســت امــا 

نــور والیــت وبرکتــش بــر همــه عالمیــان تابنــده اســت.
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دّجال 
کــردن مــردم و دشــمنی بــا  گمــراه  کارش  دّجــال مــردی ســتمگر اســت. 
خداســت. وقتــی دّجــال خــروج می کنــد، آن زمــان، یکــی دیگــر از نشــانه های 

ظهــور امــام زمــان؟جع؟ بــر شــیعیان آشــکار شــده اســت. 
دّجــال در دین هــای یهــود، مســیحیت و اســالم، بدنــام اســت و پیــروان 
آخرالزمــان،  در  ظالــم،  و  حیله گــر  مــردی  عنــوان  بــه  را  او  ادیــان،  ایــن 
می شناســند. در مــورد شــخصیت دّجــال حرفهــا و احتمال هــای دیگــری 

هــم هســت. 
ــال  ــد دّج ــه بگوی ک ــت  ــی اس کس ــت  ــت: »بدبخ ــوده اس ــی؟ع؟ فرم ــام عل ام
کــه او را دروغگــو بخوانــد، او یــک  کســی اســت  راستگوســت و خوشــبخت 

چشــم اســت…«. 

دعای افتتاح 

دعایی مشهور با فرازهایی زیبا و عرفانی است. 
ــری _  ــعید عم ــن س ــان ب ــن عثم ــد ب ــیخ محم ــیلۀ ش ــه وس ــاح ب ــای افتت دع
نایــب خــاص امــام زمــان؟جع؟ _ صــادر شــد. و در ســند معتبــری نقــل اســت 
کــه امــام بــه شــیعیان فرمــود: »در هــر شــب مــاه رمضــان ایــن دعــا را بخوانیــد 
اســتغفار  صاحبــش  بــرای  و  می شــنوند  مالئکــه  را  مــاه  ایــن  دعــای  کــه 

می کننــد…«. 

دعای عهد 
ــع. در  ــی و جم ــامگاهان. در تنهای ــگاه و ش ــیعیان، در صبح ــای دِل ش دع

گریه هــا و ندبه هــا.  البــه الی 
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کــه امــام زمــان؟جع؟ ظهــور  گــر مــرگ مــن فــرا رســد در حالــی  »… خدایــا ا
کــن!«  نکــرده باشــد، پــس از او مــرا از قبــرم بــرآور و بــه یــاری او ســعادتمندم 
ــر خواندنــش در دوران غیبــت،  کــه ب دعــای عهــد، دعایــی مشــهور اســت 
ــل  ــس چه ک ــر  ــود:  »ه ــادق؟ع؟ فرم ــام ص ــت. ام ــده اس ــیاری ش ــفارش بس س
صبحــگاه ایــن دعــا را بخوانــد، از یــاوران حضــرت قائــم؟جع؟ خواهــد بــود. 
گــر پیــش از ظهــور آن حضــرت بمیــرد، خــدای تعالــی او را زنــده خواهــد  و ا
کلمــه از آن، هــزار حســنه  کنــد و بــه شــماره هــر  کــرد تــا در رکاب امــام جهــاد 

کار بــد از او محــو می گــردد!«.  برایــش نوشــته می شــود و هــزار 

دعای فرج 
کــه آســودگی از غــم و بیمــاری و انــدوه را در پــی دارد. و  دعایــی آســمانی، 
شــیعیان محــّب امــام زمــان؟جع؟ را بــه قلــۀ دلدادگــی او پــرواز می دهــد. 
ایــن دعــا را امــام زمــان؟جع؟ بــه یکــی از شــیعیان خــود _ محمــد بــن احمــد 

_ آموخــت. ایــن دعــا در خــواب، در شــهر بغــداد بــه وی آموختــه شــد. 

دعای ندبه 
دل بــه ندبــه پیونــد دارد مثــل پیونــد ســاقه بــه آب. مثــِل چشــمه بــا نســیم 

و هــم آوازی صبــح بــا صــدای چلچه هــای مهربانــی… 
ندبــه آوازی ســت از جنــِس پرنیــان نســیم. ندبــه صداســت. زاری ســت، 
گریــه و مویــه و فریــاد اســت. صدایــی از پشــت حنجــرۀ جــان، بــه ســوی کســی 
کــه آفتــاب در آغــوش دارد. اســِم بهشــت در پیشــانی اوســت و بــوی خــدا از 

ســخنانش جاری ســت. 
ــای  ــن دع ــدی؟جع؟. ای ــرت مه ــا حض ــتی ب ــر دوس ــت ب ــه سرآغازی س ندب
مشــهور، مســتحب اســت در چهــار عیــد اســالمی یعنــی: عیــد فطــر، عیــد 
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قربــان، عیــد غدیــر و روز جمعــه، خوانــده شــود. 

ذوالفقار 

»ذوالفقار« شمشیری ست با داستانی پرماجرا. 
ایــن شمشــیر ابتــدا از پیامبــر؟ص؟ بــود. ســپس وقتــی شمشــیر امــام علــی؟ع؟ 
در نبــرد احــد _ در صــدر اســالم _ شکســت، پیامبــر؟ص؟ آن را بــه او هدیــه داد. 
عالمــه مجلســی می گویــد: »ذوالفقــار از آســمان بــرای پیامبــر؟ص؟ نــازل شــد و 

ایشــان آن را بــه حضــرت علــی؟ع؟ بخشــید«. 
ایــن شمشــیر ســپس بــه امــام حســن؟ع؟ و امــام حســین؟ع؟ و ســرانجام بــه 

امــام زمــان؟جع؟ بــه ارث رســید. 
کــه اســمش رضــوان  امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »… در روز احــد فرشــته ای 

ــدا داد: »ال ســیف اال ذوالفقــار و ال فتــی اال علــی…« .1  ــود از آســمان ن ب

رجعت 

در لغــت یعنــی: بازگشــت. برگشــتن بــه جایــی کــه پیش تــر در آن جــا 
بــوده اســت. 

کافران  گــروه، یکــی از مؤمنــان و دیگــری از  در اصطــالح یعنــی:  بازگشــت دو 
کــه در گذشــته بوده انــد. مؤمنــان  )پــس از مــرگ( بــه دنیــا، بــه همــان صــورت 
کنــار آن  پــس از ظهــور حضــرت مهــدی؟جع؟ شــاد و مســرور می شــوند و در 
ــت و بیچارگــی در حســرت و انــدوه 

ّ
کافــران بــه خاطــر ذل حضــرت هســتند. امــا 

خواهنــد بود. 
امــام  هســتند.  رجعــت  بــه  معتقــد  شــیعه،  دانشــمندان  از  زیــادی  عــده 

1 . شمشیری نیست مگر ذوالفقار و جوانمردی نیست مگر علی... . 
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صــادق ؟ع؟ اعتقــاد بــه رجعــت را یکــی از شــرایط ایمــان دانســته اند. امــا اهــل 
ســنت رجعــت را نمی  پســندند و رد می کننــد. 

ــر رجعــت و اهمیــت و درســتی آن  کــه داللــت ب در قــرآن هــم آیاتــی هســت 
دارد.1

که پس از یکصد سال زنده شد.  مثل ماجرای حضرت ُعزیر 
دیگــر  و  حســین؟ع؟  امــام  علــی؟ع؟،  امــام  کــرم؟ص؟،  ا پیامبــر  گوینــد 
کــه بعــد از حکومــت  کســانی هســتند  معصومیــن، پیامبــران و مؤمنــان و … از 

امــام زمــان؟جع؟، بــه ســوی دنیــا رجعــت می کننــد. 

رساله علمیه
کبــرای امــام زمــان؟جع؟ نیــاز شــدید شــیعیان بــه دانســتن  از آغــاز غیبــت 
کتاب هایــی در ایــن زمینــه  احــکام شــرعی، علمــای دیــن را بــر آن داشــت تــا 
بنویســند. ایــن تألیف هــا بــه طــور جــدی از اواخــر قــرن چهــارم هجــرت شــروع 
ــه هایشــان را  شــد. فقیهــان دیــن از طریــق نوشــته هایشــان فتواهــا و نظری
ــان  ــرانجام در زم ــاندند. س ــردم می رس ــه م ــی، ب ــف دین ــای مختل در زمینه ه
مــا ایــن نوشــته ها بــه شــکلی منســجم و تدویــن شــده، انتشــار یافتــه اســت. 
معمــواًل کتابهــای فقهــی و احــکام بــه اســم رســالۀ عملیــه یــا احــکام و توضیح 

المســائل معــروف اســت.

رکن و مقام 
رکــن و مقــام محــل بیعــت بــا امــام زمــان؟جع؟ اســت. امــام ســجاد؟ع؟ 

فرمــود: »بهتریــن مــکان بیــن رکــن و مقــام اســت«. 
گــر رکــن بــدون  کعبــه را یــک »رکــن« می گوینــد. ا هــر یــک از چهــار زاویــۀ 

ل عمران )3( آیه 29.  1 . بقره )2( : 55، 56، 72، 73، 243، 259 و آ
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کار بــرود، منظــور از آن »حجراالســود« اســت.  پســوند بــه 
یــا  قــرار می گیــرد  آن  قــدم در  کــه  بــه جایگاهــی می گوینــد  هــم  »مقــام« 
شــخصی در آن جــا می ایســتد. منظــور از مقــام در ایــن جــا »مقــام ابراهیــم« 
ــمار  ــه ش ــم ب ــدس و مه ــی مق ــت و جای ــه _ اس کعب ــار  کن ــرام _  ــجد الح در مس

می آیــد. 

زمینه سازان ظهور
کــه  در آســتانه ظهــور امــام مهــدی؟جع؟ حرکت هایــی شــکل می گیــرد 
زمینــه ظهــور ایشــان را فراهــم می ســازد. از حضــرت محمــد؟ص؟ نقــل اســت 
کــه  ناحیــه مشــرق می آینــد  از  ســیاه  بیرق هــای  بــا  »افــرادی  فرمــود:  کــه 
کــس قیــام  دل هــای آنهــا ماننــد قطعه هــای فــوالد محکــم اســت. پــس هــر 
آنــان را شــنید، بــرای بیعــت بــه سویشــان بشــتابد هــر چنــد الزم باشــد بــا 

ســینه بــر روی بــرف بــرود…«.
خ  ر زیــادی  اتفاقــات  مهــدی؟جع؟  حضــرت  جهانــی  انقــالب  از  پیــش 
گوشــه و  خواهــد داد. قیام هــای مختلفــی پدیــد خواهــد آمــد. دشــمنان در 
کــرد و یــاران آن حضــرت نیــز بــه یــاری دیــن بــر  کنــار جهــان ســربلند خواهنــد 

خواهنــد خاســت.
مــا  دســت  بــه  امامــان؟جع؟  از  کــه  مختلفــی  روایت هــای  بــه  توجــه  بــا 
از جملــه  نیــز  امــام خمینــی؛  بــه رهبــری  ایــران  انقــالب اســالمی  رســیده، 

می شــود. قلمــداد  حضــرت  آن  ظهــور  ســازان  زمینــه 

زن و فرزند امام 
امــام زمــان؟جع؟ صاحــب همســر و فرزنــد اســت،  آیــا  کــه  ایــن  دربــارۀ 
دیــدگاه دانشــمندان شــیعه مختلــف اســت و در ایــن بــاره ســه نظــر ذکــر شــده 
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اســت: 
1. ایشان ازدواج نکرده است. 

کرده است، ولی فرزند ندارد.  2. ازدواج 
کرده است و فرزندانی هم دارد.  3. ازدواج 

گفته انــد و بــرای خــود دلیــل  کــدام از ایــن ســه نظــر را جمعــی از علمــاء  هــر 
آورده انــد. هــر چنــد هــر ســه مــورد فقــط احتمــال اســت. 

زیارت آل یاسین
ــدان  ــه خان ک ــه آل یاســین  ــا بیســت و ســه ســالم آغــاز می شــود. ســالمی ب ب
ک و پیچیــده در عطــر روشــنی، بــه  ک پیامبرنــد و ســپس ســالم های پــا پــا

امــام زمــان؟جع؟ و آن گاه تجدیــد عهــد… . 
زیــارت آل یاســین از زیارت هــای مشــهور امــام اســت و ابوجعفــر محمــد بــن 
کــرده اســت. حمیــری مــردی بــزرگ و  عبــداهلل بــن جعفــر ِحمَیــری آن را نقــل 
پارســا بــوده و بــا امــام مکاتبــه داشــته اســت. بــه همیــن خاطــر ایــن زیــارت را 

گرفتــه اســت.  از امــام 

زیارت ناحیۀ مقدسه 
گریــان بــود و بــه  »… اســب تــو شــتابان و شــیون کنان شــیهه می کشــید، 
کــه زنــان حــرم اســب تــو را بــه هــم  ســوی خیمه هایــت رهســپار شــد. همیــن 
ریختــه و نــاالن دیدنــد و زیــِن اســب تــو را واژگــون؛ از خیمه هــا بیــرون آمدنــد، 

کردنــد و ســیلی بــر صــورت خــود زدنــد…«.1  گیســوان خــود پریشــان 
برخــی زیــارت ناحیــه را از نوشــته های ســید مرتضــی _ عالــِم بزرگ شــیعیان_ 

دانســته اند. 

1 . قسمتی از زیارت ناحیه مقدسه. 
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برخی آن را به حضرت مهدی؟ع؟ نسبت داده اند.
ممکــن اســت اصــل آن از امــام زمــان؟جع؟ نقــل شــده باشــد، امــا ســید 

کــرده اســت.  بــه آن اضافــه  را  مرتضــی بخش هایــی 
کربال.  متن آن خطابی ست به امام حسین؟ع؟ و یاران وفادارش در 

سامرا
کیلومتــری شــمال  کــه خلفــای عباســی آن را در 120  دومیــن شــهری اســت 
کردنــد. معتصــم عباســی آن را »ُســر َمــن  کنــار شــرقی دجلــه بنــا  بغــداد بــر 
کــه آن را ببینــد مســرور می شــود. ســپس در  گذاشــت، یعنــی هــر  رای« نــام 

ــد.  ــه ش گفت ــامرا  ــه آن س ــا ب زبان ه
ک امــام هــادی؟ع؟، امــام حســن عســکری؟ع؟، نرجــس خاتون،  اجســاد پــا
حکیمــه خاتــون و چنــد بزرگــوار دیگــر در ایــن شــهر دفــن اســت. ایــن امامــان 
آن  در  معتصــم  لشــکریان  عســکر  و  اردوگاه  کــه  هســتند  دفــن  جایــی  در 
جــا بــود. بــه همیــن خاطــر بــه آن دو امــام »عســکریین« می گفتنــد. امــام 
کنــار  زمــان؟جع؟ در ایــن شــهر بــه دنیــا آمده انــد و ســرداب مقــدس نیــز در 

ــرار دارد.  ک امامــان عســکریین ق ــا حــرم پ

تکه ای از بهشت خدا در شهر سامرا 
امــام  و  هــادی؟ع؟  امــام  بزرگــوار،  پیشــوای  دو  آرامــگاه  کــه  خانــه ای 
عســکری؟ع؟ بــوده اســت. وقتــی امــام هــادی؟ع؟ چشــم از دنیــا فــرو بســت، 
ک ســپرده شــد. پــس از  در خانــۀ خــود در همیــن ســرای آســمانی، بــه خــا
ــد.  ک آرمیدن ــا ــدر در خ ــار پ کن ــز در  ــکری؟ع؟ نی ــام عس ــان ام ــان فرزندش ایش
شــیفتۀ  مــردم  بــود،  عباســیان  حصــار  در  خانــه  ایــن  دور  تــا  دور  چــون 
ــد.  ــوم می آمدن ــام مظل ــن دو ام ــرم ای ــارت ح ــه زی ــه ب ــت ؟ع؟، مخفیان اهل بی
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گذشــته _ ادامــه  ایــن ارتبــاط روز بــه روز بیشــتر شــد و تــا امــروز _ بیشــتر از 
دارد. 

ــون  ــس خات ــرار دارد: نرج ک ق ــا ــوی پ ــرۀ دو بان ــام، مقب ــن دو ام ــار ای کن در 
ــز حکیمــه  همســر امــام حســن عســکری؟ع؟ و مــادر امــام زمــان؟جع؟ و نی
بــه ضلــع غربــی آســتانه  خاتــون عمــۀ امــام حســن عســکری؟ع؟؛ وقتــی 
ــه »ســرداب« ســالم می دهیــم. ســرداب محــل عبــادت و  ــم در آن جــا ب بروی

تولــد امــام زمــان؟جع؟ اســت. 
وقتــی اســمش را می خوانیــم بــه غربــت می اندیشــیم، و به امامــان مظلومی 
کــه همــۀ بهشــت در قبالــۀ ســخاوت و جودشــان بــود امــا … در زمیــن هیــچ 
کــس قدرشــان را ندانســت. امــام هــادی؟ع؟ … امــام عســکری؟ع؟ … و امــام 

مهربان تــر از بــرگ بــاران، مهــدی ؟جع؟.

سرداب مقّدس 
ِک ملکــوت، دیوارهایــش از جنــِس دیوارهــای عــرش خــدا؛  کــش، خــا خا
کبوتــران هفــت آســمان و بــر فضایــش، عطــر رّبنــا جــاری …  بــر پنجره هایــش 
ــۀ انبیاســت. مأمــن امامــاِن عتــرت آفتــاب و زمینــش،  ســرداب مقــدس خان

بوســه گاه هــزار هــزار فرشــته، تــا همیشــه… . 
ســرداب ســامرا محــل زندگــی و عبــادت امــام هادی؟ع؟ امام عســکری ؟ع؟ 
امــام زمــان؟جع؟ و محــل تولــد ایشــان بــوده اســت. مالقــات بیشــتر آنانــی 
ــد، در  ــه دیــدن امــام زمــان؟جع؟ آمده ان کــه در زمــان امــام عســکری؟ع؟ ب

ایــن ســرداب بــوده اســت. 
کتابهای دعا ذکر شده است.  که در  برای سرداب آداب خاصی هست، 
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سفیانی 
او از نســل ابوســفیان اســت. در منطقــه شــام خــروج می کنــد و بســیاری از 
مســلمانان را بــا دروغگویــی خــود، فریــب می دهــد. ســفیانی اعــالم می کنــد 
کــه دینــدار اســت. دایــم ذکــر یــا رب یــا رب بــر لــب اوســت و بــا ایــن نیرنــگ، 
آن گاه  در مــی آورد.  تصــرف  بــه  را  مســلمانان  از  بســیاری  ســرزمین های 

کوفــه قتــل عــام می کنــد.  شــیعیان را در نجــف و 
خــروج ســفیانی هــم از نشــانه های ظهــور اســت. مــدت حکومتــش نــه مــاه 
اســت. ســرانجام بــا ســپاه امــام زمــان؟جع؟ در منطقــه بیــداء )بیــن مکــه و 
ــد  ــز چن ــکریانش _ ج ــۀ لش ــد هم ــت خداون ــه خواس ــد و ب ــرد می کن ــه( نب مدین
و  شــخصیت  مــورد  در  می شــوند.  هــالک  و  می رونــد  فــرو  زمیــن  در   _ نفــر 

ــت.  ــده اس ــل ش ــیار نق ــف و بس ــای مختل ــفیانی، حرفه ــات س خصوصی

سّید حسنی 
کــه )ســید( حســنی خــروج خــود را آغــاز  امــام صــادق؟ع؟: »… و آن گاه 
می کنــد، اهــل مکــه بــر او هجــوم آورده، او را بــه قتــل می رســانند و ســر او 
را بریــده، بــرای شــامی می فرســتند و در ایــن هنــگام صاحــب االمــر ظهــور 

کــرد…«.  خواهــد 
کــه او از منطقــه دیلــم خــروج می کنــد. عالمــه  گوینــد  دربــاره ســید حســنی، 
کــه او جوانمــرد خوشــرویی اســت  مجلســی از امــام صــادق؟ع؟ نقــل می کنــد 
کــه دارد، فریــاد می زنــد:  کــه از طــرف دیلــم خــروج می کنــد و بــا بیــان شــیوایی 
»ای آل احمــد!« … آن گاه مردانــی هماننــد قطعه هــای آهــن، بــر اســب های 
چابــک ســوار گشــته و حربــه ]= اســلحه[ هایــی بــه دســت می گیرنــد. پیوســته 
کوفــه می شــوند… ســید حســنی آن  کــه وارد  ــا ایــن  ســتمگران را می کشــند ت
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جــا را محــل اقامــت خــود قــرار می دهــد«. 
او و اصحابش با امام زمان؟جع؟ بیعت می کند. 

سیصد و سیزده 
ایــن عــدد در فرهنــگ مهدویــت، مقــدس و معــروف اســت. حکایــت آن 
ــه  کــه تعدادشــان ب کار امــام زمــان؟جع؟  اســت  ــاران خــاص و فــدا ــارۀ ی درب

313 نفــر می رســد. 
امــام باقــر ؟ع؟ فرمــود: »یــاران قائــم؟جع؟ ســیصد و ســیزده نفرنــد که برخی 
از فرزنــدان عجــم )غیــر عــرب( هســتند. در روز روشــن، ســوار بــر ابــر آورده 
کــه در رختخــواب خــود خوابیده انــد،  می شــوند و برخــی از آنــان در حالــی 
ایشــان  بــه محضــر  بــدون وعــدۀ قبلــی،  بــرده می شــوند و در مکــه  از آن 

می رســند«. 
کــه پنجــاه تــن از ایــن 313 نفــر از زنــان هســتند.  در بعضــی از روایــات آمــده 

کــرد.  ایــن 313 تــن بــا امــام زمــان؟جع؟ بیعــت خواهنــد 
تاریخــی هــم نمونه هایــی دارد. مثــل  مــوارد دیگــر  البتــه عــدد 313 در 

کــه 313 نفــر بوده انــد.  بــدر  یــاران پیامبــر؟ص؟ در جنــگ  تعــداد 

شرید 

در لغت یعنی: آواره 
کــه فرمــود:  ــد: »از امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ شــنیدم  ــه می گوی اصبــغ بــن نبات
صاحــب ایــن امــر شــرید )آواره(، طریــد )رانــده(، فریــد )تــک( و وحید)تنهــا( 

اســت«. 
شــرید یکــی از لقب هــای امــام زمــان؟جع؟ اســت چــون در دوران غیبــت 
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خــود، خانــۀ معیــن و مــکان خاصــی نــدارد. 

شعبان 
مــاه تولــد دوبــارۀ نــور، و رویــش آفتــاب بیــداری در آســماِن ظلمــت … در 
مــاه شــعبان مناســبت های دل انگیــزی همچــون تولــد امــام حســین ؟ع؟، 
شــعبان  آن  بــه  دارد.  وجــود  عبــاس؟ع؟  حضــرت  و  ســجاد؟ع؟  امــام 
المعظــم می گوینــد چــون مــاه بــزرگ و بــا عظمتــی اســت. امــام زمــان؟جع؟ 
در پانزدهــم ایــن مــاه، در شــهر ســامرا متولــد شــد. شــعبان مــاه هشــتم از 
می گوینــد.  البــرات«  »لیلــُة  را  شــعبان  نیمــه  شــب  و  قمری ســت  ماه هــای 
چــون در آن شــب، بــرات آزادی از آتــش، بــه مؤمنــان و اهــل تقــوا تقدیــم 

می شــود. 

شمایل مهدی 
دربــارۀ شــمایل و اوصــاف امــام زمــان؟جع؟ چه در زمــان والدت و کودکی، 
و چــه در زمــان ظهــور، روایت هــای مختلفــی از امامــان ذکــر شــده اســت. ایــن 
کتاب هــای معتبــر  ح و توضیــح در  ــا شــر کــه ب ســخنان چنــد دســته هســتند 

آورده شــده اند. مثــاًل نقــل شــده اســت: 
کــه بــه خانــۀ امــام عســکری ؟ع؟  کســانی اســت  »یعقــوب منقــوش از جملــه 
جــا  آن  در  می گویــد  او  اســت.  کــرده  زیــارت  را  زمــان؟جع؟   امــام  و  رفتــه 
ــا پیشــانی درخشــان و روِی ســفید؛ دو  ــا ده ســاله، ب ــدم هشــت ت کودکــی دی
گونــۀ راســتش  کتــف ســتبر و دو زانــوی برگشــته. در  چشــم بــراق داشــت و دو 

ــود و … «.  ــی ب خال
کنــد، در ِســن  کــه چــون ظهــور  امــام رضــا؟ع؟ فرمــود: »قائــم مــا اوســت 

پیــران اســت امــا ســیمایی جــوان دارد…«. 
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خ و ســفید، دارای چشــمانی  امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: »… او انسانی ســت ســر
گــرِد فــرو رفتــه، ابروانــی پرپشــت و شــانه ای پهــن…«. 

امــام علــی؟ع؟ فرمــود: »مهــدی دارای چشــمانی ســیاه و درشــت اســت. 
گونــه دارد…«.  موهایــی مجعــد، و خالــی بــر 

شیعه 
… جابر ســراپا شــوق بود. دایم به ســیمای پیامبر؟ص؟ می نگریســت و آرامش 
گهــان کســی از دور نمایــان شــد. پیامبــر؟ص؟ لبخنــد زد. علــی؟ع؟  می گرفــت. نا
بــود. پیامبــر کــه نگاهــش می کــرد گفــت: »ســوگند بــه کســی کــه جانم در دســِت 

اوســت. این شــخص و شــیعیانش، در قیامت رســتگار خواهند بود«. 

شیعه در لغت یعنی: دوست، یار، پیرو 
بیــت می گوینــد. شــیعه  اهــل  امــام علــی؟ع؟ و  بــه پیــروان  در اصطــالح 
محمــد؟ص؟  حضــرِت  بی واســطۀ  جانشــین  حضــرت  آن  کــه  اســت  معتقــد 
اســت. بهتریــن دلیــل بــر ایــن اعتقــاد، اعــالم والیــت آن حضــرت از ســوی 

خداونــد توســط پیامبــر، در روز غدیــر خــم اســت. 
کــه بــه امامــت امــام علــی؟ع؟ و یــازده فرزنــد معصــوم او اعتقــاد  کســانی  بــه 

دارنــد شــیعۀ اثناعشــری یــا امامیــه می گوینــد. 

صاحب االمر

یکی از لقب های امام زمان؟جع؟ 
کــه آن حضــرت صاحــب امــر ظهــور و قیــام جهانــی خواهــد  ــا  ــه ایــن معن ب

بــود.
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صاحب الدار 

و  پــدری  ایــن جــا منظــور خانــۀ  امــا در  لغــت یعنــی: خانــه؛  دار در 
اســت.  زمــان؟جع؟  امــام  پدربــزرگ 

چــون غیبــت امــام در آن خانــه بــود و مــردم هــم بــه خاطــر مأمــوران خلیفــه 
نمی توانســتند اســِم ایشــان را بــه زبــان بیاورنــد در مــورد ایشــان می گفتنــد 
امــام  لقب هــای  از  الــدار  صاحــب  خانــه.  صاحــب  یعنــی  الــدار،  صاحــُب 

اســت.  زمــان؟جع؟ 

صاحب الّزمان 
یکــی از لقب هــای معــروف امــام زمــان؟جع؟. هــر چند هرکــدام از ائمه؟مهع؟ 
صاحــب زمــان خــود هســتند، امــا بــه خاطــر عمــر فــراوان امــام زمــان؟جع؟ 
ایشــان بیشــتر از آن بزرگــواران بــه ایــن لقــب معــروف شــده انــد. از پیامبــر 
کــه دوســت دارد خداونــد را  کــس  کــه فرمــود: »هــر آن  کــرم؟ص؟ نقــل اســت  ا
کنــد پــس بایــد حجــت، صاحــب  کمــال ایمــان و حســن اســالم دیــدار  در حــال 

الزمــان، قائــم، منتظــر، مهــدی، را دوســت داشــته باشــد«. 

صاحب السیف 

در لغت یعنی: دارندۀ شمشیر 
نیســت.  صریحــی  ســخن  امــام  ســالح  دربــارۀ  می گوینــد  دانشــمندان 
کنایــه از دارابــودن عظمــت و قــدرت  کــه صاحــب الســیف  گفــت  می تــوان 

باشــد. 
صاحــب الســیف از لقب هــای امــام اســت. البتــه ایــن لقــب مثــل بســیاری از 
لقب هــای دیگــر آن حضــرت اختصــاص بــه ایشــان نــدارد بلکــه بــرای ائمــه 
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دیگــر نیــز هســت. 

طالقان 

منطقۀ شیعه نشین در ایران 
طالقــان  از  چنــد  یارانــی  می کنــد،  ظهــور  زمــان؟جع؟  امــام  وقتــی 

می پیوندنــد.  ایشــان  بــه  و  برمی خیزنــد 
بعضــی طالقــان را منطقــه ای میــان مــرو و بلــخ دانســته اند، بعضــی هــم آن 

را شــهری میــان قزویــن و ابهــر برشــمرده اند. 
امــام علــی؟ع؟ فرمــود: »خــوش بــه حــال طالقــان. خداونــد متعــال دارای 
کــه نــه طــال اســت و نــه نقــره: امــا در آن خطــه  گنج هایــی اســت در آن جــا 
کــه شایســته اســت شــناخته اند. آنــان  گونــه  کــه خــدا را آن  مردانــی هســتند 

ــتند«.  ــان هس ــدی در آخرالزم ــاران مه ی
قلب هایشــان  کــه  دارد  مردانــی  خطــه  »ایــن  فرمــود:  صــادق؟ع؟  امــام 
مثــل پاره هــای آهــن محکــم اســت… و شــدیدتر از آتــش اســت. مهــدی را 
گرفتــه و وجــود مقدســش را از خطــر حفــظ می کننــد.  پروانــه وار در میــان 
مثــل  درخشند گی شــان  جنگجــو.  ســواران  روزهــا  و  مناجاتنــد  در  شــب ها 
گویــی قلب هایشــان چراغــی از ایمــان اســت. از  چراغ هــای پــر نــور اســت. 
کشــته شــدن راه خــدا را  بیــم خــدا می ترســند. خواهــان شــهادتند و آرزوی 

دارنــد…«. 
کنایــه از منطقــۀ وســیعی همچــون  گروهــی از دانشــمندان »طالقــان« را 

می داننــد.  ایــران 
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طلوع خورشید از مغرب 
ــد  خ خواه ــت ر ــل از قیام ــاق قب ــر ده اتف گزی ــه نا ــود: »ب ــی؟ع؟ فرم ــام عل ام
از  خورشــید  طلــوع  قائــم،  خــروج  جنبنــده،  و  دود  دجــال،  ســفیانی،  داد: 

مغــرب و …«. 
کــه خورشــید در هنــگام ظهــور از  هــر چنــد جمعــی از دانشــمندان معتقدنــد 
مغــرب آشــکار می شــود، امــا برخــی دیگــر می گوینــد ایــن اتفــاق دور از ذهــن 
اســت، چــون باعــث بــه هــم ریختــن و از هــم پاشــیدن نظــم جهــان و تغییــر 

در منظومــه شمســی اســت…  .
کــه مقصــود از طلــوع خورشــید از مغــرب، ظهــور  برخــی نیــز بــر ایــن باورنــد 
امــام زمــان؟جع؟ اســت، چــون آن حضــرت همــان خورشــید غایــب اســت 

کــرد.  کــه در پایــان عمــر طوالنــی اش، طلــوع خواهــد 

طول عمر 
کنــون بیــش از 1170 ســال از عمــر امــام زمــان؟جع؟ می گــذرد. در میــان  تــا ا
مــردم افــرادی بهانــه جــو از قدیــم تــا امــروز دربــارۀ طــول عمــر امــام اشــکال  
کرده انــد. چــون طــول عمــر متعــارف انســان ها بیشــتر از 120 ســال  تراشــی 

نیســت. 
کتــاب »کمــال الدیــن…« دربــارۀ طــول عمــر حضــرت بــه  شــیخ صــدوق در 
کتــاب خــود دربــاره  کــرده و بــه اینــان پاســخ داده اســت. او در  خوبــی بحــث 
گفتــه اســت.  کرده انــد، ســخنان جالبــی  کــه بیشــتر از 120 ســال عمــر  کســانی 
کــه در ایــن بــاره بحــث علمــی داشــته اند.  علمــای دیگــری هــم هســتند 
کــه طــول عمــری طوالنــی و غیرطبیعــی  کســانی هســت  در قــرآن هــم نــام 
کــه دربــارۀ 950 ســال عمــرش صحبــت شــده  داشــته اند. مثــل حضــرت نــوح 



52

اســت و او هیــچ گاه غایــب از چشــم مــردم هــم نبــوده اســت. 
قــرآن در ســورۀ نســاء آیه هــای 157 تــا 159 دربــاره حضــرت مســیح؟ع؟ 
ســخن می گویــد. بــه نظــر قــرآن وقتــی دشــمنان بــه ســراغ عیســی؟ع؟ رفتنــد، 
کشــته نشــد، بلکــه بــه آســمان رفــت. پــس حضــرت عیســی زنــده اســت. و  او 
کــرده اســت و در هنــگام ظهــور، همــراه  تــا االن بیــش از دو هــزار ســال عمــر 

گشــت.  امــام زمــان؟جع؟ بازخواهــد 
حضــرت خضــر؟ع؟ نیــز زنــده اســت. ایــن اعتقــاد را غیــر از شــیعیان، اهــل 
کــه وقتــی بــر روی چــوب  ســنت نیــز دارنــد. معجــزۀ حضــرت خضــر ایــن بــود 
بــه همیــن  یــا زمیــن بی علفــی می نشســت، آن جــا ســبز می شــد.  خشــک 

جهــت بــه او »خضــر« می گفتنــد. 
گفتــه اســت، آنــان ســیصد و نــه  کهــف نیــز ســخن  قــرآن در مــورد اصحــاب 

کهــف(. ← اصحــاب  ســال در غــار بودنــدو… )
راه دیگــری نیــز بــرای طــول عمــر انســان هســت و آن راِه معجــزه و قــدرت 
خداونــدی اســت. امــام زمــان؟جع؟ نیــز بــه خواســت و قــدرت خداونــد زنــده 

اســت. 

طّی االرض 
مــا بــه درســتی نمی دانیــم »طــّیُ االرض« چگونــه و بــه چــه شــکلی اســت. 
کــه یــک جــا بــه جایــی بســیار ســریع بــرای  گفــت  امــا می تــوان دربــارۀ آن 
انســان اســت از یــک مــکان بــه مــکان دیگــر. در روایت هــای بســیاری از 
چگونگــی ســفر امــام زمــان؟جع؟ و یارانــش بــه عنــواِن »طــّیُ االرض« تعبیــر 

شــده اســت. 
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َطْیَبه 

َثرب در لغت یعنی: فساد 
کــرم وقتــی پــا بــه یثــرب گذاشــت  یثــرب از معنــای ثــرب می آیــد. پیامبــر؟ص؟ ا
ــه نامیــد. یعنــی:  کــرد و آن را طابــه و طیَب ــام یثــرب نهــی  مــردم را از بــردن ن

کیــزه.  طیــب و پا
گفتــه شــده طیبــه یــا مدینــه محــل  بــه مدینــه طیَبــه می گوینــد. در روایاتــی 

زندگــی امــام زمــان؟جع؟ در زمــان غیبــت اســت. 

ظهور 

در لغت یعنی: آشکار شدن چیز پنهان 
از  پــس  زمــان؟جع؟،  امــام  شــدن  یعنــی: ظاهــر  اصطــالح مهدویــت  در 
برپایــی حکومــت عــدل جهانــی.  و  قیــام  بــرای  زیســتی طوالنــی،  پنهــان 

کسی یک روز می آید 
دلواپس او مانده ایم

خواهی نخواهی می رسد
پیغام او را خوانده ایم

²²²

کمی کافی است دل ها را 
با صبر دلداری دهیم
با او به رسم دوستی

دست وفاداری دهیم
²²²
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صد بوسه از روی وفا
بر روی ماهش می کنیم

گر او خواست ما جان را ا
تقدیم راهش می کنیم

²²²

وقتی بیاید آسمان
آواز خوش سر می دهد

گل های رنگارنگ دشت
یک بوی دیگر می دهد

²²²

که با او َمْحَرم است کس  هر 
دل را به دریا می زند

هرموج با دیدار او
آهنگ زیبا می زند

²²²

هرگز نمی روید به دل
دیگر درخت انتظار
وقتی بیاید می شود
دنیا پر از بوی بهار

حسین احمدی

عاشورا 

روز  علــوی،  ســوم  آفتــاب  شــدن  خــون  در  روز  محــرم،  دهــم  روز 
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یــاران  و  فرزنــدان  و  الحســین؟ع؟  اباعبــداهلل  غمگنانــۀ شــهادت 
باوفایــش. 

در غــم و ســوگواری بــرای شــیعیان، روزی بزرگ تــر از عاشــورا نیســت. از 
برخــی روایــات اســتفاده می شــود. در ایــن روز بــزرگ نیــز قائــم آل محمــد؟ص؟ 
کــرد. امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: »قائم ما در روز شــنبه _ روز عاشــورا  قیــام خواهــد 

کشــته شــد خــروج می کنــد«.  کــه در آن حســین بــن علــی  _ روزی 

عثمان بن سعید 
کنیــه اش »ابوعمــرو« و لقبــش »العمــری«،  اســمش »عثمــان بــن ســعید« 

»ســّمان«، »اســدی« و »عســکری« بــود. 
کــه  بــه او ســّمان می گفتنــد چــون بــه تجــارت روغــن مشــغول بــود چــرا 
کار حکومتیــان بــه شــغل اصلــی او پی نبرنــد. او اولیــن  می خواســت بــا ایــن 
نایــب خــاص امــام زمــان؟جع؟  در زمــان غیبــت صغــری اســت. عثمــان 
امــام  و  هــادی؟ع؟  امــام  اعتمــاد  مــورد  گردان  شــا و  یــاران  از  ســعید  بــن 
عســکری؟ع؟ بــود. مــردی پارســا و دانشــمند بــود. شــیخ عبــاس قمــی در 
کتــاِب »ســفینة البحــار« خــود می گویــد: »عثمــان بــن ســعید نخســتین نایــب 
کــه دربــاره بزرگــی قــدر و عدالــت و  از نایبــان چهارگانــه اســت. حرفهایــی 
کــه قابــل ذکــر نیســت. ایشــان  گفتــه شــده آن قــدر زیــاد اســت  امانــت او 
ــد«.   کن ــش  ــد توصیف ــده، بتوان ــل بن ــه مث ک ــت  ــهورتر از آن اس ــر و مش بزرگوارت
او وقتــی عمــرش بــه پایــان نزدیــک شــد، بــه دســتور امــام زمــان؟جع؟، 

کــرد.  فرزنــد خــود محمــد بــن عثمــان را بــه عنــوان نایــب دوم انتخــاب 
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عدل

در لغــت بــه معنــای قســط و داد آمــده اســت. ضــد جــور اســت. حکــم 
بــه حــق را هــم عــدل می گوینــد. 

توصیــه  عــدل  بــه  را  انســان ها  قــرآن،  بســیاری در  آیه هــای  خداونــد در 
 . می کنــد

ــت.  ــدی؟جع؟ اس ــام مه ــام ام ــای قی ــن هدف ه ــدل از مهم تری ــی ع برپای
امــام هــادی؟ع؟ فرمــود: »پــس از مــن فرزنــدم حســن اســت و پــس از حســن 
کــه  کنــد؛ همچنــان  کــه زمیــن را پــر از عــدل و داد  کســی  فرزنــدش قائــم، 

کنــده از ظلــم و جــور شــده باشــد«.  آ

علی بن محمد سمری 
ابوالحســن علــی بــن محمــد ســمری بــه خاندانــی بــا تقــوا و شــیعه تعلــق 
داشــت. وقتــی حســین بــن روح نوبختــی از دنیــا رفــت، او بــه عنــوان نایــب 
چهــارم امــام زمــان؟جع؟  انتخــاب شــد. ابوالحســن آخریــن نایــب بــود و 
کبــرای امــام  کــس دیگــری نایــب خــاص امــام نشــد و غیبــت  پــس از او هیــچ 

گشــت.  آغــاز 
بــه ایــن ترتیــب نایبــان امــام:  عثمــان بــن ســعید، محمــد بــن عثمــان، 
حســین بــن روح و علــی بــن محمــد ســمری بودنــد. انتخــاب ایــن چهــار 
نفــر فقــط بــه دســتور امــام زمــان؟جع؟  بــود. شــیعیان هــم وقتــی نشــانه یــا 
ــد.  ــان را پذیرفتن ــد، حرفش ــا دیدن ــت آن ه ــتگویی در نیاب ــر راس ــزه ای ب معج
کمــی   ســمری ســه ســال عهــده دار نیابــت بــود. بــه همیــن خاطــر فرصــت 
بــرای فعالیــت داشــت و نتوانســت مثــل نائبــان قبلــی امــام، فعالیــت گســترده 
داشــته باشــد. ســرانجام شــش روز قبــل از مرگــش، توقیعــی از ســوی امــام 
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زمــان؟جع؟  صــادر شــد. حضــرت در آن توقیــع، مــرگ نایــب چهــارم خــود 
کــرده بــود. او در ســال 329 قمــری از دنیــا رفــت و در بغــداد  را پیشــگویی 
کســی جانشــین تــو  ک ســپرده شــد. وقتــی از ســمری پرســیدند: »چــه  بــه خــا

خواهــد بــود؟« 
که: او در پاسخ توقیع امام زمان؟جع؟ را به مردم نشان داد و خواند 

»بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. ای علــی بــن محمــد ســمری! خداونــد پــاداش 
بــرادران دینــی تــو را در مصیبــت مــرگ تــو بــزرگ دارد. تــو تــا شــش روز دیگــر 
کــن و دربــارۀ نیابــت و وکالــت بــه  کارهــای خــود را جمــع  خواهــی مــرد، پــس 
کامــل فــرا رســیده  کــس وصیــت مکــن تــا جــای تــو بنشــیند؛ زیــرا غیبــت  هیــچ 
کــه خــدای تبــارک و تعالــی بخواهــد. ظهــوری  اســت. دیگــر تــا آن روزی 
کــه دل هــا را بــه ســختی  نخواهــد بــود و آن، پــس از مــدت درازی خواهــد بــود 
گیــرد و زمیــن از ســتم و بــی داد پرگــردد. بــه زودی از شــیعیان  و قســاوت فرا
کــه پیــش از  کــس  کــرد، بــدان هــر  کســانی ادعــای مشــاهده خواهنــد  مــن 
خــروج ســفیانی و برآمــدن صیحــه و بانکــی از آســمان، ادعــای دیــدن مــن را 
نمایــد دروغگــو و تهمــت زننــده اســت. قــدرت و توانایــی از آِن خداونــد بلنــد 

پایــه و بــزرگ اســت و بــس«. 

غالم 
کار  ــه  ــان؟جع؟  ب ــام زم ــرای ام ــب ب ــوان لق ــه عن ــز ب ــالم« را نی ــیعیان »غ ش

برده انــد. 
گاهــی هــم بــه  گاهــی در معنــای لغــوی اش _ یعنــی پســر بچــه و جــوان _ و 

عنــوان تقّیــه بــوده اســت. 
گزیر برای غالم غیبتی است!«  حضرت محمد؟ص؟ فرمود: »به نا
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غیبت 

بــه پنهــان زیســتن امــام زمــان؟جع؟ _ کــه بــه فرمــان خداونــد اســت 
_ غیبــت می گوینــد. 

کــه بــر بندگانش پوشــیده اســت. ایــن غیبت  غیبــت امــام از اســرار خداســت 
در دو زمــان اتفــاق افتــاده اســت: غیبــت صغــری، غیبــت کبری. 

کــه فرمــود:  کــه یکــی از یــاران امــام صــادق؟ع؟ اســت از ایشــان شــنید  زراره 
کــه در یکــی از آن هــا )بــه خانــواده اش(  »همانــا بــرای قائــم دو غیبــت اســت 
کجاســت. هــر ســال در اعمــال  برمی گــردد و در دیگــری معلــوم نیســت در 
کــه مــردم او را نمی بیننــد«. حــج حاضــر می شــود و مــردم را می بینــد در حالــی 
کوتاهــی مــردم و  مطابــق روایــات، راز اصلــی غیبــت مشــخص نیســت، امــا 
کشــته  عــدم آمادگــی آنــان بــرای ظهــور، امتحــان افــراد، حفــظ جــان امــام از 
شــدن بی فایــده بــرای دیــن، و برخــی دالیــل دیگــر در برخــی روایــات بیــان 

شــده اســت. 

غیبت صغری 
کوتــاه بــود. برخــی از علمــا آغــاز ایــن  در ایــن غیبــت، پنهــان زیســتن امــام 
غیبــت را از همــان ابتــدای والدت دانســته اند. بــا ایــن حســاب، مــدت آن 

74 ســال می شــود. 
کــه ایــن  برخــی دیگــر شــروع آن را از شــهادت امــام عســکری؟ع؟ می داننــد 
نظریــه بهتــر بــه نظــر می آیــد. بــر ایــن اســاس مــدت غیبــت صغــرای امــام 

زمــان؟جع؟ 69 ســال بــوده اســت. 
کامــل قطــع  در زمــان غیبــت صغــری ارتبــاط حضــرت بــا مــردم بــه طــور 
نبــود و چهــار نایــب ایشــان بــه ترتیــب، واســطه حضــرت و شــیعیان بودنــد. 
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کبــری ایــن  گاه ممکــن بــود کســی حضــرت را ببینــد و بشناســد، امــا در غیبــت 
کــس حــق نــدارد ادعــای واســطه یــا نیابــت_ آن  امــکان وجــود نــدارد و هیــچ 

کــه در غیبــت صغــری بــود_ بنمایــد. گونــه 

غیبت کبری 
بــن  علــی  امــام_  نایــب  آخریــن  مــرگ  و  صغــری  غیبــت  پایــان  از  پــس 
کبــری آغــاز شــد و تــا روز  محمــد ســمری _  در ســال 329 قمــری، غیبــت 
کســی خبــردار  کبــری  ظهــور امــام زمــان؟جع؟ ادامــه دارد. از مــدت غیبــت 
کــه بــر عهــدۀ  نیســت. نیابــت نیــز در ایــن دوران بــه صــورت عــام خواهــد بــود 

مجتهــدان جامــع الشــرایط اســت. 
کــه زمانــش طوالنــی  امــام علــی؟ع؟ فرمــود: »بــرای قائــم مــا غیبتــی اســت 
کــه در زمــان غیبــت او، بــه ایــن  گویــی شــیعیان را می بینــم  خواهــد بــود. 
کــرده  گــم  ــان خــود را  کــه چوپ گوســفندانی  ــد. هماننــد  ســو و آن ســو می رون
کــه  کــس  گاه می رونــد و آن را نمی یابنــد. بدانیــد هــر  باشــند، بــه دنبــال چــرا
در زمــان غیبــِت او، بــر دیــن خــود ثابــت قــدم بمانــد و ســنگدل نشــده باشــد، 

در بهشــت بــا مــن و در درجــۀ مــن خواهــد بــود«. 
بــرای  و  می برنــد  پنــاه  او  بــه  حادثه هــا  و  ســختی ها  همــۀ  در  شــیعیان 
کــه بیایــد از چشــم  ظهــورش دعــا می کننــد. ندبــۀ دل هــا بــه خاطــر اوســت. او 
ک خواهــد شــد و زندگــی از نــو، زمیــن را در آغــوش خواهــد  زمیــن، ســیاهی ها پــا

گرفــت.

فراگیر شدن ظلم و ستم 
کــه از نشــانه های معــروف  ایــن نشــانه در روایت هــای فراوانــی دیــده شــده 
ــه معنــای ایــن نیســت  ظهــور امــام زمــان؟جع؟ اســت. البتــه ایــن نشــانه ب
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کــه مردمــان بســیاری بــرای آمــاده  کــه همــه ظالــم و ســتمگر می شــوند چــرا 
ســازی جهــان در انتظــار ظهــور امــام، بــا ظلــم و جــور مبــارزه می کننــد؛ بــرای 
کی هــا و روشــنی ها  ــه پا ــد و ب ــا می خیزن ــه پ ــه معــروف و نهــی از منکــر ب امــر ب

روی می آورنــد. 
خداونــد بــه وســیلۀ ظهــور حضــرت مهــدی؟جع؟ زمیــن را پــر از عــدل و داد 

کــه از ظلــم و ســتم پــر شــده باشــد.  می ســازد، پــس از آن 

فرج

در لغت یعنی: گشایش و آسودگی از اندوه و غم
از  گــره  ایشــان  زیــرا  گوینــد،  زمــان؟جع؟  امــام  ظهــور  بــه  اصطــالح  در 

می کنــد. بــاز  جهانیــان  مصیبت هــای  و  اندوه هــا  و  مشــکالت 
ج امــام عصــر؟جع؟ دعاهایــی وارد شــده اســت.  کــردن در فــر بــرای دعــا 
ج  کــردن بــرای تعجیــل در فــر آن حضــرت نــه تنهــا شــیعیان خــود را بــه دعــا 
کــردن را نیــز از آنان خواســته اســت. خــود فرمــان داده اســت. بلکــه زیــاد دعــا 

امام زمان؟جع؟ فرموده است:»برای نزدیک شدن فرج، بسیار دعا کنید«
که در راهید! … ای روزهای خوب 

گمشده در مه! ای جاده های 
ای روزهای سخت ادامه!

از پشت لحظه ها به در آیید!
ای روز آفتابی!

ای مثل چشم های خدا آبی!
ای روز آمدن!

ای مثل روز، آمدنت روشن!
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که می گذرد، هر روز این روزها 
در انتظار آمدنت هستم!

اما
که آیا، من نیز با من بگو 

در روزگار آمدنت هستم؟!
قیصر امین پور

قائم 

در لغت یعنی: ایستاده، پایدار 
معروف تریــن لقــب حضــرت مهــدی؟جع؟ اســت. هیــچ لقبــی بــه انــدازۀ 
آن  خجســته،  روزی  ســرانجام  اســت.  نرفتــه  کار  بــه  ایشــان  بــرای  قائــم 
کــه در دیــن خــدا بــه وجــود آمــده  کژی هایــی  حضــرت در مقابــل بدی هــا و 

قیــام می کنــد و مردمــان را بــه ســوی روشــنایی فــرا می خوانــد. 
کــه دوســتدار اهــل بیــت؟ع؟ اســت. او  ابوحمــزۀ ثمالــی دانشــمندی  اســت 
می گویــد: »از امــام باقــر؟ع؟ پرســیدم:» ای فرزنــد رســوِل خــدا، آیــا همــۀ شــما 

امامــان، قائــم )و بــه پــا دارنــدۀ حــق( نیســتید؟« 
پاسخ داد: »آری!« 

پرسیدم: »پس چرا به امام مهدی؟جع؟ قائم می گویند؟«
کــه جــّدم امــام حســین؟ع؟ شــهید شــد، فرشــتگان در  فرمــود:  »هنگامــی 
ــد  ــد … پــس خداون ــه خــدا شــکایت بردن ــد و ب ــه افتادن ــه نال ــد ب درگاه خداون
بــه آن هــا نشــان داد. فرشــتگان  را  امــام حســین؟ع؟  از فرزنــدان  امامــان 
کــه در  ــاد  ــه یکــی از آن هــا افت خوشــحال شــدند. در آن هنــگام نگاهشــان ب
گفــت:  حــال قیــام بــود و نمــاز می خوانــد. پــس خداونــد رو بــه آن فرشــتگان 
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گرفــت«.  بــه وســیلۀ ایــن قائــم از آن هــا )قاتــالن حســین؟ع؟( انتقــام خواهــم 

قتل نفس زکّیه 

قتل در لغت یعنی: کشتن 
گناهی ندارد.  که  ک  نفس زکّیه یعنی: انسان بی گناه و پا

ک در راه  گوینــد در هنــگام ظهــور امــام زمــان؟جع؟،  انســانی مؤمــن و پــا
ایشــان بــه شــهادت می رســد، او فرزنــد امــام حســن مجتبــی  اســت. ایــن 

اتفــاق در بیــن رکــن و مقــام روی می دهــد. 
از او بــه عنــوان »ســید حســنی« یــا »نفــس زکیــه« نــام می برنــد. قتــل نفــس 
زکیــه از نشــانه های حتمــی ظهــور امــام زمــان؟جع؟ بــه شــمار می آیــد. البتــه 
ممکــن اســت ســید حســنی یــک شــخص و نفــس زکیــه شــخص دیگــری 

باشــد. 

قم 
خانــۀ مهربانــی اهــل بیــت؟مهع؟ و ســرای آســمانی حضــرت معصومــه 3_
بانــوی بــاران و آفتــاب و آیینــه- مردمــان قــم از همــان روزهــای آغازیــن 
ــا  ــول زمان ه ــد. در ط ــر؟ص؟ بوده ان ــدان پیامب ــتدار خان ــیعه و دوس ــالم، ش اس
رفتــه رفتــه بــه شــهری علمــی تبدیــل شــده و امــروزه مهمتریــن مرکــز علمــی و 

ــد.  ــه شــمار می آی ــا عشــری ب سیاســی شــیعیان اثن
نزدیــک هســت.  رابطــه ای  قیــام حضــرت مهــدی؟جع؟  و  »قــم«  بــرای 
کــه چــرا اســِم  روزی امــام صــادق؟ع؟ بــه عّفــان بصــری فرمــود: »آیــا می دانــی 

ایــن شــهر را قــم نهاده انــد؟« 
عّفان پاسخ داد: »نه موالی من، خداوند و رسولش بهتر می دانند«. 
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گــرد  گردا حضــرت فرمــود: »همانــا بــه آن قــم می گوینــد، زیــرا مردمانــش در 
ــام می کننــد. در پیرامونــش  ــم آل محمــد؟ص؟ جمــع شــده و همــراه او قی قائ
ــه ای  ــران قطع ــجد جمک ــانند. مس ــاری می رس ــه او ی ــتند و ب ــدم هس ــت ق ثاب
کــه در آن عطــِر دل انگیــز امــام  زیبــا از بهشــت قــم اســت. مــکان مقدســی 

زمــان؟جع؟ جــاری اســت«. 

کوفه 
روزی امــام صــادق؟ع؟ در نقطــه ای پشــت کوفه دو رکعت نماز خواند، ســپس 

بــه یــار بــا وفایــش ابــان بــن تغلب فرمــود: »ایــن جا محــل خانۀ قائم اســت«. 
ــم، او  ــرد حضــرت بودی گ کوفــه  ــد: »روزی در مســجد  گوی ــه  ــن نبات اصبــغ ب
گفــت. ســپس فرمــود: زمانــی  کوفــه ســخن بســیار  دربــارۀ خوبی هــای مســجد 

کــه ایــن جــا نمــازگاه مهــدی از فرزندانــم خواهــد شــد«.  خواهــد رســید 
کوفــه بــه دســتور خلیفــۀ دوم_ عمــر بــن خّطــاب_ و بــه دســِت ســعد بــن ابــی 
ص در ســال 17 قمــری ســاخته شــد. در ابتــدا به شــکل یک پــادگان نظامی 

ّ
وقــا

در نزدیکی ایران بود تا به ســربازان برای جنگ با ایرانیان پشــتیبانی برســاند. 
مســجِد ایــن شــهر در آن زمــان گنجایــش چهــل هــزار نفر را داشــت. چون چهل 
هــزار نظامــی در کوفــه حضــور داشــت. در ســال 36 قمــری امــام علــی؟ع؟ کوفه 
کارهــای ناشایســتی در  کوفیــان  ــد. از  ــه عنــوان محــل خالفــت خــود برگزی را ب
طــول تاریــخ دیــده شــده، همچــون آزار امــام علــی؟ع؟، ناجوانمــردی در حــق 

امــام حســن؟ع؟ و بیعــت شــکنی و جنــگ بــا امــام حســین؟ع؟. 
ایــن شــهر پــس از ظهــور و قیــام امــام زمــان؟جع؟، مرکــز خالفــت و حکومــت 

ایشــان خواهــد بود. 



64

کوه َرضوی 
کــه در نزدیکــی شــهر مدینــه قــرار  کوه هــای تهامــه اســت  کــوه در  نخســتین 
کــوه بــه عنــوان محــل زندگــی امــام  دارد. در بعضــی از روایت هــا، از ایــن 

ــام بــرده شــده اســت.  زمــان؟جع؟  در زمــان غیبــت ن

محمد 
کــه آیــا  یکــی از نام هــای مبــارک امــام مهــدی؟جع؟ اســت. امــا دربــارۀ ایــن 
کــرد یــا نــه، بیــن دانشــمندان شــیعه  می شــود بــه حضــرت بــا ایــن نــام اشــاره 

اختــالف اســت. 
ــور  ــان ظه ــا زم ــد_ ت ــان؟جع؟ _ محم ــام زم ــام ام ــر ن ــد: »ذک ــی می گوین بعض

حــرام اســت«. 
بعضی معتقدند: »حرام است به خاطر تقّیه و ترس از دشمنان«. 

غیبــت  دوران  در  فقــط  اســت  »حــرام  کــه:   باورنــد  ایــن  بــر  هــم  بعضــی 
صغــری«.  

محمد بن عثمان عمری 
زمــان  در  زمــان؟جع؟   امــام  چهارگانــه(  نایبــان  )از  نایــب  دومیــن  وی 
غیبــت صغــری اســت. حضــرت مهــدی؟جع؟ در توقیعــی فرمــود: »… و امــا 
محمــد بــن عثمــان عمــری، پــس خداونــد از او و پــدرش خشــنود و راضــی 

ــت«.  ــن اس ــتۀ م ــتۀ او نوش ــن و نوش ــوق م ــورد وث ــا او م ــد. همان باش
پــدر محمــد، عثمــان بــن ســعید، نایــب اول امــام بــود. وقتــی پــدرش زنــده 
امــام زمــان؟جع؟   نایــب  نایــب  بــه عنــوان  امــام عســکری  از ســوی  بــود 

معرفــی شــد. 
مــدت فشــارهای  ایــن  بــود. در  نایــب  بــن عثمــان چهــل ســال  محمــد 
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زیــادی از ســوی خلفــای عباســی و دیگــر دشــمنان اهــل بیــت، بــه او وارد 
ــال  ــد در س ــد. محم ــده دار ش ــی عه ــکل خوب ــه ش ــود را ب ــۀ خ ــا وظیف ــد. ام ش
کنــار قبــر مــادرش در بغــداد، بــر ســر راه  305 قمــری از دنیــا رفــت. قبــرش در 

کوفــه_ در خانــه اش_ قــرار دارد. 

محمد بن نصیر 
کــه یکــی از آن هــا  کــرده  کــه امــام هــادی؟ع؟ ســه نفــر را لعــن  نقــل اســت 
محمــد بــن نصیــر اســت. او رقیــب محمــد بــن عثمــان_ نایــب دوم _ بــود و بــا 
ــز داشــت و می گفــت  کفرآمی ــر عقیــدۀ  ــن نصی ــرد. اب نیابــت او مخالفــت می ک
کارهــای  کــرده اســت. بــه  پیامبــر خداســت و امــام هــادی؟ع؟ او را مبعــوث 

نــاروا اعتقــاد داشــت. او در آخــر عمــر بیمــار شــد و از دنیــا رفــت. 

مّدت حکومت امام زمان؟جع؟ 
ــی  ــا روایات ــت. ام ــده اس ــه ش گفت ــیاری  ــرات بس ــخنان و نظ ــاره س ــن ب در ای
کســی مــدت حکومــت حضــرت را  کــه می گوینــد بــه جــز خداونــد،  داریــم 

نمی دانــد. 

مدعیان دروغین
کبــرای امــام زمــان؟جع؟ ادعــای  کــه در دوران غیبــت  کســانی  چــه بســیار 
غ خــود را نایــب و دوســت  ــه دور ــا ب ــد ی ــاری آن حضــرت دارن ــاره ی دروغ درب
ــوا  ــی، رس ــن اتفاق کوچکتری ــا  ــه ب ک ــتند  ــرادی هس ــان اف ــد. این ــان می دانن ایش

ــر مــال خواهــد شــد. می شــوند و چهــره پنهانــی نفاقشــان ب
احمــد بــن هــالل یکــی از آن هاســت. او نخســت از یــاران و نزدیــکان مــورد 
اعتمــاد امــام عســکری؟ع؟ بــود. امــا ســرانجام از راه اهــل بیــت منحــرف شــد.
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حســن  امــام  اعتمــاد  مــورد  و  مؤمــن  مــردی  نیــز  هــالل  بــن  محمــد 
کارهــای زشــت و ناشایســت روی  عســکری؟ع؟ بــود. امــا بعــد از امــام بــه 
کــه مــن نایــب امــام  کــرد  آورد. در زمــان نایــب دوم امــام زمــان؟جع؟ ادعــا 
گرفــت و آنهــا را بــه امــام نرســاند. روزی محمــد  زمانــم. از مــردم اموالشــان را 
بــن عثمــان نایــب دوم بــرای او بــا حضــرت مهــدی؟جع؟ مالقاتــی را فراهــم 
کــرد  کــرد. امــام بــه او فرمــود آن امــوال را بــه نائبــش برگردانــد! امــا او دشــمنی 

کــرد… . ونپذیرفــت. ســرانجام امــام در توقیعــی او را لعــن 

مرجع تقلید 
قــرآن، ســنت،  اســاس  بــر  را  اســالم  قوانیــن دیــن  کــه  اســت  مجتهــدی 
کبــری  اجمــاع و عقــل بــه دســت آورد. بــرای مرجــع تقلیــد در دوران غیبــت 
ــگاه مهمــی وجــود دارد. بعــد از وفــات چهارمیــن نایــب امــام  اهمیــت و جای
کردنــد و بــا  زمــان؟جع؟، مراجــع تقلیــد بــرای شــیعیان، احــکام دیــن را بازگــو 

ــان ســاختند.  ــر آن هــا نمای فتــوای خــود، راه صحیــح را ب
بعضی از مراجع تقلید شیعه در زمان خود، مرجعیت جهانی داشتند مثل 
سید ابوالحسن اصفهانی، حاج آقا حسین بروجردی و امام خمینی؟هر؟. 

مرگ جاهلی 
کــه دیــن اســالم، روشــنایی و ایمــان و محبــت را بــه ســرزمین  پیــش از آن 
حجــاز بیــاورد، اعــراب در زندگــی جاهلــی و خرافــه زندگــی می کردنــد، بیشــتر 
آنــان جاهــل، بی خــرد و خرافــه پرســت بودنــد. دســت از شــهوت و خشــونت 
روزمــره  عــات  خونریــزی،  و  نمی داشــتند  بــر  جنگجویانــه  رفتارهــای  و 

بــود. زندگی شــان 
زمــان  مــرا در  از فرزنــدان  قائــم  کــس  حضــرت محمــد؟ص؟ فرمــود: »هــر 
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بــه مــرگ جاهلیــت مــرده اســت«.  غیبتــش منکــر شــود، 
این نظر در روایات ائمه؟ع؟ دیگر هم بیان شده است. 

مرگ سرخ 
کــه مردمــان  خ خواهــد داد  گوینــد در آغــاز ظهــور، جنگ هــای خونینــی ر
خ معــروف شــده اســت.  کشــته خواهنــد شــد. ایــن اتفــاق بــه مــرگ ســر زیــادی 

مرگ سفید
کــه باعــث مــرگ انســان های بســیاری می شــود.  بیمــاری طاعــون اســت 
ایــن بیمــاری در آســتانۀ ظهــور امــام زمــان؟جع؟  گســترش خواهــد یافــت. بــا 

آمــدن حضــرت بیماری هــا برطــرف و غــم و انــدوه از بیــن مــی رود. 

مسجد جمکران 

یا: مسجد صاحب الزمان؟جع؟ 
گنبدش سر در آسمان  گلدسته ها و  که  مسجد مقدسی است در شهر قم 
گلدسته ها. جمکران  دارند. از ملکوت تا جمکران، راهی است به قامت آن 
همسایه بهشت است. و زیر سایۀ طوبی. مردم از دور و نزدیک،  سراسیمه 
گرمش می گذارند و مویه کنان، صدایش  ک  گونه بر خا به دیدارش می آیند، 

می زنند. 
ــه  ــن مثل ــه وســیلۀ حســن ب ــه بنــای ایــن مســجد ب ک در تاریــخ نقــل اســت 
کــه فرســتادۀ امــام  جمکرانــی ســاخته شــده اســت. حســن در بیــداری بــوده 
او را فــرا می خوانــد. او همــراه فرســتاده بــه دیــدن امــام مــی رود و دســتور 
کــه خــود حضــرت محــدودۀ آن را  ســاخت آن مــکان مقــدس را، در حالــی 

کــرده، می گیــرد.  معیــن 
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مســجد جمکــران در ســال 393 قمــری ســاخته شــد هــر چنــد بعضی هــا 
بنــای ســاختش را ده هــا ســال قبــل از ایــن تاریــخ می داننــد. بــرای مســجد 

جمکــران آداب و نمــاز خاصــی هســت. 
کبوتر شده است انگار دلم پر از 

چون آمده ام به خانه ساده تان
این قلب شکسته پر از درد من است

این خانه بی ریا و آماده تان
²²²

که از راه دراز کبوتری  مانند 
با بال شکسته آمده تا این جا

غمگینی و غصه ام فراموش شده
چون آمده ام به شوق دیدار شما

²²²

امشب دل من، دل پر از احساسم
از عطر نماز، جمکرانی شده است
از عشق تو چشم های بارانی من

عاشق شده است و آسمانی شده است
رودابه حمزه ای

مسجد سهله 
گویــی  امــام صــادق؟ع؟ بــه یــار دیرینــش ابابصیــر فرمــود: »ای ابــا محمــد! 
فــرود آمــدن قائــم را بــا اهــل و خانــواده اش در مســجد ســهله، بــا چشــم خــود 

می بینــم!«. 
ــهله  ــجد س ــز در مس ــان نی ــی ایش ــت دائم ــل اقام ــا مح ــید: »آی ــر پرس ابابصی
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اســت؟«. 
امــام پاســخ داد: »آری… مســجد ســهله اقامتــگاه حضــرت ادریــس؟ع؟ 
را مبعــوث  بــود. خداونــد پیامبــری  ابراهیــم؟ع؟  اقامتــگاه حضــرت  بــود. 
گــزارده اســت. مســجد ســهله  کــه در مســجد ســهله نمــاز  نکــرده جــز ایــن 
کنــد  کــه در مســجد ســهله اقامــت  کســی  پایــگاه حضــرت خضــر؟ع؟ اســت. 
کنــد. مــرد و زن  کــرم؟ص؟ اقامــت  کــه در خیمــۀ رســول ا کســی اســت  هماننــد 
کــه دلــش بــه ســوی مســجد ســهله پــر  ــا ایمانــی یافــت نمی شــود جــز ایــن  ب

می زنــد…«. 
ــم هــم  ــا مســجد ســهله اقامتــگاه دائمــی حضــرت قائ ــر پرســید: »آی ابابصی

هســت؟« 
امام پاسخ داد: »آری« 

و  ایــران  و  عــراق  شــیعیان  و  دارد  قــرار  کوفــه  شــهر  در  ســهله  مســجد 
کشــورهای دیگــر،  مشــتاق زیــارت آن و بــه جــای آوردن آدابــش هســتند. 

مسجد کوفه 
زیــادی  امــام زمــان؟جع؟ ، باعــث اســتفادۀ  از ظهــور  ایــن مســجد بعــد 
خواهــد شــد. اســتفاده هایی همچــون مرکــز قضــاوت و دادرســی بــرای امــام 
زمــان؟جع؟، مرکــز تبلیــغ دینــی، محــل اقامــۀ نمــاز جمعــه و جماعــت … 
ــه خــاص  ــرار دارد و مــورد توّج کوفــه ق کنــون در شــهر  کوفــه هــم ا مســجد 

ــت.  ــیعیان اس ش
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مضطر 

یکی دیگر از القاب امام زمان؟جع؟ است. 
گفــت: »ایــن آیــه  کــرد و  امــام صــادق؟ع؟ بــه آیــه 62 ســورۀ نمــل اشــاره 
بــه خــدا ســوگند مضطــر  نــازل شــده اســت.  از آل محمــد  دربــارۀ مهــدی 
ــه جــا مــی آورد و دســت  ــه در مقــام ابراهیــم دو رکعــت ب ک اوســت. هنگامــی 
و  می پذیــرد  را  او  دعــای  خداونــد  برمــی دارد،  متعــال  خداونــد  درگاه  بــه 
زمیــن می کنــد«.  را خلیفــۀ روی  او  و  برطــرف می ســازد  را  ناراحتی هایــش 

معّمَرین 

 جمع مّعَمر. یعنی: انسان که عمر دراز دارد. 
کــه عمــر طوالنــی داشــته اند  انســان های زیــادی در تاریــخ معرفــی شــده اند 
از  نیــز طوالنــی اســت و  امــام زمــان؟جع؟  نــوح؟ع؟. عمــر  مثــل حضــرت 

مّعَمریــن اســت. 

مالقات 
و  حرف هــا  غیبــت،  زمــان  زمــان؟جع؟ در  امــام  بــا  مالقــات  دربــارۀ 
نیــز عقیــدۀ علمــاء در  مــورد  ایــن  در  اســت.  نقــل  بســیاری  داســتان های 
اختــالف اســت. عــده ای نــه تنهــا مالقــات، بلکــه ارتبــاط بــا ایشــان _ در زمــان 

نمی کننــد.  تأییــد  را   _ کبــری  غیبــت 
گــروه،  بــر ادعــای  کــدام از ایــن دو  جمعــی هــم آن را ممکــن می داننــد. هــر 

خــود دلیل هایــی دارنــد. 
امــام  مالقــات  بــه  علمــاء  و  بــزرگان  از  بعضــی  کبــری  غیبــت  زمــان  در 
گرچــه  رفته انــد. و از آنــان حکایت هــای شــیرینی بــر جــای مانــده اســت. 
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کــه بــه دروغ ادعــای  متأســفانه شــیادان و مدعیــان دروغینــی هــم بوده انــد 
کرده انــد. مالقــات 

منتَظر 
کــه مــردم انتظــار آمدنــش را دارنــد. یکــی از القــاب  گفتــه می شــود  کســی  بــه 
کــه مــردم انتظــار آمدنــش را  کســی اســت  امــام مهــدی؟جع؟  اســت؛ یعنــی 
ــر جهــان بنگــرد و نــگاه  کــه ب ــد و بیــرق داد و عــدل بیــاورد.  کــه بیای ــد.  دارن

کنــد.  آفتابــی اش، یخ هــای ســتم را آب 

منتِظر 
منتظــران چشــم بــه افــق مغــرب دارنــد، یــا شــاید در آســمان خالــی از امــام، 
نگاهشــان ســرگردان اســت. شــب، ســیاه و دودانــدود اســت. در دســت ها 
فانوســی نیســت. غبــار غــم بــر مژه گانشــان نشســته، عمــر انتظــار پیرتــر از 

عمــر همــۀ آنــان شــده اســت. 
ج باش…«.  امام صادق؟ع؟ فرمود: »در صبح و شام منتظر فر

منتقم 

یعنی: انتقام گیرنده. یکی از لقب های امام زمان؟جع؟  است.
امــام زمــان؟جع؟ فرمــود: »مــن باقــی مانــدۀ خــدا در روی زمیــن و انتقــام 

گیرنــده از دشــمنان او هســتم«. 

مواریث انبیا 

یعنی: میراث های پیامبران 
گذشــته  امــام زمــان؟جع؟ در هنــگام ظهــور، بســیاری از میــراث پیامبــران 
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کــرم؟ص؟،  را بــه همــراه خواهــد داشــت. میراث هایــی چــون: پیراهــن پیامبــر ا
عمامــه و زره آن حضــرت و ســالح و پرچــم ایشــان، ســنگ و عصــای حضــرت 

موســی؟ع؟، انگشــتری حضــرت ســلیمان؟ع؟ و… .

مهدی 

مهدی در لغت یعنی: هدایت شده. 
امــام  مشــهور  لقب هــای  از  اســت.  شــده  گرفتــه  آن  از  نیــز  مهدویــت 
گاهــی نیــز مهــدی بــه معنــای فاعلــی )هدایــت  زمــان؟جع؟  اســت. هــر چنــد 

کار مــی رود.  کننــده( نیــز بــه 
از امــام صــادق؟ع؟ پرســیدند: »چــرا او )امــام زمــان؟جع؟( مهــدی نامیــده 

شــده اســت؟« 
پنهــان هدایــت  امــور  تمامــی  بــر  او  کــه  ایــن  »بــه خاطــر  فرمــود:  پاســخ 

 . » د می شــو

مهدیه 
کــه بــه نــام امــام زمــان؟جع؟  مکانــی مقــدس و معنــوی در هــر شــهر و دیــار 
تبــرک یافتــه و بــه خاطــرش، دعــای ندبــه و دعاهــای دیگــر برگــزار می شــود. 
کــه بزرگتریــن آن هــا  اولیــن مهدیــه معــروف در ایــران، مهدیــه تهــران اســت 
بــه شــمار می آیــد. ایــن مرکــز دینــی و فرهنگــی فعالیــت خــود را بــه همــت 

کــرد.  کافــی پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی، آغــاز  مرحــوم شــیخ احمــد 
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ناحیه

در لغت یعنی: جانب، گوشه و کرانۀ زمین. جمع آن: نواحی
درغیبــت صغــری از حضــرت مهــدی؟جع؟ بــه ناحیــه تعبیــر شــده اســت؛ 
گویــی ایــن لقــب  گفتنــد.  گاه نیــز بــه خــود ایشــان و نایبــان خاصشــان ناحیــه 
کنایــه بــوده تــا دشــمنان از  نیــز همچــون بعضــی از القــاب ایشــان، بــه شــکل 

نــام و جــای آن حضــرت اطــالع پیــدا نکننــد.
کــه بــرای امــام زمــان؟جع؟  کســانی می بینیــم  کالم  ناحیــه را بیشــتر در 
گرفتــه انــد. عالمــه اربلــی- از علمــای شــیعیان-  توقیــع نوشــته انــد و جــواب 
ناحیــه  بــه  صغــری  غیبــت  دوران  در  حضــرت  آن  از  »شــیعیان  می گویــد: 
ــا  ــرت را ب ــیعیان آن حض ــه ش ک ــود  ــزی ب ــن رم ــد و ای کرده ان ــر _  ــه تعبی مقدس

می شــناختند«. آن 

نجباء 
کــه: »نجبــاء از مصــر بیــرون  از امــام علــی؟ع؟ و امــام باقــر؟ع؟ روایــت شــده 
روز هســتند. دل هایشــان چــون  و شــیران  زاهــدان شــب  کــه  می آینــد … 
پــوالد ســخت اســت. در میــان رکــن و مقــام بــا او )امــام زمــان؟جع؟( بیعــت 

می کننــد«. 

ندای آسمانی 

ندا در لغت یعنی: بلند شدن صدا و ظهور آن 
امــام  ظهــور  آســتانۀ  در  کــه  اســت  بلنــدی  صــدای  منظــور  جــا  ایــن  در 
کــرۀ زمیــن  کجــای   زمــان ؟جع؟  از آســمان شــنیده می شــود. مــردم در هــر 
کــه باشــند آن را می شــنوند. آنــان بــه هــراس و شــگفتی می افتنــد. ایــن نــدا را 
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هــر ملتــی بــه زبــان خــود می شــنود. 
کــه  بــه شــکلی  بــه مردمــان می رســد،  بــه طــور غیــر طبیعــی  ایــن صــدا 

 . ســت سا ه آ معجز
بایــد اهمیــت خبــر ظهــور بــه آنــان اعــالم شــود. خبــر دعــوت بــه حــق و 

امــام مهــدی؟جع؟.  بــا  بیعــت  و  حمایــت 
کرده اند.  شیعیان و سنیان روایت های زیادی را در این باره نقل 

کننــده ای از آســمان نــام قائــم را نــدا می کنــد.  امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: »نــدا 
کــه در شــرق و غــرب اســت آن را می شــنود و از ایــن صــدا خوابیده هــا  پــس هــر 
بیــدار، ایســتادگان نشســته و نشســتگان بــر دو پــای خــود می ایســتند. رحمت 
کنــد. زیــرا صــدای  گیــرد و آن را اجابــت  کــه از ایــن صــدا عبــرت  خــدا بــر کســی 

نخســت، صــدای جبرئیــل روح االمیــن اســت«. 

نرجس 
ک امــام حســن عســکری؟ع؟ و مــادر مهربــان امــام زمــان؟جع؟.  همســر پــا
کــه مالــک  کســی  گل هــا و شــکوفه ها اســت.  تمــام نام هــای آن بانــو از اســامی 
ــن و  ــا بهتری ــت او را ب ــه او داش ــه ب ک ــادی  ــت زی ــر محب ــه خاط ــود ب ــس ب نرج
زیباتریــن اســم ها صــدا مــی زد. همچنیــن چــون دشــمنان، در پــی آن بودنــد 
کننــد، خانــوادۀ حضــرت، نرگــس را هــر بــار بــا  کــه امــام زمــان؟جع؟ را نابــود 
کــه بــا افــراد مختلفــی رو  کننــد  گانــه صــدا می زدنــد. تــا آنــان فکــر  نامــی جدا

کننــد.  بــه رو هســتند و نتواننــد ایشــان را دســتگیر 
فرزنــدان  از  مــادرش  بــود.  روم  قیصــر  فرزنــد  یشــوعا  دختــر  »ملیکــه«  او 
ــتان  ــد. داس ــاب می آم ــه حس ــیح( ب ــرت مس ــی حض ــمعون وص ــون )ش حوارّی
امــام  بــا  ازدواجــش  و  عــراق  بــه ســرزمین  نرگــس  آمــدن  و  خــواب دیــدن 
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اســت.  خواندنــی  عســکری؟ع؟ 
ــداد  ــه بغ ــود( ب ــده ب ــان اســیر ش ــا رومی ــه در جنــگ ب ــز )ک کنی ــوان  ــه عن او ب
از  را  او  و  رفــت  بغــداد  بــه  هــادی؟ع؟  امــام  فرســتادۀ  ســپس  شــد،  آورده 
ــا امــام  ــرد. حضــرت نرگــس 3 ب کــرد و بــه ســامرا ب ــداری  مالــک اســیران خری
امــام  تولــد  آســمانی،  ازدواج  ایــن  حاصــل  و  کــرد  ازدواج  عســکری؟ع؟ 

بــود.  مهــدی ؟جع؟  
حضــرت  زندگــی  بــه  اشــاره ای  هیچ گونــه  تاریخــی  معتبــر  کتابهــای  در 
نرگــس؟س؟ بعــد از والدت امــام زمــان؟جع؟ نشــده اســت؛ فقــط آمــده اســت 
کنــار  کــه امــام عســکری؟ع؟ زنــده بــود، از دنیــا رفــت و در  ایشــان در زمانــی 

ک ســپرده شــد.  ــه خــا ــر امــام هــادی؟ع؟ ب قب

نماز امام زمان؟جع؟ 
گانــه ذکــر شــده اســت.  کــدام از امامــان معصــوم؟ع؟ نمــازی جدا بــرای هــر 
کتاب هــای معتبــر دعــا  کــه در  ایــن نمازهــا آداب و روش هــای خاصــی دارد 

آورده شــده اســت. 
بــه  کــه  ایــن نمازهــا اســت. در روایتــی  از  امــام زمــان؟جع؟  یکــی  نمــاز 
ــن  ــاز چنی ــن نم ــت ای ــت خصوصی ــده اس ــبت داده ش ــرا ؟س؟ نس ــرت زه حض

بیــان شــده اســت: 
ــد از  ــد. بع کن ــل  ــه غس ــب جمع ــدا دارد، ش ــزد خ ــی در ن ــه حاجت ک ــس  ک ــر  ه
نیمــۀ شــب، بــه نمــازگاه خــود رفتــه و آمــادۀ خوانــدن دو رکعــت نمــاز باشــد. 
ــد مرتبــه  ک نســتعین« رســید ص ــا ــد و اّی ک نعب ــا ــه »اّی در رکعــت اول وقتــی ب
کنــد. در ادامــه ســورۀ توحیــد را یــک مرتبــه بخوانــد، ســپس ذکــر  آن را تکــرار 

کنــد.  کــدام _ هفــت بــار تکــرار  رکــوع و دو ســجده را _ هــر 
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در رکعــت دوم نیــز نمــاز را بــه ایــن ترتیــب بخوانــد،  خداونــد ان شــاء اهلل 
کنــد.  حاجتــش را بــرآورده 

کــه  کــه پــس از ایــن نمــاز، مســتحب اســت  در بعضــی از روایت هــا آمــده 
نمازگــزار تســبیحات حضــرت زهــرا ؟س؟ را خوانــده، ســپس بــه ســجده بــرود و 

صــد مرتبــه صلــوات بفرســتد. 
َح الخفاء  کـه: در پایان، دعای اللهم َعُظَم البـالء و َبِر همچنیـن نقـل اسـت 

… خوانده شود. 
کنــون نمــاز خــاص مســجد جمکــران، بــرای امــام زمــان؟جع؟   ایــن نمــاز ا

اســت. 

ُنواب اربعه 
غیبــت  زمــان  در  کــدام  هــر  کــه  زمــان؟جع؟ ،   امــام  چهارگانــه  نایبــان 
صغــری، نیابــت امــام را بــه عهــده داشــتند. هرچنــد امــام در غیبــت بــود امــا 
آنــان بــه راحتــی بــا او دیــدار می کردنــد و نامه هــا و توقیعاتــش را بــه مــردم 

می رســاندند. 
اولیــن نائــب امــام ابوعمــر عثمــان بــن ســعید عمــری اســدی عســکری 
ــاران امــام هــادی؟ع؟ و امــام عســکری؟ع؟ بــود. و پــس از او  کــه از ی اســت، 

ح ذیــل اســت: ــه شــر ــام ســه نفــر دیگــر ب ن
ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید )محمد بن عثمان(

ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی)حسین بن روح(
ابوالحسن علی بن محمد سمری )علی بن محمد سمری(

نایبــان خــاص امــام در زمــان نیابــت خــود،  نــام و مــکان امــام زمــان ؟جع؟  
را پنهــان داشــتند. آنــان از فرقه گرایــی و تفرقــه در بیــن شــیعیان جلوگیــری 
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کردنــد و بــه ســؤالهای فقهــی و  کردنــد، بــا مدعیــان دروغیــن نیابــت مبــارزه 
گفتنــد.  مشــکالت علمــی و عقیدتــی شــیعیان پاســخ 

آنــان امــوال متعلــق بــه امــام زمــان؟جع؟  را از مــردم تحویــل می گرفتنــد، 
کار وکیــالن امــام در  یــا اموالــی را از طــرف امــام بــه مــردم می بخشــیدند و بــر 

شــهرها، نظــارت داشــتند. 

نیابت خاص 
نایب شدن چهار نفر برگزیده از نایبان امام زمان؟جع؟ را می گویند. 

نیابت عام 
کبــری  بعــد از مــرگ چهارمیــن نایــب امــام زمــان؟جع؟  و پــس از غیبــت 
حضــرت، رهبــری و سرپرســتی شــیعیان بــه عهــدۀ مــردان برگزیــده ای از 

علمــای دیــن افتــاد. 
ــدگان شــرایطی نقــل شــده  ــرای انتخــاب ایــن برگزی از امــام زمــان؟جع؟  ب

بــود و ایــن نایبــان بــه صــورت عــام،  نایــب امــام بودنــد. 
کــه بــرای شــما  امــام زمــان؟جع؟  در توقیعــی فرمــود: »… در پیشــامدهایی 
کنیــد. اینــان حجــت  خ می دهــد بایــد بــه راویــان اخبــار مــا )علمــاء( رجــوع  ر

مــن بــر شــما هســتند و مــن حجــت خدایــم…«. 
کــه بــر نفــس خــود مســلط  امــام عســکری؟ع؟ فرمــود: »هــر یــک از فقیهــان 
کنــد و بــا هــوای نفــس خــود مخالفــت ورزد و  باشــد، دیــن خــود را حفــظ 
کننــد«.  کــه از او تقلیــد  کنــد، بــر همــگان واجــب اســت  دســتور خــدا را اطاعــت 
ــد و  ــده دارن ــر عه ــوز هــم ایــن نیابــت عــام را ب ــد هن فقیهــان و مراجــع تقلی
ــان را پیشــوا و راهنمــا می داننــد.  شــیعیان در تمامــی اعمــال دیــِن خــود، آن



78

نیمۀ شعبان 
امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »ایــن شــب برتریــن شــب ها بعــد از شــب قــدر 
اســت. خداونــد در ایــن شــب فضلــش را بــر بنــدگان جــاری می ســازد و از 
کــه در ایــن  کنیــد  گناهــان آنــان را می بخشــاید. پــس تــالش  منــت خــود، 

شــب بــه خــدا نزدیــک شــوید«. 

وکیالن امام زمان؟جع؟ 
کــدام در شــهرهای دور و نزدیــک زندگــی  وکیــالن امــام مهــدی؟جع؟ ، هــر 
می کردنــد و مســئولیت خاصــی بــر عهده شــان بــود. مثــاًل وجوهــات شــرعی را 
از میــان شــیعیان جمــع می کردنــد یــا سرپرســتی یتیمــان را عهــده دار بودنــد، 

یــا بــه نمــاز و امــور دینــی آنــان رســیدگی می کردنــد. 
کاظــم؟ع؟ شــروع شــد و تــا زمــان  وکالــت بــرای ائمــه؟ع؟ از زمــان امــام 
امــام مهــدی؟جع؟  ادامــه یافــت. در زمــان غیبــت صغــرای امــام، وکیــالن 
بســیاری از طــرف ایشــان در میــان شــیعیان بودنــد. آنــان با نایبــان چهارگانه 
ارتبــاط داشــتند و ســؤال ها و خواســته های خــود را بــه وســیلۀ آنــان بــه امــام 

می رســاندند. 
در تاریــخ نــام بســیاری از ایــن وکیــالن ذکــر شــده اســت. مثــِل: احمــد بــن 
اســحاق )وکیــل امــام در قــم(، محمــد بــن شــاذان )در نیشــابور( ابراهیــم بــن 

مهزیــار )در اهــواز( و …  .

وظایف منتظران
امــام زمــان؟جع؟ بــه شــیعیان خــود فرمــود: »هــر یــک از شــما بایــد آن چــه 
کــه موجــب  کــه باعــث دوســتی مــا می شــود، پیشــه خــود ســازد و از هــر چــه  را 

خشــم مــا می گــردد دوری جویــد«.
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کــه در انتظــار منــادی رحمــت و نــور، پلــک نبســته انــد و در  بــرای آنــان 
ــد و چشــم  کــه منتظــر یارن ــان  ج می خواننــد، آن جاده هــای امیــد، دعــای فــر
کتــاب  بــه روشــنی قامتــش دارنــد وظایــف مختلــف بیــان شــده اســت. در 
کــه بعضــی از آن هــا  »مکیــال المــکارم« تــا هشــتاد وظیفــه، ذکــر شــده اســت 

ــت: ــن اس چنی
شــناخت حجــت خــدا و امــام عصــر؟جع؟، دوری از بدی هــا و آراســتگی ها 
بــه خوبــی هــا، پیونــد بــا مقــام والیــت، آمادگــی بــرای ظهــور، ارتبــاط بــا مراجــع 

و فقیهــان، اســتمرار بــر دعــا و… .

وقت ظهور
اســت.  گاه  آ مهــدی؟جع؟  حضــرت  ظهــور  وقــت  بــه  خداونــد  تنهــا 
از تعییــن زمــان ظهــور آن حضــرت  امامــان؟مهع؟ شــیعه همیشــه مــردم را 
گــذار بــود دروغگــو می خواندنــد. کــه وقــت  کســی را  برحــذر می داشــتند و هــر 
امــام زمــان؟جع؟ در توقیعــی، بــه اســحاق بــن یعقــوب فرمود:»امــا ظهــور 

گــذاران دروغ می گوینــد«. ج در دســت خــدای عزوجــل اســت و وقــت  فــر
ــد اســت. البتــه  ــدن وقــت ظهــور از حکمت هــا و اســرار خداون پوشــیده مان
بایــد یکــی از علتهــای ایــن پنهــان مانــدن را در درهــم شکســتن مکــر و حیلــه 

دشــمنان دانســت.

والیت فقیه 
کــه زعامــت و سرپرســتی شــیعیان  کســی  نائــب عــام امــام زمــان؟جع؟، 
کننــدۀ عدالــت  ــه سیاســت های دینــی و برقــرار  ــم ب ــر عهــده دارد. او عال را ب
اجتماعــی در میــان آنــان اســت. احــکام و امــور حکومتــی در دســت اوســت و 

ــر همــگان والیــت دارد.  ب
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کــه در پیشــگاه خــدا مســئول  کســی اســت  ولــی فقیــه یــا رهبــر امــت اســالمی 
کــه در قوانیــن الهــی و  کنــد. عــالوه بــر ایــن  کامــاًل اجــرا  اســت تــا احــکام را 
ــت و  ــی و مدیری ــی و اجتماع ــایل سیاس ــاد دارد، در مس ــم و اجته ــی، عل فقه
گاه اســت. در یــک زمــان امــکان وجــود مجتهــدان و مراجــع  شــجاعت نیــز آ
ــا در حفــظ  ــد یــک نفــر باشــد ت ــی فقیــه فقــط بای تقلیــد بســیار هســت، امــا ول

امــت اســالمی و حکومــت دینــی، اختالفــی ایجــاد نشــود. 

یالثارات الحسین؟ع؟

ثار یعنی: خونخواهی 
کجاینــد خونخواهــان حســین؟ع؟. بیاییــد بــه  یالثــارات الحســین یعنــی: 

طلــب خــون حســین و یارانــش. 
ایــن شــعار مختــص یــاران امــام زمــان؟جع؟  اســت. آنــان بــه خونخواهــی 

امــام حســین؟ع؟ ایــن شــعار را بــر زبــان دارنــد. 
امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »… تنهــا از خــدا می ترســند و فریــاد ال الــه اال اهلل 
آنــان بلنــد اســت و همــواره در آرزوی شــهادت و کشــته شــدن در راه خداینــد. 

شــعار آنــان »یالثــارات الحســین؟ع؟« اســت…«. 

یمانی 
در روایــات آمــده اســت خــروج یمانــی یکــی از نشــانه های حتمــی ظهــور 
امــام زمــان اســت. او اهــل ایمــان اســت و مــردم را بــه حــق و عدالــت دعــوت 

می کنــد.1

1 . برای استفاده بیشتر به کتاب فرهنگ نامه مهدوّیت اثر خدامراد سلیمیان مراجعه نمایید.


