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کهشهرمدینه بود الثانیسال232هجریقمری ربیع روزجمعههشتم
دیگر، تعابیری در و »ُحَدیثه« و گردید1 روشن عسکری؟ع؟ نور میالد به
ازافتخارهمسریامامهادی؟ع؟،بهفضیلتی »سوسن«یا»سلیل«،پس
دیگردستیافتومعصومسیزدهمامامعسکری؟ع؟ازایشانمتولدگردید

وپیوندمباركزندگیآنحضرترا،صفاییدیگربخشید.
نامایشانبهیادامامحسنمجتبی؟ع؟»حسن«وکنیهاشرا»ابومحمد«
احترام به خود، زمان در کدام هر جدشان و پدر و حضرت آن نامیدند.
انتساببهامامرضا؟ع؟،»ابنالرضا؛یعنیفرزندرضا«نامیدهمیشدند.2 
ایشانتاچهارسالوچندماهگیازعمرشریفشانرادرمدینهبهسربردند
وتابیستوسهسالگی،درجوارپدربزرگوارشاندرسامرازندگیکردندو

۶سالنیزدرمقامامامتوپیشواییبودند.3 

ابهت ملکوتی
دارای نمود، روشن را هادی؟ع؟ امام خانهی که پاکیزهای مولود
چهرهایزیباوجاذبهایفوقالعادهبودوکسانیکهایشانرادیدهبودند،
برزیباییوهیبتایشاناعترافنمودهاند.»احمدابنخاقان«ـکهمّدتی
َاْسمر، راچنینتوصیفمیکند:»رُجٌل امام ـ درسامرازندگیکردهاست
َو جالَلٌة َلُه السّن َحِدیث البدن، َجّیُد الوجه، َجمیُل القامه، َحَسُن َاْعین،
بدن، نیکو رو، زیبا قامت، نیکو گندمگونگشادهچشم، مردی َهیَبة؛

ــاد،  ــی، ج1، ص503؛ االرش ــی، کلین ــه مجلســی، ج 50، ص 236؛  کاف ــوار، عالم ــک: بحاراالن 1  . ن
ــد، ص334. شــیخ مفی

2  . المناقب، ابن شهر آشوب، ج4، ص421؛ بحاراالنوار، ج50، ص236. 
3  . المناقب، ج4، ص422؛ دالئل االمامة، ص423.
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نوجوانوبرخوردارازبزرگیوشکوهمندیبود.«1
و راتحتسیطره افراد که بود هیَبتوخوشسیماییآنحضرتچنان
رادر امامهمام،دلها آن ومهابت قرارمیدادوجاللت جذبهیخویش
مقابلنورانیتوچهرهیملکوتیخویشخاضعوانسانهاوحتیمخالفان

رابهتکریمونکوداشت،وامیداشت.
بهگفتهتاریخ،وقتیآنحضرترانزد»علیابنناْرَمش«کهفردیناصبیو
دشمناهلبیتوآلعلی؟مهع؟بود،زندانیکردند،درباریانبهویسفارش
کردندکهبرحضرتسختبگیرد،ولیهنوزیكروزاززندانیشدنامام؟ع؟ 
نگذشتهبودکه»ابننارمش«چنانشدکهازعظمتوجاللتامام،سربلند

گرفت.2  نمیکردودرردیفشیعیانآنحضرتقرار

پرتویی از زیبایی  ها
وجودمبارکونورانیامام؟ع؟،آئینهیزیباییهاوجاللتهاست؛از
اینروالقابائمهاطهار؟مهع؟،هریكبیانگربعدیازابعادوجودیآنانو
پرتوی بیانگر نیز عسکری؟ع؟ امام القاب زیباییهاست. همین گر جلوه
زکی)پاك همانندعسکری، القابی است؛ آنحضرت وجودی گسترهی از
ازهرعیب(، الهی(،خالص)منّزه باذکر آراسته(،صامت)سکوتهمراه و
کننده(،سراج)چراغفروزنده(،تقی)پرهیزکاروتقواپیشه( هادی)هدایت
کدامبهسهمخود،بیانگرپرتویازنورپرفروغآنحضرتمیباشد. کههر

شرایط دشوار
حضرتدورانامامتخودرادرزمانسهخلیفهیعباسیبهنامهای:

1  . بحار االنوار، ج 50، ص 326.
2  . کافی، ج1، ص 508؛ بحار االنوار، ج 50، ص 307 و 308.
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فقط )که باهلل المهتدی و کرد( حکومت 2۵۵ق سال تا )که باهلل المعتّز
کرد(والمعتمدباهلل)کهحکومتشتا2۷۹قادامهپیدا یكسالحکومت
گذراندوآناننیزهمانندپیشینیانخود،روشدشمنیوخصومتبا کرد(
کهفشاردشمنانوخلفادرزمان اهلیت؟مهع؟راادامهدادند؛بااینتفاوت
امامحسنعسکری؟ع؟،بنابردالیلی،بهاوجخودرسید؛اولآنکهدراین
زمان،شیعهدرعراقبهقدرتیعظیمدستیافتهبودومردممیدانستند
از یك هیچ حکومِت بوده، معترض وقت خلفای به زیادی گروههای که
عباسیانرامشروعوقانونینمیدانندومعتقدندکهامامت،تنهادرفرزندان
کهدرآنزمان،شخصیتممتازاینخانواده، حضرتعلی؟ع؟باقیاست

امامحسنعسکری؟ع؟بود.
کرم؟ص؟، نکتهدومومهمترآنکه،باتوجهبهاحادیثنقلشدهازپیامبرا
و علی خاندان از مهدی؟ع؟ حضرت که میدانستند عباس بنی خلفای
قسط و عدالت و میچیند بر را بساطستمگری که اوست و است فاطمه
میشد، نزدیکتر والدتش تاریخ هرچه جهت، بدین میکند. برقرار را
سختگیریهایآناننیزبیشترمیشد؛لذاامامهادی؟ع؟رابههمراهفرزند
کاماًلآنحضرت کردندتا بزرگوارشحضرتعسکری؟ع؟بهسامرااحضار
در را آنان بلکه نکردند، کتفا ا هم آن به البته باشند. داشته نظر زیر را
سامرا،درمحّلهایبهنام»عسکر«سکونتدادندتاازدیدنظامیانپنهان
کههردوامامبه کنند.برایناساساست کنترل نمانندورفتوآمدهارا

»عسکریین«لقبیافتند.3 
کنترلبیشترامامحسنعسکری؟ع؟،آن همچنیندستگاهخالفت،برای
گزیرکردهبودکههرهفتهروزهایدوشنبهوپنجشنبه،دردربار حضرترانا

3 . علل الشرایع، شیخ صدوق، ج1، ص 230.
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کتفانکرده،چندینمرتبهامامرابهزندان حاضرشود1وحتیبهاینهما
انداختند.

فشارها و مشکالت دوران امامت 
و گردید متحمل فراوانی سختیهای امامتشان سال شش در امام؟ع؟
را بیشترینفشارها نفوذمعنویحضرت، از برایجلوگیری خلفایظالم،
برحضرتوشیعیانواردمیساختندوفرصتهرگونهتحرکواقدامیرااز
کهحضرتبهیکیازغالمانخودبنام»داود گونهای گرفتهبودند؛به آنان
کسیبهماناسزامیگوید،راهخودرابگیرو گرشنیدی بناسود«،فرمود:»ا
برووبااومشاجرهنکن؛زیرامادرشهرودیاربدیبهسرمیبریم.توفقط

کارهایتبهمامیرسد.«2  گزارش که کارخودرابکنوبدان
کهواردسامّراشدیم گروهیبودیم یکیدیگرازیاراناماممیگوید:ما
کوچهو کهامامازمنزلخارجشودتابتوانیماورادر ومترصدروزىبودیم
خیابانببینیم.دراینهنگامنامهاىبهاینمضمونازطرفامامبهما
کسازشمابهسوىمناشاره کدامبرمنسالمنکنید،هیچ رسید:»هیچ

نکند،زیرابراىشماخطرجانیدارد!«.3
گهان نا بودم. نشسته خیابان در روزى میگوید: بلخی« »عبدالعزیز
میکرد. حرکت شهر دروازه سوى به که دیدم را عسکرى؟ع؟ امامحسن
که:مردم!اینحجتخدااست،اورا کنم گفتم:خوباستفریاد دردلم
گفتمدراینصورتمرامیکشند!برایهمینسکوت بشناسید.ولیباخود

کردم.

1 . اعالم الوری، فضل بن حسن طبرسی، ص 376.
2 . مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص427. 

3  بحاراالنوار، ج50، ص269.
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کرد.من باانگشتسبابهبهمناشاره کنارمنرسید، امامبه وقتی
کنی،هالك گرفاش بهسرعتپیشرفتموایشانفرمود:»مواظبباش،ا
کنیدوگرنه کهبهحضورامامرسیدم،فرمود:»بایدرازدارى میشوى!«شب

کشتهمیشوید؛خودرابهخطرنیندازید!«.1

ابعاد هفتگانه فعالیت امام عسکرى؟ع؟
حکومت بیوقفه مراقبتهاى و کنترلها فشارها، همه وجود با
و اجتماعی سیاسی، فعالیتهاى سلسله یك عسکرى؟ع؟ امام عباسی،
که دادند انجام ضداسالمی افکار با مبارزه و اسالم حفظ جهت در علمی

کرد: گونهخالصه میتوانآنهارابدین
شبهات و اشکالها رّد و اسالم آیین از دفاع در علمی کوششهاى 1.

مخالفان،ونیزتبییناندیشهصحیحاسالمی؛
و نمایندگان ازطریق مناطقمختلف باشیعیان ارتباطی ایجادشبکه 2.

اعزامپیكهاوارسالپیامها؛
مراقبتهاى و کنترلها تمامی رغم به سیاسی، سّرى فعالیتهاى 3.

حکومتعباسی؛
۴.حمایتوپشتیبانیمالیازشیعیان،بهویژهیارانخاصخود؛

۵.تقویتوتوجیهسیاسیرجالوعناصرمهمشیعهدربرابرمشکالت؛
دلگرمی و امامت منکران براىجلب غیبی گاهی آ از گسترده استفاده ۶.

شیعیان؛
۷.آمادهسازىشیعیانبراىدورانغیبتفرزندخودامامدوازدهم.2

1  . اثبات الوصیه، مسعودی، ص 243.
2  . نک: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، صص 662-626.
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لحظات حزن...
گونهِاعمالفشارومحدودیتنسبتبه خلفاىعباسیباوجودآنکهازهر
ائمهطاهرین؟مهع؟خاموششدنی نورخدایی اما نمیکردند، دریغ امامان
نبودوروزبهروز،برشکوهوجاللونفوذمعنویامام؟ع؟افزودهمیشد.
عسکری؟ع؟  حسن امام که بار هر است: آمده چنین ها نقل از یکی در
برایحضوراجباریدردربارخلیفهرفتوآمدمیکرد،هزاراننفرجمعیت
مشتاق،درمسیرحرکتاماماجتماعمیکردندوآنچنانغلغلهشادیبه
کثرتجمعیت،راههابندمیآمد کهاز راهافکندهوابرازاحساساتمیکردند
وعبورومرورقطعمیشد.بادیدنحضرت،صداهاخاموشمیشدوبرای

حضرتراهبازمیکردند.1  
سه رو این از بود؛ ناممکن ستمگر کمان حا برای شرایط این تحمل
کهدر پیشواىبزرگشیعه-امامجوادوامامهادىوامامعسکرى؟مهع؟-
مرکزحکومتآنها)ساّمرا(میزیستند،باعمرکوتاهیجامشهادتنوشیدند:
امامجواددرسن2۵سالگی،امامهادىدرسن۴1سالگیوامامعسکرى

کهجمعًا۹2سالمیشود. درسن28سالگی

در بستر شهادت
از که او آوردند. »معتمد« عباسی طاغوت نزد را عسکری؟ع؟ امامحسن
احترامهمهیمردمبهامامومقدمداشتنایشانبرتمامعلویانوعباسیان
کینهشدهبود،تصمیم بهتنگآمدهوازشنیدنفضائلحضرت،ماالمالاز
کهبراثر کشندهبهامامخوراند گرفتایشانرابهشهادتبرساند؛لذازهری

گردیدوآنحضرتبستریشدند. آن،بدنحضرترنجور

1  . بحاراالنوار، ج 50، ص 251، به نقل از سیره پیشوابان، ص 622.
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هراس حکومت
باایناتفاق،حکومتعباسیبهشدتازبهخطرافتادنسالمتیحضرت
بیمناکشد.معتمدبهپنجتنازافرادمورداعتمادودولتمداران-ازجمله
تمام جریان در را او و باشند امام خانه در پیوسته داد دستور »نحریر«-
رویدادهاقراردهندوهراتفاقیمیافتد،بهاوبرسانند.همچنینیکتیم
کردتاازحالجسمانی ازپزشکانرامسئولبازدیدصبحوعصرازحضرت
گردد!دوروزبعدبراثرسختشدنحالحضرت،بهپزشکان ایشانباخبر

دستوردادایشانراترکنکنندودرخانهایشانبمانند.

به سوی فردوس
گشتوپزشکانازایشاننومیدشدند.مرگشتابان حالامام؟ع؟سخت
قرآنمشغول تالوت و دعا یادخدا، به نزدیکمیشد.حضرت ایشان به
که بود جاری زبانشان بر خدا آیات و شدند متوجه قبله بهطرف بودند.
کردومورداستقبالمالئکهخداوندیقرار روحمطهرشانبهآسمانپرواز

گرفت.1

از زاویه ای دیگر
از ۰۶2 سال االول ربیع ماه هشتم جمعه روز عسکری؟ع؟ حسن امام
هجرت،هنگامنمازصبحبهشهادترسید.»ابوسهلنوبختی«میگوید:
درمحضرامامعسکری؟ع؟بودمکهامامبهخادمخودفرمود:»مقداریآب
بامصطکی2بجوشان«.پسازآنکهآمادهشد،مادرحضرتحجت؟جع؟

1  . زندگانی امام حسن عسکری علیه السالم، باقرشریف قرشی؛ مترجم حسن اسالمی، جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم، ص276-277. با اندکی تغییر.

2 . گیاهی دارویی با خواص طبی که در منابع طب سنتی آمده است.
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جناب آن بهدست را قدح خواست همینکه آورد، امام؟ع؟ برای را آن
بدهدوحضرتبیاشامد،دستمبارکشلرزیدوقدحبهدندانهایثنایای
فرمود: خود خادم به گذاشت.حضرت زمین بر را قدح و خورد نازنینش
نزد را او بهحالسجدهمیبینی، را اتاقمیشویوکودکی این »داخل

منبیاور«.
به سر که افتاد کودکی به گاهچشمم نا شدم، اتاق وارد من گفت: خادم
کردهبود.بهآن سجدهنهادهبودوانگشتسبابهرابهسویآسمانبلند
پایان از کرد،پس رامختصر نمازوسجده کردم.آنحضرت گرامیسالم
هنگام درهمین بروید. او نزد میفرمایدشما آقایمن کردم: نمازعرض

گرفتونزدپدربرد. مادربزرگشآمدودستشرا
کودکبهمحضرامامحسنعسکری؟ع؟رسید، ابوسهلمیگوید:چونآن
گریستندو کهامامحسن؟ع؟نگاهشبهفرزندشافتاد، کرد.همین سالم
ی؛ایسیداهل یَذاِهٌبِإَلیَرِبّ ْهِلَبْیِتِهاْسِقِنیاْلَماَءَفِإِنّ

َ
َدأ فرمودند:»َیاَسِیّ

بیتخود؛مراآببده،همانامنبهسویپروردگارخویشمیروم«.
بر و گرفت بهدستخویش را بامصطکی آبجوشانیده قدح آقازاده آن
که کنید گاهامامفرمود:»مراآماده کرد.آن گذاشتواوراسیراب دهانپدر
ْنَت

َ
َفأ ْبِشْرَیاُبَنّیَ

َ
میخواهمنمازبخوانم،سپسرویبهفرزندکردوفرمود:»أ

ْرِضِه...؛پسرمبشارتباد
َ
َعَلیأ ِ

ُةاهلَلّ ْنَتُحَجّ
َ
َوأ ْنَتاْلَمْهِدُیّ

َ
َماِنَوأ َصاِحُبالَزّ

کهتوییمهدیوحجتخدابررویزمینوتوییپسرمنومنمپدرتو تورا
وتویی»محمد«بنالحسنبنعلیبنمحمدبنعلیبنموسیبنجعفر
بنمحمدبنعلیبنالحسینبنعلیبنابیطالب؟مهع؟وپدرتوسترسول
خداصلیاهللعلیهوآلهوسلموتوییخاتمائمهطاهرینونامتوهمنامرسول
 یاهلَلُّ

ّ
خدااستواینعهدیاستبهمنازپدرموپدرهایطاهرینتو؛َصَل
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ُهَحِمیٌدَمِجیٌد«ودرهمانهنگامبهشهادترسید.1 َناِإَنّ ْهِلاْلَبْیِتَرُبّ
َ
َعَلیأ

آموزه های زندگی
دراینفرصت،بهچندآموزهرفتاریوسبکزندگیحضرتعسکری؟ع؟ 
رفتاری و اخالقی آنکهعظمت بر افزون آنها، از گاهی آ که میکنیم اشاره
را دینی زندگی و میسازد،مسیرخداخواهی روشن پیش از بیش را ایشان

برایپیروانومحبانآنحضرت،هموارمیسازد.

نشانه امامت	 
و ترک غالمان با امام؟ع؟ که شنیدم مرتبه چندین میگوید: خادم نصیر
با و کردم تعجب من میگفت. سخن خودشان زبان به آن غیر و رومی
گفتم:امام؟ع؟درمدینهمتولدشدهوتاهنگامرحلتپدربزرگوارش خودم
کسیاوراندیدهاست،پسچگونهبهزبانهایمختلف بهجایینرفتهو
کردوفرمود: گاهحضرتبهمنرو سخنمیگوید؟درهمینفکربودم،نا
گاهی آ و امتیازبخشیده مردم برسایر درهمهچیز را خداوندحجتخود
گر بهزبانها،شناختنسبهاوحوادثآیندهرابهاوعطافرمودهاست.ا

چنیننبود،تفاوتیمیاناماموحجتخداوسایرمردمنبود.2

از ما بخواه! 	 
امام به نامهای مخفیانه شد، زندانی که هنگامی جعفری« »ابوهاشم
کرد. زندانبهحضرتشکایت ازوضعشکنجهدر و عسکری؟ع؟نوشت
رامنزل نمازظهرت و آزادمیشوی امروز »تو نوشتند: او پاسخ حضرتدر
کهامام؟ع؟فرمودهبود،ویهمانروزآزاد خودتمیخوانی«.همانگونه

1  . بحاراالنوار، ج 50، ص 333؛ منتهی اآلمال، شیخ عباس قمی، ج 2، ص 472.
2  . کافی، ج1، ص 509.
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شدهونمازظهرشرادرمنزلخواند.
زندگی هزینههای تأمین نظر از زندان از رهایی از میگوید:پس ابوهاشم
از نامهایچنددینار کهدرضمن گرفتم اینروتصمیم از درتنگنابودم.
کهامام؟ع؟صد کنم؛ولیشرممیکردم.طولینکشید امام؟ع؟درخواست
دیناربرایمفرستادوبرایمنوشته:»هرگاهمحتاجشدی،خجالتنکشو

کهبهخواستالهیبهخواستهاتمیرسی«.1 پروامکن.ازمنبخواه
درزمانیدیگر،وقتیابوهاشمجعفرىنیازمالیخودرابهاطالعامامرساند،امام
کیسهاىحاوىپانصددیناربرایاوفرستادودرسخنیشگفتانگیزوسراسر
گرکماستعذرمارابپذیر!«.2 مهروعطوفتفرمودند:»ابوهاشم!اینرابگیروا

استجابت دعا	 
تقاضا نامهای ضمن در عسکری؟ع؟ امام از میگوید: حسن بن محمد
کور کند.زیرایکچشمم ازچشمهایمدعا کردمدرموردشفایدردیکی
بود.حضرتدر کوری آستانه ودر شدهوچشمدیگرمشدیدًادردمیکرد
نگهدارد«.همیندعایحضرت برایت را نوشت:»خداوندچشمت پاسخ
موجبشفایچشممشد.آنحضرتدرپایاننامهنوشتهبود:»اجرکاهلل
کهیکیاز وأحسَنَثَوابک؛خداوندبهتواجروپاداشنیکودهد«.دانستم
کهامامبهمنتسلیتمیگوید.پسازچند خویشاوندانمازدنیارفتهاست

گاهییافتم.3 کردموبهرازتسلیتامامآ روز،خبروفاتپسرمرادریافت

اسراف نکن!	 
هاشم بن داود ابوهاشم توسط نامهای گفت: سروری حمزه بن محمد

1  . کافی، ج1، ص 508.
2  . کافی، ج1، ص 507؛ کشف الغمه، االربلی، ابوالحسن، ج3، ص 218.

3  . بحاراالنوار، ج50، ص285.



کهبامندوستبودبرایامامحسنعسکری؟ع؟نوشتم.چون جعفری
خداوند شاید بفرمایید دعا کردم درخواست بودم، شده تنگدست خیلی
کند.جوابنامهبهوسیلهابوهاشمازطرفحضرت وسعتیبهمنعنایت

رسید.
ابن یحیی عمویت پسر کرد، نیاز بی را تو خداوند بود: نوشته امام؟ع؟
زودی به که میرسد ارث تو به درهم صدهزار مبلغ رفت، دنیا از حمزه
ِمْن ُه َفِاَنّ ْسَراَف ِ

ْ
اال َو َک ا ِاَیّ َو ِبااِلْقِتَصاِد َعَلْیَک َو »َفاْشُکِراهلَل برایتمیآورند.

اقتصاد روی از باش متوجه ولی کن، سپاسگزاری را خدا ْیَطَنِة؛
ّ

الَش ِفْعِل
شیطانی عملی اسراف زیرا نمایی، اسراف مبادا کنی. زندگی میانهروی و

است«.
بعدازچندروزشخصیازَحرانآمدواسنادیمربوطبهداراییپسرعمویم
کهابوهاشم بهمنتحویلدادوفهمیدمتاریخفوتاومطابقباروزیبود

نامهحضرتعسکریرابهمنرسانید.
کهدرآنمالبودخارجنمودهبه تنگدستیامبرطرفشد،حقوقخدایی
کردم.پساز کمکهایی اهلشرسانیدمونسبتبهبرادراندینیخودنیز

آنمطابقدستورامامازرویمیانهرویبهزندگیخودادامهدادم.1  

سرانجام دوری از ائمه؟مهع؟	 
عسکرى؟ع؟  امام به نامهاى میگوید: میمون« بن حسن بن »محمد
گفتم:مگرامام کردم،ولیبعدًاپیشخود نوشتموازفقروتنگدستیشکوه
کشته که:فقرباما،بهترازتوانگرىبادیگراناستو صادق؟ع؟نفرموده

شدنباما،بهتراززندهماندنبادشمنانمااست.
امامدرپاسخنوشت:»همچنانکهپیشخودگفتهاى،فقربامابهترازتوانگرى

1  . بحاراالنوار، ج 50، ص 245.
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کهبهماپناهندهشوند،پناهگاهیم،وبراى کسانی بادیگراناست.مابراى
کسانیکهازماهدایتبجویند،نوریم.مانگهدارکسانیهستیمکه]براىنجات
ازگمراهی[بهمامتوسلمیشوند.هرکسمارادوستبدارد،دررتبهبلند]تقّرب

بهخدا[باماست،وکسیکهپیروراهمانباشد،بهسوىآتشخواهدرفت«.1

1  . مناقب آل ابی طالب،  ابن شهر آشوب، ج4، ص435.
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قطره هایی از دریا
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    1. به نام او...

قیصررومبهسردردیشدیدمبتالشدهبودکهتمامپزشکانازدرماناو
عاجزماندند.نامهایبهمحضرامیرمؤمنانعلی؟ع؟نوشتوگزارشحال
خودرابهآنحضرتعرضکرد.امامعلی؟ع؟کالهیرانزدویفرستادو
فرمود:آنرابرسرنهدتاشفایابد.قیصرچونآنرابرسرگذاشت،فورًاشفا
یافتوبسیارتعجبکرد.پسدستوردادآنکالهرابشکافندوببینندداخلش

چیست.
وقتیکهآنراشکافتندکاغذیدرآنیافتندکهرویآننوشتهبود:»بسم
اهللالرحمنالرحیم«.قیصررومدریافتکهشفایاوازبرکتبسماهللبودو

برایهمینبهاسالممتمایلوپسازمدتیمسلمانشد.1 

برکت بسم اهلل

»بسماهلل«گفتنیعنیرنگوبویخداییدادنبهکارها؛یعنیانتساببه
خداوندونشاندادنجهتگیریتوحیدیشخصمسلمان.اینکهدرزبانو
عملاذعاننمایدکهرفتاروکرداراو،بانامویادپروردگارمتعالعجینشده
وبااستمدادوعنایتخداوند،پایانوفرجامخوشدرانتظاراوخواهدبود؛لذا
َاْمٍرِذیباٍلَلْمُیْبَدْاِفیِهِبْسِماهلِلَفُهَوَاْبَتر؛هر

ُ
پیامبراکرم؟ص؟میفرمود:»ُکّل

کارمهمیکهبانامخداآغازنشودبهانجامنیکونخواهدرسید.«2 
عبداهللبنیحییمیگوید:بهمحضرامامعلی؟ع؟مشرفشدموهنگامی
کهخواستمبررویتختبنشینمپایهآنشکستوبرزمینافتادموسرم
آسیبدید.حضرتعلی؟ع؟فرمود:»شکرخداوندیراکهکفارهگناهان

1 . منهج الصادقین، ج1، ص 38؛ تفسیر ابوالفتح، ج 1، ص 24.
2  . بحاراالنوار، ج 73، ص 305. 
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شیعیانمارادردنیاقراردادتاهمینجاپاكشوند«.عبداهللمیگوید:عرض
کردم:چهگناهیکردهامکهشکستهشدنسرمکفارهآنباشد؟حضرت

فرمود:»وقتیکهنشستیبسماهللنگفتی«.1

شرط تأثیر

نکتهمهمبرایتأثیرگذاریاینذکرمبارک،عقیدهوباورقلبیبهآناستو
اینکهانسانبراثرتکرار،ازحقیقتوعظمتآنغافلنگردد.

رودخانهای بغداد وسط از بود، بغداد در مرتضی؟حر؟ سید که شده نقل
چون و بود رودخانه سوی آن منزلش او شاگردان از یکی و میگذشت
میخواستبهدرسسیدمرتضیبیاید،بایدصبرمیکردتاموقعصبحپل
سیاریرابررویرودخانهقراردهند،هنگامیکهپلرامیانداختندواین
شخصمیآمدیادرستماممیشدویامقداریازوقتآنمیگذشت.این

شاگردبهسیدپیشنهادکرددرسرادیرترشروعکند.
سیدمرتضیدعایینوشتوگفت:ایندعاراهمراهخودداشتهباشوهر
وقتکهپلبررویرودخانهنبود،ازرویآببیا،غرقنخواهیشد؛امااین
دعارابازمکنوداخلآنرانگاهنکن.آنشاگردچندروزیباهماندعااز
رویآبردمیشدتااینکهروزیباخودگفت:ایندعارابازکنموببینمدر
آنچهنوشتهاست.چوندعارابازکرددیدنوشته:بسماهللالرحمنالرحیم،
دوبارهآنراپیچیدودرجیبخودقرارداد)امابسماهللدرنظرشچیزمهمی
نیامدوعقیدهقبلیاوسستشد(،روزبعدهمینکهخواستازرویآبعبور
کندبهمحضاینکهپابررویآبگذاشت،پایشدرآبفرورفتومتوجه

1  . نک: البرهان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 45.
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شدکهدیگرنمیتواندازرویآبعبورکند.1
کهامامحسنعسکری؟ع؟درعظمتبسماهللفرمودند: بدینجهتاست
ِإلی اْلَعْیِن َسواِد ِمْن ْعَظِم

َ
ااْل اهلِل اْسِم ِإَلی ْقَرُب

َ
أ حیِم الّرَ حمِن الّرَ اهلِل »ِبْسِم

ازسیاهیچشمبه الّرحیم،بهاسماعظمخدا، الّرحمن َبیاِضها؛بسماهلل
سفیدىاشنزدیکتراست«.2

1  . داستان هایی از زندگی علما، ج1، ص15ـ16.
2  . تحف العقول، ص 478.
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    2. شرط سعادت 
داَمِه؛هر امامحسنعسکری؟ع؟فرمودند:»َمنَرِکَبَظَهرالباِطِلَنَزَلِبِهداَرالّنَ

کهبرمرکبباطلنشیند،درسرایپشیمانیفرودشآورد«.1
یکیازفلسفههایارسالرسلالهیودرتداومآن،ائمهطاهرین؟مهع؟،تبیینو
نمایاندنجایگاهواقعیانسانورساندنآنانبهزندگیحقیقیوشرافتمندانهو
معرفیحقیقتخلقتانسانونمایاندنجایگاهباعظمتوواالیآدمیدرعالم
هستیاست؛اینکهانساندرمیانمخلوقات،دارایمرتبهایواالوممتازازسایر
آفریدههابودهونبایدخودرادرسطحدیگرمخلوقاتبسنجدوبهتنّزلمقام
آدمیت،رضایتدهد.الزمهتحققاینمهم،اجابتبهخدا،رسول،برگزیدگان
الهیوپایبندیبهبایدهاونبایدهایالهیاستواینکهانساندچارغفلتو
تبعیتازهواهاینفسانیودامهاوفریبهایشیطانینگرددوزندگیخودرابه

حدزندگیحیوانیتنزلندهد.
ذیَنآَمُنوااْسَتجیُبواهللَو

َ
َهااّل ّیُ

َ
خداوندمتعالنیزدرسورهانفالمیفرماید:»یاأ

ُسوِلِإذاَدعاُکْمِلماُیْحییُکم؛ایکسانیکهایمانآوردهاید،خداورسولرا ِللّرَ
اجابتکنیدوقتیشمارادعوتمیکنندبهآنچهکهبهشماحیاتمیبخشدو

شمارازندهمیکند«.2

سبک زندگی غربی
براینباور،کسیکهخداورسولاهلل؟ص؟واهلبیتطاهرین؟مهع؟ایشان
رااجابتنکند،بهحیاتطیبهنمیرسدوتنهابهزندهبودنبهجایزندگی
کردناکتفامینماید؛مشابهسبکزندگیغربیوبسیاریازکشورهاییکه
ازایمانوبندگیخدادرآنهاخبرینیستودرمرحلهحیاتحیوانیمتوقف

1  . بحار األنوار، ج 78، ص 379.
2  . انفال/24.
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شدهاند.خداوندمتعالاینگونهزندگیراچنینبهتصویرمیکشد:»َذْرُهْم
َمُلَفَسْوَفَیْعَلُموَن؛]ایمحمد![بگذارآنهابخورندو

َ
ُعوْاوُیْلِهِهُماأل ُکُلوْاَوَیَتَمّتَ

ْ
َیأ

بهرهگیرندوآرزوهاآنانراسرگرموغافلسازد،ولیبهزودیخواهندفهمید«.1
یعنیانسانیکهدچارحیاتحیوانیشودوازآموزههایدینیوسبکزندگی
خداپسنددوربماند،تمامهّمتاوبردومحورشکموشهوتقرارمیگیرد.قرآن

ایننوعحیاترا،حیاتحیوانینامگذاردهاست.
ایننوعزندگیچهبساازجهاتمادیهمراهبارفاهوموفقیتظاهرینیز
باشد،ولیبهتعبیرمقاممعظمرهبریحفظهاهلل:بحثدرایناستکهوقـتـی
فـقـطبرایمادیاتکاروتالششد،ثروتوقدرتبهدستمیآید،اماسعادتبه

دستنمیآید.
ایشانفرمودند:»هـرجـاتدبیروکاروتالشباشد،محصولیخواهدداد،این
سنتالهیاست.حتیکسانیهـمکـهدنبالمادیاتصرفبدونمعنویت
میروند،اگرمدیریتوتدبیردرستیداشتهباشندوتالشومجاهدتهمبکنند،
هؤالءَوهؤالءِمْنَعـطـاِءَرّبَِک«،2اینصریح

ُ
ُنِمّد

ً
البتهبهآنخواهندرسید،»ُکاّل

قرآناست،بحثدرایننیست،بحثدرایناستکهوقـتـیفـقـطبرایمادیات
کاروتالششد،ثروتوقدرتبهدستمیآید،اماسعادتبهدستنمیآید«.3 
ازاینروخداوندمتعالدرآیه12ازسورهمبارکهمحّمد،بهعاقبتزندگی
کسانیاشارهکردهاستکهتنهابهمسئلهشکماهمیتدادهوبراىمسائل
ُکُلوَنَکما

ْ
ُعوَنَوَیأ ِذیَنَکَفُرواَیَتَمّتَ

َ
دیگرهیچگونهحسابیبازنکردهاند:»َواّل

اُرَمْثوًىَلُهْم؛وکافرانهموارهسرگرمبهرهگیرىاز]کاالو ْنعاُمَوالّنَ
َ ْ
ُکُلاأل

ْ
َتأ

لذتهاىزودگذر[دنیایندومیخورند،همانگونهکهچهارپایانمیخورندو

1  . سوره حجر، آیه 3.
2  . سوره اِسـراء، آیه 20.
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َکِمْن ْعِبُکْفِرَکَقلیاًلِإّنَ جایگاهشانآتشاست«.همچنینمیفرماید:»ُقْلَتَمّتَ
اِر؛بهاوبگوازکفروکفرانتکمیبهرهگیروچندروزىرابهغفلتو ْصحاِبالّنَ

َ
أ

غرورسپریکن،امابدانکهازاصحابدوزخی!«.1 

نامه ای بدون مرّکب
درزمانآنحضرتنیزبسیاریبودندکهباعنایتحضرتدرزمرهشیعیان
قرارگرفتندوبهندایهدایتایشانپاسخدادند.»محمدبنعیاش«میگوید:
چندنفربودیمکهدرموردکراماتامامعسکرى؟ع؟باهمگفتگومیکردیم.
فردىناصبی)دشمناهلبیت؟مهع؟(گفت:مننوشتهاىبدونمرّکببراى

اومینویسم،اگرآنراپاسخداد،میپذیرمکهاوبرحقاست.
مامسائلخودرانوشتیم.ناصبینیزبدونمرّکبروىبرگهاىمطلبخود
رانوشتوآنرابانامههابهخدمتامامفرستادیم.حضرتپاسخسؤالهاى
مارامرقومفرمودوروىبرگهمربوطبهناصبی،اسماوواسمپدرشرانوشت!
ناصبیچونآنرادیدازهوشرفت،وچونبههوشآمد،حقانیتحضرترا

تصدیقکردودرزمرهشیعیانقرارگرفت.2 
امروزهنیزپیروانوشیعیانامامعسکری؟ع؟بایدباتمسکحقیقیبهسیرهو
سخنایشان،بهسرایخوشبختیوسعادتگامنهندوخودراازپیامدهایعدم
استجابتبهآموزههایدینیمصوننگهدارندوبهفرمودهامامعسکری؟ع؟از
پیرویسبکغیردینیوآموزههایشیطانیپرهیزنمایندتاازندامتوپشیمانیدر
دوسرارهایییابند؛همانگونهکهآنحضرتفرمود:»َمنَرِکَبَظهَرالباِطِلَنَزَلِبِه

داَمِه؛هرکهبرمرکبباطلنشیند،درسرایپشیمانیفرودشآورد«. داَرالّنَ

1  . سوره زمر، آیه 8.
2  . مناقــب آل ابــی طالــب، ابــن شهرآشــوب، قــم، کتــاب فروشــی مصطفــوی، ج 4، ص 440، بــه 

نقــل از ســیره پیشــوایان، ص 628. 
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     3. عالمت سعادت 
ِقاهلَل؛ ِقُوُجوَهالّناِسَلْمَیّتَ امامحسنعسکری؟ع؟فرمودند:»َمْنَلْمَیّتَ
حقوق و اخالقی مسائل رعایت و باشد بیباك مردم مقابل در که کسی

مردمرانکند،تقواىالهیرانیزرعایتنمیکند«.1

خشیت الهی
یکیازویژگیهاوخصلتهایپسندیدهفردمسلمان،رعایتحریمالهی
و وقتیعظمت یعنی است.خشیت متعال پروردگار از وخشیت وخوف
بزرگییکوجودراچناندرککنیمکهاحساسحقارتوناچیزیخود
رادرجنبآنببینیم،اینحالتدرکعجزوناچیزیخوددربرابرعظمت
مطهری؟حر؟: شهید تعبیر به میگویند. خشیت را حقیقت یک بلندی و
خشیةاهللیعنیآنچنانهیبتوعظمتالهیدرقلبشوروددارد]ونفوذ
کردهاست[کهتاتصوریكگناهدرقلبشپیدامیشود،اینخشیت،گناه

راعقبمیزند.2
چیزى بزرگداشت و تعظیم با که است ترسی خشیت، دیگر: بیان به
همراهاستوبیشتراینحالتازراهعلموآگاهینسبتبهچیزىکهازآن
خشیتوبیمهست،حاصلمیشود؛3ازاینرودرحاالتامامکاظم؟ع؟
آمدهاست:»کانیبکیِمنخشیةاهللحتیتخضلِلحیتهِبدُموِعه؛همیشه

ازخشیتخداوندگریهمیکردتاریشآنحضرتازاشکشترشود.«۴
بنابراین،»خشیت«آنحالتیاستکهاز»درکعظمتالهی«وحقارت

1  . بحاراالنوار، ج68، ص 236.
2  . نک: سیری در سیره نبوی، ص 218.

ــاده  ــن عب ــی اهلل م ــا یخش ــد: »انم ــرآن می فرمای ــرآن، ص 283. ق ــب الق ــی غری ــردات ف 3  . المف
ــر/28 . ــند«. فاط ــه از او می ترس ــد ک ــا دانایانن ــدا، تنه ــدگان خ ــاء؛ از بن العلم

4  . بحار االنوار، ج 90، ص 336.
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خویشبرایانسانپیدامیشودوباترسازعقابوعذابفرقمیکند.
چنینخشیتیباعثسعادتابدیانسان،تأثیرپذیریازانذارهایآسمانی،
وعبرتآموزیازحوادثمیگرددوانسانرادرمسیررشدوکمالمعنوی

یاریمیرساند.

ع و بکاء؛ عالمت خشیت تضّر
قلبودلیکهازخوفوخشیتالهینورانیگردیدهوبادوریازگناهو
معصیت،لطیفورقیقگردیدهباشد،باکوچکترینخطاواشتباهیمتنبه
شده،حالتپشیمانیوخجلتبهاودستمیدهدوازخوفوخشیتالهی

گریانمیگردد.
ِإَلْیَهاَتْبِکیَعَلیَذْنٍبِمْن پیامبراکرم؟ص؟فرمود:»ُطوَبیِلُصوَرٍةَنَظَراهلل
ْنِبَغْیُرُه؛خوشابهحالصورتیکه

ّ
ِلْعِإَلیَذِلَكالَذ َلْمَیَطّ

ّ
َوَجَل َخْشَیِةاهلَلَعَزّ

خداوندبهآننظرکند؛آنکهازخشیتخداوندبرگناهیگریهمیکندکه
غیرازخداوندکسیازآناطالعندارد«.1

َرْحَمِة ِمْن اْلُقُلوِب َخْشَیُة َو اْلُعُیوِن »ُبَکاُء میفرماید: علی؟ع؟ حضرت و
خشیت و چشمها گریه َعاَء؛

ّ
الُد َفاْغَتِنُموا َوَجْدُتُموَها َفِإَذا ِذْکُرُه َتَعاَلی اهلَل

قلبهاناشیازرحمتالهیاست،پسهروقتآنرایافتید،دعاکردنرا
غنیمتشمارید«.2 

احساس معنی به متعال، پروردگار مقابل در بکاء و ع تضر واقع، در
کوچکیودرماندگیونوعیحالتقلبیاستکهدرپیخوفوخشیت

بهوجودمیآید.
َعَلی ُموَسی؟ع؟ اهلُل ِبِه َناَجی »ِفیَما فرمودند: باره این در رضا؟ع؟ امام

1  . وسائل الشیعه، ج 11، ص 177.
2  . بحار االنوار، ج 90، ص 336.
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ُبوَنِبِمْثِلاْلُبَکاِءِمْن اْلُمَتَقّرِ ِإَلّیَ ُب َیَتَقّرَ ُهَما ّنَ
َ
أ ْبِلْغَقْوَمَك

َ
أ ْنَیاُموَسی

َ
أ وِر الّطُ

َخْشَیِتیدرآنچیزهاییکهخداوندباموسی؟ع؟مناجاتکرد]آمدهاست
که[:متقربانبهسوىمنبهچیزىهمانندگریهازخوفمن،بهمنقرب

پیدانمیکنند«.1 
فرمود: چنین موسی؟ع؟ به عزوجل خداى فرمودند: صادق؟ع؟ امام و
َیا َقاَلُموَسی ِثِخَصاٍل

َ
َثال ِمْن  ِإَلّیَ  َحّبَ

َ
أ ِبَشْیٍء  ِإَلّیَ ُبوا َیَتَقّرَ َلْم ِعَباِدی  ّنَ

َ
»أ

َواْلُبَکاُءِمْن ُعَعْنَمَعاِصّیَ ْنَیاَواْلَوَر
ُ

ْهُدِفیالّد َوَماِهَیَقاَلَیاُموَسیالّزُ َرّبِ
َخْشَیِتیهمانابندگانمنبهمنتقربنجستندبهچیزىکهنزدمنازسه
خصلتمحبوبترباشد.موسی؟ع؟عرضکرد:پروردگاراآنهاکدامند؟

عازنافرمانیهاوگریهازترسمن«.2 فرمود:اىموسی!زهددردنیاوور

بی حیایی؛ نقطه مقابل خشیت الهی

جبروت و باعظمت مقام از خائفان و متضرعان خاشعان، مقابل نقطه
الهی،کسانیهستندکهخوفالهیدردلآنانراهنداشتهوبراثرکثرت
گناه،بهقساوتقلبوبیپرواییمبتالشدهباشند.چنینافرادینهتنها
درخلوتوتنهاییازگناهشرمنمینمایند،بلکهدرجلوتواجتماعنیزبی
پرواوجسوربوده،نمادهایبیدینیوظاهرغیرشرعیازخودبروزمیدهند

وبهمقابلهبااوامرشرعیوواجباتالهیمیپردازند.
گناه، و سرکشی روحیه این بنیادین و اصلی دالیل از یکی شک، بی
جسارت و جرأت او به که است دل در الهی خشیت و خوف نداشتن
زیرپانهادندستوراتالهیرامیدهدوشیطانوار،درمقابلفرامینالهی،

1  . وسائل الشیعه، ج 11، ص 177.
2  . کافی، ج 4، ص 234؛ ،ج15 ص 228 
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اعتنایی بی و کاهلی نماز مقابل در که کسانی همانند میورزد؛ تکبر
مینمایند،ویازنانودخترانیکهپوششوحجابرامراعاتنمینمایند.
رودربی این از رادرکنکردهاند، الهی افرادیچونعظمتمقام چنین
حیاییدرمقابلمردمنیزبرایشانعادیمیگردد؛اینجاستکهامام
ِق ِقُوُجوَهالّناِسَلْمَیّتَ حسنعسکری؟ع؟بهزیباییمیفرماید:»َمْنَلْمَیّتَ
اهلَل؛کسیکهدرمقابلمردمبیباكباشدورعایتمسائلاخالقیوحقوق

مردمرانکند،تقواىالهیرانیزرعایتنمیکند«.
ْمِرَفاْرِمِبَبَصِرَک

َ ْ
وامامباقر؟ع؟فرمود:»َفِإَذاَدَعْتَکَنْفُسَکِإَلیَکِبیَرٍةِمَناأل

ْنَتْسَتْحِیَی
َ
َکأ

َ
ْرِضَلَعّل

َ ْ
َماِءَفِإْنَلْمَتَخْفَمْنِفیَهاَفاْنُظْرِإَلیَمْنِفیاأل ِإَلیالّسَ

ْرِضَتْسَتِحی
َ ْ
ْنِفیاأل ِمّمَ

َ
َماِءَتَخاُفَوال ْنِفیالّسَ ِمّمَ

َ
ْنِفیَهاَفِإْنُکْنَتال ِمّمَ

َنْفَسَکِفیاْلَبَهاِئِم؛زمانیکهنفستوبهگناهکبیرهایدعوتتکرد،
َ

َفُعّد
بهآسماننگاهکن!پساگرازکسیکهدرآسماناست،نترسیدی،به
کسیکهدرزمیناست،نگاهکن!شایدازکسانیکهدرزمینهستند،
شرمکنی.پساگرکسیهستیکهازخداومردمحیانمیکنی،خودترا

درشمارچهارپایانبهحسابآور!«1

دعای جامع امام حسین؟ع؟

دعایجامع،یکیازدعاهایآنحضرتاستکهدرآن،انواعارزشهای
این از فرازی بزرگدرخواستمیکند. ازخداوند را ـمعنویمهم اخالقی
ْقوی، ِاّنیَاْسَئُلَكَتْوفیَقَاْهِلاْلُهدیَوَاْعماَلَاْهِلالّتَ دعاچنیناست:»َالّلُهّمَ
َاْهِل َوَطَلَب اْلَخْشَیِة، َاْهِل َوَحَذَر ْبِر الّصَ َاْهِل َوَعْزَم ْوَبِة، الّتَ َاْهِل ُمناَصَحَة َو
از من خدایا! َاخاَفَك؛ َحّتی ِع، اْلَجَز َاْهِل َوَخْوَف ِع، اْلَوَر َاْهِل َوزیَنَة اْلِعْلِم،

1 . مستدرک الوسائل، ج 11، صص 212.
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توبه کردن نصیحت و پرهیزکاران، رفتار و شدگان، هدایت توفیق تو
کنندگان،وعزموارادهصابران،وترساهلخشیت]الهی[،وتالشاهل
عکنندگانرادرخواستدارمتا علم،وزینتپرهیزکنندگان،وترسجز

ازتوخوفداشتهباشم!«1

1  . مهج الدعوات، ص 157؛ بحاراالنوار، ج 94، ص 191، ح 5.
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    4. پناه مردم
برطبقروایاتوآموزههایدینی،»اهلبیت؟مهع؟«بهعنوانکهفالوری
وپناهمردمانمعرفیشدهاند.امامهادی؟ع؟درزیارتجامعهکبیرهکه
بهتریندعادربارهامامشناسیاست،میفرماید:»السالمعلیائمِةالهدی
هیوُاوِلیالِحجیوَکهِفالِوری؛ قیوَذِویالّنُ جیواعالِمالّتُ

ُ
وَمصابیِحالّد

تاروپرچمهایتقواوصاحبان سالمبرامامانهدایتوچراغهایشب
خردودارندگانعقلوپناهمردم«.

براینباور،ائّمهطاهرین؟مهع؟پناهگاهوملجأمردمهستندوهمانگونه
برده، پناه غار به فراوان، مشّقتهای تحّمل از پس کهف اصحاب که
و غم و هّم از بَرد، پناه معصومین؟مهع؟ به که هر یافتند، آسایش آن در
نامالیماتروحیوجسمینجاتخواهدیافت.امامجواد؟ع؟میفرمایند:
همانگونه هستیم، شما پناهگاه ما اْلَکْهِف؛ َکَاْصحاِب َکْهَفُکم »َنْحُن

کهاصحابکهفبهغارپناهبردند،)شمابهماپناهآورید(.1
نیز بود بیپناهان پناه و یتیمان ملجأ درتوصیفحضرتعلی؟ع؟که

آمدهاست:»ُکْنَتِلْلُمؤِمنیَنَکْهًفا؛شمابرایمؤمنینپناهگاهبودید«.2 
ودرصلواتماهشعبان،امامانمعصوم؟مهع؟رابه»کهفَحِصین«توصیف
دالَکْهِفالَحصین...؛ ٍدواِلُمَحّمَ َعلیُمَحّمَ ُهَمَصّلِ

َ
کرده،میخوانیم:»الّل

خداوندبرمحّمدوخاندانشدرودفرستهمانهاکهملجأوپناهگاهاستوار
خداوندهستند«.3

َجَعَلیناَرُسوُل درحدیثدیگریمیخوانیم:عنجابربنعبداهللقال:»َخَر
اهلِل؟ص؟وسلمیوًماَوَمَعُهَعلیوالحسُنوالحسیُن؟مهع؟َفَخَطَبناَفقاَل:َایَها

1  . مستدرک سفینة البحار، ج 9، ص 204.
2  . بحاراالنوار، ج 42، ص 305.

3  . مفاتیح الجنان و نیز بحاراالنوار، ج 87، ص 67.
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نوُر و ِللُمؤِمنیَن الَحصین الَکْهُف ُهم َنبیُکُم... َبیِت َاْهُل هوالِء ِاّنَ اُس الّنَ
َاْبصاِرالُمهَتدیَن...؛جابربنعبداهللمیگوید:روزیحضرترسولخدا؟ص؟
ازخانهخارجشدند. بههمراهحضرتعلی،امامحسنوامامحسین؟مهع؟
ایناناهلبیتپیامبر رامخاطبقراردادوفرمود:ایمردم پیامبرمردم
شماهستند...اینانملجأوپناهگاهاستواربرایمؤمنانونورچشمیبرای

هدایتیافتگانند«.1
احساس و خطر دوران برای پناهگاه و کهف بزرگواران، این یعنی
ایشان، به التجاء و پناهندگی با مؤمنان و هستند اضطراب و ناامنی
امامحسن وآسیبهامصونمیسازند؛همانگونهکه ازخطرات را خود
إَلینا،ونوٌرِلَمِناسَتضاَءِبنا

َ
عسکری؟ع؟فرمودند:»َنحُنَکهٌفِلَمِنالَتَجأ

علیوَمِنانَحَرَف
َ
ناِماأل ناکاَنَمَعناِفیالّسَ وِعصَمٌهِلَمِناعَتَصَمِبنا،َمنأَحّبَ

َعّناَفِإَلیالّناِر؛ماپناهگاهیهستیمبرایکسیکهبهماپناهآوَردونوری
هستیمبرایآنکهازماپرتوطلبدوموجبمصونیتکسیهستیمکهاز
باماخواهدبودوهرکه ماپناهجوید.هرکهمارادوستبدارددرمراتبباال

ازراهماکجگردد،بهسویآتشرهخواهدبرد«.2 
عنایت دیگران به نیز درخواست از قبل حتی حضرت آن آنکه جالب

داشتندوآنانراازکرامتولطفخویشبهرهمندمیساختند.
عسکری؟ع؟ حسن امام خدمت به روزی میگوید: جعفری ابوهاشم
به و بسازم انگشتری و بگیرم ای نقره آنحضرت از ومیخواستم آمدم
آنتبرکبجویم،نشستموفراموشمشد.چونبرخواستمبروم،امام؟ع؟
انگشتریبهمندادوفرمود:نقرهمیخواستیماانگشتردادیم،نگینو

1  . جامــع احادیــث الشــیعه، ج 1، ص 71. بــرای اطــالع بیشــتر، ر. ک: پرچــم داران هدایــت، تدبــری 
در زیــارت جامعــه کبیــره؛ ســید احمــد ســجادی؛ انتشــارات اســوه؛ چــاپ اول خــرداد 1388.

2 . مناقب ابن شهرآشوب، ج 4، ص 435؛  کشف الغّمه، ج 3، ص 211.
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اجرتساختنآنراسودکردی!گوارایتبادایابوهاشم!
گفتم:سرورمن،گواهیمیدهمتوولّیخداواماممنهستیکهاطاعتت

راجزودینممیدانم.فرمود:»خداتورابیامرزدایابوهاشم«.1

1  . کافی، ج 1، ص 512؛  بحاراالنوار، ج 50، ص 254.
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    5. نماز؛ تجلی دینداری
َو ِإْحَدى ُة

َ
َصال َخْمٌس: اْلُمْؤِمِن َماُت

َ
»َعال العسکری؟ع؟: االمام قال

ُمِباْلیِمیِنَوَتْعِفیُراْلَجِبیِنَواْلَجْهُرِبِبْسِم َخّتُ ْرَبِعیَنَوالّتَ
َ ْ
اْلَخْمِسیَنَوِزیاَرُةاأل

ِحیم«.1 ْحَمِنالّرَ اهلِلالّرَ
از آیه دهها بر افزون استکه تعالی بندگیحق جلوه بارزترین »نماز«،
قرآنکریم،روایاتبسیاریبرآنتأکیدنموده،آثاروبرکات،شرایطاقامه
آن،آداب،اسرارودیگرمطالبمرتبط،ازلسانمبارکائمهطاهرین؟مهع؟ 

بیانشدهاست.

داستان ابوذر
امامحسنعسکری؟ع؟درذیلآیه»ویقیمونالصالة«داستانیدرمورد
و دارد زندگی برای کلیدی و زیبا پیامهای که میکنند نقل ابوذر نماز

اینکهانساننبایدبهبهانهسرمایههایدنیایی،ازنمازغفلتنماید.
بهمحضررسولخدا؟ص؟ ابوذرغفاری فرمود:روزیحضرت آنحضرت
و دارم راسگوسفند یارسولاهلل!مندرحدود۶۰ وعرضهداشت: آمده
نمیخواهمبخاطرآنهاهمیشهدربادیهباشموازفیضمحضرشمامحروم
آنهاستم تابه رابهیكشبانیبسپارم آنها شوموهمچنیندوستندارم

کردهوحقوقشانرارعایتنکند؛تکلیفمنچیست؟
رسولخدا؟ص؟فرمود:فعالبرووگوسفندانترابچران.ابوذرطبقفرمان
پیامبربهصحرارفتودرروزهفتمبهنزدپیامبرآمد.رسولخدا؟ص؟ازوی
سؤالکرد:ایاباذر!گوسفندانتراچهکردی؟اوپاسخداد:یارسولاهلل
گوسفندانمنقصهشگفتانگیزیدارند!پیامبرفرمود:ایاباذرمگرچه

1  . وسائل الشیعه، ج14، ص 478؛  اقبال االعمال، سید بن طاووس، ج3، ص 100.
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شده؟چهقصهای؟
اباذردرپاسخاظهارداشت:یارسولاهلل!منمشغولنمازبودم،گرگیبه
گوسفندانمحملهکرد،پسگفتم:خدایانمازم،خدایاگوسفندانم!درآن
حالمنمتحیربودمکهنمازمرابشکنموازگوسفنداندفاعکنمیانمازم
راادامهدهم.ادامهنمازراانتخابکردم،دراینحالشیطانمراوسوسه
کردوبهمنگفت:ایاباذر!چهمیکنی؟اگرگرگگوسفندانتراهالك
کندوتوهمچناننمازتراادامهدهیدردنیاسرمایهایبرایزندگیات

نخواهدماند.
بهشیطانپاسخدادم:برایمنایمانبهوحدانیتخداوندوایمانبه
رسالتحضرتمحمد؟ص؟ووالیتبرادرشعلی؟ع؟ودشمنیبادشمنان
آنبزرگوارانبهترینسرمایهاستکهباقیخواهدماند؛بعدازاینهاهر

چهازمنفوتشوداهمیتیندارد.
دراینحالنمازمراادامهدادموگرگیکیازگوسفندانمراربود،امابا
راکشتهوآن حیرتتمامدیدمکهدرآنلحظهشیریپیداشدوگرگ
مرا بازگردانید.سپس داخلگله به و رهانیده ازچنگالوی را گوسفند
موردخطابقراردادهو]بازبانفصیحی[گفت:ایاباذر!نمازتراباخیال
راحتادامهبده،خداوندتباركوتعالیمرامامورکردهکهازگوسفندانت

غشوی. مواظبتنمایمتااینکهازنمازفار
را پایانرساندمدرحالیکهحیرتوتعجبتماموجودم رابه مننماز
به شیر موقع این در داشتم. حالی چه که میداند خدا و بود گرفته فرا
تعالیقد الیمحمد؟ص؟فاخبرهاناهلل آمدهوبهمنگفت:»امض نزدم
الحافظلشریعتكووکلاسدابغنمهیحفظها؛نزدحضرت اکرمصاحبك
را تو دوست متعال خداوند بدهکه: خبر آنحضرت به و برو محمد؟ص؟
کهازشریعتتپاسداریمیکردگرامیداشتوبرایگلهاششیریرابه
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محافظتگماشت.«
باشنیدناینماجرا،همهحاضرانازقصهاباذرشگفتزدهشدند.پیامبر
اکرم؟ص؟فرمود:ایاباذر!راستگفتیوبهیقینمن،علی،فاطمه،حسن

وحسین؟مهع؟بهراستیتووقصهاتایمانآوردیم.
امابرخیازمنافقینکهدرحدود2۰نفربودند،گفتند:محمد؟ص؟بااباذر
تبانیکردهاندکهمارابفریبند.مابایدخودماناوراتعقیبکنیموببینیم
آیاواقعاشیریدرهنگامنمازازگلهاباذرمحافظتمیکند؟آنهاآمدندوبا
چشمانخوددیدندکهاباذردرحالنمازاستوشیریگلهاورامیچراند
وازآنهامواظبتمیکند.هنگامیکهاباذردوبارهبهحضوررسولاهلل؟ص؟
شرفیابشد،پیامبر؟ص؟خطاببهویفرمود:»یااباذرانكاحسنتطاعة
افضلمن فانت العوادیعنك، فیکف یطیعك لكمن اهلل اهلل،فسخر
نحو به را خدا اطاعت تو اباذر! الصالة؛ای یقیم بانه عزوجل اهلل مدحه
احسنانجامدادیوخداوندکسیرابرایپاسبانیگوسفندانتدرتسخیر
تودرآوردکهدروسطبیابانازتواطاعتمیکند،پستوگرامیترینکسی
هستیکهخداوندمتعالاورابهاینکهنمازاقامهمیکندستودهاست!«.1 

شیوه نماز امام عسکری؟ع؟ 
نماز ویژه و ممتاز جایگاه بر عمل، و سخن در عسکری؟ع؟ حضرت

پافشاریمینمودندوهیچچیزمانعاقامهنمازدروقتآننمیگردید.
نام به عسکری؟ع؟ حسن امام اطمینان مورد و نزدیك یاران از یکی
»ابوهاشمجعفری«میگوید:روزیبهحضورحضرتعسکری؟ع؟داخل
موقع همین در است. نوشتن مشغول آنحضرت کردم مشاهده و شدم

ــا  ــوار، ج 81، ص 231، 232، 233، ب ــد؛ بحاراالن ــه بع ــکری؟ع؟، ص 72 ب ــام العس ــیر ام 1  . تفس
ــص. تلخی
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برای و نویسندگیدستکشیده ازکار بزرگوار آن داخلشد. نماز وقت
اقامهنمازبهپاخواست.منباشگفتیتمامدیدمکهقلمبررویکاغذ
همچنانحرکتمیکردومینوشتتااینکهکارکتابتکاغذبهپایان
رسید.منبهشکرانهاینکرامتبهسجدهافتادموامامازنمازبرگشتهو

قلمرابدستگرفتهوبهمردماجازهورودداد.1 
عقیدخادممیگوید:هنگامیکهحضرتعسکری؟ع؟دربستربیماری
داروی مقداری میگذرانید، را خویش حیات لحظات واپسین و بود
جوشاندهخواست،ماآنراآمادهکردهوبهمحضرشآوردیم،اماممتوجه
بخوانم، نماز میخواهم فرمود: است، رسیده صبح نماز وقت که شد
سجادهحضرترادربسترشگستردیم،امامازخادمیکهدرآنجاحضور
بهجا را آنآبوضویکاملی با اینکه از بعد و راگرفته داشتآبوضو
آورد،آخریننمازصبحرادرهمانبسترشخواندولحظاتیبعدروحبلند

عروجنمود.2  آنحضرتبهعالمباال
همچنینآنحضرت،اقامهنمازراازشرایطونشانههایشیعیانراستین
شمردندوفرمودند:»عالماتالمؤمنینخمس:صلوةاالحدیوالخمسین،وزیارة
االربعین،والتختمفیالیمین،وتعفیرالجبین،والجهرببسماهللالرحمنالرحیم؛
عالمتاهلایمانپنجتااست:بجایآوردن۵1رکعتنماز]درهرروز[،3زیارت
]امامحسین؟ع؟درروز[اربعین،قراردادنانگشتر]مجاز[درانگشتاندردست
راست،مالیدنپیشانی]درهنگامسجده[برخاكوبلندگفتنبسماهللالرحمن

1  . بحاراالنوار، ج 50، ص 304.
2  . کمال الدین، ص 473؛ بحاراالنوار، ج 50، ص 331. 

ــل  ــت نواف ــب و 34 رکع ــای واج ــت نمازه ــاز، 17 رکع ــت نم ــرت از 51 رکع ــود حض 3  . مقص
ــت.  آنهاس



۴۰

الرحیم]درحالقرائتنماز[.«1
بنده که »زمانی فرمودند: نماز، اهل درجات به اشاره با حضرت آن
به عزوجل نماید،خدای اقامه را نماز تا میرود نمازش جایگاه بهسوی
خالئق همه از چگونه که نمیبینید مرا بنده »آیا میفرماید: مالئکهاش
بریدهوبهسویمنآمدهاست،درحالیکهبهرحمتوجودورافتمن
امیدواراست؟شماراشاهدمیگیرمکهرحمتوکرامتخودرامخصوص

اوگردانیدم.«2 

1  . مصباح المتهجد، ص 788؛ وسائل الشیعه، ج 14، ص 478.
2  . جامع احادیث الشیعه، ج 4، ص 22.
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    6. صراط والیت
یکیازنشانههاییکهامامحسنعسکری؟ع؟برایشیعیانبرشمردهاند

ُمِباْلیِمیِن«است؛یعنیانگشتربهدستراستکردن. َخّتُ »الّتَ
که دارد نهفته خود در تأمل قابل و مهم پیامی سفارشحضرت، این 
جنگ در که هنگامی میسازد. آشکار را آن حقیقت تاریخ، به مراجعه
»مالک و گرفت قرار پیروزی آستانهی در علی؟ع؟ امام لشکر صفین،
اشتر«فرماندهیسلحشورامام،بیشازچندقدمباخیمهیمعاویهفاصله
نداشت،معاویهدرمشورتبامشاورمّکارخود،»عمروعاص«ترفندجدیدى
بهکاربستوعلیرغماینکهدرآغازجنگ،پیشنهادحکمیتقرآنرااز
نابودى آستانهی در را خود اینککه بود، کرده رّد علی؟ع؟ امام سوى
رابرفرازنیزهبرندواینگونه تاقرآنها میدید،بهسپاهخودفرمانداد

خواستارحکمیتقرآنشوند.
اینچنینبودکهدریکقدمیپیروزى،مکرونیرنگمعاویهباجهلو
نادانیسپاهکوفهدستبهدستهمدادوباعثشدامام؟ع؟بهحکمیت
رضایتدهد.معاویهبراىحکمیت»عمروعاص«اینمّکارمعروفراکه
بهطمعوالیتمصرهمداستاناوشدهبود،بهنمایندگیخودبرگزید،و
رابراىاینمنظور یا»مالکاشتر« درحالیکهامام»عبداهللبنعباس«

انتخابکردهبود.
»ابوموسی«مردىسادهلوح،سبکمغزووالیتگریزبود.اوهمانکسی
بودکهپیشازاینسابقهرویگردانیازوالیتداشتوکینهیامام؟ع؟را

دردلداشتوحتیمردمراازیارىدادنآنحضرتمنعکردهبود.1

1  . .نــک: ثقفــی کوفــی، ابــو اســحاق ابراهیــم بــن محمــد؛ الغــارات، ترجمــه عزیــز اهلل عطــاردی، 
انتشــارات عطــارد، 1373ش، ص 381.
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پایان حکمیت؛ آغاز انحراف
درهرحال،برطبقتوافقصورتگرفتهمیانعمرووعاصوابوموسی،
عمروبنعاصپیشنهادکردکههردوراازخالفتخلعکنند.آناناعالم
اجتماع مردم شوند. جمع حکمیت نتایج استماع برای مردم که کردند
کردند،ابوموسیروکردبهعمرووعاصکهبفرماییدمنبرونظریهخویش

رااعالمدارید.
ازصحابهای، ومحترم، ریشسفید مرد تو »عمروعاص«گفت:من!؟

حاشاکهمنچنینجسارتیکنموپیشازتوسخنیبگویم!
ابوموسیازجاحرکتکردوبرمنبرقرارگرفت.اوبهسخنآمدواظهار
داشت:ماپسازمشورت،صالحامترادرآندیدیمکهنه»علی«باشدو
نه»معاویه«،دیگرمسلمینخودمیدانندهرکهراخواستندانتخابکنند
وانگشترشراازدستراستبیرونآوردوگفت:همچنانکهاینانگشتر
راازدستمبیرونآوردم،منعلیراازخالفتخلعکردم.اینراگفتواز

منبرپایینآمد.
سخنان گفت: و نشست منبر بر و کرد حرکت عاص« »عمرو گاه آن
ابوموسیراشنیدیدکه»علی«راازخالفتخلعکردومننیزاوراازخالفت
دست از را انگشترش سپس کرد. ابوموسی که همچنان میکنم، خلع
به را معاویه گفت: و کرد خود چپ دست به را آن و آورد بیرون راست
خالفتنصبمیکنم،همچنانکهانگشترمرادرانگشتکردم.اینرا

گفتوازمنبرپایینآمد.1

1  . نــک: تاریــخ  ابــن  خلــدون، ج 2، ص 636؛ الطبقــات  الکبــری، ابــن ســعد، ج  3، ص 23 – 24؛ 
األخبــار الطــوال، ص 202؛ مجموعــه  آثــار اســتاد شــهید مطهــری، ج 16، ص297.
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پیام مهم سخن امام عسکری؟ع؟
اینکهامامیازدهم؟ع؟،انگشتربهدستراستکردنرایکیازنشانههای
شیعهمیدانند،کنایهازفریبنخوردنوجدانشدنازخطامامتووالیت
است.براینباور،راستیعنیصراطمستقیموالیتامیرمؤمنان؟ع؟کههر
روزدرنمازازخدامیخواهیممارابدانهدایتنمایدوازگروهگمراهانو

غضبشدگانقرارندهد.

اصحاب الیمین
اگرچنینشدیم،خداوندنیزماراجزء»اصحابالیمین«قرارخواهدداد؛
همانکسانیکهرستگارانوسرافرازانروزقیامتهستندوبهپیرویاز
َو امامباقر؟ع؟میفرمود:»َنْحُن والیتاهلبیت؟مهع؟مفتخرگردیدهاند.

ِشیَعُتناأْصحاُباْلَیِمیِن؛ماوشیعیانما،اصحابیمینمیباشیم«.1 
جعفر؟امهع؟ بن موسی الحسن ابی محضر میگوید: ُعَمْیٍر ِبی

َ
أ ْبِن ِد ُمَحّمَ

راست دست به انگشتر امیرالمؤمنین؟ع؟ چرا بفرمایید کردم: عرض
ِإَماُم ُه ّنَ

َ
أِل ِبَیِمیِنِه ُم َیَتَخّتَ َکاَن َما ِإّنَ »َفَقاَل فرمودند: حضرت میکردند؟

 َذّمَ َو اْلَیِمیِن ْصَحاَب
َ
أ اهلُل َمَدَح َقْد َو اهلل؟ص؟ َرُسوِل َبْعَد اْلَیِمیِن ْصَحاِب

َ
أ

َمٌةِلِشیَعِتَنا
َ

ُمِبَیِمیِنِهَوُهَوَعال َماِلَوَقْدَکاَنَرُسوُلاهلِل؟ص؟َیَتَخّتَ ْصَحاَبالّشِ
َ
أ

ْخَواِنَو ِ
ْ

َکاِةَوُمَواَساِةال ِةَوِإیَتاِءالّزَ
َ

ال ْوَقاِتالّصَ
َ
ُیْعَرُفوَنِبِهَوِباْلُمَحاَفَظِةَعَلیأ

ْهِیَعِناْلُمْنَکِر؛زیراآنجناببعدازرسولخداصّلیاهلل ْمِرِباْلَمْعُروِفَوالّنَ
َ ْ
األ

علیهوآلهاماموپیشواىاصحابیمینبودندوحّقتعالیاصحابیمین
رامدحواصحابِشمالرامذّمتفرمودهوپیامبراکرمصّلیاهللعلیهوآله
نیزانگشتربهدستراستمینمودندواینعالمتونشانهاىاستبراى
شیعیانماکهباآنشناختهمیشوند،چنانچهبامحافظتبراوقاتنمازو

1  . بحاراالنوار، ج 24، ص 9.
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پرداختنزکاتوبرابرىبابرادراندینیوامربهمعروفونهیازمنکرنیز،
ازغیرشانممتازومشّخصمیگردند«.1

جلوه ای از هدایتگری امام
شخصیبنام»حلبی«میگوید:درسامّراگردآمدهبودیمومنتظرخروج
ابومحمد)امامعسکرى؟ع؟(ازخانهبودیمتااوراازنزدیكببینیم.دراین
هنگامنامهاىازحضرتدریافتکردیمکهدرآننوشتهبود:»هشدارکه
هیچکسبرمنسالمنکندوکسیبادست،بهسوىمناشارهنکند،در

غیراینصورتجانتانبهخطرخواهدافتاد!«
درکنارمنجوانیایستادهبود،بهاوگفتم:ازکجایی؟گفت:ازمدینه.
گفتم:اینجاچهمیکنی؟گفت:دربارهامامت»ابومحمد«؟ع؟اختالفی
نشانهاى یا بشنوم او از وسخنی ببینم را او تا آمدهام است، آمده پیش

ببینمتادلمآرامگیرد،منازنوادگان»ابوذرِغفارى«هستم.
روى روبه وقتیکه آمد. بیرون امام؟ع؟همراهخادمش اینهنگام در
ِغفارى تو آیا فرمود: و نگریست بود، درکنارمن بهجوانیکه رسید، ما
هستی؟جوانپاسخداد:آرى.امامفرمود:مادرت»حمدویه«چهمیکند؟

جوانپاسخداد:خوباست.
و بهجوانکردم رو ماگذشت. کنار از اینسخنانکوتاه از امامپس
گفتم:آیااوراقباًلدیدهبودى؟پاسخداد:خیر.گفتم:آیاهمینتوراکافی

است؟گفت:کمترازایننیزکافیبود!2

1  . علل الشرایع، شیخ صدوق، ج 1، ص 158.
2  . بحاراالنوار، ج50، ص269.
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    7. آمادگی برای مرگ
و آرزوها دارد، اختیار در امکاناتیکه و بهمقتضایموقعیت انسانی هر
آمالیدرسرمیپروراندونقشههاییبرایآیندهخودترسیممیکند.حال
این تمام نشده، بینی پیش و غیرمنتظره اتفاق یا حادثه یک اثر بر اگر

آرزوهانابودشود،جزحسرتتلخ،باقینخواهدماند.
بدترینفرضایناتفاق،مرگناگهانیوغیرمنتظرهایاستکهُمهرختم
بههمینجهت پایاندهد؛ او زندگی به و بزند انسان دنیایی پرونده بر
استکهدرآموزههایالهیوروایاتاهلبیت؟مهع؟سفارششدهانسانهابه
گونهایزندگیکنندواعمالشانبهگونهایباشدکهاگرهرلحظهمرگ
آنانفرارسدوخواستندبهحضورخداوندمتعالبرسند،باآمادگیمعنوی،

سرافرازیوسربلندیدرپیشگاهالهیحاضرشوند.
بهعنواننمونه،پیامبراکرم؟ص؟درباباستعدادوآمادگیبرایمردن
اوفرابرسد، اینکهانساندراماننیستوهرلحظهممکناستمرگ و
ِمْنُکْم ْکَبَر

َ
أ َکاُنوا ِمیَن ُمَتَقّدِ ُة َبِقّیَ َو َماِضیَن َخَلُف ْنُتْم

َ
أ َما »ِإّنَ میفرمایند:

ْن
َ
ٍغَقْبَلأ ْنُفَسُکْمِبَزاٍدُمَبّلِ

َ
ْزِعُجواَعْنَها....َفاْرَحُلواأ

ُ
ْعَظَمَسْطَوًةَفأ

َ
َبْسَطًةَوأ

ٍةَوَقْدَغَفْلُتْمَعِنااِلْسِتْعَداد؛شماباقیماندهیگذشتگان
َ
ُتْؤَخُذواَعَلیَفْجأ

ونسلهایگذشتههستید،همانکسانیکهازلحاظقدرتونفراتبرشما
رافرا آنان آنچهداشتندرویگردانشدند]ومرگ، از برتریداشتندولی
گرفتوهیچکسوهیچچیزنتوانستآنهارایاریدهدوازچنگالمرگ
برهاند،نهقوموعشیرهشانونهمالوثروتشان،[...پسشمابرایخود
قبل باشید، باقی بهسرای رحلت و آمادهیکوچ و برگزینید توشه و زاد
ازاینکهمرگ،ناگهانیوسرزدهبیاید،درحالیکهازآمادگیبرایرفتن
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غفلتدارید.« 1
حضرتعلی؟ع؟نیزدرحدیثیچنینفرمود:»فَبادرواالَعَمَلوخاُفواَبْغَتَة

ااَلَجل؛بهانجامکارنیكبشتابیدوازرسیدنمرگناگهانیبترسید«.2
وامامصادق؟ع؟میفرماید:»حضرتعیسی؟ع؟دربارهیمرگوآمادگی
َقْبَل َلُه 

َ
َتْسَتِعّد ْن

َ
أ َیْمَنُعَک َما َک َیْغَشا ُیْدَرىَمَتی 

َ
برایآنفرمود:»َهْوٌلال

َک؛مرگترسیاستکهنمیدانیچهزمانیبهتومیرسد]وتورا
َ
ْنَیْفَجأ

َ
أ

وحشتزدهمیکند[،پسچهچیزتورامانعمیشودکهخودرابرایمردن
آمادهکنیقبلازاینکهمرگتوراغافلگیرکندوناگهانسربرسد؟!«3

مشاهده را قبرها الحسین؟ع؟ اهلل عبد ابا حضرت شهیدان ساالر وقتی
َفاهلِل ُبُطوِنَها ِفی َواِهی

َ
الّد َما ِاّنَ َو َظَواِهُرَها َاْحَسَن »َما فرمودند: میکردند،

َتْغِفُلوا؛ظاهر  ال َو َفاْعَلُموا اْلَعَمِل َبْیُت اْلَقْبَر  َفِاّنَ ْنَیا
ُ

ِبالّد َتْشَتِغُلوا 
َ

ال اهلِل ِعَباَد
اینقبرهاچهزیبااست،درحالیکهدردورنجوعذابدرباطنآنهانهفته
است.ایبندگانخدا!شمارابهخداسوگند!]دنیاشمارانفریبد[ومشغول
بهدنیانشویدکهقبرخانهیعملاست]وبایداعمالخودراباخودبهقبر

وقیامتببرید[،پسبدانیدوغفلتنکنید.«
بعدحضرتایناشعارراایرادفرمودند:

َیاَمْنِبُدنَیاُهاْشَتَغل
َمل

ْ
ُهُطوُلاأل َوَغّرَ

اْلَمْوُتَیأِتیَبْغَتًة
َواْلَقْبُرٌصْنُدوُقاْلَعَمل

»ایکسیکهبهدنیامشغولشدهایوآرزوهایدورودرازتورافریفته
1 . اعالم الدین فی صفات المؤمنین، حسن بن ابی الحسن الدیلمی، ص 388.

ــد، ج 7،  ــی الحدی ــن اب ــه 184، ترجمــه دشــتی، و شــرح نهــج البالغــه اب 2  - نهــج البالغــه، خطب
ص 251.

3 . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، ج 2، ص103.
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اعمال قبر،جایگاهوصندوق و فرامیرسد ناگهانیوسرزده است!مرگ
توست.«1 

نصیحت زیبای امام عسکری؟ع؟ 
باتوجهبهاهمیتهمینمطلباستکهامامحسنعسکری؟ع؟بهگذر
عمرانسانوکوتاهشدنآناشارهکرده،همگانرابهبهرمندیوتوشه
گزینیازدنیافرامیخوانند،قبلازآنکهدیرشودوانسان،بادستانخالی
وحسرتدائمیبهسرایدیگرمنتقلشود.ایشانمیفرمایند:بایدتاوقت
باقیاستازلحظههادرجهتانجاماعمالشایستهسودبردوبذرنیکی
واحسان،خوبیومهربانی،صداقتوعبادتودیگرخوبیهاراکاشتو
درسرایجاویدازثمراتوبرکاتآنبهرهمندگردید.لذااماممیفرمایند:
ْعَخْیرا ُکْمفیآجاٍلَمْنُقوَصٍهَوأّیاٍمَمْعُدوَدٍهَواْلَمْوُتَیأتیَبْغَتًه،َمْنَیْزَر »إّنَ
َع؛عمرهایشما ٍعماَزَر زاِر ْعَشّراَیْحُصُدَنداَمًه،ِلُکّلِ َیْحُصُدِغْبَطًهَوَمْنَیْزَر
روبهکاهشاست،دورانشمامحدوداست،مرگناگهانفرامیرسد،هر
کهنیکیبکاردخوشیدرومیکندوهرکسزشتیبکارد،پشیمانیدرو

میکند،هرکسیآنچهراکشتکنددروخواهدکرد«.2 

نامه ای با دستخط امام
حضینیبهسندخودازعبدالحمیدبنمحمدومحمدبنیحییخرقیروایت
کردهکه:نزدابوالحسنعلیبنبشرکهمریضبودرفتیم.ویازماخواست
برایشدعاکنیمونامهاشراتوسطشخصمطمئنینزدموالیمانابومحمد

حسنبنعلی؟امهع؟بفرستیم.گفتیمنامهاتکجاست؟گفت:کناربسترم.

1 . شــرح احقــاق الحــق، ســید شــهاب الدیــن مرعشــی نجفــی، ج 11، ص 628؛ موســوعة کلمــات 
ــام الحســین؟ع؟، ص 840 و 1416. االم

2  . تحف العقول، ص 489.



۴8

مادستمانرازیرسجادهاشبردیمونامهاشرابرداشتیموگشودیمتا
بخوانیم.درهمانآغازنامهچشممانبهدستخطامام؟ع؟افتادکهمرقوم
فرمودهبود:مانامهاتراخواندیموازخدابهبودیتوراخواستیم.خدای
متعالازحاالچهلونهسالبهعمرتافزود.خداراشکروسپاسگوی،
دراینمدتکارهاینیكوآنچهدوستداریانجامبدهواگربهگناه
آلودهشدیازکوتاهشدنعمرخودایمننباش؛زیراخداوندآنچهبخواهد

انجامخواهدداد.
وجوابهمداده راخوانده نامهات وموالیمان گفتیم:ایعلی!سرور
برخاست ازجای ایشاناست.ویهمانلحظه اینهمدستخط است.
ورضایتکنیزشراجلبواورابهعنوانصدقهآزادکردوپسازسهروز
حوالهایازابوعمرعثمانبنسعدعمریسّمانازسامرابهیکیازبزرگان
کرخرسیدکهاموالیرابرایعلیبنبشرببرد.ویآناموالراشمردودید

سهبرابراموالیاستکهصدقهدادهاستواینازمعجزاتحضرتبود.1 

1  . هدایة الکبری، ص341.
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    8. زالل  والیت 
مردیازامیرالمؤمنین؟ع؟پرسید:»کمترینچیزیکهانساندرپرتوآن
آنجزوکافران با جزومؤمنانخواهدشد،چیستوکمترینچیزیکه
که چیزی »کمترین فرمودند: پاسخ در حضرت است؟«. کدام میشود
والیت استکه این میآید در گناهکاران زمرهی در آن بهسبب انسان
ازماچهکسانی امیرالمؤمنین!منظورت »یا نپذیرد«.آنمردگفت: را ما

است؟«.
اطاعت ردیف در را اطاعتشان خداوند که »همانهایی فرمود: حضرت
ُسوَلو الّرَ أطیُعوا َو اهلَل قراردادهاستوفرمود:»أطیُعوا خودوپیامبرخود
ْمِرِمْنُکْم«.1آنمردپرسید:»فدایتشوم!برایمروشنتربیانکن«.

ْ
وِلیاأل

ُ
أ

حضرتفرمود:»آنانیکهرسولخدا؟ص؟درمواردمختلفودرخطبهیروز
آخرشآنهارایادکردوفرمود:مندرمیانشمادوچیزباارزشرابهیادگار
ازمنگمراهنخواهید بعد بزنیدهرگز آنها میگذارم.اگردستبهدامن
شد؛کتابخداوخاندانمکهازهمجدانخواهندشدتابرحوضکوثربر

منواردشوند«.2
اهمیت و ممتاز جایگاه از معصومین؟ع؟ والیت تشیع، فرهنگ در
فوقالعادهایبرخورداراست؛بهگونهایکهبراساسآموزههایقرآنیو
روایی،والیتپذیری،روحعبادات،شرطقبولیاعمالورسیدنبهبهشت
موعودالهیووجودمبارکاماممعصوم،عاملبقایزمینونظموسکون

1 . سوره نساء،  آیه 59.
2 . ینابیع الموّدة، قندوزی حنفی، ص 117.
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از است،2 الهی فیض نزول و خلق و خدا بین واسطهی آفرینش،1 جهان
اٌرِلَمْنتاَبَوآَمَنَوَعِمَل

َ
اینروامامصادق؟ع؟درتفسیرآیهی»َوِإّنِیَلَغّف

و توبهکرده آمرزندهیهمهکسانیهستمکه ومن اْهَتدى؛  ُثّمَ صاِلحًا
ایمانآوردهوعملصالحانجامدادهوسپسهدایتیابند«،3فرمودند:»آیا
نمیبینیچطورشرطکردهکهتوبه،ایمانوعملصالح،نفعینمیرساند
تااینکههدایتشود؟واهللاگربرایعملیتالشکند،قبولنمیشود؛مگر

اینکههدایتشود.
راویپرسید:بهچهکسیهدایتشود؟فرمودند:بایدبهسویماهدایت

شود«.۴ 
ِبِه َجاَء ِبَما آَمَن »َقاَل: فرمودند: آیه این تفسیر در اعظم؟ص؟ پیامبر و
د؛ آِلُمَحّمَ اْهَتَدىِإَلیُحّبِ َداُءاْلَفَراِئِض،ُثّمَ

َ
د؟ص؟َوَعِمَلَصاِلحًاَقاَلأ ُمَحّمَ

ایمانآوردبهآنچهمحمد؟ص؟آوردهاستوعملصالحانجامدهد؛یعنی
راانجامدهد،سپسهدایتشود؛یعنیهدایتشودبهحّبآل واجبات

محمد؟مهع؟«.۵
اِر الّنَ َاْصَحاُب یْسَتِوی 

َ
»ال آیهی تالوت از پس خدا؟ص؟ رسول همچنین

وبهشت اْلَفاِئِزوَن؛اصحابجهنم ُهُم ِۀ اْلَجّنَ َاْصَحاُب ِۀ، ااْلَجّنَ َاْصَحاُب َو

1 . پیامبــر اعظــم؟ص؟ پــس از معرفــی یکایــک امامــان بــه جابــر،  فرمودنــد: »بهــم یمســک اهلل الســماء 
ــیله  ــه وس ــد ب ــا؛ خداون ــد باهله ــظ اهلل االرض ان تمی ــم یحف ــه و به ــی االرض اال باذن ــع عل ان تق
ایشــان، آســمان را از اینکــه بــدون اجــازه او بــر زمیــن افتــد، نگــه میــدارد و بــه وســیلهی ایشــان 
زمیــن را حفــظ میکنــد کــه اهــل خــود را بــه تزلــزل در نیــاورد«. )بحاراالنــوار، ج 27، ص 120(. و 
امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »لــو بقیــت االرض بغیــر امــام لســاخت؛ اگــر زمیــن بــدون امــام بمانــد، 
حتمــا فــرو خواهــد ریخــت«. )کافــی، کتــاب الحجــة بــاب ان االرض ال تخلــو مــن الحجــة، ج 10(.  
2 . خداونــد نیــز فرمــوده اســت: »وابتغــوا الیــِه الوســیله؛ و وســیلهای ]بــرای تقــرب[ بــه ســوی خــدا 

بجوئیــد«. ســوره مائــده، آیــه 35.
3 . سوره طه، آیه 82. 

4 . تفسیر القمی، ج 2، ص 61.
5 . تفسیر فرات الکوفی، نشر وزرات ارشاد، ص 258.
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مساوینیستند.اصحاببهشترستگارنند«،1فرمودند:»اصحاببهشت
و باشند تسلیم علی؟ع؟ برابر در و کنند اطاعت مرا که هستند کسانی
ناخوش را علی؟ع؟ والیت که آناناند جهّنم یاران و بپذیرند را او والیت

دارندوبااونقضپیمانکنندوبااوبجنگند«.2 

امام عسکری؟ع؟ و تبیین جایگاه آل محمد؟مهع؟ 
و میپرداختند مسئله این به مقتضی فرصتهای در نیز حضرت آن
میکردند. تبیین را آن از دوری پیامدهای و والیت جایگاه عظمت
 ابوهاشممیگوید:ازامامحسنعسکری؟ع؟تفسیرآیهزیرراپرسیدم:»ُثّمَ
ْقَتِصٌد َنْفِسِهَوِمْنُهمّمُ ِذیَناْصَطَفْیَناِمْنِعَباِدَناَفِمْنُهْمَظاِلٌمّلِ

َ
ْوَرْثَنااْلِکَتاَباّل

َ
أ

َوِمْنُهْمَساِبٌقِباْلَخْیَراِتِبِإْذِناهلِل؛سپساینکتابرابهگروهیازبندگان
برگزیدهخودبهمیراثدادیم،ازمیانآنهاعدهایبرخودستمکردندو

عدهایمیانهروبودندوگروهیبهاذنخدادرنیکیهاپیشیگرفتند«.3 
امام؟ع؟فرمود:هرسهدستهمربوطبهآلمحمد؟ص؟میباشند.آنکهبر
ومقتصد ننمودهاست امام به اقرار رواداشته،کسیاستکه خودظلم
کسیاستکهعارفبهمقاماماماستوگروهسومواشخاصیکهسبقت

درگرفتنفیضوخیراتدارند،امامانمعصوم؟مهع؟هستند.
است عظمتی چه این که رفتم فرو فکر در من میگوید: هاشم ابو
امام ریختم. اشك هم مقداری و شده معصوم؟مهع؟ امامان نصیب که
عسکری؟ع؟نگاهیبهمنانداختهوفرمود:مقامائمهباالترازآناستکه
تودرموردعظمتشانآلمحمد؟ص؟میاندیشی!شکرخدارابهجاآورکه

1 . سوره حشر، آیه 20.
2 . عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج 1،  ص 280.

3  . فاطر/ 32.
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توراازتمسكکنندگانبهریسمانوالیتآلمحمد؟ص؟قراردادهاستو
روزقیامت؛زمانیکهسایرمردمبارهبرانشانمحشورمیشوند،تودرردیف
را آنانمحشورخواهیشد.توبهترینراه با پیروانآلمحمد؟ص؟بودهو

انتخابنمودهای!«.1 

1  . الخرائج و الجرائح، قطب الدین راوندی، ج 2، ص 687؛ بحاراالنوار، ج 50، ص 259. 
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    9. دو اصل ایمان
محبتی و دوستی انسان،حس به خداوند فاخر و زیبا نعمتهای از یکی
استکهنسبتبهپاکان،خوبانوبرگزیدگانالهیدرفطرتشیعیاننهاده
شدهوآنان،ازپایگاهدلخویش،نسبتبهاهلبیت؟مهع؟،احساسانسو

الفتومحبتدارند.
ایندوستیومحبتمعنویباقلوبشیفتگانودوستداراناهلبیت؟مهع؟ 
ومقرباندرگاه باخوبانعالم را عجینگشته،دلهایشیعیانومحبان
خویش، وجود اعماق از شیعیان، و میزند ناگسستنی گره و پیوند الهی،
نسبتبهآناناحساسمحبتودلدادگیمینمایندودرغموشادیآنان،
امامصادق؟ع؟  ازسخن برگرفته حقیقت، این میگردند.  همراه و شریک
استکهفرمود:»َرِحَماهلُلِشیَعتَناُخِلُقواِمْنَفاِضِلِطیَنِتَناَوُعِجُنواِبَماِءوالَیِتَنا
از که کند رحمت را ما شیعیان خداوند ِلَفَرِحَنا؛ َیْفَرُحوَن َو ِلُحْزِنَنا َیْحَزُنوَن
به آنان باآبوالیتماعجینگشتهاند. و آفریدهشدهاند ما زیادیسرشت

خاطراندوه]وغصههای[ماغمناكمیشوندوباشادیماشادمیگردند«.1 
با دشمنی و دوستان با دوستی محبت، و مهر این جلوههای دیگر از
دشمنانآنهامیباشد؛ازاینروامامحسنعسکری؟ع؟بهدواصلتولی
وتبریاهتماممیورزیدندودرمواردمتعددومناسبتهایبهدستآمده،
ترغیب آنان دشمنان از بیزاری و بیت؟مهع؟ اهل دوستی به را شیعیان
مینمودند.بهعنوانمثالروزیعلیبنعاصمکوفیکهمردینابینابود
بهمحضرامامشرفیابشد.اوضمنگفتوگوباحضرت،ارادتخالصانه
شما عملی یاری از من وگفت: نموده اظهار نبوت خاندان به را خویش
ناتوانموبهغیرازوالیتومحبتشماوبیزاریازدشمنانتانولعنبهآنان

1 . شجره طوبی، شیخ محمد مهدی حائری، ج 1، ص 3.



۵۴

درخلوتهاسرمایهایندارم،بااینحالوضعیتمنچگونهخواهدبود؟!
که: نمود روایت خدا رسول جدم از پدرم فرمود: عسکری؟ع؟ امام
»هرکستوانایییارینمودنمااهلبیترانداشتهباشدودرخلوتهایش
فرشتگان همه به را او صدای خداوند بفرستد، لعنت ما دشمنان به
میرساند...هنگامیکهصدایاوبهفرشتگانبرسد،آنانبرایویطلب

آمرزشنمودهواورامیستایند..«1
احمدبنمطهرمیگوید:یکیازشیعیانبهامامعسکری؟ع؟نامهنوشته
ودرموردارتباطباواقفیه2سؤالکرد.آنحضرتدرجوابنوشت:»آنها
تشییع در نروید، آنان مریضهای عیادت به باشید، نداشته دوست را
جنازههایشانشرکتنکنید،برمردههایشاننمازنخوانیدودراینمورد
فرقینمیکندکهکسیامامتیکیازامامانمعصومراانکارکندیااینکه
فردیکهدارایمقامامامتازطرفخدانیستراجزءامامانمعصومبداند
ویا)مانندمسیحیان(قائلبهتثلیثباشد.بدانیدکهمنکرآخرینامامان
تعداد به هرکس و است قبلی امامان کننده انکار همانند معصوم؟مهع؟

امامانبیفزایدمثلکسیاستکهازامامانمعصومکممیکند«.3 

1  . بحاراالنوار، ج 50، ص 316 و 317.
2  . واقفیه کسانی هستند که تا امام هفتم را قبول دارند و به امامان بعدی ایمان ندارند. 

3  . الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 685.
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    10. ارادتی این گونه....
یکیازویژگیدوستداراناهلبیت؟مهع؟ عصمتوطهارتوعاشقانذریه
وخاندانگرامیپیامبراعظم؟ص؟،آناستکهنهتنهادرزبان،بلکهدر
عملنیزبایددوستدارآنانباشندولوازموبسترهایالزمبرایتحققآنرا
فراهمآورند.خداوندمتعال،دردوآیهازقرآنکریمبهپیامبرخوددستور
میدهدکهدربرابررسالتخود،اجروپاداشبطلبد.یکیازآندوآیهاین
ِهَسبیاًل؛بگو ِخَذِالیَرّبِ َمْنشاَءَانَیّتَ است:»ُقْلمااسأُلُکْمَعَلیِهِمنَاجٍرِااّل
پاداشنمیخواهم،مگرکسیکهمیخواهدبه بررسالتخودمزدو من

سویپروردگارخودراهیپیداکند«.1 
با دوستی مسیر خداوند، رضایت مورد و خداخواهی مسیر یعنی
اهلبیت؟ع؟وطوقمحبتوارادتآنانرابهگردنافکندناستکهبا
واسطهقراردادناینمحبت،انسانمیتواندرضایتالهیراجلبنماید؛
ازاینروحضرتزهرا؟اهع؟درفرمایشخودچنینفرمودند:»َنحُنَوِسیَلُتُه
ُتُهِفیَغیِبِهوَنحُنَورَثُة ُقدِسِهوَنحُنُحّجَ

ُ
ُتُهوَمحّل ِفیَخلِقهوَنحُنخاّصَ

أنِبیاِئه؛مااهلبیترسولخدا؟ص؟،وسیلهیارتباطخدابامخلوقاتیم،ما
وارث و خدا روشن دلیلهای ما پاکیها، جایگاه و خداییم برگزیدگان

پیامبرانالهیهستیم«.2 

سخنی از شهید مطهری؟حر؟
ایشاندربارهیآثارمحبتبهاهلبیت؟مهع؟درزندگیانسانهامینویسد:
اینکهچرادرموضوعاهلالبیت؟مهع؟ اینهمهتوصیهشدهاستکهمردم
بهآنهاارادتبورزندواینارادتومحبتراوسیلهیتقّرببهخداوندقرار

1  . سوره فرقان، آیه 57.
2 . شرح  نهج  البالغه  ابن  ابی الحدید، ج 16، ص  211.
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دهند،درپاسخبهاینپرسشبایدبگوییم:دستورهایاسالمی،همهمبنی
برفلسفهوحکمتیاست.چنیندستوریکهدرمتناسالمرسیدهاست،

قطعًابایدحکمتوفلسفهایداشتهباشد.
والءها. سایر برای است وسیلهای و مقدمه محبت، والء حقیقت، در
رشتهمحبتاستکهمردمرابهاهلالبیت؟ع؟پیوندواقعیمیدهدتااز
وجودشان،ازآثارشان،ازسخنانشان،ازتعلیماتشان،ازسیرتوروششان
استفادهکنند.عشقومحبتبهپاکانواولیایحقکهانسانسازاست،

عاملبسیارارزندهایاستبرایتربیتوبهحرکتدرآوردنروحها«.1
َناَفْلَیْعَمل بههمینسبباستکهحضرتعلی؟ع؟میفرمایند:»َمْنَاَحّبَ
بایدمثلماعملکندو رادوستدارد ع؛هرکهما اْلَوَر َوْلَیتَجْلَبِب ِبَعمِلَنا

لباسپرهیزگاریراجامهوپوششخودقراردهد«.2 
بایستهشیعیانفرمودند: امامحسنعسکری؟ع؟درتبیینرفتارهای و
ْبَهِه،َاْعَبُدالّناِسَمْنأقاَمَعَلیاْلفراِئِض،أْزَهُد

ُ
ُعالّناِسَمْنَوَقَفِعْنَدالّش »َاْوَر

ُنوَب.
ُ

الّناِسإْجِتهاداَمْنَتَرَکالّذ
ُ

الّناِسَمْنَتَرَکاْلَحراَم،أَشّد
عابدترین کند، توقف شبهه موارد در که است کسی مردم پارساترین
مردمکسیاستکهدربرپاییواجبات،استوارباشد،زاهدترینمردمکسی
استکهحرامراترککند،کوشاترینمردمشخصیاستکهگناهانرا

رهاکند«.3

1 . والءها و والیتها، شهید مطهری، ص 48 و 49.
2  . کافی، ج 6، ص 389.

3  . بحاراالنوار، ج78، ص 373، ح 18.
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    11.  وظایف محبان 
یکـــیازتمثیـــالتنغـــزوزیبـــایقرآنـــیدرآیاتشـــریفه)2۴و2۵(ســـوره
ابراهیـــمبیانشـــدهاســـت.درایـــنآیاتمیخوانیم:»َاَلـــْمَتَرَکْیـــَفَضَرَب
ـــماِء،ُتْؤِتی َبـــةَاْصُلهاثاِبٌتَوَفْرُعهاِفیالّسَ َبًةَکَشـــَجَرةَطّیِ اهلُلَمَثـــاًلَکِلَمًةَطّیِ
ُروَن؛ ُهـــْمَیَتَذّکَ

َ
هاَوَیْضـــِرُباهلُلااْلْمثـــاَلِللّناِسَلَعّل حینِبـــِاْذِنَرّبِ

َ
ُاُکَلهـــاُکّل

آیـــاندیدىچگونـــهخداوند»کلمـــهطّیبه«]وگفتـــارپاکیـــزه[رابهدرخت
پاکیـــزهاىتشـــبیهکـــردهکـــهریشـــهآن]درزمین[ثابـــت،وشـــاخهآندر
آســـماناســـت؟!هـــرزمـــانمیـــوهخـــودرابـــهاذنپـــروردگارشمیدهـــدو
خداونـــدبـــراىمردممَثلهـــامیزند،شـــایدمتذّکرشـــوند]وپنـــدگیرند[«.

تفسیر باطنی شجره ی طیبه
گذشـــتهازمباحـــثتفســـیریایـــنآیـــه،درروایـــات،باطـــنوحقیقتـــی
زیبـــاودلنشـــینبـــرایاینشـــجرهیطیبهبیانشـــدهاســـت.بـــهگفتهی
روایـــات،منظورازشـــجرهیطیبهدراینآیه،وجودنازنیـــنخاتمپیامبران
حضـــرتمحمـــدمصطفـــی؟ص؟اســـتکـــهریشـــهواصـــلخانـــدانعتـــرت
اســـتوشـــاخهاشفاطمهعذرا،حـــوراءانســـیهفاطمةالزهـــرا؟اهع؟،وعامل
مانـــدگاریوبـــاروریاشعلیمرتضی؟ع؟،میوههایشحســـنوحســـینو
دیگـــرمعصومین؟مهع؟ ازنســـلآنانوبرگهایـــش،شـــیعیانومحّبانپیرو

هستند. او

اهل بیت؟ع؟؛ حقیقت شجره ی طیبه
ایـــنحقیقـــتدرروایـــاتفـــراوانوبـــاتعابیـــرمختلفـــیدرکتبشـــیعهو
ســـنینقلشـــدهاســـت.بهعنوانمثـــال،عبدالرحمانبنعـــوفمیگوید:
ـــَجَرُةَوَفاِطَمُة

َ
َناالّش

َ
َمَیُقوُل:»أ

َ
یاهلُلَعَلْیـــِهَوآِلِهَوَســـّل

َ
َســـِمْعُتَرُســـوَلاهلِلَصّل
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ِلَقاُحَهـــا،َواْلَحَســـُنَواْلُحَســـْیُنَثَمَرُتَهـــا،َوِشـــیَعُتَناَوَرُقَهـــا؛از َفْرُعَهـــا،َوَعِلـــّیٌ
رســـولخداشـــنیدمکـــهمیفرمـــود:مـــنماننددرختیهســـتمکـــهفاطمه
شـــاخهآن،علیپیوندآن،حســـنوحسینمیوهآنوشـــیعیانمابرگهای

آنند«.1
وُهْمِمـــْنُاّمِتیَوَرُقَها؛ ودرروایتـــیمشـــابه،اینجملهآمدهاســـت:»َوُمِحّبُ

ودوســـتداراناهلبیـــت،برگهایایندرختهســـتند«.2 
بن ـــَجَرِةَعِلّیٌ

َ
ُعالّش ـــَجَرَةَرُســـوُلاهلِل،َوَفْر

َ
وامـــامباقر؟ع؟میفرماید:»الّش

ئّمِةِمْنُوْلـــِدَعِلّیَوَفاِطَمةَو
ْ

ـــَجَرِةَفاِطَمـــُةَوَثَمَرُتَهاأال
َ

ابیطالبَوُغْصَنالّش
عشجره ِشـــیَعُتُهْمَوَرَقَها؛بهدرســـتیکهشـــجره،رســـولاهللمیباشـــد،وفر
علـــیاســـت،وشـــاخهاشفاطمـــه،ومیـــوهاشأوالدفاطمـــهوعلـــی؟ع؟و

برگهایدرخت،شـــیعیانهســـتند«.3
درروایتـــیدیگـــرکـــهاز»ابـــنعبـــاس«نقـــلشـــدهاســـت،جبرئیـــلامین
ُغْصُنها، خطـــاببهپیامبرخاتم؟ص؟عرضهداشـــت:»َاْنَتالّشـــَجرةوعلـــّیٌ
وفاطمـــةَوَرُقهـــا،والَحَســـُنوالُحَســـیُنِثماُرهـــا؛وجـــودگرانمایـــهیتواى
پیامبـــر،آندرخـــتپاکیـــزهاســـتوعلی؟ع؟شـــاخهیآنوفاطمـــهبرگو

بـــارآنوحســـنوحســـینمیوهیآنهســـتند«.۴ 
امیرمؤمنـــان؟ع؟نیزدرخطبـــه1۰۹نهجالبالغهمیفرماید:»َنْحُنَشـــَجَرُة
َســـاَلِة،َوُمْخَتَلـــُفاْلَماَلِئَکـــِة،َوَمَعـــاِدُناْلِعْلـــِم،َوَیَناِبیُع الّرِ

ِة،َوَمَحـــّطُ ُبـــّوَ الّنُ
ـــْطَوَة؛ َناَوُمْبِغُضَناَیْنَتِظُرالّسَ ْحَمـــَةَوَعُدّوُ َنـــاَیْنَتِظُرالّرَ اْلُحْکـــِم،َناِصُرَناَوُمِحّبُ
مادرختنبوتوجایگاهرســـالتومحلآمدوشـــدفرشـــتگانومعدنهای

1  . امالــی شــیخ طوســی، ص610؛ بحاراالنــوار، ج 27، ص 103؛ المســتدرک، حاکــم نیشــابوری، ج 
3، ص 160؛ تاریــخ ابــن عســاکر، ج 4، ص 318.

2  . بحاراالنوار، ج 27، ص 103؛ بشارة المصطفی، عماد الدین طبری، ص 75.
3  . بحاراالنوار، ج 27، ص 103.

4 . نک:  بحاراالنوار، ج 24، ص 137 و تفسیر مجمع البیان ذیل آیه.
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علـــوموسرچشـــمههایحکمتهاییـــم،یـــاریکننـــدگانودوســـتانمـــا
منتظـــررحمتودشـــمنانمـــامنتظـــرمجازاتاند«.

کالم امام عسکری؟ع؟ وظایف محبان در 
یکـــیازفرازهـــایمهمیکـــهدرتأویلآیهیشـــجرهیطیبهمطرحشـــد،
نقـــشوجایـــگاهپیـــروانومحبـــاناهـــلبیـــت؟مهع؟اســـتکهبـــهعنوان
برگهـــایایندرختمبارکمعرفیشـــدهبودنـــد.تعابیریمانند»ِشـــیَعُتَنا
اهلبیـــت؟مهع؟، َوَرُقَهـــا؛دوســـتداران ُاّمِتـــی ِمـــْن وُهـــْم ُمِحّبُ »َو یـــا َوَرُقَهـــا«
برگهـــایایندرختهســـتند«،حاویپیامـــیمهمدربارهنقششـــیعیان

درایـــندرخـــتپرخیروبرکتهســـتند.
میدانیـــمکهبرگهایدرخـــت،عاملزیباییونشـــانهایاززندهبودن،
طـــراوتوسرســـبزیدرختهســـتند،شـــیعیانومحبـــاناهلبیت؟مهع؟نیز
بـــهعنـــوانبرگهایاینشـــجرهیطیبه،بایدباتأســـیبهســـیرهوســـبک
زندگـــیآنبزرگـــواران،مایهیزینتوخوشـــحالیاهلبیـــت؟مهع؟گردند؛
ـــیَعِةکوُنواَلَنـــاَزینًا همانگونـــهکهامـــامصادق؟ع؟میفرمـــود:»َمَعاِشـــَرالّشِ
وَها

ُ
ْلِســـَنَتکْمَوکّف

َ
ـــاِسُحْســـنًاَواْحَفُظـــواأ َتکوُنـــواَعَلیَنـــاَشـــینًاُقوُلـــواِللّنَ

َ
َوال

َعـــِناْلُفُضـــوِلَوَقِبیِحاْلَقْوِل؛ایگروهشـــیعیان!شـــمابرایمازینتباشـــید
نـــهمایـــهیننگوشـــرم،بامـــردمنیکوســـخنبگوییدومواظـــبزبانتان

باشـــیدوآنرااززیادهگویـــیوزشـــتگفتاریبـــازدارید«.1
امامحســـنعســـکری؟ع؟نیـــزخطاببـــهشـــیعیانفرمودنـــد:»ُاوصیُکم
ماَنِه

َ
ِعفیدیِنُکم،َوااِلجِتهاِدهلِلوِصـــدِقالَحدیِث،وأداِءاأل ِبَتقَویاهلِلَوالـــَوَر

ـــجوِد،وُحســـِنالِجـــواِر،َفِبهذا أوفاِجٍر،وطوِلالّسُ إلـــیَمـــِنائَتَمَنُکمِمنَبـــّرٍ
ٌد؟ص؟....شـــماراســـفارشمیکنمبهتقوایالهیوپارســـاییدر جـــاَءُمَحّمَ

1  . امالی شیخ صدوق، ص 484. 
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دینتانوکاروکوشـــشبرایخداوراســـتگوییوادایامانتبهکسیکه
امانتیبهشـــماســـپردهاســـت،نیکوکارباشـــدیاتبهکاروســـجدهطوالنیو

نیکـــوهمســـایهداری؛زیرامحّمـــد؟ص؟برایاینامورآمدهاســـت.
َعفیدیِنـــِهوَصَدَقفی ُجـــَلِمنُکـــمإذاَوَر الّرَ بعـــدحضرتفرمودنـــد:َفـــِإّنَ
نی ،َفَیُســـّرُ ـــَنُخُلَقـــُهَمَعالّناِسقیَل:هذاشـــیِعّیٌ ماَنـــَهوَحّسَ

َ
یاأل

َ
َحدیِثـــِهوأّد

ٍهَوادَفعوا
َ
َمـــَوّد

َ
ُقـــوااهللَوکونـــواَزیًناوالَتکونواَشـــیًنا،ُجّرواإَلیناُکّل ذِلـــَک.ِاّتَ

َقبیـــٍح؛هـــرگاهفـــردیازشـــمادردینـــش،پارســـاودرگفتـــارش،
َ

َعّنـــاُکّل
راســـتگوباشـــدوامانـــترااداکنـــدوبـــامـــردمخوشـــخوییکنـــد،گفتـــه
شـــود:اینشـــیعهاســـتواین،مراشـــادمیســـازد.ازخداپرواکنیـــدومایه
آراســـتگیمـــاباشـــید،نهباعثننـــگوزشـــتی،هرگونهدوســـتیرابرایما

جلـــبکنیـــدوهرگونهزشـــتیراازمادورســـازید«.1

1  . تحف العقول، ص519، ح 22.
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    12. طراوت ایمان
یکـــیازخطراتـــیکـــهپیوســـتهایمانانســـانرابـــاتهدیـــدوچالشجدی
مواجـــهمیســـازد،غبارگرفتگـــیوانباشـــتهشـــدنلکـــههایســـیاهگناهو
معصیـــتالهیاســـتکهبـــهتدریجباعـــثکهنگیومندرسشـــدنلباس
ایمـــانوتقـــواوبسترســـازبزهـــکاریوناهنجاریهـــایرفتـــاریدرانســـان
یَماَن ِ

ْ
اال میگـــردد.رســـولخدا؟ص؟بااشـــارهبهایـــننکتـــه،میفرمـــود:»ِاّنَ

ُلوااهلَلَتَعاَلیَاْن
َ
ـــوُباْلَخَلُقَفاْســـأ

َ
َلَیْخُلـــُقِفیَجـــوِفَاَحِدُکْمَکَمـــاَیْخُلُقالّث

یَماَنِفیُقُلوِبُکْم؛ایماندردرونشـــماکهنهوفرســـودهمیشـــود؛ ِ
ْ

َداال ُیَجّدِ
همانگونـــهکـــهلبـــاسدرَتنشـــماکهنهمیشـــود.پـــسازخـــدایمتعال

بخواهیـــدکـــهایمـــانرادرقلبهایتـــانتازهونـــوگرداند«.1 
بدیـــنجهت،درآموزههایدینیوســـبکزندگیاهلبیتطاهرین؟مهع؟ 
راهکارهایـــیبرایجلوگیریازاینآفتوآموزشســـبکصحیحمدیریت
زندگـــیمؤمنانهبرایزندهوباطراوتنگهداشـــتنایمانوحراســـتازتقوا
وخداخواهـــی،بیـــانشـــدهاســـتتاروزبـــهروز،بـــاروحیهایتـــازهوایمانی
قویتـــر،بهســـویکمالدرحرکتباشـــند.دراینفرصتبـــهچندراهکار

ازامامحســـنعسکری؟ع؟اشـــارهمینماییم.

کالم امام عسکری؟ع؟ راهکارهای طراوت ایمان در 
یک: ذکر و یاد خداوند متعال

آنحضـــرتدرخطـــاببـــهشـــیعیانمیفرمـــود:»أکِثـــرواِذکـــَراهلِل؛خداو
مرگرا،فـــراوانیـــادکنید«.

ترّنـــمدلوزبـــانبهذکـــرویـــادخدا،اولینســـفارشحضرتاســـت.ذکر
اهلل الـــهاال خـــدااعـــمازاذکارزبانـــیمختلفـــیهماننـــداســـتغفار،َحْوَقَله،ال

1 . کنزالعمال، ج 1، ص 262؛ مجمع الزوائد، هیثمی، ج 1، ص 52.
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وماننـــدآناســـتکـــههـــرکـــدامدارایآثاروبرکاتبســـیاریاســـتوهم
شـــاملذکـــرقلبـــیوزنـــدهنگهداشـــتنچـــراغمعنویـــتومحبتوعشـــق

پـــروردگاردردل.
بـــیشـــک،کاملتریـــنمصـــداقذکـــراهلل،اقامهینمـــازوگفـــتوگوی
بـــاخداونداســـتکـــهباعـــثطـــراوتایمـــانوتجدیـــدمعنویـــتوانسبا
پـــروردگارمیگـــرددوبـــهعنـــوانذکـــرعملـــیشـــناختهمیشـــود.خداوند
متعـــالمیفرمایـــد:اگـــرمیخواهیدذکـــرمراباخودداشـــتهباشـــیدوبهیاد
لـــوَةِلِذْکِری؛براییادمـــننمازبر مـــنباشـــید،نمازرابرپـــادارید.»أِقـــِمالّصَ

پـــادارید.«1

دو: یادآوری مقصد
»وِذکَرالَموِت؛ومرگرافراوانیادکنید«.

اینکـــهانســـانبداندخداونـــدفرصتیبرایاثباتلیاقتبهشـــتیشـــدنو
کســـبدرجاتواالیمعنویوجاودانشـــدندربهشـــتالهیرابهاوداده
اســـتواو،دیـــریـــازودبایـــدبارســـفرببنددودرپیشـــگاهالهـــی،جوابگوی

رفتـــاروکردارخودباشـــد.
بـــرمبنایآمـــوزههایدینی،انســـاندردنیامســـافراســـت؛مســـافریکه
بـــهقصدرســـیدنبـــهکمالوســـعادت،درجـــادهایمانوتقـــواگاممینهد
وتـــالشمیکنـــدتـــاخودرابـــهقربالهیبرســـاند؛قـــرآنکریـــمخطاببه
ِقیِه؛

َ
َکَکدحـــًاَفُمال ـــَکَکاِدٌحِإَلیَرّبِ َهاااِلنَســـاُنِإّنَ انســـانهامیفرماید:»َیاَاّیُ

ایانســـان!همانـــاتـــوپیوســـتهباتـــالشبیامـــانورنـــجفراوانبهســـوی
پـــروردگارخودرهســـپاریوســـرانجاماورامالقـــاتخواهیکـــرد)ونتیجه

1  . طه/14.
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رنـــجوتـــالشخـــودراخواهـــیدیـــد.«1یعنیتمـــامافرادبشـــر،چـــهمؤمنو
چـــهکافـــر»مســـافرالیاهلل«و»ســـائرالیاهلل«هســـتندودیریـــازود،همگی
بـــهمالقـــاتپروردگارشـــانخواهندشـــتافت،باایـــنتفاوتکـــهمؤمنان،
جمـــالومهرحـــقرامالقاتمیکننـــدوکافرانجاللوقهـــراورابهوصف

الُمَعاِقِبیَن«.
ُ

»َاَشـــّد

سه: انس با قرآن
»وِتالَوَةالُقرآِن؛وبسیارقرآنبخوانید«.

انـــسبـــاقـــرآنکریـــموخواندنآیاتـــیازکتـــابخـــدابـــرایپندگیریو
موعظـــهپذیـــریازســـخنانخالـــقهســـتی،راهـــکاردیگریاســـتکهآن
حضـــرتبـــداناشـــارهفرمودهاندتـــاازایـــنطریق،انســـانباســـخنخداو
معارفدینآشـــناگـــرددوازغافالنوبیخبرانمحســـوبنگردد.رســـول
خـــدا؟ص؟دربـــارهفضیلـــتقرائتقـــرآنوتبیینمقـــدارقرائـــتمیفرمودند:
َخْمســـیَن

َ
َعْشـــَرآیـــاٍتفیَلْیَلـــٍةَلْمُیْکَتـــْبِمـــَناْلغاِفلیـــَن،َوَمْنَقَرأ

َ
»مـــنَقَرأ

ِماَئةآیـــٍةکتبمـــنالقاِنتیـــَن،َوَمْن
َ
آَیـــًةُکِتـــَبِمـــَنالّذاِکریـــَن،َوَمـــْنَقـــَرأ

َثالَثِمَئـــِةآیٍةُکِتـــَبِمَن
َ
ِمائتـــیآَیٍةُکِتـــَبِمـــَناْلخاِشـــعیَن،َوَمْنَقـــَرأ

َ
َقـــَرأ

أْلَف
َ
َخْمَسِماَئـــِةآیٍةُکِتَبِمـــَنالُمْجَتهدیَن،َوَمـــْنَقَرأ

َ
اْلفاِئزیـــَن،َوَمْنَقـــَرأ

الِقنطاُرَخْمَســـَهَعَشـــَرألَف)َخْمســـوَنالَف(ِمْثقاٍل آیـــٍةُکِتَبَلُهِقْنطاٌرِمْنِبْرً
ْکَبُرهـــاماَبْیَنالســـماِء

َ
أْرَبَعـــٌةَوِعْشـــروَنقیراطـــًاأْصَغُرهـــاِمْثـــُلَجَبِلُاُحـــٍدَوأ

َواالرض؛هـــرکـــسدرهـــرشـــبدهآیـــهقرائتکنـــد،ازغافالنبهحســـاب
نیایـــد،وهـــرکسپنجاهآیـــهبخواندازذاکرانبهحســـابآیـــد،وهرکس
صـــدآیهبخوانـــدازمطیعان،وهرکسدویســـتآیهبخواندازخاشـــعان،و
هـــرکسســـیصدآیهبخواندازرســـتگاران،وهـــرکسپانصدآیـــهبخواند،

1 . سوره انشقاق، آیه 6.
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ازکوششـــگرانبـــهحســـابآیـــد،وهرکسهـــزارآیـــهبخواند،یـــکقنطار
نیکیبرایشنوشـــتهشـــودکههرقنطـــار،پانزده)پنجاههـــزار(مثقالطالو
هـــرمثقالبیســـتوچهارقیراطاســـتکـــهکوچکترینآنهامثـــلکوهاحد

وبزرگترینـــشبهانـــدازهفاصلهآســـمانوزمیناســـت«.1

 چهار: صلوات
چهارمیـــنســـفارشامـــامحســـنعســـکری؟ع؟،زیـــادصلواتفرســـتادن
اســـتکـــهآثـــاروبرکاتبســـیاریزیـــادیبـــههمـــراهداردوافـــزونبرگره
گشـــاییازمشـــکالتدنیایـــی،باعثارتقایمعنویانســـانمیگـــرددواو
رامشـــمولعنایـــتآنبزرگوارانمیگردانـــد.ازایـــنروآنحضرتفرمود:
الَهَعلیَرســـوِلاهلِلَعشـــُرَحَســـناٍت؛و الّصَ ؟ص؟،َفـــِإّنَ ِبـــّیِ ـــالَهَعَلـــیالّنَ »َوالّصَ
فـــراوانبرپیامبـــر؟ص؟صلواتفرســـتید؛زیراصلـــواتبررســـولخدا؟ص؟ده

دارد.2  ثواب

سیره حضرت
امـــامحســـنعســـکری؟ع؟خودشـــانبـــهایـــنامـــورپایبنـــدوطالیـــهدار
عرفـــانوعبـــادتپـــروردگارمتعـــالبودنـــد.درتاریـــخنقـــلشـــدهاســـت
هنگامـــیکـــهآنوجـــودگرامـــیرابـــهیـــكزندانبانخشـــنوقســـیالقلب
بهنامنحریرســـپردند،آنمردســـتمپیشـــهطبقدســـتورســـرکردگانخود
بـــرآنحضرتســـختگرفـــتوازآزارواذیتـــشذرهایفروگـــذارینکرد.
همســـرنحریـــرویراازایـــنعملبازداشـــتهوبایـــادآوریمراتـــبعبادت،
اطاعـــتوپرهیـــزگاریامام،شـــوهرشراازعاقبتشـــوماذیتوشـــکنجه

1  . کافی، ج 2، کتاب فضل القرآن، ح 5.
2  . بحاراالنوار ج75، ص 372؛ تحف العقول، ص 488.
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حضرتعســـکری؟ع؟ترســـانیده،پیوســـتهســـعیمیکردکهازفشـــارهای
نحریـــربرامـــام؟ع؟بکاهد؛اماســـخنانوینـــهتنهادرآنزندانبانزشـــت
ســـیرتهیـــچگونـــهتاثیـــرینداشـــت،بلکـــهویتصمیمگرفـــتحضرت
امـــامحســـن؟ع؟رابهقتلبرســـاند.اوبعدازاجـــازهازاربابانســـتمگرخود،
امـــامرادر»برکـــةالســـباع«ودرمیانحیواناتدرندهووحشـــیرهاســـاخت
وهیـــچگونهتردیدینداشـــتکهآنحضرتبهدســـتحیواناتوحشـــی
کشـــتهخواهدشـــد؛امابعـــدازلحظاتیبههمراههمکارانشمشـــاهدهکرد
کـــهامامعســـکری؟ع؟درگوشـــهایبـــهنمازایســـتادهوحیواناتوحشـــی
گرداگـــردحضـــرتبـــاکمـــالخضـــوعواحترامســـربـــهزیـــرانداختهاند.در
اینجـــابـــودکهامـــامرافـــوراازآنمحلبیـــرونآوردندوبهمنزلـــشبردند.1

1  . االرشاد، ج 2، ص 334.
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    13. میانبر تقّرب
یکیازنشـــانههایشـــیعهکهامامحسنعســـکری؟ع؟بداناشارهکردند،

»َتْعِفیُراْلَجِبیِن«یعنیســـجدهبرخاکگذاردندرهنگامنمازاســـت.
حالتســـجده،دارایرمزورموزوفوایدمعنویوعرفانیبســـیاریاســـت؛
بـــهگونـــهایکـــهدرروایـــات،ازآنبهعنـــواننزدیکترینحالتانســـان
بـــهخداوندمتعالیادشـــدهاســـت.پیامبـــرخـــدا؟ص؟میفرماید:»أقـــَرُبما
یکـــوُنالَعبـــُدإَلـــیاهلِلوُهـــوســـاِجٌد؛نزدیكتریـــنحالـــتبنـــدهبـــهخداوند

بزرگ،وقتیاســـتکهدرســـجدهاســـت«.
ـــِهإذاَدعا امـــامصـــادق؟ع؟نیـــزفرمودنـــد:»أقَرُبمـــایکـــوُنالَعبُدِمـــنَرّبِ
ـــُهوُهوســـاِجٌد؛نزدیکتریـــنحالبندهبـــهپروردگارش،حالیاســـتکه َرّبَ

پـــروردگارشرادرســـجدهمـــیخواند«.

میانبری برای تقرب
ســـجدههایطوالنـــیوخاکســـاریدربرابـــرحـــقآثـــارارزشـــمندیبـــرای
بنـــدگانخداجـــوبـــههمـــراهداردونزدیکتریـــنومیانبرترینراهبهســـوی
حـــق،زمانـــیاســـتکـــهانســـانســـربـــرآســـتانربوبـــیگذاشـــتهونهایت

بندگـــیخـــودرابـــهنمایـــشمیگـــذارد.
رســـولخـــدا؟ص؟روزیمشـــغولتعمیرخانهاشبـــودومـــردیازآنجاعبور
میکـــرد.نزدیـــكآمـــدهوعرضـــهداشـــت:یارســـولاهلل!مـــنبنایـــیبلدم،
آیـــابهشـــماکمـــكکنـــم؟پیامبر؟ص؟بـــهاواجـــازهداد.بعـــدازاتمـــامکار،
درمقابـــلزحمـــتخـــودازمـــاچه حضـــرترســـول؟ص؟بـــهاوفرمـــود:حـــاال
میخواهـــی؟بنـــابالفاصلهگفت:بهشـــتمیخواهم.رســـولاهلللحظهای
ســـربهپایینانداختوســـپسپیشـــنهاداوراپذیرفت.هنگامـــیکهمردبا
خوشـــحالیتمـــامازپیامبر؟ص؟جداشـــد،حضـــرتاوراصداکـــردهوفرمود:
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ـــاِبُطـــوِلالّســـجود؛ایبنـــدهخـــدا!]البتـــه[توهممـــارابا »یـــاعبـــداهلل!اِعّنَ
ســـجدههایطوالنـــییـــاریکن!«1

سجده و حالت های ملکوتی امام عسکری؟ع؟
ایـــنحالـــتدرزندگـــیمعنویامامحســـنعســـکری؟ع؟،تبلـــوریزیبا
داشـــت.اصـــواًلجبینبرخـــاكســـائیدنودردلشـــبهایتارزمزمهعشـــق
ســـردادن،عـــادتهمیشـــگیمـــردانخداســـت.بنـــدگانراســـتینالهیاز
هنگامـــیکهحالوتعبـــادتوعبودیتونیایـــشباپـــروردگارعالمیانرا
چشـــیدهاند،ســـعادتوعزتخودرادرسجدههایعاشـــقانهوخضوعهای
خاکســـارانهدرپیشـــگاهحضرتحقمیبینند.آنانآرامش،نشـــاطوسرور
دلرادرتعظیـــمحضـــرتربالعالمیـــنجســـتجومیکنندوبرایـــنباورند

کـــهســـجدهنزدیکترینحـــاالتیكعبـــددرحضورمعبوداســـت.
حضـــرت طوالنـــی ســـجدههای و عاشـــقانه عبادتهـــای مـــورد در
عسکری؟ع؟،»محمدشـــاکری«ازهمراهانامامعسکری؟ع؟درتوصیف
ســـیرهعبـــادی-عرفانـــیآنحضـــرتمیگویـــد:اودرمحـــرابعبـــادت
مینشســـتوســـجدهمیکـــرددرحالـــیکـــهمـــنپیوســـتهمیخوابیـــدمو

بیـــدارمیشـــدمومیخوابیـــدم،درحالـــیکـــهاودرســـجدهبـــود.2 
همچنیـــننقـــلشـــدهاســـتکـــهعـــدهایازعواملخلیفـــهعباســـی،نزد
زندانبـــانامامعســـکری؟ع؟-کهشـــخصیبـــهنامصالحبـــنوصیفبود
-آمـــدهوبـــهاوگفتنـــد:هرچـــهمیتوانیبرابـــومحمد؟ع؟ســـختبگیرو

هیـــچگونهآسایشـــیبرایـــشنگذار!
صالـــحبـــنوصیفدرپاســـخآنـــانگفت:چـــهکنـــم؟دونفـــرازبدترینو

1  . وسائل الشیعه، ج 6، ص 378. 
2  . بحاراالنوار، ج 50، ص 253.
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شـــرورترینمامورانمرابرایویگماشـــتهبودم،اینكهردودراثرمعاشرت
بـــاابـــومحمد؟ع؟نـــهتنهـــااورابهدیدهیـــكزندانـــینمینگرنـــد،بلکهدر
عبـــادتونمازوروزهبهجایگاهرفیعیدســـتیافتهاند.ســـپسدســـتورداد
تـــاآندوراحاضـــرکردنـــد.عوامـــلخلیفـــهبـــهآندوگفتند:وایبرشـــما،

مگرشـــماراچهشـــدهکـــهدرمـــورداینمـــردزندانیکوتاهـــیمیکنید؟
آنـــاناظهـــارداشـــتند:درموردشـــخصیکـــهروزهـــاروزهمیگیـــردوتمام
شـــبرابهعبادتوســـحرخیزیســـپریمیکند،چهبگوئیم؟اوباکســـی
غیـــرازخـــداهمســـخننمیشـــودوبهغیـــرعبـــادتورازونیازباپـــروردگار
متعـــال،بـــهکاردیگـــرینمیپـــردازد.هنگامیکـــهبهمامینگـــردارکان
بدنمـــانمیلـــرزدوهیبـــتوجاللـــتاوتمـــاموجودمـــانرافـــرامیگیـــرد.
عواملعباســـیوقتـــیچنیندیدندباناامیدیوحســـرتتمـــامآنجاراترك

1 گفتند.

وصیت امام به شیعه
حضـــرتعســـکری؟ع؟نـــهتنهـــاخـــودبـــهاینصفـــتممتـــازبـــود،بلکه
شـــیعیانومحبانرانیزبهانجامچنینروشـــیســـفارشکردندوفرمودند:
عفیدینکمواالجتهادهلل...وطولالســـجود؛ »اوصیکـــمبتقویاهللوالـــور
شـــمارابهپارســـاییوپرهیـــزگاریدردینتانوتالشبرایخـــدا...وانجام

ســـجدههایطوالنیســـفارشمیکنم.«2

1  . کشف الغمه، ج 3، ص 290.
2  . تحف العقول، ص 487.
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    14. از حرف تا عمل
همیشـــهبینحـــرفوعمـــلفاصلهبســـیاراســـت؛مگـــرمعصومین؟مهع؟و
کســـانیکهبـــهدرجاتبـــاالیعرفـــانومعنویترســـیدهباشـــندوافرادی
کـــهدنبالـــهرویحقیقیایشـــانبودهباشـــند.ازایـــنروادعـــایدینداری،
حـــرف افـــراد از بســـیاری بـــرای امامـــان؟مهع؟، از پیـــروی و بـــودن شـــیعه
گزافـــیبیـــشنیســـت؛چراکـــهآنـــانتنهادرزبـــانخـــودراتابـــعمینامند،
ولـــیدرعمـــل،نشـــانیازاینحقیقـــتدیدهنمیشـــود.لذاوقتـــیفردیاز
َتُکْن

َ
حضـــرتعلی؟ع؟خواســـتکـــهاوراموعظـــهکند،امـــامفرمـــود:»ال

ْنَیا
ُ

َمِلَیُقوُلِفـــیالّد
َ ْ
ْوَبَةِبُطـــوِلاأل ـــیالّتَ ِخـــَرَةِبَغْیِرَعَمٍلَوُیَرّجِ

ْ
ـــْنَیْرُجـــوال ِمّمَ

اِغِبیَن؛همچونکســـیمباشکه اِهِدیـــَنَوَیْعَمـــُلِفیَهاِبَعَمـــِلالّرَ ِبَقـــْوِلالّزَ
بیعمـــل،آرزویآخـــرتکنـــدوبـــاآرزویدرازامیـــدوارتوبـــهباشـــد.دردنیا

چونپارســـایانســـخنگویـــدولیبســـاندنیاپرســـتانعمـــلکند«.1
ایشـــان دارنـــد. جالبـــی نقـــل بـــاره ایـــن در عســـکری؟ع؟ حســـن امـــام
ضـــا؟ع؟َوقاُلـــوا:َنْحـــُنِمْن َذُنواَعلـــَیالّرِ

ْ
میفرماینـــد:»َقـــِدَمَجماَعـــٌهَفاْســـَتأ

ماشـــیَعُه ؟ع؟،َفَمَنَعُهـــْمأّیاماثّمَلّماَدَخُلـــواقاَلَلُهْم:َوْیَحُکْمِاّنَ شـــیَعِهَعلّیٍ
َواْلِمْقداُدَو أمیِراْلُمْؤِمنیـــَن؟ع؟َاْلَحَســـُنَواْلُحَســـْیُنَوَســـْلماُنَوأُبـــوذّرٍ َعلـــّیٍ
ذیـــَنَلـــْمُیخاِلُفواَشـــْیئاِمْنأواِمـــِرِه؛گروهی

َ
ـــُدْبـــُنَابـــیَبْکٍرَاّل َعّمـــاٌرَوُمَحّمَ

خدمتامامرضا؟ع؟رســـیدندواجازهورودخواســـتندوگفتند:ماازشیعیان
علـــی؟ع؟هســـتیم.امامچنـــدروزاجازهورودنداد.ســـپس)بعـــدازچندروز
اجازهگرفتهو(داخلشـــدند.امام؟ع؟بهآنانفرمود:واىبرشـــما!شـــیعه
امیرمؤمنـــانعلـــی؟ع؟،امـــامحســـنوامامحســـین؟ع؟وســـلمانوابوذرو
مقـــدادوعمـــارومحمـــدبـــنابیبکرهســـتندکهبـــاهیچیـــكازفرمانهاى

1  . نهج البالغه، حکمت 142.
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علی؟ع؟مخالفتنکردند«1.یعنیشـــیعهواقعیکســـیاســـتکهدرعمل
ورفتـــارپیروآناناســـت،نـــهدراّدعاوشـــعارولقلقـــهزبان.

شیعه یا محّب؟ 
درکتـــابتفســـیرمنســـوببـــهامـــامحســـنعســـکرى؟ع؟بـــهنقـــلازدو
نفـــرازراویـــانحدیثبهنام»یوســـفبـــنمحّمـــد«و»علّیبنســـّیار«آمده
اســـت:شـــبیازشـــبهابـــهمحضرمبـــاركحضـــرتابومحّمد،امامحســـن
عســـکرى؟ع؟واردشـــدیم.همچنیـــنوالیشـــهرکهعالقهخاّصینســـبت
بـــهحضرتداشـــت،بههمراهشـــخصیکهدســـتهاىاورابســـتهبودند،
واردمنـــزلامام؟ع؟شـــدواظهارداشـــت:یاابنرســـولاهلل!اینشـــخصرا
ازدّکانصـــّرافدرحـــالســـرقتودزدىگرفتهایموچونخواســـتیماورا
هماننددیگردزدانشـــکنجهوتأدیبکنیم،اظهارداشـــتکهازشـــیعیان
حضـــرتعلی؟ع؟ونیزازشـــیعیانشـــمااســـتومـــاازتعذیـــباوخوددارى
کردیـــمونـــزدشـــماآمدیمتـــامـــاراراهنمائیوتکلیـــفمارانســـبتبهاین

بفرمایید. روشـــن شخص
حضـــرتفرمود:»بـــهخداوندپنـــاهمیبرم،اوشـــیعهعلی؟ع؟نیســـت،او
براىنجاتخودچنیناّدعاکردهاســـت«.ســـپسوالیآنســـارقراازآنجا
ُبـــردوبهدونفـــرازمأمورینخوددســـتوردادتاآنســـارقراتعذیبوتأدیب
نماینـــد.پـــساورابـــرزمینخوابانیدنـــدوشـــروعکردندتابربدنششـــاّلق
بزننـــد؛ولـــیهرچهشـــاّلقمـــیزدنـــد،روىزمینمیخـــوردوبهآنســـارق

اصابـــتنمیکرد.
بعـــدازآن،والـــیمجـــّددًااورانزدامامحســـنعســـکرى؟ع؟آوردوگفت:
یاابنرســـولاهلل!بســـیارجاىتعّجباســـت،فرمودندکهاوازشیعیانشما

1  . سفینه البحار، ج 4، ص 551.
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نیســـت،اگرازشـــیعیانشمانباشـــد،پسالبّدازشـــیعیانوپیروانشیطان
خواهـــدبـــودوبایـــددرآتشقهرخـــداىمتعالبســـوزد،ولیمـــنازاینمرد
معجـــزهوکرامتـــیرامشـــاهدهکـــردمکهبســـیارمهـــّمخواهدبـــود؛هرچه
مأموریـــنبـــراوتازیانـــهمـــیزدند،بـــرزمیـــنمیخوردوبـــربـــدناواصابت

نمیکـــردوتمـــامافـــرادازاینجریـــاندرتعّجـــبوحیرتقـــرارگرفتهاند.
درایـــنهنـــگامامـــامحســـنعســـکرى؟ع؟خطاببـــهوالیفرمـــود:»اى
بنـــدهخدا!اودراّدعاىخوددروغمیگوید،اوازشـــیعیانمانیســـت،بلکه

ازمحّبینودوســـتانمامیباشـــد«.
والـــیاظهارداشـــت:ازنظرمافرقیبینشـــیعهودوســـتنمیباشـــد،لطفا

بفرماییـــدکهفرقبینآنهاچیســـت؟
حضـــرتفرمود:هماناشـــیعیانماکســـانیهســـتندکهدرتماممســـائل
زندگـــی،مطیعوفرمانبردســـتوراتماباشـــندوســـعیدارندبـــراینکهدر
هیـــچمـــوردىمعصیـــتومخالفـــتمـــاراننماینـــد؛هرکهخـــالفچنین
روشـــیباشـــدواظهـــارعالقـــهومحّبـــتنســـبتبهمـــانماید،دوســـتما

میباشـــد،نهشـــیعهما.
ســـپسامام؟ع؟بـــهوالیفرمود:تونیـــزدروغبزرگیرااّدعـــاکردى،چون
گفتـــیمعجـــزهدیـــدهاموچنانچهایـــنگفتـــارازروىعلموایمانباشـــد،

مســـتحّقعذابجهّنممیباشـــی.
بعـــدازآن،حضـــرتدرتوضیـــحفرمایـــشخـــودافزود:معجـــزهمخصوص
انبیـــاءومـــااهلبیتعصمتوطهارتمیباشـــد،براىشـــرافتوفضیلتی
کـــهمابردیگـــرانداریمونیزبراىاثبـــاتواقعّیاتوحقایقـــیکهازطرف

خداوندمتعالبهمارســـیدهاســـت.
درپایـــان،امـــامعســـکرى؟ع؟بـــهآنمـــرد-مّتهـــمبهســـرقت-خطاب
نمـــودوفرمـــود:بایدشـــیعهعلـــی؟ع؟درتمـــامامـــورزندگی،شـــیعهوپیرو
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اوباشـــدوایشـــانرادرهـــرحالتصدیـــقنمایـــد؛ونیزبایدســـعینمایدکه
هیـــچگونهتخّلفیباایشـــاننداشـــتهباشـــدوخالصهآنکـــه،درهمهامور،

خـــودراهماهنـــگومطیعایشـــانبداند.1

شیوه برخورد امام 
درنمونـــهایدیگـــر،چنیـــننقـــلشـــدهاســـت:یکـــیازنـــوادگانامـــام
صـــادق؟ع؟بـــهنام»حســـین«کهســـاکنقـــمومبتالبـــهشـــرابخواریبود
یـــکباربـــرایحاجتیبـــهدرخانـــه»احمدبناســـحاق«کهوکیـــلاوقاف
قـــمبـــودرفـــتواجازهخواســـتتابـــااومالقـــاتکند،ولـــیاحمدبـــهاوراه
نـــداد.ســـیدباحـــالغـــمواندوهبـــهخانهخـــودبرگشـــت،درهمانســـال
»احمدبناســـحاق«بهحجمشـــرفشـــد.همیـــنکهدربینراهبهســـامراء
رســـید،اجازهخواســـتکهباامامحســـنعســـکری؟ع؟مالقـــاتکند،ولی
عنمودتـــاآنگرامیبه امـــامبهاواجـــازهنداد.احمـــدگریهطوالنـــیوتضر
اواجـــازهداد،همیـــنکـــهخدمـــتآنحضرترســـید،عرضکرد:ایپســـر
رســـولخـــدا!بـــرایچهمـــرااززیارتخـــودمنعنمـــودیوحالآنکـــهمناز

شـــیعیانوموالیانتوهســـتم؟!
حضـــرتفرمـــود:بـــرایآنکهتوپســـرعمویمـــاراازدرمنزلخـــودراندی.
احمـــدگریـــهکردوگفت:بهخداوندمتعالقســـمکـــهاوراردنکردم،مگر

بهخاطـــرآنکهازگناهـــشتوبهکند.
فرمود:راســـتگفتـــیولکنچارهاینیســـتجزآنکهبهســـاداتاحترام
بگـــذاریودرهـــرحالیآنهـــاراحقیرنشـــماریوباآنهااهانـــتنکنیکهدر
غیـــرایـــنصـــورت،اززیانـــکارانخواهـــیبـــود؛زیراکـــهآنهامنتســـببهما

. هستند

1  . تفسیر االمام العسکری؟ع؟، ص 316، ح161؛ الخرایج و الجرایح، ج 2، ص 684، ح 3.
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احمـــدبـــنموســـیبهقـــمبرگشـــت،طبقـــاتمختلفمـــردمبهدیـــدناو
آمدنـــدوحســـیننیـــزبـــاایشـــانبـــود.همینکهچشـــماحمـــدبـــهاوافتاد،
ازجـــایخـــودبرخاســـتواورادرآغـــوشگرفـــتوباالیمجلسنشـــانید.
حســـیناینکارراازاوبعیدمیدانســـت،بههمینجهتپرســـید:چهشـــد
کهروشتوعوضشـــدهاســـت؟داســـتانخودراباامامعسکری؟ع؟شرح
داد.حســـینبـــهمحضشـــنیدنازکـــردهخودپشـــیمانشـــدوازکارهای
زشـــتخویـــشتوبـــهکردوبـــهخانهآمـــدوآنچهازآثـــارگناهوجودداشـــت
عراپیشـــهنمودوپیوســـتهمالزمتعبادتو نابـــودکـــردوپرهیزکاریوور
مســـاجدراداشـــتومعتکفدرمســـاجدبودتاوفاتنمودودرنزدیکیقبر

مطهـــرحضرتفاطمـــهمعصومه؟اهع؟بهخاکســـپردهشـــد.1     
ناگفتـــهروشـــناســـتکـــهمعنـــایســـخنامـــام؟ع؟ایننیســـتکـــهبه
گنـــهکاردرمســـیرارتـــکابمعصیتیـــاریبرســـانیم،بلکهچـــونحضرت
بـــاعلـــمغیبیخودشـــان،اصـــالحاوراازاینطریـــقمیدانســـتند،ازاینرو
چنیـــنفرمودنـــد؛وگرنهاینبدینمعنینیســـتکههرآلـــودهبهگناهیرا
بایداحســـاننمود؛زیراکمکرســـانیبهگناهکار،گنـــاهوموجبعقوبت

برایانســـانخواهدشـــد.

1  . بحاراالنوار، ج50، ص 323.
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    15. گناهان کوچک؛ تله های شیطان
تـــیالُتْغَفـــُر:َلْیَتنیال

َ
ُنـــوِباّل

ُ
امامحســـنعســـکری؟ع؟فرمودنـــد:»ِمَنالّذ

ِبهـــذا؛ازگناهـــاننابخشـــودنیایـــناســـتکـــهگفتهشـــود:ای ُاؤاَخـــُذِااّل
کاشمـــرابـــهغیـــرازایـــنگنـــاهمؤاخـــذهنکنند)یعنـــیگنـــاهراکوچکو

شـــمارد(.1  سبک

کوچک شیطان دام های 
یکـــیازترفندهـــایشـــیطانبرایبـــهدامانداختنانســـانآناســـتکه
درمســـیرزندگـــیمعنـــویاوتلـــههایبـــهظاهرکوچـــکوکـــمارزشقرار
میدهـــدتابااســـتفادهازغفلـــتونادیدهانگاریآن،بهتدریـــجاوراگرفتار

ودربنـــدنماید.
ایـــنتلـــههـــایکوچـــک،همـــانگناهـــانصغیـــرهوبـــهظاهـــرناچیزی
اســـتکـــهانســـانآنرابـــهحســـابنمـــیآوردوچنـــدانارزشـــیبـــرایآن
قائـــلنمیگـــردد؛غافـــلازآنکهبیتفاوتینســـبتبـــهاینگونـــهگفتارها
ورفتارهـــاونادیدهانـــگاریگناهـــانکوچک،باعثتنّزلمعنـــویوایجاد
قســـاوتوتاریکیدلوبیتفاوتیتدریجینســـبتبهگناهخواهدشـــد؛از

ایـــنروگفتهشـــدهکـــه»الصغیرَةمـــعاالصرار«.
بـــهتعبیرشـــهیدمطهـــری؟حر؟:دراثـــرتکرار،یـــکگناهصغیـــرهحکمیک
گنـــاهکبیـــرهراپیدامیکنـــد.لهـــذامیگوینـــد:»الصغیرةمعاالصـــرار؛هر
گنـــاهصغیـــرههـــماگـــراصـــراررویآنواقعشـــدوتأکیـــدوتکـــرارگردید،
دیگـــرنبایـــدآنراصغیـــرهبشـــمارید«،بایـــدکبیرهبشـــمارید.چـــرا؟علتش
روشـــناســـت:هرگناهییکمقداررویقلبانســـانورویروحانساناثر
میگذاردوروحانســـانراقســـیوفاســـدمیکند.گناهصغیـــرهیکذرهاثر

1  . تحف العقول، ص487. 
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میگـــذاردنـــهزیاد،ولییـــکذرهاگرتکرارشـــدمیشـــوددوذرهودهذرهو
صـــدذره،بعـــداثرشبرابرمیشـــودبـــایکگنـــاهکبیره.1 

واَعَلی قـــرآنکریـــمنیزدربارهصفـــاتپرهیزکارانمیفرمایـــد:»َوَلْمُیِصـــّرُ
مـــاَفَعُلواَوُهـــْمَیْعَلُمون؛آنانآگاهانهبرگناهانشـــان،اصـــرارنمیورزند«.2 
گویـــاگنـــاهصغیرههمچوننـــخنازكوباریکیاســـتکهاگرتکرارشـــود،
طنـــابوریســـمانضخیـــموکلفتـــیمیگـــرددکهپـــارهکردنشمشـــکل
اســـت؛لذادرروایاتاهلبیت؟مهع؟بهتوبهواســـتغفارفوریســـفارششـــده
اســـتواینکهانســـانمؤمننبایدهیچلغزشوگناهیراکوچکبشـــمارد
واگـــرمرتکبلغزشوگناهیشـــد،فورًااســـتغفارنمایدوباعـــزموارادهای
قـــوی،ازمســـیرگناهآلـــودجـــداوبـــهجادهدینـــداریوتقـــوابازگـــردد.امام
باقـــر؟ع؟درشـــرحآیهفوقفرمـــود:»اصرار،عبارتازایناســـتکهکســـی

گناهـــیکنـــدوازخداآمـــرزشنخواهدودرفکرتوبهنباشـــد.«3
ْکَبِرالَکَباِئِر

َ
ُهِمـــْنأ امیرمؤمنـــانعلی؟ع؟نیزمیفرمود:»ایـــاَكَوالْصراُرَفِاَنّ

ْعَظـــِمالَجَراِئـــِم؛ازاصـــراربـــرگنـــاهبپرهیـــز،چراکـــهازبزرگتریـــنجرایم
َ
َوأ

است«.۴

چند روایت تکان دهنده
اهمیـــتوخطـــرنادیـــدهگرفتنگناهـــانکوچککـــهچهبســـاازروحیه
ســـرکشوجســـورانســـاننســـبتبـــهخداونـــدمتعـــالونیـــززمینهســـازی
بـــرایگناهـــانبزرگترپردهبـــرمیدارد،چناناســـتکهعقوبـــتوعذاب
بســـیاریبرایآندرنظرگرفتهشـــدهاســـت.رســـولاکرم؟ص؟فرمود:»َمن

1  . نک: مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 30-31 .
2  . آل عمران / 135.

3  . کافی، ج 2 ص 288.
4  . مستدرک الوسائل، ج11، ص 368.
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ـــاَرَوُهَوباک؛کســـیکهگنـــاهکندو أذَنـــَبَذنبـــًاَوُهـــَوَضاِحـــٌکَدَخـــَلالَنّ
درآنحـــالخنـــدانباشـــدواردآتـــشدوزخمیشـــوددرحالـــیکـــهگریان

اســـت«.1
برهمیناســـاساســـتکـــهامامحســـنعســـکرى؟ع؟میفرماینـــد:»من
بهـــذا؛ازگناهاننابخشـــودنیاین ُاؤاَخُذااّل ُیْغَفرَلْیَتِنـــیال الّذنـــوبالّتـــیال
اســـتکهانســـانبگویـــد:کاشمرابـــهغیرازایـــنگناهمجـــازاتنکنند.

)یعنـــیآنگناِهمورداشـــارهراکوچكبشـــمارد«.
وجـــدبزرگوارشـــانامیرمؤمنـــانعلـــی؟ع؟میفرمایـــد:»اشـــّدالّذنـــوِبَما
اْســـَتهاَنِبِهصاحُبه؛بدترینگناهان،آناســـتکهصاحبشآنراکوچك

بشمرد«.2 
راویمیگویـــد:وقتیامـــامصادق؟ع؟فرمود:ازگناهحقیـــروریز،بپرهیز
)سبكمشـــمار(کهآمرزیدهنشـــود«،عرضکردم:گناهانحقیرچیست!؟
فرمـــودآناســـتکه:»الّرجـــلَیذنبفَیقـــولُطوبیلـــیلولمَیکـــنلیغیر
ذلـــك؛کســـیگنـــاهکندوبگویدخوشـــابـــهحالمناگـــرغیـــرازاینگناه

نداشتم«.3
بنابرایـــنبایـــدبهخداپناهبردوهمانندســـیدســـاجدان؟ع؟چنینعرضه
داشـــت:اّللهـــمَاُعوُذِبـــَكِمن...ااِلصـــراِرَعلیالَمآَثـــمواْســـِتصغارالَمعصَیة؛
پـــروردگارا!بـــهتـــوپنـــاهمیبـــرمازاصـــراربـــرگناهـــان،وکوچكشـــمردن

گناه«.۴

1  . مشکاة االنوار، ص 394؛ وسائل الشیعه، ج 11 ص 168.
2   نهج البالغه، حکمت 348.

3  . کافی، ج 2 ص 287.
4  . صحیفه سجادیه، دعای هشتم.



۷۷

    16. غبارهای فتنه و شبهه
یکـــیازنـــکاتمهمزندگـــی،ضرورتوبایســـتگیثباتقـــدمدرباورهاو
متزلـــزلنشـــدندرفتنههـــاوپیشآمدهاییاســـتکهظاهـــریمتفاوتبا
باورهـــایانســـانداردوعقلآدمیراتواناییتحلیلوهضمآننیســـت.در
ایـــنمواقعاســـتکهمیزانپایبندیانســـانبهاعتقاداتروشـــنمیگردد
وباورمندانوحقجویانحقیقی،درموجفتنههاوشـــبهاتســـیلافکن،
بایـــدبهدامـــانبزرگاندینوعلماربانـــیپناهببرندتاغبـــارفتنهها،دامن

ایمـــانآنـــانراغبارآلودننمایدوازصراطمســـتقیممنحرفنکند.
یـــکنمونـــهازاینقبیـــلفتنههاکـــهدرعصرامامحســـنعســـکری؟ع؟
پیـــشآمـــدوکیانمســـلمینرادرخطرقـــرارداد،موضوعجاثلیقمســـیحی
بـــود.ایـــنتردیـــدبهگونهایبـــودکهاســـالمرادرآســـتانهتزلزلقـــراردادو
اگـــرنبودافشـــاگریامامحســـنعســـکری؟ع؟،خطریبزرگدیناســـالم
راتهدیـــدمیکـــرد،امـــاآنحضـــرتبـــاافشـــاگریوتبیینحقیقـــت،چراغ

هدایتراروشـــننگاهداشـــت.
زندانـــیشـــدن ابوهاشـــمگفـــت: اســـتکـــه آورده ابـــنصبـــاغمالکـــی
َمنَرأی)ســـامرا(دچارقحطی ابومحمـــد؟ع؟چنـــداننپاییدکـــهمردمُســـّرَ
شـــدیدیشـــدند.معتمـــدعلـــیاهلل،پســـرمتـــوکل،دســـتوردادمـــردمبرای
طلببارانازشـــهربیرونروند.مردمســـهروزطلببـــارانکردند،اماباران
نیامـــد.روزچهـــارمجاثلیقمســـیحیهمراهمســـیحیانوراهبـــانبهصحرا
رفـــت.راهبـــیمیـــانآنـــانبـــودکههـــرگاهدســـتبهآســـمانمیگشـــود،
بـــارانســـیلآســـامیباریـــد.روزدومهـــمبـــههمینمنظـــوربیـــرونرفتندو
بـــارانفراوانـــیباریـــد؛چنانکهمردمســـیرابشـــدندودرخواســـتکردند
بـــارانقطـــعشـــود.ایـــنماجـــراموجـــبشـــگفتیوتردیدمســـلمانانشـــدو
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گروهیبـــهمســـیحیتمتمایلشـــدند.
خلیفه،شـــخصیرانـــزدصالحبنوصیففرســـتادوگفت:ابومحمدحســـن
بـــنعلیرااززنـــدانآزادکنواورانزدمنبیـــاور.وقتیامامآمد،خلیفهگفت:
امـــتمحمـــد؟ع؟راازایـــنهالکتوبدبختـــیرهاکن.امـــامفرمـــود:بهآنها
بگـــوفـــرداهمازشـــهربیرونرونـــد.خلیفهگفت:وقتـــیمردمازبـــارانبینیاز
شـــدهاند،بـــرایچهبیرونبرونـــد؟فرمود:برایاینکهشـــكراازآنـــانبزدایمو
ازورطـــهایکـــهدرآنگرفتـــارآمدهوباآنعقلواندیشـــهســـادهلوحـــانرابه
تباهیکشـــیدهاندرهاســـازم.بهاینترتیـــب،روزبعدهمآنانبیـــرونرفتندو

امامباجمعیتیانبوهازمســـلماناننیزازشـــهرخارجشـــد.
نصـــاراطبـــقمعمـــولدرخواســـتبـــارانکردنـــدوآنراهبدســـتهایشرا
بهآســـمانبلنـــدکردونصـــاراوراهباننیزدســـتبهدعابرداشـــتند.همان
زمانابریپیداشـــدوبارانآمد.امامدســـتورداددســـتراهـــبرابگیرندو
آنچـــهدردســـتدارد،خارجســـازند.وقتیچنینکردند،دیدنداســـتخوانی
میـــانانگشـــتاناوســـت.آنراگرفتنـــدونـــزدامـــامآوردند.حضـــرتآنرا
درخواســـتبارانکـــن.او درپارچـــهایپیچیـــدوبـــهراهـــبفرمـــود:حـــاال
درخواســـتکـــرد،امابـــاراننیامـــد.بلکـــهابرهاهمکنـــاررفتوخورشـــید
پیـــداشـــد.مـــردمشـــگفتزدهشـــدندوخلیفـــهازامامعلـــتآنراپرســـید،
فرمـــود:»دردســـتاوقطعهایازاســـتخوانیکـــیازپیامبرانخـــدابودکه
ازقبـــورانبیـــابـــهدســـتآوردهانـــد.هـــرگاهاســـتخوانپیامبریزیرآســـمان
ظاهرشـــود،بارانســـیلآســـامیبـــارد«.مردمبـــاگفتارامام؟ع؟آرامشـــدند

ودلهاشـــانمطمئنشـــد.1 

1  . الفصــول المهمــة، ص 268؛ صواعــق المحرقــه، ص 207؛ مناقــب آل ابــی طالــب، ج 4، ص 425 
)بــه اشــتباه متــوکل ذکــر شــده اســت( ؛ کشــف الغمــه، ج 3، ص 219 )بــا تفــاوت( . 
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نمونه ای دیگر
نمونـــهدیگـــر،گـــرهگشـــاییامـــامازافـــکارنادرســـتفـــردیبـــودکهبه
زعـــمخود،درقـــرآنتناقضاتبســـیارییافتهبـــود.»اســـحاقِکندى«که
ازفالســـفهاســـالموعـــرببـــهشـــمارمیرفـــت،کتابیتألیـــفنمودبـــهنام

قرآن«! »تناقضهـــاى
اومدتهاىزیادىدرمنزلنشســـتهوگوشـــهنشـــینیاختیـــارکردهوخود
رابهنگارشآنکتابمشـــغولســـاختهبود.روزىیکیازشـــاگرداناوبه
محضرامامعســـکرى؟ع؟شـــرفیابشـــد.هنگامـــیکهچشـــمحضرتبه
اوافتـــاد،فرمـــود:آیادرمیانشـــمامردىرشـــیدوجودنداردکـــهگفتههاى

اســـتادتان»کندى«راپاسخگوید؟
شاگردعرضکرد:ماهمگیازشاگرداناوهستیمونمیتوانیمبهاشتباه
اســـتاداعتراضکنیم.امامفرمود:اگرمطالبیبهشماتلقینوتفهیمشود،
 میتوانیـــدآنرابـــراىاســـتادنقلکنید؟شـــاگردگفت:آرى،امـــامفرمود:
ازاینجـــاکهبرگشـــتیبهحضوراســـتادبرووبـــااوبهگرمـــیومحبترفتار
نمـــاوســـعیکنبـــااوانسوالفـــتپیداکنـــی.هنگامیکهکامـــاًلانسو
آشـــناییبـــهعملآمـــد،بـــهاوبگو:مســـئلهاىبـــراىمنپیشآمدهاســـت
کهغیرازشـــماکســـیشایســـتگیپاســـخآنرانداردوآنمســـئلهایناست
کـــه:آیاممکناســـتگویندهقـــرآن،ازگفتارخـــودمعانیاىغیـــرازآنچه

شـــماحـــدسمیزنیدارادهکردهباشـــد؟
اودرپاســـخخواهـــدگفـــت:بلـــی،ممکـــناســـتچنیـــنمنظورىداشـــته
باشـــد.درایـــنهنگامبگو:شـــماچهمیدانید،شـــایدگویندهقـــرآنمعانی
دیگـــرىغیرازآنچهشـــماحدسمیزنید،ارادهکردهباشـــدوشـــماالفاظاو

رادرغیـــرمعنـــاىخودبـــهکاربردهاید؟
امـــامدراینجـــااضافهکرد:اوآدمباهوشـــیاســـت،طرحایـــننکتهکافی
اســـتکـــهاورامتوجهاشـــتباهخودکند.شـــاگردبهحضوراســـتادرســـیدو
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طبـــقدســـتورامامرفتـــارنمـــود،تاآنکـــهزمینهبـــراىطرحمطلبمســـاعد
گردید.ســـپسســـؤالامـــامرابـــهایننحومطرحســـاخت.

فیلســـوفبـــاکمـــالدقتبـــهســـؤالشـــاگردگـــوشدادوگفت:ســـؤال
خـــودراتکـــرارکـــن.شـــاگردســـؤالراتکـــرارنمـــود.اســـتادتأملـــیکـــرد
ذهـــن در چیـــزى کـــه دارد امـــکان نیســـت بعیـــد هیـــچ آرى، گفـــت: و
گوینـــدهســـخنباشـــدکـــهبـــهذهـــنمخاطـــبنیایـــدوشـــنوندهازظاهـــر
 کالمگوینـــده،چیـــزىبفهمـــدکـــهوىخـــالفآنراارادهکـــردهباشـــد.
اســـتادکهمیدانســـتشـــاگرداوچنیـــنســـؤالیراازپیشخـــودنمیتواند
مطـــرحنمایـــدودرحـــّداندیشـــهاونیســـت،روبهشـــاگردکـــردوگفت:تو
راقســـممیدهـــمکـــهحقیقترابهمـــنبگویـــی،چنینســـؤالیازکجابه

فکـــرتوخطـــورکرد؟
شـــاگرد:چهایرادىداردکهچنینســـؤالیبهذهنخودمنآمدهباشـــد؟
اســـتاد:نه،توهنوززوداســـتکهبهچنینمســـائلیرســـیدهباشـــی،بهمن

بگواینســـؤالراازکجـــایادگرفتهاى؟
شـــاگرد:حقیقتایناســـتکه»ابومحمد«)امامحســـنعســـکرى؟ع؟(

مرابااینســـؤالآشـــنانمود.
اســـتاد:اکنـــونواقـــعامـــرراگفتی.ســـپسافزود:چنیـــنســـؤالهاییتنها

اســـت. زیبنـــدهاینخاندان
اســـتادواقـــعبیـــن،بـــادركواقعیـــتوتوجهبـــهاشـــتباهخود،دســـتورداد
آتشـــیروشـــنکردنـــدوآنچـــهراکهبـــهعقیدهخـــوددربـــاره»تناقضهاى

قرآن«نوشـــتهبـــود،تمامًاســـوزاند!1

1  . بحاراالنوار، ج50، ص 311؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج3، ص 526.
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    17. علم غیب؛ ویژگی ممتاز
َتُهِمْنســـاِئِر ـــَنُحّجَ اهلَلَتبـــاَرَكَوَتعالیَبّیَ امامحســـنعســـکری؟ع؟:»إّنَ
غاِت،َوَمْعِرَفَهااْلْنســـاِبَوااْلجـــاِلَواْلَحواِدِث،

ُ
َشـــْیء،َوُیْعِطیِهالّل َخْلِقـــِهِبُکّلِ

ِهَواْلَمْحُجـــوِحَفْرٌق؛همانـــاخداوندمتعال، ذِلَكَلـــْمَیُکْنَبْیـــَناْلُحّجَ َوَلـــْوال
حّجـــتوخلیفـــهخـــودرابـــراىبندگانـــشالگـــوودلیلیروشـــنقـــرارداد،
همچنیـــنخداونـــدحّجـــتخـــودراممتـــازگردانـــدوبـــهتمـــاملغـــتهـــاو
اصطالحـــاتقبائـــلواقوامآشـــناســـاختوأنســـابهمـــهرامیشناســـدواز
نهایـــتعمرانســـانهاوموجوداتونیـــزجریاتوحادثههـــاآگاهیکامل
داردوچنانچـــهایـــنامتیـــازوجـــودنمیداشـــت،بیـــنحّجـــتخـــداوبیـــن

دیگـــرانفرقـــینبود«.1
یکـــیازنشـــانههـــایامامـــتوازراههایشـــناختبرگزیـــدگانالهیآن
اســـتکـــهرفتارهـــایخارقالعـــادهایازخـــودبـــروزمیدهندکـــهدرتوان
دیگـــراننیســـتوایـــنبزرگوارانباانتســـابایـــنقدرتبـــهذاتمقدس

پـــروردگار،همـــگانرابهســـویصـــالحورســـتگاریفـــرامیخوانند.
قابـــلتأملآنکـــهایناســـتفادهازعلمغیبیوپیشـــگوییهـــایغیبیدر
مـــواردیبـــودکهاســـاسحقانیتاســـالمیـــامصالـــحعالیُاّمـــت)همچون
مشـــروعیتامامـــتآنـــان(درمعـــرضخطـــرقـــرارمیگرفت،بدیـــنرویاز

ایـــنآگاهیبهصـــورت»ابـــزار«هدایـــتاســـتفادهمیکردند.
گاهیغیبیخود ازاماماندیگرآ کهامامعسکرى؟ع؟بیش مشهوراست
کهبهنظرمیرسدعلتاینامرشرائطنامساعد راآشکارمیساختهاست
آن در امامهادى؟ع؟ پدرش و یازدهم؟ع؟ امام که بود اختناقی پر وجّو
سامّراء به اجبار سر از هادى؟ع؟ امام که وقتی از زیرا کردند؛ می زندگی

1  . کافی، ج 1، ص 519، ح 11.
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کنترلبود،ازاینروامکانمعرفی گردیدبهشّدتتحتمراقبتو منتقل
امامبعدىوجودنداشتو فرزندش»حسن«بهعمومشیعیانبهعنوان
کار،حیاتاوراازناحیهحکومتوقتدرمعرضخطرجدىقرار این اصواًل
گواه و بهشیعیان امامعسکرى؟ع؟ معرفی کار بههمینجهت داد. می
صورت هادى؟ع؟ امام عمر پایانی ماههاى در باب، این در آنان گرفتن
از کههنگامرحلتآنحضرتهنوزبسیارىازشیعیان گرفت،1بهطورى

گاهینداشتند.2 امامتحضرت»حسنعسکرى«آ
گویـــاعاملدیگرىنیـــزدراینزمینهبیتأثیرنبـــودهوآناعتقادگروهی
ازشـــیعیانبـــهامامت»محمـــدبنعلی«،بـــرادرحضرتعســـکرى؟ع؟،در
زمـــانحیاتامـــامهادى؟ع؟بودهاســـت.اینگروهبراســـاسهمینپندار
اورادرمحضـــرامـــامهـــادى؟ع؟احتـــراممیکردنـــد،ولـــیحضرتبـــااین
پنـــدارمبـــارزهمیکـــردوآنانرابـــهامامـــتفرزندشحســـن؟ع؟راهنمایی

مینمود.
ایـــنعوامـــلدســـتبـــهدســـتهـــمدادهوموجبشـــكوتردیـــدگروهی
ازشـــیعیاندرامامـــتآنحضـــرتدرآغـــازکارگردیـــدهبـــود،ازایـــنروآن
حضـــرتبـــراىزدودنزنـــگارایـــنشـــكوتردیدهـــا،ونیزگاهبـــراىحفظ
یـــارانخـــودازخطـــر،ویـــادلگرمیآنـــان،ویـــاهدایـــتگمراهـــان،ناگزیر
میشـــدپردههاىحجابراکنارزده،ازآنســـوىجهـــانظاهر،خبردهد،
وایـــن،ازمؤثرتریـــنشـــیوههاىجلـــبمخالفـــانوتقویتایمانشـــیعیان

بود.3

1  . شیخ محمد جواد طبسی، حیاه االمام العسکری، ص 217.
2  . مسعودی، اثبات الوصیّه، ص 234.

3  . سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، ص 643.
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دو نمونه از علم غیب امام عسکری؟ع؟

الف: خبر از دل خادم
ابـــیحمـــزهنصیرخـــادممیگوید:ازامامعســـکری؟ع؟بارهاشـــنیدمکه
بـــاغالمانـــشکهتركزبانیـــارومیو...بودنـــدبازبانآنهـــاصحبتکرد،
منازاینمســـئلهتعّجبکـــردمودردلباخودمگفتـــم:»آخر«این]امام[
درمدینـــهبـــهدنیـــاآمـــده]چگونـــهترکـــیورومـــیو...صحبـــتمیکند[
...ایـــنرابـــهخـــودگفتم،ســـپسحضـــرتعســـکری؟ع؟بهمـــنروکرد
َتـــُهِمْنســـاِئِرَخْلِقِهَوَاْعطـــاُهَمْعِرَفَة اْســـُمُهَابـــاَنُحّجَ

َ
اهلَلَجـــّل وفرمـــود:»ِاّنَ

ذِلـــَكَلْمَیُکْن ْســـباَبَواْلَحواِدَث،َوَلْوال
ْ
غـــاَتَوااَل

ُ
َشـــْیٍءَوُهـــَوَیْعِرُفالّل ُکّلِ

ـــِةَواْلَمْحُجوِجَفْرقًا؛بهراســـتیخداوندیکهنامشبلنداســـت، َبْیـــَناْلُحّجَ
حّجتـــشراازدیگـــرمخلوقاتـــشممتـــازنمـــوده]بهایـــنصورتکـــه[بهاو
شـــناختهمهچیـــزراعطافرمـــودهواو)حّجتخدا(بـــهزبانهایمختلف،
اســـبابوعلـــلکارهـــاوحـــوادث]گوناگـــونکهپیـــشمیآیـــد[آگاهیو

شـــناختدارد،اگـــرایننبـــود،بینحّجت)امـــام(ومردمفرقـــینبود.1

ب: درخواست مالی
»ابوهاشـــمجعفرى«میگویـــد:ازنظرمالیدرمضیقهبودم.خواســـتموضع
خـــودراطـــینامهاىبهامامعســـکرى؟ع؟بنویســـم،ولیخجالتکشـــیدمو
صرفنظـــرکردم.وقتیکهواردمنزلشـــدم،امامصددیناربراىمنفرســـتاد
وطینامهاىنوشـــت:»هروقتاحتیاجداشـــتی،خجالتنکـــشوپروامکن

وازمـــابخواهکهبهخواســـتخـــدا،بهمقصودخودمیرســـی«.2

1  . ارشــاد شــیخ مفیــد، ص 322؛ کشــف الغّمــة، ص 305؛ بــه نقــل ازمحّجــة البیضــاء، ج 4، ص 
.326

2  . کافی، ج1، ص 508؛ ارشاد، ص343.
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    18. زیرکی مؤمنانه
یکـــیازخصلتهـــایممتازوپســـندیدهفردمســـلمان،کیاســـتوزیرکی
اســـتتادرمواردنیاز،بتوانـــدضمنحفظایمانوتقـــوا،ازمهلکههابرهد.
پیامبـــراکـــرم؟ص؟میفرمـــود:»اْلُمْؤِمـــُنَکّیـــٌسَفِطٌنَحـــِذٌر؛انســـانمؤمن،
َذاَنْوُم زیرك،عاقلوهشـــیاراســـت«.1حضرتعلـــی؟ع؟نیزمیفرمـــود:»َحّبَ

ْکیاِسَوِإْفَطاُرُهْم؛خوشـــاخوابزیرکانوخوشـــاافطارشـــان«.2
َ ْ
األ

روزییکـــیازأصحابامامحســـنعســـکری؟ع؟،درمجلسآنحضرت
بهآنگرامیعرضهداشـــتکهیکیازبرادرانشـــیعه،نـــزدمنآمدوازمن
پرســـید:»منگرفتـــارمخالفانمذهبشـــیعهشـــدهاموآنانمرادرمســـئله
امامـــت،میآزماینـــدوقســـممیدهند،جانمدرخطراســـت،چـــهکنمتااز

دستشـــاننجاتیابم؟«
مـــنبـــهاوگفتـــم:»مگـــرچـــهمیگوینـــد؟«گفـــت:»میگوینـــدکـــهآیـــا
معتقـــدىفالنـــیپـــسازرســـولخـــدا؟ص؟امـــاماســـتومـــنچـــارهاىجـــز
گفتـــنآرىنـــدارموگـــرنهمـــرابهبـــادکتكمیگیرنـــد.منهمبـــهناچار
گفتـــم:»َنَعـــم؛آرى«وقصـــدمگفتـــن»َنَعَمًا«ازانعامبودکهشـــاملشـــتر،
گاووگوســـفندمیشـــود؛اّماآناناصـــرارمیکنندومیگوینـــدبگو:»َواهلِل؛

ســـوگند.« بهخدا
ایپســـررســـولاهلل!منبهآنشـــیعهمظلـــومگفتم:»اگـــرگفتندبگو»و
اهلل«تـــوبگـــو»وّلـــی«؛ازفالنکارصـــرفنظرکـــرد؛زیراآنانپـــینخواهند

بـــردوتوجانســـالمبـــهدربرى.«
پـــسبهمنگفت:»اگربهصـــورتواضحازمنخواســـتندبگویم»واهلل«

1  . بحاراالنوار، ج64، ص307. 
2  . نهج البالغه، حکمت 145.
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و»ها«رادرآنآشـــکارکن،چهکنم؟«
گفتـــم:»بگـــو:»َواهلُل؛)وخداونـــد(و»ها«رارفعبده؛زیـــرادرصورتعدم
کســـرهدادنبه»ها«،ســـوگندشمردهنمیشـــود.«آندوسِتمؤمنرفتو
پـــسازمّدتینـــزدمنآمدوگفت:»همـــانمطالبرابرمنعرضهداشـــتند

ومراقســـمدادند،وهمـــانطورکهتوگفتـــیعملکردم.«
ْنـــَتَکَماَقـــاَلَرُســـوُلاهلِل؟ص؟

َ
امامحســـنعســـکرى؟ع؟بـــهاوفرمـــود:»أ

َمِن َعَلیاْلَخیـــِرَکَفاِعِلِه،َلَقـــْدَکَتَباهلُلِلَصاِحِبـــَكِبَتِقیِتِهِبَعـــَدِدُکّلِ
ُ

اّل
َ

الـــّد
یَناَحَســـَنًة،َوِبَعَدِدَمـــْنَتَرَك ِقیـــَةِمـــْنِشـــیَعِتَناَوُمَواِلیَنـــاَوُمِحّبِ اْســـَتْعَمَلالّتَ
ْدَناَهاَحَســـَنٌةَلـــْوُقوِبَلِبَهاُذُنـــوُبِماَئِةَســـَنٍةَلُغِفَرْتَو

َ
ِقیـــَةِمْنُهْمَحَســـَنًةأ الّتَ

َلـــَكِبِإْرَشـــاِدَكِإیـــاُهِمْثُلَمـــاَله؛تومشـــمولهمانفرمایشرســـولخدا؟ص؟
هســـتیکهفرمـــود:»راهنماىبـــهخیرهمچـــونانجامدهندهآناســـت.«
خداونـــدبـــراىرفیـــقتـــوبـــهســـببتقیـــهاىکهکـــردبهشـــمارافـــرادىاز
شـــیعیانوموالیـــانودوســـتدارانمـــاکـــهتقیهرابهکاربســـتهاند،حســـنه
عطـــاکـــردهوبهتعدادافـــرادىکهتقیهراتركگفتهاندنیزحســـنهنوشـــته
اســـت.کمترینآنحســـنه،آناســـتکهاگرباگناهانصدســـالروبهرو
شـــود،همـــهآمرزیـــدهشـــود،وبـــراىتوبـــهســـببایـــنراهنماییوارشـــاد،

هماننداوحســـنهخواهـــدبود.«1

1  . اإلحتجــاج علــی أهــل اللجــاج، احمــد بــن علــی طبرســی، نشــر مرتضــی، مشــهد،1403، ج 2، 
ص460.
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    19.یک باور زیبا
ُتْدَفـــُعِباْلُمغاَلَبِه،َوااْلْرزاُق امامعســـکری؟ع؟فرمودند:»اْلَمقادیُراْلغاِلَبِهال

ُتْدَفُعِبااْلْمســـاِكَعْنها«. ـــَرِه،َوال
َ

ُتناُلِبالّش اْلَمْکُتوَبِهال
بعـــدازجنگجهانـــیاول،بیماریوبادراروپاشـــیوعپیداکـــرد.آنزمان
میکروبوباکشـــفشـــدهبودوهمهمیدانســـتندکهایـــنمیکروبباآب

منتقلمیشـــود.
یکـــیازخانمهـــایتحصیـــلکـــردهکـــهازوبـــامیترســـید،فـــوقالعـــاده
مراقـــبخـــودبـــود؛آبنجوشـــیدهنمیخـــورد،ســـبزیجاترابـــاپرمنگنات
میشســـت،میوههـــایخـــامرانمیخـــوردویـــاکامـــاًلضدعفونـــیمیکرد.
حساســـیتودقتاوبـــهگونهایبودکـــهحتیغذاهایـــشرانیزخودش
تهیـــهمیکـــرد؛زیرابـــهمســـتخدمبیســـوادشاطمیناننداشـــت.خالصه
هـــرکاریکـــهالزمبـــودانجـــاممـــیدادتاازایـــنبیمـــاریدرامـــانبماندو

مبتالنشـــود.
ایـــنخانـــمیـــكروزمیخواســـتشـــیربنوشـــد؛ازایـــنروشـــیرراکامـــاًل
جوشـــاندوصبرکردتاســـردشـــود،اتفاقًامگسیدرآنشـــیرافتادوسپساز
آنبیـــرونآمـــد. خانمبااینکهاینصحنـــهرادیداماتوجهـــینکرد؛زیرادر

آنوقـــتمگـــس،جـــزءناقلیـــنمیکروبوبـــابهحســـابنمیآمد.
آنزنشـــیررانوشـــیدوپـــسازچنـــدیبـــراثـــرابتـــالبـــهبیمـــاریوبـــا

1 درگذشـــت.
احتیاطشکردازسهووخباط2             

چونقضاآیدچهسودستاحتیاط3    

1  . داستان دوستان، ص 642.
2  . گرد و غباری که از حرکت پا بر می خیزد. حالتی شبیه به دیوانگی.

3  . مولوی.
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مکتب خانه ی انبیا
یکـــیازویژگیهـــایمکتـــبانبیـــاکـــهآنراازدیگرمکاتبمـــادیجدا
وممتـــازمیکنـــد،ایـــناســـتکـــهدرمکتـــبخداپرســـتانتنهایـــكاراده


َّ
ـــَرِفیالُوُجـــوِدِاال ُمَؤّثِ حکومـــتمیکنـــدکههمـــانارادهخداونداســـت.»ال

اهلل«.
باورمنـــدانمســـلمانبرطبـــقآموزههـــایدینـــی،درعینحـــالکهاصل
عّلیتوتأثیرگذاریاســـبابطبیعیراباوردارند،خداوندرابهعنوانسبب
ســـازوســـببســـوزقدرتمندیمیدانندکـــههمهچیـــزدرقبضهاختیـــاراوو
مقهورقدرتوشـــوکتاوســـتوبرخالفنگرشانســـانهایسطحینگر،
کـــههمـــهچیـــزرادرچارچوبمـــادیعلتومعلولـــیمیبیننـــد،خداوندی
کـــهایناســـبابراآفریـــدهوبههریکخاصیتواثربخشـــیدهاســـت،همو
میتوانـــدبـــرفـــرازاینعلـــلومعلـــوالتوســـببومســـبباتمـــادی،درهر
لحظـــهکـــهبخواهـــدآناثـــروخاصیـــتراازآنهاگرفتـــهوخنثـــینماید،تا
انســـانبدانـــدکهحقایـــقعاَلمتنهاآننیســـتکهاومیبینـــدومیفهمد.
چـــهبســـاتأکیدبـــرگفتن»انشـــاءاهلل«1نیـــزگویـــایهمیننکتهباشـــد
کـــهحقایـــقعالـــمهســـتی،تنهاآننیســـتکـــهبهچشـــمســـرمیبینیمو
آنگاهکـــهبنـــابرحکمـــتوتدبیرالهی،مشـــیتپروردگاربـــرتحققامری
تعلـــقبگیرد،کوتاهتریـــن،کاراتریـــنونزدیکترینراهرابرایرســـیدنبه
مقصـــدوتحقـــقاهـــداف،پیـــشپایانســـانقـــرارمیدهـــد؛زیـــراازقدرتی
مـــددخواســـتهاســـتکهبرهـــرکاریتواناســـتوفراتـــرازذهـــنوارادهها،

ــْل  ــیَت َو  ُق ــَک اَِذا نَِس ــْر َربَّ ــاَء اهللُ َواْذُک ــَداً ااِّل اَْن یََش ِــَک َغ ــٌل ذل ــی فاِع ّ ــٍئ اِن ــنَّ لَِش َ 1  . »َو ال تَُقول
َعَســی اَْن یَْهِدیـَـِن َربِّــی اِلَقْــَرَب مـِـْن َهــَذا َرَشــَداً؛ نبایــد دربــاره  ی کاری کــه میخواهــی فــردا انجــام 
دهــی، بگویــی کــه مــن آن را انجــام میدهــم،  مگــر آنکــه ـ بگویــی اگــر ـ خــدا بخواهــد و خــدا 
را هنگامــی کــه فرامــوش کــردی یــاد کــن و بگــو شــاید )و امیــد اســت( کــه پــروردگارم مــرا بــه 

کوتاهتریــن راه رشــد هدایــت و رهنمــون ســازد«. کهــف، 24-23.
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اســـبابرادراختیـــارانســـانقرارمیدهـــد؛گاهآتشراســـردوگاهکودکرا
درگهـــوارهبـــهنطقمـــیآوردودههـــانمونهومصـــداقدیگر.

مهـــمآناســـتکهبدانیـــموبپذیریمکهحـــوادثواتفاقـــاتاطرافما،
بـــدوندلیلوحکمتنیســـتوهمهچیـــزتحتســـیطرهوارادهیخداوند
قرارداشـــتهودرعلمالهیثبتشـــدهاســـت؛لذاامامحســـنعســـکری؟ع؟
ُتناُل ُتْدَفـــُعِباْلُمغاَلَبـــِه،َوااْلْرزاُقاْلَمْکُتوَبِهال میفرمایـــد:»اْلَمقادیُراْلغاِلَبِهال
ُتْدَفُعِبااْلْمســـاِكَعْنها؛مقّدراتیکهدرانتظارظهورمیباشـــدبا ـــَرِه،َوال

َ
ِبالّش

زرنگـــیوتالشازبیننمیرودوآنچهمقّدرباشـــدخواهدرســـید،همچنین
رزقوروزىهرکـــس،ثبتوتعیینشـــدهاســـتوباحـــرصوطمعورزیو
زیـــادهخواهیبهدســـتنمـــیآید،همچنانکـــهبانگهدارىهـــمنمیتوان

آنرادفـــعکرد«.1
یعنـــیآنچـــهخواســـتومشـــیتالهـــیبـــدانتعلـــقگرفتـــهوبـــرطبـــق
مصلحـــتوحکمـــتخداونـــدباشـــد،محقـــقخواهدشـــد؛اگرچـــهدرکو

دریافـــتانســـانآنرابرتابـــد.

1  . أعالم الّدین، ص 313؛ بحاراألنوار، ج 75، ص 379.
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    20. دو خصلت خاص
همـــهانســـانهاعالقهمندیهـــاوتعلقاتیدارنـــدکهدربســـیاریازموارد،
دلکنـــدنازآنهـــاســـختوجانفرســـاخواهدبـــود؛ازعالقـــهومحبتبه
زنوفرزنـــدوفامیـــلگرفتـــه،تـــاتعلقخاطـــریکهبـــهامکانـــاترفاهیو
تجمـــالتدنیایـــیپیـــداکردهاســـت.قطعًااصـــلاینمحبـــتچیزیبدی
نیســـت،ولینبایـــددلبســـتگیبهگونهایباشـــدکهایمـــانوآخرتخود

رافـــدایآنهاکند.
اگرانســـانبهاینباوربرســـدکهرهاکردنخودازتعلقاتودلبستگیها،
باعـــثاوجگرفتـــن،آرامشروحوروانودیگـــراتفاقهایخوبدرزندگی

اومیشـــود،برایدلکندنودســـتکشـــیدنرغبتپیدامیکند.
دســـتوراتیکـــهدرآموزههـــایدینـــیمبنـــیبـــرانفـــاقواحســـان،صدقـــه
دادن،بخشـــشامـــوال،قرضدادن،وقـــفکردنومانندآنآمدهاســـت،
همگـــیبهانههاییاســـتکهباعـــثمیگـــرددتعلقخاطربهداشـــتههای

دنیایـــیدرانســـانتعدیلپیداکندودرمســـیردرســـتقـــرارگیرد.
قـــرآنکریـــمآمـــوزهزیبـــایدلکنـــدنازتعلقـــاتورهایـــیاززنجیرهای
وَن ـــاُتِحُبّ ـــیُتْنِفُقواِمَمّ َحَتّ مادیـــاتراچنینترســـیممیکند:»َلـــْنَتَناُلوااْلِبَرّ
ِبـــِهَعِلیـــٌم؛هرگزبه)حقیقـــت(نیکوکاری اهلَلَّ َوَمـــاُتْنِفُقـــواِمْنَشـــْیٍءَفـــِإَنّ
نمیرســـیدمگراینکهازآنچهدوســـتمیدارید،)درراهخـــدا(انفاقکنید؛



۹۰

وآنچـــهانفاقمیکنیـــد،خداوندازآنآگاهاســـت«.1  
بهقولحافظ:

دهروزمهرگردون،افسانهاستوافسون
نیکیبهجاییاران،فرصتشماریارا!   

سخاوتدرسیرهامامعسکری؟ع؟
اهـــلبیـــتعصمتوطهـــارت؟مهع؟برتریـــننمونهواســـوهکامـــلصفات
عالیهانســـانیبودندودرزندگیخوداهلخیررســـانیبهمردمواحســـانو
نیکیبهآنهابودند.درزیارتجامعهدروصفاحســـانوســـخاوتایشـــان
ِتُکُم چنیـــنمیخوانیـــم:»ِفعِلَکـــمالَخیـــر،َوَعاَدِتُکـــمااِلحســـان،َوَســـجّیَ
الَکَرم؛ســـفارششـــماتقواوکارشـــماخیرونیکیاســـت.عادتشمانیکی

وروششـــماکَرموبخشـــشاست«.2  
امامحســـنعســـکری؟ع؟نیـــزهماننداجدادبزرگوارشـــاناهلســـخاوت
واحســـانبودنـــدودرمناســـبتهایگوناگـــون،ازنیازمنـــدانوگرفتاران

میکردند. دســـتگیری
»محمـــدبـــنعلـــی«میگویـــد:زمانیبـــراثـــرتهیدســـتیکارزندگـــیبرما
ســـختشـــد.پدرمگفت:بیاباهمبهنـــزدابومحمد)امامعســـکری؟ع؟(
برویـــم.میگوینـــداومردیبخشـــندهاســـتوبهجودوســـخاوتشـــهرت

دارد.گفتـــم:اورامیشناســـی؟گفـــت:نه،اوراهرگـــزندیدهام.
بـــاهمبـــهراهافتادیـــم.دربینراهپـــدرمگفت:چقدرخوباســـتکهآن
بزرگـــواردســـتوردهـــدبهمـــاپانصددرهـــمبپردازند!تـــابـــاآننیازهایمانرا
برطرفکنیم.دویســـتدرهمبرایلباس،دویســـتدرهـــمبرایپرداخت

1  . سوره آل عمران، آیه 29.
2  . نک: زیارت جامعه کبیره، مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی.
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بدهـــیوصـــددرهمبرایمخـــارجدیگر!
منپیشخودگفتم:کاشبرایمنهمسیصددرهمدستوردهدکهبا
صددرهمآنیكمرکببخرموصددرهمبرایمخارجوصددرهمبرای
پوشاكباشدتابهکوهستان)دراطرافهمدانوقزوین(بروم.هنگامی
کهبهسرایامامرسیدیم،غالمآنحضرتبیرونآمدهوگفت:علیبن
ابراهیموپسرشمحمدواردشوند.چونواردشدهوسالمکردیم،امامبه

پدرمفرمود:»ایعلی!چراتاکنوننزدمانیامدهای؟«
پـــدرمگفـــت:ایآقـــایمـــن!خجالتمیکشـــیدمبـــااینوضعنزدشـــما

بیایم.
وقتـــیازنـــزدآنحضـــرتبیـــرونآمدیم،غـــالمآمدهوکیســـهپولـــیرابه
پـــدرمدادوگفت:اینپانصددرهماســـت،دویســـتدرهمبرایپوشـــاك،
دویســـتدرهـــمبـــرایبدهـــیوصـــددرهـــمبـــرایمخـــارجدیگـــر.آنـــگاه
کیســـهایدیگـــردرآوردهوبـــهمـــندادوگفـــت:اینســـیصددرهماســـت،
صـــددرهمبرایخریدمرکـــبوصددرهمبرایپوشـــاكوصددرهمدیگر

بـــرایســـایرهزینههـــا،امـــابهکوهســـتاننـــرو،بلکهبهســـوراء1بـــرو!«.2  
بـــراینبـــاور،شـــیعیانومحبـــانآنحضـــرتبایدباتأســـیبهایشـــاندر
حـــدتـــوانخـــودبـــهگرهگشـــاییازمشـــکالتورفـــعموانـــعزندگـــیمردم
بپردازنـــد،بـــهویـــژهافـــرادثروتمندکهوظایفشـــانبیـــشازدیگراناســـت
وبـــاکمـــکبهنیازمنـــدانمیتواننـــددردنیـــاازدعایخیردلســـوختگانو
گرفتـــارانبهرهمنـــدگردنـــدوازطرفـــی،آخرتخویـــشراهمآبـــادنمایند.
بههمینســـبببـــودکهامامحســـنعســـکری؟ع؟میفرمـــود:»َخْصَلتاِن

1  . منطقه ای نزدیک بغداد.
2  . اصــول کافــی، کتــاب الحجــة، بــاب مولــد ابــی محمــد الحســن بــن علــی، ح 3؛ قمــی، شــیخ 

عبــاس، منتهــی اآلمــال، ج2، ص917، قــم، هجــرت، 4731.
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َلْیـــَسَفْوَقُهماَشـــْیٌء:ااْلیماُنِباهلِل،َوَنْفـــُعااْلْخواِن؛دوخصلـــتوحالتیکه
واالتـــرازآندوچیـــزنمیباشـــدعبارتنداز:ایمـــانواعتقادبـــهخداوندونفع

رســـاندنبهدوستانوآشـــنایان«.
    



۹3

فصل سوم 

عصر غیبت؛ آغاز دوران انتظار
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همانگونهکهدرصفحاتابتداییکتاباشارهشد،یکیازابعادهفتگانه
فعالیتهایامامحسنعسکریآمادهسازىشیعیانبراىدورانغیبت

فرزندخودامامدوازدهمبود.
باتوجهبهحدیثثقلینونیزروایاتمتعددیکهدرآنهابهنقلازپیامبر
اعظم؟ص؟بروجود12نفربهعنوانجانشیننامبردهوآنحضرتمسیر
هدایتبشررامعیننمودهبودند،ازاینروتمامیائمه؟مهع؟درزمانحیات
خویش،امامپسازخودرامعرفیودرمواردینیزبادالیلوکراماتمتعدد،

بهتثبیتوتکمیلاینفراینداقداممینمودند.

آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت امام دوازدهم 
اینآمادهسازیمردمبرایغیبتامامزمان؟جع؟بهگونهایاستکه
روایاتغیبتامامدوازدهمونیزنشانههایظهورووظایفشیعیانونیز
لزومصبروتالشبرایظهوروثوابانتظارفرج،بهتدریجودرهمهعصرها
به تادیگرپیشوایاننقلشدهوضمنآگاهیبخشی پیامبرخاتم؟ص؟ از

وجودچنینشخصی،آنانرابرایدورانغیبتمهیامیساختند.
شدن پنهان که است آن روش این انتخاب اصلی دالیل از یکی شاید
پیشواورهبرهرجمعیت،یكحادثهغیرطبیعیونامأنوساستوباورکردنآن
ونیزتحملمشکالتناشیازآن،برایمردمدشواراست؛ازاینروپیامبرو
امامانپیشین،بهتدریجمردمرابااینموضوعآشناساخته،افکاررابرای

پذیرشآنآمادهمیکردند.
به بهصورتجدیتری وعسکری؟امهع؟، امامهادی درعصر اینتالش، 
وسیلهی به را کارها از بعضی هادی؟ع؟ امام که چنان میخورد؛ چشم
نمایندگانانجاممیدادوخودکمترباافرادتماسمیگرفت.اینامردرزمان
امامعسکری؟ع؟،جلوهیبیشترییافتوایشانضمنتأکیدبرتولدحضرت
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مهدی؟ع؟،اورافقطبهشیعیانخاصوبسیارنزدیكنشانمیداد.ازسوی
دیگر،تماسمستقیمشیعیانباخودآنحضرتنیزروزبهروزمحدودتروکمتر
میشد؛بهگونهایکهحتیدرشهرسامراازطریقنامهیابهوسیلهینمـایندگــان
خویش،بـهمردمپاسخمیداد.بدینترتیب،آنانرابرایپذیرشاوضاعوشرایط
عصرغیبتوارتباطغیرمستقیمباامامآمادهمیساخت.اینهمانروشیاست
کهامامدوازدهم؟جع؟درزمانغیبتصغرادرپیشگرفتوبهتدریجشیعیان

رابرایدورانغیبتکبراآمادهساخت.1
بستر ایجاد عسکری؟ع؟، حسن امام مهم اقدامات از یکی بنابراین،
برایدورانغیبتآخرینحجتخداوندحضرت آمادگیفکری و ذهنی

مهدی؟جع؟بود.

از والدت موعود تا شهادت امام عسکری؟ع؟
امامحسنعسکری؟ع؟درفاصلهپنجسالیکهازتولدحضرتمهدی؟جع؟
معرفی شیعیان به را مهدی؟جع؟ امام داشت، وجود ایشان شهادت تا
میکند،تادرشناختآخرینامام،بهگمراهینیافتند.بهعبارتدیگر،
از است. بسیارحساسی دوره اماممهدی؟جع؟، زندگی آغازین سالهای
سوییدشمنانبهدنبالآنندکهفرزندامامحسنعسکری؟ع؟راشناسایی
کرده،بهقتلبرسانندوازسویدیگرشیعیانودوستاناماممهدی؟جع؟
میخواهندامامدوازدهمرابشناسندتابهگمراهیگرفتارنشوند؛بنابراین
ازتوّلدفرزندش امامعسکری؟ع؟درهمانحالکهمراقباستدشمن
باخبرنشودووالدتاوپوشیدهبماند،برایجلوگیریازگمراهیشیعیان
همان که فرزندش والدت از را آنان رهبری، و امامت مسیر از انحراف و

1 . نک: مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، ص615 ـ 662.
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جانشینبرحقاوستآگاهمیسازد.
برایناساسآنحضرتباچندینروش،فرزندشانرابهدیگرانمعرفی
کردهومقدماتامامتایشانرافراهمنمودندکهدرادامهاشارهایبهآنها

خواهیمداشت.

یک. نشان دادن حضرت مهدی؟جع؟ به خواّص
یازدهم؟ع؟ امام ویژه پیروان از و شیعه بزرگان از که احمدبناسحاق
میخواستم و شدم شرفیاب عسکری؟ع؟ امام خدمت میگوید: است
بگویم، کهسخنی آن از پیش ولی کنم؛ سؤال او از پس امام دربارهی
فرمود:»ایاحمد!هماناخدایمتعالازآنزمانکهآدمراآفریده،زمینرا
ازحّجتخودخالینگذاشتهاستوتاقیامتنیزچنیننخواهدکرد.به
واسطهحّجتخدا،بالازاهلزمینبرداشتهمیشودو]بهبرکتوجوداو[ 

بارانباریدهوبهرههایزمینیبیرونمیآید«.
عرضکردم:»ایپسررسولخدا!اماموجانشینپسازشماکیست؟«

آنحضرتباشتاببهدرونخانهرفتوبازگشتودرحالیکهپسری
سهسالهبردوشداشتکهرویشهمانندماهتماممیدرخشید،فرمود:
گرامی او حّجتهای و متعال خدای نزد اگر اسحاق! بن احمد »ای
نبودی،اینپسرمرابهتونشاننمیدادم.همانااوهمناموهمکنیهرسول
خداستوکسیاستکهزمینراازعدلودادپرمیکند،همانگونهکه

ازظلموستمپرشدهاست«.
گفتم:سرورمن!آیانشانهایهستکهقلبمبهآنآرامگردد؟!

روان عربی زبان به و بهسخنگشود لب آنکودك، اینهنگام[ ]در
خواهم انتقام خدا دشمنان از که هستم زمین در اهلل بقیة »من گفت:
گرفت.ایاحمدبناسحاق،پسازاینکهباچشمخودمیبینیدرپی
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نشانهمباش!«.
احمدبناسحاقگوید:»پس]ازشنیدناینسخنان[ باشادمانیازخانه

امامبیرونرفتم«.1
همچنینمحمدبنعثمانوچندتندیگرازبزرگانشیعهنقلمیکنند:
چهلنفرازشیعیاننزدامامیازدهم؟ع؟گردآمدیم.آنحضرت،فرزندش
رابهمانشاندادوفرمود:پسازمن،اینامامشماوجانشینمناست.از
اوفرمانبریدوبعدازمندردینخودپراکندهنشویدکههالكخواهیدشد

و]بدانیدکه[پسازامروز،اورانخواهیددید....2

دو. استفاده از سّنت عقیقه
ولیمه و کردن عقیقه اسالمی، سنتهای و دینی برنامههای از یکی
مردم از جماعتی کرده، قربانی گوسفندی یعنی است؛ نوزاد برای دادن
دارد. فراوان تأثیر فرزند، عمر وطول درسالمتی که مینمایند میهمان را
امامحسنعسکری؟ع؟بارهابرایفرزندشعقیقهکرد،3تاضمنعملبه
اینسنتنیکویپیامبرگروههایبسیاریازشیعیانراازوالدتامام

دوازدهم؟جع؟آگاهسازد.
خود، شیعیان از یکی برای عسکری؟ع؟ امام گوید: محمدبنابراهیم
گوسفندسربریدهایفرستادوفرمود:»اینازعقیقهفرزندم،محمداست«.۴

سه. خبر دادن از طریق نامه نگاری
شایستگان و برجستگان از که قمی احمدبناسحاق نوادگان از یکی

كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، باب 38، ح 1، ص 80.  . 1
كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، باب 43، ح 2، ص 162.  . 2

3 . همان، ج2، باب42.
4 . همان، ح10، ص 158.



۹8

جّد به عسکری؟ع؟ حضرت موالیمان از نامهای میگوید: است شیعه
بزرگوارم»احمدبناسحاق«کهنمایندهآنحضرتبودرسیدکهدرآن،
بهخطآنحضرتآمدهبود:»برایمافرزندیبهدنیاآمد.اینرازیاست
برای جز را او ]والدت[ ما بماند. پوشیده مردم از و باشد تو نزد باید که
نزدیکترینبستگانودوستانآشکارنکردیم.دوستداشتیمآنرابهشما
اعالنکنیم،تاخداتورابهوسیلهآن،شادگرداند؛همانگونهکهمارابه

وسیلهاوشادکرد.والسالم«.1

چهار. معرفی هنگام دریافت هدایای ماّدی
مالی واجبات و ماّدی هدایای فرستادن شیعیان، برنامههای از یکی
برایامامانمعصومبودهاست.آنبزرگواراننیزپسازپذیرفتنآن ها،از

نیازمندانجامعهرفعنیازمیکردند.
ابناسحاقیکیازوکیلهایامامحسنعسکری؟ع؟میگوید:اموالیاز
شیعیانرابهمحضرامامیازدهم؟ع؟بردمتابهآنحضرتتقدیمکنم.در
آنحال،فرزندخردسالحضرتباچهرهایکهمانندماهتماممیدرخشید
درکنارامامحضورداشت.امامعسکری؟ع؟روبهفرزندخودکرده،فرمود:

»فرزندم!هدایایشیعیانودوستانترابازکن«.
کودكفرمود:»ایموالیمن!آیارواستدسِتپاك]خود[ رابههدایای
ناپاكواموالپلیدیکهحاللوحرامآنبهیكدیگرآمیختهاست،دراز

کنم؟«
است اینان میان در آنچه اسحاق، ابن »ای فرمود: عسکری؟ع؟ امام
بیرونآورتاحاللوحرامآنراجداکند«.پساولینکیسهرابیرونآوردم.
کودكگفت:»اینکیسهازفالنشخصازفالنمحلهشهرقماست]ونام

1 . همان، ح15، ص160.
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اووناممحله اشرافرمود[کهدرآنشصتودواشرفیاست.چهلوپنج
اشرفیازآن،بهایفروشزمینسنگالخیاستکهصاحبشآنراازپدر
خود،ارثبردهاستوچهاردهدیناِرآنبهایُنهجامهاستکهفروخته،و

سهدینارشوجهاجارهدکانهااست«.
امامعسکری؟ع؟فرمود:»فرزندعزیزم!راستگفتی.اکنوناینمردرا
راهنماییکنکهکدام]ازایناموال[حراماست؟«کودكبادقتتمام،
سّکههایحرامرامشخصوعلتحرامبودنآنهارابهروشنیبیانکرد.
سپسکیسهدیگریبیرونآوردم.آنکودكپسازبیاننامونشانو
محلسکونتصاحبآن،فرمود:»درآنکیسه،پنجاهاشرفیاستکه
دستزدنبدانبرایماروانیست«.سپسعلتناپاکیآناموالرایكبه
یكبیانکرد.آنگاهامامعسکری؟ع؟فرمود:»پسرجانم!راستگفتی.
سپسروبهاحمدبناسحاقکردوفرمود:»همهرابهصاحبشبرگردانیا
سفارشکنکهآنهارابهصاحبانشبرسانند.مارانیازیبهآننیست«.1

پنج. تبیین نشانه های جانشین و معرفی حضرت مهدی؟جع؟ به عنوان 
جانشین خود

معّرفی عسکری؟ع؟، حسن امام بزرگ اقدامات و مسئولیتها از یکی
موقعیتهای در ایشان بود. خود جانشینی به مهدی؟جع؟ حضرت
و میپرداختند زمان؟جع؟ امام معرفی به وعمل درسخن آمده، فراهم

مشخصاتونشانههایایشانرابرایشیعیانتبیینمیکردند.
»ابواالدیان«یکیازبزرگتریننامهرسانهایآنحضرتبودهاست.او
میگوید:نامههایآنحضرترابهشهرهامیبردم.دربیمارییکهامام
ازدنیارفتبهخدمتشرسیدم.حضرتنامههایینوشتوفرمود: باآن

كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، باب 43، ح 21، ص 190.  . 1
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»اینهارابهمدائنمیبری،پانزدهروزدرسامرانخواهیبود،روزپانزدهمکه
داخلشهرشدی،خواهیدیدکهازخانۀمننالهوشیونبلنداست...،
ارائه ازشماکیست؟حضرتسهنشانه امامبعد عرضکردم:سرورمن،
فرمودند:نمازخواندنبرجنازۀمن،خبردادنازنامهها،وجوابدادنبه

زائرانقمی،کههرسهدرحضرتمهدی؟جع؟محّققشد«.1
همچنیندرمــواردفــراوانی،باکلماتمختلفبــهمعرفیجانشینخود
بهافرادمورداطمینانپرداختهاست.برخیازتعابیریکهامامیازدهم؟ع؟

برایمعرفیحضرتمهدی؟جع؟بهکاربرده،بدینقراراست:
-»هذاصاحبکمبعدی؛این،بعدازمنصاحبشمااست«.2

-»انابنیهوالقائممنبعدی؛همانافرزندم،قائمبعدازمناست«.3
-»هذاامامکممنبعدیوخلیفتیعلیکم؛اینپیشوایشماپسازمن

وجانشینمنبرشمااست«.۴
-»ابنیمحمدهواالمامالحجةبعدی؛فرزندممحمد،هماناماموحجت

پسازمناست«.۵

گردان ممتاز شش. تکمیل زنجیره نیابت از طریق تربیت شا
به توجه با ـ میشد، نزدیکتر عصر؟جع؟ امام دوران به زمان هرچه
ـ اختناقموجودونیزپراکندگیشیعیاندرمناطقوکشورهایمختلف
نایبان ازطریق بامعصوم؟ع؟ ارتباط و امام اموربهنمایندگان واگذاری

كمــال الدیــن، شــیخ مفیــد، ص475؛ ســیرۀ پیشــوایان، مهــدی پیشــوایی، ص660؛ بحاراالنــوار،  1 . نــک: 
ج50، ص332.

2 . شیخ مفید، االرشاد، ج2، ص348.
كمال الدین و تمام النعمة، ج2، ص524، ح4. 3 . شیخ صدوق، 

4 . همان، ص435، ح2.
5 . همان، ص409، ح9.
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خاصو رابطههایغیرحضوریبیشترمیشد.
تعیین امام، آخرین معرفی زمینه در امامعسکری؟ع؟ کارهای از یکی
شخصیتهایموردوثوقبرایوکالتیاستکهپسازشهادتایشانهم
همانروشوکالتراتداومبخشیدندوضمناطمینانبخشیبهشیعیان،

آنانراازتفرقهواختالفدورنگهداشتند.
سّمان و زّیات به که است »عثمانبنسعیدعمری« افراد این از یکی
)یعنیروغنفروش(معروفبوده؛زیرافعالیتهایسیاسیـمذهبیخودرا

درپوششاینکارانجاممیداد.1
امام وکیل وی بود. امام چند خدمتگذار جوانی از عثمانبنسعید
هادی؟ع؟ودردهسالآخرامامتآنحضرت،رهبرسازمانوکالت2ورئیس
وکالیامامعسکری؟ع؟بود.تماموجوهاتپیروانامامعسکری؟ع؟به

اوتحویلمیشد.3 
امام خاص نائب و ویژه وکیل یازدهم؟ع؟، امام شهادت از پس او
وظایف انجام به اربعه نواب از نائب اولین عنوان به و شد مهدی؟ع؟

محولهپرداخت.
امامعسکری؟ع؟دربارهاوفرمودهبود:»گواهباشیدکهعثمانبنسعید
خواهد مهدی پسرم وکیل نیز محمد پسرش و است من وکیل عمری

بود«.۴ 
پسازشهادتامامحسنعسکری؟ع؟،همین»عثمانبنسعیدعمری
را حضرت آن خاکسپاری و کردن کفن و دادن غسل مراسم که بود

1 . الغیبه، طوسی، ص214؛ بحاراالنوار، ج51، ص344. 
2 . رجال طوسی، ص526.

یخ سیاسی امام دوازدهم؟ع؟ ، ص149. 3 . تار
4 . الغیبة، طوسی، ص216؛ منتخب األثر، ص394.
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عهدهدارشد.1اینخودبرمقامواالی»عثمانبنسعید«داللتمیکند.
نایبدوم؛محمدبنعثمانبنسعیدعمری

پسازرحلتعثمانبنسعید،پسرشمحمدبهجایاونشستوبهوکالت
ونیابتخاصازسویامامعصر؟جع؟منصوبشد.محمدبنعثماننیز
همانندپدرش،ازنظرتقواوموقعیتاجتماعیموردقبولواحترامخاص
عسکری؟ع؟ امام که بس همین او شخصیت بزرگی در بود. شیعیان

دربارهاووپدرشبهاحمدبناسحاققمی،2چنینفرمود:
عمریوپسرشـمحمدبنعثمانـهردوامینومورداعتمادمنهستند.
آنچهبهتوبرسانند،ازجانبمنمیرسانندوآنچهبهتوبگویندازطرفمن
میگویند.سخنانآنانرابشنووازآنانپیرویکن؛زیراایندونفرمورد

اعتمادوامیِنمنهستند.3 
آگاه را او،شیعیان نیابِت از پیشاپیش امامحسنعسکری؟ع؟ بهعالوه
کردهبود:»شاهدباشیدکهعثمانبنسعیدعمریوکیلمناستوپسرش

محمدوکیلفرزندممهدیاست«.۴
نایبسّوم؛ابوالقاسمحسینبنروحنوبختی

درتکمیلفرایندگسترشحلقهیارتباطیباشیعیانازطریقنمایندگانو
نوابخاص،سومیننائبامامزمان؟جع؟یعنی»حسینبنروحنوبختی«
برگزیدهشد.اوازطایفهبنینوبختقماستکهدرزماننخستیننائب
امامبهبغدادمهاجرتکرد.۵حسینبنروحپیشازدرگذشتنایبدّوماز

یخ الغیبة الصغری، ص399. 1 . تار
2 . او وكیل امام عسكری؟ع؟در میان شیعیان قم و از چهره های مشهور و مورد اعتماد شیعه بوده و 

كرده است.  محضر سه امام بزرگوار )امام هادی و امام عسكری و امام مهدی؟مهع؟( را درك 
كافی، ج1، ص230.  3 . »العمری و ابنه ثقتان، ما َاّدیا عّنی فعّنی یؤدّیان«. الغیبه، طوسی، 395؛ 

4 . همان، 356. 
یخ سیاسی غیبت امام دوازدهم؟جع؟ ، ص192. 5 . تار



1۰3

ناحیهمقدسهبهنیابتمنصوبشدوتوسطنایبدومبهخواّصشیعیان
ووکیالنحضرتمهدی؟جع؟معرفیشد.

عسکری؟ع؟ امام اصحاب از که نوشتهاند بعضی او شخصیت درباره
بوده1ودرمیانشیعیانبغدادموقعیتاجتماعیخوبیداشتهاست.2 

پیرو و متّدین خانوادهای از نیز سمری محمد علیبن چهارم نایب
درآمد از نیمی او، خاندان از بسیاری که گونهای به بود؛ اهلبیت؟مهع؟
امالكخودراوقفامامحسنعسکری؟ع؟کردندوآناموالرابهصورت

ساالنهبرایآنحضرت،میفرستادند.3
ازطریقتشکیلشبکهوکالی امامحسنعسکری؟ع؟ اساس، این بر
امینوموردوثوق،زمینههایتداومارتباطشیعیانباامامزمان؟جع؟را
باحضرت اربعه)نائبانچهارگانه(، نواب ازطریق ایشان و فراهمکردند
حجت؟جع؟درارتباطبودندومشکالتومسائلخودرامطرحکردهوراه

حلهاودستورهایدینیوفقهیخودرادریافتمیکردند.

آغاز عصر غیبت
باپایانیافتندوران»غیبتصغرا«ونیابتخاصدرسال32۹)هجری
»غیبت دوران مهدی؟جع؟، حضرت سفیر چهارمین رحلت و قمری(
عام«، »نیابت عنوان با دینی مراجع و علما به مراجعه و شد آغاز کبرا«،
آیندهشیعیانشکل توسطحضرتمهدی؟جع؟برای راهکار، بهعنوان
و وصفات امامزمان؟جع؟،ضابطهایکّلی اینصورتکه به گرفت.
آن فردشاخصیکه زمانی، و هرعصر در اعالمکردندکه را مشخصاتی

1 . مناقب آل ابی طالب، ج4، ص423.
2 . الغیبة، طوسی، ص371 و 372.

3 . همان. 



1۰۴

ضابطهـازهرجهتودرهمهیابعادـبراوصدقکند،نایبامامشناخته
باشد؛سخنش دنیا،سرپرستجامعه و دین امر در او از نیابت به و شود

سخنامامواطاعتشواجبومخالفتشحرامخواهدبود.
امام از کبرا غیبت در شیعیان تکلیف درباره اسحاقبنیعقوب،
ااْلَحواِدُث مهدی؟جع؟پرسیدوتوقیعذیلدرپاسخاوصادرگردید:»َوَاّمَ
اهلِل ُحجُة َوَاَنا َعلیُکْم تی ُحّجَ ُهْم َفِاّنَ َحدیِثنا ُرواِة ِالی فیها َفارِجُعوا الوِقَعُة
راویان به باید ]برایشما[رخمیدهد، امادرپیشامدهاییکه و علیهم؛
شما بر من حّجت ایشان کنید؛ رجوع دینی( علوم )دانشمندان ما اخبار

هستندومنحّجتخدایبرآنانم.«1
پیشازاین،امامحسنعسکری؟ع؟دربارۀفقیهانراستین،ویژگیهای
آنهاومسئولیتجامعهدربرابرآنها،چنینفرمودهبود:»َوَاّماَمْنکاَنِمَن
مِرَموالُهَفِلْلَعواِم الُفَقهاِء:َصاِئناِلَنْفِسِه،حاِفظًاِلدیِنِه،ُمخاِلفًاِلَهواُه،ُمطیعًااِلَ
ُدوُه؛واماهریکازفقیهانکهبرنفسخودمسّلطباشندودینخود َاْنیَقّلِ
راحفظکنندوباهواینفسخودمخالفتورزندوامرخدارااطاعتکنند،

برهمگانواجباستازاوتقلیدنمایند.«2

عصر انتظار 
با و داشته زیبایی درخشش و تأللؤ انتظار، مفهوم شیعه، ادبیات در
اْسُتْضِعُفوا ِذیَن

َ
اّل َعَلی  ُمّنَ ّنَ ن

َ
أ ُنِریُد »َو همانند: امیدبخشی آیات یادآوری

ًةَوَنْجَعَلُهُماْلَواِرِثیَن«3،تشکیلحکومتجهانی ِئّمَ
َ
أ ْرِضَوَنْجَعَلُهْم

َ ْ
ِفیاأل

1  . كتاب الغیبة، شیخ طوسی، ص 290، ح 247؛ كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 483، باب 45، ح 4.
2  . وسائل الشیعه، ج27، ص131، ح 33401.

و  یم  پیشــوایان ســاز را  آنــان  و  نعمــت دهیــم  زمیــن  ی  رو بــر مســتضعفان  كــه  آن هســتیم  بــر  مــا  »و   . 3
ْرَض َیِرُثهــا ِعبــاِدَی 

َ ْ
 األ

َ
ّن

َ
ْكــِر أ ِ

ّ
ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الذ َكَتْبنــا ِفــی الّزَ َقــْد 

َ
گردانیــم«؛ قصــص : 5. و نیــز آیــه: »َو ل وارثــان 

كــه: زمیــن را بنــدگان  كتــب آســمانی ســابق نوشــتیم  اِلُحــوَن؛ در زبــور )حضــرت داود پیغمبــر( بعــد از  الّصَ
صالــح مــا بــه ارث میبرنــد«؛ انبیــاء: 105 و نــور: 55. 



1۰۵

موعودومدینهیفاضلهی مهدویرانویدمیدهدواینکهروزیخواهدآمد
کههمهیجهانیانوبهویژهشیعیانومظلومانعالم،زیرپرچمعدالت
وکرامتمهدویخواهندزیستوطعمخوشزندگیبیدغدغهوهمراهبا

معنویتراخواهندچشید.
جانبازی و سربازی برای آمادگی وکسب پویایی و حرکت ازجنس شیعه، انتظار
رو این ربوبیپروردگاراست؛از التجابهمحضر و بادعا دررکابآنحضرت،همراه
ِانتظار ااَلْعَمال، »َاْفَضُل فرمودند: و دانستند عمل جنس از را انتظار اعظم پیامبر
ج،کسیمنتظرحقیقینامیدهنخواهدشد،بلکه ج«1؛یعنیباصرفدعابرایفَر اْلَفَر
اینچشمانتظاریبایددررفتاروسبکزندگیآنانبروزوظهورداشتهباشدودربرابر

مشکالتوسختیهایدینداری،مقاومتورزند.
انتظار معنای تبیین به راهبردی، و گویا سخنی در ـ دامعزه ـ رهبری معظم مقام
ریختننیست؛ واشک ازآنسخنگفتهاند،فقطنشستن انتظارىکه پرداختهاند:
آماده زمان؟جع؟ امام سربازِى براى را خود باید ما که است این معناى به انتظار
که بزرگی منجی سربازِى نیست. آسانی کار زمان؟جع؟، امام سربازِى کنیم.
بهخودسازىو احتیاج مبارزهکند، بینالمللی وفساد تماممراکزقدرت با میخواهد
آگاهیوروشنبینیدارد.عّدهاىایناعتقادراوسیلهاىبراىتخدیرخودیادیگران
امامزمان؟جع؟خواهد نبایدفکرکنیمکهچون اینغلطاست.ما قرارمیدهند؛
آمدودنیاراُپرازعدلودادخواهدکرد،امروزوظیفهاىنداریم؛نه،بهعکس،ماامروز
وظیفهداریمدرآنجهتحرکتکنیمتابراىظهورآنبزرگوارآمادهشویم.انساناز
لحاظعلمیوفکرىوعملیبایدخودرابسازدودرمیدانهاىفّعالیتومبارزه،آماده

بهکارباشد.
اعتقادبهامامزمان؟جع؟بهمعناىگوشهگیرىنیست.جریانهاىانحرافیقبلاز

كارهــای امــت مــن، انتظــار فــرج  از خــدای  1 . »افضــل اعمــال امتــی انتظــار الفــرج  مــن اهلل عزوجــل؛ برتریــن 
كمــال الدیــن و تمــام النعمــه، ص644، ح3.  عزیــز و جلیــل اســت«؛ 



1۰۶

انقالبتبلیغمیکردند،النهمدرگوشهوکنارتبلیغمیکنندکهامامزمان؟جع؟ 
ما دارد لزومی چه کنیم؟! کار چه دیگر امروز ما میکند؛ درست را اوضاع و میآید
حرکتیبکنیم؟!اینمثلآناستکهدرشبتاریک،انسانچراغروشننکند،چون
خورشیِد کند. روشن را دنیا همهی و شود روز و بیاید عالمتاب خورشید بناست فردا
فردا،ربطیبهوضعکنونیمنوشماندارد.امروزاگرمامیبینیمدرهرنقطهیدنیا
استکه چیزهایی همان اینها دارد، وجود زورگویی و تبعیض و بیعدالتی و ظلم
امامزمان؟جع؟براىمبارزهباآنهامیآید.اگرماسربازامامزمانیم،بایدخودرابراى

مبارزهبااینهاآمادهکنیم.1
ایننوشتاررابادلگویههای»حضرتآیتاهللالعظمیخامنهای«نائب

آنیارغائبازنظربهپایانمیبریم:
جــــــــانراهـــوایازقـــفستـــنپریدناست دلرازبیخودیسرازخودرمیدناست
بانگجرسزشوقبهمنزلرسیدناست ازبـــــــیممرگنیستکهسردادهامفــغان

خــــورشیدمـنبـرآیکهوقتدمیدناست شـــــــــــاممسیهتراستزگیسویسرکشت
از و باشیم حضرتش ظهور بسترساز وظیفه، به عمل با بتوانیم ما همه انشاءاهلل

امتحان»غیبتامامزمان؟جع؟«سربلندخارجگردیم.
اللهمعجللولیکالفرج؛والسالمعلیکموعلیعباداهللالصالحین

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم 30/ 7/ 1381. 



1۰۷

فصل چهارم 
گلواژه های نور



1۰8

اینکازبابتیّمنوتبّرکبهسیزدهسخننورانیازامامحسنعسکری؟ع؟
اشارهنموده،توشهایماندگاربرایامروزوآیندهخویشبرمیگیریم.

 َو1. اْلُمبِطُلوَن، َیْهِلُکفیَها َو اْلجاِهُلوَن، َغْیَبٌهُیحاُرفیَها َلُه  إّنَ »أما
اْلبیِض ْعالِم

َ
األ ِالَی أْنُظُر ّنی

َ
َفَکأ ُج َیْخُر  ُثّمَ اْلَوّقاُتوَن، فیَها ُب ُیَکّذِ

َتْخِفُقَفْوَقَرأِسِهِبَنَجِفاْلُکوَفِه؛حضرتمهدی؟ع؟دارایغیبتی
است)طوالنی(کهنادانهادرآنزمانمتحیرمیشوند،اهلباطل
دروغ تعیینکنندگان وقت و بههالکتمیرسند آنغیبت در
میگویند،سپسظهوروخروجمیکند،گویامیبینمپرچمهای
سفیدیراکهدرنجِفکوفهباالیسراوبهاهتزاردرآمدهاست«.1 

وَرِهَجماٌلظاِهٌر،َوُحْسُناْلَعْقِلَجماٌلباِطٌن؛نیکویی. 2 »ُحْسُنالّصُ
شکلوقیافه،زیباییوجمالظاهرانساناستونیکوبودنعقل

ودرایت،زیباییوجمالدرونیانسان«.2
ْهَرجاٌرإْنرأىَحَسَنًهأْطَفأهاَوإْنَرأى. 3

َ
»ِمَناْلَفواِقِراّلتیَتْقِصُمالّظ

َئًهأْفشاها؛یکیازمصائبوناراحتیهاىکمرشکن،همسایهاى َسّیِ
مخفی و پنهان را آن شود، وخدمتی احسان او به گر ا که است
گردد،آنراعلنیوآشکار گرناراحتیواذّیتیمتوّجهاش میداردوا

میسازد«.3 
»َمْنَوَعَظأخاُهِسّرًاَفَقْدزاَنُه،َوَمْنَوَعَظُهَعالِنَیًهَفَقْدشاَنُه؛هرکس. ۴

کند،اورازینتبخشیده،و دوستوبرادرخودرامحرمانهموعظه
گشتهاست«.۴  چنانچهعلنیباشدسببننگوتضعیفاو

کهمؤمن. ۵ ُه؛چهزشتاست
ُ
»ماأْقَبَحِباْلُمْؤِمِنأْنَتُکوَنَلُهَرْغَبٌهُتِذّل

1  . کمال الدین و تمام النعمه، ص 904، ح 9.
2  . بحاراالنوار، ج1، ص95.

3  . بحاراألنوار، ج 75، ص 372.
4  . تحف العقول، ص 489.



1۰۹

گردد«.1 کهسببذّلتوخوارىاو آرزووخواستهاىداشتهباشد
َکُثَرصدیُقُه. ۶ َتُه،

َ
ُعَسّجَیَتُه،َواْلَکَرُمَطبیَعَتُه،َواْلِحْلُمُخّل کاَناْلَوَر َمْن

و بزرگوارى زندگیش، روش احتیاط، و ع ور هرکس َعَلْیِه؛ ناُء
َ
َوالّث

برنامهاشباشد؛ برنامهاش،وصبروبردبارى سخاوت،عادتو
کنندگانشبسیارخواهندبود«.2 دوستانشزیادوتعریف

که. ۷ باش مواظب َمْفُروض؛ َعَمل َعْن َمْضُموٌن ِرْزٌق َیْشَغُلَك  »ال
کهازطرفخداوندمتعالتضمینشدهـتوراازانجام طلبروزىـ

واجباتبازندارد«.3 
ْیِل؛رسیدن. 8

َ
ِباْمِتطاِءالّل َسَفٌرالُیْدَرُكإاّل

َ
َوَجّل »إّناْلُوُصوَلإَلیاهلِلَعّزَ

کهجزباعبادتدرشبحاصل بهخداوندعزوجل،سفریاست
نمیگردد«.۴ 

»َصدیُقاْلجاِهِلَتَعٌب؛دوستنادان،مایهرنجوزحمتاست«.۵. ۹
و. 1۰ سازید پیشهخود را تقوا َشْینًا؛ َتُکوُنوا 

َ
ال َو َزْینًا ُکوُنوا َو ُقواهلَل »ِاّتَ

اسبابآبرویماباشید،نهمایهننگوشرمساری«.۶
ِکَبِرِه؛جسارت. 11 »ُجْرأُهاْلَوَلِدَعلیواِلِدِهفیِصَغِرِهَتْدُعوإَلیاْلُعُقوِقفی

فرزندبهپدردرخردسالی،دربزرگسالیاورابهسمتعاّقوالدین
شدنمیکشاند«.۷

کسیجدال. 12 َعَلْیَك؛با 
ُ
َفُیْجَتَرأ ْح ُتماِز َوال َفَیْذَهُبَبهاُؤَك، ُتماِر »ال

کسی با و ازدستمیدهی را ارزشخود و بهاء زیرا نزاعنکن، و

1  . بحاراالنوار، ج75، ص374.
2 . بحاراالنوار، ج75، ص379. 

3  .  تحف العقول، ص489.
4  . بحاراألنوار، ج 75، ص 380.

5  . تحف العقول، ص 489.
6  . تحف العقول، ص 488؛  مستدرک سفینه البحار، ج10، ص 356.

7  . بحاراالنوار، ج75، ص 374.
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شوخیومزاحـناشایستهوبیموردـنکن،وگرنهافرادبرتوجرأتو
کرد«.1  جسارتخواهند

؛حّقوحقیقترا. 13 َعّزَ ،َوالأَخَذِبِهَذلیٌلإاّل
َ

َذّل َعزیٌزإاّل »ماَتَرَكاْلَحّقَ
هیچصاحبمقاموعزیزىتركورهانکرد،مگرآنکهذلیلوخوار
گردید؛همچنینهیچشخصیحّقرابهاجرادرنیاورد،مگرآنکه

عزیزوسربلندشد«.2

1  . تحف العقول، ص 486.
2  . بحاراالنوار، ج 69، ص 232.
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سواالت مسابقه کتابخوانی مهدویت
 با محوریت کتاب یازدهمین نور

الرضا( )ابن رضا؟ع؟ امام به انتساب احترام به خود زمان در ............ 1ـ
نامیدهمیشدند.

ب(امامهادی؟ع؟ الف(امامجواد؟ع؟
دـ(همهموارد ج(امامعسگری؟ع؟

2ـزکیوسراجازالقابامامحسنعسگری؟ع؟بهمعنای............میباشد.
الف(پاکوآراستهـچراغفروزان
ب(منزهازهرعیبـچراغروشن

ج(منزهازهرعیبـراهروشن
د(پاکوآراستهـستارهدرخشان

3ـکدامپاسخناصحیحاست:
بهچهعلتفشاردشمنانوخلفادرزمانامامحسنعسگری؟ع؟بهاوجخودرسید؟

الف(افزایشقدرتشیعیانواعتراضاتمردمی
ب(بیبرنامگیوخطایمحاسباتی

حضرت تولد بر مبنی خدا؟ص؟ گرامی پیامبر متواتر احادیث از اطالع ج(
مهدی؟جع؟ازنسلحضرتزهرا؟اهع؟وازبینبردنظلموستم

د(کنترلحضرتامامحسنعسگری؟ع؟
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۴ـدردورانامامحسنعسگری؟ع؟بخاطرمشکالتوفشارهامومنینمأموربه
..........بودند.

الف(قیامب(سکوت
ج(تقیهد(بیتفاوتیوبیتوجهیبهحکومتوقت

۵ـکدامگزینهازفعالیتهایسیاسیـاجتماعیحضرتمحسوبنمیشود؟
الف(حمایتوپشتیبانیازشیعیانجهتقیامعلیهحکومتعباسیان

ب(رداشکالهاوشبهاتمخالفانودفاعازاسالم
ج(ایجادشبکهارتباطیباشیعیانازطریقنمایندگان

د(آمادهسازیشیعیانبرایدورانغیبتحضرتمهدی؟ع؟

۶ـباتوجهبهسخنانامامحسنعسگری؟ع؟بهنصیرخادممیتوانگفت:
.............ازنشانههایامامتنیست.

ب(علمبهتعبیرخوابورویا  الف(آگاهیاززبانها
د(شناختنسبها  ج(علمبهحوادثآینده
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۷ـامامحسنعسگری؟ع؟دراهمیتگفتنبسماهللالرحمنالرحیمودربیان
عظمتآنفرمودند:

بسماهللالرحمنالرحیمبهاسماعظمخدا،.......نزدیکتراست.
الف(ازگنجهایعظیمالهیبهانسان

ب(ازپرتوخورشیدبهخورشید
ج(ازسیاهیچشمبهسفیدیاش

د(ازرگگردنبهانسان

8ـبراساسآیه2۴سورهمبارکهانفال،شرطرسیدنبهسعادتوحیاتطیبه
چیست؟

الف(مبارزهباهواهاینفسانی
ب(مبارزهدرراهخدایمتعال

ج(اجابتخدایمتعال
د(اجابتخداورسولخدا؟ص؟

۹ـمقاممعظمرهبری؟دم؟درتالشبرایکسبمعنویتدرزندگیفرمودند:
»بحثدرایناستکهوقتیفقطبرایمادیاتکاروتالششد،ثروتوقدرت

بهدستمیآیداما..........بهدستنمیآید«.
ب(دین   الف(سعادت
د(اخالق   ج(معنویت
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1۰ـامامحسنعسگری؟ع؟فرمودند:»کسیکهدرمقابلمردمبیباکباشد
ورعایتمسایلاخالقیوحقوقمردمرانکندتقوایالهیرارعایتنمیکند«؛با

توجهبهاینحدیثچهعاملیباعثجرأتبهگناهمیشود؟
الف(بینمازیب(بیحیایی

ج(ترکجهاددرراهخداد(ترکامربهمعرفونهیازمنکر

11ـامامحسنعسگری؟ع؟.........و..........راازعالماتمؤمنینشمردهاند.
الف(بلندگفتنبسماهللالرحمنالرحیمـقرائتقرآن

ب(خواندنروزییکصفحهقرانـخواندننمازشب
ج(زیارتاربعینـ۵1رکعتنمازدرهرروز

د(سجدهکردنـکمکبهنیازمندان

12ـاینحدیثازکداممعصوماست؟
»عمرهایشماروبهکاهشاست،دورانشمامحدوداست،مرگناگهان
بکارد زشتی هرکسی و میکند درو خوشی بکارد نیکی هرکه و میرسد فرا

پشیمانیدرومیکند«.
الف(امامعلی؟ع؟

ب(امامحسین؟ع؟
ج(امامصادق؟ع؟

د(امامحسنعسگری؟ع؟
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امامحسنعسگری؟ع؟درتبینجایگاهآلمحمدعلیهمالسالمودرتفسیر   13ـ
آیه32سورهفاطر»َفِمنُهمظاِلٌمِلَنْفِسِهَوِمْنُهْمُمْقَتِصٌدَوِمْنُهْمساِبٌقِباْلَخْیراِت«؛

فرمودند:
الف()ظالملنفسه(کسیاستکهاقراربهامامننمودهو)مقتصد(کسی

استکهعارفبهمقاماماماستو)سابقبالخیرات(امامانمعصومهستند.
)سابق و مومن )مقتصد(شیعیان لنفسه(شیعیانگناهکار، )ظالم ب(      

بالخیرات(علماوعرفایشیعههستند.
اهلبیت شیعیان )مقتصد( اهلبیت؟مهع؟، دشمنان لنفسه( )ظالم ج(       

علیهمالسالمو)سابقبالخیرات(امامشیعههستند.
د()ظالملنفسه(مشرکانوکفار)مقتصد(شیعیانو)سابقبالخیرات(     

علمایشیعههستند.

 1۴.ازنظرامامحسنعسگری؟ع؟عابدترینوزاهدترینمردمچهکسیاست؟
زاهدترین و توقفکند مواردشبهه در استکه مردمکسی ترین عابد الف(

مردمکسیاستکهحرامراترککند.
ب(عابدترینمردمکسیاستکهدربرپاییواجباتاستوارباشدوزاهدترین

مردمکسیاستکهحرامراترککند.
ج(عابدترینمردمکسیاستکهگناهانراترککندوزاهدترینمردمکسی

استکهواجباتراانجامدهد.
زاهدترینمردمکسی و ترککند را عابدترینمردمکسیاستکهحرام د(

استکهدرموردشبههتوقفکند.
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1۵ـراهکارطراوتایماندرکالمامامحسنعسگری؟ع؟چیست؟
ب(یادآوریمرگ الف(ذکریادخداوندمتعال

د(همهموارد  ج(انسباقرآن

1۶-چهگناهیبهعنوانتلهشیطانمعرفیمیشود؟
الف(خودبینیب(ارتکابگناهانصغیرهج(دروغد(ریا

1۷ـشخصیکهدردورانامامعسگری؟ع؟بهزعمخودتناقضاتبسیاریدر
قرآنپیداکردهبودچهنامداشت؟

الف(اسحاقکندیب(جاثلیقمسیحی
ج(محمدبنشبیرد(عبداهللبنعون

مردم آمادهسازی برای عسگری؟امهع؟ امام و هادی امام اقدام مهمترین ـ 18
جهتدورانغیبتامامزمان؟ع؟چهبودهاست؟

الف(معرفیصریحامامزمان؟ع؟بهمردم
ب(ایجادشبکهارتباطیوکال
ج(محدودکردنارتباطمردمی

د(بیانفضیلتهایایمانبهغیبت
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1۹ـابواالدیانچهمسئولیتیدردورانامامحسنعسگری؟ع؟داشت؟
الف(مأمورویژهدرباربرایبازرسیازبیتامامبودهاست.

ب(نامهرسانامامبودهاست.
ج(زندانبانامامکهبعدهاازشیعیانخاصایشانشد.

د(کسیکهخبرتولدامامزمان؟ع؟رادادهاست.

انجام اقدامی چه زمان؟ع؟ امام معرفی برای عسگری؟ع؟ حسن امام ـ 2۰
دادند؟

الف(نشاندادنحضرتمهدی؟ع؟بهخواص
ب(اعالمخبرتولدایشانازطریقنامهنگاری

ج(اعالنعمومیتولدحضرتدرسامرا
د(گزینه)الف(و)ب(صحیحمیباشد.
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