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؟ب؟
مقدمه1

نیروهای  همه  و  کرد  خواهد  ظهور  که  بخش  نجات  یک  وجود  به  اعتقاد 
شر را منکوب و نابود خواهد ساخت، حکومت عدل را برپا خواهد نمود و 
مساوات را در سرتا سر زمین برقرار خواهد نمود، وجه مشترک همه ادیان مهم 
جهان است. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان در زمان های مختلف تحت 
نمی  آنها  مذهبی  وسنن  میراث  به  اعتنایی  که  قرارداشتند  کسانی  سیطره 
کردند و درانتظار نجات بخشی به سر می بردند تا سنن مذهبی مسیح )را در 
مورد مسیحیان( یا سوشیانت را در مورد زرتشتیان از یک سلسله برگزیده الهی 
و  کند  تا ظهور  بود  انتظار همگان  مورد  الهی  منجی  این چنین  دارد.  گرامی 
که خدا مصلت می داند رجعت نماید تا رنج های مومنان را پایان  در زمانی 
بخشد، حکومت دشمنان خدا را خاتمه دهد وسلطنت الهی را بر تمام زمین 

کمیت بخشد. حا

در دین مبین اسالم این منجی و نجات بخش شخصیتی الهی بنام مهدی 
کند  که رهبری با هویت شناخته شده و از پیش تعیین شده است تا قیام  است 
و تحول بزرگ اجتماعی را پدیدار سازد و جامعه بشری را اصالح نماید و همه 
گرداند. مژده بـه ظـهور حضرت مـهدی؟جع؟  امور را تحت هدایت الهی باز 
گرامـی اسالم؟لص؟  از همـان سـالـهـای آغـازین ظـهور اسلـام آغـاز شد و پیـامبر 
گستر  کـــه پیش می آمد مردم را بـــه ظـــهور عدالت  در هر فرصت و منـــاسبتـــی 
تبار، تولد و غیبت،  از نسل و  را  آنها  موعود درآخرالزمان بشارت می دادند و 
ویژگی های ظـاهری، نشـانـه هـای ظهور، شاخصه های قیام رهایی بخش و 
که امروز ما با  گاه می کردند تا آنجـا  مولفه های حکومت جهانی آن حضرت آ
که از طریق شیعه و اهل سنت از آن حضرت نقل شده است،  صدها روایت 
مواجه ایم. نمونه های این سخنان بویژه در خطابه مهم و مستند غدیر خم 

موجود است.

این سیر پس از رحلت نبـی مکرم اسلـام؟لص؟ در میـان اهل بیت طـاهریِن او 
که باور مهدوی  کردند  استمرار یـافت و هر یک از ایشان نیز در عصر خود تالش 
و فرهنگ انتظار را در میان امت اسالمـی زنده و پویا نگه دارند. حرکت رو 
گسترش معارف مهدوی در زمان امام باقر؟ع؟ و امام صـادق؟ع؟ بـه اوج  به 
پیرایش  و  پــالــایش  تشریــح،  تبیین،  ضمن  بزرگوار  امام  دو  آن  و  رسید  خود 
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آموزه هــای اسلــامــی در زمینــه هــای مختلف اعتقـادی، اخلـاقـی و فقـهـی و 
تحکیم پـایـه هـای ایمـانـی پیروان خود، تلـاش فراوانـی برای توسـعــه و تعمیق 
گذاردن  اندیشه مهدوی و فرهنگ انتظار در میان شیـعیـان نمودند و بـا بـه جـا 
صدهـا روایت دراین زمینه این اندیشه و فرهنگ را تازگی و طراوت بیشتری 

بخشیدند.

کــه بیش  پس از این دو امام بزرگوار و پیش از امام حسن عسگری؟ع؟ امامــی 
و  افزود  انتظـار  فرهنگ  و  مـهدوی  بـاور  درزمینـه  شیــعــی  مواریث  بر  همــه  از 
گرانبـهـایـی برای امت اسلـام بــه یــادگــارگذاشت، امام رضا؟ع؟  گنجینـه هـای 

کرد. که در اینجا به بخشی از آن روایات اشاره خواهیم  است  

کیفیت آن غیبت و 

امام رضا؟ع؟ در  الدین نقل می کنند:  کمال  کتاب  مرحوم شیخ صدوق در 
که از آن حضرت در مورد قائم آل محمد؟جع؟ سوال می کند  کسی  پاسخ 

می فرماید:

ال ُیری ِجسُمُه، َوالُیَسّمی ِبامِسه...؛جسم آن حضرت دیده نمی 
شود وبه اسم نام برده نمی شود.2 

از  کلی  به  دلیل مصالحی،  به  غیبت،  زمان  طول  در  امام؟ع؟  بیان،  این  با 
دیدگان مردم غایب می شود و جز در موارد اندکی و آن هم در مقابل بندگان 
گر چه آن حضرت در طول زمان غیبت  خاص خداوند حاضر نمی شود؛ اما ا
آن  کسی  ولی  می شوند  مواجه  آنها  با  و  می یابند  حضور  مسلمانان  میان  در 
امام؟ع؟ را نمی شناسد و به هویت واقعی ایشان پی نمی برد.بنابراین ،امام 
کند حضور می یابد و مانند سایر  که اراده  مهدی؟جع؟ در هر شهر و مکانی 

گاه نمی شود کسی از حقیقت حال ایشان آ مردم به زندگی می پردازد اما 

کرده، در مورد  کـه حسن بن علـی بن فضـال از آن حضرت نقل  در روایتی 
غیبت آمده است:

ْرَعی  اْلَ ُبوَن 
ُ
یْطل ِدی 

ْ
ُول ِمْن  اِلَث 

َ
الّث َفْقِدِهُم  ِعْنَد  یَعِة  ِبالّشِ ّنِ 

َ
کأ

فقدان  به هنگام  که  را می بینم  گویا شیعیان  ؛    ... جِیُدوَنُه   
َ

َفل
می گردند  شبـان  دنبـال  بـه  کـه  ای  رمه  مانند  من،  فرزند  سومین 

سرگردانند و او را نمــی یــابند... 3

امام علی بن موسی الرضا؟ع؟ به نقل از پدران بزرگوارشان می فرمایند:

َجَواَلَن  وَن 
ُ
جُیول یَعِة  ِبالّشِ ّنِ 

َ
کأ  

ٌ
َطِویل َمُدَها 

َ
أ َغیَبٌة  ا  ِمّنَ َقاِئِ 

ْ
ِلل

ْم  ْن َثَبَت ِمْنُ َ َ
اَل ف

َ
 جِیُدوَنُه أ

َ
ْرَعی َفل ُبوَن اْلَ

ُ
َعِم ِف َغیَبِتِه یْطل الّنَ
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ِف  َمِعی  َفُهَو  امامِه  َغیَبِة  َمِد 
َ
أ ِلُطوِل  ُبُه 

ْ
َقل یْقُس  َلْ  َو  ِدیِنِه   

َ
َعل

مدتش  که  است  غیبتی  قائم  برای  ؛   .... ِقیاَمِة 
ْ
ال یْوَم  َدَرَجِت 

که همچون  گویی شیعیان را با چشم خود می بینم  طوالنی است. 
گاه  گاهی می گردند و نمی یابند. آ گوسفند بی شبان به دنبال چرا
که آن روز بر دین خود ثابت قدم باشد، قلبش از  کسی  باشید! 
طوالنی شدن غیبت امامش به قساوت نگراید ، در روز رستاخیز 

در بهشت با من و در مقام من باشد....« 4

که امام رضا؟ع؟ فرموده اند: همچنین در حدیث دیگری روایت شده است 

 ِ
ّ

کل ْرَض ِمْن 
َ
ُر اهَّلُل ِبِه اْل َماِء یَطّهِ ِدی اْبُن َسیَدِة اْلِ

ْ
اِبُع ِمْن ُول ... الّرَ

اُس ِف ِواَلَدِتِه  ِذی یُشک الّنَ
َّ
ٍم َو ُهَو ال

ْ
ِ ُظل

ّ
کل ُسَها ِمْن  َجْوٍر َو یَقّدِ

ْرُض ِبُنوِرِه 
َ
ْشَرَقِت اْل

َ
وِجِه َفِإَذا َخَرَج أ  ُخُر

َ
َغیَبِة َقْبل

ْ
َو ُهَو َصاِحُب ال

ِذی 
َّ
 َو ُهَو ال

ً
َحدا

َ
َحٌد أ

َ
 یْظِلُم أ

َ
اِس َفل َعْدِل َبنَی الّنَ

ْ
َو َوَضَع ِمیَزاَن ال

فرزند من،  ؛ چهارمین   ...  
ٌّ

ِظل ُه 
َ
ل یکوُن  اَل  َو  ْرُض 

َ
اْل ُه 

َ
ل ُتْطَوی 

زمین  روی  او  وسیله  به  خداوند  که  است،  کنیزان  بانوی  پسر 
والدت  مورد  گرداند.در  کیزه  پا و  ک  پا ستم  و  ظلم  هرگونه  از  را 
ها  دیده  از  ظهور،  از  پیش  او  می شوند.  تردید  و  شک  دچار  او 
پروردگارش  نور  با  جهان  ظهورش،  هنگام  به  و  می شود.  غایب 
می درخشد.او میزان را به عدل در میان مردم قرار می دهد.دیگر 
که زمین برای  کسی است  کند. او  کسی ستم نمی  کسی در حق 

او طی می شود. و سایه اش بر زمین نیفتد....5

علت غیبت

نقل  رضا؟ع؟  امام  از  الدین  کمال  کتاب  در  صدوق  شیخ  که  روایتی  در 
که چرا امام مهدی؟جع؟ از دیده  می کند آن حضرت در پاسخ این پرسش 

های شیعیان پنهان می شود می فرماید:

ِلَئل َیُکوَن اِلَحٍد ف ُعُنِقِه َبیَعٌة ِاذا قاَم ِبالّسیِف؛برای اینکه در 
کسی را بر  هنگام ظهور و قیاِم به شمشیر، بیعت و عهد و پیمان 

گردن خویش نداشته باشد... 6 

که می خواهند در  که آن حضرت از این رو در غیبت به سر می برند  بدین معنا 
هنگام ظهور، بر خالف اجداد خویش بیعت حکام جور را برگردن نداشته 

باشند

البته امام زمان؟جع؟ در پاسخ به سؤالی در مورد غیبت فرموده اند:» علت 

کمال الدین، ج۱ ، ص۳۰۳.  . 4
5   .کمال الدین ،ج۲ ، ص۳۷۱.
کمال الدین، ج۲، ص۴۸۰.  .  6
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َتْسَئُلوا َعْن  کنید، زیرا خداوند فرموده: » ال  وقوع غیبت را نمی توانید درک 
ُتْبَد َلکْم َتُسْؤکْم »  پدران من تحت بیعت خلفای جور زمان خود  ِإْن  ْشیاَء 

َ
أ

کنم بیعت احدی بر من نخواهد بود.«7 بودند، و لیکن من هرگاه خروج 

اوصاف و ویژگی های ظاهری و سیرۀ عملی حضرت مهدی؟جع؟ درکالم 
امام رضا؟ع؟

رفتار با مردم

امام رضا؟ع؟ فرمودند:

ِمْن  ْم  ْيِ
َ
َعل ْشَفَق 

َ
أ َو  ْنُفِسِهْم 

َ
ِبأ ْم  ِمْنُ اِس  لّنَ

َ
ا َل  ْو

َ
أ َیُکوُن  َو   «  

َو   
َّ

َجل َو  َعّزَ   ِ
هَّلِلَّ  

ً
َتَواُضعا اِس  لّنَ

َ
ا  

َ
َشّد

َ
أ َیُکوُن  َو  ْم  َهاِتِ ّمَ

ُ
أ َو  ْم  آَباِئِ

َعْنُه  ی  َیْنَ ا  َعّمَ اِس  لّنَ
َ
ا  

َ
َکّف

َ
أ َو  ِبِه  ُمُر 

ْ
َیأ ا  ِبَ اِس  لّنَ

َ
ا آَخَذ  َیُکوُن 

به مردم از خودشان سزاوارتر، و بر آنان دلسوزتر از پدر و مادرشان 
است، از تمام مردم در برابر خداوند متواضع تر و از همه بدان چه 
امر می کند بیشتر عمل می کند، و از همه بیشتر، در آنچه دیگران را 

نهی می کند دورى می نماید«. 8

دانش

آن حضرت برای شناخت امام عصر؟جع؟فرمودند:

ْخَبَر 
َ
 َما أ

ُّ
ُکل ْعَوِة َو 

َ
لّد

َ
َو ِاْسِتَجاَبِة ا ِم 

ْ
ِعل

ْ
ل

َ
ا َتنْیِ ِف 

َ
ُتُه ِف َخْصل

َ
ل َداَل

ْیِه 
َ
ا َفَذِلَك ِبَعْهٍد َمْعُهوٍد ِإل َکْوِنَ  

َ
ُدُث َقْبل ْ َ

ِت ت
َّ
ل

َ
َواِدِث ا َ لْ

َ
ِبِه ِمَن ا

َعْنُه  آَباِئِه  َعْن  َو  َتَواَرَثُه  آِلِه  َو  ْیِه 
َ
َعل هَّلُل 

َ
ا  

َّ
َصل هَّلِل 

َ
ا َرُسوِل  ِمْن 

استجابت  و  است:علم  چیز  دو  او  مهّم   عالمت  ؛  َلُم  الّسَ ْیِه 
َ
َعل

که از حوادث آینده می دهد،از پدرانش از رسول  دعا. خبرهایی 
خدا؟لص؟به او رسیده است 9

زندگی اجتماعی

از  الرضا؟ع؟  موسی  بن  علی  امام  محضر  در  وقتی  گوید:  خالد  بن  معمر 
قائم؟ع؟ سخن به میان آمد فرمود:

 
َ
ِإاّل َطَعاُمُه  َما  َو  َغِلیُظ 

ْ
ل

َ
ا  

َ
ِإاّل َلُم  الّسَ ْیِه 

َ
َعل َقاِئِ 

ْ
ل

َ
ا ِلَباُس  َما  َو 

ِشُب؛ و لباس قائم؟ع؟ جز جامۀ خشن و خوراك او جز غذاى  َ لْ
َ
ا

گوار و نامطبوع نخواهد بود. 10 نا

7  . الدرة الباهرة، ج۱، ص۵۱.

8  .االحتجاج، ج 2، ص437.
9  . عیون اخبارالرضا، ج1، ص213.

10 . الغیبة للنعمانی،باب 15،ص285.
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مدیریت امور

بنابر فرمایش امام رضا؟ع؟:

اَعِة؛ مهدی بر امر  لّطَ
َ
وُض ا َیاَسِة َمْفُر َماَمِة َعاِلٌ ِبالّسِ ُمْضَطِلٌع ِباْلِ

گاه  آ و  عالم  امت  امور  اداره  نحوه  به  و  قدرتمند  و  توانا  امامت 
است.11

سیمای جوانان و قدر ت جسمانی

همچنین آن حضرت فرمودند:

ْیِه 
َ
اِظَر ِإل لّنَ

َ
ْنَظِر َحّتَ ِإّنَ ا ْلَ

َ
ّنِ َشاّبَ ا لّسِ

َ
ْن َیُکوَن َشْیَخ ا

َ
َعَلَمُتُه أ

َرَم  ْن اَل َيْ
َ
ا َو ِإّنَ ِمْن َعَلَمِتِه أ ْو ُدوَنَ

َ
َبِعنَی َسَنًة أ ْر

َ
َیْحَسُبُه ِاْبَن أ

َ
ل

ُه؛ وى در هنگام ظهور 
ُ
َجل

َ
ِتَ أ

ْ
ْیِه َحّتَ َیأ

َ
َیاِلي َعل

َّ
لل

َ
اِم َو ا ّیَ

َ
ْل

َ
وِر ا ُر ِبُ

از نظر سن در حکم پیر مردان است و لیکن از نظر قیافه و منظره 
کمتر از چهل سال  که وى  جوان مینماید و مردم خیال میکنند 
که وى هرگز پیر نخواهد شد تا  ئم او این است  دارد، و یکی از عال

که اجلش برسد.12 آنگاه 

گفتم آیا شما صاحب االمر هستید؟  گوید: به امام رضا؟ع؟  ریان بن صلت 
کنده سازد  که زمین را از عدل آ کسی  فرمود:» من صاحب االمر هستم اما آن 
که ضعف  که پر از جور شده باشد نیستم و چگونه او باشم در حالی  همچنان 
که در سن شیوخ و منظر جوانان قیام  کسی است  بدن مرا می بینی، و قائم 
گر دستش را به بزرگترین درخت روی زمین  که ا کند و نیرومند باشد به غایتی 
کوهها فریاد برآورد صخره های آن فرو  گر بین  کند آن را از جای برکند و ا دراز 

پاشد.« 13

چهره نورانی

و در روایتی دیگر فرمودند:

ُقْدِس؛ بر او پوششی 
ْ
ُد ِمْن ُشَعاِع ِضیاِء ال

َ
وِر یَتَوّق یِه ُجیوُب الّنُ

َ
َعل

که از پرتو قدس روشنایی می گیرد.« است از نور 

گسترش دین حق و عدالت

که امام رضا؟ع؟ در پاسخ به دعبل فرمود: از اباصلت نقل شده است 

 ٍ
ٍد ِاْبُنُه َعِلٌّ َو َبْعَد َعِلّ ّمَ ٌد ِاْبِن َو َبْعَد ُمَ ّمَ َماُم َبْعِدي ُمَ ْلِ

َ
 ا

ُ
َیا ِدْعِبل

ْنَتَظُر ِف َغْیَبِتِه  ْلُ
َ
َقاِئُ ا

ْ
ل

َ
ُة ا ّجَ ُ لْ

َ
ِاْبُنُه ا َسِن  َ لْ

َ
َسُن َو َبْعَد ا َ لْ

َ
ِاْبُنُه ا

11 . الکافی، ج 1، ص198.
12 .بحاراالنوار، ج 52، ص285.

13 . بحاراالنوار، ج 52، ص322.
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هَّلُل 
َ
 ا

َ
ل َطّوَ

َ
 َیْوٌم َواِحٌد ل

َ
ْنَیا ِإاّل

ُ
لّد

َ
ْو َلْ َیْبَق ِمَن ا

َ
َطاُع ِف ُظُهوِرِه َو ل ْلُ

َ
ا

 ؛ای دعبل 
ً
َکَما ُمِلَئْت َجْورا َها َعْداًل 

َ َ
ُرَج َفَیْمل َیْوَم َحّتَ َيْ

ْ
ل

َ
َذِلَك ا

امام بعد از من محمد پسرم و بعد از محمد، علی و بعد از علی، 
که  پسرش حسن و بعد از حسن، پسرش حجت قائم؟ع؟ است 
گر از دنیا باقی نمانده  ظهورش منتظر و مورد اطاعت است حتی ا
باشد مگر یک روز خداوند آن روز را آنقدر طول خواهد داد تا او 
که از ظلم پرشده  کند و آن)زمین( را از عدل پرکند همانطور  قیام 

بود.14

امام علی بن موسی الرضا؟ع؟ در پاسخ به ریان بن صلت می فرماید:

 َو 
ً
َکَما ُمِلَئْت َجْورا  َو َعْداًل 

ً
ْرَض ِقْسطا

َ
ْل

َ
 ِبِه ا

ُ َ
َّ ُیْظِهُرُه َفَیْمل ُ

... ث
کند و به واسطه او زمین را از عدل و   ؛... سپس او را ظاهر 

ً
ما

ْ
ُظل

که پر از ظلم و ستم شده باشد. 15 کنده سازد همچنان  داد آ

کرم؟لص؟ می فرماید:  آن حضرت به نقل از پیامبر ا

کند و این هنگامی  قیامت قیام نکند تا آنکه قائم از ما بحق قیام 
کند نجات  کس او را متابعت  باشد، حقتعالی او را اذن دهد. هر 
کند. ای بندگان  ک  کند خدا او را هال کس از او تخلف  یابد و هر 
که اوست خلیفه  گر چه از روی برف باشد زیرا  خدا بروید نزد او 

خدا و جانشین من.16

ظهور حضرت مهدی؟جع؟ 

کـه در روایـات رضوی بــه آن پرداختــه شده، موضوع ظــهور  موضوع دیگری 
که  روایتی  در  جمله  از  است.  آن  پیامدهای  و  آثــار  و  مــهدی؟جع؟  امام 
که ای  حسین بن خالد آن را نقل می کند آن حضرت در پاسـخ این پرسش 

کیست می فرماید: فرزند رسول خدا قائم شما اهل بیت، 

کـه خداوند بـه واسطـه وی زمین را از  کسـی است  »چهـارمین از فرزندان من 
کـه مردم در  کسـی است  ک و از هر ظلمـی پیراستـه می سـازد و او  هر ستمی پـا
کـه پیش از خروجش غیبت می کند  کسـی است  ولـادتش شک می کنند و او 
میزان  مردم  میــان  در  گردد  روشن  نورش  بــه  زمین  کند  خروج  کــه  آنگــاه  و 
که  کسی است  کند و هیچکس بــه دیگری ستم نکند و او  عدالت را برقرار 
کسـی است  زمین برای او درهم پیچیده می شود و سایه ای برای او نبـاشد و او 
گونـه  کند و به وی دعوت نماید به  کننده ای او را به نام ندا  کـه از آسمان ندا 
کـه حجت  گـاه بـاشید  کـه همـه اهل زمین آن ندا را بشنوند، می گوید: آ ای 

14 . بحار األنوار، ج۴۹، ص۲۳۷.

کمال الدین،ج2، ص376.  . 15
کمال الدین، جلد 2، ص297و296.  . 16
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که حق با  کنید  کرده است پس او را پیروی  کنـار خـانـه خدا ظـهور  خدا در 
او و در اوست …«

و در حدیث دیگری پیرامون زمان ظهور به دعبل می فرماید:

َوْقِت : ... اما اینکه چه 
ْ
ا َمَت؟ َفِإْخَباٌر َعِن ال ّمَ

َ
....  َو أ

ُ
 یا ِدْعِبل

کسی  وقت ظهور می کند؟ آن اخبار به وقت است«)که جز خدا 
را  ظهور  زمان  رضا؟ع؟  امام  روایت  این  در  داند.(17  نمی  را  آن 

گهانی بیان می کنند. مانند قیامت نا

وظایف و تکالیف منتظران /شیعیان در عصر غیبت در بیان امام رضا؟ع؟

آنچه در شرح وظایف و تکالیف شیعیان و مسلمانان در عصر غیبت و انتظار 
کلی تقسیم  حضرت ولی عصر؟جع؟ بیان شده است را می توان در دو دسته 

کرد: بندی 

که امام عصر خود را  نخست آنکه وظیفه شرعی و واجب هر مسلمان است 
بخوبی بشناسد. این امر مسلمًا راهی برای یاوری و اطاعت او خواهد بود. 

چنانکه امام رضا؟ع؟ از پدران خود نقل می کند:

که بمیرد و او را امامی از فرزندان من نباشد بمردن جاهلیت مرده  کس   » هر 
پیامبر  که  کرد  نقل  رضا؟ع؟  حضرت  از  تمیمی  دیگر  جای  در  18و  است.« 
کس بمیرد با اینکه امامی از فرزندان من نداشته باشد  کرم؟لص؟ فرمود:» هر  ا

بمثل جاهلیت مرده و از او مؤاخذه و بازخواست می شود....«19 

دسته دوم از وظایف منتظران مربوط به صبر و انتظار در راستای زمینه سازی 
برای ظهورحضرت مهدی؟جع؟ است.امام رضا؟ع؟فرمودند:

 
َّ

َو َجل َعّزَ  اهَّلِل   
َ

َقْول ْعَت  مَسِ َما   
َ
أ َفَرِج 

ْ
ال اْنِتَظاَر  َو  ْبَر  الّصَ ْحَسَن 

َ
أ َما 

یَن  ْنَتِظِر اْلُ ِمَن  ِإّنِ َمَعکْم  وا  َفاْنَتِظُر َرِقیٌب  ِإّنِ َمَعکْم  اْرَتِقُبوا  َو 
کاَن  َفَقْد  ِس 

ْ
یأ

ْ
ال  

َ
َعل َفَرُج 

ْ
ال ُء  جِیی  ا  َ َ

ِإّن ُه 
َ
َفِإّن ْبِر  ِبالّصَ یکْم 

َ
َفَعل

انتظار  و  صبر  نیکوست  چه  و  ِمْنکم؛  ْصَبَر 
َ
أ َقْبِلکْم  ِمْن  ِذیَن 

َّ
ال

»منتظر  است:  فرموده  که  را  خدا  گفتار  اید  نشنیده  مگر  فرج، 
که من نیز همراه شما از منتظرانم«  پس صبر و شکیبایی  باشید 
که فرج بعد از یاس و نومیدی خواهد آمد.  را پیشه خود سازید 

که پیش از شما بودند از شما شکیباتر بودند.« 20 اقوامی 

17 . بحاراالنوار، ج 49، ص238.
کمال الدین، ص295.  . 18

19 . بحاراالنوار، ج 1، ص54.
کمال الدین، ج 2، ص645.  . 20
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او مورد اطاعت است

 » المطاع فی ظهوره  المنتظر فی غیبته،  القائم،  ابنه  الحسن  بعد   .. »االمام. 
انتظار  در  غیبتش  زمان  در  که  است  قائم«  پسرش»  حسن  از  بعد  امام؟ع؟ 

مقدم او می نشینند و به هنگام ظهورش از او فرمان می برند«21

و این همه برای امتحان مردم و شناخت مؤمنان واقعی است.

َو  وا  یُز ُتَ َو  ُصوا  ّحَ ُتَ َحّتَ  یِه 
َ
ِإل ْعیَنکْم 

َ
أ وَن 

ُ
ّد َتُ َما  َما یکوُن  اهَّلِل  َو 

ُتْتَرُکوا  ْن 
َ
أ َحِسْبُتْ  ْم 

َ
أ  « ْنَدر! 

َ
َفاْل ْنَدُر 

َ
اْل  

َ
ِإاّل ِمْنکْم  یْبَق  اَل  َحّتَ 

ِذیَن َجاَهُدوا ِمْنُکْم ... به خدا قسم آنچه انتظار 
َّ
ِم اهَّلُل ال

َ
ا َیْعل َوَلَّ

گردنهایتان را به سوی آن دراز می کنید واقع نمی شود  می کشید و 
مگر بعد از آنکه امتحان شوید و از شما چیزی جز اندک اندک 
که شما را بدون امتحان ترک می کنند  باقی نماند: »آیا پنداشتید 
مجاهده  شما  از  کسی  چه  که  ندانسته  خدا  هنوز  حالیکه  در 

می کند. 22

کالم امام  فضیلت انتظار و چشم به راه بودن حضرت مهدی؟جع؟ در 
رضا؟ع؟

یـافت  رضـا؟ع؟  امام  کالم  در  مهدوی  باور  زمینه  در  که  دیگری  موضوع 
می شود، موضوع فضیلت انتظـار است. آن حضرت در روایـات متـعددی بـه 
کرده اند، از جملـه در روایتـی خطــاب بــه حسن بن جــهم  این موضوع اشـاره 

کــه از ایشــان در مورد فرج می پرسد، می فرماید:

ْن 
َ
 أ

َ
ْدِري ِإاّل

َ
ُت اَل أ

ْ
َفَرِج ُقل

ْ
ل

َ
َفَرِج ِمَن ا

ْ
ل

َ
ّنَ ِاْنِتَظاَر ا

َ
ُم أ

َ
ْسَت َتْعل

َ
 َو ل

َ
أ

َفَرِج؛ حضرت فرمودند:آیا 
ْ
ل

َ
َفَرِج ِمَن ا

ْ
ل

َ
 َنَعْم ِاْنِتَظاُر ا

َ
َمِن َفَقال ِ

ّ
ُتَعل

کردم:من هرچه  که انتظار فرج خودش فرج است.عرض  نمی دانی 
فرمودند:بله،انتظار  حضرت  شماست.  تعلیم  برکت  از  می دانم 

فرج؛ همان فرج است.23

در روایت دیگری نیز می فرماید:  » چه نیکوست صبر و انتظار فرج، آیا سخن 
کـه منـهم بـا شمـا  کـه فرمود: و انتظـار برید  بنده صـالـح خداشـعیب را نشنیدی 
کـه من هم بـا شمـا از منتظرانم، بر شمـا بـاد بـه صبر  منتظرم و پس منتظر بـاشید 
کسـانـی  گشایش بعد از ناامیدی فرا می رسد و به تحقیق  که  وبردباری چرا 

کـه پیش از شمـا بودند از شمـا بردبارتر بودند.«24

گونه بیان می کنند: و باالخره در روایت بسیار زیبایی فضیلت انتظار را این 

کافی، ج 1،ص333.  . 21
22 . بحاراالنوار، ج 52، ص114.

23 . الغیبة طوسی ،فصل 7،ص459.
کمال الدین، ج 2، ص645.  . 24
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 ِعیاِلِه یْنَتِظُر 
َ

ْن یکوَن ِف َبیِتِه یْنِفُق َعل
َ
َحُدکْم أ

َ
 َما یْرَض أ

َ
... أ

 َو ِإْن َلْ 
ً
کَمْن َشِهَد َمَع َرُسوِل اهَّلِل ص َبْدرا کاَن  ْدَرکُه 

َ
ْمَرَنا َفِإْن أ

َ
أ

از  یک  هیچ  آیا  ُفْسَطاِطِه؛  ِف  َنا  َقاِئِ َمَع  کاَن  کَمْن  کاَن  یْدِرکُه 
که در خانه خود بمـاند، نفقـه خـانواده اش را  شما خوش ندارد 
گر در چنین حالی از دنیا  بپردازد و چشم بـه راه امر ما باشد پس ا
که بـه همراه رسول خدا؟لص؟ در بدر بـه  کسی است  برود مانند 
مـانند  نیـاید  او  بـه سراغ  مرگ  گر هم  ا و  رسیده است.  شـهـادت 

کـه بــه همراه قائم ما و در خیمه او باشد.25 کسـی است 

کافی، ج 4، ص259 و 260.  . 25


