
امام خمینی رحمت اهلل علیه
»اكنون م��ا منتظران ق��دوم مباركش 
موّظ��ف هس��تيم ت��ا ب��ا تم��ام ت��وان 
كوش��ش كنيم تا قان��ون عدل الهي را 
اي��ن كش��ور ولي عصر)ع��ج( حاكم  در 
كنيم. ]تعجيل در فرج[ كار ش��ما بايد 
بش��ود، شما بايد زمينه را براي آمدن 
او فراه��م كنيد ]ب��ه وس��يلة[ اينكه 
مس��لمين را با هم مجتم��ع كنيد، همه 
با هم بشويد،  ان شاءاهلل ايشان ظهور 

مي كن��د.«

رهبر معظم انقالب اسالمی
زمان)ع��ج(  ام��ام  انتظ��ار  »مس��ئلة 
يك��ي از زنده ترين مس��ائل اس��امي 
اس��ت كه ه��م در دوران مب��ارزه با 
طاغ��وت، به مب��ارزان اميد مي داد، و 
هم ام��روز كه روز حكومت اس��امي 
اس��ت،  زمين  و حكومت مس��تضعفان 
ما را تش��ويق مي كن��د كه حركت خود 
را تس��ريع كنيم.  انتظار ظهور مهدي 
موع��ود)ع( بخش عظيمي از اعتقادات 

ماس��ت.«

چندي است كه من زائر اين شهرم و تو ، پيشرو قافله هايي!
من از همسايگي مشرق آمده ام تا سيماي سوخته را بر جاي قدم هاي آفتاِب 

مغرب گذارم و طلوع آخرين خورشيد بي غروب را به تماشا نشينم.
كجايي?

در انتظ�ار ما ماندن، چاره كار نيس�ت و 
انتهاي راه ندارد

و در انتطار تو ماندن هم كه در باغ عقل 
و دل و حوصله ما، نمي نشيند.

در نيامدن�ت ه�م ك�ه نيس�تي ه�ا همه 
هستند و هست ها هيچكدام نيستند و در 

كش�اكش اين هست و نيست، همه چيز دارد 
از دست مي رود،

چه بايد كرد؟
چاره چيست ؟ و به كجا بايد نگريست ؟!

تو خود اميد آمدنت را به ما بخشيدي و خدايت منت و غايت نعمتش را 
گل آويِز گذار قدمهايت کرده است!

چه كنيم؟ 
مارا با چه كنم هايمان رها مي كني ؟

و در پشت حسرت ها و آرزوها به تند باد حادثه ها مي سپاري؟
باور نمي كنم

زيرا مي دانم ، جايي همين نزديکی هايی
و عيب اين است كه ما اينجا نيستيم  

ايكه صدايمان را مي شنوي
اين شب جمعه از روزنه بام سوم بيت اهلل الحرام 

تمام دلم را به كمان نگاهم مي نشانم 
و از درب خانه تا مقام ابراهيم فرش راهت مي كنم

اگر تو ّکرم کنی
وای خدای من!

چه می شود ، درخشش ماهتاب در زيارت آفتاب!!

درخشش ماهتاب
در زیارت آفتاب
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حضرت امام خميني)ره(
ام�ام مهدي)عج(؛ برپا كنندة عدالت همه جانبه؛ » معنا و مفهوم عدالت صرفًا 
آن برداش��ت رايج و عمومي نيست كه منحصر به زندگي رفاهي باشد بلكه منظور از 
آن تحقق عدالت در همة مراتب انس��انيت، و برگرداندن هر نوع انحراف و اعوجاج به 
ميزان اعتدال اس��ت. قدرت و امكان برقراري اين عدالت، در ميان همة ابناي بش��ر و 
رهب��ران الهي، تنها در اختيار امام مهدي)ع( قرار گرفته اس��ت تا آن حضرت)ع( به 

اين مهم قيام نمايد.«
وظايف و توصيه ها؛ »ما بايد در اين طور روزها و ايام اهلل ]والدت امام زمان)عج([ 
توجه كنيم كه خودمان را براي آمدن آن حضرت)ع( مهيا كنيم... و ما بايد خودمان 
را مهيا كنيم براي اينكه اگر چنانچه موفق به زيارت ايش��ان ش��ديم، پيش ايش��ان 
روس��فيد باش��يم. تمام دستگاه هايي كه اآلن به كار گرفته ش��ده اند، در كشور ما، ... 
بايد به اين معنا توجه داش��ته باشند كه خودشان را براي مالقات حضرت مهدي)ع( 

مهيا كنند... و خدا همة ما را موفق به خدمت ايش��ان 
و خدمت به اسالم و كشور خودمان كند.«

حضرت آيت اهلل العظمی خامنه اي 
)مّد ظّله العالي(

انتظ�ار ؛ ماي�ة اميد ؛ »اين 
وعده ]بر چيدن بس��اط ظلم، جور 
و تبعي��ض از سراس��ر دني��ا[ وعدة 
كوچكي نيس��ت و تم��ام مبارزات 

عال��م � اعم از ديني و غير ديني 
� بر اثر اميد به يك نقطة روشن 
انج��ام گرفته كه اگ��ر اين اميد 
نباش��د، مبارزه اي ه��م نخواهد 
بود. اعتق��اد به ام��ام زمان)ع( 

وسيلة حركت و عامل نشاط براي 
دارند.«ملت  ما و تمام كس��اني اس��ت كه به اين مسئله اعتقاد 

ام�ام زم�ان)ع( الگوي جهاد براي اه�ل ايمان ؛ »ام��ام زمان)عج( بايد به 
ص��ورت يك الگو براي مؤمنان درآيد. اگر آن حضرت با كفر مي جنگد و براي عدالت 
زحمت مي كشد و مجاهدت مي كند، ما هم كه مأموم و دنباله رو او هستيم، بايد براي 

گسترش عدالت مجاهدت كنيم.«
رابطة امام و مأموم؛ عامل ايجاد جمهوري اسالمي ؛ »فاصلة ميان ما و امام 
زمان)ع( به معناي فاصلة يك امام و مأموم است. اين برداشت مثبت موجب شده كه 
دل هاي روش��ن و فكرهاي صحيح در صدد مبارزه برآيند، و همين برداش��ت بود كه 
جمهوري اسالمي را به وجود آورد. حركت آن حضرت)ع( به هر سمتي باشد، ]بايد[ 

حركت پيروان او هم به همان سمت باشد.«
زنده كردن روح انتظار ؛ »مردم ما بايد روح انتظار را به تمام معنا در زندگي خود زنده 
كنند. ملت مسلمان ايران براي حاكميت اسالم و نزديك شدن ملت هاي مسلمان به عهد ظهور 
مهدي موعود)عج(، اّولين گام را برداشته، و اين حقيقت روشن كه جمهوري اسالمي ايران به 
توفيقات بزرگي در زمينه هاي مختلف دست يافته، هميشه براي دشمنان اسالم دردآور بوده 

است و ما اين موفقيت ها را از جملة معجزات اسالم مي دانيم.«
مرحوم آيت اهلل العظمی فاضل لنكراني)ره(

اميدواري به آيندة شكوهمند؛ »همگان بايد به آينده اميدوار باشند و فردا و 

فرداها را بسان گذشته و اكنون نپندارند، آينده اي در انتظار است كه پيروزي حتمي 
از آن صالح و عباد صالح، و شكست و نابودي از آن فساد و عباد ناصالح است. «

ض�رورت انتظار و آمادگي ؛ »اكنون كه عصر غيبت و دوران محروميت از ظهور 
است، بايد با حبل محكم انتظار، خود را براي فرج آن حضرت آماده سازيم. بايد بر اساس 
موازين صحيح و معتبر و مستند، اعمال خود را تنظيم نماييم، بايد فريب ادعاهاي افراد 
آلوده به دنيا كه از هر امري خصوصًا مقدس��ات براي رس��يدن به اهداف خود اس��تفاده 
مي نمايند نخوريم. بايد دين را از آگاهان به دين و شريعت بياموزيم و به آن عمل نماييم. 
باي��د فرهنگ صحيح و عميق انتظ��ار را در جامعة خود در هم��ة طبقات پياده 

نماييم و باالخره بايد جامعه اي در حّد امكان، مهدوي داشته باشيم.«

حضرت آيت اهلل العظمی صافي گلپايگاني )مّد ظّله العالي(
پرهيز از عوام گرايي و كميت گرايي در تبليغ مهدويت ؛ » در زمينة تحقيقات 
مه��دوي پرهيز از عوام گرايي، اجتناب از كميت گرايي در پژوهش ها بدون توجه ويژه به 
كيفيت، و دوري از انجام كارهاي تكراري و غيرمفيد، همواره 
بايد مّد نظر باش��د. ضمن آنكه رويك��رد عمل گرايانه و 
ارتب��اط ميان مق��والت مه��دوي، و توجه به 
ساحت اخالق و معنويت و تربيت جامعه 
و اهتمام به ارتقاي فرهنگ تشيع اصيل 
و انتظارات آن يگانة دوران از ش��يعيان 
و ارادتمندان��ش در رأس كارهاي 

پژوهشي قرار گيرد.«
صحي�ح  اس�تفاده 
موج�ود؛  ظرفيت ه�اي    از 
مه��دوي،  تبليغ��ات  زمين��ة  »در 
شايس��ته اس��ت در جهت شناساندن آن 
محب��وب دل ها و آرم��ان وااليش، از همة 
تبليغات��ي  و  ظرفيت ه��اي موج��ود رس��انه اي 
اس��تفاده كرد و چه��رة نوراني و تابن��اك حضرتش را 
ب��ا ابزارهاي نوي��ن و آنچنان كه زيبندة آن امام بزرگوار اس��ت در داخل و خارج 

معرف��ي ك��رد« 
پرهيز از مالهي و مناهي ؛ » هرگونه حركت تبليغاتي در اين زمينه، بايد به نحوي 
باش��د كه موجبات رضايت خاطر آن ولي دوران را فراهم نمايد و از مالهي و مناهي در 
آن جداً پرهيز گردد؛ چه آنكه مجلسي كه منسوب به امام زمان)ع( است نبايد به گناه و 

معصيت، آلوده گردد.«

حضرت آيت اهلل العظمی مكارم شيرازي )مّد ظّله العالي(
ل�زوم هوش�ياري و حضور در ص�ف عدالت طلبي؛ » ش��ما جوانان بايد 
در صف اّول دفاع از عدالت قرار داش��ته باش��يد تا از نخس��تين ي��اوران حقيقي 
مهدي موعود)ع( محس��وب شويد و دهة مهدويت را به اقصي نقاط دنيا برسانيد. 
دش��منان اس��الم تمام تالش خود را به كار گرفته اند، تا جوان��ان را با برنامه ها و 
س��ايت هاي غيراخالق��ي، از صف عدالت خواه��ان و حاميان امام زمان)ع( جدا 
س��ازند، لذا بيداري و هوش��ياري فوق العادة ش��ما، در برخورد با تفكرات ضّد 

ديني امري الزم اس��ت.«
توجه: پي نوشت ها در دفتر نشريه زائر موجود است.

بايدها و نبايدهای انتظار
از ديدگاه مراجع عظام تقليد

وي��ژه نامه نش��ريه  زائ�ر
بع��ثه مقام مع�ظم ره�بری
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استاد شهيد مرتضي مطهري, در چند اثر خود به بررسي 
مس��ئله مهدوي��ت و انتظ��ار پرداخته اند. يك��ي از تعابير 
ارزشمند ايش��ان, در وصف جايگاه حضرت حّجت)ع( در 
زمين,  تعبير »صاحب« است. در كتاب گفتارهاي معنوي, 
ضمن بيان حديثي از رسول اكرم)ص( پيرامون امدادهاي 
الهي نس��بت به بشريت به واس��طة حضرت مهدي )ع(, 
چني��ن نتيجه مي گيرند: خدا هرگز دنيا را بي صاحب 
نگذاشته است,  و بي صاحب هم نخواهد گذاشت.

فلسفه و انواع انتظار
»انتظ��ار« از مفاهيم دو پهل��و و لغزنده اي همانند: 
تقدير, توكل, صبر و ... است، كه در طول تاريخ انديشة 
اسالمي, برداشت هاي متفاوتي از آن شده است. هر بار 
كسي به تناس��ب فهم و درك خود, دستي بر اين واژه 
كش��يده و به اين درك خشنود گش��ته, حق را همان 

پنداشته است.
 استاد مطهري در اين باره مي فرمايند: »معلوم است 
كه بدع��ت در دين خاتم هم امكان پذير اس��ت چنان كه  
برخی از ما هم كه شيعه هستيم و اعتقاد داريم به وجود 
مقدس حضرت حجت بن الحس��ن, مي گوييم ايشان كه 
مي آيند »يأتي بديٍن جديٍد« . تفس��يرش اين اس��ت كه 
آن قدر تغييرات و اضافات در اس��الم پيدا ش��ده است كه 
وقتي او مي آيد و حقيقت دين جّدش را مي گويد به نظر 
مردم مي رسد كه اين دين غير از ديني است كه داشته اند 
و حال اين اس��الم حقيقي هماني اس��ت كه آن حضرت 

مي آورد.«
استاد مطهري خصوصيات دو گونه انتظار )مثبت( 

و )منفي( را اين گونه بيان مي كنند: 
»انتظ��ار فرج و آرزو و اميد و دل بس��تن ب��ه آينده دو 
گونه اس��ت.  انتظاري كه سازنده و نگهدارنده،  تعهدآور، نيرو 
آفرين و تحرك بخش اس��ت، به گونه اي كه مي تواند نوعي 

عبادت و حق پرس��تي شمرده شود و انتظاري كه گناه 
اس��ت:  ويرانگر، اس��ارت بخش و فلج كننده و نوعي 

)اباحه گري( بايد محسوب شود. اين دو نوع انتظار 
فرج, معلول دو نوع برداش��ت از ظهور عظيم 

مهدي موعود است و اين دو نوع برداشت به 
نوبة خود, از دو نوع بينش دربارة  تحوالت 

در انقالب هاي تاريخي ناشي مي شود.
در ن��گاه انتظار ويرانگر و منفي � 
كه متأسفانه در جامعة ما هم طرفدار 
دارد � هر اصالحي در جامعه محكوم 
است چرا كه بايد ظلم و تباهي رواج 
داشته, حق و حقيقت هيچ طرفداري 

نداش��ته باش��د, باطل يكه ت��از ميدان 
گ��ردد, تا انفج��اري رخ دهد و انتظار به 

سر آيد! بنابراين هر اصالحي محكوم است,  
زيرا هر اصالح يك نقطة روش��ن اس��ت. تا در 

صحنة اجتماع نقطة روشني هست دست غيب ظاهر 
نمي ش��ود, برعكس, هر گناه و فساد، و هر ظلم، تبعيض 

و حق كشي و هر پليدي اي به حكم اين كه مقدمة صالح 
كلي است و انفجار را قريب الوقوع مي كند، رواست، زيرا 
»الغايات تبّرر المبادي« هدف ها، وس��يله هاي نامشروع 
را مش��روع مي كنند. پس بهترين كمك به تس��ريع در 
ظهور و بهترين شكل انتظار, ترويج و اشاعة فساد است. 
اين جاست كه گناه، هم فال است و هم تماشا, هم لذت 
و كام جويي است و هم كمك به انقالب مقدس نهايي!«.

در انديش��ة آرمان گرايانة اس��تاد مطهري, انتظار در 
معناي اّولش بزرگ ترين محرك اجتماعي است كه انسان 
را ب��راي حاكميت ارزش ها و محو ضّد ارزش ها تش��ويق 
مي كن��د, براي همين انتظار بدين معنا را با فضيلت ترين 

عبادات دانسته اند: »افضل األعمال إنتظار الفرج.«
شهيد مطهري با اس��تناد به آيات 5 سورة قصص, 
105 س��ورة انبيا و ... چني��ن نتيجه گيري مي كند: »از 
اين آيات اس��تفاده مي ش��ود كه ظه��ور مهدي موعود 
حلقه اي از حلقه هاي مبارزة اهل حق و اهل باطل است 
كه به پيروزي  نهايي اهل حق منتهي مي ش��ود, سهيم 
ب��ودن يك فرد در اين س��عادت موقوف به اين اس��ت 
ك��ه آن فرد عم��الً  در گروه اهل حق باش��د. آياتي كه 
بدان ها در روايات استناد شده است، نشان مي دهد كه 
مهدي موعود )ع( مظهر نويدي است كه به اهل ايمان 
و عمل صالح داده شده است,  مظهر پيروزي نهايي اهل 
ايمان است. بنابراين هر مبارزة حق گرايانه اي, حلقه اي 
از حلقه ه��اي مبارزة جهاني و ه��ر پيروزي، جلوه اي از 

پيروزي آن انقالب بزرگ است.«
در اين جا ذكر دو نكته ضروري به نظر مي رسد:

1. س��اير اديان نيز به انتظار معتقدند با اين تفاوت 
كه در آن ديدگاه ها, سخن از يك موجود نجات بخشي 
است كه در آينده مي آيد و به امور سامان مي دهد ولي 
در انديشة تشّيع, س��خن از انسان شريفي است كه او 
هم همراه با ساير مردم انتظار مي كشد؛ منتظري است 
ك��ه با ما زندگي مي كند، دردها و غصه ها را احس��اس 

مي كند و مقام واليت تكويني در بين مردم دارد.
2. انتظار فرج, صرف نظر از اس��المي بودن انديشه اي 
اس��ت كه چون نوعي خوش بيني نسبت به آيندة بشر )و 
طرد بدبيني( اس��ت,  ارزشمند و ش��ور و تحرك آفرين، 
تحرك بخش، اميد دهنده و تعهد آور و ... است. به ويژه در 
اين عصر, كه بشر سرگردان و گرفتار )روزمر گي( زندگي 
ماش��يني, بيش از هر زمان نياز به مأمن و ملجأ اعتقادي 
دارد تا خود را از انديش��ه هاي نهيليس��تي برهاند و روان 

تشنة خود را سيراب نمايد.
مهدويت و آينده تاريخ

در انديش��ة تربيت ش��دگان مكتب قرآن, تاريخ، سير 
صعودي و تكاملي دارد. هر اصالحي كه امروز به دست بشر 
صورت گيرد, زمينه ای خواهد بود  براي يك اصالح نهايي 
و حكومت جهاني. هر چند اين انديشه با بعضي انديشه هاي 
ماترياليستي و غير ماترياليستي به ظاهر شباهت دارد, ولي 
در اصول اساسي كاماًل با آن ديدگاه ها متفاوت است؛ نخست 
اين كه در تئوري مهدويت اسالمي سخن از آينده تاريخ, بيان 
حاكميت اراده الهي است نه صرفاً طبيعت مادي تاريخ )به 
اس��تناد آيات كريمه قرآن( دوم آن ك��ه در اين ديدگاه, اين 
انسان هاي صالح هستند كه همواره زمينه و شرايط تحقق 
آن جامعة واحد جهاني را فراهم مي كنند؛ و س��وم اين كه، 
ارزش ه��ر مبارزه اي به حق بودن آن اس��ت نه نو بودن آن. 
در اين انديش��ه, هر مبارزه اي تنها براي احقاق حق فردي و 
اجتماعي مشروعيت و قداست پيدا مي كند. استاد مطهري 
در بيان نقش حضرت حجت)ع( در تكامل تاريخ و بشريت 
مي فرمايند: »يعني زندگي بشر در آينده منتهي مي شود به 
عالي ترين و كامل ترين زندگي ها كه از جمله آثاري كه در آن 
هست آشتي انسان  و طبيعت است و آن اين است كه زمين 
تمام معادن خود را در اختيار انسان قرار مي دهد, آسمان 
تمام بركات خود را در اختيار انسان قرار مي دهد و 

همه اين ها خود تكامل تاريخ است.«
ايش��ان در جاي ديگر مش��خصات 
را  مه��دي)ع(  حض��رت  حكوم��ت 
اي��ن گون��ه بي��ان مي نماين��د:  »ما 
ش��يعيان  باالخ��ص  مس��لمان ها 
مي گوييم دورة سعادت بشري آن 
عصري است كه دورة عدل كامل 
اس��ت يعني عصر ظه��ور حضرت 
حّج��ت)ع(؛ آن دورة ك��ه اّولي��ن 
مش��خصه اش اين اس��ت ك��ه دورة 
حكومت عقل اس��ت يعن��ي دوره اي 
كه در آن,  علم اس��ير و برده نيس��ت. 
آن  دربارة  تعبيري  اميرالمؤمني��ن)ع( 
عص��ر دارد ك��ه مي فرماين��د: »در آن 
عصر م��ردم صبحگاهان و ش��امگاهان 

جام حكمت و معرفت مي نوش��ند.«

مهدويت در انديشه شهيد مطهری      
انسان کامل برای زندگی کامل
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به مهدوّيت« و اعتقاد به ظهور حضرت مهدي بدون ش��ک، »عقيده 
عليه الس��الم، به عنوان منجي عالم بشرّيت باوري صرفاً  اسالمي است 
که بر اس��اس کتاب و س��ّنت پديد آمده و همگي مس��لمانان پيشين 
و پس��ين، بر آن اّتفاق نظر دارند. اين باورداش��ت، بعنوان انديش��ه اي 
اس��المي، ب��ر پاية قويترين برهان هاي نقلي و عقلي اس��توار اس��ت و 
بررس��ي و ش��واهد بس��يار آن، بهترين تأييد بر صّحت و متانت آن به 
ش��مار مي رود و هيچ يک از مس��لمانان، چه از ش��يعيان و چه از اهل 
س��نت، به انکار يا تش��کيک در آن نپرداخته است، مگر برخي از تازه 
به دوران رس��يده هايي که تحت تأثير تبليغات غرب قرار گرفته و در 
دام هاي اس��تعمار گرفتار آمده و فرهنگ را جز با انکار الهام و روايات 
قطعّي��ه و يا تعريف و تأويل آن در چارچوب مقاصد منکرين ديانت و 

مادي گرايان، تفسير و تحليل نمي کنند.
آنچه مسّلم اس��ت، اينکه در پس پردة اين توطئه، جز دست هاي 
پليد کساني که در صدد سست کردن اعتقادات مسلمانان و خدشه دار 
کردن متون اسالمي هستند، دستي را نمي توان ديد. درگذشته همين 
الت��زام و اعتقاد و پايبندي مردم به کتاب و س��ّنت پاک پيامبر)صلي 
اهلل عليه و آله و س��لم( بود که دش��منان و استعمارگران را از نفوذ در 
کش��ورهاي اس��المي باز مي داشت و راه س��لطه بر اين بالد را بر رو ي  

آنان مي بست.
خنده آور اس��ت که اين بي خبران و غرب باوران � که به شّدت دور 
از ش��ناخت حقايق اس��المي و فهم مصالح مسلمين اند � در تضعيف 
»باور مهدوّيت« و احاديث مربوط به آن، گاهي به اين بهانه تمس��ک 
جس��ته اندکه اين عقيده اصواًل از عقايد پيشگامان اهل سّنت نيست و 
در بين صحابة قرن اّول هجري و تابعين، ذکري از آن به ميان نيامده 
اس��ت. گاهي داية مهربانتر از مادر ش��ده، اين عقيده را سبب اختالف 

و درگيري بين مس��لمانان و قي��ام عليه حکومت ها، و موجب تبليغات 
سياسي دانس��ته اند و گاهي نيز به برخي اختالفاتي که بين پاره اي از 

احاديث اين باب است، استناد کرده اند.
و اين همه، از عجيب و غريب ترين نوع استدالل هايي است که در رّد 
سّنت شريف نبوي، صلي اهلل عليه و آله و سلم، به آن تمسک شده است:

از آن�رو ک�ه اّواًل: بر وقوع ذکر اين عقي��ده بين صحابه و تابعين 
صدر اول اس��الم، و بر اينکه خود پيامبر، صلي اهلل عليه و آله و س��لم، 
اولين پايگاه براي نشر »عقيده به مهدوّيت« در بين مسلمانان بوده اند، 
چ��ه دليلي قوي تر و محکم تر از وجود خود اي��ن احاديث متواتره، در 

اصلي ترين و معتبرترين کتاب هاي اهل سّنت؟!
و چ��ه برهاني روش��ن تر از اجماع علماي مس��لمين، و اينکه آنان 
هيچک��س از مّدعي��ان مهدوّيت را با اس��تناد به »ع��دم صّحت ظهور 
حضرت مهدي، عليه الس��الم« رّد نکرده اند، بلک��ه در رّد اّدعاي او، به 
»ع��دم وجود صفات و نش��انه هاي خاّص  حضرت مه��دي )عج(، عليه 

السالم، در او« استناد کرده اند.
چنان که حکايت »محمد بن عجالن« با »جعفر بن سليمان« و آنچه 
فقيهان و اش��راف اهل مدينه دربارة آنان گفته اند، شاهدي آشکار در اين 

زمينه به شمار مي رود.
ثاني�ًا: ش��ايد هرگز هيچ عقي��ده و يا اصل��ي را نتوان يافت، 
ک��ه بر س��ر آن اختالف و درگيري و نزاع، صورت نگرفته باش��د. 
حّتي مي توان گفت که پيرامون »مس��ائل خداشناسي« و »نبّوت 
پيامب��ران الهي، عليهم الس��الم« نيز، نزاع ه��ا و درگيري ها، بيش 

از مس��ئلة »مهدويت« به وقوع پيوس��ته اس��ت.
چنانکه بين مکتب اش��اعره و غير آن��ان، و بين پيروان مذاهب 
ش��افعي، حنف��ي، حنبلي، مالک��ي و غير آن��ان، درگيري ه��ا بلکه 

حضرت آيت اهلل العظمی صافی گلپايگانی

مهدويـت
باوری الهام آفرین 

وي��ژه نامه نش��ريه  زائ�ر
بع��ثه مقام مع�ظم ره�بری

جمعه 3آبان 1392 - 20ذي الحجه 1434 
15 اکتبر 2013 -  شماره2

4



جنگ هاي خونين بس��يار، اّتفاق افتاده اس��ت.
نتيجه اينکه، پوشيده شدن حق با باطل، و عرضة باطل به جاي حق، اگر چه از 
طرف اهل باطل و منحرفين، زياد انجام مي پذيرد، لکن به حّق ضرري نمي رس��اند و 

خدشه اي وارد نمي کند. چنانکه خداوند بزرگ مي فرمايد:
»بلک�ه ما، ح�ق را بر باطل مي افکنيم تا آنرا در هم ش�کافد و باطل را 
نابود گرداند، آنزمان باطل از بين رونده و باطل شدني است. و واي بر شما، 

از آنچه دربارة خداوند توصيف مي کنيد.«
اين وظيفة علما و انديش��مندان اس��ت، که »عقيدة مهدوّيت« را تبيين کنند و 
هدف هاي آن را به مردم بشناس��انند و ويژگي ها و نش��انه هايي را که به وس��يلة آنها 
»حضرت مهدي موعود، عليه الس��الم« از دغل پيشگان مّدعي »مقام مهدوّيت« باز 

شناخته مي شود، براي توده مسلمان برشمارند و توضيح دهند.
الهام گيري از باورداشت »مهدوّيت«

بر کس��ي پوش��يده نيس��ت که عقيده به ظه��ور حضرت مهدي، عليه الس��الم، 
عقيده اي است که اميد مي آفريند، و نشاط و تالش ايجاد مي کند. سستي و نااميدي 
و کس��الت را از بين مي برد. حرکت هاي اصالح گرانه و اس��الم خواهانه را تش��ويق 
مي کند، و جان هاي شورنده بر استکبار و استضعاف را تقويت مي نمايد. اسالم، هنوز 
به کمال اهداف خويش نرس��يده و به مرحلة تحّقق همة آرمان هايي که براي جامة 

عمل پوش��انده به آنها، آمده است، دست نيافته، آينده، از آن 
اسالم اس��ت و ناگزير بايد روزي فرا برس��د که اسالم عزيز بر 
همة گيتي، حکمروا باش��د، و همة س��تمگري ها و حق کش��ي 
ه��ا را از بي��ن ببرد. دنيا، بزودي به  دامن اس��الم، پناه خواهد 
آورد، و ني��از دنيا به اس��الم، هر روز ظاهرت��ر از روز پيش، به 
چش��م مي خورد. نور اسالم، هر روز روشن تر، و پرتوش هر روز 

درخشان تر از قبل در همة دنيا احساس مي شود.
بش��ريت س��رگردان امروز، هرگز گمش��دة خ��ود را در 
نظام هاي ش��رقي و غرب��ي نيافته و نخواه��د يافت. »اعتقاد 
به مهدوّيت«  درک ما را نس��بت به »کرامت انس��ان« بيدار 
مي  کن��د و اين ب��اور را که زمي��ن، نه از آن ستم پيش��گان 
و اس��تعماگران، بلک��ه از آن خداس��ت، و فرج��ام کار براي 
تقوي پيش��گان اس��ت و خداون��د آخري��ن پيامبر و رس��ول 
گرامي��ش حض��رت محّمد )صل��ي اهلل عليه و آله و س��لم( 
را ب��ا هداي��ت و آيي��ن ح��ق، براي غلب��ه بر تمام��ي تاريخ 
فرس��تاده است تقويت مي کند و دوستي حقيقت و عدالت و 

نيک��وکاري   را  در دل ه��اي م��ا ج��اي مي ده��د.
خداي تبارک و تعالي � که راس��تگوترين اس��ت � در اين 

باره مي فرمايد:
»اوس�ت ک�ه رس�ول گرامي�ش را ب�ا هداي�ت و آيين 
حق، فرس�تاد تا آنرا بر همة دين ها برتري بخش�د. اگر چه 

ناخوشايند مشرکين باشد.«
و مي فرمايد:

»خداون�د به کس�اني از ش�ما که ايم�ان آوردند و عمل شايس�ته 
انجام دهند، وعده داده اس�ت که آنان را در زمين به خالفت رساند، 
چنانکه پيش�ينيان آنان را، خالفت بخش�يد، و ديني را که برايش�ان 
پس�نديده اس�ت اقتدار و تمکين دهد، و ترس و هراس را به آرامش 
و امنّي�ت تبدي�ل کن�د، ت�ا تنها مرا بپرس�تند. و چيزي را ش�ريک و 
همت�اي من قرار ندهن�د. و هر کس بعد از آن، کفر ورزد از فاس�قان 

بش�مار آيد.«
و چنانکه مي فرمايد:

»ما مي خواهيم بر مس�تضعفين زمين مّنت گذاريم و آنان را پيشوايان 
مردم و وارثان زمين قرار دهيم.«

و چنانکه مي فرمايد:
»کلمه و تقدير ما، از ابتدا دربارة بندگان رس�الت يافتة خود � قبل از 
انگيزش آنان به پيامبري � بر اين قرار گرفته، که همانا آنان ياري شدگانند 

و لشکريان ما پيروزمند و غلبه يافتگان اند.«
کتاب هاي مستقل دربارة »مهدوّيت«:

دانشمندان اس��المي همواره به روايات مربوط به حضرت مهدي )عليه السالم(، 
اهتمامي خاص داش��ته و در استخراج و تحقيق و رس��اندن آنها به جامعه، و محکم 
کردن ايمان به آنها در قلوب مردم، س��عي و تالش فراوان داشته اند. از اين رو عالوه 
بر آوردن اين روايات در کتب »س��نن« و »مس��انيد« و »جوامع« و غيره، کتاب هاي 

روايي مستقل و مجموعه هاي احاديث خاص در اين زمينه، فراوان نگاشته اند.
از آن ميان، ما به افزودن از س��ي کتاب که به شکل مستقل، به کوشش بزرگان 
اهل س��ّنت، در اين  باره تأليف شده است، آگاهي يافتيم که بعنوان نمونه، مي توان 
از کتاب ه��اي »البي��ان في اخبار صاح��ب الزمان« و »الق��ول المختصر في عالمات 
المه��دي المنتظر، عليه الس��الم« و »عقدالدار« و »العرف ال��وري«  و .... نام برد. اين 
کتاب ها و نظاير آنها، کمترين چيزي را که اثبات مي کنند، اين است که »باورداشت 
مهدويت«  باوري اس��المي اس��ت که اس��اس آن به کتاب و س��ّنت نبوي )صلي اهلل 
عليه و آله و س��لم( بر مي گردد و همة پيش��ينيان و صحابه و تابعين، به آن اعتقاد 
داشته اند و اختصاصي به مذهبي خاص از مذاهب مختلفه مسلمين ندارد. اينکه خود 
اين عقيده، يکي از داليل قطعي بر پايان يافتن سلس��لة پيامبران الهي به وجود شريف 
پيامبر گرامي اس��الم حضرت محمد)ص( اس��ت و اينکه  آيين او، هرگز »نسخ«  نخواهد 
گشت و اينکه حضرت مهدي  )عج(  � چنانکه در کتاب »المهدي«   
از »س��نن ابوداوود« آمده، و احاديث صحيحة متعددي به آن 
تصريح دارند � دوازدهمين جانش��ين اوس��ت. آخرين نفر از 
جانش��يناني که رس��ول گرامي، )صلي اهلل عليه و آله و سلم( 
اّمت خويش را به آمدن يکايک آنان بش��ارت بخشيده است 
و اين بش��ارات، همگي در احاديث گوناگوني که با سندهاي 
فراوان در »مس��ند احمد بن حنب��ل«  و »صحيح بخاري«  و 
»صحيح مس��لم«  و غير آنها، نقل شده اس��ت؛  مورد اعتراف 

همگان است. 
م��ا در اين مختصر، تنه��ا دربارة يکي از اي��ن کتاب ها، که 
پيرامون اين موضوع نگاش��ته ش��ده اس��ت، سخن مي گوييم و 
بعنوان نمونه اي از اينگونه تأليفات و بعنوان دليلي بر بس��ياري 
چشمگير اين مطالب در کتاب هاي ديگر، به بررسي آنچه در اين 
کتاب آمده اس��ت، مي پردازيم. اين کتاب »البرهان في عالمات 
مهدي آخرالزمان، عليه السالم« نام دارد. اما کتاب و مؤلف آن، 
هر دو بي نياز از تعريف هس��تند؛ زي��را خود کتاب از کتاب هاي 
مشهور و معروف است، که نسخة خّطي آن در چندين کتابخانة 
بزرگ موجود است و اخيراً  چاپ جديدي از اين کتاب، با استفاده 
از تصويربرداري از نسخة خطي موجود در کتابخانة مسجدالحرام 
در مکة مکّرمه، عرضه ش��ده اس��ت و ما خود نيز نسخة خطي 
ديگري از آنرا که در کتابخانة مسجد اعظم قم � از يادگاري هاي 
مرحوم مغفور آيت اهلل العظمي بروجردي � حفظ و نگهداري مي شود، مشاهده کرده ايم.

مؤلف اين کتاب، عالم بزرگ و محّدث مشهور علي بن حسام الدين بن عبدالملک 
المّتق��ي الش��اذلي المديني الهندي، متوفي به س��ال 977 هجري قمري اس��ت. او 
نويسنده اي معروف است و ش��رح حالش در کتاب هايي که پيرامون زندگينامه هاي 
علماء و بزرگان اهل س��ّنت نوشته شده اند، موجود است. چنانکه در مقدمه و نسخة 

چاپ شدة همين کتاب نيز، شرح زندگاني و آثار و مقامات او، درج گرديده است.
از جمله است اسامي برخی روايت کنندگان دربارة حضرت مهدي)عج( از مردان 

و زنان اصحاب رسول اهلل )صلي اهلل عليه و آ له و سلم(:
1� علي بن ا بيطالب، 2� عمار بن ياسر، 3� حذيفة يماني، 4� ابوسعيد خدري، 
5�طلح��ة بن عبي��داهلل، 6� ابن عمر، 7� عبداهلل بن مس��عود، 8� جابر بن عبداهلل، 
9� عبدالرحم��ان ب��ن عوف، 10� عمر بن خّطاب، 11� اب��ن عباس، 12� ابوهريره، 
13� أن��س بن مالک، 14� اب��و أمامه هالل��ي، 15� ابوطفيل، 16� الحس��ن، عليه 
الس��الم، 17� الحسين، عليه الس��الم، 18� ثوبان، 19� ابّي بن کعب، 20� جابر بن 
س��مره، 21� جاب��ر صدفي، 22� عبداهلل بن عمرو بن ع��اص، 23� عمرو بن عاص، 

24� امّ  س��لمه، 25� عايش��ه، 26� أس��ماء بنت عميس، 27� ام حبيبه.

وي��ژه نامه نش��ريه  زائ�ر
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با انتشار خبر شهادت جانگداز حضرت امام حسن عسکري )ع( شهر سامرا را غبار 
غ��م فرا گرفت ، و از هر س��وي صداي ناله و گريه برخاس��ت و مردم خود را برای 

تش��ييع و س��وگواري بر آن حضرت مهيا ميکردند . 
برنامه ريزان فتنه گر بن��ی عباس پروژه تحميل جعفر کذاب فرزند ناخلف امام 
هادی)عليه السالم( بر جامعه اسالمی را عملياتی کرده بودند و از تمام ظرفيت های 
اطالعاتی و تبليغاتی خود برای فريب افکار عمومی مس��لمانان استفاده می کردند. 
ش��رايط به گونه ای مديريت می ش��د که پنداری همه چيز برای انهدام راه خدا و 
ح��ذف قطعی موعود آخرالزمان فراهم اس��ت . افکار عموم��ی مردم بر حول جعفر 

کذاب در حال ش��کل گرفتن بود که نش��انه ای بزرگ از تدبير 
الهی امام عس��کری )ع( و حضور مقدس و موثر امام عصر غبار 
فتنه ها را کنارزد. اين ماجرای شگفت را از قول ابواالديان پيک 

مخصوص امام عسکری می شنويم: 
ابواالدي��ان مي گوي��د : من نامه های حضرت امام حس��ن 
عس��کری)ع( را به ش��هرها مي بردم . در زمانی که بيماری آن 
حض��رت ش��دت گرفته ب��ود ، روزي من را احض��ار فرمود و به 
من دس��تور داد تا چند نامه را  به مدائن برس��انم . من در حال 
خداحافظی بودم که امام فرمود: »ابواالديان! پس از پانزده 
روز به س�امره بازخواهي  گشت و صدای گريه و شيون 
اهالی خانه من را خواهي ش�نيد ، در آن موقع مش�غول 

غس�ل دادن من خواهند بود.«
ابواالديان می گويد از امام پرسيدم: ای آقای من در صورت 

وقوع اين واقعه دردناک ، امر امامت با کيس��ت؟ 
امام در جواب من فرمود : »آن کسی که جواب نامه من 

را  از ت�و طل�ب کن�د.«
ابواالدي��ان مي گويد: از امام خواس��تم تا نش��انه ديگری به 

م��ن بنمايان��د؟ 
ام��ام فرمود: »آن کس�ی ک�ه  بر من نماز گ�زارد امام 

شماس�ت..«
ابواالديان می گويد از امام )عليه الس��الم( درخواست کردم 

ت��ا      عالم��ت   ديگ��ري  را  ه��م  براي��م  هداي��ت  فرماي��د ؟ 
امام در پاسخ فرمود : »آن کسی که از محتوای درون هميانی که همراه توست 

آگاه بود ، امام شماس��ت«.
ابواالديان مي گويد : عظمت و ش��کوه امام باعث ش��د ک��ه نتوانم چيز ديگري  
بپرسم . لذا با وداع از امام به سوی مدائن رفتم و نامه ها را به صاحبان آنها رساندم 

و پس از پانزده روز بازگشتم. وقتي به مقابل خانه امام عسکری )ع( رسيدم صداي 
ش��يون و گريه از خانه امام بلند بود . به خانه امام وارد ش��دم  و جعفر کذاب برادر 
امام حس��ن عس��کري)ع( را ديدم که نشسته و ش��يعيان به او تسليت مي گويند و 
امامت او را به وی تهنيت مي گويند! من از ديدن اين صحنه بس��يار تعجب کردم 
و مانن��د ديگران پي��ش رفتم و تعزيت و تهنيت گفتم. ام��ا او جوابي نداد و از من 
در هيچ موردی پرس��ش نکرد. چون بدن مطهر امام را کفن کرده و ش��رايط برای 
نماز گزاردن بر پيکر آن حضرت فراهم ش��د، خادمي آمد و جعفر کذاب را دعوت 
ک��رد تا بر برادر خ��ود نماز بخواند . جعفر برای اقامه نماز ايس��تاد. در همين حال  
نونهال��ی گندمگون و پيچيده موی، که دندانهايش از هم فاصله 
داش��ت مانند پاره ماه بيرون آمد و رداي جعفر را کش��يد ودر 
حاليکه او را کنار می زد فرمود: ای عمو کنار بايست که من 

به نماز س�زاوارترم. 
رنگ جعفر دگرگون ش��د و بی اختيار عقب ايستاد . سپس 
آن نونه��ال بر پدر نماز گزارد و آن حضرت را در کنار امام علي 
النقي )عليه الس��الم( دفن کرد . سپس در حاليکه روی خود را 
به س��وی من بر گردانيده بود فرم��ود : »جواب نامه هايی را 
که با تو اس�ت تس�ليم کن«. من جواب نامه را به وی دادم 
. پس کس��ی از جعفر پرسيد: اين کودک چه کسی بود؟ جعفر 
گفت: به خدا قسم من او را نمي شناسم و هرگز او را نديده ام. 
در اين زمان عده اي از ش��يعيان از شهر قم رسيدند ، چون 
از وفات امام )ع( با خبر ش��دند ، مردم آنها را به س��وی جعفر 
راهنماي��ی کردند . چند تن از آن مردم نزد جعفر رفتند و از او 
پرس��يدند: بگو که نامه هايي که در اختيار ماس��ت از سوی چه 
کس��انی است و اموالی که در اختيار ماست به چه ميزان است؟ 
جعفربه��ت زده گفت: ببيني��د مردم ، اينها از من علم غيب 
م��ي خواهند! در آن حال خادمي از جانب حضرت صاحب االمر 
ظاهر ش��د و از قول ام��ام گفت: »اي مردم قم با ش�ما نامه 
هايي است از فالن و فالن و همياني در اختيار شماست 
که درون آن هزار اش�رفي است که درميان آن اشرفيها 

ده اش�رفي دارای روکش طالس�ت .«
ش��يعياني که از قم آمده بودند گفتند: هر کس تو را فرس��تاده است امام زمان 

ماس��ت اين نامه ها و هميان را به او تس��ليم کن. 
جعفر کذاب شکس��ت خورده و مايوس خود را به معتمد عباس��ی رساند و او را 

از ش��رح جريان واقعه آگاه کرد.  

روايتی شگفت انگيز از معجزه امامت

فلسفه غیبت

خداوند تعالی به 
وسيله غيبت، حجت 
خود وامام دوازدهم 

را از تعدی وقتل 
محفوظ و با این 
صيانت الهی جان 

مبارک او از خطر 
در امان مانده و به 

انجام مأموریت الهی و 
اهداف بلند اصلاحی 
خود موفق خواهد 

گردید.
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غيبت؛ چرا؟
به فرمان معتمد خانه امام حس��ن عس��کري )ع ( مورد هجوم و بازرسی 
ق��رار گرفت اما از موعود آخرالزم��ان اثري نيافتند . ناچار “ صيقل “ خادمه 
حضرت امام عس��کري )ع ( را به اس��ارت گرفته و مدتها تحت نظر داشتند . 
ولي جس��تجو و س��خت گيريها بی سرانجام بود و آن موعود مقدس در کنف 

حماي��ت    خداون��دی  از  توطئ��ه ه��ا  در  ام��ان  مان��د.
تعقي��ب و تالش عوامل بنی عباس برای دس��ت يافتن به آخرين منجی 

نافرج��ام بود و دس��ت ق��درت خداوندی او را از دس��ت 
يابی س��تمگران مصون داشته بود .اما در پس اين اقتدار 
آسمانی جامعه مسلمانان با يک حقيقت تلخ مواجه شده 
ب��ود و آن محروم ماندن از درک مس��تقيم فيض و ديدار 
امام عصر بود . اسرار و ابعاد اين پديده اعجاب انگيز برای 
هميش��ه فکر و انديش��ه خردمن��دان و دردمندان جوامع 
بش��ری را متوجه خود کرده اس��ت .غايب ماندن حجت 
خ��دا از ديدگان مردم چه مفاهيمی را در خود می گرفت 
؟ اگر چه همه اس��رار غيبت  روشن نيست اما از مجموعه 
اخباری که در دست ماس��ت چند دستاورد تحصيل می 

ش��ود  :
ي�ک.  مومنين با ابتال و آزمايش جدی از بقيه مردم 
و مدعيان جدا می شوند.به شهادت تاريخ سابقه مردم در 
تش��خيص و تبعيت از امامان حق بس��يار تاريک و نااميد 
کننده اس��ت و تقريبا تمامی انبيا و رس��والن الهی و ائمه 
عصمت و طهارت با ب��ی مهری و ناهمراهی امتهای خود 
مواجه ش��ده بودند و در مقابل هدايت و از خودگذشتگی 
و اخ��الص و صميميت ائم��ه حق نش��انه ای جز پيمان 

ش��کنی، بی وفايی و ستيزه جويی در س��ابقه تاريخی امتها ثبت نشده است. 
لذا يکی از س��نتهای ثابت الهی، آزمايش بندگان به منظور انتخاب صالحان 

و گزينش پاكان اس��ت. 
دو.  خداوند تعالی به وس�يله غيبت، حجت خود وامام دوازدهم 
را از تع�دی وقت�ل محف�وظ و با اي�ن صيانت الهی ج�ان مبارک او 
از خط�ر در امان مان�ده و به انج�ام مأموريت اله�ی و اهداف بلند 
اصالحی خ�ود موفق خواه�د گرديد. مرحوم كلين��ی در جلد 1 اصول 
کاف��ی صفح��ه 337 از قول  يكی از ي��اران امام ص��ادق )ع( می گويد: امام 
ص��ادق ب��ه من   فرمود: »ای زراره اگاه باش ک�ه  امام منتظر، پيش از 
قيام خويش مّدتی از چش�مها غايب خواهد ش�د.« عرض كردم: علت 
غيبت ايشان چيس��ت؟ امام در پاسخ فرمود: »او بر جان خويش بيمناك 

خواهد بود.«  
س�وم. وجود مبارک امام عص��ر مأمور به تقيه از 

هيچ حاكم و س��لطانی نيس��ت و تح��ت حكومت و 
س��لطنت هيچ س��تمگری قرار نگرفته و نخواهد 
گرف��ت و هيچ عه��د و ميثاق و بيعتی با كس��ی 
ب��ر عه��ده او نيس��ت.  مرحوم عالمه مجلس��ی، 

در جل��د 51 بحاراالن��وار، صفحه 
152  و ش��يخ صدوق در باب 
44 كم��ال الدي��ن،  صفحه 
فضال  اب��ن  ازحس��ن   480
روايت کرده اس��ت که امام 
هش��تم )ع( فرمود: »گويی 
ش�يعيانم را می بين�م كه 
س�ومين  م�رگ  هن�گام 
حس�ن  )ام�ام  فرزن�دم 

عس�كری )ع(( در جس�تجوی امام خود، همه ج�ا را می گردند اما 
او را نمی يابن�د.«  م��ن از آن حضرت پرس��يدم: آن حضرت چرا غايب 
می ش��ود؟  ام��ام فرمود: »ب�رای اينكه وقت�ی با شمش�ير قيام کرد  

بيعت كس�ی درتعهد وی نباش�د.«  
غيبت صغری و كبری 

به هر حال بندگان خدا سعادت ديدار و ارتباط مستقيم با امام زمان)عج( 
را از دست دادند و جامه غيبت از ديدگان مردم بر قامت مبارک حجت خدا 
پوش��انده ش��د .اما اين بدان معنا نبود که مس��لمانان از 

نعمت هدايت آن حضرت محروم باش��ند. 
اما مس��ير و مجرای بهره من��دی از هدايت امام عصر 
ش��کل ديگری پيدا کرد که اصطالح��ا به دو دوره غيبت 

صغری و غيبت كبری نام گذاری ش��ده اس��ت. 
دوران غيب��ت صغ��ری از س��ال 260 هجری )س��ال 
ش��هادت امام يازدهم( تا س��ال 329 )س��ال در گذشت 
آخري��ن نايب خ��اص امام( نزديک به  69 س��ال به درازا 
کش��يد.  در دوران غيبت صغری، ارتباط ش��يعيان با امام 
بكل��ی قطع نبود و آن��ان از طريق عده ای خاص وبه طور  

محدود، با امام ارتباط داش��تند. 
کس��انی که به عنوان »نايب خ��اص« با حضرت  ولی 
عصردر تماس بودند و ش��يعيان می توانس��تند به وسيله 
آنان مس��ائل و مش��كالت خوي��ش را به اس��تحضار امام 

برس��انند و پاس��خ وی را دريافت کنند. 
در حقيقت اين دوره فرصتی بود که ش��يعيان تدريجا 
ب��رای غيبت كبرای آن حض��رت مهيا می ش��دند لذا به 
تدري��ج در همي��ن دوره ني��ز ارتباط  مح��دود و موردی 
ش��يعيان با امام زمان )عليه الس��الم ( قطع شد و مسلمانان موظف شدند در 
امور خود به نايبان عام آن حضرت، يعنی فقهای واجد ش��رائط و آشنايان به 

احكام اس��الم، مراجعه  كنند.

روايتی شگفت انگيز از معجزه امامت

فلسفه غیبت

وي��ژه نامه نش��ريه  زائ�ر
بع��ثه مقام مع�ظم ره�بری
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)حضرت آيت اهلل صافی گلپايگانی(

غیبت یعنی آزمایش
شيخ طوسی در صفحه 204 کتاب  الغيبه ومرحوم عالمه  مجلسی در جلد 51، بحار 
األنوار صفحه 150 از حضرت امام موس��ی بن جعفر ) عليه السالم ( روايت کرده اند 
که فرمود: »هنگامی كه پنجمين فرزندم غايب شد، مواظب دين خود باشيد، 
مبادا كسی ش�ما را از دين خارج كند. او ناگزير غيبتی خواهد داشت، به 
ط�وری كه گروهی از مؤمن�ان از عقيده خويش بر می گردن�د. خداوند به 
وسيله غيبت، بندگان خويش را آزمايش می كند...«  پيامبر اکرم اسالم )ص( 
ه��م در ضمن حديث مفصلی می فرمايد: »مهدی از ديده ش�يعيان و پيروانش 
غايب می ش�ود و جز كس�انی كه خداوند دلهای آنان را به واس�طه ايمان، 

شايسته قرار داده، در اعتقاد به امامت او استوار نمی ماند.«

)حضرت آيت اهلل مکارم شيرازی(

2

شاهکار آفرینش
 قامت رعنای توست

ای فضای آفرينش عطرخيز از بوی تو
 جّنت فردوس اعلی پرتوی از حسن توست

 حوض کوثر در حقيقت قطره ای از جوی تو!
 حوريان پروانه سان َگردند بر گرد ُرَخت
 چشمهاشان دوخته بر گردش ابروی تو!

 سيل اشک از ديدگان در جمع مشتاقان روان
 در فراق غمزه های نرگس جادوی تو

 تاج »ُيحييکم« نهد بر سر کنون »عظم رميم«
 گر وزد بر خاک گيتی نفخه ای از کوی تو

 شاهکار آفرينش قامت رعنای توست
 در کمال حسن و زيبائی چو ُخلق و خوی تو!

 نقطه آن باء بسم اهللهَّ که در آن رازهاست
 جملگی جمع است در خال لب هندوی تو!

 آيه والّشمس رمزی از فروغ روی توست
 آيه والّليل راز سنبل گيسوی تو!

 خيل مشتاقان همه چشم انتظار مقدمت
 بهر اصالح خاليق ديده ها شد سوی تو

 روی بنما جان »ناصر« را صفائی تازه بخش
 ای همه عالم مصّفا از صفای روی تو!

باز آی و به عدل عامل آرای
ای قطب جهان ولی دوران
ای بانی كاخ داد و انصاف
ای مير مظّفر عدو بند
بازآ كه جهان در اضطراب است

ای معدن جود و بحر احسان
ای ماحی ظلم و جور و اجحاف

در پرده جمال حق نما چند
چون روی تو عدل در حجاب است

در هجر تو سخت بی قراريمروزان و شبان در انتظاريم
ای اصل محامد و معالی
ای لطف تو رحمت الهی
بازآی و به عدل عالم آرای

وی فخر مرائی و مجالی
و ای خشم تو نقمت الهی
ای عدل خدای عالم آرای

مستضعف و مستمند و محرومبازآی و رسان به حق معلوم

ای مالك وقت و آيت نصر
ای مهدی هادی مظفر
در هجر تو ای خالصه دهر

ای حافظ شرع و صاحب عصر
ناموس خدا امام اكبر

رفته است توان و طاقت صبر

ای مير فلك جناب دريابای رهبر شيخ و شاب درياب

ای هادی دين، ولّی مطلق
بر لشكر كفر حمله ور شو

برخيز و به نغمه ی انا الحق
از شرق به سوی باختر شو

دريا و زمين و آسمان راتسخير نما همه جهان را
ای سّيد و پيشوای ابرار
ای عّزت مسلمين كجايی؟
برخاور و باختر گذر كن
بازيچه به ببين بالد اسالم
عاری ز شهامت و شجاعت

روشن به تو ديدگان احرار
ای منجی صالحين كجايی؟
زی قدس و حجاز هم سفر كن

اندر كف حاكمان بدنام
فارغ ز حمّيت و صداقت

وابسته به غرب يا به شرق اند
سازشگر و خود فروش و دلق اند
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حـــج معنویت، هم اندیشی، اتحاد اسالمی


