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  1: ، ص)عج(مادر امام عصر

  

  سخن ناشر

  

   بامسه تعاىل

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  ها حمفوظ مى آنچه انسان را در مسري پر فراز و نشيب زندگاىن از نابساماىن
معارف اسالمى و پوشاندن جام عمل به دستورات بلند رباىن شود، پژوهش پريامون علوم اهلى و  او در امتحانات اهلى مى

  .باشد مى

ها در حيات انساىن، ضرورى  ياىب به حقيقت معارف اهلى و آشناىي با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

از مطالب پربار و عاملان دانشمند  مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف اهلى خود، اين بار افزون بر استفاده
هاى معّظم له، از بيان پر حرارت و جذاب  حمّقق حضرت استاد حسني انصاريان، با انتشار گلچيىن از منت سخنراىن

   نصيب نگذاشته و بدون خارج را ىب: هاى استاد نيز تشنگاِن معارف سراسر نور ائمه اطهار سخنراىن

  2: ، ص)عج(مادر امام عصر

و سرياب گشنت از اين چشم : اهللا نت سخنراىن از قالب گفتارى آن، باب ديگرى را براى استفاده از معارف آلساخنت م
  .پرفيض باز منوده است

  .بيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف آن ذوات مقّدس سرياب گردمي: بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

   يعىمركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان الش
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   بسم اهللا الرمحن الرحيم

القاسم حممد صلى اهللا  احلمدهللا رب العاملني و الصلوه و السالم على سيد االنبياء و املرسلني حبيب اهلنا وطبيب نفوسنا اىب
   عليه و على اهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني املكرمني

  3: ، ص)عج(مادر امام عصر

  

  )عج(روايتگر ماجراى والدت امام 

  

ها، پندها و  هست كه توّجه به آن درس) عج(ها و پندهاىي در ماجراى والدت وجود مبارك امام دوازدهم  ها، عربت درس
  .تواند براى هر انسان خواستاِر كرامت، فضيلت و سعادت مفيد باشد ها، مى عربت

است به نام ُبْشر بن سليمان كه عامل  كند، مرد معتربى روايتگر قسمىت از اين ماجرا و كسى كه در آن نقش مهمى ايفا مى
اند، در هزار و چند سال قبل، در  بزرگ، حمدث خبري و انسان مطمئن كه بزرگان دين ما از او به عنوان صدوق ياد كرده

  .، اين روايت را از او نقل فرموده است» الغيبه«عصر غيبت صغرى و در كتاب پر قيمت 

از مكه به مدينه ) ص(خدا  نصارى است؛ اين انسان بزرگوار در زماىن كه رسولبشر بن سليمان، از فرزندان ابوايوب ا
  بيتشان و هجرت كرد و در قريه قبا پياده شد و چند روزى را منتظر ورود اهل

  4: ، ص)عج(مادر امام عصر

  شد، در آن چند روز، ابوايوب اين مسجد با عظمت قبا را با بّناىي و زمحات خود به پا) ع(امريمؤمن 

  5: ، ص)عج(مادر امام عصر

َلَمْسِجٌد أُسَِّس َعَلى التـَّْقَوى ِمْن «: كرد، مسجدى كه خداوند متعال در سوره مباركه توبه، اين آيه را درباره آن نازل كرد
در اين مسجد، مرداىن براى عبادت  »1« ».هِّرِينَ َأوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأن تـَُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن َأن يـََتَطهَُّروا َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّ 

در ) ص(اهللا  آن چند روزى كه رسول. جانبه هستند و خداوند هم عاشق مردم پاك است آيند كه عاشق طهارت مهه مى
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كردند كه به  شدند و درخواست مى برد، افراد زيادى از مردم مدينه به حمضر حضرت مشّرف مى روستاى قبا به سر مى
داد كه من به  جواب مردم را منى) ص(پيغمرب . ها نزول اجالل كند به مدينه آمد، به خانه آن) ص(ن كه حضرت حمض اي

اين شرت در هر . راه را بر شرت من باز بگذاريد: تا اين كه روزى كه پيغمرب وارد مدينه شد، فرمود. آمي آمي يا منى خانه مشا مى
  كنار) ص(شرت پيغمرب . شوم مى اى كه زانو زد، من به آن خانه وارد خانه

______________________________  
مسجدى كه از روز اول پايه، ريشه و اساسش بر تقوا بناگذارى شده، سزاوار است كه در چنني : 108: توبه. 1) 1(

  .مسجدى به عبادت برخيزيد

  

  6: ، ص)عج(مادر امام عصر

به مدينه، آن جا براى حضرت، ) ص(ابتداى ورود پيغمرب بزرگوار اسالم در . درب خانه ابوايوب انصارى زانو به زمني زد
دهد كه خانه پاك و صاحبخانه پاك، مورد توّجه خدا، پيغمرب  اين نشان مى. حمّل زندگى، عبادت، مناجات و تبليغ دين شد

العاده  يشابور شهر فوقوارد نيشابور شد، در آن روزگارى كه شهر ن) ع(كه وقىت حضرت رضا  و امام معصوم است؛ چنان
ها بيايد؛ وىل ايشان مانند جّد بزرگوارش،  به خانه آن) ع(آبادى بود، هر يك از مردم نيشابور اصرار داشتند كه حضرت 

اى كه زانو زد، تا زماىن كه من در  ، به مردم فرمود كه َمركب من را آزاد بگذاريد تا كنار درب هر خانه)ص(پيغمرب اسالم 
مردم هم راه را براى َمركب حضرت باز گذاشتند، و َمركب آمد در يك حمله . ّل اقامتم در مهان خانه باشدنيشابورم، حم

در نيشابور اقامت داشت، در خانه مهني ) ع(تا زماىن كه امام . قدميى فقرينشني نيشابور و كنار درب منزل پريزىن زانو زد
آنچه در پيشگاه مقدس پروردگار ارزش دارد، . قري يا غىن، مطرح نيستبراى خدا، انبياء و ائمه، مرد يا زن، ف. پريزن بود

  مهني پاكى و

  7: ، ص)عج(مادر امام عصر

  .طهارتى است كه در قرآن كرمي مطرح است؛ پاكى دل، پاكى اخالق، پاكى عمل و پاكى مال
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به : ياء، نظر ائمه طاهرينهر كسى كه پوشيده به اين چهار پاكى و اين چهار طهارت باشد، نظر پروردگار، نظر انب
و يا امام غايب باشند، وىل آن شخص و آن خانه، مورد توّجه معنوى پيغمرب و امام است؛ ) ص(اوست، هر چند پيغمرب 

رت مى شود گفت كه اين شخص و خانه او، حمّل طلوع نور پيغمرب و امام است؛ قلب او، حمّل طلوع امام  به عبارت 
ها  اى است كه در روايات بسيار مهم ما وارد شده كه شب ور امام است؛ اين خانه مهان خانهاست؛ خانه او حمّل طلوع ن

، و »1« درخشد اى كه براى مردم روى زمني، مى درخشند، به مانند پرنورترين ستاره ها مى ها براى مالئكه آمسان اين خانه
  .اين نور مهان نور پاكى و نور طهارت است

رت مال و طهارت مواد خانه، از حرام است، و طهارت انسان، منوط به طهارت قلب، طهارت خانه، منوط به طها
  .ها است هاى مربوط به هر يك از آن اخالق و عمل او، از زشىت

______________________________  
  .610، ص 2شيخ كليىن، كاىف، ج .. 1) 1(

  

  8: ، ص)عج(مادر امام عصر

در سوره بقره در آيه دويست و بيست و دو، مهني معنا را » .اللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرِينَ َو «: اين طهارت، عامل حمبوبيت است
  ». ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ «: دارمي

اش  اش؛ يعىن خانه خانهاين بشر بن سليمان، از فرزندان چنني انسان پاكى است كه هم خودش مورد نظر پيغمرب بود و هم 
َكْسُب احلَْرَاِم «: فرمايد مى) ع(كند، و امام باقر  اين طهارت آثارش را در نسل انسان هم ظاهر مى. هم با طهارت بود

  »1« ».يَِبُني ِىف الذُّرِّيَّه

   براى خريد كنيزى ويژه) ع(دستور امام هادى 

  

من در خانه بودم كه درب را : گويد ارث برده، در اين روايت مى بشر بن سليمان كه پاكى را از جدش ابوايوب انصارى به
   خودم دم درب. زدند
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______________________________  
  .كند كسب حرام در نسل انسان هم خودش را آشكار و ظاهر مى: 125، ص 5كاىف، ج . 2) 1(

  

  9: ، ص)عج(مادر امام عصر

  .، است)ع(حضرت هادى، امام على نقى، امام دهم  ديدم خادم وجود مبارك. آمدم و آن را باز كردم

  10: ، ص)عج(مادر امام عصر

آدم پاك، مطيع منابع فيض است و . مسعاً و طاعاً : گفتم. مشا را خواسته است) ع(حضرت هادى ! بشر: او به من گفت
. كرب و خودبيىن او استشود او اطاعت نداشته باشد،   كه موجب مى ناپاكى. آدم ناپاك، از منابع فيض اطاعت ندارد

َو ِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمَالِئَكِه «: گذارد كه انسان به اطاعت از خدا، انبياء و ائمه طاهرين برخيزد حجاب تكّرب و استكبار منى
است؛ كرب ناپاكى است و مانع كرب، آلودگى   »1« .» اْسُجُدْوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َو اْسَتْكبَـَر َو َكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ 

  .باشد مى: اطاعت از خدا، انبياء و ائمه طاهرين

خواهد، من  مشا را مى) ع(به حمض اين كه كافوِر خادم به من اعالم كرد، وجود مبارك امام هادى : گويد بشر در ادامه مى
حمبت خانواده ما در قلوب : دبه من فرمو ) ع(خدمت حضرت نشستم و امام . دوان دوان رفتم كه به حضور حضرت برسم

فرمود كه اين حمبت را فرزندان اين خانواده، از پدرانشان به ) ع(عجيب است كه حضرت . مشا و پدران مشا بوده است
  شود معلوم مى. اند ارث برده

______________________________  
  .34: بقره. 1) 1(

  

  11: ، ص)عج(مادر امام عصر
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. رسد اگر من معنويت داشته باشم، آن معنويت تا حدى به فرزندان من به ارث مى. شود ه مىكه معنويات هم به ارث برد
برند، مگر اين كه خداوند متعال به علىت عنايىت به من  اگر من فاقد معنويت باشم، فرزندان من هم از من ارث معنوى منى

اد اهلى، يا در برخورد با يك دوست اهلى، يا در حاال ممكن است يا در برخورد با است. فرمايد و قلبم ظرف معنويت بشود
ما درباره . برخورد با يك كتاب، و يا در برخورد با يك حادثه كه شايد هم به چشم نيايد، براى ما چنني اتفاقى بيافتد

  :خوانيم مهني معناى ارث را در زيارت وارث مى) ع(حضرت سيدالشهداء 

، َصْفَوِه اللَِّه، السَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث نُوٍح َنِىبِّ اللَِّه، السَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث ِإْبراِهيَم َخِليِل اللَّهِ السَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث آَدَم «
َث ُحمَمٍَّد َحِبيِب اللَِّه، ارِ السَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث ُموسى َكِليِم اللَِّه، السَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث ِعيسى ُروِح اللَِّه، السَّالُم َعَلْيَك يا و 

  ».السَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني، السَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث فاِطَمَه الزَّْهراء

  12: ، ص)عج(مادر امام عصر

انبياى خدا  متام معنويات) ع(چه چيزى از انبياى گذشته ارث برده؟ حضرت اباعبداهللا احلسني ) ع(به راسىت، امام حسني 
فرمايد، اين قرآن ارث من  طورى كه پروردگار عامل در قرآن مى مهان. اين ارث، ارث ماىل نيست. را به ارث برده است

َنا ِمْن ِعَباِدنَا«: برند كند كه چه كساىن اين قرآن را به ارث مى است، و بعد هم بيان مى  ».ُمثَّ َأْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ
  .رسد؟ به مقام قرب و مقام لقا كسى كه قرآن را از خدا به ارث بربد، به كجا مى  »1«

ارثى معنوى است كه بر پدران و مادران واجب ) ص(الشأن اسالم  و پيغمرب عظيم: بيت شود حمبت و واليت اهل معلوم مى
ها بايد بكوشند كه فقط خانه به ارث  آن. باشد كه اين حمبت و مودت را به فرزندانشان منتقل كنند شرعى و اخالقى مى

   باالترين ارثى كه. نگذارند؛ فقط مال و پول به ارث نگذارند

______________________________  
  .ما اين قرآن جميد را به ارث دادمي به كساىن كه بنده انتخاب شد ما بودند: 32: فاطر. 1) 1(

  

  13: ، ص)عج(مادر امام عصر

   اين. است: بيت و اهل) ص(تواند مباند، مودت و حمبت پيغمرب  براى فرزندانش مىاز يك پدر يا مادر 
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  14: ، ص)عج(مادر امام عصر

وظيفه پدران و مادران است كه فرزندانشان را با اين جمالس آشنا كنند؛ با قرآن كرمي آشنا كنند؛ گاهى خودشان بنشينند و 
، كشىت جنات در دنيا و آخرت هستند، صحبت كنند تا به تدريج اين :بيت و اهل) ص(با فرزندانشان درباره اين كه پيغمرب 

پر : بيت نظري مودت و حمبت اهل مودت و حمبت به ارث داده بشود و دل، جان، مشاعر و سينه فرزندان از شربت ىب
ها  گرفتيد و از آن  به بشر بن سليمان فرمود كه مشا از گذشتگانتان مودت و حمبت ما را) ع(اين سخن را امام هادى . شود

. هستيد: بيت بعد حضرت فرمود، مشا كه داراى موّدت و حمبت نسبت به ما هستيد؛ مورد اطمينان ما اهل. به ارث برديد
هاى مادى، امام معصوم به انساىن اطمينان كند و  اين مقام، مقام خيلى بزرگى است كه در اين دنيا با اين مهه جاذبه

به تو مطمئن هستم؛ نسبت به امواىل كه سهم امام است، به تو مطمئن هستم؛ نسبت به  بگويد من نسبت به اسرارم،
شيعيامن، به تو مطمئن هستم؛ نسبت به دنيا و آخرت مردم، به تو اعتماد دارم؛ يعىن يك شيعه بايد اين حد به كمال 

   ها و مسايل خانوادگى آنان انسان را با مال، با جان، با قيافه، با حوادث اجتماعى و با پديده. برسد

  15: ، ص)عج(مادر امام عصر

انسان بايد از كوران امتحانات و ابتالئات سامل . شود كنند و به اين راحىت كسى مورد اعتماد امام واقع منى امتحان مى
ن اعتماد  به انسا: نشان بدهد كه عيب قابل توّجهى در من نيست تا ائمه: و ائمه) ص(بريون بيايد و خودش را به پيغمرب 

: فرمود) ع(بعد امام هادى . كنند تا از پس پرده غيبت، به خاطر اعتمادشان، مقامى معنوى را در اختيار انسان بگذارند
دامن، تو اين خرب و اين ِسّر را به احدى  از ميان مهه دوستان، براى ِسّرى ناگفته، تو را انتخاب كردم؛ چون من مى! بشر
قلم مباركش را برداشت و به خط تركى رومى، روم ) ع(بعد حضرت . كردم، تسليم هستم  عرض: گويد بشر مى. گوىي منى

اى را نوشت و آن را در بسته حتويل  ها، نامه شرقى كه مهني منطقه تركيه و دامنه جبال آرارات بود، به زبان و به خّط آن
فردا از سامرا به : سپس به من فرمود من داد و دويست و بيست درهم هم پول به من داد كه پول قابل توّجهى بود و

عباس و  آن جا، وكيالِن خريدى از طرف بىن. ايسىت كىن و وسط روز، در گذرگاه رود فرات مى جانب بغداد حركت مى
   جوانان پولدار اعراب
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عباس و  گريند و وكالى خريد بىن لو مى آيند و هاىي، به آن جا مى ها و زورق ها، و بلم اند و كشىت كنار معرب ايستاده
ها را با  ها كنيزان اسريى هست كه مسلمانان آن ها و در آن كشىت آيند؛ چون در آن بلم جوانان عرب براى خريد كنيز مى

لو مى مرد كنيزفروشى به نام عمر بن يزيد با بلم مى. مشا آن جا مواظب باش. خرند پول مى زان در ميان كني. گريد آيد و 
آيد او را خبرد، اين   هر كسى مى. او، كنيزى است كه دو لباس حرير بر تن اوست و يك روانداز را هم بر خود انداخته

كسى آمد كه او را به قيمت سيصد دينار . كند خواهند او را خبرند، او قبول منى به هر قيمىت كه مى. كند كنيز قبول منى
باشد و حشمتت هم به عظمت حضرت ) ع(وت تو به اندازه ثروت سليمان طال خبرد، اين كنيز به او گفت، اگر ثر 

يك . من بايد خودم خريدارم را پيدا كنم. برسد، من خنواهم گذاشت كه عمر بن يزيد من را به تو بفروشد) ع(سليمان 
اش بگذارد  بر روى شانهگذارد، خريدارى به او دست بزند، مثًال بني كنيزان برود و دست  امتياز اين كنيز، آن است كه منى

  اش برسد، او فرياد اگر كسى حىت به يك قدمى. خواهم و بگويد، من اين كنيز را مى

  17: ، ص)عج(مادر امام عصر

خواهد به  كه خطر مى زند؛ براى اين اين فرياد، به خاطر عفت، پاكى و طهارتش است؛ يعىن براى پاكى فرياد مى. زند مى
در چنني موقعيىت بايد مهه داد بزنند؛ آن هم فريادى كه خطر را براند و دور كند و . بشودعفت و ناموِس مملكىت نزديك 

  .ها برسد و حىت لباسش را ملس كند سيطره خطر را بشكند؛ يعىن نگذاريد دست ناحمرمى به ناموس مسلمان

هرگاه چنني . هم او را خبرد گذارد، نه كسى به او نزديك شود، و نه كسى به لباسش دست بزند، و نه كسى اين كنيز منى
  .ها عالمي اين كنيز است اين. كند زند و از خود دفاع مى شود، او فرياد مى

) ع(النقى  گويد، من نامه و پول را برداشتم و مهان روزى كه وجود مبارك حضرت هادى امام على بشر بن سليمان مى
امام . كه امام برامي تعريف كرده بودند، من به چشم خود ديدم  متام جرياناتى را. فرمود، رفتم تا به كنار معرب فرات رسيدم

َناُه ِىف ِإَماٍم ُمِبنيٍ  َو ُكلَّ َشىْ «: ، دفرت آفرينش و مصداق اين آيه قرآن است)ع(   »1« » ٍء َأْحَصيـْ

______________________________  
  .12: يس. 1) 1(
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معصوم چه كسى است؟ مهه چيز را خداوند در وجود امام معصوم مشاره كرده است؛ امام به ، غري از امام »امام مبني«
كتاب تكوين، كتاب تشريع : طبق قرآن، ما سه كتاب در اين عامل دارمي. تنهاىي كتاب آفرينش است، كتاب نفسى پروردگار

وگرنه او امام نبود؛ پيشوا . ويندر وجود امام هم خطوط كتاب تشريع ثبت است و هم خطوط كتاب تك. و كتاب نفسى
هاىي را كه امام هادى  ديدم كه اين كنيز دارد متام برنامه. االطاعه نبود؛ بلكه او مثل بقيه، فردى معموىل بود نبود؛ واجب

كىن؟   ها را دارى رد مى تكليف من چيست؟ مشا كه مهه مشرتى! عمر بن يزيد گفت، خامن. كند فرموده بود، اجرا مى) ع(
كند؛  اگر من را به غري چنني كسى بفروشى، آن خريدار ضرر مى. من به انتخاب خودم بايد مشرتى انتخاب كنم گفت،

  .كنم؛ يعىن به قيمت جانت هم كه شده، جاىي كه نبايد قرار بگريى، قرار نگري كشم و هالك مى چون من خودم را مى

  ميثم گفت، جايگاه بيزارى،. را داد) ع(زياد به ميثم متار پيشنهاد بيزارى از امريمؤمنان  ابن

  19: ، ص)عج(مادر امام عصر

  ام، دست و دهم بر سر مهان دارى كه تو را بر آن به صليب كشيده زياد گفت، مى ابن. جاى من نيست

  20: ، ص)عج(مادر امام عصر

كىن، جاى من نيست؛  مىها و پاهامي را قطع كن، اما جاىي كه دارى من را به آن دعوت  گفت، دست. پايت را قطع كنند
جايگاه انسان، اميان است؛ كرامت است؛ عفت است؛ سداد است؛ درسىت است؛ سالمت است؛ من را به آن جاىي 

آمي و چنني پيشنهادى را قبول  هر چند به قيمت جامن متام بشود، به چنني جاىي منى. كىن كه جاى من نيست دعوت مى
  .كنم منى

من خودم جلو : گويد بشر مى. كنم ه من انتخاب نكردم بفروشى، من خود را هالك مىكنيز گفت، اگر من را به كسى ك
به من فرموده ) ع(اى دارم كه آن را يكى از بزرگان نوشته است؛ از اين كه امام  آمدم و به عمر بن يزيد گفتم، من نامه

را بربم؛ چون مأمورين ) ع(بايد اسم امام دانستم كه ن خواهم سرى را به تو بگومي، مى بود، من به تو اطمينان دارم و مى
توانند جلوى به وجود آمدن امام دوازدهم را بگريند، و حداكثر هم به  عباس به دنبال اين بودند كه حداقل تا مى خمفى بىن

   ومخيلى بايد آدم مورد اعتماد امام معص. جوىي او را نابود كنند دنبال اين بودند كه اگر ايشان به وجود آمد، با پى

  21: ، ص)عج(مادر امام عصر
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بشر گفت، اين نامه را يكى از بزرگان نوشته و اخالق، رفتار، كردار و وضع خود را در اين . باشد كه ِسّر را فاش نكند
دهى، من اين نامه را به اين كنيز هم بدهم كه خبواند تا با خواندن اوصاف صاحب  اگر اجازه مى. نامه توضيح داده است

  .كنيز نامه را باز كرد. عمر نامه را گرفت و به آن كنيز داد. دلش خواست، حاضر شود به او فروخته شودنامه، اگر 

  خواهد نداى آشنا گوش مى

ار اشك   »1« آشنا داند صداى آشنا كنيز كلمه به كلمه نامه را در زير چادر عصمت و عفت نگاه كرد و مثل ابر 
  .به صاحب مهني نامه بفروش رخيت، و بعد به عمر بن يزيد گفت، من را

گويد، وارد قيمت شدمي تا باالخره هر دو نفرمان بر سر قيمت دويست و بيست درهم توافق كردمي، و به مهان  بشر مى
   دويست و بيست درمهى كه

______________________________  
  .عمان ساماىن. 1) 1(

  

  22: ، ص)عج(مادر امام عصر

  .ه من مرمحت كرده بود، كنيز را به من فروختب) ع(وجود مبارك حضرت هادى 

به يك مرد غريبه تنها بگويد، به بغداد برو و كنيز جواىن را خبر ) ع(اعتماد تا كجا؟ كه امام هادى ! برادران مؤمن و شيعه
اى با او  افهكند، و نه سخن اض داند كه اين مرد، نه نگاه به اين كنيز مى و او را براى من به سامرا بياور؛ چون امام مى

. زند؛ يعىن يك شيعه بايد نسبت به يك زن بيگانه و غريبه، اين گونه باشد، نه اهل نگاه، و نه اهل سخن گفنت اضافه مى
ُقل لِّْلُمْؤِمِنَني يـُُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َو «: است؛ خواسته پروردگار است) ص(است؛ خواسته پيغمرب ) ع(اين خواسته امام 

نسبت به اين وضع موجود كه ما  »1« .» َو ُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َو َحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَ .... فـُُروَجُهْم َحيَْفُظوا 
ها، نسبت به اين  نسبت به اين متاس با با ناحمرم، نسبت به اين وضع پارك. راضى نيستند: دارمي، خدا و پيغمرب و ائمه

   ها و نسبت به اين وضع ها، نسبت به اين وضع تاكسى ، نسبت به اين وضع اتوبوسها وضع فرودگاه

______________________________  
  .31 -30: نور. 1) 1(
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مو و شود، و نسبت به اين وضع ناهنجار كه گروهى از زنان و دخرتان با  ها رعايت حمرم و ناحمرمى منى ها كه در آن مغازه
خدا، انبياء و ائمه راضى نيستند؛ . شوند شان، در جامعه ظاهر مى هاى روى باز و گاهى هم با بدن باز و با منايش زينت

هاى اساسى خانواده و  ها مبدأ توليد انواع گناهان و مفاسد است و سبب در هم شكسته شدن پايه چرا كه اين برنامه
  .ددگر  جامعه، و ازدياد طالق و كثرت گناه مى

   به روايت نرجس) ع(راز دستور امام هادى 

  

مگر : مشا صاحب اين نامه را شناختيد كه حاضر شديد به او فروخته شويد؟ گفت! به آن كنيز گفتم، خامن: گويد بشر مى
. مزاده هست من كنيز نيستم و پادشاه. هنوز اميانت كامل نيست و در دلت نسبت به معرفت به فرزندان انبياء اشكال دارى

اسم من مليكا است و دخرت يشوآ فرزند سلطان روم شرقى هستم، و مادرم از فرزندان حواريوىن است كه به مشعون بن 
امام زمان تو را ! بشر بن سليمان. اى نيست داستان من داستان ساده. ، منتسب هستند)ع(صفا، وصى حضرت عيسى 

   علت به دنبال ىب

  24: ، ص)عج(مادر امام عصر

كنم، و آن را نقل كرد تا اين نقل مباند و  من حكايت بسيار عجيىب دارم كه آن را برايت نقل مى. فرستاده استبردن من ن
َرٌه ِالوِىل اْألَْلَبابِ «: ها بگريمي ها و درس به ما برسد و ما هم از اين داستان پندها، عربت  »1« .» َلَقْد َكاَن ِىف َقَصِصِهْم ِعبـْ

َرٌه ِالوِىل «: گريند ها درس مى گريند و تنها عاقالنند كه از آن رس منىها د جاهالن از اين حكايت َلَقْد َكاَن ِىف َقَصِصِهْم ِعبـْ
پدربزرگم كه سلطان روم بود، من را كه سيزده سامل بود وخيلى هم برايش : خامن ماجرا را چنني نقل كرد »2« ».اْألَْلَبابِ 

. ام فراهم كنم خواهم زمينه ازدواج تو را با برادرزاده مى! دخرتم: اش بودم، صدا زد و گفت عزيز بودم و نوه مورد عالقه
از سيصد نفر از . خواست پسر برادرش را بر باالى آن بنشاند پدربزرگم قصر را زينت كرد و ختت مهمى را گذاشت و مى

علماى مسيحى، هفتصد نفر از بزرگان قوم و چهارهزار نفر از اشراف، اعيان و سرشناسان پايتخت هم براى اين بر ختت 
   اش نشسنت برادرزاده
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  .111: يوسف. 1) 1(

   مهان. 2) 2(

  

  25: ، ص)عج(عصرمادر امام 

هاى ختت از هم در رفت و  مهني كه او بر آن ختت نشست، پايه. دعوت كرد و بعد او را آوردند و بر روى ختت نشاندند
كنيم در اين برنامه حنوسىت  كشيشان و رهبانان مسيحى به پدربزرگم گفتند، ما فكر مى. سرنگون شد و پسر برادرش افتاد

مهني  . هاى ختت را برپا كردند و ختت را آماده منودند پدربزرگم خمالفت كرد و دوباره پايه. وميپس ما را آزاد كن كه بر . باشد
هاىي كه منحرفان مسيحى ساخته و كنار آن ختت چيده بودند،  كه پسر برادرش را بر روى ختت گذاشتند، مهه صليب

مهه از اين اوضاع متعّجب . لس را مجع كردندجم. هاى ختت از هم جدا شد و پسر برادرش هم افتاد رخيتند و دوباره پايه
ام،  در عامل خواب، جد مادرى. شب شد و من خوامب برد. پدر بزرگم خيلى متأثر و ناراحت به درون دربار رفت. بودند

او . ، پيغمرب با عظمت اسالم، رو به رو شده است)ص(مشعون بن صفا را ديدم كه با انساىن اهلى به نام حممد بن عبداهللا 
بعد فرزندش را نشان . ام از اين دخرت كه از نسل تو است، براى فرزندم خواستگارى كنم به جد مادرى من گفت، من آمده

   عيسى بن. است) ع(داد و امسش را برد و گفت، او امام حسن عسكرى 

  26: ، ص)عج(مادر امام عصر

ه كه عزت و شرف خانوادگى تو در اين ام گفت، به اين وصلت رضايت بد به مشعون بن صفا، جد مادرى) ع(مرمي 
  .وصلت است

  .اى ازدواج بكنيد كه باعث عزت و شرف مشا باشد با خانواده: اى اصرار كنم و رد بشوم من در اين جا بر روى كلمه

. به مشعون بن صفا گفت، اين ازدواج را بپذير كه اين پيوند مايه عزت و شرف است) ع(در آن عامل رؤيا، عيسى مسيح 
كه ) ع(مسيح . خواست به عروس و داماد بدهد خواست مهر كند و كاخ هم كه منى پول كالىن را كه منى) ص(مرب پيغ

َا يُرِيُد اللَّهُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َو ُيَطهِّرَُكْم َتْطِهرياً «: ديد ها مى عزت و شرف را در پاكى گفت،   »1« .»ِإمنَّ
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خوامن، و سپس خطبه عقد را خواند و  فرمود، من خودم عقد اين پسر و دخرت را مى) ع(به مسيح ) ص(رب پيغم. قبول دارم
از آن وقت من غرق در تعّجب هستم كه اين چه خواىب بوده؟ من از ترس كشته شدن، بيم . من از خواب بيدار شدم

  داشتم كه ماجراى خوامب را براى پدر و پدربزرگم بگومي و در

______________________________  
  .33: احزاب. 1) 1(

  

  27: ، ص)عج(مادر امام عصر

متام وجود مرا فراگرفت و من از خوردن و ) ع(بعد از اين خواب، عشق ديدار حضرت عسكرى . خودم آن را پنهان منودم
ن كه پدربزرگم او را در شهرهاى روم، پزشكى نبود، مگر اي. آشاميدن بازماندم و بدمن ضعيف شد و به شدت بيمار گشتم

تو هر ! روزى پدربزرگم به كنار ختتخوامب آمد و گفت، عزيز دمل. ها از درمان من مأيوس شدند براى درمان من آورد، وىل آن
به من نظرى كنند و من  8خواهد مسيح و مرمي  دلت مى! پدربزرگ: گفتم. كنم چيزى خبواهى، من آن را براى تو فراهم مى

گفتم، مشا تعدادى اسري مسلمان در . ات زندگى مهه ما را به هم زده مريضى! آرى، عزيزم گفت،. را شفا دهند
هايتان معاجله شوند، غري استفاده از  خواهيد مريض هارا آزاد كنيد تا من شفا داده شوم؛ يعىن اگر مى هايتان داريد، آن زندان

دار را حل كنيد، چنني   اى را بگرييد؛ مشكل يك مشكل دهدوا، كار خري هم بكنيد؛ گرفتارى را جنات بدهيد؛ زير بغل افتا
  .كارهاىي در عالج بيمار مشا مؤثر است

  بعد از چهار. پدربزرگم كه به آزادى اسرا اقدام منود، حامل خوب شد و كمى توانستم غذا خبورم

  28: ، ص)عج(مادر امام عصر

، مادر )س(ها، مرمي  يكى از آن. دو طرفم ايستادنداين بار ديدم كه دو خامن آمدند و در . شب، خواب ديگرى ديدم
را شناختم، دامانش را گرفتم و  ) س(تا حضرت زهرا . ، دخرت پيغمرب اسالم)س(، بود و ديگرى هم فاطمه زهرا )ع(عيسى 

فا كنيد و به من ج اگر من را براى پسرتان عقد كرديد، پس پسرتان كجاست؟ چرا نسبت به من وفادارى منى! گفتم، خامن
فرمودند، پسر من به تو چه جفاىي كرده؟ گفتم، تنها يك شب من او را پيش پدرتان پيغمرب ) س(مناييد؟ فاطمه زهرا  مى
به من ) س(آيد؟ فاطمه زهرا  اين پسر كيست و چرا به خواستگارى من منى. ام ديدم و تا حاال ديگر او را نديده) ص(
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ت؟ ايشان فرمود، علتش اين است كه تو مشرك هسىت و در آيني غلطى به علتش چيس: پرسيدم. فرمود، اين امر علت دارد
چكار كنم تا او را ببينم؟ حضرت فرمود، شهادتني : گفتم. را ببيند) س(تواند امام عسكرى  هر چشمى كه منى. برى سر مى

  :را بگو و از آلودگى شرك و آلودگى آيني غلط مسيحيت پاك شو

  ندغسل در اشك زدم كاهل طريقت گوي

  29: ، ص)عج(مادر امام عصر

بعد . مسلمان شدم) س(در خواب، من با متام وجودم، به دست حضرت زهرا  »1« پاك شو اول و پس بر آن پاك انداز
) ع(ديگر، از فرداى آن شب، امام عسكرى . زند حضرت به من فرمود، از فردا شب به بعد، هر شب پسرم به تو سر مى

به زودى بني پدربزرگت و ! را خواب ديدم كه به من فرمود، مليكا) ع(امام عسكرى يك شب . ديدم را در خواب مى
ها نزديك   شود، سه و چهار نفر از زنان دربار را انتخاب كن و بعد برو خود را به لشكر مسلمان ها جنگى مى مسلمان

اين . فرستيم تا تو را بياورند بغداد مىما كسى را به . آورند كنند و به بغداد مى آيند تو را دستگري مى ها مى مسلمان. كن
  .داستان من بود

______________________________  
  .حافظ. 1) 1(
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  از او) عج(عصر  به نرجس به والدت امام) ع(مژده امام هادى 

  

  رد شد، دروا) ع(وقىت خامن مليكا را به سامره آوردم و او به خانه حضرت هادى : گويد بشر مى

  31: ، ص)عج(مادر امام عصر
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گويد، نرجس، و او را به اسم  افتد، حضرت به او مى مى) ع(اولني بارى كه در بيدارى چشم اين انسان واال به امام هادى 
خواهد در اولني برخوردت اين مبلغ  گويد كه آيا دلت مى خواهد بنشيند و به او مى بعد از او مى. زند اش صدا مى اصلى
هاىي كه از پول  خوش به حال قلب. اى را به تو بدهم را به عنوان هديه و چشم روشىن به تو بدهم، يا اين كه مژده پول

دهم كه  به تو مژده مى: فرمود) ع(حضرت . خواهم خواهم و مژده را مى پول منى! اهللا يابن رسول: نرجس گفت. آزاد است
كند، بعد از آىن كه پر از ظلم و جور شده، از تو به دنيا  داد مى آن كسى كه در عاقبت، متام دنيا را پر از عدل و

دار عدل جهاىن را دارد تو اين قدر پيش خدا ارزش پيدا كرده. آيد مى . اى كه ظرف وجود تو، شايستگى تربيت كردن پر
بيا ايشان ! حكيمه خاتون بعد حضرت فرمود، خواهر،. آيد او كه نتيجه مهه انبياء و امامان است، از َرِحم تو به دنيا مى

ها را به او ياد بده؛  عبادت. او را برب و حالل و حرام خدا را به او ياد بده. گفتم مهان خامنى است كه درباره او به تو مى
   خواهيد ظرف وجودتان، شايستگى يعىن اگر مى

  32: ، ص)عج(مادر امام عصر

حكيمه خاتون يك روز آمد و  »1« .حالل و حرامش را بنماييدمنابع فيض حق را پيدا كند، عبادت خدا كنيد و رعايت 
. كند اين دخرت مهه تعاليم دين را ياد گرفته است و به زيباىي هم خدا را عبادت مى: گفت) ع(به برادرش حضرت هادى 

اين دخرت، اليق آن شده كه من او را ! پسرم: ، را صدا زد و به او فرمود)ع(بعد حضرت فرزندش، امام حسن عسكرى 
به ) س(عقد كرد و پس از گذشت مدتى، حضرت نرجس ) ع(و را براى امام عسكرى سپس ا. براى تو عقد كنم

شوم، وىل چرا چنني نشدم؟ حضرت به او  به من مژده شده بود كه من حامله مى: ، گفت)ع(شوهرش، امام عسكرى 
كم تو اين سّر خداست كه در ش. ات، مثل حاملگى مادر موسى است مشا االن حامله هسىت، وىل حاملگى: فرمود

هر چشمى نبايد او را ببيند و هر گوشى نبايد صدايش را بشنود تا شب پانزده . اهللا است اين حجت خدا و بقيه. باشد مى
   امانت خدا امشب ىب درد به: فرمود) ع(در شب پانزدهم، امام عسكرى . شعبان كه به منزله شب قدر است

______________________________  
  .423 -418الدين و متام النعمه، ص  مالشيخ صدوق، ك. 1) 1(
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نيمه شب بود كه . آيد درد به دنيا مى ىب. آيد؛ يعىن با خدا، پيغمرب و امامان بسازيد كه مهه دردها عالج است دنيا مى
: ش در آمدگويد، به حمض اين كه حضرت از بدن من جدا شد، صداي مادرش مى. به دنيا آمد) عج(حضرت حجت 

، به حضرت جمتىب )ع(طور ادامه داد و شهادت داد به امري مؤمنان  اشهد ان ال اله االاهللا و ان جدى رسول اهللا، و مهني
، )ع(، به موسى بن جعفر )ع(، امام صادق )ع(، به امام باقر )ع(، به زين العابدين )ع(، به حضرت سيدالشهداء )ع(

االطاعه  و به پدر بزرگوارش و به عنوان امامان واجب) ع(، به حضرت هادى )ع(، به حضرت جواد )ع(به حضرت رضا 
به شانه فرزندش ) ع(در مهان آغوش اول، امام . او را پيش من بياوريد: گفت) ع(بعد امام عسكرى . به آنان سالم كرد

ُنَّ َعَلى الَّذِ «: اش اين آيه مهر خورده نگاه كرد و ديد بر شانه يَن اْسُتْضِعُفوا ِىف اْألَْرِض َو َجنَْعَلُهْم أَئِمًَّه َو َجنَْعَلُهُم َو نُرِيُد َأن منَّ
  »1« .» اْلَوارِِثنيَ 

______________________________  
  .5: قصص. 1) 1(
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به احرتام امام زمان ! خدايا. ما را مورد حمبت امام عصر قرار بده! خدايا. ما را از شيعيان واقعى امام زمان قرار بده! خدايا
دين ما، كشور ما را از حوادث حفظ فرما و دخرتان و پسران ما را از . ها را پريوز فرما اسرائيل را نابود كن و مسلمان) عج(

  .شّر فرهنگ غرب در امان و حمفوظ بدار

 

 


