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ِح  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  ِم یِبْسِم اللَّ

 «یــمکاشفات یوحّنای اله»انطباق 

 با

 ر اسالم ــروایات اهل بیت پیامب

 

می شود. آخرین کتاب از کتاب   کتاب مقدس، کتابی است که شامل تورات، انجیل و کتب انبیاء الهی

یست و دو باب و هرر براب مشرتمل برر که مشتمل بر ب است «مکاشفات یوحّنای الهی»مقدس، کتابی به نام 

 باشد.چندین آیه می

-این کتاب، جزو کتب مقدس مسیحیان به شمار می رود. مسیحیان بسیار روی مطالب این کتراب کرار مری

، «یوحّنرا»کنند. دقیقرا  مشر ن نیسرت کره جنراب باره اتفاقات آخرالزمان بیان می کنند و از آن مطالبی را در

ّیون و شاگردان حضرت عیسینویسنده این کتاب، هما بوده است یرا ایرن کره   ن یوحّنایی است که از حوار

فاصله داشته است. به هر حال ایشان این کتراب   ش ن دیگری، هم نام اوست که با زمان حضرت عیسی

 را نوشته است و در آن مدعی شده که به آسمان عروج کرده و در آن جا اموری را مشاهده نموده است.

اکثرر مطالرب آن منطبرا برا روایرات بطرور شرگفت آوری ین کتاب تماما  رمزآلود و نمادین اسرت و مطالب ا

خروانیم و هایی از کتاب را مری. قسمتاشاره می کند و به اهل بیت پیامبر  باشداسالمی و مذهب شیعه می

کمال اختصار آن را شرر   ناگفته نماند که ما درمطابقت می دهیم.  اهل بیت روایات آنها را با آیات قرآن و 

 شود.، از حجم مقاله خارج میآوری نماییماحادیث مرتبط را جمع تمام  اگر ب واهیم، چه نماییممی
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مک شاا   سی اای م ااید  اا  ااانا و  ما ست یااک  اااری راا  آ کاا  اماارم  ما  اا   وی    (1آیاا   /اولباا   )

  او فرشاۀ  ااری ما فرواۀ ی و براوا      )یعتی امرم آیتان  ما( بار بتانگ و ااری  ا زر وا  ی و       گرییواقع می

  او بر بتن  اری یرحتّ   اریام گریا ین.

ظراهر شرد و ایشران را بره آسرمان بررد.  «یوحّنا»بر جناب آن فرشته  می گوید: خدا فرشته خود را فرستاد و

 (11) :می گوید: وقتی به آسمان رفرتم، فرشرته یرا ش صری را دیردم کره .ایشان، آنجا اموری را مشاهده می کند

و یاشاک  ( 11) ز   ب ی م.بری و آوا ش چرو صنا  آ پ ز   او م  تن بر ج صیقلی گری  یم رترم پر آرش می

)منظور از شمشریر دو دمره، آمن یم یوک ماوک اری ز ک وۀ م  ما و ا  یز  ش شاشیر یو یم  ریز بیروو می

)یعنری صرورتم مثرل خورشرید ن. ر با و صرمرش چرو آفۀ      زتگ م اوج قنمرش مای  (.است «ذوالفقار»

لیکن  ()یعنی به روی پاهای او افتادمز   و  افۀ یم چرو و  ما یینم چرو مُری   زی قنم( 11) (.میدرخشید

و   ن  ز ۀم و مری  بریم و  (11) .او یوک ماوک اری ما بر من  ه ی و مرا گ ک    مۀرس    متم اول و آار

  ز   جهتم و مرگ  زی من اوک.و  لینالح ل ر  ابناآلب ی   ن  ز ۀم. آمین 

نر  یمد». از جملره در خوردبه چشم می این عبارت از جمله عباراتی است که در کلمات امیرالمؤمنین 

   ، از سید هاشم بحرانی، آمده است:«عشر یمعاجز األئم  اإلثن

ِذ » َنا الَّ
َ
ِذ  یَفَقاَل: أ َنا الَّ

َ
ْح  یَعَلْوُت َفَقَهْرُت، أ

ُ
مِ  ییأ

ُ
َنا  ،ُت یَو أ

َ
اِهُر َو اْلباِطُن »أ ُل َو اْلِْخُر َو الظَّ  .«اْْلَوَّ

کنم. من همرانم کره جویم و قهر و غلبه میفرمود: من همانم که علّو و برتری می امیرالمؤمنین حضرت 

  میرانم. من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم.   کنم و میزنده می

)در واقرع اینجرا در س که منم اول و آخر و زنرده هسرتم و مررده برودم. جناب یوحّنا می گوید: مرا گفت متر

 ترجمه از زبان عبری، نتوانسته است عبارت را درست در بیاورد.(
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 کنم. میرانم و زنده میفرماید: من مینیز می  امیرالمؤمنین

کلیدهای بهشت و » جناب یوحّنا فرمود: کلیدهای جهنم و مرگ نزد من است. در روایات ما نیز آمده است:

 «است.  جهنم در نزد امیرالمؤمنین

بِ » اٍس َعِن النَّ ُه َقاَل:   یَو َعِن اْبِن َعبَّ نَّ
َ
ْنَت َصاِحُب اْلِجَناِن َو َقاِسُم الن   یا َعلِ یأ

َ
ََل َو ِإنَّ َماِلکًا   َراِن یأ

َ
أ

تِ یَو ِرْضَواَن 
ْ
ْحَمِن فَ  یانِ یأ ْمِر الرَّ

َ
ُد َهِذِه َمَفاتِ ی یُقوََلِن لِ یَغدًا َعْن أ ـِه ِإلَ یا ُمَحمَّ اِر ِهَبًة ِمَن اللَّ ِة َو النَّ َك یـُح اْلَجنَّ

ْمَها ِإَلی َعلِ  بِ  یَفَسل 
َ
ْدَفُعَها ِإلَ  یْبِن أ

َ
اِر یَك َفَمَفاتِ یَطاِلٍب َفأ ِة َو النَّ  1.«ِدَك َتْفَعُل ِبَها َما َتَشاُء یْوَمِئٍذ بِ یُح اْلَجنَّ

 .کننرده جهرنم هسرتی میا علی! تو صاحب بهشت و تقسینقل کرد که فرمود:  کرم امبر ایاز پ  عباس  ابن

گاه باش که مالك و رضوان فردا از جانب خدا می   دهای بهشرتینها کلیند: ای محّمد! ایگویمپس به من ند. یآ آ

ار یرجهنم در اختدهای بهشت و یکلتسلیم کن. آنها را به علی بن ابی طالب  .شود تو داده میه است که ب  و جهنم

 کنی.یتوست هر کار ب واهی م

گوید: این ش ن یا فرشته، پیغام هایی به من داد که بررای کلیسراها بفرسرتم. از جملره بعد جناب یوحّنا می

 این که فرمود:

)منظرور از صراحب  بتریس  ا  صا حش شاشایر یو یما  ریاز ایان ما مای فرم یان...          (12آی   / یومب   )

 است.(  ذوالفقار یعنی امیرالمؤمنین شمشیر دو دمه، صاحب

 و بعد می فرماید: 

بتااریس  اا  آو شاا زن امااین ماوااۀگر  مُ اان    «ألوِیِ یّاا »باا  فرشااۀ   لی اا    (11آیاا  /  )باا   واارم

 القک انا این ما می فرم ین...

                                                 
1 8،   313؛ ص 72 بیروت( ؛ ج -. بحار األنوار )ط 
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 یدر قرآن است. آیه قرآن می فرماید:  شاهد و امین از صفات پیامبر 
َ
بِ یا أ ا  یَها النَّ ْرَسْلَناَك َشـاِهًدا ِإنَّ

َ
أ

ًرا َوَنِذ  ِمـ یِإن  و   1ًرایَوُمَبش 
َ
از القراب ایشران اسرت. و منظرور از  نیرز« محمرد امرین»  .2ٌن یَلُکْم َرُسوٌل أ

 می باشد که اول م لوق خداوند است.  خلقت خدا، پیامبر اکرم «ُمبِدأ»

 .در این زمینه احادیثی در جوامع روائی فریقین موجود است

ا جـابر، یـ عن أّول ما خلق الّله تعـالی، فقـال: جابر بن عبد الّله، قال: سألت رسول الّله »ایت: رو

 3.« كینور نب  الّله  ما خلق  أّول

 در مورد اولین م لروق خداونرد سرؤال کرردم. حضررت  جابر بن عبدالله می گوید: از رسول الله 

 نور پیامبر تو بود.   فرمود: ای جابر، اولین چیزی که خداوند خلا کرد، 

ُل »اتحاد نوری دارند،  و امیر مؤمنان  و از آنجا که رسول خدا  وَّ
َ
ه  َما َخَلَق   أ هرر دوی آنران نور  «اللَّ

 را شامل می شود. تمامی ائمه اثنی عشر نور بلکه 

  در ادامه می فرماید:

   من بتشیتن... س    غ لش آین من این ما ب  و  می یزم    یم رخک من ب و زر (21)

مِ »
َ
ا َغ  َن یِر اْلُمْؤِمنِ یَعْن أ َمُدَها َطِو یَقاَل: ِلْلَقاِئِم ِمنَّ

َ
ََل َفَمْن َثَبَت ِمْنُهْم َعَلـی... ٌل یَبٌة أ

َ
  َو َلـْم   ِنـِه یدِ   أ

َمِد َغ   ِلُطوِل   َقْلُبهُ   ْقُس ی
َ
 رجمره: از امیرر مؤمنران ت  4.«اَمـةِ یْوَم اْلقِ یـ یَدَرَجِتـ یِفـ یَبِة ِإَماِمِه َفُهَو َمِع یأ

م طوالنی است ... بدانید هر که در آن دوران در تّ دبرای قائم ما غیبتی است که م»روایت است که می فرماید: 

                                                 
  54: األحزاب. 1

 18/ الدخان:  128، 167، 153، 153، 174، 102. الشعراء: 2

 194غرر األخبار ؛ صدیلمی، حسن بن محمد، . 3

 1،   109؛ ص 41 ج -بیروت(  -بحار األنوار )ط   /  15،   303؛ ص 1 ج -ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعم  . 1
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او در روز قیامت هم درجۀ مرن خواهرد  ،دینم استوار باشد و قلبم به واسطۀ طول غیبت امامم س ت نشود

 « بود.

یعنی هر کس استقامت کند، هم درجره مرن  .، در ت ت من بنشیندکس غالب آید هر :اینجا هم که می گوید

 باشد.

 جناب یوحّنا سیرش را در آسمان ادامه می دهد تا جایی که می گوید: 

فای ال ارم یم موش شانم  ا    گا   رخۀای یم آواا و گا امی  شان و بار رخاک            ( 2آیا   / )ب   چها مم 

شام و یا قرب باری و قارس و قزحای بار گاری        و آو  شیتتنۀ رخک یم شاا ل  چارو وات  ی   ( 3)ا .  شیتتن 

و بار اراراآ آو رخاک بی اک و چها م رخاک باری و ییانم  ا           ( 1)آو رخک بری    م    ماری یاشاک.   

زا   وا ین پرشاین  و را جی ا  راس بار وارز   ااری         ز   ش اۀ  و مااک  بی ک و چه م بزمگ بر آو رخک

  ز ...ز  و مسنو بیروو می آمن ا  آو رخک برق( 1) یاشۀتن.

وَلِئَك در ذیل آیۀ 
ُ
ْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصَبُروایأ

   ی هست که می فرماید:روایت 1

 عرض کرد: در مورد شما مطلبری را از رسرول خردا  به امیرالمؤمنین   روزی جناب سلمان»

فرموده اسرت.  به تو فرموده، به خود من نیز فرمود: سلمان، آنچه را که پیامبر  ام. امیرالمؤمنین شنیده

ای م صروص اینگونه فرمود: یا علی، به تحقیا خداوند تو را به حلرم و علرم و غرفره سلمان گفت: پیامبر 

ْولِئَك  ای که خداوند در قرآن می فرماید: گردانیده است. غرفه
ُ
ـْوَن فِ یْجـَزْوَن اْلُغْرَفـَة ِبمـا َصـَبُروا َو یأ هـا یَلقَّ

  .2ًة َو َسالماً یَتِح 

                                                 
 24: . الفرقان1

 24. الفرقان: 2
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ای است که هیچکس در آن قدم نگذاشته و تا ابد کسی در آن قدم ن واهد گذاشرت ترا قسم این غرفهبه خدا 

تو مقابل پروردگارت بایستی. به درستی هر روز هفتاد هزار فرشته بررای ترزئین و مرّمرت ایرن غرفره مری آینرد و 

 می کند.میروند تا تو وارد آن شوی. پس خداوند اهل بیت تو را در آن غرفه بر تو وارد 

یا علی، به خدا قسم در آن غرفه، ت تی از نور است که هیچ ملکی قادر نیسرت بره آن نظرر کنرد. ایرن ت رت 

جایگاه توست یا علی، روزی که داخل آن غرفه شدی و خواستی که برر آن ت رت بنشرینی، خداونرد تمرام اهرل 

کی در آسمان و حول این ت ت براقی جلوس نمایی. پس هیچ ملآسمان را سر پا نگه می دارد تا تو در جایگاهت 

    1 «گوید.میماند، مگر این که می آید و از جانب حضرت رحمان به تو تحیت و سالم نمی

-جناب یوحّنا هم می گوید: ت تی دیدم که کسی بر آن نشسته بود و دور آن ت ت را نور رنگین کمان و رنر 

 رخشید.دهای م تلف فراگرفته بود و آن نور مثل رعد و برق می

و یینم بار یواک ماواک رخاک  شاین  ۀا بی ما  ا  ا انموو و پشاۀش  رشاۀ  شان             ( 1)ب   پتجم/ آی 

و فرشاۀ  ررا ا یی ما ییانم  ا  با  آوا  بلتان فریا ی  ااری  ا   ی اک           ( 2)بری و ب  ز ک مُهر مخۀارم باری.   

یم  ماین یا  یم    و زایککس یم آواا و یا    ( 3)وزاوام آو     ۀ   ما گشا ین و مُهار زا   آو ما با    تان.      

)یعنری اصرال کسری نمری توانسرت بره آن کتراب   یر  مین  ۀرا  ک    آو  ۀا   ما گشا ین یا  یم آو  گاری.    

 .  نگاه کند(

و ماان ب اای م گری ااۀم  اا  زااین  ااس پیاانا  شاان  اا  ش ی ااۀ  آو ب شاان  اا  آو  ۀاا   ما گشاا ین و  ( 1)

  مکاان  ا  ایتااش آو شایر  اا  ا    و یکای ا  بزمگاا و مارا گ ااک  ا  گریا    ( 1)بخرا ان بلکا  یم آو بتگااری.   

فرق  یهریا و میش  یاوی اواک  غ لاش آمان  اواک را  آ کا   ۀا   ما گشا ین و ز اک مُهارش ما با    تان.             

ا  ای اۀ ی  باری  ا  گریا   باد      و   گ   یینم یم می و رخک و چها م حیاراو و یم وواز بزمگا و  بارّ      ( 1)

                                                 
  333، ص: 2 بیروت(، ج -، و من سورة الفرقان /  بحار األنوار )ط 793ص -. تفسیر فرات الکوفي 1
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- ا  با  راا می  ماین فرواۀ ی  شان        شن  بری و یاشک ز ک ش خ و ز ک چشام  ا  ز اک موش انایتان    

و چاارو  ۀاا   ما گرفااک ( 1)پااس او آماان و  ۀاا   ما ا  یوااک ماوااک  شاایتتنۀ رخااک گرفااک. ( 1)ا اان. 

زا   رسیای  ا  پار ا      زا  و پی لا   زا  باربز  آو چه م حیراو و بی ک و چه م بزمگ  ا  با  زار یاش ا  آو    

)یعنری تمرام آن بزرگران مقابرل ایرن برّر   برز   ارش    یس ز   مقنو و اواک باری  ازی آو بارّ  افۀ ی ان.     

گ ۀتان  ا  راریی وازاوام آو  ا       واروی ن و مای  و با  واروی را    مای    ( 9). ذبح شرده بره سرجده افتادنرد(

ا  و ا  بارا  اانا با  اارو ااری ا  زار       زا   آو ما بشاکتی  آ ارو  ا   باد شان        ۀ   ما بگیر  و مُهر

 ا . ا  م  ما ارینا  و  ب  ی و قرمی و ر ی  فرق 

 اسرت. در این بّر  ذبح شده کیست؟ مسیحیان می گویند: این بّره ذبح شرده، حضررت عیسری مسریح 

   که اصال  ایشان ذبح نشدند. حالی

ٍء َفاْبـِك  یًا ِلَشـیـَباكِ   ُكْنـَت   ِإْن   ٍب یَشـبِ   ا اْبـَن یـ»به ابن شبیب فرمرود:   که امام رضا هستدر روایت 

بِ ْبِن  یِن ْبِن َعلِ یِلْلُحَس 
َ
ُه ُذِبَح َكَما  َطاِلٍب  یأ یعنی: ابن شبیب، اگر خواستی برای هرر  1«ْذَبُح اْلَکْبُش یَفِإنَّ

را ذبرح  قروچیای کره گونهرا ذبح کردند، آن چرا که حسین  گریه کن. چیزی گریه کنی برای حسین 

 می کنند.

ای که گونهکنند، آنن مرا ذبح میحسی»فرمایند: نیز آمده است که می این عبارت در حدیث پیامبر اکرم 

 و در عبرارات حضررت زینرب  دیث امام صادق احادر و همچنین  2 «بّره گوسفندی را ذبح می کنند.

 دیده می شود. پس این تعبیر رمزی دارد. این عبارت نیز

                                                 
 85،   222؛ ص  1 ج -ابن بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا علیه السالم . 1
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مقدسران در و همرۀ  در مکاشفات یوحّنا می فرماید: فقط آن بّر  ذبح شده می توانست آن کتراب را براز کنرد.

 کند. پس آن بّره به یک ش ن اشاره می مقابل این بره به سجده افتادند

 در ادامه می گوید: 

ا  و یم  مااین و ماا  ما باا  جهااک ااانا  ماا  پ یشاا ز و و   زتاا و گریا یاان   ( 11)باا   پااتجم/ آیاا  

ک و آو و  گاا    ااریم و شااتینم آوا  فرشااۀگ و ب اای م  ما باار یومۀ رخاا  ( 11)پ یشاا زی ااارازیم  اااری.  

 اا  باا  آوا  بلتاان ( 12) .زاا  ی  زاازام ی  زاازام و زاازاماو زازام بااری زاا  و بزمگاا و ما  اا  سانی آو حیاراو 

ب و جااسل و ۀ  بااد شاان   اا  باا  ررا اا یی و یولااک و سقاا  و  وم و ساازّگ ۀتاان  اا  واازاوام اوااک باارّماای

 ی  ا  یم یمیا    و زار مخلارقی  ا  یم آواا و و یم  ماین و یم  یار  ماین و آ ا         ( 13)بر ک وۀری  شری. 

ب و جاسل و قانمب را       ما شاکر و سازّ  گ ۀتان   شایتتنۀ رخاک و بارّ    و زر آ ک  یم آ ه وک شتینم  ا  مای  

 ابناآلب ی ب ی.

 می گوید: دیدم تمام موجودات عالم دارند بر آن صاحب ت ت و بر  ذبح شده، درود می فرستند. 

  نیرالمرؤمنیام کنرد: یت مریثم تمار روایز مه ایّ صدوق در کتاب امالی و علل الشرائع از جبله مکجناب 

  انیران صرحراها، ماهیخواهد کرد، حتی: وحشر  هیگر ن یت حسیزی برای مظلومیمن خبر داد که هر چه ب

آسمانها و   ع مالئکهین انس و جن، جمین، مؤمنیآفتاب، ماهتاب، ستارگان، آسمان، زم ،اها، پرندگان آسمانیدر

 1 .بارد آسمان خون و خاکستر میاز  و ن عرشیملها، رضوان، مالك و حا نیزم

 است؟! آیا این بر  ذبح شده کسی غیر از امام حسین 

ذبرح  اسرت. در حرالی کره ایشران اصرال    حضرت عیسریاز بر  ذبح شده، گویند: منظور مسیحیان می

، در این صرورت براز که ایشان به صلیب کشیده شده است اندای قائلنشدند، بلکه به آسمان عروج کردند. عده

                                                 
 5،   701؛ ص 54 ج -بیروت(  -بحار األنوار )ط /   1تحت الرقم:  72أمالي الصدوق المجلس  ؛712ص ، 1ج  ،. علل الشرائع1
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  و آن ت ت نشین، پردر ایشران امیرالمرؤمنین  هم ذبح نشده است. پس این بر  ذبح شده، امام حسین

 می باشد.

هسرت کره ایشران در صرلواتی کره برر  ابن عربری برر چهرارده معصروم محیی الدین صلواتی از جناب 

یعنری:  1«ادةیة الّسـیوَل یاب الّشهادة والفاتحة كت»فرماید: می فرستد، اینگونه می اباعبدالله الحسین 

 گشاینده کتاب شهادت است و بر همگان سیادت و والیت و برتری دارد. 

 در مکاشفات یوحّنا نیز گفت: کسی نمی توانست این کتاب را باز کند مگر این بر  ذبح شده!

 ب تا اینکه می فرماید:در ادامه می گوید: این بره یکی یکی شروع کرد به باز کردن هفت ُمهر آن کتا

ییاانم   اارس  )محررل ذبررح و قربررانی( و چاارو گشاا ی مُهاار پااتجم ما یم  یاار ماا بد (9 آیاا  /ششاامباا   )

 ا  با  آوا  بلتان فریا ی     ( 11) آ   ی ما  ا  یم ما   اسم اانا و شاه یری  ا  یاشاۀتن  شاۀ  شان  بری ان.         

یی و ا ۀقا م اارو ما  ما ا      اری ن و گ ۀتن    ر  چتان ا  مار   مقانس ماواک گار ا یا آ مای  اا         می

                                                 
 [ ، فصل پنجم ]در مناقب ابی عبد الّله الحسین علیه الّسالم708عربی، ص صالح موسوی خل الی، شر  مناقب محیی الدین. 1

العرفان عین العیران نرور الّلره و   المتوّحد بالهّم  العلیا المتوّسد بالّشهود و الّرضا مرکز عالم الوجود سّر الواجد و الموجود ش ن  و علی»قال الشیخ محیی الدین: 
ظم نقط  دائرة االزل و األبد المتشّ ن بألف االحد فاتح  کتاب الّشهادة والي والی  الّسیادة األحدّیر  الجمرع الوجرودل الحقیقر  سّره األتّم المتحّقا بالکمال األع

اء مضمون لغز اإلنش  نالکلّی  الّشهودل کهف اإلمام  صاحب العالم  کفیل الّدین الوارث ل صوصّیات سّید المرسلین ال ارج عن محیط األین و الوجود إنسان العی
 «.المه علیهاإلبداع مذّوق األذواق و مشّوق األشواق مطلب المحّبین و مقصد العّشاق المقّدس عن کّل الّشین ابي عبد الّله الحسین صلوات الّله و س

در میان افراد کائنات با همت علیای و تحیات زاکیات مالئکه و حاملین عرش بر آن ذات پاك و گوهر تابناك باد که   ترجمه: صلوات نامیات حضرت حا تعالی شأنه
فرت و خود متوّحد و در مقامات قرب حا به وساده شهود و رضا متوّسد است او است مرکز عالم وجود و حقیقت واجد و باطن موجود است شر ن مجسرم معر

بد که در اولی  وجود متلّبس است بره لبراس تشرّ ن. الرف حقیقت آشکار و نور حضرت کردگار سّر اتّم الهی و دارای کمال اعظم غیر متناهی، مرکز دایره ازل و ا
کلیه  احد آغاز کتاب ناسوت شهادت. والی والیت ملکوت سیادت. در مقام جمع الجمع وجودی صدرنشین محفل احدیت. در منزل فرق الفرق شهودی، حقیقت

لین. خود، رتبه آن ذات پاك باالتر از رفعت افالك است و بیررون موجود بهر کثرت. کهف امامت صاحب عالمت، نگهبان دین وارث م تصات حضرت سید المرس
یجراد اسرت و از عالم زمان و خارج از فضای مکان و در معنی چشم بینای حقیقت هستی را انسان. چگونه شر  این حقیقت توانم داد کره لغرز و معمرای عرالم ا

مطلب احباب و مقصد عشاق. منزه است از هرگونه نقن و شین بنام نامی و لقب گرامری  آورنده اشواق، حاصل مضمون نشأة ابداع ذوق ب شنده اذواق و به شوق
 ابی عبد الّله الحسین روحنا له الفداء.
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)می گوید: تمام شرهدا را دیردم کره مری گوینرد: ترا کری صربر مری کنری و انتقرام مرا را  وکت  امض  ای  شی.

 نمی گیری؟(

 است. در دعای ندبه می خوانیم:  «منتقم»  طور که می دانیم یکی از القاب امام زمانهمان

« 
َ
ْنبِ یأ اِلُب ِبُذُحوِل اْْلَ ْنبِ اِء َو یَن الطَّ ْبناِء اْْلَ

َ
یعنی: کجاست آن کسی که انتقام خون انبیاء و اوالد انبیاء  «اءیأ

 را می گیرد؟ 

« 
َ
اِلُب   َن یأ  خواه کسی که در کربال به شهادت رسید؟ یعنی: کجاست خون «.اْلَمْقُتوِل ِبَکْرَباَلَء   ِبَدِم   الطَّ

 در طول تاریخ است.منتقم تمام خون های بنا حا ری ته   در یک جمله، امام عصر

)اندکی  ز   و ین  و ب  آ ه  گ ۀ  شن    ا ن ی ییگر رأم   ا یتن.و یای  شن ب  زر یش ا  آ ه  ج م ( 11)

-ر  زتگ می    زم ق  ماو آ ه  یم بتنگی و برایماو آ ه     چرو آ ها   شاۀ  مای   صبر، سحر نزدیک است!( 

   )تا تعداد شهدا به اتمام برسد.(شر ن را م شر ن. 

َه َعلَ   اْلُمْؤِمِنین  ِمَن آیه قرآن می فرماید:  ِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضی َنْحَبـُه َوِمـْنُهْم یِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ

ترجمه: از مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا برر آن پیمران بسرتند، صرادقانه وفرا کردنرد.  .1 ْنَتِظُر یَمْن 

شان را به انجام رساندند و برخی از آنان انتظار می کشند. )برخی به شرف شهادت نایل شدند برخی از آنان پیمان

 و برخی در انتظار شهادت به سر می برند.(

و آوااا و چاارو ( 11... )و چاارو مُهاار ششاام ما گشاا ی   گاا   ییاانم  اا   لزلاا  س یااای شاان و     (12)

و وااسرین ( 11) ی متۀقاا  گشااک.ا  پیکیاان  شاان  یمگ شااک و زاار  اار  و جزیاار  ا  مقاا م ااار صااحی  

                                                 
173: . األحزاب 
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زاا  و  مااین و بزمگاا و و اغتیاا  و وااریاماو و امباا   اقۀاانام و زاار بتاان  و زاار آ ای  اااری ما یم م اا م    

و باا  ( 11) )بزرگرران دنیررا و سررالطین در مغرراره هررا پنهرران مرری شرردند.( زاا  پتهاا و  اری اان.زاا    اار واات 

صارمب  شایتتنۀ رخاک و غباش بارّ  پتها و        زا  مای گ ۀتان  ا  بار ما  بی ۀیان و ما  ما ا         زا  و وات    ر 

 و امررام حسررین )مرری گفتنررد: ای سررن  هررا برره روی مررا بیفتیررد و از غضررب امیرالمررؤمنین  ا ییاان.

  آ رو    مو  س یم غب ش آمن  اوک و  ی ک    ر   مق ومک آومی. (11)ما را پنهان کنید.( 

ْوَم َنـْبِطُش یـسرور  دخران مری فرمایرد:  روز انتقام در قرآن و روایات ما آمده است. خداونرد سربحان در

ا ُمْنَتِقُموَن  روزی که آنان را با قدرتی بسیار س ت بگیریم، زیرا که مرا انتقرام »ترجمه:  . 1اْلَبْطَشَة اْلُکْبَری ِإنَّ

 «  ایم.گیرنده

و بعان ا  آو  گری اۀ  گارو  ب ای م  ما ییانم  ا  زایککس آو ما  ۀرا  اک شااری           (9/ آیا   ز ۀمب   )

زا   وا ین پرشاین       زر ر ی   و فرق  و قارمی و  با  ی  ا  پایش رخاک یم حبارم باّر  ای اۀ ی   ج ما          ا

با  آوا  بلتان فریا ی مای  ری ان و مای گ ۀتان  جا ب         ( 11) .زا    خا  ما یم یواک گرفۀا     بری ن و ش ا 

گای  و زا( 11) )یعنری برر آنهرا سرتایم مری گفتنرد.( انا  ما  ما  ا  رخاک  شاین اواک و باّر  ما اواک.       

کاا  یم یوم رخااک و بزمگاا و و آو چهاا م حیااراو  اا  ای ااۀ ی  بری اان یم پاایش رخااک باار مو افۀ ی اان و لمس

و گ ۀتان آماین بر اک و جاسل و سقا  و شاکر و سازب و ررا ا یی و قانمب          ( 12)انا ما واجن   اری ان.   

وا ین   و یکای ا  آو بزمگا و مارا مخ راش وا اۀ  گ اک ایان        (13) ر  ابناآلب ی انا  ما  ما اواک آماین.   

ا ان  یا ای مارا گ اک آ ا و    رار مای   )بزرگرا(من او ما گ اۀم اانیرا   ( 11)آیتن؟ ا ن و ا   ج  میپرش و  ی و

)یعنرری در  زاا   اااری ما ش ااۀتن و واا ین  اری اان. اا  ا  ساا ا  شاانین ماای آیتاان و یم ااارو باارّ  ج ماا 

                                                 
116: . الدخان 
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م ا  ایاان جهااک پاایش رخااک انایتاان و شااش و مو  ی   ( 11). شرررکت کردنررد( عررزای امررام حسررین

و ییگاار  اا  ( 61) .ند(هسررت )یعنرری آن طرررف دائمررا  در محضررر خداونررد اش ماای  ا یتاان.زیکاا  او بتاانگی

 گروت  ارازتن بری و    رشت  ارازتن بری و آفۀ   و زین حرامری بر آ ه   خرازن ر بین. 

 فِ : این عبارت اشاره دارد به آیۀ قرآن که می فرماید
ُ
ه آفتاب بر آنان می تابرد و ن  1َها َوََل َتْضَحییََل َتْظَمأ

 نه تشنه می شوند و نه حرارتی آزارشان می دهد.

)یعنری بره آنهرا لطرف خواهرد   آ رو    آو برّ     یم وواز رخاک اواک آ ها  ما ارازان چرا یان      ( 11)

و اانا زار اشاکی ما ا     )حروض کروثر( ز     ان  آ  آ ها  ما ما   اا یی ارازان  ااری      و ب  چشا کررد.( 

 ز   آ ه  محر ارازن  اری.چشم

 را به شهادت فرزندش امام حسین  دخترش فاطمه  رسول خدا آمده است: روزی روایت در 

یـا »فرمرود:  س ت گریست. تا اینکه رسول خدا  و مصائبی که بر او وارد می شود، خبر داد. فاطمه 

َهـا  َفاِطَمُة ُكلُّ َعیٍن َباِكیٌة یْوَم اْلِقیاَمِة ِإَلَّ َعیٌن  َضـاِحَکٌة ُمْسَتْبِشـَرةٌ َبَکْت َعَلی ُمَصاِب اْلُحَسـیِن َفِإنَّ
2 

ةِ   3«.ِبَنِعیِم اْلَجنَّ

 گریه کرده باشد اند، مگر چشمی که بر مصیبت حسین ها گریاندر روز قیامت تمام چشمای فاطمه، »

  «او خندان و شادمان به نعیم بهشتی خواهد بود.پس به درستی 

                                                 
 119: طه. 1

 39عبس: . 7
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گوید: آنها کسانی هستند که خداوند اشک را از چشمانشان پاک کرده است و در آخررت دیگرر اینجا نیز می 

 ناراحتی ندارند.

و سسمۀای س ایم یم آواا و وار  ی  ا    ای پرشاین  باری ارمشاین ما و ما             ( 1/ آیا   یوا یزام  ب  )

سرت و تراج اایرن زن، خرانم فاطمره زهررا یم  یر پ یش باری و بار وارش را جی باری ا  یوا ی  واۀ م .      

ــْمِس »مرری فرمایررد:   رسررول خرردا اشرراره دارد.  دوازده سررتاره، برره دوازده امررام ــا َكالشَّ َن
َ
ــ  أ   یَو َعِل

ْهُل بَ 
َ
ُجوِم  یِت یَكاْلَقَمِر َو أ ماننرد ه ماننرد مراه و اهرل بیرتم بره بر  ماننرد خورشریدم و علریه مرن بر 1«َكالنُّ

 اند.ستارگان

و سسمۀاای ییگاار  اا  یم آوااا و  ( 3)ایو فریاا ی ماای  اااری.  و آب ااۀن شاان  ا  یمی    و ساا ا    ( 2)

پنین آمن      گ   اژیز   بزمگ آرشایتی  ا  ز اک وار و ی  شا خ یاشاک و بار وارز   او ز اک اف ار           

و ُیمش ثلا   را اش آواا و ما جا مو   ااری  بار  ماین میخاک و آو اژیزا   ازی آو  و           ( 1)می بری. 

 اش ما فرو گیری.   یم  ایو بری  ای ۀ ی     چرو  این بک 

می گوید: اژدهایی که ُدمم یک سوم ستاره های آسمان را بر زمین ری رت، آمرده برود ترا فرزنرد ایرن زن را 

ی از یک سوم سادات کشرته شردند. پرس کّلر  ب ورد. مطلب نمادین است: با کشته شدن حضرت محسن

هسرتند از برین   الد پیغمبرررا کره او ستارگان آسمان را ری ته است و می خواهد اوالد حضرت زهررا

 ببرد.

                                                 
1560. جامع االسرار ، ص 
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را از بین ببرنرد. ایرن اتفاقرات بره تفصریل در کترب   در طول تاریخ بسیار تالش شد که نسل رسول خدا

را در میان اسیران واقعۀ کربال دیرد،   امام سجاد ،عبیدالله بن زیادوقتی »مثال به عنوان تاریخ وجود دارد. 

 «باقی نگذارید!  الد ذکوری از نسل علیگفت: مگر نگفته بودم اوبه یارانم 

)ایشران امرام  و  ایین بک    رم  ما  ا  با  سیا   آزتاین بار زاا  ررالاو حکام ارازان ما ان.           (1)

اش ما مباری  با   ازی اانا و رخاۀش      و آو بکا   عرالم، حکرم خواهرد کررد.(تمرام می باشد که برر  عصر

 د.()آن بچه را نزد خداوند یعنی عرش الهی بردنمو  ین ن. 

ِه یِد ْبِن اْلُمَس یَعْن َسِع  روایت: م  َسَلَمَة َقاَلْت َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ
ُ
  یِعْتَرِتـ  ِمْن   یاْلَمْهِد »  :ُقوُل ی ِب َعْن أ

 است. از عترت من و از فرزندان فاطمه  فرمود: مهدی رسول خدا  1.«ُوْلِد َفاِطَمةَ   ِمْن 

ِه بْ » روایت دیگر: ِه َعْن َعْبِد اللَّ ـُة َبْعـِد »:  ُقوُل ی ِن َمْسُعوٍد َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ ِئمَّ اْثَنـا َعَشـَر   یاْْلَ

اِسُع   ِن یاْلُحَس   ُصْلِب   ِتْسَعٌة ِمْن  فرمود: امامان بعرد از مرن دوازده نفرنرد، نره  رسول خدا  2.« ُهْم یَمْهِد   َو التَّ

 آنان است.  اند و نهمین آنان مهدی  نفر آنان از نسل حسین 

بره خرواهر  امام حسرن عسرگری به دنیا آمدند،   عصر آمده است، وقتی امامروایت  و همچنین در

فرستاد  هنگامی که پروردگارم مهدی این امت را به من عطا فرمود، دو فرشته»فرمود:  خاتونحکیمه بزرگوارش 

   3 ه در پیشگاه خداوند متعال ایستادند.به سرا پرده عرش الهی بردند، تا این ک و آنها فرزندم را با خود

 در ادامه می گوید:

                                                 
 158کتاب الغیب  للحج  ،  ص الغیب  طوسي، . 1
 في النصوص علی األئم  االثني عشر ، باب ما جاء عن عبد الله بن مسعود عن النبي 22ص -کفای  األثر في النّن علی األئم  اإلثني عشر . 2
 32،   1، ب 72، ص 41. بحاراالنوار، ج 2
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و اهرل   )اژدهرا یرک نمراد بررای دشرمنان پیرامبر و چرو اژیز  یین    بار  ماین افکتان  شان    ( 13)

و یو پار سقا   بازمگ    ( 11)مازاحم شان آو  و ما  ا  بکا   ریتا  ما  اییان  باری.        مری باشرد.(  بیت 

بی با و با  مقا م ااری جا یی  ا  پارومش ی بان یم  ما و و  ما  ین و            ب  آو  و یای  شان را   ا  ب اری یم    

کره دور از چشررم سرتمگران پرررورش   )اشرراره داد بره غیبرت امررام عصرر  یاو  ما و غ لااش ا    ار ما م.    

میخاک را  آو  ا  او ما وای      و ما م یم سقاش  و چارو موی آ  ا  یزان ااری مای      ( 11) .پیدا مری کنرد(

 یااک  اااری  بلکاا   مااین گشاا ی یزاان اااری ما و آو موی  ما  اا     و  مااین  و ما حا( 11)فاارو گیااری. 

)یعنری آن مرار مری خواسرت آن زن را در سریل از برین ببررد. امرا زمرین  اژیز  ا  یزتش میخاک فارو گرفاک.   

و اژیزا  بار آو  و غباش  ااری  مفاک را  با         ( 11). دهان باز می کرد و آن سریل را در خرود فررو مری بررد(

-)مری یام ان و شاه یب سی ای م اید ما یام ان جتا   ا یان.       ما  گا   مای   ب قی ا    لش  ا  احکا م اانا   

و شرریعیان ایشرران   گویررد: اژدهررا رفررت تررا اوالد آن زن را بکشررد کرره منظررور کشررتن اوالد امیررر مؤمنرران

 است که در طول تاریخ، تعداد بسیاری از ایشان به قتل رسیدند.(

یااراو بخشااین پروااۀین ن و آو حیااراو ما و آو اژیزاا  ما  اا  قاانمب باا  آو ح (1/ آیاا  واایزیزمباا   )

)مرری گویررد: افرررادی بودنررد کرره اژدهررا را مرری پرسررتیدند منظررور پیررروان همررین ظالمرران   یااز پروااۀین ن 

)یعنری چره      ی ک  ا  ملا  ایان حیاراو اواک و  ی اک  ا  ررا ان با  او جتگیان.            و گ ۀتندنیاست.( 

ال ا   بلتان   ار آمیاز رکلام  ا یان و را  مانب          و ب  و  یای  شان  ا  با    ( 1) .قدرتی و چه اقتداری دارد!(

)چهرل و دو مراه اشراره دارد بره سرلطنت یزیرد کره وی سره  چه  و یو م   قانمب جتا  با  و  یای  شان.    

سررال و انرردی حکومررت کرررد و در ایررن مرردت هرگونرره کفررر گررویی و جنررایتی را مرتکررب گردیررد. در سررال اول 
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ر واقعررۀ حررّره، اهررل مدینرره را قتررل عررام کرررد و در را برره شررهادت رسررانید؛ در سررال دوم د  امررام حسررین

 ا    ار    و یزا و ااری ما با    ار بار اانا گشا ی را  آو        ( 1). سال سوم برا منجنیرا کعبره را خرراب کررد(

و قانمری با  و  یای  شان  ا  با  مقنوا و جتا         ( 1) گرین بر اواش و بر م کتش و بار وا  ت و آواا و.   

و قانمب بار زار ق یلا  و  با  ی و ر ل ا  با         ء خردا را خروار کنرد.( )یعنی اولیرا .ز  ما  برو و  ی ا ین و آو

زاا  یم  ۀاا   حیاا ب و ارازتاان پروااۀین او ما زاگاای واا  ت و  مااین   اا  اوااا   آو ( 1)و  یای  شاان. 

)مری گویرد: نرام کسرانی کره او را مری پرسرتند، در کتراب برر   برۀ  باید ا  بتا   سا لم مرقارم  شان  اواک.      

 ذبیح نیست.(

 .ثبت است اسامی شیعیان ما در کتابی نزد ما اهل بیت آمده است که  مه ائ تاروای در

در حالی کره ابری کعرب  موارد شد بر پیامبر  هست که می فرماید:  امام حسین از جمله روایتی از 

ینرت زمرین و آسرمان، مرحبرا یرا ابرا عبداللره به من فرمود:  حضرت  .بودند نیز در محضر پیامبر  ای ز

سرااه گررد آورد. او  مهردی ز دورترین شهرها به تعداد اهل بدر یعنی سیصرد و سریزده مررد بررای خداوند ا

ای در دست دارد که الک و مهر شده و در آن تعداد و اسامی اصحاب او و نیز نسب شهرهای آنها و ُخلا نوشته

گراور بروده، در اطاعرت و و خوی، وضع ظاهری، چهره و قیافه و نیز کنیه آنان ثبت شده است. این نفررات، جن

     1 فرمانبرداری از او کوشا هستند و ُمجّدانه عمل می کنند.

                                                 
66، ح 412؛ ص 6 كمال الدین و تمام النعمة ؛ ج. 1

ِبیهِ 
َ
ِه  َقاَل: ُحَسْیِن ْبِن َعِليٍّ  الْ   َعْن أ ِه  َدَخْلُت َعَلی َرُسوِل اللَّ َبيُّ ْبُن َکْعٍب َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

ُ
ْرض َو ِعْنَدُه أ

َ
رَماَواِت َو اأْل ْیرَن السَّ ِه َیرا َز َبا َعْبِد اللَّ

َ
:  َمْرَحبا  ِبَك َیا أ

َقاِصي الْ 
َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ َلُه ِمْن أ ْصرَیْجَمُع اللَّ

َ
ْهِل َبْدٍر َثاَلَثِماَئٍ  َو َثاَلَثَ  َعَشَر َرُجال  َمَعُه َصِحیَفٌ  َمْ ُتوَمٌ  ِفیَها َعرَدُد أ

َ
ْنَسراِبِهْم ِباَلِد َعَلی َعَدِد أ

َ
ْسرَماِئِهْم َو أ

َ
َو   َو ُبْلرَداِنِهْم   َحاِبِه ِبأ

وَن   َو ُکَناُهْم   َو َکاَلِمِهْم   َصَناِئِعِهْم  اُروَن ُمِجدُّ  . ِفي َطاَعِته َکرَّ
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می گوید: اسم کسانی که دنبال آن اژدها هستند، یعنی دنبال آن ستمگرند، در کتاب بر  ذبرح شرده، نیز اینجا 

نرد، جرزو کسانی کره بره دنبرال آن ظرالم حرکرت مری کن پسثبت نشده است.  یعنی در کتاب امام حسین 

 نیستند. حضرت  شیعیان

و یینم      گ   برّ  بر  ر  صیّرو ای ۀ ی  اوک و ب  و  بری ن یش صان و چها  و    (1چه میزم/ آی  ب   )

اسرت.  علی،   )نام پدر امام حسین چه م ززام    اوم پنمش ما بر پیش  ی اری ث ک  اری  یاشۀتن.

 بودند.( نوشته « علی»می گوید: بر روی پیشانی هایشان نام 

و ییاانم آوااا و ما گشاا ی  و   گاا   اوااش واا ین   اا  واارامش باا  ماوااک و  (11/ آیاا   اار یزمباا   )

و با  حاا ا یا آ و جتا       )یعنری آن سروار، راسرت و حقیقری نامیرده شرده اسرت.( حقیقای م ااّی اواک.   

   نیست.( )یعنی به حا می کشد و او کسی جز امام عصر  می  ا ین.

َك ِصْدًقا َوَعْدًَل رماید: خداوند در قرآن می ف ْت َكِلَمُت َرب  یعنی تمرام شرد کلمرۀ پروردگرارت، بره   1َوَتمَّ

   2، هنگام تولدش نوشته شده است. این آیه بر بازوی امام :آمده استروایت  در که. صدق و عدل

 اینجا نیز می گوید: آن سوار، نامم صدق و حقیقت بود.

ر وارش اف ارز   ب ای م و  ا می مرقارم باری  ا  زاین  اس          و چشاه یش چارو شاعل  آراش و با    ( 12)

خرودش نوشرته شرده برود کره جرز خرودش )مری گویرد: یرک اسرمی برر روی کراله فهاین جاز ااریش.   ای

                                                 
 114: . األنعام1

ِ  384؛ ص 1 اإلسالمی ( ؛ ج -الکافي )ط /    531، ص1، ج   . بصائرالدرجات فی فضائل آل محمد2 ِئمَّ
َ
 ، َباُب َمَواِلیِد اأْل

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ِبي َبِصیٍر َقاَل َحَجْجَنا َمَع أ

َ
ْطَفُ  ِفي ا َعْن أ ُه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َمَلکا  ُیَقاُل َلرهُ : ... َو ِإَذا َسَکَنِت النُّ وُ  َبَعَث اللَّ ْنِشَئ ِفیَها الرُّ

ُ
ْشُهٍر َو أ

َ
ْرَبَعَ  أ

َ
ِحِم أ َحَیرَواُن  -لرَّ

ْیَمِن 
َ
َك »َفَکَتَب َعَلی َعُضِدِه اأْل ْت َکِلَمُ  َربِّ  ( 114)انعام / «  ِصْدقا  َو َعْدال    َو َتمَّ

ه گفت: با امام جعفر صادق علیه السالم: و چون نطفه امام، چهار ماه در رحم قرار گیرد و رو  در آن ایجاد شرود، خردای تبرارك و از ابو بصیر روایت کرده است ک
َك »او بنویسد که:   راست  گویند، پس بازوی تعالی فرشته را بفرستد که او را َحَیوان می ْت َکِلَمُ  َربِّ َل   َو َتمَّ ِمیُع اْلَعِلیُم  ِصْدقا  َو َعْدال  ال ُمَبدِّ ، یعنی: 2«ِلَکِلماِتِه َو ُهَو السَّ

 و تمام شد س ن پروردگار تو )یعنی: به نهایت کمال رسید و به غایت انجامید( »
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ا  پرشااین  باری  اا  یم اارو م اا  شان  بااری و    و ج ما  ( 13). هریچ کرس نمرری دانسرت آن نرام چیسررت(

 اهلل م اّی بری.  ةکلماواش ب  

ـَك ِصـْدًقا َوَعـْدًَل اللره برود.   می گوید: اسرمم کلمر ـْت َكِلَمـُت َرب  اللره   کلمر  امرام زمران َوَتمَّ

ِه هِ َكِلَمُة ا»است.  از همره براالتر اسرت. مری گویرد: ایرن آقرایی کره برر  یعنری امرام عصرر  1«ایـاْلُعلْ  یللَّ

 .الله بود  اسب سفید، به حقیقت و راستی می جنگید، کلم

وا  و وا ین وارام شان  و حریار وا ین یماشاتن  پرشاین  یم سقا ش مای           و و  زی و آوا  ی بر ا( 11)

آمان  ا  ق  لا     و ا  یزاتش شاشایر ریاز بیاروو مای     ( 11). )یعنی سااهیانم به دنبرالم مری آمدنرد( بری ن.

)ایرن مطلرب در مرورد آینرده اسرت.( زا  با  سیا   آزتاین حکارا ای ارازان  اری.        ما ب  آو  َ َن و بر آو

 در ادامه می گوید:

)یعنرری  .و  شاایتتنۀ رخاک گ ااک الحا ل ماان زاار چیاز ما ا   اار مای واا  م    ( 1بی ااک و یکام/ آیاا      با )

و مارا  ( 1)و مارا گ اک بتاریس  یارا  ا  ایان واخت و  ماواک و محقاا اواک.            جهان را دوباره می سازم.(

ُل »مری فرمایرد:   )امیرالمرؤمنینگ ک    من ز اۀم آل ا  و اگمگا  و ابۀانا و ا ۀها .       َنـا اْْلَوَّ
َ
َنـا اْلِْخـُر   أ

َ
َو أ

ــاِهُر  ــا الظَّ َن
َ
ــاِطُن َو أ ــا اْلَب َن

َ
)سرراقی کرروثر،  و ماان رشاات  ما مُ ااک ا  چشااا  آ  حیاا ب ااارازم یای.  « َو أ

 است که تشنگان را در عالم آخرت سیراب می نماید.(  امیرالمؤمنین، علی

 می گوید:  بعد در مورد اتفاقات زمان ظهور حضرت
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ۀاا   و ماا    ی ااک  اا  یم او بۀ باان  یاارا  اا  جااسل ااانا او ما موشاان   و آو شااهر محۀاا ج باا  آف (23)

  اری  اوک و چراغش بر  اوک.

َهادر ذیل آیۀ  ْشَرَقِت اْْلَْرُض ِبُنوِر َرب 
َ
َوأ

و زمین به نور پروردگارش نورانی می شود، روایتری هسرت کره  1

ْلَمـ  َذَهَبـِت »تشریف می آورند،   می فرماید: وقتی امام زمان َو اْسـَتْغَنی »ظلمرت از برین مری رود،  «ةُ الظُّ

ْمِس    2 و مردم از نور خورشید بی نیاز می شوند. «اْلِعَباُد َعْن َضْوِء الشَّ

عین عباراتی است که در این کتاب آمده است. می گوید: آن شهر محتراج بره آفتراب و مراه  دقیقا  این روایت 

نرور   موده است و چراغم بّره است. یعنی امام حسینبتابد، زیرا جالل خدا آن را روشن ن آننیست که در 

 روشن است. و زمین به ُیمن وجود امام حسین  ده زمین است

و یم آ جاا  زااین لعتااک  خرازاان بااری و یم آو ارازاان بااری رخااک ااانا و  (3/ آیاا  بی ااک و یومباا   )

زاا  باار ج ااین آوو صاارمرش ما ارازتاان ییاان و اواااش ( 1) باارّ  و بتاانگ  ش بتاانگی او ما ارازاان  اااری.

هایشران روی پیشرانی  )یعنری جمرال او را خواهنرد دیرد و نرام برّره یعنری نرام امرام حسرین ارازن باری. 

 یررا صرراحب الزمرران»و «  یررا اباعبداللرره»هایمرران نوشررته خواهررد شررد؛ ماننررد ا ن کرره مررا روی پیشررانی

  »)آفۀا    ی اک  یارا  ا      و شاش یم آ جا   خرازان باری و محۀا ج با  چارا  و  ارم         ( 1) .می نویسیم

 ن شاءالله(إ)ز  ما موشن می و  ی و ر  ابناآلب ی ول تک ارازن  اری. اناو ن انا آو
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ُل ْبُن عُ  ِه َو َرَوی اْلُمَفضَّ َبا َعْبِد اللَّ
َ
ها»  ِإنَّ َقاِئَمَنا ِإَذا َقامَ   َیُقوُل  َمَر َقاَل َسِمْعُت أ ْرُض ِبُنوِر َربِّ

َ
ْشَرَقِت اأْل

َ
ْمِس َو َذَهَبِت « أ ْلَمُ  َو   َو اْسَتْغَنی اْلِعَباُد َعْن َضْوِء الشَّ الظُّ

ْلُف 
َ
ی ُیوَلَد َلُه أ ُجُل ِفي ُمْلِکِه َحتَّ ُر الرَّ اُس َعَلی َوْجِهَها َو َیْطُلُب الرَّ ُیَعمَّ ی َیَراَها النَّ ْرُض ُکُنوَزَها َحتَّ

َ
ْنَثی َو ُتْظِهُر اأْل

ُ
ُخُذ ِمْنُه َذَکٍر اَل ُیوَلُد ِفیِهْم أ

ْ
ُجُل ِمْنُکْم َمْن َیِصُلُه ِبَماِلِه َو َیأ

اُس  َحدا  َیْقَبُل ِمْنُه َذِلَك اْسَتْغَنی النَّ
َ
ُه ِمْن َفْضِلهِ  َزَکاَتُه َفاَل َیِجُد أ  . ِبَما َرَزَقُهُم اللَّ



  21 ر اسالمـبا روایات اهل بیت پیامب  

آخرین کتابی است که مسیحیان آن را قبول دارند. آنان مطالب این کتاب را تأویرل « مکاشفات یوحّنا»کتاب 

 متوجره مری شردندآشرنا بودنرد، ه شیعمطابقت می دهند، ولی اگر با روایات   می کنند و با حضرت عیسی

و حکمرانری ایشران برر   امام عصرر،  مبر اتمام اموری که جناب یوحّنا دیده است، در مورد اهل بیت پی

 کل عالم می باشد.

ْفَضُل »
َ
ْعَماِل   أ

َ
ن شاءالله إافضل اعمال شیعیان ما این است که منتظر فرج باشند.  1« َعِتَنا اْنِتَظاُر اْلَفَرِج یِش   أ

 و در دولت کریمۀ ایشان بندگی خدا کنیم. ا نیز جزو منتظران فرج باشیمم

 

ِه َرب  اْلَع ــَو اْلَحْم » «َن ـاَلِمیـُد ِللَّ
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