ﻧـﻮاب ﺧـﺎص و ﺳـﺎدات ﻧﺒـﻮدن آﻧﻬـﺎ
در ﺑﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻮاب ﺧﺎص اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( و ﻋﻠﺖ
ﺳﺎدات ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﻣﯽ
آﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر(؛ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﺪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۸در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﺎزﮔﺎر و
آﺻﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺤﻪ ﺳﺮاﯾﯽ و ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ درﺑﺎره اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن درﺑﺎره ﻧﻮاب ﺧﺎص
اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( و دوران ﻏﯿﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم در
دوران ﻏﯿﺒﺖ اﺷﺎره و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮدم را ﺑﺪون ﺣﺠﺖ رﻫﺎ
ﻧﮑﺮد ،ﮐﻪ در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی ﻧﻮاب ﺧﺎص ﺑﻮدﻧﺪ و در دوران ﻏﯿﺒﺖ
ﮐﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ
دوران ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺑﻮد.
از ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺑﺮداﺷﺖ را ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اوﻻ ﻫﺮﮔﺰ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺪون ﺣﺠﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻧﻮاب ﺧﺎص ﺣﻀﺮت اﻓﺮاد
دارای ﻣﻘﺎم ﺧﺎص و ﻣﺎل و ﻣﮑﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻘﺎم ﺧﺎص
ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ روﻏﻦ ﻓﺮوش ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و
ﭘﺎﮐﯽ ﺷﺮط اﺳﺖ ،ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺸﺮ ﺣﻖ و ﻣﻌﺎرف اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
ﻣﺸﻤﻮل دﻋﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( اﺳﺖ.
اﯾﻨﮏ در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﯿﻼد ﻗﻄﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﺮت
وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﻣﺸﺮوح ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از ﺳﺨﻨﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
وﺟﻮد اﻗﺪس ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( از ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ۲۵۵
ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ داﻣﻦ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺣﻀﺮت ﻧﺮﺟﺲ)س( ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،وﻻﯾﺖ
ﮐﻠﯿﻪ اﻟﻬﯿﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ.
ﺣﻀﺮت در ﺳﺎل  ۲۶۰ﻫﺠﺮت ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی)ع( ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﻋﻠﻨﺎً و در ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﻪ آن وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و اﻣﺎم دوازدﻫﻢ و
ﺣﺠﺖ ﺧﺪا در روی زﻣﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
از آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺣﻀﺮت  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻐﺮی ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻐﺮی
ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺒﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎم وﮐﯿﻞ و ﻧﺎﯾﺐ ﺧﺎص دارﻧﺪ و راﺑﻄﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻮاب ﺧﺎص ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﺑﺖ
ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ.

*ﭼﻬـﺎر ﻧـﺎﯾﺐ ﺧـﺎص اﻣـﺎم در دوران ﻏﯿﺒـﺖ
ﺻﻐﺮی
ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺧﺎص ﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص  ۴ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﻮی
اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﻔﺮ اول
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻪ  ۵ﺳﺎل ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺧﺎص داﺷﺖ ،ﻧﻔﺮ دوم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن

ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ او ﺑﻮد و  ۴۰ﺳﺎل ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺧﺎص داﺷﺖ ،ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ روح
ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ ﮐﻪ  ۲۱ﺳﺎل ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺧﺎص داﺷﺖ ،و ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺮی
ﮐﻪ  ۳ﺳﺎل ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺧﺎص را داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺳﺎل  ۲۶۰ﻫﺠﺮت ﺗﺎ ﺳﺎل  ۳۲۲ﻫﺠﺮت ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۶۹ﺳﺎل
اﯾﻦ  ۴ﻧﺎﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﺣﻀﺮت و ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ.

*وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻮاب ﺧﺎص
اﯾﻦ  ۴ﻧﻔﺮ ﺷﺨﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮد و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ را
اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ  ۴ﻧﺎﯾﺐ ﺧﺎص اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و از اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﯾﻦ ،ﭘﺎرﺳﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ
ﮐﺪام از ﺳﺎدات و ﻋﻠﻮی ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

*ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮاب ﺧﺎص ازﺳﺎدات و ﻋﻠﻮﯾﻮن
ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﺣﻀﺮت اﯾﻦ ﻧﻮاب را از ﺳﺎدات ﻗﺮار ﻧﺪاد ،ﮐﻪ ﺧﻮدش
و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت دﯾﺪﻧﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻮاب از ﺳﺎدات ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺎدات دﺷﻤﻨﯽ دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را
دارﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس زودﺗﺮ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ وﻣﺘﻮﺟﻪ راﺑﻄﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺮی دارد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
آﻧﻬﺎ را

ﺣﻀﺮت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ  ۴ﻧﻮاب را ﮐﻪ از وی دور ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻏﯿﺮ
ﻋﻠﻮﯾﻮن و ﺳﺎدات وﻟﯽ ﺑﺎ اﺧﻼص و ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ۴
ﻧﻔﺮ از ﺷﯿﻌﯿﺎن دور وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺨﻠﺺ و ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد.
*روﻏﻦ ﻓﺮوش ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاب ﺧﺎص و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در روﻏﻦ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮاب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ  ۴۰ﺳﺎل اﯾﺸﺎن ﻧﺎﯾﺐ ﺧﺎص
ﺣﻀﺮت ﺑﻮد ،وی »ﺳﻤّﺎن« ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ روﻏﻦ ﻓﺮوش ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن
را ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻀﺮت را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
وی ﭼﻮن روﻏﻦ ﻓﺮوش ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در ﻣﺸﮏ ﻫﺎی روﻏﻦ ﺟﺎﺳﺎزی ﻣﯽ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوش روﻏﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽ داد و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﻢ از ﻣﯿﺎن
ﺟﺎﺳﺎزی روﻏﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ

از ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
*ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺮدم ﺑﺪون ﺣﺠﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
 /ﻧﻮاب ﺧﺎص در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻐﺮی و ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ در ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺪون اﻣﺎم و ﺣﺠﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻟﺬا واﺳﻄﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و در ﻏﯿﺒﺖ
ﺻﻐﺮی ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻧﻮاب واﺳﻄﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺧﺎﺻﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۳۲۹ﻫﺠﺮت اﯾﻦ وﮐﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و از ﺳﺎل  ۳۷۰ﻫﺠﺮت دﯾﮕﺮ
ﻧﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪی ،ﻧﻪ ﻓﻘﯿﻬﯽ ،ﻧﻪ ﻧﺎﯾﺒﯽ ،ﻧﻪ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ،ﻧﻪ ﺣﺠﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد.
وﻟﯽ آن اﺣﺎدﯾﺚ و ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻀﺮت در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮد و
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ دوران ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻢ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻗﺒﻼ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در آن زﻣﺎن ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
وی ﻣﺤﺪث ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺒﻮد.
*دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(
ﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺤﮑﻢ ،آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﻫﺰاران ﺣﺪﯾﺚ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ
وﺟﻮد اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ را رد ﮐﻨﺪ.

*ﺷﯿـﺦ ﻣﻔﯿـﺪ اوﻟﯿـﻦ ﻓﻘﯿـﻪ و ﻣﺠﺘﻬـﺪ در دوران
ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﻀﺮت
اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺠﺘﻬﺪ در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی »ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ« ﺑﻮد و او
اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی ﺑﻮد آن ﻫﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﮐﻪ اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﻮاﻇﺐ وی ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت اﺷﺘﺒﺎه او را
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
*ﻣﺎﺟﺮای اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﻤﮏ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺑﻪ وی
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﯾﮏ روز اﺷﺘﺒﺎه
ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﺎردار ﻓﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ زن ﺑﺎردار ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﻢ اﯾﻦ زن را ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ

ﻓﺘﻮا ﻣﯽ دﻫﺪ .و ﺟﺮﯾﺎن از اﯾﻦ
و در ﺷﮑﻤﺶ ﺑﭽﻪ ای ﺑﻮد .ﻫﻤﺴﺮ
ﺗﺎ ﻓﺘﻮاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
و ﺑﭽﻪ را در ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ!
وﻗﺘﯽ آن ﻣﺮد از ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮدی ﻣﯽ آﯾﺪ و
ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اول ﺑﭽﻪ را در ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﻌﺪ آن
ﺧﺎﻧﻢ را دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬرد و آن ﻣﺮد ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﭽﻪ را
در ﻣﯽ آورﻧﺪ و آن زن را ﻧﯿﺰ دﻓﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ از آن ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺪﺗﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و آن ﺑﭽﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و آن ﻣﺮد ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺎ آن ﺑﭽﻪ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ
ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ و ﻓﺘﻮای ﺷﻤﺎ
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ و اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ و ﻓﺘﻮای ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻌﺪ
آن ﻣﺮد دﻗﯿﻖ ﻣﺎﺟﺮا را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺗﻮ ﻣﺮا ﮐﻤﮏ و ﻣﺪد ﮐﺮدی .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺣﻀﺮت در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪد دارﻧﺪ.
*ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ
اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ را ﻣﺎﻣﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﻮا ﺑﺪﻫﺪ .در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ :اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰم و دوﺳﺖ آﮔﺎه و رﺷﯿﺪم ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻋﺰﺗﺶ را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ارﺷﺎد
ﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت وی را ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻣﻪ را آﻏﺎز ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻼم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ای دوﺳﺖ
ﻣﺨﻠﺺ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ و در راه ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ،و در راه ﯾﻘﯿﻦ و
ﺑﺎور ﻫﺴﺘﯽ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ای ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﻧﺼﺮت ﮐﻨﯽ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﺰا دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻃﺮف
ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ،دﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯽ.
*اذن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
ﺣﻀﺮت درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ اذن داده ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ .از
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﺸﺨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ
ﻣﻔﯿﺪ از ﺧﺪا اذن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ وﺣﯽ وﻟﯽ اﻟﻬﺎم از ﺳﻮی

ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ اذن داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و
ﺗﻮ را ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﻢ آﻧﭽﻪ وﻇﯿﻔﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ را ﺑﮕﻮﯾﯽ.
ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ در دﯾﻦ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاری.
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ دور ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
اﺳﺖ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ و ﺗﻤﺎم ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را دارم و ﯾﺎدﺗﺎن
ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺒﻮدم ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻫﻢ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

*ﻣﺪد ﻣﻬﺪوی در ﺣﻔﻆ ﮐﺸﻮر و اﻧﻘﻼب
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻦ دور ﺗﺎ دور ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ دﺳﺖ ﺣﻀﺮت در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ از ﻫﺮ
راﻫﯽ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎﯾﺶ
ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺣﻀﺮت ﮐﺸﻮر و اﻧﻘﻼب را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن و در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ و ﺑﺪون ﺷﮏ دﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻻی ﺳﺮ
ﻣﺎﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ اﻣﺎم راﺣﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ و ﻣﺪد ﺣﻀﺮت را داﺷﺖ و اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻣﺪدﻫﺎی ﺣﻀﺮت
اﺳﺖ ،اﺻﻼ ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون ﻣﺪد ﺣﻀﺮت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد.
*دﻋﺎﻫﺎی
زﻣﺎن)ﻋﺞ(

وارده

ﺑﺮای

ﺷﺐ

ﻧﯿﻤﻪ

ﺷﻌﺒﺎن/

ﮔﻨﺎه

ﻣﺎﻧﻊ

ﺳﺮﺑﺎزی

اﻣﺎم

اﻣﺸﺐ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺧﯿﻠﯽ دﻋﺎ رﺳﯿﺪه و دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻌﻔﺮ ﻃﯿﺎر اﺳﺖ .و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﺮﺑﺎزی اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻧﺸﻮد و در دﻋﺎﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺧﺪا ﺑﺮﯾﺰد و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺣﻀﺮت ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﺷﻮد.

*توﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ
ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آن را ﮔﺎه ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در آن ﻫﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ»
اِﻟﻬـﯽ ﻫَـﺐ ﻟـﯽ ﮐ َﻤـﺎلَ اﻻِ ﻧﻘِﻄـﺎعِ اِﻟﯿـﮏ َ وَ اَﻧِـﺮ اَﺑﺼـﺎر َ

ﻗ ُﻠﻮﺑِﻨﺎ ﺑِﻀ ِﯿﺂءِ ﻧَﻈ َﺮ ِﻫﺎ اِﻟَﯿﮏ« اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ دل ﻣﺎ را روﺷﻦ ﮐﻦ ﮐﻦ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻧﻮر ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و آﻧﭽﻨﺎن روﺷﻦ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﻧﻮر ﻫﻤﻪ
ﭘﺎره ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﮐﻨﺎر
ﺑﺮود و ﻓﻘﻂ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﻢ.

*ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ دﻋﺎ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ
َ
در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ اﯾﻦ دﻋﺎ را ﻫﻢ زﯾﺎد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ»:أ ﻧْﺖَ إِﻟَﻬ ِﯽ وَ
ﺳَﯿِّﺪِی وَ ﻣَﻮْﻻی َ ،اﻏ ْﻔِﺮ ْ ﻷِ َوْﻟِﯿَﺎﺋ ِﻨَﺎ ،وَ ﮐ ُﻒَّ ﻋ َﻨَّﺎ
َ
َ
َ
ـﺎ ،وَ أ ﻇ ْﻬ ِـ
ـﻦ ْ أ ذ َاﻧَـ
ـﻢْ ﻋ َـ
ـﺪ َاءَﻧَﺎ ،وَ اﺷ ْﻐَﻠْﻬ ُـ
أ ﻋ ْـ
ـﺮ ْ
َ
ـﺎ ،وَ أ دْﺣ ِـ
ـﺎ اﻟْﻌُﻠْﯿَـ
ـﻖّ ِ وَ اﺟ ْﻌَﻠْﻬ َـ
ـﻪَ اﻟْﺤ َـ
ﮐ َﻠِﻤَـ
ـﺾ ْ
ﮐ َﻠِﻤَﻪَ اﻟْﺒَﺎﻃ ِﻞ ِ وَ اﺟ ْﻌَﻠْﻬ َﺎ اﻟﺴ ُّﻔْﻠَﻰ ،إِﻧَّﮏ َ ﻋ َﻠَﻰ
ﮐ ُﻞ ِّ ﺷ َﯽ ْ ءٍ ﻗ َﺪِﯾﺮ ٌ ﺗﻮ ﻣﻌﺒﻮد و آﻗﺎ و ﻣﻮﻻی ﻣﻨﯽ ،دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن را
ﺑﯿﺎﻣﺮز ،دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن را از ﻣﺎ ﺑﺎزدار ،و از آزار ﻣﺎ ﻏﺎﻓﻠﺸﺎن ﮔﺮدان،
و ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ را ﻧﻤﺎﯾﺎن و آن را ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻦ ،و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻠﻐﺰان و
آن را ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﻗﺮار ده ،ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ«.
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