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  حممد و آل حممد األئمة و املهديني و سلم تسليمای اهللا علی احلمد هللا رب العاملني، و صلو 
  
  ...ینه سازيزم

رجعت، نامش دال بر آن است خدا به (: ان رجعت فرمودنديدر ب  امحد احلسنسيد 
که  یامتحان ،گردند میکه مردند باز  میقو ،بازگشت یتو توفيق دهد، آن رجعت است به معنا

  ).که گذشتند باز خواهند گشت یروزهاي ،شود میبه پايان رسيد تکرار 
ش و آنچه که با آن در ارتباط يها یژگيان ويست که سخن در باب رجعت و بين یشک

بطور  یاهل یبه آن تنها در وسع و توان خلفا گويی پاسخباشند که  مین امور ياست، از بزرگتر
م مرتبط يبه امور عظ گويی پاسخبارز آنان،  یها یژگيباشد، مهانطور که از و میمتام و کمال 

  .ن و عوامل خلقت استيبه د
از (: ديزراره گو. باشد می آا، قائم ه ان کننديت شده است که تبين اساس روايو بر ا

آن : حضرت فرمود. پرسيدمو مشابه آن، در مورد اين امور عظيم از رجعت   اهللا ابا عبد
: فرمايد میپرسيد، هنوز زمانش فرا نرسيده است و خداوند عز و جل  میآن ه که درباری چيز
بلکه چيزی را دروغ مشردند که به ( )١(،﴾تأْوِيلُه يأْتهِم ولَما بِعلْمه يحيطُواْ لَم بِما كَذَّبواْ بلْ﴿

  )٢(.))داشتندعلم آن احاطه ن
ان آن تنها خمصوص قائم يا بيآ: ده شديپرس  امحد احلسنسيد ت از ين روايای پو در 
 است؟  

  ).یآر(: فرمودند
آنچه که با رجعت در ارتباط ه دربار) دامن یمن(ه ست تنها به گفتيبا میو بعد از آن، علماء 

است، راه  که خمتص قائم ی زيان چيکردند، اما آنان با تأسف فراوان در ب میبسنده  است

                                                
 .٣٩: يونس .١
  .۲۴ص: خمتصر بصائر الدرجات. ٢



  ٧........................................................................................رجعت سومني روز از روزهاى بزرگ خدا

  .ش گرفتنديرا در پ نادرستی
 و نظام خمصوص به خود نيقوانی گر و دارايدی يايدن ، عامل رجعتطبق کالم آل حممد 

ی ات رجعت را بر معانيروای م مذکور در برخيمفاه _نگونهيا_ست يسته نياست، و شا
از علماء در ی اريل کرده و مطابقت داد، و چه بسا بسيمحت ین عامل جسمانيمتعارفش بر ا

ث در باب رجعت يشده و ارزش حد مغالطهو  برياهه رفنتقت، دچار ين حقيجهل نسبت به ا
  .را تباه کرده اند

را ی قت آن، در صدد بر آمدند تا مفهوم غلطياز آنان به سبب جهلشان به حقی بلکه بعض
 یايز اوصای بر انکار امامت دوازده وصی ليدر مورد رجعت اشاعه دهند و موضوع آن را دل

ت يدر وص دوازده گانه ينيکه به مهديقرار دهند در حال)  گانه ه دوازدينيمهد( آل حممد
  .ت شده استيوص  شب وفات رسول اهللا

ن سفر کوتاه شکل گرفته که در يم، اين امر عظيق پنهان ايو خباطر آشکار ساخنت حقا 
آن،  هرجعت و امور مرتبط بر مورد عامل دی به سؤاالت  امحد احلسنسيد ی خود پاسخ ها

  .باشد میشان يت و صدق ايبر حقانی ليرا دارا است، که خود دل داشته امشان عرضه يکه بر ا
د، يمهچون متشاات، توح  سيده از آا برگرفته از کتب منتشر شدی و پاسخ برخ

_ ها و اغلب پاسخ_ گر است يکتب دی روشنگرانه، و مهگام با بنده صاحل و برخی ها جواب
ف ين جمموع شريشان عرضه داشتم و ايا اً بررياست که اخی يبه پرسش ها گويی پاسخق ياز طر

  .دهم می دستان مهگان قرار نيرا در ب
ی  و کوتاهريامرزد و از تقصيان به خداوند، از او خواستارم که گناه مرا بميو با وجود متام ا

 گرداند که ري را ختم به خنيو متام مؤمن ن امام جمهول القدر بگذرد و عاقبت منيام به حرمت ا
  .ن مهربانان استياو مهربانتر

  نيهللا رب العامل و احلمد
  

  ق. هـ ۱۴۳۳/ شوال / ۱۳: مجعه
      ش.هـ۱۳۹۱/ شهريور/ ۱۰

  عالء                                                                                   
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  رجعت چيست؟
  .)است بعد از مرگ دنيای زندگرجوع و بازگشت به (: یرجعت در لغت به معنا

 زندگیبه بازگشت به  یعنيان دارد، ميبه رجعت ا یفالن(: نديگو می یوز آبادريو فی جوهر
  )٣().ا بعد از مرگيدن

  : م عبارتند ازيان آن هستيکه در صدد ب یو اما معنا و مفهوم اصطالح
قائم و ی ش رويپ که در )٤(از سه روز بزرگ خداستی گريگر و روز ديعالَم د: رجعت

ات يکه در مضمون روا گونهخود است مهان خمصوص به نينظام و قوانی باشد و دارا میامت يق
  .، ذکر خواهد شدمتعدد از آل حممد 

: فرمودند  امحد احلسنسيد ، ندرا ذکر کرد) امتيقائم و ق(نکه روز يپس بعد از ا 
 آنوقت و  يعنی" روز"آن م ديگری است و اال روز رجعت باقی مانده و اکيداً آن عالَ... (

  .)آا نيسته پس آن از مجل ،شد یمن اختصاص دادهجسمانی و قيامت، زندگی مستقل در برابر 
به  ، آن رجعت استخدا به تو توفيق دهد نامش دال بر آن استرجعت، (: ز فرمودنديو ن

 ،شود میتکرار  دکه به پايان رسي یامتحان ،گردند میباز  ردندکه م میقو ،بازگشت یمعنا
  . )...که گذشتند باز خواهند گشت یروزهاي
در بازگشت رجعت کنندگان در آن  آن امتحان ديگری است و ترتيب(: ز فرمودنديو ن

  .)...دست خداوند سبحان است
و در  ،استتفاوت م یرجعت عامل ديگری است و با اين عامل جسمان(: ز فرمودنديو ن

  .)باشد میمتفاوت  جزئيات آن نيز با اين عامل تيجهن
اما قبل از  ،م کرديخواه یتوقف  پاکدامن از آل حممدی ن ولّيای ات پاسخ هايو بر جزئ

آنان ه ان کرده اند و نزد مهيت رجعت بيعه در مورد امهيشی از آنچه که علمای آن به خالصه ا
  .ميپرداز میده بوده، يثابت و مربوط به عقی امر ا حد اقل اغلب آناني

 
                                                

 .۲۸ص ۳ج: احمليط القاموس. ۱۲۱۶ص ۳ج: الصحاح .٣
رجعت، روزی که قائم در آن قيام کند، روز : روزهای خدای عزيز و جليل سه روزند: (فرمود از امام صادق  .٤

  .۳۶۶ص: معاين األخبار). و روز قيامت



  ٩........................................................................................رجعت سومني روز از روزهاى بزرگ خدا

  علمای شيعه رجعت را چگونه فهمیدند؟
  .)است بعد از مرگ دنيا زندگیبازگشت به (: يعنیابند که رجعت ي میعه در يشی علما

از مردگان را  میخداوند تعالی قو: گومي میو : سخن در باب رجعت(: ديگو مید يخ مفيش
پس گروهی از آنان را  ،گرداند میدنيا باز  زندگیبه  شان که بر آن بودند های ابتدائی با چهره

چريه  اهل باطل و مظلومان را بر ظاملانگرداند و اهل حق را بر  میعزيز و گروه ديگر را ذليل 
  )٥(.)يابد میحتقق   و آن امر در هنگام قيام مهدی آل حممد ،سازد می

زندگی بعد از مرگ و قبل از قيامت  دربدانيد که رجعت در اينجا (: ديگو میی و حر عامل
شود و علماء به آن تصريح کرده  میاست که از ظاهر معنايش برداشت  میو اين مفهو است،

  )٦(..)..اند
که ما در آن ی ن عامل جسمانيتابع او ی پس واضح است که آنان رجعت را مقطع زمان

کند مالحظه استدالل مقام بر اثبات رجعت  مید يشتر بر آن تأکيو آنچه که ب ؛ننديب می ميهست
  :باشد میبيان بعضی از آن ن يو ا ،است

بر آن مانند  لذا آنان ،استی معاد جسمان ی ازنوع نکه رجعتيبر ای مبن اآه گفت :اول
  .کنند میدليل بر وجود معاد در آخرت استدالل 

اموات هيچ  در صحت رجعت... (: ديگو می در استدالل خود بر رجعتی د مرتضيس 
زيرا خداوند تبارک و تعالی  ،د باشداختالفی نيست مگر اينکه خارج از گفته های اهل توحي

ر تواند د میکه بر آن قادر است  میپس هنگا ،قادر است شی او نيست ءبر اجياد جوهر بعد از فنا
  )٧().اجياد کندآن را  هر زمان که خبواهد

  
به زندگی دنيا بعد  های گذشته بر احيای برخی از اقوام يا افراد در امت استدالل آا :دوم

 ير بعد از مرگش يا احيای مردگان به دستزو برای آن، مثالِ زنده شدن ع، از مرگشان
  .کنند میيا زنده شدن اصحاب کهف يا قوم بنی اسرائيل و غريه را ذکر  ،عيسی  حضرت

                                                
 .٧٨ص: أوائل املقاالت .٥
  .۶۱ص: االيقاظ من اهلجعة بالربهان علی الرجعة .٦
  .۱۳۵ص ٣ج: رسائل الشريف املرتضی .٧
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کند و نه عقيده  میتوحيد را خدشه دار  عقيدهنه اعتقاد به رجعت، (: ديگو میخ مظفر يش
رجعت دليلی بر قدرت بالغ خداوند . کند می، بلکه بر صحت هر دو عقيده تأکيد را نبوت
که  ای است و آن از مجله امور خارق العاده. باشد مهچون بر انگيخنت و زنده کردن میتعالی 

زنده کردن  معجزهعني و آن  است، و آل بيتش پيامربمان حممد برایمعجزه بودن شايسته 
بعد  که مردگانزيرا  است و بلکه از آن بزرگ ترباشد  می  مسيح مردگان توسط عيسی

  )٨().شوند میزنده  خاکستر شدناز 
وجود   اخبار و روايات بسياری از ائمه هدايت از آل حممد(: ديگو میی خ طربسيو ش

از اولياء و  میقو  خداوند تبارک و تعالی در هنگام قيام قائم کنند، مید که آشکار ندار
ش که قبل از قيام حضرتش وفات کرده اند را زنده خواهد کرد تا در ثواب نصرت و نايعشي
و  ؛ش مشارکت جسته و فيض بربند و در پی ظهور و طلوع دولتش مسرور گردندی ايار

ار از قتل و کشت دنيادر  وبتگردند تا از آنان انتقام گريد و عق میاز دمشنانش باز  میمهچنني قو
يانش را دچار بدست شيع کند میو ذلت و خواری از داد و ستد و فرمانروايی که منتشر 

اين برای خدای تعالی مقدور است و در نزد خدا چيز کند که  یچ عاقلی شک من، و هيگرداند
آن را در امت های پيشني عملی کرده و حتقق خبشيده و قرآن کرمي در  و کن وجود ندارد،نا مم

برخی مواضع مهچون داستان عو پيامرب اکرم کند، میذکر  ير و غريه اين امر راز   نيز
در امتم مهان امری خواهد بود که در بنی اسرائيل بوده است، پس پا در جای پای ( :فرمود

حتی اگر يکی از آنان وارد سوراخی شد، مشا  خواهيد دادقدم آنان قرار  جای آنان و قدم در
  )٩().)نيز وارد آن شويد

  

ش آن را يپی مهانطور که اندک ی مربوط ساخنت رجعت به عصر ظهور امام مهد :سوم
  .نقل قول کردميی خ طربسياز ش

 اند، بيان شده  مهدیاخبار در ذکر نشانه های زمان قيام امام (: ديگو مید يخ مفيو ش
و نشانه ها و عالمت های آن از  خواهند بود، دهند میکه پيش از قيام حضرتش رخ و حوادثی 

شوند تا به  میو مردگان از قبورشان بر انگيخته  :گويد میتا آجنا که ... یخروج سفيان: مجله

                                                
 .١٠٩ ص: ماميةعقائد اإل .٨
 .٣۶۶ص ٧ج: تفسري جممع البيان .٩
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 :گويد میتا آجنا که . روند میبينند و به مالقات يکديگر  میدنيا بازگردند و يکديگر را در آن 
آجنا ه ش بی اشوند و برای نصرت و يار میدر مکه مطلع   در آن هنگام، از ظهور امام

  )١٠().شوند میروانه 

از آسيب  آن هم بعد نيمن زيبر ا مکنتات خالفت و ياز آی استداللشان به برخ :چهارم
ونرِيد أَن ﴿ :مهچونی اتيآ. ا بعد از وفاتشانيدن زندگین يبه ا و ائمه امربيبازگشت پ بر پذيری

نيارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ وي الْأَرفُوا فعضتاس ينلَى الَّذع نمبر  خواهيم میو ( ،﴾ن
ند منت يم و آنان را پيشوايان گردانيم و ايشان را اشده   فرو دست نيسرزم كساىن كه در

  )١١().وارث كنيم
ه يدر مورد آ و ائمه امربيعه بر رجعت و بازگشت پيبعد از نقل امجاع شی حر عامل

و از  ،شود می روشن یمالحظه ضماير مجع در آيه و در کالم طربس درو آن امر . ..(: ديگو می
 از و آنچه که معلوم است ،و پايان يافنت هراس و خوف و عبادت مکنتلفظ خالفت و 

الزم به محل  بود میحتميل  و اگر تنها به خروج مهدی  ،باشد میل بر تقيه يمحتوجوب 
  )١٢(.)...شد میضرورت و قرينه  بدونويل دور أت استعاره وکلی بر 

 الْأَرضِ في لَيستخلفَنهم الصالحات وعملُوا منكُم آمنوا الَّذين اللَّه وعد﴿ :ديفرما میو خداوند 
 خوفهِم بعد من ولَيبدلَنهم لَهم ارتضى الَّذي دينهم لَهم ولَيمكِّنن قَبلهِم من الَّذين استخلَف كَما
خدا به كساىن (، ﴾الْفَاسقُونَ هم فَأُولَئك ذَلك بعد كَفَر ومن يئاًش بِي يشرِكُونَ لَا يعبدوننِي أَمناً

آنان را در  اند وعده داده است كه حتماً  از مشا كه اميان آورده و كارهاى شايسته كرده
قرار ] خود[ جانشني قرار دهد مهان گونه كه كساىن را كه پيش از آنان بودند جانشني نيسرزم

ديىن را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند و بيمشان را به اميىن مبدل  داد و آن
نگردانند و هر كس پس از آن به كفر  کمرا عبادت كنند و چيزى را با من شري] تا[گرداند 

  )١٣(.)گرايد آنانند كه نافرمانند
                                                

  .٣۶۸-٣٧٠ص ٢ج: اإلرشاد شيخ مفيد .١٠
 .۵: القصص .١١
  .۶۷ص: االيقاظ من اهلجعة بالربهان علی الرجعة .١٢
  .۵۵: النور. ١٣
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 افراد هب ن مکنتدادباشد؛ زيرا بر  میاين آيه آشکارتر از آيه قبلی ( :ديگو میی حر عامل
 و نيبر زم دادن به آنان ، و مکنتکند میداللت  وارث پيشوايانآنان بعنوان  تعينيو  ذکر شده

  مستضعف و بی مکنت بودندنيبعد از اينکه بر زممهه اينها دمشنانشان از آا،  داشنتحذر  بر
  )١٤().وجود دارد؟ برای آن جز رجعت و بازگشت و آيا مصداقی ،خواهد بود

  

  .کند میت ي، کفا نقل شدميکرد ذکر مواردی کهد يتأکی برا ءی علماها آنچه که از گفته 
  

 باشد میی ن عامل جسمانياز ای نکه جزئيبر ای را مبن آنات يرجعت و روا اگر و آن علماء
روايات رجعت بر  ل کردند کهينگونه تأويات رجعت را ايگر روايدی برخ، ل کردنديتأو

  .ی رجوع و بازگشت دولت حق استاکند بلکه به معن یافراد داللت منرجوع و بازگشت 
  

 اصحامبان که رجعت را در کسانی اما(: ديگو می وکند،  میگفته آنان را نقل ی د مرتضيس
دولت و امر و ی بدون بازگشت افراد و زنده شدن  بازگشت آن که معنای تأويل منودند

آن و اينکه با  اذنو بيان  ،در نصرت رجعت وقتی کهاز شيعه  میقومهانا که  ،استمردگان 
  )١٥().ردندبه پناتأويل در مورد اخبار رجعت به اينگونه  ،دچار عجز شدند ردتکليف منافات دا

  

مهه بازگردانده شدگان، ی نند رجعت برايب میقدر دور شدند که  از آنان آنی بلکه برخ
  :ستيف نيتکل سرای
بلکه آن حد  ،نيست در ظاهر زمان رجعت تنها زمان تکليف. ..(: ديگو میی عالمه جملس 

 سرایديگر  یتکليف و برای گروه سرای یبني دنيا و آخرت است، برای مجاعت واسطه
  )١٦(.)است عقوبت

: ديگو مید در خصوص آن يخ مفيباشد که ش میاتش ين اختالف در فهم رجعت و روايا
 ،اتفاق نظر دارند به دنيا قبل از روز قيامتمردگان ه بر رجعت و بازگشت بسياری از يامام(

  )١٧().ندشده ااختالف دچار هر چند در معنای رجعت با هم 
    

                                                
 .۹۳ص: االيقاظ من اهلجعة بالربهان علی الرجعة .١٤

  .١۲۶ص ١ج: رسائل الشريف املرتضی .١٥
  .۱۰۹ص ۲۵ج: حبار األنوار .١٦
  .۴۶ص: اوائل املقاالت .١٧
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  :افتنديان اعتقاد به رجعت اختالف يدر بن اساس، يو بر ا
  

اعتقاد ما به (: که ن گفته بسنده کرديبه ا) نيشيپی از علما(خ صدوق ينکه شيپس بعد از ا
  )١٨(.)باشد میرجعت اين است که آن حق 

   
که مستلزم ی معتقد است که رجعت از مجله اصول اعتقاد) معاصری از علما(خ مظفر يش

در آن نيست که بايد به آن معتقد شد يا  و رجعت از اصول: (ديگو میباشد و  ینظر هستند، من
است که  از اهل بيت شده آثار صحيح وارد دليل مان به آن بهو مهانا اعتقاد جتديد نظر کرد،

که ما را از آن آگاه  باشد میاز امور غيبی  و آن معتقدمي، شان و عدم کذب ايشانبه عصمت
  )١٩().شود یساختند، و به وقوع پيوسنت آن منع من

  
  

ی اهلی ب آن به خلفايت و ترتيفيات و کيجزئدانسنت کنند که  میاز آنان اعتراف ی و برخ
  :موکول شده است

از برخی  اميان داشت، و اينکه به اصل رجعت کلی بايد طوربه (: گويد میاهللا شرب  سيد عبد
و است،  موکول ايشانو جزئيات امر آن به  گردند، میباز  کافران به دنيا برخی از مؤمنان و

،  هستند، و در مورد ديگر ائمه امتواتر املعن حسنيامام  املؤمنني و ريماحاديث در رجعت ا
 آن، آيا بر حسب ترتيب است يا غريشان بازگشتو کيفيت و چگونگی  ،قريب به تواتر است

  )٢٠().گردد میش باز ئام علم آن به خدای سبحان و اوليامت
  

و نه از اصول است،  از اصول مذهب) رجعت(جديداً اين تعابري نيز ترويج داده شدند که  و
  !!!دين

  

 آيا بني روايات رجعت و روايات مهديني، تعارض وجود دارد؟
  

  :آمده است به طور کلی  تياهل ب روايات درکه ذکر متواتر آن رجعت 
                                                

  .۶۰ص: اإلعتقادات يف دين اإلمامية .١٨
  .١١٣ص: عقائد اإلمامية .١٩
  .۳۵ص ٢ج: حق اليقني .٢٠
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 روايات متواتر ايشان در  اطهار چگونه مؤمن به حقانيت ائمه( :ديگو میی عالمه جملس
که چهل و اندی تن از علماء و ثقات  ،شک کند ندحديث صريح و معترب يکصدکه نزديک به 

تواتر  ،و اگر مانند اين.. ....شان به ذکر آا پرداخته اندبزرگ در بيش از پنجاه جلد از تأليفات
خود  گذشتگانعه از توان در برابر آنچه که متام شي میپس با چه چيزی  به حساب نيايد،

  )٢١().روايت کرده اند، ادعای تواتر کرد
  

وجودشان در کتب اربعه و ديگر کتب  علتاحاديث رجعت به ( :ديگوی و حر عامل
 روايات آن از طريق اهل عصمت و کثرت و فزونی قرائن که بر قطعيت صحت و ثبات ،معترب
  ديگری نياز ندارند؛ زيرا به حد تواتر رسيده بلکه از  به هيچ قرينه ثابتند و کنند میداللت

. شود میمستفاد  به آن شدهبه مهراه قرائنِ اشاره  از آن یو هر حديث ،ندا جتاوز کرده حد نيز
  )٢٢().!ماند میچه شکی باقی اع و وحدت کالم، ن مهه امجپس با وجود اي

   
ح کردند يتصر ايشاننکه يبه اعتبار ا ،ذکر کردندکل طور ه برجعت را  تيهدا و اما ائمه

موکول به  آن و امر ،ده استيفرا نرس نوزم و مرتبط با رجعت هيات عظيان جزئيکه زمان تب
  .باشد می قائم 

 .سؤال کردم آن امثالمورد امور عظيم رجعت و  در مام صادق از ا(: ديزراره گواز 
  )٢٣()....پرسيد، هنوز فرا نرسيده است میآن  زمان آنچه درباره: حضرت فرمود

  
  

 کردند میات رجعت را ترک يدر جزئ دخالتبعد از دانسنت اين مسئله،  اگر علماء پس
در  التيشنهادات و تأوي، نظرات و پخود را از رنج گفته ها ، وکردند یخود را وارد خممصه من

که تصور کردند  نديدسجه رين نتيبه ا آنان بعضی از تا آجنا کهساختند،  میبی نياز ن خدا يد
                                                

  .۱۲۲ص ۵۳ج: حبار األنوار .٢١
  .۵۶ص: االيقاظ من اهلجعة بالربهان علی الرجعة. ٢٢

  .۲۴ص: خمتصر بصائر الدرجات .٢٣
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  .در تعارض هستند ی امام مهد هي از ذرينيات مهديات رجعت با روايروا
  

  تياهل بائمه  از اغلب عهيش در منابعهستند و ی گريات مواتر ديروا ينيات مهديروا
و در ذکر کردند،  شانکتب بسياری از آا را در ی و انصار امام مهد ،ت شده انديروا
  )٢٤(.موجود استن دعوت مبارک منتشر شده اند و امکان رجوع مهگان به آا يا یت رمسيسا

  

د که بر وجود نروايات متواتر بسياری وجود دار ...(: نديفرما می  امحد احلسنسيد 
و  ؛ هستندنيکنند و آنان خلفای اهللا بر زم میداللت   امام مهدی اناز فرزند دوازده مهدی

دی بر اساس ئپس دو امر عقا کرده اند؛مهچنني روايات بسياری بر وجود رجعت داللت 
عقلش او را در  جاهل است و ياآا يکی از  و منکر ،باشند میمتواتر ثابت  بسيار و روايات
به صورت  مجع بندی کرده و توافق بني رواياتآا بني ندارد تا  میو عل رساند یياری من درک

خواهد خورشيد را با  میمعاند است که  يا اينکه متکرب و ،اجياد کندمورد قبول صحيح و 
روايات بسيار و متواتر املعنی که بسياری از  که بوسيلهال انکار حقيقت او  ،غربال بپوشاند

  ).!دارد؟ میعلمای شيعه نسل به نسل روايت کرده اند، چه مفهو
  

 نکه آل حممديبعد از ا حمقق شدن قطعیبا وجود  ،باشد میقت پنهان از علماء ين مهان حقيا
  پرسيد  میزمان آن چيزی که در موردش ( :ساختند یطعرا ق آندر وعده ای به شيعيان

نکنند، حال  دخالتدر بيان آن نند و يسته بود به انتظار آن بنشيشا و. )فرا نرسيده است نوزه
با  را مشخص کنند سپس میآن مفهوی خود برا ل پردازیياو خ توهمبا  نکهيا چه رسد به

  .کنند صادر مطرح ساخنت چيزی که خمالف آن است حکم
  

   :آهنا پاسخ دادندبه   پرسش هايی در مورد رجعت که قائم
  

است که انسان از سر  ديگر یامتحان و خاص است میا عالَيست؟ و آيرجعت چ

                                                
ديين در قرآن و همهدی و م(، )مهديين در احاديث اهل البيت(، )چهل حديث در مهديين و ذريه قائم: (و از آا .٢٤

حمکمات بر حقانيت وصی، (، )بينات بر حقيانيت وصی، امحد احلسن(، )جامع األدله(، )بعد از دوازده امام( ،)سنت
 .، و غير از آا)امحد احلسن
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 ست؟ ي، چاستی گريد عاملآن نکه يبر ای مبن ل اثباتيگذراند؟ دل می
 لَإِحدى إِنها﴿ش بدان اشاره داشته يکه خداوند سبحان در کتاب خو) الکُبر(از  نظورو م

  ست؟يچ )٢٥() هاى بزرگ است از پديده آنكه (، ﴾الْكُبرِ
و ی وزريپس پاست، داده ی وزريپ وعده فرستادگانبه ش يخودر کتاب سپس خداوند 

  اند؟مسموم گشته ياکشته  اآ که مههی در حالکجا خواهد بود شان تنصر
آخرت به آن اشاره  در قبالش، يکه خداوند سبحان در کتاب خو )الْأُولَى(از  نظورو م

 وإِلَيه الْحكْم ولَه والْآخرة الْأُولَى في الْحمد لَه هو إِلَّا إِلَه لَا اللَّه وهو﴿ ؟ستي، چاست کرده
خنستني و در آخرت  جز او معبودى نيست در سراى] كه يی[خدا  و اوست(، ﴾ترجعونَ

  )٢٦().شويد ستايش از آن اوست و فرمان او راست و به سوى او بازگردانيده مى
 ا عامل رجعت با ظلمات سه گانه که خداوند سبحان در کتاب خود، آا را ذکر کردهيو آ

 عامل رجعتو  اين عاملو  عامل ذر نيوجه ارتباط ب: گريا به عبارت ديو  ، ارتباط دارد؟است
  ست؟يچ

ن يا عامل رجعت در حتقق ايهدف خلقت است، آ ،آشکار است که معرفت سپس واضح و
  دارد؟ی نقش امر

 ذکر شده ]حمل وقوع[ نيمات رجعت، زيرجعت در کجا خواهد بود؟ در روا: نيو مهچن
 نظورا ميم يکن میی آن زندگ بر رویاست که اکنون ی نيم زنياز آن، مه رادا ميپس آ است،

  .ا ذکر شده استيدن نين چنيا است؟ی گريز ديچ
به  ايهستند؟ و آی چه کسان ناو آن ،از آای ا بعضيگردند  میا متام انسان ها باز يو آ
ا فقط انسان ي؟ و آرجعت خواهند کردا هر دو صنف ي؟ فردیا يگردند  میاقوام باز  صورت
   ؟؟؟خواهد داشتز رجعت يا جن نيکند  میرجعت 

 را نيشيپی مردگان در امت های ايدر اثبات رجعت با اح ائمهاز احتجاجات ی برخسپس، 
با ر ون اميپس چگونه ا ،)و مأمون حاصل گشت ان امام رضا يممهانگونه که (م يخوان می

  باشد؟ میی ن عامل جسماني از اريغگر يد یکه عامل رجعت، عاملی در حال دنمهديگر مهخوانی دار

                                                
  .۳۵: املدثر .٢٥
 .۷۰: القصص .٢٦
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 هب ام قائم يات کتاب خدا را در باب قيآی برخ  م که آل حممديابي می نيمهچن
  ست؟يآن چی کنند، پس معنا می ريمهراه رجعت تفس

شود، مهانگونه که در  میکشته ) لع( سيابل که در آن وجود داردی نيا در رجعت روز معيآ
  ؟رسد می قتلدر مسجد کوفه به  دست قائم ه است که در آن ب نيمع یا روزين دنيا

در به هر دو اعتقاد پيدا کند،  اءياوص ينيِرجعت و به وجود مهدمن چگونه به ؤمفرد 
  خواهند بود؟ ی که هر دو بعد از امام مهدی تورص

 در عامل نيمز جنبنده  نياملؤمن ريمکه ااست ت شده يروا  از آل حممد نيو مهچن
پس ز اشاره شده است، ين در زمان قائم  ديگر اما به وجود جنبنده ای ،باشد میت رجع

  ؟ستيآن چی و معنا نظورم
ی در دولت عدل اهل  نياملؤمن ريمو ا  ات آمده است که رسول اهللايبلکه در روا

 از حضور سلمان و مالک اشتر و اصحاب کهف و نيو مهچن ،کنند میدا يپ حضوردر کوفه، 
در مورد وجود  اتيا روايپس آ است، شده تيز رواين ضمن اصحاب قائم  ايشان ريغ

  ند؟يگو میابد، سخن ي میگر حتقق ي از آن رجعت که در عامل دريغ نيمن زيبر ای رجعت
  

  باشد؟ مین عامل ما يمهانند زمان ای ا در رجعت زمانيآ: تسؤاال ديگر  ازنيو مهچن
  

  ؟خواهد بودن عامل يب موجود در اي ترتنيبه مها يچگونه خواهد بود، آ اء و ائمهيرجعت انب
ا او به نصرت و ي، آمقرر منايدرا ی ش، رجعت و بازگشت مؤمنيو اگر خداوند با فضل خو

  و نصرت داده بود؟ی ارين عامل او را يخواهد کرد که در ا رجعتی فه اهليمهان خلی اري
ن و فرزندان و يوالد موجود در زمان حال، مهچون رابطهی و سببی نسبی های ا وابستگيآ

بود، در ی که فرزند فالنی دارند، مثالً کسدر رجعت ی ريال و مشابه آن، نقش و تأثياهل و ع
  ز فرزند او خواهد بود؟يرجعت ن

  نيکند، امام حس میکه رجعت ی  کسنياول است، ت شدهيروا: بر فرض مثال 
،  جدش رسول اهللا) نوه( و نياملؤمن ريمعنوان فرزند اه گر بيا او بار دي، پس آخواهد بود
   ؟...و اخل خواهد کرد

ش پاسخگو يان خمتصر مبارک خويدر ب  امحد احلسنسيد  راسؤاالت  و ديگر نيا
  .ندشدبودند که بزرگان و علماء از پاسخ به آا عاجز و درمانده 
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ی پاسخگو و در آن آشکار کردند  ايشانکه ی ناتيب میگرا خوانندهدر بني دستان پس 
  .دهم میرا قرار ات آن هستند، يجزئی در باب رجعت و برخيی پرسش ها

  
  :رجعت روزی از روزهای خداست )۱

 إِنها﴿ فرموده خداوند انيدر ب وند، ساخت روشنآن را   امحد احلسنسيد که  چيزی
  :فرمودند ﴾الْكُبرِ لَإِحدى

و  رجعت، و یقيامت صغر: باشند می، و وقايع بزرگ اهلی سه واقعه یيعنی قيامت صغر(
  )٢٧(.)یقيامت کرب

نزديک و نزد کافران دور  ئشروزهای خداوند، نزد او و اولياو  ...(: ز فرمودنديو ن
 ماو *  بينند آنان دور مى(، ﴾قَرِيباً ونراه*  بعيداً يرونه إِنهم﴿ :قول خداوند متعال بههستند، 

و در  ،و آن ها، روز قيام قائم و روز رجعت و روز قيامت کربی هستند )٢٨().بينيم  مىک نزدي
بينند وقتی  میدر دست هر انسان از عدل يا ظلم را  و مهه مردم آن هنگام است که چشم انسان

که اهل باطل ظامل  میديدند را خواهند ديد، هنگا ی، و آنچه را که منشوند میحقايق آشکار  که
و حجت او بر خلقش را  خداای کاش واليت ولّی  :پشيمان شوند و گويند

  )٢٩(.)...پذيرفتيم می
  

  :است ت شدهيروا که از آل حممد آنچهو 

روزهای (: که فرمود است نقل از پدر بزرگوارش  ،از جعفر بن حممد ،حناطی از مثن
  )٣٠(.)روز قيام قائم، روز رجعت، و روز رستاخيز: ندخدا سه روز

  

  ت در جدا کردن عامل رجعت بطور جمزاء سودمند است؟يا روايآ :سؤال يکدر 
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که هر  است واضح است و مشخص کرده مسئله، یآر(: فرمودند پاسخدر   يشانا
  پيوندد، پس روز قائم میوقوع ه ب یخمتلفحادثه در روز خاص خود يعنی در وقت و عامل 

و روز قيام قائم خالصه  کنيم میکه در آن زندگی  است جسمانی زندگیدر واضح است که 
غري از اين عامل  گرآخرت و عامل دي، و روز قيامت آشکار است که در زندگی جسمانی است

" روز"آن  به م ديگری است و االروز رجعت باقی مانده و اکيداً آن عالَ و .باشد میجسمانی 
پس آن از  ،شد یمن اختصاص دادهجسمانی و قيامت، زندگی مستقل در برابر  آنوقت و  يعنی
  .)آا نيسته مجل

است که ی امت، امرياز ق قبلاز مرگ و  بعدگر يدی و انفراد رجعت بعنوان روزيی جدا
  :، مثالی از رواياتد دارنديات بر آن تأکيروا

ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ ﴿( :خداونده فرموددر  جعفر ی حممد بن سالم از اب
پروردگارا ما را دوبار مرده و زنده کرده ای و به ( ،﴾فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَى خروجٍ من سبِيلٍ

ر خصوص آن د: فرمود )٣١(.)گناهان خود اعتراف کردمي پس آيا راه خروجی از آن هست؟
مرگ بر  و جاری است،و تا روز قيامت نيز  ،کنند میرجعت  است که بعد از مرگ میاقوا

)٣٢().باد قوم ستمكار
  

 :گويند میمردم در مورد اين آيه چه ( :فرمود که کند مینقل  اهللا  عبدی از محاد از اب
﴿مويو رشحن نكُلِّ م ةجاً أُم؟)گردانيم را حمشور مى و آن روز كه از هر امىت گروهى(، ﴾فَو 

گويند، بلکه  میآنگونه نيست که : دفرمو. آن در مورد قيامت است: گويند می: عرض کردم
 گرداند میرا حمشور ای  دسته خداوند در روز قيامت از هر گروه آيا. رجعت است در مورد آن

وحشرناهم فَلَم ﴿ :اين است که، چنني نيست، مهانا آيه قيامت، خري! کند؟ میرا رها  و بقيه
  )٣٤()....)٣٣(.)كنيم  را فرو گذار منى کآورمي و هيچ ي مى حمشورو آنان را (، ﴾نغادر منهم أَحدا

   

                                                
 .۱۱ :غافر .٣١
 .۱۹۴-۱۹۵خمتصر بصائر الدرجات ص  .٣٢
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  :رجعت، امتحانی ديگر )۲

آن  بنا بر اين، است از سه روز بزرگ خدای نکه آشکار شد که رجعت روزيبعد از ا
که اميان حمض و کفر حمض داشتند  یخلق عضی ازگر است که در آن، بيدی امتحان وگر يد یعامل

  .شوند میدر آن آزمايش 
 متعال خداونده فرمودحضرت در مورد  کند که مینقل  اهللا  عبدی از اب ،از مفضل

﴿مويو رشحن نكُلِّ م ةجاً أُممگر اين که به دنيا  نشداز مؤمنان هيچ کسی کشته ( :فرمود ﴾فَو
 حمض يا کفر آوردندباز منى گردند جز کساىن که خالصانه اميان  ، ودريگردد تا مب بر

  )٣٥().ندداشت
  

  :باشد میاست که دارای قوانني خاص خود  یرجعت عامل

در عامل رجعت را   س بدست رسول اهللاينکه کشته شدن ابليبعد از ا امام صادق 
نسبت به او  شود و میعبادت ) به حق(جل  و در اين زمان خدای عز ...( :ذکر کرد، فرمود
چهار هزار سال حکومت  به مدت چهل و   املؤمننيريمشود، و ا یشرک ورزيده من

، و در آن شود هزار فرزند پسر متولد  مرد شيعه و پريو علیکند، تا آجنا که از هر  می
هنگام دو باغ سر سبز و سياه فام در کنار مسجد کوفه و اطراف آن آنگونه که خدا خبواهد 

)٣٦().دنگرد میپديدار 
  

 ريغی ک مرد جدا از فرزندان دختر، امری يو واضح است که والدت هزار فرزند پسر برا
بر آن حاکم است، حتقق ی  خاصنيکه قوانی ن عامل جسمانيتواند در ا یبوده و منی عيطب
در رجعت ذکر کرده ی اهلی حکم خلفای ات برايکه روای دت زمانمهانگونه که م )٣٧(.دياب

                                                
 .۵۳ص ۵۳نوار جألا حبار. ۱۳۱ص ۲ج میتفسري ق .٣٥
 .٢٧خمتصر بصائر الدرجات ص .٣٦
نا ممکن است، و ظاهر روايت نشانگر اين است که اين امر  که معموالً نداز حلاظ عقلی نا ممکن نيست، هر چ. ٣٧

 هر مرد از شيعيان امام علی  ،روايت ؛ وگيرد و نه بصورت معجزه و استثنائی میبصورت عادی و طبيعی صورت 
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، که با دارد است خوده ب خاص نيقوان ديگر که یداللت بر اين دارند که رجعت عاملاند، 
  .باشند می تفاوتم ن عاملي انيقوان

است که ما در آن  عاملغري از اين  یعامل رجعت، عامل(: نديفرما می  امحد احلسنسيد 
داللت بر اين دارند که که ی روايات: آشکار است، مثالً اتو اين امر از رواي ،کنيم میزندگی 
خواهد بدليل منافات صفاتش مبنی بر اينکه انسان در آن عمر طوالنی ديگر است  یعاملرجعت 
قرآنی در مورد رجعت مبنی  منتو مهچنني ، او خواهند بودو يا فرزندان بسياری برای  داشت

آن هنگام  درمردم  چگونه خواهد بود و باشد، پس حال میبعد از مرگ  زندگیِآن بر اينکه 
پس امتحان و آزمايش کجاست و  ،آورند میکه مردگان بسياری از گورها سر بر  خواهند ديد

  ).کنند؟ می نافرمانیسرپيچی و چرا برخی از مردم 
، پس عاقل سازم می ملتفتدر مورد رجعت است که ی ا تو را به مسأله( :فرمودندز يو ن

ا يهر شخص چند فرزند به دنی و برا ،در آنی زندگی ات رجعت و چگونگيروا وقتی که از
واقع عقل و  پس ،است گريد یکه آن عامل رسد میکند، به نتيجه  میاطالع پيدا  اخل... ديآ می

برداشت ن ياد که اين مسائل در اين دنيا با اين حمدوده هايی که دارد، باشند؛ و نپذير یاين را من
کنند،  یرا درک منی چ سخنيکه هی  قابل قبول است اما با کسانريم نزد خردمندان غوفهو م

  ).!م؟يچه کن
  

نا درست از روايات که بعضی از  هيو درک اولی ئم ابتداوفهمانند اين مح يو در توض
 مدعيان علم به آن دست يافتند، چه در مورد رجعت باشد چه غري از آن از عقائد، ايشان 

بينيم  می در نزد برخی اترواياز ی ئابتدا اوليه و فهمدرک و  مانند اين( :در اين باره فرمودند
گام  علی رغم اينکه ،باشد می) انسان( که تصورشان از دجال اين است که او يک شخص

بني : که است و در برخی روايات آمده ،کنند میاو مسافت بسيار دوری را طی  قاطرهای 
مهراه  که است در روايات آمدهعلی رغم اينکه گوشهايش چهل يا هفتاد ذراع فاصله است و 

 ذراعسی  آنهای  چگونه ممکن است که طول گوش ،از آتش استاو کوهی از طعام و کوهی 

                                                                                                                                                   
کند، و روشن است که اين مسئله بصورت طبيعی با عامل جسمانی ما نا متناسب است، بلکه در آن معجزه  میرا ياد 
 .ارق العاده استای خ
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و وجود کوهی از آتش و کوهی از طعام چگونه ! باشد؟ذراع بني آن دو چهل ه فاصل يا
آنان ! کند؟ میقبول را بدون داشنت رمز و راز اين حديث  شخص خردمند يا ؟ آيا عقلباشد می

دور از  پردازی و خيال توهماحاديث، مردم را در دنيايی از  ازبا اين تفاسري خمل خويش 
  .دهند می قرارواقعيت 

روايات، اصحاب مهدی از بستر از بر حسب درک و فهم ضعيف آنان : بر فرض مثال
گويا فيلم کارتونی ! گردند میدر مکه مجع  ینه سازيمقدمه و زمهيچ بدون  خود مفقود شده و

آنان  مهدی امام و بدون اينکه  ،یائدنه سازی عقياينچنني بدون زم! برای کودکان است
اصحاب مهدی در شبی  کنند که میچنني تصوری برای مردم اجياد اين  ،را با علم مسلّح سازد

مهدی به مهراه سيصد امام يابند و فقط  میآمده و خود را در کعبه  از شبها در هوا به پرواز در
يابند که هزاران وهابی دورشان را احاطه کرده  میخود را در حالی  ،و سيزده نفر از اصحاب

  .اند
چنني مردم  اين دارد و آنان و بی خردی بسياری به سفاهت نزديکیاينگونه درک و فهم،  
ل که با اين حجت و دلي  مهدیامام ند و از نصرت و ياری کن می سست و بی حسرا 

و مشا  ،شوند میو سيصد و سيزده تن از اصحابش در مکه ظهور خواهند کرد و پريوز  يشانا
چگونه بر  .کنند میرا دور ! اجنام ندهيد عملیيد و هيچ باش يشانمنتظر ظهور و پريوزی ا

چگونه بر حجاز ! ؟خواهد شد ، پريوزکردنددر مکه با او مبارزه اگر صدها هزار وهابی 
ه و اگر مسأله، فقط مسأل هم شکننده؟ تنها با صدها نفر يا با معجزات در! مسلّط خواهد شد؟

بلکه خداوند  ،نيست  نيازی به امام مهدی بنا بر اينو هالکت مردم بود،  جزاتمع
با چريه و غلبه آا را وادار شود و  میبر آا پريوز  اتکند و با معجز میسبحان مردم را هالک 

  ! رسد میو امر به پايان  کند، میبه اميان 
يا رجعت، و   با امام مهدی مرتبط چه یائدمسائل عق از نا چيز آااين فهم ساده و 

را ضعف درکشان  سطح و امری که متصدی آن هستنددر  شان و بی خردی انگر سفاهتبي
شنود و گوش به آنان  میشوند تا کسی که از آنان تبيان اين امور روشن و و بايد رساند،  می
   .)آا را بداند و توسط آا فريب خنورد میدهد سطح فکری و عل میفرا 
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رجعت جزئی  ند کهباش اينظاهر بيانگر  بهکه  باشند روايات متشای ذکر شده ممکن است
سؤال مأمون عباسی از امام در   شيخ صدوق: مثال ، و بعنوانباشد میاز اين عامل جسمانی 

ای : مأمون گفت... ( :در آن آمده استکه کند  میدر حديثی طوالنی را روايت   رضا
رجعت حق است و : فرمود  ؟ حضرت امام رضایگوي میاحلسن در مورد رجعت چه  ااب

در اين : فرمود پيامرب و. هاى پيشني بوده است و قرآن از آن سخن گفته است ان امتيمدر 
هاى پيشني رخ داده است ىب كم و كاست، رخ خواهد  که در امت آنچه رهامت، درست 

  )٣٨(.)داد
در مورد کدام   امام رضا: سؤال شد  امحد احلسنسيد و در مورد اين حديث از 

  ؟فرمود میرجعت سخن 
ديگر باشد، مهانگونه که  یبه طور کل چه در عاملرجعت : (در پاسخ فرمودند  ايشان 

زنده  در نتيجه آن پس ،کنند می ءخمالفان ادعا از که برخیو چه نباشد مهانگونه  گفته شد،
توان برای آن مثالِ زنده شدن  می دانی، و در نتيجه  میشدن بعد از مرگ است مهانگونه که 

در مورد قول مردگان در گذشته را ذکر کرد؛ زيرا آن حادثه ای است که شخصِ خمالف 
  .کند میرجعت، به آن اقرار 

به آن ؟ آيا یو در نتيجه با چه چيزی ممکن بود بر او حمتج شو، پس مأمون خمالف بود 
در نتيجه ، و بود  امام رضا خمالفأمون مو ؟ کنی یمناحتجاج چيزی که به آن اقرار دارد 

 مردگان بعد از مرگ در امت بعضی احيای در موردهای خودشان ه اساس گفت بر امام 
  ).، بر او احتجاج کردکه به آن اقرار دارند های پيشني

  :گرداند میرجعت، روزی که خداوند در آن، فرستادگانش را پريوز  )۳

  :فرمودندان آن يدر ب  امحد احلسنسيد 
رساالت خويش را ابالغ کرده و اقوام خود را  ش،نيبر زم خدافرستادگان يا خلفای . ..( 

                                                
 .۲۱۸ص ۱ج خبار الرضا عيون ا .٣٨
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اما  ،بشان گشتنصي ءارز، قتل، مت و افتل آن تنها تکذيب، گريبقامر دادند و در هشدا
و  ،آنان را داده رساالت و حق غصب شد شدن ققحمپريوزی و ه خداوند سبحان به آنان وعد

يا  ،، رجعت و قيامت کربییقيامت صغر: خواهد بوداين پريوزی برای آنان در سه موضع 
به  اوو ارسال  اولني آا قيامت صغری و آن قيام قائم آل حممد کهسه گانه  اهلیمهان وقايع 

  .دباش می مردم
وإِنَّ * إِنهم لَهم الْمنصورونَ * ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْمرسلني ﴿ :فرمايد میو خداوند 

*  أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ*  وأَبصرهم فَسوف يبصرونَ*  فَتولَّ عنهم حتى حنيٍ*  جندنا لَهم الْغالبونَ
فرمان ما در باره بندگان فرستاده ما از پيش  و قطعاً( ،﴾بِساحتهِم فَساء صباح الْمنذَرِينفَإِذَا نزلَ 

*  آيندگانند  آينه غالب و سپاه ما هر*  پريوز خواهند شد ًكه آنان حتما*  رفته است] چنني[
عذاب ما را آيا *  و آنان را بنگر كه خواهند ديد*  از آنان روى برتاب] معني[پس تا مدتى 

آنان فرود آيد چه  نهآنگاه كه عذاب به خا] شدگان را  داده پس هشدار* [ شتابزده خواستارند
  )٣٩(.)بد صبحگاهى است

﴿مهإِنو مهنيب يلَقُض كبن رم قَتبةٌ سمالَ كَللَوو يهف فلتفَاخ ابتى الْكوسا منيآت لَقَدي ولَف 
 كرِيبٍشم هندادمي پس در مورد آن اختالف ] آمساىن[و به حقيقت ما به موسى كتاب (، ﴾م

ان آا داورى شده بود و يم اى پيشى نگرفته بود قطعاً  شد و اگر از جانب پروردگارت وعده
  )٤٠(.)زنديآم  ىب گمان آنان در باره آن در شكى تان

و اگر سخىن از پروردگارت (، ﴾ربك لَكَانَ لزاما وأَجلٌ مسمىولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ﴿ 
  )٤١(.)آمد الزم مى] عذاب آا[ پيشى نگرفته و موعدى معني مقرر نشده بود قطعاً

 ﴿ يلَقُض كبن رم قَتبةٌ سملَا كَللَوو يهف فلتفَاخ ابتى الْكوسا منيآت لَقَدي ولَف مهإِنو مهنيب
دادمي پس در آن اختالف واقع شد و ] تورات[و به راسىت موسى را كتاب (، ﴾شك منه مرِيبٍ

                                                
 .۱۷۱-۱۷۷: الصافات .٣٩
 .۱۱۰: هود .٤٠
 .۱۲۹: طه .٤١
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انشان داورى شده بود و يم سبقت نگرفته بود قطعاً] مهلت[اگر از جانب پروردگارت فرمان 
  )٤٢(.)در حقيقت آنان در باره آن به شكى سخت دچارند

 تفَرقُوا إِلَّا من بعد ما جاءهم الْعلْم بغيا بينهم ولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك إِلَى أَجلٍوما ﴿
و فقط پس از ( ،﴾مسمى لَّقُضي بينهم وإِنَّ الَّذين أُورِثُوا الْكتاب من بعدهم لَفي شك منه مرِيبٍ

ان يم] و برترى جوىي[به صرف حسد ] آن هم[كه علم برايشان آمد راه تفرقه پيمودند آن
از جانب پروردگارت تا زماىن معني پيشى نگرفته ] خري عذابأداير بر ت[مهديگر و اگر سخىن 

اث يافتند ريرا م] تورات[انشان داورى شده بود و كساىن كه بعد از آنان كتاب يم بود قطعاً
  )٤٣(.)اند]دچار[در باره او در ترديدى سخت  واقعاً

  

راه و   فرستادگانوضوح پريوزی خداوند برای ه ، بیکنو تفکر  ريدر اين آيات تدباگر 
زمان قيام قائم که او  به خدا استت يکردند که مهان حاکم میدعوت  ه آنکه باهلی  و روش

از طرف خداست و او رهرب سربازان لشگر خدای غالب است، و او که  پيشی گرفته کلمه
و وار است،  اين خالصه .، موکول شده استباشد می يعنی در قيامت صغری داوری اولروز 

و من در خدمت مشا هستم إن شاء اهللا  سؤال کنیتوانی  می، هستیبيشتر  جزئياتاگر خواهان 
  )٤٤(.)یتعال

  

   :ان کردنديش، بيف خويات شريدر روا  و آل حممد
إِنا ﴿ جل و خداوند عزه در مورد فرمود( :گويد  از امام صادق، ل بن دراجيمجاز 

ادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةيي الْحوا فنآم ينالَّذا ولَنسر رنصدر حقيقت ما فرستادگان خود ( ،﴾لَن
يارى  ايستند قطعاً پاى مى زندگى دنيا و روزى كه گواهان براند در   و كساىن را كه گرويده

 آيا. رجعت خواهد بودر آن د به خدا سوگند،: آن حضرت فرمود. سؤال كردم )٤٥(.)كنيم مى
كشته  و پيشوايانی كه ،در دنيا ياری نشدند و كشته شدند دانی كه بسياری از پيامربان مگر منی

                                                
 .۴۵: فصلت .٤٢
 .۱۴: الشوری .٤٣
 .۵۳۱سؤال مشاره  ۱جواب های روشنگرانه ج .٤٤
  .۵۱: غافر .٤٥
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واستمع يوم يناد الْمناد ﴿ :عرض کردم. خواهد بودشدند و ياری نشدند، پس آن در رجعت 
و گوش فرا دار و منتظر ( ﴾،يوم يسمعونَ الصيحةَ بِالْحق ذَلك يوم الْخروجِ* من مكَان قَرِيبٍ 

را به حق ه حروزی كه مهگان صي دهد،  میء ندا کروزی باش كه منادی از مكان نزدي
  )٤٧(.)آن مهان رجعت است: حضرت فرمود )٤٦(.)است آن روز، روز خروج شنوند، می

   

  ):هدف خلقت(يابد  میحتق  عالیدر رجعت، معرفت  )۴

ين معرفت در کجا ا: اما سؤال. ست که هدف خلقت انسان و جن، معرفت استينی شک
داشته باشد، ی ن سؤال نقشيافت؟ و اگر رجعت در پاسخ ايحتقق خواهد ل اکممتام و بصورت 

  رجعت در کجا خواهد بود؟پس 
وهو اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد في الْأُولَى والْآخرة ولَه الْحكْم وإِلَيه ﴿ :ديفرما میخداوند 

خنستني و در آخرت ] سراى[جز او معبودى نيست در اين ] ىي كه[خدا  و اوست( ﴾،ترجعونَ
  )٤٨(.)شويد آن اوست و فرمان او راست و به سوى او بازگردانيده مى زستايش ا
ده شد، پس به آن پاسخ دادند و پاسخ يه پرسين آيدر مورد ا  امحد احلسنسيد از 

خداوند سبحان، از محد و ستايش حقيقی  يعنی اينکه(: ساختند و فرمودند بيانرا فوق سؤاالت 
وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ﴿ :عالی معرفت استه مرتبکمال و بر حسب متام و بطور  ثنای او
وندبعييا معرفت يابند، و اين  )٤٩(.)و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند( ﴾،ل

و قبل ] آمسان رجعت[ معرفت عالی که نشانگر هدف اصلی خلقت است در آمسان خنست يعنی
 ،باشد می  در ظهور امام مهدی ]ابتدای اولی[ آن يعنی ابتدایباشد و  می ]آمسان ذر[ آن از

  .شود مینه سازی برای عامل رجعت آغاز يخنست و مقدمات زمه که مرحل
 ،است خداوند از آن تييا حاکم :)ستاو از آن و فرمان( ﴾،ولَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَ﴿

، ائمه و فرستادگانانبياء،  حکم و ،سپس رجعت  و مهديني  با حکم امام مهدی که
                                                

  .۴۱-۴۲: ق .٤٦
 .۱۸-۱۹خمتصر بصائر الدرجات ص .٤٧
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  .يابد میحتقق  اوصياء
سوی خداوند ه بازگشت ب :)شويد و به سوى او بازگردانيده مى( ﴾،وإِلَيه ترجعونَ﴿

 را به سبب نيرا به سبب نيکی کردارشان و ظامل نيکوکارانتا  يعنی ،است سبحان در رجعت
مورد  )خالصانه اميان آوردند و يا به کفر حمض رسيده باشندکسانی که ( ظلمشان در رجعت

پس برای هر  .است روايت شده  مهانگونه که از ائمه )٥٠(،قرار دهد تبوو عق پاداش
 پس خداوند انتقام انبياء، فرستادگان و ائمه ،است پيمانه ای نيکوکاری هربرای  و پيمانه، یظامل

  .ستاند میاند، را از ظاملانی که به کفر حمض رسيده 
غري از آن  و قطعاً( ﴾،ولَنذيقَنهم من الْعذَابِ الْأَدنى دونَ الْعذَابِ الْأَكْبرِ لَعلَّهم يرجِعونَ﴿

  )٥١(.)بازگردند] به خدا[د كه آا يچشانيم ام به آنان مى] نيز[عذاب بزرگتر از عذاب اين دنيا 
  

در يعنی ( چشانيم به آنان مى] نيز[غري از آن عذاب بزرگتر از عذاب اين دنيا  و قطعاً
کامل تر، بزرگتر، و متام تر است؛ زيرا آن کشف تام و  محد و ستايش: اما در آخرت ).رجعت
لَقَد كُنت في غَفْلَة من هذَا فَكَشفْنا ﴿ :باشد میبر حسب خود هر کس حقايق است و  از کامل

يددح موالْي كرصفَب طَاءكغ نكسخت در غفلت ] حال[كه از اين  ًواقعا] گويند به او مى[( ﴾،ع
  )٥٢().ات امروز تيز است  برداشتيم و ديدهات را   ما پرده بودى و

الْحمد للّه الَّذي هدانا لهذَا ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ تجرِي من تحتهِم اَألنهار وقَالُواْ ﴿
نالْج لْكُمواْ أَن تودنو قا بِالْحنبلُ رسر اءتج لَقَد ا اللّهاندال أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنما ووهمةُ أُورِثْت

شان ]قصرهاى[زداييم از زير   مىهايشان   اى را از سينه  و هر گونه كينه( ﴾،بِما كُنتم تعملُونَ
هدايت منود و اگر خدا ما ] راه[گويند ستايش خداىي را كه ما را بدين  رها جارى است و مى

يافتيم در حقيقت فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند   كرد ما خود هدايت منى را رهربى منى
داديد   آنچه اجنام مى] پاداش[ا به شود كه اين مهان شىت است كه آن ر و به آنان ندا داده مى

  )٥٣(.)ايد  اث يافتهريم

                                                
  .٢۴ص: خمتصر بصائر الدرجات .٥٠
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خود از اين  ظرف و هر کدام بر حسب ظرفيت ،از سينه ها )منيت(از بني بردن  عنیي
با مهان پيمانه اش برای  ،است که اجنام داده نيکیو بر اساس اعمال  ،برد میرمحت اهلی فيض 
  )٥٤(.)شود میاو پيمانه برداشته 

  

   :باشد میآمسان خنست رجعت در  )۵

کند که آن آمسانی جسمانی  میی که نسبت به آمسان اول جاهل باشد گمان د کسيشا
بينيم، مهان گونه که  میاست، يا اينکه آمسان آبی که ما را احاطه کرده است که آن را با چشم 

   .بسياری از مفسرين شيعه و سنی به آن معتقد شدند
  .شود یده منياست که با چشم دی ان مثالست، آن آمسي ننيچنآن قت ياما حق
  :فرمودند) صاحل بنده مهگام با(ان آن در کتاب يدر ب  امحد احلسنسيد 

به آمسان خنست و  ،آمسان دنيا. به تو توفيق دهد شود خدا یآمسان خنست با چشم ديده من(
جسم مادی  یمردم و در آمسان جسمان ارواحدر آمسان خنست . شود میآمسان جسمانی تقسيم 

اين امری است که در کتاب قبلی بيان . انسان که با چشم قابل روئيت است، قرار دارد
  .برای انصار بسيار توضيح دادم آن در موردمهچنني و  )٥٥(،مساخت
آمسان جسمانی مهان آمسانی است که در آن ستارگان، کهکشان ها و خورشيد ديده  
، در برخی یبه عبارت ديگر آمسان جسمانی بطور کلشود،  میده ي نامنيو مهچنني زم ،شود می

  ).شود میده ينام نيزم اوقات
  : نديفرما می  ايشانندارد، ی است که با زمان و مکان ارتباطی گريو آن عامل د

و ارتباطی با  ،ندارد، در آن زمان و مکان وجود ندارد ت هاآن هيچ ارتباطی با جه...(
  . )زمان و مکان ندارد

را يز کند، یاز آن تعبري من م با دقتيده مین عامل مورد استفاده قرار يکه در ا هائیواژه بلکه 
  : فرمايند می  يشانا ؛استی گريآن عامل د

                                                
  .۱۷۱سؤال مشاره  ۴ج: املتشاات .٥٤
  .ها و زمين رجوع شود در مورد آفرينش آمسان ۱۷۵سؤال مشاره  ۴ج: بعنوان مثال به کتاب متشاات .٥٥
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با اين واژه ها که  کاملبا دقت  پس ممکن نيستديگر است  یکه آن عامل اين استمشکل (
تعبري ] عامل[از آن  کنند، میتعبري از اين عامل ] واژه ها[اين  باشند و میدر حقيقت از اين عامل 

توان تعبري کاملی کرد، زيرا  یجائی که از آن عامل با اين واژه ها هر چه باشند من...... ،کرد
  )٥٦(.)باشند میباشد، بلکه از آن نيست بلکه اين تعبريها به دور  یکه بيانگر آن من

  
که در ی آشکار کردند که آمسان خنست از هفت آمسان  امحد احلسنسيد : نيو مهچن

ه ان کردند که رجعت در آن بيو ب باشد؛ می ،ذکر شده است نيمآمساا و زه خلقت شش روز
  : فرمودند ايشان  .دونديپ میوقوع 
باشد، به عبارت ديگر  میکه آمسان خنست ايت و پايان آمسان دنيا  شودمالحظه  بايدو (

يابد،  میپايان  یو در ابتدای عامل ملکوتی روحان ،آغاز شده یآمسان دنيا از اين عامل جسمان
در زيارت  .مهان آمسان خنست است پيونده و پايانش يا حلق ،باشد می پيونده حلق انشيعنی پاي

حجت های خدا بر (، )...یاألولا واآلخرة وهل الدنيأحجج اهللا علی و... (: جامعه آمده است
  )٥٧(.)خنست] آمسان[اهل دنيا و آخرت و 

 ولَه والْآخرة الْأُولَى في الْحمد لَه هو إِلَّا إِلَه لَا اللَّه وهو﴿ :فرمايد میو خداوند در قرآن 
كْمالْح هإِلَيونَ وعجرخنستني و در  جز او معبودى نيست در سراى] ى كهي[خدا  و اوست(، ﴾ت

  )٥٨().شويد آخرت ستايش از آن اوست و فرمان او راست و به سوى او بازگردانيده مى
پديدار شدن خنستني  و قطعاً( ،﴾ولَقَد علمتم النشأَةَ الْأُولَى فَلَولَا تذكَّرونَ﴿ :فرمايد میو نيز 

  )٥٩(.)خود را شناختيد پس چرا سر عربت گرفنت نداريد
، پس خداوند سبحان باشند میدر آن  ارواحکه  ،ذر و رجعت یعامل ها خنست] آمسان[در 

 مهانگونه که رسول اهللا ،هرگز به عامل اجسام نظر نداشته است خنست خلقته در مهان حلظ
 از پايان عامل اجسام که مهان پايان آمسان دنياست، آغاز  اهتمامتوجه و ه مهانا نقط. فرمود

                                                
 .يکی از انتشارات انصار امام مهدی  - کتاب مهگام با بنده صاحل .٥٦
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  .باشد میشود و اين پايان مهان آمسان خنست  می
و به (، ﴾ولَقَد خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَرائق وما كُنا عنِ الْخلْقِ غَافلني﴿ :فرمايد میو خداوند 

  )٦٠(.)امي از آفرينش غافل نبودهباالى سر مشا هفت راه آفريدمي و راسىت 
و آمسان جسمانی . باشند می ، از آمسان خنست تا آمسان هفتم)هفتگانه های آمسان: (هفت راه

ما را احاطه  آن ، پسجز آا نيست؛ زيرا که آن باالی ما نيست بلکه ما در آن قرار دارمي ادني
يستعجِلُونك بِالْعذَابِ وإِنَّ ﴿ .)جهت های زمني میزير ما و باالی ما و از متا. (کرده است

رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهبر  خواهند و حال آنكه جهنم قطعاً و شتابزده از تو عذاب مى( ،﴾ج
  )٦١(.)كافران احاطه دارد

  .دممنوو برايت آشکار خواهد شد که چرا اين آيه را در اين موضع ذکر  
شت آمسان خواهند شد ه مشرده شوند جزئياتاست که اگر آمساا با اين  او اين بدان معن

زيرا که آن جزئی از آمسان دنيا به مهراه مشرده نشده است، دنيای جسمانی  اما ،نه هفت آمسان
که خنست يا  میپس هنگا. باشد میو آمسان جسمانی  خنست هر آنچه که در آن است از آمسان

  . آن است تابعی از آن يا ئکه جز ؛ زيراباشد میپس آن ضمنش  ا را ذکر کردمدني
شود؛  می مشرده) آمسان دنيا(بعنوان  باری ديگرو  ،)نيزم(بار بعنوان  و آمسان جسمانی يک

 موجود ني بلکه هفت زمنيو در آمسان جسمانی زم .باشد می اش از جانب مرئیآن زيرا که 
دارد، مهانگونه که شت در آمسان دوم قرار دارد، اما قرار ) جهنم( هفتم نيو در زم باشند، می

 آمسان خنستکه  و آن شت آدم است؛ زيرا باشد میموجود ) شت زمينی(در خنستني 
  .باشد می نيز ملکوت آن، و ی از آمسان دنياستئجز آن مان منودمهانطور که بي

از  :گويد ،سرياز حسني بن م ،از امحد بن حممد بن ابی نصر ،از پدرش ،علی بن ابراهيماز 
آن شتی از (: پرسيدم، حضرت فرمود  در مورد شت آدم  امام صادق اهللا عبد ابا

و اگر از شت های آخرت  ،کنند میشت های دنياست که خورشيد و ماه در آن طلوع 
  )٦٢(.)شد یهرگز از آن خارج من ]آدم[، بود

و آمسان دنيا را با چراغهايی زينت و حفظ ( ،﴾وحفْظاً بِمصابِيح الدنيا السماء وزينا﴿
                                                

 .۱۷: املؤمنون .٦٠
 .۵۴: العنکبوت .٦١
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و  آموزه هابا خود  پريواناز  باشند، می  و فرستادگان و اوصياء ءو چراغ ها، انبيا): کردمي
 ظهورو  .کنند میدر برابر وسوسه های شياطني حمافظت  آموزند میاخالق اهلی که به مردم 
پس چه فراوان و خورشيدهای درخشان هستند،  ه هااريشکل س بهآنان در آمسان جسمانی 

 مهان! یتاريک ظلمت وو چه اندکند ستارگان نسبت به  ،تاريکی و ظلمت در آمسان است
و  رويگردانیبرخاسته و  خمالفتکه به  ائیو چه بسيارند آ ،نياندکند انبياء بر زمچه که  گونه

 اندک انبياء و اوصياء و انصارشانمهواره پس . نشتافتندياريشان به و هرگز  کردندمبارزه 
  ).یاندکی ستارگان در آمسان جسمان(مهچون  ،باشند می

جهت سوی ه و آغاز صعودش ب ،)م قوس نزول استنظورم(و در پايان حرکت فلک اعظم 
پس . خواهد شد و بر افروخته آغاز اين عامل جسمانی به جهنمو دگرگونی حتول ، آخرت

پاداش آا باز گشتشان به آن چيزی  را انتخاب کردند نيکه زينت و زرق و برق زمکسانی 
در آن باقی يم ئبگو اينکه يا باشد، میکه انتخاب کردند و خباطرش خدا را عصيان منودند 

شعله ور خواهد  فروزان و میاعمال و افعال و ظلمشان، جهنه که بواسط ؛ زيراخواهند ماند
  .دبو

يستعجِلُونك بِالْعذَابِ ﴿ :ذکر کردم، برايت آشکار شدپيش تر که و اکنون مصداق آيه ای 
رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهإِنَّ جبر  خواهند و حال آنكه جهنم قطعاً و شتابزده از تو عذاب مى( ،﴾و

  .)كافران احاطه دارد
ديگر  یديگر و امتحان یو آن عامل ،شود میعامل رجعت آغاز ) قوس نزول(و در آغاز صعود 

و عامل . باشد می، اند برای کسی که به اميان حمض و برای کسی که به کفر حمض رسيده
بر او خروج  که حسني بن علی  می، قائ دوازدهم رجعت با پايان حکومت مهدی

  )٦٣(...).خواهد شدکند، آغاز  می
  

  : نديفرما میز ين  امحد احلسنسيد و 
آمسان دنيا به دو آمسان که باشد؛ زيرا  میرجعت در آمسان دنيا  به اينکه دقت شود لطفاً(

اين . يابد میو رجعت در آمسان خنست حتقق  ،آمسان اجسام و آمسان خنست: شود میتقسيم 
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که نسبت به حقيقت امر جاهل هستند، شايد  کردم؛ زيرا برخی يادمالحظه را از باب تذکر 
اين آمسان اجسام تنها جزئی از  با اينکه ،گمان کنند که آمسان دنيا فقط اين آمسان اجسام است

شايد بلکه  ،دم خدا به مشا توفيق دهدمنودر کتب ذکر قبالً که  گونه باشد مهان میآمسان دنيا 
تفاوت  با آن با اينکهاست  يا جسمانی امکنند که آمسان خنست مهان آمسان اجس گمانبرخی 

  ).آمسان دنيا با هم مشارکت دارند پيدايشهر دو در  علی رغم اينکهو د ردا
  

خواهد که در آن رجعت " ايدن"و مفهوم  ءم معنايتوان میواضح گشت، اين مسئله و اگر 
  : ميابي ، دریت بعديرا در روا بود

 شود و به دنيا بر می به روی او شكافته نيزمخنستني كسی كه ( :ديفرما می امام صادق 
و فقط كسانی  ،رجعت مهگانی نيست بلكه خاص استو است،   گردد حسني بن علی می

  )٦٤(.)حمض باشند کيا مشر حمضگردند كه مؤمن  به دنيا باز می
و وجه  ،باشد می خنست آمسان بلکه آن ،يستن آن ا آمسانينجا عامل اجسام يا در ايپس دن

  .واضح گشتا بر آن يدناطالق 
  

   :يابد میزمینی که رجعت بر آن حتقق  )۶

آنچه ح يتوضی در فزون ديگر، پاسخ آن یسؤالمطرح ساخنت ان گذشته، يدر عطف ب
  :ميشو می، با آن آشنا ذيل تيکه بعد از عرضه داشنت روا خواهد بود،م يسه گذشت

وارد شدم  روزی بر امام (: فرمود کند که مینقل   امام صادقوليد بن صبيح از 
 ای وليد آن را بر حالت تا شده اش باز: را به من داد و فرمودهائی  لباس  پس ايشان

خداوند معلی بن خنيس : فرمود  امام صادق ستم،اخ پس من در مقابل ايشان بران، گرد
بن  خاسنت معلی سنت مرا به براخ بر من گمان کردم که امام  :گويد .را رمحت کند

 سرایف بر دنيا، مهانا دنيا ف بر دنيا اُاُ: سپس به من فرمود. خنيس در مقابلشان تشبيه کرد
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 سرايیو بعد از آن است،  را بر ولی خود در آن مسلّط کرده خداوند دمشن خود ،بالست
: آن دنيا کجاست؟ فرمود! يتان شومفدا: عرض کردم. چنني نيست که اين خواهد بود) یدنياي(

)٦٥().دمنو اشاره نيسپس با دست خويش به زماينجا 
  

  

 ابی عبد اهللا نظورم: سؤال شد  امحد احلسنسيد لذا از . داً آن عامل رجعت استيو اک
 ست؟ي چنيمن زياز اشاره به ا  
 نيکند، مهانا برای زم دورت از خطاءتو را توفيق دهد و  خدا ،بلی(: فرمودند  يشانا 

يابد،  میکه رجعت در آن حتقق  آمسان خنستکه به  استآمسان دنيا ه هايی در مه جتلی گاه
به جز اين که  نيدر جتلی ديگری از زم که چند هر  استنيرجعت نيز در زمپس امتداد دارند، 

  ).کنيم، باشد میما در آن در اين عامل جسمانی زندگی 
  
  :رجعت يکی از عوامل قوس نزول است )۷

  :ده شديخداوند پرسه در مورد ظلمات سه گانه در فرمود  امحد احلسنسيد از 

﴿خاجٍ يوةَ أَزانِيامِ ثَمعالْأَن نلَ لَكُم مأَنزا وهجوا زهنلَ معج ثُم ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مخ لُقُكُم
اث ذَلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك لَا إِلَه إِلَّا هو في بطُون أُمهاتكُم خلْقًا من بعد خلْقٍ في ظُلُمات ثَلَ

مشا را از نفسى واحد آفريد سپس جفتش را از آن قرار داد و براى مشا از ( ،﴾فَأَنى تصرفُونَ
در ] ديگر[دامها هشت قسم پديد آورد مشا را در شكمهاى مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى 

خداىي جز   خدا پروردگار مشا فرمانرواىي از آن اوست  گانه خلق كرد اين است تاريكيهاى سه
  )٦٦(.)شويد برگردانيده مى] و كجا از حق[او نيست پس چگونه 

را آشکار  او ش، قوس صعود و نزول در حرکت انسان از مبدأ تا مقصديپس در پاسخ خو
  .کردند

 عوامل قوس نزول ها باشند، و آن می رجعت دنيا و ظلمت ذر، ظلمت ظلمت: آن: (فرمودند
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شدن  ءشدن و در فنا ءقبل از فنا: (ها و آن: باشند میو عوامل قوس صعود انوار سه گانه  .هستند
فتح از قبل از فتح حجاب، بعد  حممد و آا مراتب سه گانه .)است ءو بازگشت بعد از فنا

که چيزی  ئیدر ذات اهلی تا آجنا ءبني فنا او پس. هستند حجاب و بازگشت بعد از حجاب
  . و شخصيت خويش بود منيتقهار و بني بازگشت به ه ماند جز خداوند يگان یباقی من

جتلی نور در و و اين مراتب ششگانه در قوس صعود و نزول نشانگر کل وجود است، 
واو نزول و واو صعود (و آن  ،نور در ظلمات استه ظلمت و ظهور موجودات بواسط

  .دراشاره دا ششگانه به شش روز و مراتب که )باشد می
  

  واو نزول 
  واو صعود

  

 حريت در نور که آنبر حريت موجود در قوس صعود " واو"موجود در رأس دائره و آن 
رک و معرفت نور تام که در آن هيچ ظلمت و دکند، آن هم به سبب عدم  میداللت  است

معرفت تام و کامل است، پس مراتب قوس صعود  و او خداوند سبحان و تعالی نيست،تاريکی 
 ءو شخصيت بعد از فنا منيتبازگشت به  و سوم ء،قبل از فتح، بعد از فتح و فنا: عبارتند از

باشد و از  یقابل درک من آن در پايني ترين نقطه مراتبش زيرا کهاما حريت در ظلمت؛  .شدن
از وجود برای آن نيست  میو هيچ سهاست  و عدمظلمت آن بلکه  شود، یآن چيزی حاصل من

که از آن هيچ چيز  میظلمت و عد است، هو اين حقيقت مادمگر قابليت آن برای وجود، 
ظاهر شکل ملکوتی در آن و  چه جتلیاگر  شود، یشود، و از آن هيچ چيز شناخته من یحاصل من

عامل ذر، : زپس مراتب قوس نزول عبارتند ا. شد یساخنت آن نبود، از آن هيچ چيز شناخته من
تا رسيدن به رجعت که  سپس صعود در قيامت قائم  ،ظلمت ماده سپس فرود آمدن به

  :باشد میو اين تصوير قوس نزول و صعود ؛ باشد میسوم ه مرتب
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و او  ،گردد میتا انتهايش حاصل  ءوجود از ابتدا کل، در مهديگر دخالتو از اجتماع و 
  .است  حممد

  
  

  ). سيدی هافرموده پايان 
در آا   گر، نام رسول اهللا حممديکديصعود در  قوس نزول و دخالت در مهديگرو با 
  :گردد میآشکار 

  
  
     

است که  یرجعت عامل )۸
  : گردند میافراد در آن باز 

ا يکنند؟ و آ میا افراد رجعت يگردند  میاز امتها باز  دارانتکليف ا يدر عامل رجعت، آ
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  ؟خواهند کردرجعت ی ؟ و چه کسانخواهد بودز يانس و جن نرجعت برای 
تعلق مرجعت به انس و جن (: پاسخ فرمودند بيان اين مسئلهدر   امحد احلسن سيد

خالصانه اميان آوردند و کسانی کسانی که . افراد هبلکه ب شود یمن مربوطو به امت ها  باشد می
ديگر کسانی که برای امتحان در رجعت  ی، به عبارتکنند میرجعت  دندکه به کفر حمض رسي

کفر و پريوان خاص  پيشوايانو  ن هستند،عدل و پريوان خاص ايشا پيشوايانگردند،  میباز 
، شرح دادم با جزئيات را در بيش از يک موضعرا رجعت و علت آن ه و مسأل ،باشند میآنان 
)٦٧().کن مطالعه آن را

  

   :از مجله. گويند، بسيار هستند میاما آياتی که در مورد رجعت برخی افراد از امتها سخن 
 ضلَالٍ في هو ومن بِالْهدى جاء من أَعلَم ربي قُل معاد إِلَى لَرادك الْقُرآنَ علَيك فَرض الَّذي انَّ﴿

گاه   تو را به سوى وعده در حقيقت مهان كسى كه اين قرآن را بر تو فرض كرد يقيناً(، ﴾مبِنيٍ
داند چه كس هدايت آورده و چه كس در گمراهى   گرداند بگو پروردگارم تر مى مى باز

  )٦٨(.)آشكارى است
  .اهل قرآن هستند باشد، آنان می  و آل حممد اين رجعت رسول اهللا حممد

و (، ﴾يوزعونَ فَهم بِآياتنا يكَذِّب ممن فَوجاً أُمة كُلِّ من نحشر يوم﴿ :فرمايد میخداوند و 
گردانيم  اند حمشور مى آن روز كه از هر امىت گروهى از كساىن را كه آيات ما را تكذيب كرده

  )٦٩(.)شوند تا مهه به هم بپيوندند پس آنان نگاه داشته مى

  )٧٠().کفر و پريوان خاص آنان است پيشوايانو اين آيه در مورد رجعت 

  : است که در آن زمان وجود ندارد یرجعت عامل )۹

که خداوند سبحان مقدار آن را در قرآن، ی در مورد روز  امام صادق اهللا عبدی از اب
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 اهللارجعت رسول آن (: فرمود حضرت : ده شديپرس است پنجاه هزار سال ذکر کرده
 لکپس . استاملؤمنني در رجعتشريو ام ،پنجاه هزار سال خواهد بود شاو در بازگشت م  

)٧١(.)خواهد کردچهل و چهار هزار سال حکومت 
  

ا در عامل يآ: ده شديپرس  امحد احلسنسيد ت و امثال آن، از ين روايو در مورد ا
  وجود دارد؟  ن عامليمانند مدت زمان موجود در ای رجعت، مدت زمان

 دارد، اما در رجعتنجسمانی ما وجود  زندگی اين مانند زمان(: در جواب فرمودند
اين و به  ،ندناسب با آن عاملد که منوجود دار گذشت زمان آنی پس از آن ديگرحوادث و 
که استفاده شده است روزی از  که، یکن میمالحظه  یدر روايتی که ذکر کرد علت است

تعرج الْملَائكَةُ ﴿ .باشد میدر رجعت  ان مدت زمانروح برای بيعروج مالئکه و  واقعه بيانگر
ةنس أَلْف ِسنيمخ هارقْدمٍ كَانَ موي يف هإِلَي وحالرفرشتگان و روح در روزى كه مقدارش ( ،﴾و

  )٧٢(.))روند پنجاه هزار سال است به سوى او باال مى

  

  : اعتقاد به رجعت و مهديني )۱۰

 ينينکه مهديبر ای افته مبنيم يتعل نيمه یگروه های برخ طرف از هايی ياوه گوئیاً رياخ
، است افتهی يهستند، فزون دوازده گانهمهان ائمه   ت شب وفات رسول اهللايمذکور در وص

ت اء و حجياوص را ينيمهد ها بعضی ن است کهيگر ايده و گفت .از آاستی برخه ن گفتيا
ی اه و گفته سوم راه .فقط در رجعت خواهد بوداما وجود و نقش آا  ،ددانن میهای خدا 

  دو گروهني، پس اذعان داشت که بعاجز کردندرا او  و رجعت ينيمهدی ها تي روانيمجع ب
  . مقدم داشتينيات مهديات رجعت را بر روايتعارض وجود دارد و روااز روايات 

دا به مشا در هر حال خ: (فرمودند  امحد احلسنسيد  ،یي گفته هانيدر مورد چنو 
امام  اند که بر وجود دوازده مهدی از فرزندنتوفيق دهد، روايات متواتر بسياری وجود دار

                                                
 .۴۹خمتصر بصائر الدرجات ص .٧١
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و مهچنني روايات متواتر  ، هستندنيبر زم خداخلفای  اکنند و آ میداللت   مهدی
وايات بسيار و بر اساس رعقائدی دو امر  بنا بر اين، کردندديگری بر وجود رجعت داللت 

نسبت به حقيقت امر جاهل بوده و عقلش او را  ياآا  يکی از و منکر ،باشند میمتواتر ثابت 
کرده و به شکلی صحيح بني آا  بندی آا مجعبني ندارد تا  میدهد و عل یدرکشان ياری مندر 

 الاو  ،بپوشاند ربالخواهد خورشيد را با غ میجلباز است که  يا اينکه متکرب و ،توافق اجياد کند
، چه شدندعلمای شيعه نسل به نسل روايت  توسطروايات بسيار  که در یانکار حقيقت معنای
  !.دارد؟ میمفهو

باشند، قطعاً جاهل  میمهديني فقط در رجعت : گويد می از جهل و نادانیاما کسی که 
که قبل از  است؛ زيرا رجعت تنها برای کسانی باشد می میو دچار سر در گ بوده و بيهوده گو

اميان  اينکه رجعت برای کسانی که به با توجه واند، زندگی کرده  یآن در اين عامل جسمان
که در اين عامل جسمانی قبل از رجعتشان،  باشند میپس مهديني از مجله کسانی  حمض داشتند

  .دحمض داشتناميان 
که آنان  کند میگويد، ثابت سخن  کسی که از وجودشان در عامل رجعت بنا بر اين،

گردد،  میدوباره به او باز  یو چنني گفته ا ،نقشی مهم و اساسی در اين عامل جسمانی دارند
در اين حالت نيز نقش  کرداهلی بر خلق را ثابت  ت هایکه رجعتشان بعنوان حج میپس هنگا

پس نقششان به عنوان  ،ده استمنومل جسمانی را ثابت اهلی در عا ت هایآنان بعنوان حج
  !نيست؟ دوازده گانهه باشد؟ آيا بعد از ائم میحجت های اهلی در عامل جسمانی در کجا 

 ،باشند می مهديني مهان ائمه: گويد می گذشته، از حد بالهت و بی خردیاما کسی که 
که مهديني از  ند روايات بسيار واضح پس !ن هم نداردپاسخ داد ارزشکنم اين سخن  میگمان 
 باشند پس چگونه مهان ائمه می علی و فاطمه انحسني و از فرزند انقائم و از فرزند انفرزند

، آيا حسن يا علی از هستند  حسنيامام ه کنند که آنان از ذري میو روايات ذکر  باشند می
در حاليکه روايات ذکر  باشند می دوازده گانهو چگونه خود ائمه ! ند؟باش میحسني ه ذري

باشند، پس آيا علی و حسن و حسني و ائمه از  می  امام مهدیه کردند که آا از ذري
  !هستند؟  فرزندان امام مهدی
  .دنگفته ها تعبري از بی خردی گوينده داردر حقيقت اين 

  ائمه که بعد از را ذکر کرده اند وضوح امر و زمان مهدينيه عالوه بر آن، روايات ب
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 پيداباشند و هرگز از وجودشان در رجعت سخن نگفته اند، و حتی يک روايت هم  می
را از  و بی خردانه ، پس اين سخنان بيهودهخواهند بودآنان فقط در رجعت  بگويدشود که  یمن

يابد که خداوند عقول اين قوم را سلب  میشنود در  میکالم آا را  ند که هر کسدکجا آور
  ).گويد میرا سپاس  هبرای نعمت عقلی که به او ارزانی کردرا  و خدااست کرده 
و با  ،قات آن هستنديمهديني از نشانه های ساعت و م: بدان مهچنني و... : (ز فرمودنديو ن

شود و سپس قيامت فرا  میيابد و عامل رجعت آغاز  میاين عامل جسمانی پايان  ،یآخرين مهد
األهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتواْ الْبيوت من يسأَلُونك عنِ ﴿ .رسد می

 هالهلا در باره( ،﴾ظُهورِها ولَكن الْبِر منِ اتقَى وأْتواْ الْبيوت من أَبوابِها واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ
 اند و نيكى آن نيست كه از پشت  حج مشارى براى مردم و  گاه پرسند بگو آا  از تو مى

آييد و  آا در ها از در آييد بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا پيشه كند و به خانه ها در خانه 
  )٧٤(.)...)٧٣( )از خدا بترسيد باشد كه رستگار گرديد

  

  :برای رجعت روزی معلوم، مانند اين عامل خواهد بود )۱۱

 ،ابد کهي میدر  ات را مورد مطالعه قرار دهديمهم در روای دادهايروی ان بعضيکه بی کس
چون مه. دارنداشاره  گر به عامل رجعتيد یداشته و باری ن عامل جسمانيک بار اشاره به ايآا 
  ).لع( ها امته س، گمراه کننديکشته شدن ابله يقض

را در روز معلوم، در مسجد کوفه به قتل ) لع( سيابل، که قائم است ت شده يروا
  :رساند می

 :ليسگفته ابه دربار  امام صادقاز (: ديگو اسحاق بن عماری ع مواليوهب بن مج
 گفت( ،﴾إِلَى يومِ الْوقْت الْمعلُومِ* قَالَ فَإِنك من الْمنظَرِين * قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ ﴿

يافتگاىن   فرمود تو از مهلت *انگيخته خواهند شد مهلت ده  پروردگارا پس مرا تا روزى كه بر
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شوم، مقصود چه روزی  فدايتان: پس عرض كردم ،دممنوال ؤس )٧٥().وقت معلوم تا روز* 
ای وهب، آيا گمان كردی منظور روز قيامت است؟ منظور روز قيام قائم : است؟ فرمود

را تا روز قيام قائم ما مهلت داده است و چون آن حضرت قيام كند و  خداوند ابليس. ماست
نشيند و  میآيد و دو زانو جلو آن حضرت  میبه مسجد كوفه تشريف فرما شود، شيطان 

. زند میگريد و وی را گردن  میسپس حضرت پيشانی او را ! گويد وای بر من از اين روز می
  )٧٦().ه استاين است آن روزی كه به او وعده داده شد

  

در روز معلوم ذکر شده   س به دست رسول اهللايگر کشته شدن ابليت ديو در روا
  :است

: فرمود میشنيدم   از امام صادق(: نقل کرده که گفت میعبد الکرمي بن عمرو خثعاز 
، )مهلت ده مرا تا روز قيامت( ،﴾قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ﴿: ابليس به خداوند گفت

الْوقْت إِلَى يومِ * قَالَ فَإِنك من الْمنظَرِين ﴿: فرمود خدای سبحان خواسته او را نپذيرفت و
، پس زمانيکه روز وقت معلوم )وقت معلوم تا روز* يافتگاىن   فرمود تو از مهلت( ،﴾الْمعلُومِ

از زمان آفرينش حضرت آدم تا آن روز،  پريوانشفرا رسد ابليس که لعنت خدا بر او باد با مهه 
به آن  .دده میاجنام    املؤمننيريمشود، آن هنگام آخرين رجعتی است که ا میپديدار 

، رجعت چندين و یآر: شود؟ فرمود میت بار ديگر تکرار آيا رجع: حضرت عرض کردم
نيست مگر اينکه افراد مؤمن و نيکوکار و  یپيشوايی در هيچ قرن چندين بار است هيچ امام و

کنند، تا اينکه خداوند بوسيله مؤمن از کافر  میخودش با او رجعت  زمان انساای تبهکارِ
با ياران خود رجعت    املؤمننيريمانتقام بگريد، آن زمان که روز وقت معلوم فرا برسد ا

 های فرات است به نيمنی از زيمآنان در زگاه  عاديم آيند، و میهوا دارانش نيز  دارد و ابليس و
کنند که از زمانی که خداوند  میمشا، آنان با يکديگر آنچنان نربدی  فهنزديک کو" روحا" نام

نگرم که صد گام  می   املؤمننيريمجهانيان را آفريده بی سابقه بوده است، گويی به ياران ا
پاهای آنان داخل فرات شده است، در اين بينم که قسمتی از  میوگويی  گردند، میبه عقب بر 

ه بوسيله قطع( ،﴾في ظُلَلٍ من الْغمامِ والْمآلئكَةُ وقُضي اَألمر﴿جل  هنگام جتلی خدای جبار عز و
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  و رسول اکرم ؛شود میو وعده عملی  )آيد میای از ابر و فرشتگان فرود  م پيوستهه به
 گردد و مینگرد به عقب بر  میکه ابليس به آن حضرت  میسالحی از نور در دست دارد، هنگا

؟ ابليس یا ، تو پريوز شدهیخواهی برو میکجا : گويند میيارانش به او . نشيند میعقب 
بينم که مشا آن  میمن چيزی ( ،﴾رب الْعالَمني إِني أَرى ما الَ ترونَ إِني أَخاف اللّه﴿: گويد می

با او در گري   ، در اينجا رسول خدا)من از خدا پروردگار جهانيان بيم دارمبينيد،  میرا ن
آورد، که هالک ابليس و هالک کليه اتباعش او را  میان کتف او فرود يمشود حربه ای بر  می

شود و نسبت به او  میعبادت ) به حق(جل  و در پی خواهد داشت، در اين زمان خدای عز
کند،  میچهار هزار سال حکومت  مدت چهل و   املؤمننيريما شود، و میشرک ورزيده ن

و در اين هنگام دو هزار فرزند پسر بوجود آيد،   پريو علی تا آجنا که از هر مرد شيعه و
اطراف آن آنگونه که خدا خبواهد پديدار  سياه فام در کنار مسجد کوفه و باغ سر سبز و

)٧٧().دنگرد می
  

  

به رفع  ايشانی ها ف و پاسخيدر کتب شر  امحد احلسنسيد بود که ی ن شبهه ايو ا
  .پرداختند ها و حل آن

  : ت، فرمودنديابر موجود در رواه يآه دربار 
في ظُلَلٍ من الْغمامِ والْمآلئكَةُ وقُضي  يأْتيهم اللّههلْ ينظُرونَ إِالَّ أَن ﴿ :فرمايد میو خداوند (

وراألم عجرت إِلَى اللّهو رزير[مگر انتظار آنان غري از اين است كه خدا و فرشتگان در ( ﴾،اَألم [
سوى خدا  بهيكسره شود و كارها ] داورى[سايبااىي از ابر سپيد به سوى آنان بيايند و كار 

   )٧٨(.)شود بازگردانده مى
باشد که در  میدر رجعت ) گاه اهللا در خلق یجتل( آيد، حممد میابرها ه و کسی که در ساي

خداوند منزه است  پاک و کشد، پس میرا ) لع(و ابليس  ردی از نور داسالحدست خويش 
  )٧٩()....باشند میاز صفات خملوق  اينها متعال از رفت و آمد يا حرکت که

  .ذکر شد میخثعی ت قبليسپس روا
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ه م که ائمينيب میه ميکره يآ بيشتر از يکدر : شد سؤال  امحد احلسنسيد از سپس 
  يست؟چ آن تکنند، حکم می ريتفس ن عامل و عامل رجعتياه ه را درباريآ  تيهدا

روز قيام قائم است که ابليس در آن روز کشته  روز وقت معلوم: (فرمودند  ايشان
رساند، اما از  میکه قائم او را در مسجد کوفه به قتل است شده  شود، مهانگونه که روايت می
 داشتند، است،و کفر حمض  حمضکه به اميان  امتحان برای برخی خلق تکرارکه رجعت  ئیآجنا

گردد؛ زيرا از مجله کسانی است که به  مینيز به مهراه آنان باز  خلقه ملعون گمراه کنند ابليس
 و .باشد میدر امتحان اهلی  آزمايشيکی از افراد مورد  او زيرا که ، واست کفر حمض رسيده

روز معلوم  تکراريا به عبارت ديگر  ،وجود دارد ديگر روز معلوم در رجعت نيز در نتيجه
  .است جسمانی بوده زندگیکه در _ لیاص_حقيقی 

ش دال بر خودش است خدا به تو توفيق دهد، آن رجعت است به معنای نامرجعت، 
روزهايی که  ،شود میامتحانی که به پايان رسيد تکرار  ،گردند میباز  که مردند میقو .تکرار

مهانگونه  باشد میائم برای ابليس روز معلوپس اگر هنگام قيام ق ،......گردند میگذشتند باز 
در اين روز ابليس را به قتل   و قائم ،رسيد به پايانو امر  است که در روايات آمده

به اعتبار اينکه او از مجله کسانی  رجعت منود و ابليسصورت گرفت سپس رجعت  ،رساند
مهانگونه که او  قيامت پس آيا بعد از بازگشتش تا روز، است است که به کفر حمض رسيده

 يا اينکه روز معلوم در عامل رجعت !ماند؟ خواهدگذاشته باقی  و به حال خودرها طلب کرد 
اساس  شود و بر میبار ديگر بر او تکرار  است ]رجعت[ بر اساس آنچه که مناسب آن عامل

  .)!؟خواهد بود  رسول اهللا روايت، قاتل او در رجعت
 ئیآجنا قيامت صغری در اين دنياست،و   در ظهور قائم: قتل اول: (دودنفرممهچنني و 

  .افکند می جهنماو را در هنگام ظهور حق در مسجد کوفه به قتل رسانده و در   که قائم
که بعد از پايان يافنت حکومت مهدی دوازدهم و  )رجعت اول( در رجعت :و قتل دوم

کساىن که ه و مه  طالبی و علی بن اب ،گردد میبر او آغاز   حسني بن علی عترج
نيز باز  )لعنه اهللا( گردند، و ابليس میورزيده اند، باز  ر حمضکفکسانی که و  حمض داشتنداميان 

کشته   دست رسول اهللاه گردد؛ زيرا از مجله کسانی است که به کفر حمض رسيده و ب می
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  )٨٠().، مهانگونه که در روايت دوم آمده استخواهد شد
 

  :رجعت دو رجعت است )۱۲

و  .خواهد بود ام قائم يکه در هنگام ق ، استرينظ مانند و در قالب نيرجعت خنست
که در اين خمتصر بعنوان عامل و  با روح و جسدی که مناسب آن باشد خواهد بود، رجعت دوم

واضح گشت که که پيش تر ، گوئيم میروزهای بزرگ خدا در مورد آن سخن روزی ديگر از 
  .خواهد بود خنست در آمسان

م فهمشان در مورد امر قت مهم، علت و سبب عدين حقيمهانا جهل علماء نسبت به ا
  .ان شديب آن بعضیاز  بود، کهقت يو دور از حق و حق تعددمی رجعت و ظهور گفته ها

رجعت و : باشند میتا  دو رجعت .(..: ان دو رجعت فرمودنديدر ب  امحد احلسنسيد 
آا، و رجعتی در عامل رجعت  به در قالب مثال و شباهت بازگشت در هنگام قيام قائم 

ناسب با آن عامل، بعد از اينکه خداوند آنان را نسبت به حال م کالبدیو  با ارواح )٨١("خنست"
  )٨٢().سازد می ن و فراموشیاخويش و امتحان اول و دوم خود، دچار نسي

  : نديفرما میز يان آن نيو در مورد ب
مبعوث  که با قائم  است روايت شده اصحاب کهفدر مورد اما آنچه که  ...(
  علی  املؤمننيريو اصحاب ام ، خملصان از اصحاب رسول اهللا عضی ازبآا شوند،  می

 راد در اين رواياتم باشند، بلکه یو منظور خود به شخصه من باشند، میشتر ألمهچون مالک ا
  اصحاب قائم ازديگر مردی  یبه عبارت ،هستند  اصحاب قائم ازمثال آنان انظري و 

، و دلسپاری به ذات اهلی و اطاعت از یدر شجاعت، جسارت، فرمانده نظري مالک األشتر

                                                
 .۱۷۷سؤال مشاره  ۴ج: متشاات .٨٠
و (، ﴾وهو اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد في الْأُولَى والْآخرة ولَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَ﴿ :به فرموده حق تعالی اشاره .٨١

خنستني و در آخرت ستايش از آن اوست و فرمان او ] سراى[اين جز او معبودى نيست در ] ىي كه[خدا اوست 
 .٧٠: القصص ).شويد راست و به سوى او بازگردانيده مى

 يکی از انتشارات انصار امام مهدی  –مهگام با بنده صاحل . ٨٢
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شتر به آا ألصفات و ويژگی های بارز ديگر که مالک ا از و بسياری نيکخداوند و اخالق 
  .کنند میاو را مالک اشتر توصيف  ائمهعلت  نيبه مه ،خواهد بودشهرت داشت، 

مهچون ، به دور نيست  اهل بيتو اين امر از اهل بالغت و فصاحت و سرورانشان 
تشبيه  را دانيبه م  را به آمدن حممد ميدان جنگشاعر حسينی که آمدن علی اکرب به 

با وجود . است  شباهت خلق و خلقت علی اکرب به رسول اهللا دليلو آن به  ،کند می
، در ی مهدنيدر رجعت، بعد از حکم دوازدمه رسيده اند حمضکه به حق  اينکه اصحاب ائمه
بر او خارج  که حسني بن علی  آخرين قائم به حق از آل حممد که او زمان آخرين آنان

برای او نيست، باز ی باشد که هيچ فرزند می میشود و اين آخرين مهدی يا آخرين قائ می
  )٨٣().خواهند کردگردند و رجعت  می

  
حمکمات (در کتاب که  د،ده می توضيحنيز ه را ين مقطع، رجعت در قالب مثال و شبيو ا

  :ايراد شده است ی انصار امام مهدانتشارات از ی کي) امحد احلسن ،یوص در حقانيت
و دعوت  و اما رجعت در قالب مثال و شبيه رجعتی است که در روزهای قائم ... (

  :کنند، عبارتند از میو برخی روايات که بر آن تأکيد ، ابدي میبزرگ اهلی او حتقق 
 الَّذي إِنَّ﴿: خداوند پرسيدمه در مورد فرمود اهللا  عبد از ابا( :گويد میبی مروان ز اا
ضفَر كلَيآنَ عالْقُر كادإِلَى لَر ادعدر حقيقت مهان كسى كه اين قرآن را بر تو فرض كرد (، ﴾م
به خداوند سوگند : حضرت فرمود: گويد )٨٤(،)گرداند مى گاه باز تو را به سوى وعده يقيناً

در ثويه گرد هم آيند  و علی   رود تا اينکه رسول اهللا میچنني نيست، دنيا به پايان ن
ثويه  .سازند که دوازده هزار درب دارد میکنند و مسجدی در ثويه  میو با هم ديگر مالقات 
)٨٥().موضعی در کوفه است

  

سازد، آن هنگام که مردم به او  میدر روزهای خويش   و آن مسجدی است که قائم
 به: فرمايد میمسجد گنجايش و ظرفيت ما را ندارد، پس حضرت به آنان ... ( :کنند میعرض 

د که کش میمسجدی را  نقشهپس به طرف غری خارج شده و در آن . گردم میسوی مشا باز 
                                                

 .۷۲سؤال مشاره  ۲متشاات ج .٨٣
  .٨۵: القصص .٨٤
  . ۱۱۳- ۱۱۴ص  ۵۳ج: حبار األنوار .٨٥



  ٤٥........................................................................................رجعت سومني روز از روزهاى بزرگ خدا

  )٨٦().گريد میهزار درب دارد و مردم را در بر 
طوری ه د، بنباش می ، نظري آنانیدر حديث قبل  علی و  از رسول اهللا منظورو 

  .است  و علی  که آمدن آنان به مانند آمدن رسول اهللا
 قائم(: م که فرموديابي می  امام صادقه را در فرمود اهتو شب انندو رجعت در قالب م

  شود که پانزده تن از آنان از قوم  میاز پشت کوفه به مهراه بيست و هفت نفر خارج
 ،ساختند میخود ه کردند و عدالت را پيش میسانی که به حق هدايت باشند ک می موسی 

و سلمان و ابا دجانه انصاری و مقداد و مالک  ،و هفت نفر از اصحاب کهف و يوشع بن نون
قرار  حکومتدارانعنوان انصار و ه ب  قائم اندر بني دست که ،شتر نيز حضور دارندألا

  )٨٧().گريند می
کسانی هستند که شبيه و مانند اين   یاز انصار امام مهد: ديگر يعنی یبه عبارت

  !باشند نه اينکه خود آن اشخاص بار ديگر باز گردند می اشخاص مذکور در روايت
توانی به  می، )روز قائم و روز رجعت(اين دو روز ه نان و تأکيد بيشتر درباريو برای اطم
  رسول اهللا کند میبپردازی که بيان  ]روايت خثعمی[ی  در روايت قبلريخواندن و تدب

هالک و او را  آورد میفرود از نور، بر پيکر ابليس  سالحیکسی است که در روز معلوم مهان 
به قتل  س را در مسجد کوفهابلي قائم : گويند میو از سوی ديگر روايات ديگر  ،کند می
  دست رسول اهللاه در عامل رجعت ب س در روز معلومکه ابلي يمياب میرساند، پس در  می

او را در مسجد کوفه و در اين عامل به قتل  حق در هنگام قيام و قائم  ،شود میکشته 
 ).دادميضيح مهانگونه که تو، باشد میو آن روز رجعت در قالب مثل و شباهت  ،رساند می
  .پايان

در زمان ظهور   ني املؤمنريمو ا   رسول اهللاريه و نظيشب از وجود دو شخصاگر و 
حممد بن حسن ی  جز امام مهدنيمبر زی اهلی از خلفای فه ايخل ا مردميآ، ميآگاه شد مقدس

به  نزديکانان آورندگان و ميا لنياو) امحد(اول ی ش مهدی او فرزند و وص ی عسگرال
  !ابند؟ي میرا   ت رسول اهللايساحتش، طبق وص

  
                                                

 .۳۳۱ص ۵۲ج نوارحبار األ .٨٦
 .۳۸۶ص ۲ارشاد شيخ مفيد ج .٨٧
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  :در رجعت و در اين عامل )دابة األرض( زمینه جنبد )١٣

وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس ﴿: ديفرما میخداوند 
 منياى را از ز بر ايشان واجب گردد جنبنده] عذاب[و چون قول ( ،﴾كَانوا بِآياتنا لَا يوقنونَ

  )٨٨(.)هاى ما يقني نداشتند به نشانهآورمي كه با ايشان سخن گويد كه مردم  براى آنان بريون مى
  : فرمودند ايشان ده شد، يه پرسين آيای در مورد معنا  امحد احلسنسيد و از 

که عامه اين آيه را اين  است به من خرب رسيده( :عرض کرد  امام صادقمردی به  ...(
خداوند به : فرمود ايشانسازد،  ؛ يعنی به آا زخم و جرح وارد می»كَلِّمهمت«خوانند  گونه می

به معنای کالم و سخن  »كَلِّمهمت«آا در آتش جهنم زخم و ضربه بزند، اين آيه تنها از 
  )٨٩().است

: فرمود ﴾تكَلِّمهم الْأَرضِ من دابةً لَهم اَخرجنا﴿( :فرموده خداونده دربار  و امام رضا
)٩٠().است  او علی

  

  ساختند که او علی بن ابی طالب و رواياتی بيان  ،انسان است هپس جنبنده در اين آي
ه با مردم سخن در رجعت ک جنبنده زمني  پس علی باشد، و در رجعت خواهد بود،  می
 قيام قائم و قبل از رجعت .سازد میمؤمن را از کافر آشکار  ات خدابا آي که است، گويد می
،  و ضعف اميانشان به آيات و  )٩١(،)گويد میبا مردم سخن (نيز جنبده ای وجود دارد که

برايشان در بيداری است را  هشفاکميا و ؤها که مهان ر نشانه های اهلی در ملکوت آمسان
 ،نياين زم خود بر يتانسان زندگیکند که بسياری از مردم در طول  میکند، و بيان  میآشکار 

در  گواهیو  مکاشفهيا و ؤبه آيات و نشانه های ملکوتی خداوند يقني ندارند و به ر بيشترشان
و مقصد  ،ندآن حمدود ساخته  و مادنيآورند؛ زيرا نظر خود را به اين زم یاميان من ملکوت آمساا

ذَلك مبلَغهم من ﴿، آورند یو چيزی جز آن را به حساب منباشد  میمنتهای دانش آا آن و 

                                                
 .۸۲: النمل .٨٨
 .۵۳ص ۵۳حبار األنوار ج .٨٩
 .۹۰ص ۳مدينة املعاجز حبرانی ج - ۵۳ص ۵۳حبار األنوار ج .٩٠
به کتاب . اين مورد را با جزئيات کامل مورد حبث قرار داد) از انصار امام مهدی (طاب احلاستاد امحد  .٩١

 .شود مراجعه) انقالبگر مشرق و جنبده زمين(



  ٤٧........................................................................................رجعت سومني روز از روزهاى بزرگ خدا

اين منتهاى دانش آنان ( ،﴾الْعلْمِ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِمنِ اهتدى
كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و او به كسى كه راه ] حال[است پروردگار تو خود به 

  )٩٣(.))٩٢(.)تر است آگاه] نيز[يافته 
  

از  ندذکر شده ای اريات بسيکند، روا میخروج   که در ظهور مقدسنيمجنبده زه و دربار
  :مجله

 بني رکن و مقام نيزمه سپس جنبند...(: فرمودی طوالنی ثيدر حد امام صادق از 
نويسد  میهر کافری ه و بر چهر ،من استمؤ: سد کهنوي میمنی ؤکند، بر چهره هر م میخروج 

و ... شود میکند و به مهراه سپاهش راهی عراق  میکافر است، سپس سفيانی ظهور : که
 ...سازد میو کوفه و مدينه را خراب  ،کند میکند و آن را ويران شده رها  میزوراء را ويران 

   )٩٤()....بلعد می آنان را نيمپس ز ...کند میبيداء خروج  سرزمني سوی بهسپس 
  

عرض  به امام ... : (کند مینقل  ی از امام مهد ،اريم بن مهزيبن ابراهی علاز 
و راه کعبه  آن هنگام که بني مشا: ای موالی من، اين امر چه وقت خواهد بود؟ فرمودند: کردم

عرض . دور آا مجع شونده آيند و ستارگان بهم  حايل اجياد شود و ماه و خورشيد گرد
در سال فالن و فالن، جنبنده ای : ؟ به من فرمودند چه هنگام ای فرزند رسول اهللا: کردم
انگشتر سليمان و عصای موسی را به مهراه  کند که میدر بني صفا و مروه خروج  منياز ز
  )٩٥().دهد میسوی حمشر سوق  بهمردم را  تا ،دارد

و قبل از  ی است که قبل از امام مهدی ، مردیاهله دنن جنبيواضح است که اار يو بس
در عصر ظهور مهان  ی  علريه و نظيو واضح شد که شب ،کند میخروج  یانيظهور سف

  .باشد می، باد خدا بر آنان درودشان يای انميو  ی امام مهده و فرستادی وص
عنوان علی ه ب روايات از قائم و در برخی ... : (فرمودند  امحد احلسنسيد و لذا 

                                                
 .۳۰: النجم .٩٢
 .۱۴۵ مشاره سؤال ۴متشاات ج .٩٣

 .۱۰۰آستر آبادی ص -رجعت .٩٤
 .٢٣۶ص: بشارة اإلسالم .٩٥
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  طالب یلقبی مشترک بني قائم و علی بن ابو آن  ،است  تعبري شدهنيمزه بن ابی طالب يا جنبد
  )٩٦().باشد می

شان بر او يا القابِ از یو برخ شد،  ني املؤمنريمه جدش اياول شبی ل مهدياما به چه دل
  م؟يافتي در) نيمزه جنبد(مهانگونه که در اطالق لقب  اند، اطالق شده

  : فرمودند آنتوضيح در ) صاحل بنده مهگام با(در کتاب   امحد احلسنسيد 
در حالی که تکيه کرده است و من ايستاده  شنيدم امري املؤمنني (: گويد یعبايه اسد از

کنم، و يهود و  میو دمشق را سنگ سنگ آزاد  ،خواهم منود امصر منربی بن در: بودم فرمود
به طرف [عرب را با اين عصای خود  های عرب بريون خواهم راند، و نينصاری را از سرزم

گويی مشا خرب ! املؤمننيمري يا ا: من عرض كردم: گويد عبايه می .سوق خواهم داد] حق
هيهات : فرمود !دهيد اجنام می را اين كارهاشويد و  دهيد كه بعد از مردن بار ديگر زنده می می

سخنان آن گونه كه تو خيال كردی نيست؛ مردی از من اينها را  مقصود من از اين! ای عبايه
)٩٧().داد اجنام خواهد

  

در  ،دهد مینسبت  خودرا به  خواهد شدنده اجنام يکه در آی فعل  نيمنؤ املريمپس ا
  چيست؟ آن وجهپس  ،باشد میش انفرزنداز ی مرد ن فعليم ايمستقه که اجنام دهندی حال

 است ات ذکر شدهيروای رسيادر ب: دم و عرض کردميپرس  يشانن امر از ايدر مورد ا
گر از يد میاما شانيا نظورکه می دهد در حال میش نسبت يافعال را به خو که مهواره امام

ا صحت يآ ."خواهد دادی از من اينها را اجنام مرد" و "سیم مولکَم" مانند ،ش استانفرزند
ا با يان است؟ و آيمدر ی گريا موضوع ديباشد  مین است که امام از او يتنها در ا نسبت

  دارد؟وجود ی ارتباط پيوند و نورشان در آمسان هفتمی گانگيوحدت و 
از  ايشان ، آرییبه تو توفيق دهد، در اين عامل جسمان خدا(: من فرمودند به ايشان 

] در درجه ای[نيز از اوست؛ زيرا  و در آمسان هفتم ،باشد میاز ذريه اش  که اوست؛ زيرا
  )٩٨().باشد میاو و جزئی از حقيقتش  کمتر از

  
                                                

 .۵۲۹سؤال ۶جواب های روشنگرانه ج .٩٦
 .۵۹-۶۰ص ۵۳حبار األنوار ج .٩٧
 .يکی از انتشارات انصار امام مهدی  –کتاب مهگام با بنده صاحل  .٩٨



  ٤٩........................................................................................رجعت سومني روز از روزهاى بزرگ خدا

  : رجعت خلفای اهلی و شيعيانشان )١٤

   :باشند می آل حممد از رجعت بيانات در ياز روای ن برخيا
  

و فرزندش   علیمهانا امام (: کند که فرمود مینقل   امام صادقد از يزيجابر بن 
ه انتقام بگريند، سپس خداوند انصار يگردند تا اينکه از معاويه و ام میبر  حسني بن علی 

کند و آا  میاو را در آن روز از اهل کوفه سی هزار نفر و از بقيه مردم هفتاد هزار نفر مبعوث 
ماند، سپس خداوند  یکشد و هيچ خمربی از آا من میيابد و آا را  میمانند صفني  را جمدداً

کند، سپس بار ديگر  میمتعال آا را با شديدترين عذاب مهراه فرعون و آل فرعون مبعوث 
باشند تا اينکه خداوند  میمهکاران ايشان   شوند و ائمهنيمآيند تا خليفه در ز می اهللامهراه رسول 

 ءپس عطا: فرمودبه طور آشکار عبادت شود، مهانگونه که عبادت خمفيانه ای داشت، سپس 
چندين برابر از آنچه از ابتدای خلقت دنيا تا پايان آن به  میکند خداوند متعال به نبی گرا می
ع اهل دنيا داده شده است تا اينکه آشکار گردد برای ايشان آنچه که در کتاب خود به او يمج

تا آن را بر هر چه دين است ( ،﴾الْمشرِكُونَ كَرِه ولَو كُلِّه الدينِ علَى ليظْهِره﴿وعده داده بود 
)٩٩(.)صورت گريد )پريوز گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند

  

  
قبل از شهادت به   امام حسني(: کند که فرمود میت يروا  صادقاز امام و جابر 

به عراق گسيل ] یروز[تو ! ای فرزندم: به من فرمودند پيامرب خدا: اصحاب خود فرمود
در آن گرد هم آمده و با هم  و اوصيای پيامربان نی است که پيامربانيخواهی شد و آن سرزم

شوی و گروهی از  شود و تو در آجنا شهيد می می ميدهنا» عمورا« منيآن ز. اند مالقات کرده
] بر بدايشان[متاس آهن ] ضربت مششري و[آنان از . شوند يارانت به مهراه تو شهيد می

 نار يا﴿: را تالوت کرده و فرمودند  ی شريفه سپس آيه. کنند ی را احساس منیهيچگونه درد
 ١٠٠.)بر ابراهيم سرد و سالمت باش! ای آتش  :ما گفتيم( ،﴾إِبراهيم علَى وسلَاماً برداً كُونِي

به ياران خود   سپس امام حسني. جنگ بر تو و آن گروه سرد و سالمت خواهد بود
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خود وارد  بشارت دهيد، چرا که به خدا قسم اگر ما را بکشند، ما بر پيامرباکنون : فرمود
آن مقدار که خداوند اراده کند، درنگ  من بعد از کشته شدن،: فرمود] آنبعد از . [شومي می

شوم به  شود و خارج می  بر او شکافته مینيمخواهم کرد و اولني نفری خواهم بود که ز
مهزمان  اهللاو زندگی رسول ) عج( و قيام قائم ما  املؤمنني ريمخروجی که با خروج ا

 آيند كه تا آن وقت ابداً میسپس منايندگانی از آمسان از نزد خدا برای من فرود . خواهد بود
 ًحتما. شوند ها برای من نازل می يل و اسرافيل و لشكر فرشتهئكايميل و ئاند و جرب فرود نيامده

ها منت گذاشته  آنان كه خداوند به آن میو من و برادرم و متا شوند نازل می و علی  حممد
هايی از مراكب خدا، اسبانی سفيد پيشانی و نورانی كه هيچ  آيند، بر مركب است، فرود می

آورد و مهراه  پرچم خود را به اهتزاز در می خملوقی تاكنون سوار آا نشده است، سپس حممد
مانيم و خداوند  دهد، بعد از آن مقدار كه خدا خواهد می ما حتويل می   مئمششري خود به قا

   مننيؤامل ريمآورد، سپس ا هايی از روغن و آب و شري بريون می از مسجد كوفه چشمه
پس به سوی دمشن خدا . فرستد دهد و مرا به مشرق و مغرب می را به من می اهللامششري رسول 

  )١٠١().كنم مگر اينکه آن را بسوزامن رها منیريزم و بتی  روم، مگر اين كه خونش را می منی
  

  :ده شديپرس  امحد احلسنسيد از  اات و امثال آين روايو در مورد ا
  کنند؟  میرجوع ی رهه زمانک بيا در يچگونه خواهد بود؟ و آ رجعت ائمه

ن ياست که در ای بيبه مهان ترت یو فرزندی پدر حلاظاز و  بيشان از نظر ترتتعيا رجو آ
  ؟ استعامل 

ا بار يآ ،است  نيکند، امام حس میکه رجعت ی  کسنياولاست،  ت شدهيروا: مثالً
  ؟کند میرجعت  و اخل  جدش رسول اهللاو  ی عنوان فرزند امام عله گر بيد

و دوستانه و مشابه آن باز ی ، مهسری، فرزندیپدره کنند با رابط میکه رجعت  میا مرديو آ
  گردند؟ می

باشد،  میرجعت عامل ديگری است و با اين عامل جسمانی متفاوت (: فرمودند  ايشان
 وابستگی های در مورد ، وباشد مینيز متفاوت و در ايت جزئياتش با اين عامل جسمانی 
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از الزمه و ضروريات  عاملبرای اين  در حال حاضر یاجتماعفرزندی و پدری و ارتباط 
  .باشد می

دهد، رجعت امتحانی ديگر برای کسانی که اميان خالص و کفر حمض خداوند به مشا توفيق 
بلکه در اين امر  ،واهد داشترجعت معنايی خن اشدباشد و اگر امتحان و آزمايش نب می، شتنددا

علل اينکه آن و در گذشته  ،اگر چه امتحان و آزمايشی نباشد واهد داشتحکمتی وجود خن
 بايد خداوند کهيگری است دعامل  عامل رجعت ايت، و در، ان کردمبيامتحانی ديگر است را 

دچار غفلت کند؛ تا مهگان عادالنه  سابقششود را نسبت به حال  میکسی که وارد آن عامل 
  .فرصت شکست و پريوزی به آا داده شودمهان د و شونوارد امتحان 

 !ق دهدرا توفي خداوند تو، یکن میکدام نام ها سؤال ه بار پس اگر امر اينگونه باشد، در
شوند، مهانگونه که خداوند  میامتحان قبلی خود به کلی غافل از و  سابقاز حال اصالً آنان 

و امتحان قبلی خود، در عامل ذر دچار  سابق، نسبت به حال یمردم را در اين عامل جسمان
   :کرده است فراموشی

﴿نحا ننرقَد كُمنيب توا الْممو نحن نيوقبسلَى*  بِملَ أَن عدبن ثَالَكُمأَم ئَكُمنشني وا فلَا م 
امي  ان مشا مرگ را مقدر كردهيماييم كه م( ،﴾تذكَّرونَ فَلَولَا الْأُولَى النشأَةَ علمتم ولَقَد*  تعلَمونَ

دانيد  دهيم و مشا را آنچه منىمشا قرار  امثال مشا را به جاى* و بر ما سبقت نتوانيد جست 
پديدار شدن خنستني خود را شناختيد پس چرا سر عربت گرفنت  ًو قطعا*  پديدار گردانيم

  )١٠٢().نداريد
پديدار شدن  ًو قطعا*  دانيد پديدار گردانيم مشا را آنچه منى( :خداوند توجه کن هبه فرمود

  . )خنستني خود را شناختيد پس چرا سر عربت گرفنت نداريد
و اين امر در رجعت ) دانيد پديدار گردانيم مشا را آنچه منى( :فرمايد میدقت کن که خداوند 

ه حال گذشته مستلزم غفلت دربار ،شود می آن عامل وارد که، آن کس کهجائی باشد،  می
داند، و اگر خواهان مثالی  یباشد که چيزی در مورد آن من میعامل جديد  خويش و ورود به

باشد، و مشا در  میباشيد، مهانا در گذشته رخ داده است و آن عامل ذر  میحال آينده برای اين 
شناختيد و خداوند در آجنا مشا را مورد امتحان قرار داد، اما اکنون بطور کامل  میآن بوديد و 
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پديدار شدن خنستني خود را شناختيد  و قطعاً(! ؟چرا، آوريد یآن را فراموش کرده ايد و به ياد من
  ).پس چرا سر عربت گرفنت نداريد

 ایجاآن هنگام که مشا را در ح مشا را از به ياد آوردن غافل منود زيرا خداوند: آن و پاسخ
و اگر  ،است دالتگرع را خداوند؛ زيباشند میيکسان اين امر مهگان در و د، قرار دا انیجسم

و برتری برای خلفای خدا پس فضل  يکسان نبود، نيامر برای مهگان حتی خلفای اهلی بر زم
ممکن است  ،آری در چيست که در امتحان پريوز شوند زيرا که خدا آا را غفلت زده نکرد؟

بعد از اينکه امتحان خود را بگذراند و خالص گردد  حال و وضع سابقش را به ياد آورد انسان
شناخت حاصل نسبت به حال سابقش امتحان  و لعمبدون ممکن نيست  اما يابد، و معرفت

که در آغاز بدون امتحان است و اين غري عادالنه است زيرا  لغوی مهان ئ، زيرا تعريف ابتداکند
که او وارد امتحان  زيراخمالف حکمت است،  اين و عمل نسبت به کس ديگر برتری داده شد،

  ؟ شود میلغو پس چگونه امتحانش  شد
دارای امتحان  یهر عامل سازد که، مؤيدره مهوا معرفت حق و ثبات بر آن تو را به خدابدان، 

وارد  متحانطور مساوی و بر اساس توانايی خود در گذراندن اين اه خلق به است و مه
ند ه ااهلی آفريده شد شناخت سرشتخلق بر ه پس مثالً مه .شوند، تا عدالت اهلی حتقق يابد می

خويش که به آن رسيده بودند دچار فراموشی شده اند و نيز نسبت به ه و مهه به حال گذشت
و  ، پس هر کس مانند حممدباشند میبی اطالع  دست پيدا کردندحالی که در اين عامل به آن 

آنان دچار  مثالو هر کس مانند يزيد و معاويه و ا ،برای او فضل است رستگار شود آل حممد
 و يزيد ،فضليتی نبود برای حممد  نبودو اگر امر چنني باشد، میعذاب  مستوجبشود،  رتخسا

  ).بودامتحان غري عادالنه  -به اختصار–شد؛ زيرا  یعذاب من مستوجب) لع(
  
  

بار در عامل رجعت باز  کيفقط  ا امام از آل حممديآ: ده شديپرس از ايشان  نيو مهچن
ائمه ی بعضی ن عامل برايا ک بار رجعت کند مهانگونه که دريش از يا ممکن است بيگردد  می

    حاصل گشت؟ از آل حممد
  ).امر از آن خداوند است: (فرمودندپاسخ   يشانا
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در  حضرت صادق   شنيدم(: ديگو میكند و  سپس فيض بن اىب شيبه روايت مى
رسول  بهمتام پيغمربان : سپس فرمود ﴾...ثاق النبِينييموإِذْ أَخذَ اللَّه ﴿ :تالوت اين آيه فرمود

و خداوند از زمان آدم تا  ،آرى: منايند و بعد فرمود میرا يارى  آورند و على  اكرم اميان مى
 ريگرداند، تا در ركاب ام می دنيا بر بهپيغمرب خامت هر پيغمربى را كه مبعوث گردانيد دوباره 

  )١٠٣().جهاد كنند  املؤمنني
ا يکه در دنی بيبا مهان ترت امربانيپ ايآ: شد سؤال  امحد احلسنسيد ن باره از يو در ا

 ست؟ مثالًيچ ی کار آنان در رکاب امام علياز پ نظورمو ؟ خواهند کردبودند، رجعت 
  ک مرحله هستند؟ يآنان در ه ا مهيآ

پيکار و مبارزه در  مهان،  پيکار و مبارزه در رکاب علی(: فرمودند  ايشان
که آا مناينده حق و راه  نيمعصوم ائمه، و فرزندان علی  رکاب حقی است که علی 

خمتلف  و در ايت، مانعی وجود ندارد که انبياء در دوران هایِ باشد، می، و روش آن هستند
ت در رکاب حجتی از حج و نيز مانعی نيست که اگر بعضی از آنان، حضور يابند رجعت
 .)قرار گريند آل حممدهای 

يی مهان خلفای ارينصرت و ی برا خدای خلفا ا انصارِيآ: شد سؤال از ايشان ز يو ن
ی اريدر رجعت را  یگريده فيا ممکن است خليشان دادند؟ يارين عامل يگردند که در ا می باز

  ؟دهند
  

ديگر است، و تنظيم و ترتيب افرادی که رجعت  یآن امتحان: (فرمودند يشان ا
 به مهراه مهان حجت بازفردی ممکن است پس باشد،  می بلند مرتبه دست خداونده ب کنند می

  ).گردد و ممکن است به مهراه حجت ديگر باز گردد
  

  : باقی ماندندان در مورد رجعت سؤاالتی نو مهچ )۱۵

در مورد  عظيماز سؤاالت ی اريبه بس  امحد احلسنسيد  از یهاي پاسخآنچه تقدمي شد 
ان ينکه جهل علماء در بيداند، بعد از ا ین امر را منيقت ايشان حقيجز ای و کس بود،رجعت 
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  .ديدميات مرتبط با آن را يرجعت جدا از جزئی معنا
 باشند، میکه پاسخ آا نزد مؤمنان مبهم  باقی ماندندی اريبسهای  پرسش ،ديکبا تأو 

تواند پاسخ  یمن آل حممدی انمي جزی کسرا عرضه شدند ين خمتصر که در ای سؤاالت که مهانگونه
گر که عقول رجال در آا يد مسائل عظيما يگر در باب رجعت و يدی  سؤاالتني، و مهچندهد

  .تواند پاسخ دهد یکه ممکن است مطرح شوند، نيز کسی جز ايشان من اند گشته متحري
، عظيم در امور  امحد احلسنسيد از علم ی جزئينکه بعد از ا: ميگو میسپس به مردم 

تان و يکه در دستها ايشان نسبت به آنچهی ازينی و ب ،تان ثابت شديبرا آل حممده طبق فرمود
، تگشآشکار  علمايتان به ايشان ازي، بلکه حاجت و نفهميدند ثابت گشت تانيعلما که آنچه
خواند، و شناختتان  میکه مشا را به آن فرا  يشانی اق رسالت اهليدر تصدی ل کافين دليا ايآ پس

ز قائم يو ن ،مردمی سوه فرستاده اش بو ی پدرش امام مهدی عنوان وصه ب يشاننسبت به ا
  .ت کنديد، خدا مشا را هدايتدبر کن! ی موعود، نيست؟انميو  منتظر
  

  املهديني و سلم تسليما و صلی ا علی حممد و آل حممد االئمه و، نيو احلمد  رب العامل
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 ۳۳ ......................................................... است نزول قوس عوامل از یيک رجعت )۷

 ۳۵ ..............................................گردند می باز آن در افراد که است یعامل رجعت )۸

 ۳۶ .............................................. ندارد وجود زمان آن در که است یعامل رجعت )۹

  ................................................................... ۳۷ مهديني و رجعت به اعتقاد)۱۰

 ۳۹ ............................................. بود خواهد عامل اين مانند معلوم، یروز رجعت یبرا)۱۱

 ۴۳ ........................................................................ است رجعت دو رجعت)۱۲



 ى هدممام انصار اانتشارات  ....................................................................................................... ۵٨

 

 ۴۶ ............................................. عامل اين در و رجعت در )دابة األرض( نیزم جنبده)۱۳

 ۴۹ ................................................................ شيعيانشان و یاهل یخلفا رجعت )۱۴

 ۵۳ ................................................. ماندند یباق یسؤاالت رجعت مورد در مهچنان و)۱۵

 ۵۷ .................................................................................... کتاب فهرست

 
 


