
  

  

  

 با انحرافات هاي برخورد امام حسن عسکري شیوه

  سیدجواد حسینی
  :چکیده

هایی رو بـه رو بودنـد کـه هـر      با گروهدر دوره امامت،  امام حسن عسکري
رو در برخـورد بـا    کردند؛ از این خود، انحرافی عظیم در دین ایجاد می ۀیک به نوب

دو روش غیرمستقیم و مسـتقیم را پـیش گرفتنـد و بـا تـالش       ،گونه انحرافات این
وسیع علمی و پرورش شاگردان و همچنین توجیه و راهنمایی بزرگـان شـیعه در   

در روش مسـتقیم و  ... یم و برخورد با غـالت، صـوفیان، ثنویـه و    روش غیرمستق
  .ندمعرفی جانشین خود، از انحرافات بسیاري در دین جلوگیري کرد

  
  :کلید واژه

  .برخورد غیرمستقیم، برخورد مستقیم، منحرفان ،امام حسن عسکري
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هـاي مختلفـی از    کرد کـه گـروه   ، در عصري زندگی میامام حسن عسکري
، اختالفهاي بسیاري را در دین وارد کرده بودنـد، حتـی   ...وفیه، ثنویه و غُالت، ص

ما «: فرمود برخی از شیعیان، در امامت ایشان دچار تردید شدند تا آنجا که امام
یننْ  مم دی  أَحائذَا ا     آب فَـإِنْ کَـانَ هـ یۀِ فابصالْع هذه نْ شَکم بِه یتنا مثْلِ مراً   بِم رُ أَمـلْـأَم

ضوم لشَّکفَل عنْقَطی ثُم قْتإِلَى و بِه نْتُمد و وهتُمتَقَداع    ور أُمـ لَت ا اتَّصـ لًا مـتَّصإِنْ کَانَ م و ع
هـیچ یـک از پـدرانم، آن گونـه کـه مـن گرفتـار تردیـد          1؛ اللَّه فَما معنَى هذَا الشَّک

 ]امامت[اگر این موضوع . دم مورد تردید واقع نشدندشیعیان خود ش] گروهی از[
که شما به آن معتقد و پایبندید موقت و منقطع بود، جاي شک و تردید داشت، و 

تا زمانی که امور الهـی  ] چنین است وکه [اگر امامت امري پیوسته و مستمر است 
  .»، دیگر این شک و تردید چه معنایی دارد؟]پا برجاست[جریان دارد 

هـاي   ت براي بیرون رفتن از این بحـران و برخـورد بـا منحرفـان برنامـه     حضر
  :شود وسیعی را ترتیب داد که به اهم آنها اشاره می

  با منحرفان روشهاي برخورد امام حسن عسکري
  برخورد غیرمستقیم. الف

ایـن کـار در   . سـازي کـرد   براي از بین بردن انحرافات در جامعه، باید فرهنـگ 
در ایـن   حضرت عسکري. اي و غیرمستقیم با انحرافات است هواقع مبارزة ریش

  :هاي زیرا را اجرا کردند زمینه برنامه
همچون تربیت شاگردان، تشویق نویسندگان، تألیف کتب  :تالش وسیع علمی. 1

  ... .و 2توسط خود آن حضرت و شاگردانش، پاسخ به شبهات
  :و راهنمایی بزرگان شیعهتوجیه . 2

                                                             
  .8، ح888تحف العقول عن آل الرسول، علی بن شعبۀ الحرّانی، ترجمه صادق حسن زاده، ص. 1
  .66مجله مبلّغان، ش، هایی از تالش علمی امام حسن عسکري گوشهمقاله  :ك.ر. 2
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اي نوشتم و از  نامه به امام عسکري: گوید می» سن میمونمحمد بن ح«. الف
: نفرمـود  مگر امام صادق: فقر و تنگدستی شکایت کردم؛ ولی بعد با خود گفتم

فقر با ما بهتر از توانگري با دیگران و کشته شدن با مـا بهتـر از زنـده مانـدن بـا      «
  ».دشمنان ما است

دوسـتان، زیـاد شـود،    هرگـاه گناهـان   : در پاسخ نوشـتند  حضرت عسکري
کنـد،   کند و گاهی از گناهان بسیاري گذشت مـی  خداوند آنها را به فقر گرفتار می

ما بـراي  . فقر با ما بهتر از توانگري با دیگران است: اي که پیش خود گفته همچنان
  اعتَصم  منْو نُور لمنِ استَبصرَ بِنَا و عصمۀٌ ل«: کسانی که به ما پناهنده شوند، پناهگاهیم

و براي کسانی کـه   1؛منْ أَحبنَا کَانَ معنَا فی السنَامِ الْأَعلَى و منِ انْحرَف عنَّا فَإِلَى النَّارِ ،بِنَا
بـراي  [از ما هدایت و بصیرت بجویند، نوریم، و مـا نگهـدار کسـانی هسـتیم کـه      

ا دوست بـدارد، در رتبـۀ بلنـد    اند، هر کس ما ر به ما پناه آورده] نجات از گمراهی
باشد و کسی که از ما جدا شود، به سـوي آتـش خواهـد     با ما می] تقرّب به خدا[

  ».رفت
، یکی از فقهاي بـزرگ  »علی بن حسین بن بابویه قمی«به  نامۀ حضرت. ب

ارِ علَیک بِالصبرِ و انْتظَ«: فرمایند ها و رهنمودها می شیعه که در آن، بعد از ذکر توصیه
صبر کن و منتظر  2؛...فَاصبِرْ یا شَیخی یا أَباالْحسنِ علَى أَمرِ جمیعِ شیعتی بِالصبرِ... الْفَرَجِ 

  »... .شیعیان ما صبر کنهمه بر کار ! اي ابوالحسن! ناي شیخ م... فرج باش 

ودیم که در چند نفر ب: گوید می» محمد بن عیاش« :استفاده وسیع از علوم غیبی. 3
دشـمن  [فـردي ناصـبی   . کـردیم  با هم گفتگـو مـی   مورد کرامات امام عسکري

                                                             
  .211، ص3کشف الغمه فی معرفَۀ االئمه، علی بن عیسی اربلی، ج. 1
  .459، ص4، محمد بن علی بن شهرآشوب، جمناقب آل ابی طالب. 2
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نویسم، اگـر آن را پاسـخ    اي بدون جوهر براي او می من نوشته: گفت] بیت اهل
ناصبی نیز بدون جـوهر،  . مسائل خود را نوشتیم. پذیرم که او بر حق است داد، می

حضـرت  . فرسـتادیم  خـدمت امـام  ها بـه   مطلب خود را نوشت و آن را با نامه
پاسخ سؤالهاي ما را مرقوم فرمود و روي برگۀ فرد ناصبی، اسم او و اسم پـدرش  

ناصبی چون آن را دید، از هوش رفت، و چون به هوش آمد، حقّانیـت  ! را نوشت
  1».حضرت را تصدیق کرد و در زمرة شیعیان ایشان قرار گرفت

  برخورد مستقیم با منحرفان. ب
  با غالت برخورد. 1
  .اند کسانی هستند که قائل به الوهیت امام یا امامان بوده» غالت«

علـی بـن   «! اي آقـاي مـن  ! فـدایت شـوم  «: نوشت شخصی به امام عسکري
شـما اول و قـدیم   : گویـد  کند که از دوسـتان شـما اسـت و مـی     ادعا می 2»حسکه

اي که مردم را  ههستی، و اینکه او باب شما و فرستادة شما است و شما امر فرمود
به این امر دعوت کند، و اعتقادش این است که تمام نمـاز، زکـات، حـج و روزه،    
ت و نبـوت دارد   عاي بابیـمعرفت شما و کسانی چون علی بن حسکه است که اد .

. گردد  چنین فردي مؤمن کامل است که بندگی با نماز و روزه و حج از او قطع می
یعنی آنچه که براي شما ثابـت اسـت، بـراي او نیـز     تمام شرایع دین؛ : گوید او می

رو منّـت گذاریـد و    اند، از این مردمان زیادي به او گرایش پیدا کرده. باشد ثابت می
  .به دوستان خود جواب دهید تا آنان را از هالکت برهانید

ه   حسکَۀَ علَیه  ابنُ  کَذَب«: نوشت حضرت عسکري بِ   لَعنَۀُ اللـَّ سـبِح وی لَـا     ک أَنـِّ
اللَّه نَهلَع ا لَهم یالوی مف رِفُهأَع !     ۀِ و یـیفنا بِالْح اء قَبلَـه إِلـَّ الْأَنْبِیـ داً ومحم ثَ اللَّهعا بم اللَّه فَو

                                                             
  .472، ص4، جهمان. 1
  .از سران غالت در زمان امام حسن عسکري. 2
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دمحا معا دم ۀِ، ولَایالْو و جالْح امِ ویالص الزَّکَاةِ و لَاةِ والص   لَا شَـرِیک هدحو إِلَّا إِلَى اللَّه
    نَـا ومحر نَـاهئاً، إِنْ أَطَعشَـی بِـه لَا نُشْرِك اللَّه بِیدع هلْدنْ وم اءیصنُ الْأَونَح ککَذَل و ،إِنْ لَه 

ۀُ لجلِ الْحۀٍ بجنْ حم لَى اللَّها لَنَا عنَا، مذَّبع نَاهیصع   ،ه یـعِ خَلْقـملَى جع نَا ولَیلَّ عج زَّ وع لَّه
ه   إِلَى اللَّه منْ هذَا الْقَولِ،   أَبرَأُ إِلَى اللَّه ممنْ یقُولُ ذَلک و أَنْتَفی نَهم اللـَّ لَعـ مرُوهجفَـاه  و

ابـن  3؛2رأْسه بِـالحجرِ  1د منْهم خَلْوةً فَاخْرَشفَإِنْ وجدت منْ أَح! أَلْجِئُوهم إِلَى ضیقِ الطَّرِیقِ
تو را همین بس که من او را جـزء  . حسکه دروغ گفته است، خدا او را لعنت کند

! چه شده است او را؟ خدا لعنتش کند، پس به خـدا سـوگند  . شناسم دوستانم نمی
و نمـاز،  ] یو ابراهیم[حنیف ] دین[قبلش را جز به  و انبیاء محمد ،خداوند

جـز بـه خـداي یگانـۀ      زکات، روزه، حج و والیـت مبعـوث نکـرد، و محمـد    
شریک دعوت نکرد، و همچنین ما اوصیاي از نسل او، بندگان خـدا هسـتیم و    بی

قـرار  او اگر از خدا اطاعت کنیم، مورد رحمت . دهیم چیزي را شریک او قرار نمی
ما بر خدا دلیل و حجتی نداریم؛ . کند گیریم و اگر معصیت نماییم، عذابمان می می

جویم به سوي خـدا   بیزاري می. ما و تمام مخلوقاتش حجت دارد بربلکه خداوند 
برم از این نـوع سـخن، پـس از     گوید و به خدا پناه می می] ابن حسکه[از آنچه او 

اگـر جـاي   . عرصه را بر آنهـا تنـگ کنیـد   ! آنان دوري کنید، خدا آنها را لعنت کند
  »!از آنها را یافتی، با سنگ سر او را مجروح کن خلوتی یکی

  برخورد با صوفیه. 2
گروه صوفیه در طول تاریخ با لبـاس دیـن، در مقابـل امامـان قـرار گرفتنـد و       

                                                             
  .»فَاشدخ«یا . 1
  .»بالصخرِ«یا . 2
، 25مجلسـی، ج محمـدباقر  ؛ بحـاراالنوار،  344-343معجم رجال الحدیث، آیت اهللا خـویی، صـص  . 3
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 بیـت  و عرفایی کـه بـه حقیقـت پیـروان اهـل      بیت همیشه صف آنها از اهل
کردند  برخورد میشدیداً با آنها  رو امامان معصوم بودند، جدا بوده است، از این

  .داشتند و مردم را از خطر انحرافات آنان، بر حذر می
رَةٌ    وجوههم  النَّاسِ  علَى  زمانٌ  سیأْتی«: فرمود امام حسن عسکري شـتَبسکَۀٌ مضَاح

قُ   ،سنَّۀٌ السنَّۀُ فیهِم بِدعۀٌ و الْبِدعۀُ فیهِم ،و قُلُوبهم مظْلمۀٌ متَکَدرةٌ الْفَاسـ قَّرٌ وحم منَهینُ بؤْمالْم
ۀِ    ،بینَهم موقَّرٌ ابِ الظَّلَمـو ی أَبـف ماؤُهلَمع رُونَ وائلُونَ جاهج مرَاؤُهرُونَ [أُمائ سـ  [  ماؤُه یـأَغْن

الْکُبرَاء و کُلُّ جاهلٍ عنْدهم خَبِیرٌ و کُلُّ محیلٍ  یسرِقُونَ زاد الْفُقَرَاء و أَصاغرُهم یتَقَدمونَ علَى
زمـانی بـر   1؛عنْدهم فَقیرٌ لَا یمیزُونَ بینَ الْمخْلصِ و الْمرْتَابِ لَا یعرِفُونَ الضَّأْنِ منَ الـذِّئَابِ 

تاریـک،   تیـره و  یشان خندان و شاد باشد؛ ولی دلهاآنان  يها مردم بیاید که چهره
در بـین  ...] نمـازي و  و بـی [نزد آنها بدعت، و بدعت   ]بیت پیامبر و اهل[سنّت 
محتـرم و بـا وقـار    ] گناهکار[مؤمن بین آنها حقیر بوده، و فاسق . سنّت باشدآنان 
هـاي   و خانـه ] کاخهـا [حاکمان آنها نادان و ستمگرند و علماي آنهـا بـه درِ   . باشد

دزدند،  ، ثروتمندان توشۀ فقرا را می]رباري هستندو د[ستمگران رفت و آمد دارند 
حسـاب   افتند، و هر نادانی نزد آنها اهل خُبره به تر پیش می ترها از بزرگ و کوچک

بـین بـا اخـالص و شـکاك فـرق      . شـود  آید و هـر آگـاهی فقیـر شـمرده مـی      می
  ».دهند گذارند و میش را از گرگها تشخیص نمی نمی

اؤُهم شرَار خَلْقِ اللَّه علَى وجه الْأَرضِ لأَنَّهم یمیلُونَ إِلَـى  علَم«: سپس در ادامه فرمود
خَالم بی حغُونَ فالبی رُّفالتَّح ولِ ودلِ الْعنْ أَهم مإِنَّه اللَّه مای و فوالتَّص فَۀِ والْفَلْس  ینَـا وف

ه علَـى    یضلُّونَ شیعتَنَا و موالینَ دوا اللـَّ بـلُوا عإِنْ خُذ و نِ الرِّشَاءوا ععشْبی باً لَمنْصا إِنْ نَالُوا م
لْیحذَرهم و الرِّیاء أَلَا إِنَّهم قُطَّاع طَرِیقِ الْمؤْمنینَ و الدعاةُ إِلَى نحلَۀِ الْملْحدینَ فَمنْ أَدرکَهم فَ

ینَهنْ دصلْی  هائنْ آبی أَبِی عثَندا حذَا ممٍ هاشاها أَبقَالَ ی ثُم انَهإِیم نْوع  د مـحنِ مفَرِ بعج 
                                                             

  .144، ص13؛ اعالم الهدایه، ج49، باب 38، ص11ل، محدث نوري، جمستدرك الوسائ. 1
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هلنْ أَهإِلَّا ع هرَارِنَا فَاکْتُمنْ أَسم وه باشـند؛   علماي آنها بدترین مردم روي زمین می 1؛و
از [آنهـا اهـل عـدول    ! خدا سوگند به. دگري دارن زیرا آنان میل به فلسفه و صوفی

کننـد و   روي می زیاده] بیت اهل[در دوستی مخالفین ما . و انحراف هستند] دین
اگر به مقـامی رسـیدند، از خـوردن رشـوه     . کنند شیعیان و دوستان ما را گمراه می

خدا را ریاکارانـه عبـادت   ] و به جایی نرسیدند[شوند، و اگر خوار شدند  سیر نمی
اینها راهزنان مؤمنان هستند و دعوت کننده به فرقه گمراهان ! بیدار باشید. کنند می

هر کسی آنها را درك کند، از آنها دوري نماید و دین و ایمـان   .]همچون صوفیه[
این حدیثی است کـه  ! اي اباهاشم: سپس فرمود. حفظ کند] از خطر آنان[خود را 

نقل کرده است، و این از ] ادقحضرت ص[پدرم از پدرانش از جعفر بن محمد 
  »!جز بر اهلش آشکار نکن پس آن را ؛باشد اسرار ما می

  :نکته
مراد از اهل فلسفه، یقیناً امثال مالصدرا و عالمه طباطبـایی کـه تقویـت کننـدة     

باشـد؛ بلکـه مقصـود     انـد، نمـی   بوده بیت بنیاد دین و مدافع عقالنی معارف اهل
رفـت و در   اسالم و عرب به شـمار مـی   ۀز فالسفاست که ا» اسحاق کندي«امثال 
کرده  او مدتهاي زیادي در منزل نشسته و گوشه نشینی اختیار .اقامت داشتعراق 

روزي یکی از شاگردان او . مشغول داشت ی انحرافیبود و خود را به نگارش کتاب
شرفیاب شد، هنگامی که چشـم حضـرت بـه او افتـاد      به محضر امام عسکري

» کنـدي «هاي اسـتادتان   ا در میان شما مرد رشیدي وجود ندارد که گفتهآی«: فرمود
تـوانیم   ما همگی از شاگردان او هستیم و نمـی : شاگرد عرض کرد ،»را پاسخ گوید

اگر مطالبی به شـما تلقـین و تفهـیم    «: فرمود امام. به اشتباه استاد اعتراض کنیم

                                                             
  .همان. 1
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 سپس. آري: شاگرد عرض کرد ،»توانید آن را براي استاد خود نقل کنید؟ شود، می
  1.مطالبی را به او براي مقابله با استادش تعلیم فرمود امام

  برخورد با ثنویه. 3
یعنـی همـان    ]دوگانـه پرسـتها  [ثنویه  فرقۀ دیگر در زمان حضرت عسکري

یکی خالق خیرات که همان یزدان  را پذیرفته بودند؛ ییمجوسها بودند که دو خدا
 2.ر که اهریمن است، پس یکی نور است و دیگري ظلمتباشد و دیگري خالق ش

با این گروه نیز برخورد شدیدي داشت و خطر آنها را گوشزد  عسکري حضرت
  .کرد می

اسحاق از محمد بن ربیع شـیبانی نقـل کـرده    : نقل کرده است مرحوم کلینی
بـه  در اهواز با مردي از ثنویه مناظره کردم و دالیل او بـر ثنویـت   : است که گفت

رفتم، در حالی که در دلم چیـزي  ] سامرا[» منَ راَي رَّس«نظرم قوي آمد، تا اینکه به 
دیـدم   ناهـ ناگ. نشسـتم » احمد بن الخصیب«کنار درِ خانۀ . از سخنان او مانده بود

تا نگاهش به من افتـاد،  . از در عمومی، خارج شد ]حضرت عسکري[ابومحمد 
تـا ایـن   » !، پس تو هم یکی بـدان است خدا یکی و یکتا؛ اَحد، اَحد، فَوحده« :فرمود

چگونـه   ]بـا خـود گفـتم    پس از به هوش آمدن[ 3،جمله را شنیدم، از هوش رفتم
  .حضرت از دلم خبر داد و مشکلم را حل کرد

براي والـدینش درخواسـت دعـا نمـود، در      شخصی از امام حسن عسکري
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م اهللاُ  «: در جواب نوشـت حضرت . حالی که مادرش مؤمنه و پدرش ثنوي بود حـر
داراي نقطـه از   »تـا «و . خدا مادرت را رحمت کند 1؛والدتَک و التَّاء منقُوطَۀٌ من فَوقٍ

حساسیت  ].خوانده شود» والدیک«که » یا«دو نقطه است، نه » ت«یعنی [باال است 
 تصـریح  ،شدید حضرت که عالوه بر دعا نکردن در حق پـدر دوگانـه پرسـت او   

دهد که نباید در تأیید این گـروه انحرافـی    خوانده نشود، نشان می» یا«اند که  کرده
  .کمترین اقدامی انجام گیرد

  برخورد با منحرفان از امامت. 4
در  بـرادر حضـرت عسـکري   » محمد بن علـی «گروهی از شیعیان به امامت 

کردنـد   میاي نیز تالش  عده. اعتقاد پیدا کرده بودند زمان حیات حضرت هادي
اشاره کرد که » ابن ماهویه«توان به  این مسئله را تبلیغ و تثبیت نمایند، از جمله می

این پندار را دستاویز قرار داده و به انحـراف شـیعیان    بعد از شهادت امام هادي
  2.پرداخت از امامت حضرت عسکري

شـاره  در این زمینه کارهاي مهمی انجام داد که به اهم آنهـا ا  حضرت عسکري
  :شود می

  3.معجزات، کرامات و خبرهاي غیبی وسیع اثبات امامت خویش از طریق. 1

» ابـو هاشـم داود بـن قاسـم    «؛ حفظ مسائل امنیتّـی دربـارة امامـت خـویش    . 2
را وارد » جعفـر «و بردارش  چند نفر در زندان بودیم که امام عسکري: گوید می

رفتـیم و گـرد ایشـان     براي عرض ادب و خدمت به سوي حضرت. زندان کردند
                                                             

، 13؛ اعالم الهدایه، ج221، ص3؛ و کشف الغمه، اربلی، ج294، ص50بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج. 1
  .144ص

  .234مسعودي، ص ،اثبات الوصیۀ. 2
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امام متوجه حضـور  . کرد که از علویان است در زندان، مردي ادعا می. جمع شدیم
چـه  گفتم که  اگر در جمع شما فردي که از شما نیست نبود، می: وي شد و فرمود

  .بیرون رود، و او بیرون رفت تابه آن مرد اشاره کرد  سپس. شوید آزاد می زمانی
از او بر حذر باشید، او گزارشی از آنچه  ،شما نیست این مرد از«: سپس فرمود

یکـی از  » .سـت ا و هـم اکنـون در میـان لبـاس او     هاید براي خلیفه تهیه کـرد  گفته
حاضران او را تفتیش کرد و آن گزارش را که دربارة ما مطالب مهـم و خطرنـاکی   

  1.کشف کرد، نوشته بود

از  ،بـا جمعـی از دوسـتان    :گوید می» علی بن محمد« ؛رفع شبهه از شکّاکان. 3
امـام  [خلیفه را دیـدیم کـه همـراه ابومحمـد     . اهواز به سمت عراق حرکت کردیم

ـ  رَّس«مـا در  . رفتند به سمت بصره می ]حسن عسکري ممنتظـر  ] سـامرا [» يأَن ر
  .برگشت آنها ماندیم

خـویش را از سـر    هبرگشت و نزدیک ما رسید، با یک دست کال وقتی امام
دست گرفت، و دست دیگر را بر سرش کشید و به چهـرة یکـی از    برداشت و در
ک  « :بالفاصـله گفـت  ] که حضرت به او تبسم کرد[آن مرد . ما تبسم کرد   أَشْـهد أَنـَّ

ۀُ اللَّهجح  رَتُهیخ ت خدا و برگزیدة او هستی شهادت می2؛ وگفتیم» .دهم که تو حج :
اگـر  : با خـودم گفـت   ت او شک داشتم،من در امام: چه شده است؟ گفت! فالنی

م کـرد     برگشت و کاله را از سر برداشت و دست دیگرش را بر سر کشـید و تبسـ
  ».کنم و من به امامت او اعتراف می] شود امام بر حق است معلوم می[

اسـحاق بـن   «بـه   راهنمایی مردم توسـط نامـه؛ از جملـه نامـۀ حضـرت     . 4
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از آوردن کـل آن   1باشـد،  آن طوالنی مـی است، که چون متن » اسماعیل نیشابوري
  :کنیم کنیم و فقط به نکات کلّی موجود در نامه اشاره می صرف نظر می

نُ  «. ما که بر دوستان خود دلسوز و از احسان خداوند بر آنهـا شـادمانیم  . 1 نَحـ
و اللَّهدملُ بِحأَه هتمعرّ ُ ننَس نَا وائیللَى أَونَرِقُّ ع تیانِ اللَّهبسعِ إِحبه حمـد و نعمـت    2؛ بِتَتَاب
کنیم و از احسان خداوند بـر   بیتی هستیم که بر دوستان خود دلسوزي می الهی اهل

  ».آنها شادمانیم
نجات شیعیان از آتـش و رسـیدن آنـان بـه      ،بیت ترین آرزوي ما اهل بزرگ«. 2

  ».بهشت است
نْ   «: اسـت ] در زمـین [خدا  تحجترین آیت الهی  بزرگ. 3 مـ ظَـمۀٍ أَع ُآیـ أَي و 
  ».تر از حجت خدا است ؛ و کدام آیه بزرگاللَّه حجۀِ
نَّ علَـیکُم   «: ترین منّت و نعمت خداوند بر شما، وجود امامان اسـت  بزرگ. 4 مـ

کُمنَبِی دعب اءیلۀِ الْأَواولیا بعد از پیامبرتان بر شما منت نهاد با آوردن؛ بِإِقَام.«  
ها و وجود من در بین شما، از محبتهاي الهی بر شما است کـه   هدایتها، نامه. 5

نْ  «: خواسته است نعمتهاي خود را بر شما تمام کند] خداوند[ مـ اللَّه بحا یلَا ملَو و
؛ و اگـر خـدا اتمـام    ...ی حرْفاًو لَاسمعتُم منِّ خَطّاً تَمامِ النِّعمۀِ منَ اللَّه علَیکُم لَما رأَیتُم لی

داشـت، قطعـاً نـه خطـی از مـن       نعمت از سوي خود براي شـما را دوسـت نمـی   
  3».شنیدید دیدید و نه حرفی می می

ت و اطاعـت، حمایـت مـالی نیـز       بیت باید نسبت به اهل. 6 عالوه بر محبـ
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  ... .داشته باشید
  هاي جانشین خود تعیین نشانه. 5
او . تـرین نامـه رسـانهاي آن حضـرت بـوده اسـت       بزرگ یکی از» ابو االدیان«
در بیماریی کـه امـام بـا آن از    . بردم هاي آن حضرت را به شهرها می نامه: گوید می

اینها را به مدائن : هایی نوشت و فرمود حضرت نامه. دنیا رفت به خدمتش رسیدم
شـدي،  بري، پانزده روز در سامرا نخواهی بود، روز پانزدهم کـه داخـل شـهر     می

سـرور مـن،   : ، عرض کـردم ...خواهی دید که از خانۀ من ناله و شیون بلند است 
نماز خواندن بر جنـازة  : امام بعد از شما کیست؟ حضرت سه نشانه ارائه فرمودند

ها، و جواب دادن به زائران قمی، کـه هـر سـه در حضـرت      من، خبر دادن از نامه
  1.محقّق شد مهدي

ــده ب ــانی دی   ســتهعســکري از دار ف
ــم   ــاره وادي غ ــامرّا دوب ــته س   گش
  عازم جنگ شـده بـا قلـب سـوزان    

  

ــته     ــدي نشس ــر رخ مه ــاتم ب ــرد م   گ
  بر پـدر صـاحب زمـان بگرفتـه مـاتم     
ــان   ــته مهم ــر گش ــرا و پیمب ــزد زه   ن

  

                                                             
؛ بحـاراالنوار،  660پیشـوایان، مهـدي پیشـوایی، ص    ة؛ سـیر 475کمال الدین، شـیخ مفیـد، ص  : ك.ر. 1

  .332، ص50مجلسی، ج محمدباقر



 49                                             با انحرافات       هاي برخورد امام حسن عسکري شیوه

  

 فهرست منابع

، انتشـارات ذوي  مناقـب آل ابـی طالـب   محمد بـن علـی،   ابن شهرآشوب، . 1
  .ش 1387/ق1429القربی، سوم، 

، دار الکتـاب االسـالمی،   کشف الغمۀ فی معرفَـۀ االئمـۀ  علی بن عیسی، ، اربلی. 2
  .م1981/ق 1401بیروت، 

 .ش 1374قم، ، ، مؤسسه امام صادقسیره پیشوایانمهدي،  ،پیشوایی. 3
 ، ترجمه صادق حسن زاده،تحف العقول عن آل الرسولعلی بن شعبۀ،  ،حرّانی. 4

  .ش1382انتشارات آل علی، قم، 
  .ق1413قم، چاپ پنجم، ، معجم رجال الحدیث، ، ابوالقاسمییخو. 5
  .ش1375کتابفروشی مرتضوي، تهران، چاپ سوم، ، مجمع البحرینطریحی، . 6
  .، بی تابیروت، المکتبۀ العلمیه، تاریخ فالسفۀ االسالممحمد،  ،لطفی جمعه. 7
  .ق 1403م، مؤسسۀ الوفاء، بیروت، چاپ دو، بحاراالنوار، ، محمدباقرمجلسی. 8
  .ق1422چاپ اول، ، قم، اعالم الهدایۀبیت،  مجمع جهانی علوم اهل. 9

چاپ سـوم،  آل البیت، قم، مؤسسه ، مستدرك الوسائلحسین، نوري، محدث . 10
  .ق1408
، المطبعـۀ الحیدریـه،   اثبـات الوصـیۀ  ، ، ابوالحسن علی بن الحسـین مسعودي. 11
  .ش1374نجف، 

  


