
 استاد سید جواد بهشتی چهارم جلسه
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است که در این هزار و چند صد  «والدت امام زمان علیه السالم»یکی از موضوعات بسیار مهم درباره امام زمان علیه السالم  

مخالفین هم همین است. شیعیان از آغاز تا امروز همه معتقد بودند که  یکی از حربه هایساله زیاد مورد بحث قرار گرفته است. 
در آخرالزمان »این را قبول دارند که پیامبر فرموده  آن ها مده است. اهل سنت همۀ فرقه هایآ امام زمان علیه السالم به دنیا

امام حسن عسکری علیه  مهدی به دنیا آمده و فرزند»اما بعضی از اهل سنت عقیده دارند که  ؛«منجی ظهور خواهد کرد و مهدی
ما در این برنامه به اندازۀ زمانی که «. زمان به دنیا خواهد آمدالدر آخر و به دنیا نیامده، » گویندها هم می بعضی ؛«السالم است

 موضوع مهمی است.  زیرا که داریم و به اندازۀ سوادی که داریم می خواهیم به این موضوع بپردازیم،
 

 احادیث والدت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
 المؤمنین،امیر از پیامبر،  !پر تعداد !پر تعداد !است؟ احادیث پر تعدادما از کجا می گوییم که امام زمان علیه السالم به دنیا آمده 

بعضی از آن احادیث را دوست دارم  «.مهدی از ماست»السالم داریم که  مامام حسن تا امام حسن عسکری علیهو ، فاطمه زهرا
 !کنیدمی خواهم که برای دیگران ارسال  در این برنامه بیان کنم و از شما

 وُ  ْن مِ  المهدی  »بر شروع می کنیم؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث زیادی می فرمود: اول از پیغم
ْ
« یِد ل

 وُ  ْن رجٌل مِ »مهدی از فرزندان من است، یا 
ْ
مردی از اهل بیت من « اهل بیتی ْن رجًل مِ »مردی از فرزندان من است، یا « دیل

 پس مهدی از فرزندان پیغمبر است.  .خواهد آمد
فاطمه زهرا سالم  ؛ایی از آن را انتخاب کردمیک حدیث طوالنی است من قسمت ه ،حدیث دوم از فاطمه زهرا سالم الله علیها

م بعد از من اما« بعدی ةیا علی انت اإلمام و خلیف» طالب فرمود: فرمایند: پدرم پیغمبر به همسرم علی بن ابیالله علیها می
خلیفۀ پس و امام پس از تو « فابنک الحسن»از دنیا رفتی، که تو « فإذا مضیَت »و خلیفه تو هستی، تو شایسته ترین هستی، 

فإذا »برادرش حسین،  ،از دنیا رفتو به شهادت رسید که حسن « فإذا مضی الحسن فالحسین»از تو پسرت حسن است، 
در پایان بر اسامی ائمه را بردند و یکی یکی پیغم ؛ واز دنیا رفت فرزندش علی بن حسین که حسین« مضی الحسین ابنه علی

که امام حسن عسکری علیه السالم « فإذا مضت الحسن فإبنه المحمد»فرمودند:  و به امام عسکری علیه السالم رسیدند
از این طیف احادیث ما کم . است «المهدیحسن البن  ةحج»یعنی  «محمد»مسلمان ها پس از او امام و خلیفۀ  ،از دنیا رفت

 آدرس داده است.  در آن پیغمبر کهنداریم، 
 

 !دوازده مهدی



ا اثنی عشر مهدًی » امام حسین علیه السالم فرمود: « اولهم امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب »مهدی داریم،  ۱۲ما « منَّ
 وُ  ْن مِ  ُع اِس م الت  ُه رُ ِخ آو »، است« امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب»نفر  ۱۲آن از اولین 

ْ
نهمین فرزند از نسل  ،نفر دوازدهم« یِد ل

فرماید این حدیث می و حال طالب است، مهدی فرزند علی بن ابیو من است. پس ما تا حاال گفتیم مهدی فرزند پیغمبر است، 
 همان «محمد بن حنفیه»ای در جامعه پیدا شده بود که گوید یک عقیدهی میرِ ی  ْم اسماعیل حِ  .حسین بن علی استمهدی فرزند 
التماس  و خدمت امام صادق علیه السالم رسیدمبه همبن خاطر من هم خیلی پریشان بودم،  ؛است «مهدی»او و غایب است 

الم به من فرمود به م صادق علیه الساما !مرا نجاتم بده از هالکت و هانر  ای فرزند رسول خدا من را از این گمراهی بِ  که کردم
گر است  که او دوازدهمین امام از امامان هدایت«  و هو ثانی عشر من األئمة الهداة»ششمین فرزند از فرزندان من، زودی 

با  بعد از رسول الله، که اول آنها امیرالمؤمنین و آخر آنها بقیه الله فی االرض و صاحب الزمان است. پس امامان ما یکی یکی
 ند حضرت مهدی علیه السالم را. ه اجزئیات توصیف کرد

 
 ابیاتی که روح القدس بر زبان شاعر جاری کرد

آن شاعر انقالبی که قصیده ای برای اهل بیت سروده بود خدمت آقا  «دعبل خزاعی»این قصه هم خیلی قصۀ شیرینی است، 
روح القدس این دو بیت »امام رضا علیه السالم گریست و فرمود: علی بن موسی الرضا علیه السالم رسید، قصیده اش را خواند، 

خــــلت  ــــاتیمـدارس آ :»؟ قصیده اینگونه شروع می شود ستاین دو بیت آخر چی «.آخر را به زبان تو جاری کرده است
 ! کهاهل بیت پیغمبر یعنی هستند؟ چه کسانیمعلم ها  ؛معلم ها نیستنداما  وجود دارد،یعنی مدرسه های قرآن «  مــــن تالوة

«  خــــروج إمــــام ال محـــالة خارج »دو بیت آخر که امام رضا را گریانده چیست؟ این اشعار است که  .از آنها خالی است
با الطاف  و با اسم خدا قیام می کند،« عــــلی اسم الله والبرکات  قــــومی »حتمًا قیام خواهد کرد، و قیام امامی که حتمًا 

 یجـــــز یو »کند،  حق و باطل را از هم جدا می«  کــــل حـــــق وباطل نایفــــ ــــزیمی »الهی وارد صحنه می شود، 
امام رضا علیه السالم  .ها و بدکاران را کیفر می دهد بدیو ها و نیکوکاران را،  دهد خوبیپاداش می«  علی النعماء والنقمات

می آیا آوردی  خود که االن در شعرهایرا ین امامی ا« فهل تدری من هذه االمام» فرمود: ای دعبلاین شاعر انقالبی به 
چنین  من فقط از شما شنیدم که خیر،من گفتم  «فقلت ال یا موالی» قیام می کند؟ چه زمانیو « و متی یقوم»دانی کیست؟ 

 االرَض  ُر ه  َط یُ »ز شما اهل بیت قیام خواهد کرد، امامی ا« خروج امام منکمب»ام من شنیده« سمعُت »کسی خواهد آمد، 
 ْم و یَ  الفساِد  َن مِ 

ُ
 ل

ً
امام رضا علیه « فقال»م، ه امن همین را شنید ؛د پاک می کند و از عدل پر می کندزمین را از فسا« ها عدال

و » ؛امام جواد علیه السالم ،محمد بن علی ،امام پس از من جواد است« یا دعبل، األمام بعدی محمد ابنی»السالم فرمود: 
بعد از امام « و بعد علی ابنه الحسن»امام علی نقی،  ،علی بن محمد او فرزند ،بعد از محمد بن علی« بعد محمد ابنه علی

شیعه چند صد از این احادیث  !ها احادیث شیعه است این .«و بعد الحسن ابنه الحجة»هادی علیه السالم فرزندش حسن، 
است و همه  حجتی که قیام کننده «رالقائم المنتظ  » ؛اندهدآدرس این منجی را دا ،دارد که از پیامبر تا امام عسکری علیه السالم

 . چشم به راه او هستند
 

 مرگ جاهلی
یکی از نواب  - «ریْم ع  محمد بن عثمان » :هدیه کنم به شما عاشقان امام زمان علیه السالم و کنمجا عرض  یک سند دیگر این

إن :»از امام حسن عسکری علیه السالم نقل می کند که  - های آینده توصیف خواهیم کردنامهاست که در بر  ای چهارگانه



و من مات و لم یعرف امام » زمین هیچگاه از حجت خدا خالی نمی شود، « من حجة الله علی خلقه ااالرض ال تخلو 
هذا  ان  »بعد فرمود، « فقال»هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به جاهلیت مرده است، « میتة جاهلیةزمانه مات 

گفته شد به امام حسن عسکری « فقیل یابن رسول الله»به روشنی روز این مطلب روشن است، « حق   هاَر الن   ما أن  ک حق  
 ا چه کسی امام و حجت است؟بعد از شم« عدکفمن الحجة و االمام ب»علیه السالم ای پسر پیغمبر 

های پیغمبر  فرزندان ائمه را بکشند تا پیشگویی که خلفای عباسی در کمین بودند ،از زمان امام رضا علیه السالم به بعدچون 
خیلی زود  ؛ وساله ۴۲ و ساله ۲۸ ،ساله ۲۵ ،امام یازدهم سنین خیلی کم داشتندو امام دهم  ،لذا امام نهم ؛درست از آب در نیاید

لذا امام حسن  ؛گرفتندهایشان را هم تحت نظر می بچه ؛ها بچه دار شوند اصاًل دوست نداشتند که آن؛ چون کشته شدند
امام و  ،خوب ای پسر پیغمبر»پرسیدند:  .خلفا باشدچشم قاعدتًا باید به دور از  ،شودعسکری علیه السالم که صاحب فرزند می

امام و حجت پس از من اوست، « هو االمام و الحجة بعدی»فرزندم محمد « فقال ابنی محمد»ت؟ حجت بعد از شما کیس
زیاد  ،هر کس بمیرد و او را نشناسد بر جاهلیت مرده است. از این سری احادیث« فمن مات و لم یعرفه مات میتة جاهلیة»

 .منتشر کنند وعه باید این احادیث را حفظ جوان های شی ؛داریم
 

 والدت امام زمان عجل الله تعالی فرجهقصه 
حفظ آنها که بیاموزیم، خود  یها به بچهما باید  ااین قصه ر  ...؛کنممه می خواهم یک قصه ای را تعریف از اینجا تا پایان برنا

امام  ،۲۵۵روز چهاردهم شعبان سال  می گویددختر امام جواد علیه السالم  کنند. حکیمه خاتونبرای دیگران نقل  و ،ندکن
 ،نماز خواندیم و افطار کردیمو م من هم به خانه امام حسن آمد ،عسکری علیه السالم مرا جهت افطار به خانه خود دعوت کرد

خواهد فرزندی به ما بدهد که به زیرا خداوند می ،عمه جان امشب در منزل ما بمان»امام فرمود  که خواستم به خانه برگردم
ضاللت  بعد از آنکه ،نیان داده خواهد شد، علم و ایمان و هدایتش همه جهان را فرا خواهد گرفتواسطه او حیات جدیدی به جها

، گفت «خاتوناز نرجس »امام فرمود  «این فرزند از چه کسی به دنیا می آید؟»حکیمه پرسید  «و گمراهی در دنیا شایع شد
با موسی بن عمران  او شباهت ؛هایی با پیامبران دارندهتاما شبند که مهدی فرمود «ی ندارد از باردارینرجس خاتون که عالمت»

ه می گوید نزد نرجس خاتون یمکح ؛کسی نمی دانست اما هم باردار بود مادر موسیزیرا  ،موسی استپنهان بودن بارداری مادر 
شما از خانواده اهل بیت  پاسخ داد ؟وضع شما دیشب چگونه بودکه سوال کردم  ؛شستم گویا یک درد کمی احساس می کردن

ة»برای چه این سوال را می پرسید؟ جواب داد  ،هستید  « أن  الله تعالی سیهب لك في لیلتك هذه » !دخترم ،عزیزم «یا بنیَّ
 » ،خداوند امشب هدیه ای می خواهد به تو بدهد

ً
 »پسری،  «غالما

ً
: حکیمه می گوید «.فی الدنیا و االخرة» سروری، «سیدا

قبل  ؛نماز شب خوانداو هم  جایگاه استراحت رفتم و نیمه شب برخاستم و نماز شب خواندم و نرجس خاتون هم بلند شد و آنگاه به
صدای همین که شک کردم  دیدم ناگهان ،من شک کرده بودم به سخن امام حسن علیه السالم ،بیاید او که درد به سراغ از این

 ؛تولد این نوزاد نزدیک است « فهاك االمر قد قرب »، ای عمه !عجله نکن« لی یا عمةعجال ت:» امام حسن آمد فرمود 
بعد پرسیدم احساس  ؛که درد زایمان به سراغ نرجس خاتون آمد ،حکیمه می گوید من سوره های یاسین و سجده را تالوت کردم

خاتون را گرفت و پس از  اطراف نرجسپارچه روی او انداخت و فاصله ای نشد که هاله ای از نور  !پاسخ داد بله ؟درد می کنید
 .چند لحظه حجت خدا به دنیا آمد

  .یکی از گزارشاتی است که از تولد امام زمان علیه السالم به دست ما رسیده استبلکه  ؛است مستند این گزارشی
 



 شکست خوردن توطئه دشمنان
گوید: برای تهنیت بعد از چند روز حکیمه می .کردمیپنهان از چشم دشمنان البته امام حسن عسکری علیه السالم این نوزاد را 

  ُد یَو ُنر  »این آیه را می خواند  کهی دست مادر دیدم طفل را رو و خدمت امام حسن علیه السالم رسیدم 
َ
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ْ
حقیقت این است که باطل نابود  ،حق آمد و باطل نابود شد«  َجاَء ال

 شدنی است.
عمت الظلمة انهم ز »الله تعالی فرجه الشریف فرمود: امام حسن علیه السالم هنگام والدت فرزندش امام مهدی عجل

تا این نسل قطع شود که پیغمبر « سللیقطعوا هذا الن»من را می کشند  که جباران ستمگران خیال می کردند« یقتلوننی
خدا اراده کرده بود  ،برسند خود نتوانستند به آرزویو  ند،را به گور برد آن ها اما آرزوی ،فرمود امامت این گونه ادامه پیدا می کند

ولی به  !تا موسی بین آنها باشد است گفتند شاید صدهزار بنی اسرائیلی کشته شده ،گونه که اراده کرد موسی بن عمران همان
ن تا سن جوانی تا به در کنار فرعو و دریا بود و به کاخ فرعون وارد شدآب گهواره اش  ؛اراده خداوند موسی بن عمران به دنیا آمد

 .برسد ریت خودمأمو
 

 عقیقه
کنید  «عقیقه» خود هایبرای بچه»پیغمبر فرمود  که از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یکی از سنت ها این بوده

، برای آینده آن ها ، برای فکرآن ها ، برای روحآن ها ، برای جانآن ها برای جسم ،هاظت بچهحفامبرای  ،هابرای سالمت بچه
 بهبه عنوان عقیقه  را گوسفند ینچند ،ن عسکری علیه السالمآن وقت امام حس است. خیلی سفارش شدهعقیقه  آن ها
ها فرق می کند، او کاری جهانی می خواهد انجام بدهد، بچه زند با همۀفرمود چون این فر  ؛های مختلف بین فقرا فرستادمحله
 .ای باید باشدویژه ه یاو هم عقیق ه یقعقیپس 

 
 برخی نام های حضرت

 ؛نام پیغمبر است نام اول :دو سه کلمه عرض می کنم ؛یک بحث جداگانه می طلبد ،ند که خوده انام هایی برای این مولود گذاشت
آمده  احادیثاز نام هایی که زیاد در  .صلی الله علیه و آله و سلم «حمدم»نام من است  ،در احادیث متعددی پیغمبر فرمود نام او

امام زمان  اسامی بعضی ها این ؛بقیة اللهو ب االمر، صاحب الزمان، الله، صاح حجة ؛هدایت شده هدایت کننده ،«مهدی» است
 است. زبان پیامبر و ائمه به ما رسیده از ،در احادیثاست که علیه السالم 

یکی از یاران که  «شمعون»قیصر روم بوده و از دودمان  هم که نوۀ را امام زمان علیه السالم خیلی دوست داشتم سرگذشت مادر
. را هم تعریف می کردم که فرصت نشدماجرای بسیار شیرین و اعجاز آمیزی دارد آن  و ،است درجه یک عیسی بن مریم بوده

 .قصه شیرینی استخیلی حتما در کتاب ها بخوانید 
 ؛دهدشناسند قرار خود را می و ما را جزء کسانی که امام زماِن  دهدقرار  خواهیم که همه ما را مورد عنایت امام زماناز خداوند می

  ...شاءالله ان

 خدانگهدار شما
 


