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امام رضا از پدران بزرگوار خود، از امام مجتبى عليهم الّس��ام نقل 

كردند كه آن حضرت چنين فرمود: از دائى ام هند بن ابي هاله كه پيامبر 

اكرم صلى الَلّ عليه و آله را خوب وصف مى نمود در باره اوصاف و شمائل 

آن حضرت سؤال كردم، او چنين گفت: حضرت رسول صلى الَلّ عليه و آله 

بسيار با هيبت بودند، چهره ايشان همچون ماه شب چهاردهم مى درخشيد، 

با قّدى بلندتر از افراد متوّسط القامه و كوتاهتر از افراد الغر و بلند قامت، و 

داراى سرى بزرگ بود، موهاى آن حضرت نه خيلى مجّعد بود و نه كاما 

صاف و نرم، اگر قس��مت بافته موهاى ايش��ان، باز مي شد، حضرت فرق 

باز مي كردند  و إاّل آن را به حال خود گذاش��ته و در هر حال در مواقعى 

كه موى خود را بلن��د مي كردند بلندى مو از الله گوش تجاوز نمي كرد، 

رنگشان درخشان بود، پيشانى پهن و ابروانى كشيده و كمانى داشتند، و 

ابروان آن حضرت در عين كش��يده بودن، كامل و پر مو بود ولى پيوسته 

نبود، و هر گاه عصبانى مى ش��دند، رگ ميان ابروهايشان متوّرم مي شد، 

بينى آن حضرت باريك و در وس��ط كمى برجسته بود، نورانّيتى داشتند 

كه هميش��ه آن حضرت را در بر داشت، بقسمى كه كسى كه در او تأّمل 

نداشت متكّبرش فكر مي كرد.محاسن آن حضرت كوتاه و پر پشت بود، و 

گونه هايشان هموار و كم گوشت، دهانشان بزرگ  و دندانهايشان سفيد و 

بّراق بود، رشته مويى نازك از گردن يا سينه تا ناف داشتند، گردن او گوئى 

تنگى نقره فام بود.خلقتى همگون داشتند، بدنشان فربه بود و در عين حال 

سينه و شكم در يك سطح قرار داشت، شانه هايى پهن و عضانى و بدنى 

سفيد و نورانى داشتند.

از زي��ر گردن آن حضرت تا ناف، رش��ته مويى نازك مثل يك خط 

قرار داشت، پايين سينه و شكم مبارك ايشان و ساير قسمتها عارى 

از مو بود، و در مقابل، س��اعد، ش��انه ها، و باالى سينه شان پر مو 

بوده، س��اق دستش��ان كشيده، كف دستش��ان درشت و دستها و 

پاهاى مباركش��ان زبر  بود، دست و پاهايشان متناسب و 

استخوانهايشان صاف و بدون كجى بود. كف پاهايشان 

كاما گود بود، قس��مت قوزك پا به پايين )كه معموال داخل كفش قرار 

مي گيرد( خيلى پر گوشت نبود، و آب از روى پايش رّد مي شد و نمى ايستاد. 

وقت��ى بحركت درمى آمدند با قدرت قدم بر مي داش��تند، در حال حركت 

كم��ى متمايل حرك��ت مى كردند، با وقار و س��ريع راه مى رفتند، گويا در 

س��رازيرى به س��مت پايين در حركتند، هنگامى كه به چپ و راست رو 

مي كردند با تمام بدن به آن سو رو مي كردند، چشمانشان به زير افتاده بود 

و نگاهشان به زمين طوالنى تر از نگاهشان به آسمان بود، معموال خيره 

خيره نگاه نمي كردند، به هر كس مي رسيدند، سام مي كردند.امام حسن 

عليه الّسام ادامه دادند: به او گفتم: گفتار آن حضرت را برايم وصف كن. 

گفت: آن حضرت پيوس��ته محزون و هميش��ه در فكر بودند، آسايش و 

راحتى نداشتند، در جايى كه نياز نبود سخن نمى گفتند.

گفتارش��ان س��نجيده و كامل بود، نه زيادى سخن مي گفتند و نه 

كم، كامش��ان متين بود، زش��ت و سبك صحبت نمي كردند، نعمت و 

محّبت ديگران هر چند كم، در نظرش��ان ب��زرگ بود و چيزى از آن را 

مذّمت نمي كردند، از طعم غذا، نه تعريف مي كردند و نه اظهار ناراحتى 

مي كردن��د، دنيا آن حضرت را عصبانى نمي ك��رد، و وقتى پاى حّق در 

ميان بود كسى ايشان را نمى شناخت و چيزى در مقابل غضبشان تاب 

مقاومت نداشت تا اينكه حّق را پيروز گردانند، براى اشاره كردن با تمام 

دس��ت اشاره مي كردند و در هنگام تعّجب دست خود را برمي گرداندند، 

و در هنگام صحبت دس��ت راس��ت را بدس��ت چپ نزديك كرده و با 

شست راست خود به كف دست چپ مي زدند، و در هنگام غضب چهره 

خود را با ناراحتى برمي گرداندند، و در هنگام خوش��حالى، چشم به زير 

مى انداختند، بيش��تر خنده شان تبّسم بود، بسيار زيبا لبخند مي زدند و در 

هنگام خنده دندانهاى سفيدشان هويدا مي شد.

امام حس��ن عليه الّس��ام فرمودند: اين حديث را مّدتى از حس��ين

 

عليه الّسام پنهان داشتم، سپس به او گفتم و ديدم قبل از من از او سؤال 

ش در باره ورود و خروج 
كرده است و نيز متوّجه شدم آن بزرگوار از پدر خوي

اوصاف و شمايل 

حضرت رسول اكرم 

صلى الَلهّ عليه و آله
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و نشستن و شكل آن حضرت س��ؤال كرده و چيزى باقى نگذارده بود.

امام حسين عليه الّسام فرمودند: از پدرم عليه الّسام در باره وضع ورود 

حضرت رس��ول صلى الَلّ عليه و آله سؤال كردم، پدرم فرمودند: وضع 

ورود آن حضرت براى خودشان مجاز بود، وقتى به منزل مي رفتند وقت 

خود را سه قسمت مي كردند، يك قسمت براى خداوند- تبارك و تعالى- و 

يك قسمت براى خانواده و يك قسمت نيز براى خود، سپس قسمت خود 

را بين خود و مردم تقسيم مي كردند، و اّول خواّص وارد مى شدند و پس 

از آن ساير مردم  و چيزى از آن را نسبت به ايشان دريغ نمى فرمود، و در 

مورد قسمت اّمت، روش آن بزرگوار اين گونه بود كه اهل فضل را با اجازه 

دادن به آنها به اندازه فضلشان در دين، بر ديگران ترجيح مى دادند. بعضى 

از آنان، يك حاجت داشتند، بعضى دو حاجت و بعضى بيشتر، پس به آنها 

مى پرداختند و آنان را نيز- به آنچه كه باعث اصاحشان و اصاح اّمت 

بود، از جمله با جويا شدن از احوالشان و نيز گفتن مطالب الزم- مشغول 

مي كردند. و مي فرمودند: افراد حاضر به افراد غائب اباغ كنند و هر كس به 

من دسترسى ندارد، حاجتش را به من برسانيد، زيرا هر كس نياز نيازمندى 

را كه خود قادر نيس��ت نياز خود را به حاكم برس��اند، در نزد حاكم مطرح 

نماي��د، خداوند او را در قيامت ثابت قدم خواهد فرمود.در نزد آن حضرت 

فقط همين مطالب مطرح مي ش��د و از هيچ كس چيزى جز اينها قبول 

نمي فرمود، همچون پيشاهنگان جستجوگر وارد مي شدند و با دست پر و 

دين شناس و قادر به هدايت ديگران خارج مى شدند.

حضرت فرمودند: در باره خروج رس��ول اكرم صلى الَلّ عليه و آله و 

اينكه پس از خارج شدن چه مي كردند از پدرم سؤال كردم، پدرم فرمودند: 

 خود را، جز در مواردى كه به ايشان مربوط مي شد، 
رسول اكرم )ص( زبان

حف��ظ مي كردند، در ميان مردم تحبيب قلوب مي كردند و آنان را از خود 

نمى راندن��د، كريم و بزرگ هر قومى را رئيس آنان قرار مي دادند، از مردم 

بر حذر بودند بدون اينكه خوشرويى خود را از آنان دريغ كنند، از اصحاب 

د و از مردم در مورد مسائلى كه بين 
خود سراغ مي گرفتند و تفّقد مى فرمودن

خود مردم بود سؤال مي كردند، بدون افراط و تفريط، نيكى را تحسين و 

تأييد، و بدى را تقبيح و بى ارزش مي كردند. ميانه رو و يكسان بودند، هيچ 

گاه غفلت نميكردند مبادا كه مردم غفلت كنند يا خس��ته  شوند، در حّق 

كوتاه��ى نمي كردند، و از حّق تجاوز نمي كردند، و اطرافيان حضرتش از 

بهترين مسلمانان خّير بودند، و برتر و باالتر از همه نزد آن حضرت آن بود 

كه خيرش بهمه مي رسيد، و هر كس نسبت به ديگران بهتر همدردى و 

كمك ميكرد نزد آن حضرت مقام و منزلتى بزرگتر داشت. امام حسين عليه 

ل كردم؟ فرمود: در نشستن 
الّسام فرمودند: در مورد نشستن حضرت سؤا

و برخاستن بذكر مش��غول بودند، در اماكن عمومى اقامت نمي كردند و 

از اين كار نهى مي فرمودند، هر وقت به مجلس��ى وارد مى شدند، در آخر 

مجلس مى نشستند و همواره به اين كار دستور مى دادند، با همنشينان خود 

يكسان برخورد مي فرمود تا كسى گمان نبرد كه ديگرى نزد آن حضرت 

گرامى تر است، هر كس با آن حضرت همنشين مى شد حضرت در مقابل 

او آن قدر صبر مي كردند كه اّول خود او بلند شود و مجلس را ترك كند، 

هر كس از آن حضرت حاجتى مي خواس��ت يا با دست پر برمي گشت يا 

در جواب، گفتارى نرم و مايم دريافت مي كرد، خلق و 

خوى ايشان ش��امل حال همه بود، براى مردم همچون 

پدرى مهربان بودند، در مورد حّق، همه در مقابل ايش��ان يكسان بودند، 

مجلس ايشان، مجلس حلم، حياء، صداقت و امانت بود، صدا در آنجا بلند 

نمي شد و از كسى هتك حرمت نمى گرديد و لغزش كسى بازگو نمي شد، 

هم��ه از روى تقوى با هم برابر و به هم پيوس��ته و متواضع بودند، افراد 

بزرگتر را احترام مى كردند و به اطفال مهربانى مى نمودند و افراد حاجتمند 

را بر خود ترجيح داده و افراد غريب را پناه مى دادند.پرس��يدم: رفتارشان با 

همنشينان خود چگونه بود؟ فرمودند: دائما خوشرو و مايم بوده و خوش 

برخورد بودند. س��خت گير و خش��ن، داد و فرياد كن و بد زبان نبودند، نه 

عيبجوئى مى كردند و نه حمد و ثناى كسى را مى گفتند، در مقابل آنچه كه 

دوس��ت نمى داشتند، خود را به غفلت مي زدند و به روى خود نمى آوردند، 

كسى از ايشان نااميد نمي شد و آرزومندانشان محروم نمى شدند. سه كار را 

كنار گذاشته بودند: بحث و جدل، زياده روى و آنچه كه به ايشان مربوط 

ار را در مورد مردم انجام نمى دادند: كسى را مذّمت و 
نمى ش��د. و س��ه ك

تقبيح نمي كردند، لغزشها و مسائل پنهانى افراد را دنبال نمى كردند و در 

موردى تكلّم مى فرمودند كه اميد ثواب داشتند، وقتى صحبت مي كردند 

همه ساكت بودند و كسى كوچكترين حركتى نمي كرد و هر گاه سكوت 

مي فرمود، ديگران صحبت مي كردند. در حضور ايشان، مجال سخن گفتن 

را از ي��ك ديگر نمي گرفتند، اگر كس��ى در خدمت آن حضرت صحبت 

مي كرد، بقيه سكوت ميكردند تا سخن او تمام شود بعد بكام اّولشان بر 

مي گشتند به هر چه ديگران را مي خندانيد حضرت ميخنديد، و از هر چيز 

كه ديگران تعّجب مي كردند تعّجب مي فرمود، در مقابل افراد غريب كه 

در گفتار و درخواست، رفتار درستى نداشتند صبر مي كرد، و حّتى اصحاب 

آن حضرت بدنبال چنين افرادى مى گشتند و حضرت مي فرمودند:وقتى 

حاجتمندى را ديديد كه در پى برآوردن نياز خويش اس��ت او را كمك 

كني��د و حمد و ثناى افراد ضعي��ف االيمان و منافق را نمى پذيرفتند، و 

كام كسيرا قطع نمي كردند مگر زمانى كه خود قطع كند يا وقت بگذرد 

كه در اين صورت كامش را يا با نهى كردن و يا برخاستن از مجلس 

و نيز فرمود: در باره س��كوت رسول خدا صلى الَلّ عليه 
قطع مي كردند. 

و آله سؤال كردم، پدرم فرمودند: سكوت آن حضرت در چهار مورد بود: 

حل��م و بردبارى، حذر و احتياط، س��نجش و اندازه گيرى، و تفّكر. و اّما 

سنجش و اندازه گيرى در يكسان نگاه كردن به مردم و يكسان گوش 

دادن به سخن هاى آنان، و تفّكر آن حضرت در امورباقى و امور فانى بود، 

حلم و بردبارى را در عين شكيبائى و صبر دارا بودند چيزى آن حضرت 

را عصبان��ى نمي كرد و از كوره به در نمي ب��رد. و در چهار مورد با دّقت 

و احتي��اط رفتار مي كردند: انجام كارهاى نيك، تا ديگران بآن حضرت 

تأّس��ى كنند، ترك كارهاى قبيح، تا ديگران نيز ترك كنند، كوشش و 

دّقت نظر در اص��اح اّمت خويش و اقدام بكارى كه براى همه داراى 

خير دنيا و آخرت بود، درود خدا بر او و خاندان پاكش باد. 

عيون أخبار الرضا ع-ترجمه غفاری ، ج 1، ص: 636
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شيخ جليل محمد جعفر نجفى قدس سره الزكى كه از مشايخ اجازه 
اين حقير اس��ت، در س��فرى كه به جهت زيارت عس��كريين و سرداب 

مقدس به سر من راى مشرف شديم با جناب ايشان همسفر بوديم .
روزى حكايت كرد كه مرا در س��ر من راى آشنائى بود از اهل آنجا 
كه هرگاه به زيارت مى آمد به خانه او مى رفتم، وقتى آمدم آن شخص 
را رنجور و نحيف و زار و مريض ديدم كه مش��رف به موت بود از سبب 

ناخوشى استفسار كردم گفت :
چندى قبل از اين قافله اى از تبريز به جهت زيارت به اينجا مشرف 
شدند و من چنانچه عادت خدام اين قباب و اهل سر من راى هست به 
ماحظه قافله رفتم كه مش��ترى به جهت خود گرفته و استادى آنرا در 

زيارت كرده و از او منتفع شوم .
در مي��ان قافله جوانى را ديدم در زى)لباس( ارباب صاح و نيكان 
در نهايت صفا و طراوت با جامه هاى نيكو برخاس��ت و كنار دجله رفته 
غس��لى به جا آورد و جامه هاى تازه پوش��يد در نهايت خضوع و خشوع 
روانه روضه متبركه شد، با خود گفتم : از اين جوان مى توان بسيار منتفع 
ش��د، پس دنباله او را گرفته رفتم ديدم داخل صحن مقدس عسكريين 
ش��د و در رواق ايستاده كتابى در دس��ت دارد و مشغول خواندن دعاى 
اذن شد و در غايت آنچه از خضوع متصور مى شود و اشك از دو چشم 
او جارى بود و نزد او آمده گوش��ه رداى او را گرفته گفتم: مى خواهم به 

جهت تو زيارت نامه بخوانم .
او دست به كيسه كرده و يك دانه اشرفى به كف من گذارده اشاره 

كرد كه برو و ترا با من رجوعى نباشد.
من كه چند روز اس��تادى مى كردم به ده يك اين شاكر بودم آنرا 
گرفت��ه قدرى راه رفتم، طمع مرا بر آن داش��ت كه ب��از از آن اخذ كنم 
برگش��تم ديدم در غايت خضوع و گريه مشغول دعاى اذن دخول است 

باز مزاحم او شده گفتم: بايد تو را تعليم زيارت دهم؟
اين دفعه نيم اش��رفى به من داده و اش��اره ك��رد كه به من رجوع 

نداشته باش و برو من رفتم و با خود گفتم :
نيكو ش��كارى به دست آمده، باز مراجعت كردم در عين خضوع او 
را گفت��م كتاب را بگذار و البته من بايد به جهت تو، زيارت نامه بخوانم 

و رداى او را كشيدم .
اين دفعه نيز يك عدد ريال به من داده و مشغول دعا شد من رفتم، 
باز طمع مرا بر معاودت داش��ته مراجعت كردم و همان مطلب را تكرار 
نم��ودم، اين دفع��ه كتاب را در بغل گذارده و حضور قلب او تمام ش��ده 
بيرون آمد و من از كرده خود پش��يمان ش��دم و به نزد او آمدم و گفتم: 
برگرد و زيارت كن به هر نوع كه مى خواهى و مرا با تو كارى نيست !

گريه كنان گفت: مرا حال زيارتى نماند و رفت .
من بس��يار خود را مامت كرده مراجعت نم��ودم از در خانه داخل 
فضا ش��دم ديدم س��ه نفر بر لب بام خانه من محاذى در خانه رو به من 
ايستاده اند آن كه در ميان بود جوان تر بود و كمانى در دست داشت تير 
در كمان نهاد و به من گفت: چرا زائران ما را از ما باز داش��تى؟ و كمان 
را زه كشيده، ناگاه سينه من سوخت و آن سه نفر غائب شدند و سوزش 
س��ينه من به تدريج اش��تداد كرده بعد از دو روز مجروح شد و به تدريج 
جراحت آن پهن ش��ده اكنون تمام س��ينه مرا فرو گرفته و سينه خود را 
گش��وده ديدم مجموع س��ينه او پوشيده بود و دو سه روزى نگذشت كه 

آن شخص مرد.
 منبع:
حسن زاده آملی، حسن، خزائن، ص 474

كرامتى از
 امام عسکری)ع(

از زبان عالمه حسن زاده آملی
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نام : حسن
شهرت : عسگرى زكى هادى ، سراج ، رفيق

کنيه : ابو محمد معروف به » ابن رضا« )ع(
نام پدر :امام على النقى )ع(

نام مادر: سوسن يا حديثه يا سليل 
تاريخ والدت : هش��تم  ماه ربيع الثانى سال 232 هجرى يا 231 

هجرى
محل والدت : مدينه طيبه

مدت امامت : 6 سال
تاريخ شهادت : هشتم ماه ربيع االول سال 260 هجرى

محل دفن : سامراء
 

آس��مان ديده بر زمين گشوده بود و مدينه، شب انتظارش را به 
دست صبح اميد مي سپرد كه ناگاه در صبح دمي حيات بخش آفرينش، 
تولدي دوباره كرد و يازدهمين روشنگرش را به هستي بخشيد. عرش 
به بركت مياد جهان افروز امام عس��كري )ع( بزم شادي گستراند. 
تولد او موعودي را بش��ارت دهنده اس��ت كه ظهورش، سپيده دمي 
است به س��وي روش��نايي و  مرهمي برتمامي رنج ها و مقصد تمام 

رفتن ها و رسيدن ها.
به اميد ظهورش

زندگينامه
در عصر حكوم��ت و خافت متوكل س��فاك ترين خلفاى 
بنى العباس، ابومحمد حس��ن بن علي، امام يازدهم از ائمه عشر 
)ع( و سيزدهمين معصوم از چهارده معصوم )ع(، در شهر تاريخى 
و پايگاه نش��ر اس��ام مدين��ه در خانه ى امام ه��ادى دهمين 
پيشواى جهان اس��ام و از يك مادر دانشمند و پرفضيلت ديده 
به جهان گش��ود مادرش بانويي صالحه و عارفه به نام سوس��ن 
 يا حديثه يا س��ليل  بود كه بانوان مدين��ه از محضر پر فيض او

بهره هاى علمى  مى بردند . 
نام��ى كه براى اي��ن مولود انتخاب گردي��د همتاى نام جد 
بزرگوارش امام حس��ن مجتبى بود كه تجدي��د كننده خاطرات 

نخستين ثمره ى باغ پر بار رسالت است .
روز مياد مبارك او به اتفاق اغلب سيره نويسان اسامى در 
روز هشتم ربيع الثانى به سال 232 هجرى بود . مدت كوتاه حيات 
امام به سه دوره تقسيم مي گردد: تا چهار سال و چند ماهگي امام 
)و به قولي تا 13 س��الگي( از عمر ش��ريفش در مدينه سر برده، تا 
23 س��الگي به اتفاق پدر بزرگوارش در س��امرا مي زيسته )او پدر 
بزرگوارش امام هادي )ع( در محله عس��گر قرارگاه س��پاه در شهر 
سامرا زندگي مي كردند و به عسگري لقب يافتند( و تا 29 سالگي 
يعني ش��ش س��ال و اندي پس از رحلت امام دهم )ع( در س��امرا 

واليت بر امور و پيشوايي بر ستون را بر عهده داشته است.

چگونگي انتخاب امام به امامت: 
امام هادي )ع( پسر ديگري به نام ابو جعفر محمد داشت كه 
بنا به برخي از روايات از جمله روايتي كه ش��يخ طوس��ي در كتاب 
الغيب��ت آورده مقرر بود امامت ش��يعه به او برس��د و امام دهم به 
امامت او اشارت فرموده بود....... محمدبن علي مردي  پارسا و مورد 
احترام اصحاب پدر خويش بود اما اين پسر در زمان حيات امام از 
دنيا رفت و بعضي از شيعيان دين از اين بابت به انديشه فرو رفته 
از جمله ابوهاش��م داود بني قاسم جعفري گويد من در اين انديشه 
بودم كه امام هادي )ع( فرمود: بلي خداوند بجاي ابوجعفر, ابو محمد 
)امام حسن عسگري )ع( را امام قرار داد. همچنانكه دربارة اسمعيل 
)فرزند امام صادق )ع( و امام كاظم )ع( چنين شد. اين روايت يكي از 

روايات مهم دال بر نص امامت امام حسن عسگري )ع( است.
امام دهم را برادر ديگري بود به نام جعفر كه نزد ش��يعيان به 
لقب كذاب معروف شد. بعد از آنكه امام عسگري )ع( از سوي پدر 
به امامت منصوب گرديد. جعفر مدعي وي گرديد و شروع به كار 
ش��كني و توطئه گري و فتنه انگيزي بس��يار نمود و بعد از رحلت 
حضرت امام حسن عسگري )ع( دعوي امامت كرد و منكر وجود 

امام غايب )عج( شد.

السالم عليک يا حسن بن علـــی 
العسکـــری
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 آماده کردن مسئله غيبت :
�  امام حسن عسكري )ع( كه به وضوح مي ديد كه اراده الهي 
ب��راي ايجاد دول��ت الل بر روي زمي��ن و در برگرفتن همه جهان 
انسانيت و گرفتن دست مستضعفان در زمين، تا خوف آنان به 
امني��ت خاطر تبديل گردد و خداي را عبادت كنند و هيچ چيز 

را شريك او نگيرند .
� براين تعلق گرفته است كه فرزندش غيبت كند.

� فعاليت امام حس��ن عسكري )ع( و برنامه ريزي او در تحقق 
بخشيدن هدف مزبور به دو كار مقدماتي نيازداشت:

 1-  مخفي كردن مهدي )عج( از چشم مردن و نشان دادن وي فقط 
به بعضي از خواص

2-  آنكه به هر ترتيب، فكر غيبت را در اذهان و افكار رس��وخ دهد و 
به مردم بفهماند كه اين مسئوليت  اسامي را بايد تحمل كنند و مردم را به 

اين انديشه و متفرعات آن عادت دهند.
بيانيه امام حسن عسكري )ع( سه شكل داشت:

الـف(  بيانيه ه��اي كلي و عمومي درباره صفات مه��دي )ع( از قبيل: 
»وقت��ي قيام كند، در ميان مردم با علم خود داوري خواهدكرد مانند داوري 

داود كه از بينه و دليل پرسشي نمي كرد«.
 ب ( توجيه و نقد سياسي در مورد اوضاع موجود، و مقرون كردن آن به 
انديشه وجود مهدي )ع( و ضرورت ايجاد دگرگونيها از سوي او و از اين قبيل 
است: » وقتي قائم خروج كند به ويران كردن منابر و جايگاههاي خصوصي 
در مساجد فرمان خواهد داد اين جايگاهها به منظور امنيت و محافظت خليفه 

از تعدي، و براي افزودن هيبت او در دل ديگران بنا شده است.«
 ج ( اعاميه ه��اي كلي براي پايگاهها و اصحاب��ش كه در آن، ابعاد 
انديش��ه غيبت براي آنان و ضرورت آمادگي و عم��ل به آن از ناحيه رواني 
و اجتماعي توضيح داده ش��ده بود، تا غيبت ام��ام )ع( و جدايي او را از آنان 
بپذيرند. امام به ابن بابويه نامه اي نوشت و در آن فرمود: »بر تو باد بردباري 
و انتظار گشايش، پيمبر فرمود: برترين عمل امت من انتظار كشيدن گشايش 

است و شيعه ما پيوسته در اندوه است تا فرزندم ظهوركند.«
 3-  راه ديگري كه امام براي آمادگي غيبت دراذهان مردم انجام داد 
پنهان نمودن خود و برقراري رابطه با دوستان و طرفداران ازطريق مكاتبه و 
مراسله بوده است. همچنين نظام و روش وكالتي و وساطتي كه امام حسن 
عسكري )ع( با پايگاه هاي مردمي خود برگزيد، روشي ديگر از روشهاي بود 

كه براي فهماندن مسئله غيبت آماده شده بود.

امام عسکری )عليه السالم( و شبکه وکالت
تعريف وکالت

در ريشه لغوى اين واژه به نوعى معناى عجز از انجام مستقيم كار نهفته 
است، مثًا وقتى گفته مى شود رجٌل عاجز يكل امَره الى غيره و َيتِكُل عليه، 
يعنى كسى كه به سبب عجز از انجام كارى آن را به ديگرى مى سپارد. واژه 
وكيل بر وزن فعيل به معناى مفعول اس��ت؛ يعنى موكول اليه االمر، اما در 
اصطاح وكالت يعنى» تعيين كس��ى براى انجام كارى از جانب ديگرى به 
ل خ��ود از انجام كار مطلقا يا به صورت  موج��ب عقد قرارداد «؛ چرا كه موكِّ

مستقيم عاجز است.
در پژوه��ش حاضر، در ميان واژه هايى كه براى كارگزاران ائمه )عليهم 
الس��ام( به كار مى رود بيشترين كاربرد متعلق به واژه »وكالت« و مشتقات 
آن مثل وكيل و وكاء است. با توجه به آنچه در تحليل معنا و ريشه لغوى 
وكالت گذشت، اقدام امامان شيعه در تعيين كسانى به عنوان وكيل و نماينده 

آنان، به جهت نيازى بوده كه آن حضرات احس��اس كرده اند؛ چرا كه ارتباط 
مس��تقيم امامان )عليهم الس��ام( با ش��يعيان هم به جهت امنيتى و هم به 
جهت بُعد مسافت بين مراكز شيعه نشين و مركز استقرار امام )عليه السام( 
امكان پذير نبود. به عنوان مثال درباره عثمان بن سعيد عمرى، از امام حسن 
عسكرى )عليه السام( نقل شده كه فرمود: »امض يا عثمان فانك الوكيُل 

و الثقُة المأموُن على مال الّل«

تاريخچه و زمان تشکيل سازمان وکالت
مس��ئله اساس��ى در اين قس��مت آن اس��ت كه تاريخ ش��روع فعاليت 
تش��كيات وكالت، مربوط به عصر كدامين امام و به ابتكار كدام يك از آن 
ذوات مقدس��ه بوده اس��ت؟ بايد توجه داشت گر چه به هنگام بررسى متون 
روايى و تاريخى، به تصريحاتى نس��بت به وجود وكا براى ذوات مقدس��ه 
معصومان )عليهم السام( قبل از امام صادق )عليه السام( نيز بر مى خوريم 
ولى وكالت در اين دوره ها در مفهومى غير از آنچه در پژوهش حاضر مراد 

است مطرح بوده است.
وكال��ت به مفهوم »نماين��دگان عمومى ائمه )عليهم الس��ام( براى 
انجام يك سلس��له وظايف خاص در ميان ش��يعيان« در واقع از عصر امام 
صادق )عليه الس��ام( به بعد پديد آمده اس��ت. در اين جا اين سؤال پيش 
مى آيد كه چرا سابقه چنين تشكياتى را در عصر امام باقر )عليه السام( 
و دوره هاى قبل از ايش��ان نمى يابيم؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد به دو 
نكته توجه كرد: نكته اول آن كه، تعداد ش��يعيان و ميزان گسترش آن ها 
در مناطق مختلف آن قدر نبوده اس��ت كه نياز به اعزام نماينده و وكيل از 
جانب امام باقر )عليه الس��ام( و امامان پيش از ايشان احساس شود. مؤيد 
اي��ن مطلب روايت منقول از امام صادق )عليه الس��ام( اس��ت كه فرمود: 
»ارتّد الناس بعد قتل الحس��ين )عليه الس��ام( االثاثة: ابو خالد الكابلى و 

يحيى بن ام الطويل و جبير بن مطعم ثم ان الناس لحقوا و كثروا«
هم چنين س��ختى شرايط سياس��ى و اجتماعى در عصرامام باقر )عليه 
الس��ام( به ويژه دوران هشام بن عبدالملك، مانع فعاليت هاى آن حضرت 

براى گسترش دامنه تشيع بود.
دّوم آن كه شرايط حاّد سياسى، اجتماعى و اقتصادى نيز اجازه تشكيل 
چنين س��ازمانى را نمى داد. از اهداف مهم تشكيل اين سازمان، جمع وجوه 
مالى و هدايا و نذورات ش��يعيان بود و در عصر بنى اميه، ش��يعيان در نهايت 
تنگدس��تى به سر مى بردند، چنان كه برخى، بخشودگى خمس تا زمان امام 
صادق )عليه الس��ام( را به سبب ضعف بنيه مالى شيعيان تحليل نموده اند؛ 
عاوه بر اين كه شرايط سياسى نيز براى تشكيل اين سازمان مناسب نبود. 
ب��ا توجه به مجموع اين زمينه ها مى توان دريافت ك��ه چرا در منابع رجالى 
هيچ گونه تصريحى به وكالت كس��ى از اصحاب امام باقر )عليه الس��ام( و 

امامان پيش از ايشان نشده است.
 از عص��ر ام��ام ص��ادق )عليه الس��ام( ب��ه بع��د، ب��ا روى كار آمدن
بنى عباس و درگيرى هاى آنان با بنى اميه، زمينه هايى براى گسترش تشيع 
فراهم ش��د. اين كه تعداد محدثان و ش��اگردان روايت كننده از امام صادق 
)عليه الس��ام( حدود چهار هزار نفر ذكر شده است مى تواند گوياى ميزان 
رش��د كّمى شيعيان در اين عصر باشد. شرايط سياسى نيز در اواخر خافت 
بنى اميه و اوايل دوره بنى عباس براى پايه ريزى چنين تش��كياتى مساعد 
بود؛ از اين رو ادعاى پى ريزى مقدمات س��ازمان وكالت توس��ط امام صادق 
)عليه الس��ام( ادعاى گزافى نخواهد بود. تنها كسى كه اشاره اى به اسامى 
تعدادى از وكاى امام صادق )عليه الس��ام( كرده، ش��يخ طوسى در كتاب 

الغيبه است.
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در عصر امام كاظم )عليه السام( هر چند اين سازمان با مشكاتى هم 
چون دس��تگيرى و شكنجه حضرت و برخى از وكا مواجه شد. ولى نواحى 
تحت پوشش وكا و محدوده اقتدار آنان با تشديد فعاليت ها گسترش مى 
يافت. وكاى آن حضرت در نقاطى مثل كوفه، بغداد، مدينه، مصر و برخى 

نقاط ديگر به فعاليت مشغول بودند.

محدوده جغرافيايی فعاليت سازمان وکالت
از جمله مباحث قابل ذكر، بررس��ى محدوده جغرافيايى فعاليت سازمان 
وكالت اس��ت. با توجه به اين كه گس��ترش مناطق زير س��يطره حاكميت 
اسامى، گستردگى مناطق شيعه نشين و تعدد آن ها را در پى داشت، قاعدتا 
بايستى سازمان وكالت در اين مناطق حضورى فعال مى داشته است؛ از اين 
رو س��ازمان در محدوده اى به وس��عت حجاز، يمن، بحرين، عمان، مصر، و 
برخى از مناطق شمال آفريقا، نواحى مختلف عراق به خصوص كوفه، بغداد، 
سامرا، بصره، مدائن و نواحى مختلف ايران و آسياى ميانه همچون قم، رى، 

قزوين، نيشابور، سبزوار، هرات و برخى مناطق ديگر فعال بود.

اهداف تشکيل سازمان
امامان ش��يعه با لحاظ نمودن مقتضي��ات و ضرورت هاى موجود اقدام 
به ايجاد اين تشكيات نمودند كه بدان وسيله با سهولت بيشترى بتوانند با 
ش��يعيان در دورترين نقاط عالم اسامى مرتبط بوده و شيعيان نيز از طريق 
اين ش��بكه ارتباطى مطمئن، بتوانند نيازهاى ش��رعى و دينى خود را مرتفع 
سازند. اين تش��كيات چنان كه ذكر گرديد از نيمه دوم عصر امامت يعنى 
از عصر امام صادق )عليه الس��ام( به بعد تأسيس و رفته رفته داراى نظم و 
گستردگى بيشترى شد تا آنجا كه در بعضى اعصار چون عصر امام عسكرى 

)عليه السام( و سپس عصر غيبت به اوج گسترش و انسجام رسيد.
س��ازمان وكالت كه به ظاهر براى جمع آورى و تحويل وجوه و حقوق 

ش��رعى، نظير خم��س، زكات، و هداياى ش��يعيان به ائمه 
تأس��يس ش��ده بود در كنار اين مهم به انجام ساير وظايفى 
كه يك نماينده امام به عنوان وكيل امام بايد عهده دار باشد 
مش��غول بود ك��ه از جمله مى توان به نق��ش علمى و دينى 
و تحويل نامه هاى حاوى س��ؤاالت شرعى و درخواست هاى 

ش��يعيان از امامان )عليهم السام( و از همه مهم تر نقش 
ارشادى در معرفى امام معصوم )عليه السام( پس 

از رحلت امام پيشين اشاره نمود.

رهبری تشکيالتی سازمان وکالت
در اين تشكيات، امام معصوم )عليه السام( 

رهبر مجموعه تلقى مى ش��د و وكاى ارشدى بودند 
ك��ه نقش ناظر بر عملكرد وكاى نواحى مختلف را ايفا 

مى كردن��د. گاهى مناطق شيعه نش��ين به حس��ب ميزان و 
كيفيت تجمع ش��يعيان به چندين منطقه كلى تقسيم و هر 
منطقه به وكيلى خاص سپرده مى شد. در اين مجموعه، براى 
برقرارى ارتباط ائمه )عليهم الس��ام( با شيعيان از ابزارهاى 

مختلفى استفاده مى شد.
اگر چه ارتباطات به صورت مستقيم امكان پذير بود ولى 
ب��راى رعايت اصل تقيه و پنهان كارى در مواردى كه ارتباط 
حضورى خطرساز مى نمود، ارتباطات غالبا شكل مكاتبه اى 
داش��ت و در قالب توقيعات ونامه هاى ائمه )عليهم السام( 
انجام مى گرفت و ش��اهد آن وجود نامه ها و توقيعات بسيار 

زياد ائمه مى باشد.
امامان ش��يعه در دوران تش��ديد جو اختناق و فشار به 
خصوص در عصر امام حسن عسكرى )عليه السام( معمواًل 
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از تماس مستقيم و برخورد مشافهى با شيعيان 
و حت��ى نمايندگان خود پرهيز داش��تند. توجه 
به عملكرد اين س��ازمان، س��هم عمده اى در 
شناخت سيره عملى معصومان )عليهم السام( 
در تبيي��ن كيفيت رهبرى ش��يعه خود به ويژه 
در عصر غيبت صغرى و آماده س��ازى شيعيان 
ب��راى پذيرش آن دارد. ع��اوه بر آن در پرتو 
آن م��ى توان نقش واليت و رهبرى فقهاء در 
عصر غيبت كبرى و قابل درك بودن آن براى 
شيعيان را تبيين كرد؛ چرا كه اين نقش فقهاء 
در واقع استمرار همان سازمان وكالت در عصر 

حضور و زمان غيبت صغرى است.

داليل و کارکردهای سازمان وکالت
همان طور كه ذكر گرديد، جريان وكالت 
در زمان امام حسن عسكرى )عليه السام( به 
اوج خود رسيد و امام )عليه السام( در تمامى 
نقاط شيعه نشين نمايندگانى داشت كه واسطه 
بي��ن امام و مردم بودن��د. البته همان طور كه 
ذكر ش��د داليل متعددى زمينه ساز ايجاد اين 
س��ازمان گرديد كه در اين مقاله به اختصار به 

آن مى پردازيم.
1. دوری مسافت بين مناطق شيعه 

نشين و مراکز استقرار امامان شيعه
چون از زمان امام صادق )عليه السام( به 
بعد گستردگى نسبى در بين مناطق شيعه نشين 
پديد آمد ضرورت تأسيس چنين تشكياتى را 
دو چندان كرد. اين گس��ترش در حقيقت ثمره 
تاش هاى معصومان )عليهم الس��ام( بود كه 
منجر به ازدياد شيعيان در مناطقى چون مدينه و 
عراق و ايران و يمن و مصر و ساير مناطق شد.

2. جـو خفقان و دشـواری ارتباط 
مستقيم امامان با شيعيان

يكى از عوامل مهم براى تشكيل سازمان 
وكالت و بسط و استمرار فعاليت آن، شرايط خاص 
سياسى حاكم بر عصر ائمه در دوره بنى عباس 
بود؛ چنان كه تضييقات و فشارهاى سياسى در 
عصر امام حسن عسكرى )عليه السام( به اوج 
خود رس��يد و ارتباط مستقيم و مشافهى امام با 
ش��يعيان، خطرآفرين و غير ممكن بود تا جايى 
كه تنها به هنگام رفت و آمد هفتگى امام )عليه 
الس��ام( به دربار خليفه در بين راه امام با زبان 

اشاره با شيعيان سخن مى گفت.
يكى از ياران امام )عليه الس��ام( در اين 
باره مى گويد: ما گروهى بوديم كه وارد سامراء 
ش��ديم و منتظر روزى بوديم كه امام از منزل 
خارج ش��ود تا بتوانيم او را در كوچه ببينيم، در 
اي��ن هنگام نامه اى به اي��ن مضمون از طرف 

امام به ما رس��يد كه هيچ يك از شما بر من سام نكنيد، هيچ كس از شما 
به سوى من اشاره نكند، زيرا براى شما خطر جانى دارد.

البته مهم ترين عاملى كه باعث سختگيرى و فشار بيش از حد دستگاه 
جور نس��بت به امام حسن عسكرى )عليه الس��ام( بود، اين كه آن ها طبق 
روايات و اخبار متواتر مى دانستند كه مهدى موعود )عج( كه تار و مار كننده 
كليه حكومت هاى خود كامه است از نسل حضرت عسكرى )عليه السام( 
خواه��د بود، به همين جهت پيوس��ته مراقب وضع زندگ��ى او بودند و زنان 
جاسوس��ى را ني��ز به خانه امام روانه مى كردند ت��ا حضرت مهدى »عج« را 

هنگام تولد دريابند و نابود كنند.
3. عدم دسترسـی شـيعيان به امامان )عليهم السالم( به 

سبب حبس، شهادت و غيبت
از ديگر اسباب روى آورى امامان شيعه به تأسيس و گسترش سازمان وكالت 
بروز شرايط سخت براى آنان در برهه هايى از زمان بود. سلطه حكومت هاى جائر 
عباسى و فشارهايى كه عليه امامان وجود داشت، گاه به حبس ايشان و گاه به 
شهادت آنان و در نهايت به غيبت خلف صالح آنان مى انجاميد. وكاى ائمه در 
روزهايى كه امامى به شهادت مى رسيد و در ميان برخى از شيعيان ترديدهايى 
نسبت به جانشين او وجود داشت بهترين كانون تعيين كننده نسبت به معرفى 
امام بعدى بودند و همين وكاء در اين مقاطع حس��اس زمانى، وظيفه مقابله با 
انحرافات و جريانات باطل را به خوبى ايفا مى كردند؛ براى نمونه در عصر حساِس 
پس از شهادت امام كاظم )عليه السام( كه موجب گرايش به مذهب وقف در 
ميان شيعيان شده بود، وكيل درست كردار امام كاظم )عليه السام( يعنى يونس 
بن عبدالرحمن با طرح حديث »اذ ظهرت البدع فعلى العالِم ان ُيظهر علمه فان لم 
يفعل ُسلب نور االيمان. زمانى كه بدعت در ميان جامعه اسامى پديدار مى گردد 
وطيفه عالم است كه علم خويش را به كار ببندد و به مقابله با بدعت برود واگر 
چنين نكند خداوند نور ايمان را از وى سلب خواهد كرد« به مقابله با اين جريان 

ب���ر مى خيزد.
4. آماده سازی شيعيان نسبت به شرايط عصر غيبت

از ديگر عوامل روى آورى ائمه معصومان )عليهم الس��ام( به سازمان 
وكالت، ايجاد زمينه هاى مناس��ب براى آمادگى ش��يعه در مواجهه با شرايط 
عص��ر غيبت بود؛ چه آن كه در ص��ورت فقدان آمادگى و ايجاد زمينه هاى 
الزم، غيبت ناگهانى امام معصوم )عليه السام( براى شيعيان كه دو قرن و 
نيم از نعمت حضور امامان بهره مند بودند، مى توانست واقعه اى غير منتظره 
و مش��كل آفرين باش��د؛ چنين حادثه اى در طول تاريخ بشريت كم نظير و 
عجيب بود؛ از اين رو امامان ش��يعه )عليهم السام( با ايجاد شرايط مشابه، 

شيعه را به تدريج با شرايط عصر غيبت آشنا مى ساختند.
از مشخصات بارز عصر غيبت آن بود كه شيعيان تنها از طريق وكاى 
حض��رت حجت )عج( امكان ارتباط با آن حضرت را داش��تند و همين طور 
براى طرح مش��كات خود بايس��تى آن ها را به ص��ورت مكتوب به وكا 
و نمايندگان حضرت تحويل مى دادند و س��پس پاس��خ را در قالب توقيعات 
دريافت مى كردند. اين رويه گر چه كم و بيش در عصر س��اير ائمه )عليهم 
الس��ام( نيز اعمال مى ش��د ولى در عصر امام عسكرى )عليه السام( كه 

شيعيان در آستانه ورود به عصر غيبت قرار داشتند تشديد شد.
در اين عصر، س��ر رشته امور و رهبرى س��ازمان وكالت در دست امام 
حس��ن عسكرى )عليه الس��ام( قرار داش��ت و عثمان بن سعيد َعْمرى به 
عنوان دستيار اصلى امام در امور مربوط به سازمان انجام وظيفه مى كرد و 
رابط اصلى نمايندگان و ش��يعيان نواحى مختلف با امام )عليه الس��ام( بود. 
وى همچنان در قالب شغل روغن فروشى وظيفه ارتباطى خود با امام )عليه 
السام( و شيعيان را انجام مى داد و امام نيز دستور العمل ها و پاسِخ نامه ها 
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را در شكلى كامًا پنهان از چشم مأموران حكومت عباسى به عثمان بن 
سعيد مى رساند. نمونه اى از اين نحوه ارتباط را بيان مى كنيم:

داود بن اس��ود از جانب امام عسكرى )عليه السام( مأمور مى شود 
 ت��ا چوب م��دورى را به عثمان بن س��عيد برس��اند. به هن��گام عبور از
كوچه هاى س��امراء به كوچه اى تنگ و باريك مى رس��د، در اين حال 
از مقاب��ل نيز فردى به همراه مركبش در حال حركت بوده اس��ت؛ داود 
 ب��راى راندن مركب، چوب مزبور را بلند كرده و بر حيوان مى زند، چوب 
مى شكند و كاغذهايى كه در ميان آن جا سازى شده بود بيرون مى ريزد 
و قضيه لو مى رود، ولى سريعا آن را جمع كرده و به محضر امام مى آيد 
و امام )عليه الس��ام( او را براى كارى كه خاف دستور العمل حضرت 

بود توبيخ مى نمايد.
از اين رو براى آماده س��ازى و عادت دادن شيعيان به شرايط عصر 
غيب��ت و مراجعه به وكاء به جاى ماقات با امام، يكى از ش��يوه هايى 
كه توسط امام عسكرى )عليه السام( اعمال مى شد، شيوه احتجاب و 
غيبت بود. از نقلى كه مسعودى در اين باره دارد مى توان كيفيت عملكرد 
امام عسكرى )عليه السام( در اين زمينه را تبيين نمود؛ مسعودى نقل 
كرده كه: ابو الحس��ن عسكرى )عليه السام( )امام هادى( از بسيارى از 
ش��يعيان به جز تعداد اندكى در احتجاب بود. وقتى نوبت به امام حس��ن 
 عسكرى )عليه السام( رسيد با خواص خود و غير آنان از پس پرده سخن

مى گفت، مگر در زمان هايى كه به كاخ خليفه مى رفت. اين نحوه رفتار 
ايشان و پدر گرامى اش مقدمه اى براى غيبت صاحب الزمان )عج( بود 

تا شيعه با اين وضع خو گرفته و نسبت به غيبت بيگانه نباشد.
اجتناب از پاس��خ هاى مشافهى و مس��تقيم و تأكيد امام عسكرى 
)عليه الس��ام( بر ارتباط كتبى با ش��يعيان از طريق وكا نيز در جهت 
 آماده سازى شيعه براى پذيرش شرايط عصر غيبت بود. وقتى به مجموعه

نامه ها و توقيعات امامان معصوم )عليهم السام( توجه مى كنيم خيلى از 
آن ها مربوط به امام عسكرى )عليه السام( و بيش تر از آن مربوط به 
امام زمان )عج( مى باشد، اين رويه آن چنان شايع شده بود كه اصحاب 
و خ��واص امام يازدهم )عليه الس��ام( اين را مفروض مى دانس��تند كه 
برقرارى ارتباط با ايشان جز از طريق مراسله و مكاتبه انجام نمى شود.

ش��يوه ديگرى كه در آس��تانه عصر غيبت و براى تمهيد مقدمات 
آن، به خصوص از جانب امام عس��كرى )عليه الس��ام( اعمال مى شد، 
 نوع پاس��خ هاى مربوط به س��ؤاالت شرعى اس��ت كه غالبا به عبارت

»ان شاء الّل« ختم مى شد و صورت فتوى به خود مى گرفت.
ش��ايد همين ش��يوه باعث شد كه يكى از ش��يعيان آن حضرت در 
بيان مس��ئله خود درخواس��تى چنين نامعمول كند: »فرأيك - ادام الل 
عزك - فى مسئلة الفقهاء ِقَبلك عن هذا و تعريفنا ذلك لنعمل ان شاء 
الل«؛ »نظر شما در مسئله اى كه فقهاء نقل مى كنند و طريقه فهم ما 

از آن مسئله چگونه است تا بدان عمل كنيم«.
هم چنين نقل ش��ده كه امام )عليه الس��ام( در پاسخ جامعه شيعه 
كه كتابى در احكام ش��رعى درخواست كرده بودند، كتاب »يوم و ليلة« 
ي��ا كتاب »التأدي��ب« اثر ابو جعفر احمد بن عب��دالل مهران معروف به 
اب��ن خانب��ه و از محدثان پي��ش از آن دوره را معرفى فرمود. اين امر به 
خوبى نش��انگر اهتمام امام )عليه الس��ام( در توجه شيعيان به مواريث 
علمى گذش��تگان اس��ت كه در آينده اى نزديك چاره اى جز رجوع به 
آن نداشتند. اينها همه براى آن بود كه شيعيان با شرايط عمومى عصر 
غيبت خو بگيرند، از آنجا كه س��ازمان وكالت در عصر غيبت تنها نقطه 
اميد شيعيان و تنها كانال ارتباطى با امام )عليه السام( بود اقدامات ائمه 
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و خصوصا امام عسكرى )عليه السام( در به كارگيرى شيوه هايى 
كه منجر به توجه بيش��تر به اين تشكيات مى شد، بسيار منطقى 

و حساب شده بود.
ب��ا توجه ب��ه زمينه ها و عواملى كه مورد اش��اره قرار گرفت، 
روش��ن ش��د كه با راه اندازى اين تشكيات مخفى عاوه بر آن 
 كه وس��يله اى مطمئن ب��راى برقرارى ارتباط ش��يعيان و امامان
)عليهم الس��ام( در دورترين نقاط فراهم آمده بود، اين سازمان 
تبدي��ل ب��ه ملج��أ و مرجعى براى رف��ع حيرت و پاس��خ به 
مشكات در عصر حبس، ش��هادت و غيبت امامان شيعه 
)عليهم الس��ام( ش��د و از همه باالتر موجب پى ريزى 
ش��الوده رهبرى ش��يعه در قريب به 70 س��ال عصر 
غيبت صغرى و بعد از آن رهبرى فقهاى شيعه به 
عنوان نائبان و وكاى عام امام )عليه الس��ام( 

در دوران غيبت كبرى گشت...
با توجه به مطالب فوق، روش��ن شد 
كه تمام زحمات ائمه )عليهم الس��ام( 
از زمان امام صادق )عليه السام( به 
بعد و به خص��وص در زمان امام 

حس��ن عسكرى )عليه الس��ام( در كنار حفظ اسام و شيعيان از 
هر گونه انحراف، آماده س��ازى شيعيان براى دوران غيبت صغرى 
و به دنب��ال آن غيبت كبرى و رهبرى فقها به عنوان نائبان ائمه 
)عليه السام( مّدنظر بوده است كه در ميان اين تاش ها، زحمات 
 امام حس��ن عسكرى )عليه الس��ام( در اين زمينه مانند گوهرى
مى درخشد؛ چون از طرفى مدت امامت ايشان كوتاه بود )6 سال( 
كه بيش از نيمى از آن را در زندان به س��ر برد و از طرفى تحت 
ش��ديدترين تدابير امنيتى به دليل وحش��ت حكومت از فرزند دار 
شدن ايشان قرار داشت، اما در عين حال با تاش فراوان شيعه را 
تا ابد بيمه نمود و آنان را از ش��ك و ترديد و گمراهى بعد از خود 

نجات داد و به طريق مستقيم هدايت كرد.
در عظمت اين امام همام )عليه السام( همين بس كه شيعه را 
كه از دوران امامت امير مؤمنان تا امامت امام رضا )عليهماالسام( 
به داليل مختلفى همچون جهالت، عناد و... دچار انحراف شده و 
به شعبات مختلفى تقسيم شده و به فرقه هاى ضاله گرايش يافته 
بودند در اين دوران حساس از انحراف باز داشته و به امامت فرزند 
خود رهنمون س��اخت. سام خدا بر او و بر فرزند گرامى و بر آباء 

و اجداد طاهرينش باد.
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