
 

 



 

 

 

 

نهم ربیع االول، نه تنها نخستین روز امامت امام عصر علیه 

السالم است، بلكه آغاز دوره ای حیاتی و مهم در تاریخ 

نیز به شمار می آید. در سال روز نهم ربیع االول كه  شیعه
 .السالم است یادمان آغاز امامت ولی عصر علیه

رخ دادهایی كه پس از شهادت امام حسن عسكری علیه 

 : السالم در سامرا روی داد

هـ.ق، امام حسن  260روز جمعه، هشتم ربیع االول سال 

صبح را خواندند، نماز  عسكری علیه السالم پس از این كه
هری كه هشت روز قبل معتمد به ایشان خورانده بر اثر ز

بود، به شهادت رسید. این حادثه در شرایطی روی داد كه 

امام یازدهم افزون بر این كه مانند پدران خود زمینه را برای 
غیبت آماده كرده بود، شب پیش از شهادتشان، دور از 

چشم مأموران خلیفه، نامه های بسیاری به شهرهای 
خبر شهادت امام در سراسر شهر  .ستادندشیعه نشین فر

سامرا پیچید و مردم به احترام او عزاداری كردند. به گفته 
مورخان، در روز شهادت امام علیه السالم، سامرا به 

  .صحرای قیامت تبدیل شده بود

بر اساس گفته شیخ صدوق، خود امام زمان علیه السالم 

داشت، بر  با كنار زدن عمویش جعفر كه قصد نمازگزاردن
  .بدن پدر بزرگوارش نماز خواند

رسول  حكومت عباسی از مدت ها پیش بر اساس سخن
هللا صلی هللا علیه و آله و امامان معصوم علیهم السالم 

مبنی بر این كه مهدی فرزند امام حسن عسکری علیه 
السالم است، امام یازدهم را زیر نظر داشت و مراقب بود 

نماند، ولی امام یازدهم با پنهان نگه تا فرزندی از ایشان 

داشتن خبر والدت فرزندش این نقشه را باطل كرده بود. 
پس از شهادت امام علیه السالم كم كم خبر فرزندی به 

نام مهدی علیه السالم پخش شد و تالش چند باره خلیفه 
عباسی برای یافتن امام مهدی علیه السالم به نتیجه 

  .نرسید

نائب اول امام علیه السالم بود و با آغاز عثمان بن سعید، 
حضرت را به  غیبت ولی عصر علیه السالم نامه های

شیعیان می رساند. از همین زمان بود كه شیعیان برای 
نخستین بار طعم غیبت را چشیدند. آغاز غیبت صغرا 

بود تا  مهدی علیه السالم مصادف با آغاز امامت حضرت
و دردناك غیبت آشنا شده،  مردم آرام آرام با مفهوم تلخ

برند و به بتوانند تا آن زمان كه به اشتباه خود پی می
شوند، همچنان دیندار وظایف خود در برابر امامان آگاه می

  .بمانند

 

 

دوران غیبت صغرا چهار نایب خاص،امر وساطت میان در 

كه امام علیه السالم و شیعیان را به عهده داشته و چنان
اند. آنان خواهیم دید، همه آنها معروف و سرشناس بوده

گرفته  احكام دین را از وجود اقدس امام زمان علیه السالم
گذاشتند. سؤاالت ]كتبی و و در اختیار شیعیان می

برده و  ایشان را به حضور امام زمان علیه السالمشفاهی[ 

رسانیدند و همچنین، وجوه سپس پاسخ را به شیعیان می
شرعی شیعیان را با وكالتی، كه از امام داشتند، 

دادند یا با اجازة ایشان گرفتند ]و به حضرت تحویل میمی
كردند[ آنان جمعی بودند كه امام حسن مصرف می

ر زمان حیات خود عدالتشان را د عسكری علیه السالم

 تأیید فرمود و همه را به عنوان امین امام زمان علیه السالم
معرفی كرد و بعد از خود، ناظر امالك و متصدی كارهای 

خویش گردانید، و آنها را با نام و نسب به مردم معرفی 
 .نمود

اینها، همه دارای عقل، امانت، وثاقت، ِدرایت، فهم و 
  .عظمت بودند

 

 پاسخ چند سوال امامت کودک

مسأله خالفت و امامت در اسالم، تنها بر اساس لیاقت و 
شایستگی افراد بوده و سن و سال هیچ تأثیری نداشته 

آله در سال سوم هجرت وعلیههللاپیامبر اکرم صلی .است
السالم را بعد از دعوت خویشان خود به اسالم، علی علیه

نبود به خالفت و وصایت منصوب کرد و به که نوجوانی پیش 
قوم خود دستور داد که از او اطاعت کنند. همچنین در واقعه 

امام حسن و امام  مباهله با نصارای نجران، آن حضرت

السالم را در حالی که کودک بودند به همراه حسین علیه
نویسد: پیامبر همراه باره میخویش برد. شیخ مفید در این

بعد از  .لی که طفل بودند با نصارا مباهله کردحسنین در حا
آن، این امر هیچگاه سابقه نداشت. این وقایع و شواهد 

بسیار دیگر تاریخی، دالیلی است که امامت حضرت ولی 

 .کندرا در سن کودکی تأیید می عصر علیه السالم

 

 سامره امشب تماشایی شده

 جنت گل هـای زهرایی شده

 از فلکلحظه لحظه، دسته دسته 

 همچو باران از سمـا بارد ملک

 می زنند از شوق دائم بال و پر

 در حضـور حجت ثانـی عشر

 ملک هستی در یم شادی گم است

 بعثت است این، یا غدیر دوم است

 یوسف زهرا بـه دست داورش

 می نهد تاج امـامت بـر سرش

 مبارک بر همه« جاء الحـق»عید 

 خاصـه بـر سـادات آل فاطمه
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