
سخنانی از حضرت امام عسگری (ع)

نوشته شده توسط امیر رحمانی
پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۰۵ - آخرین به روز رسانی سه شنبه ۰۳ شهریور ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۴۹

  

  

هذا صاحبكم من بعدى و خليفتى عليكم و هو القائم الذى تمتد اليه األعناق باإلنتظار، فإذا امتألت االرض جوراً و ظلماً،
خرج فمألها قسطاً و عدال

  

ابوغانم خادم گويد: ابو محمد (عليه السالم) داراى فرزندى گشت و نامش را محمد نهاد و او را در روز سوم به اصحابش
عرضه كرد و فرمود: 

  

اين نوزاد صاحب شما پس از من و جانشين من بر شماست، و او همان قائمى است كه مردمان از سر انتظار، به سوى او
گردن كشند و چشم به راهش باشند. پس آنگاه كه زمين پر از جور و ظلم گردد، خروج كند و آن را از قسط و عدل پر

سازد.

  

ينابيع المودة، ج 3 ص 323، ح 1؛ بحار االنوار، ج 51، ص 5 ح 11

  

----------------------

  

أطيعوه و التتفرقوا من بعدى فتهلكوا فى أديانكم، أال وانكم الترونه من بعد يومكمهذا إمامكم من بعدى و خليفتى عليكم،
هذا حتى يتم له عمر...

  

شيخ طوسى (ره) مى نويسد: روزى حدود چهل تن از شيعيان حضور امام حسن عسكرى (عليه السالم) شرفياب شدند و
از حضرتش تقاضا كردند كه حجت پس از خويش را به آنان معرفى كند. ناگاه پسرى ديدند همچون پاره ماه، كه شبيه

ترين مردمان به ابومحمد (عليه السالم) بود، آن گاه حضرتش فرمودند: 

  

اين، پس از من امام شماست و جانشين من است بر شما، او را اطاعت كنيد و پس از من پراكنده نشويد، كه دينتان تباه
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مى شود و به هالكت مى افتيد، بدانيد كه پس از امروز او را نخواهيد ديد تا اينكه عمرى از او سپرى گردد.

  

غيبت شيخ طوسي، ص 357، ح 319؛ مدينة المعاجز، ج 7، ص 611 ؛ اكمال الدين ، ص 435، ح 2

  

----------------------

  

واهللا ليغيبن غيبة ال ينجو فيها من الهلكة إالّ من ثبّته اهللا عز و جل على القول بامامته و وفقه (فيها) للدعاء بتعجيل فرجه

  

به خدا سوگند كه او غيبتى خواهد نمود كه در آن از هالكت رهايى نيابد مگر كسى كه خداى عزوجل او را بر اعتقاد به
امامت او پايدار و ثابت قدم بدارد و توفيق دهد كه دعا براى تعجيل فرجش كند.

  

اكمال الدين، ص 348، ح 1؛ مدينة المعاجز، ج 7 ، ص 606، ح 2595

  

----------------------

  

الحمدهللا الذى لم يخرجنى من الدنيا حتى أرانى الخلف من بعدى، أشبه الناس برسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم)
خلقاً و خلقاً، يحفظه اهللا تبارك و تعالى فى غيبته ثم يظهره...

  

احمد بن اسحاق گفت از امام حسن عسكرى (عليه السالم) شنيدم كه فرمود: 

  

حمد خداى را كه مرا از دنيا نبرد تا اينكه جانشين خود را ديدم همان كسى كه شبيه ترين مردم از نظر خلقت و اخالق
به رسول خدا (صلى اهللا عليه وآله وسلم) است و خداوند تبارك و تعالى او را در عصر غيبتش حفظ مى كند تا اينكه او را

ظاهر سازد.

  

اكمال الدين، ص 409، ج 7، كفايت االثر، ص 295، صراط المستقيم
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----------------------
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