
 امام حسين (ع) و مهدي (عج)   

 محمدرضا فؤاديان  

مقدمه 

از زساي غريبازه استغاثه امام حسين(ع)و سال ها و قرن ها مه هردو اما از ناا  ن را مه اسان در ححيه ححيه
ااريخ به سش جان شنيدو اين فرياد زه انها رو به خامسشه و افسل زگهاشتهو بلنه هر روز رساار و

پرصلبب ارو خروش وجسشش  زادان عاح را افوودر اسبت

سيا امام حسين (ع) سال ها و قرن ها چش به رار دوخته و به ازتيار زشسته اسب  اا امام عمر (عج)و
زدايش را پاسخ سيد  پرچ بر زمين مازدر اش را به دوش يرد  داا هاي  هنه اش را احتيام ب شد و

 رمان هاي بلندش را حباا احقق بپسشازدت روز ظهسرو هنگام پاسخ به استغاثه ميلسمازه امام حسين(ع) اسب
و حضرت مهدي (ع) پاسخ دهندر  نت در اين سترر به ازتها و افق هاي دور  نو  سه به خروش و احتها 

فرززدش  ه براي رسيدن  ن روزو هر  رام  رام و جازنار ححيه ها را به اماشا مه زشيند و روزها و سال ها را
با چشمان منتيرش بدرقه مه  ند وجسد زداردت

به راسته چه رموي مهر سنستْ بر حبان بسته و چه سرّي در اين ميان رخ پنهان  ردر اسب؟ چرا ياد امام
حسين(ع) هميشه و همه جاو همرار و ه پاي ياد حضرت مهدي (ع) اسب؟ چرا هر جا س ن از حسين(ع)

اسبو زام حضرت مهدي(ع) زيو رخ مه شايد؟ چرا عاشسرا روز ((ظهسر)) اسب و ياد حسين (ع)  غازين
 لم مهدي (ع)تتت؟



اين فتار مه  سشد سشه هايه از اين اراباط و پيسسب راو از منيرهاي م تلف و در اب اد سزاسن بررسه
 ند و فهرسب وار  زها را در چهار ب ش (همرار با قر نو همرار با رواياتو ادعيه و زياراتو اشرفات) و يك
خاامه برشمارد اا به عنسان دستمايه برخه از محققان و مبلغان و زيو ابواري براي احقيق و پژوهش بيشتر و

مقدمه اي براي  شف زوايايه ديگر از حقايق زسرازه حيات اين دو امام همام (ع) باشدت رچه بررسه و
احليل اين پيسستگه ها و زيو زتايج و  ثار  نو مجاحه ديگر و فرصته فراخ ار مه فلبد و شسدن رر اسرار

اين پيسستگه هاو دل هايه راز دان و جان هايه  ار از  ن اسرار را مه فلبدت

همرار با قر ن 

ت امام حسين (ع) از زگار امام مهدي (عج)1

س د بن عبدال قمه سيد: به امام عمر - اوراحنا حه احفدار - عرض  ردم: ((اي فرززد رسسل خدا! اأويل
 يه (( هي ص)) چيسب؟ فرمسد: ((ههر اگ روف من ازباء احغيبو افلع ال علشا عبدر ز رياو د قيّك ا عم امد

) اين حروف از1(ص) و ذحك ان ز ريا سأل ربه ان ي لّمه اي ء اگ مس  فاهبم عليه جقايل ف لّمه اياهاتتت (
اخبار غيبه اسب  ه خداوزد ز ريا را از  ن مطّلع  ردر و ب د از  ن داستان  ن را به حضرت محمد (ص)

باز فته اسبتتت))ت

داستان از اين قرار اسب  ه: ز ريا از پروردارش درخساسب  رد  ه ((اسماء خمسه فيّبه)) را به وي
بيامسزدت خداوزدو جبرئيل را بر او فرو فرستاد و  ن اسماء را به او ا لي دادت 

ز ريا چسن زام هاي محمدو علهو فافمهو و حسن (عليه احسلم) را ياد مه  ردو ازدوهش بر فرف مه شد و
رفتاريش از بين مه رفبت و چسن حسين (ع) را ياد مه  ردو بغي و غمّهو لسيش را مه رفب و

مه ريسب و مبهست مه شدت



روزي فب: باراحها! چرا وقته  ن چهار زفر را ياد مه  نو  رامش مه ياب و ازدوه بر فرف مه شسد  اما
وقته حسين را ياد مه  نو اشن جاري مه شسد و زاحه ام بلند مه شسد؟ 

خداي ا احه او را از اين داستان  ار  رد و فرمسد: (( هي ص))! (( اف)) اس  ربل و ((هاء)) رمو هلك
عترت فاهرر اسبو و(( ياء)) زام يويد ظاح بر حسين (ع) و ((عين)) اشارر به عطش و ((صاد)) زشان صبر

او اسبت

ز ريا چسن اين مطلب را شنيدو زالن و غمين شد و اا سه روز از عباداگاهش بيرون زيامدو و به  سه اجازر
زداد  ه زود او بيايدت و ريه و زاحه سر داد و چنين زسحه فب: 

باراحها! از مميبته  ه براي فرززد بهترين خليق خسدو اقدير  ردر اي دردمندمت 

خدايا!  يا اين مميبب را بر  ستازه او زازل مه  نه؟  يا جامه اين مميبب را بر ان عله و فافمه
مه پسشازه!؟  يا اين فاج ه را بر ساحب  زان فرود مه  وري؟ 

ب د از  ن فب: باراحها! فرززدي به من عطا  ن اا در پيري چشم به او روشن شسد و او را وارث و وصهّ
من قرار در   زگار مرا دردمند او ردان  همچنان  ه حبيبب محمد را دردمند فرززدش ردازديت 

خداوزدو يحيه را به او ب شيد و او را دردمند وي ساخبت و دورر حمل يحيه شش مار بسد و مدت حمل
امام حسين (ع) زيو شش مار بسد و براي  ن زيو قضيه اي فسلزه اسبت 



ت امام مهدي (عج)و از زگار امام حسين (ع)2

امام باقر (ع) مه فرمايد: حارث اعسر به امام حسين (ع) عرض  رد: ((يابن رسسل ال! ج لب فداك: اخقص
عن قسل ال ص  تابه ((واحشمس و ضحشا)) قال: و   ك يا حارثو ذحك امد رسسل ال (ص)و قلب:

ج لب فداك: قسحه: ((واحقمر اذا الشا))و قال: ذحك امفاثؤمنغ عم بن اض فاحب يتلس امداًو قال: قلب: ((و
)اي زادر رسسل خدا! فدايب2احش ار اذا جلّشا))و قال: ذحك احقاذ من  ل امدو ج ا الرض قسطا و عدل (

شسمت مرا از م ناي  يه شريفه واحشمس و ضحيها [سسند به خسرشيد و سترش زسر  ن و مطّلع سازت
حضرت فرمسد: مراد از خسرشيدو رسسل ال (ص) مه باشدت 

پرسيد: فدايب شسم! منيسر از  يه شريفه ((واحقمر اذا اليها)) [سسند به مار چسن پس از  ن  يدت وچيسب؟ 

فرمسد: منيسر از مارو اميراحمؤمنين عله بن ابه فاحب (ع) اسب  ه ب د از پيامبر(ص) مه باشدت 

فب: مقمسد از  يه شريفه ((واحنهار اذا جلّيها)) [و سسند به روز و چسن  ن را روشن سازد وچيسب؟ 

فرمسد: مقمسد از روزو قائ  ل محمد (عج) اسب  ه زمين را پر از قسم و عدل  ند))ت

ت امام مهدي (عج) و امام حسين (ع)3

خداوزد مت ال مه فرمايد: ((و ل اقتلسا احنفس احم حرّم ال ال باگ ل و من قتل ميلسما فقد ج لنا حسحيّه
)   سه را  ه خداوزد خسزش را حرام شمردرو به قتل زرسازيدو3سلطازاو فل يه ف ص احقتل ازه  ان منمسرا(

مگر به حق و  ن  سه  ه ميلسم  شته شدرو براي وحيش سلطه (حق قماص) قرار دادي  اما در قتل اسراف
زنندو چرا  ه او مسرد حمايب اسب))ت

سلّم بن مستنير مه سيد: امام محمد باقر (ع) دربارر  يه ((و من قتل ميلسما)) فرمسد: ((او حسين بن عله
(ع) اسب  ه ميلسم  شته شد و ما اوحياي او هستيت و قائ ما چسن قيام  ندو در فلب ازتقام خسن امام

حسين (ع) بر  يد  پس مه  شد اا جايه  ه فته مه شسد اسراف در قتل  ردر اسبت مقتسلو حسين (ع) و
وحهّ او قائ (عج) اسبت و اسراف در قتل اين اسب  ه غير قاال او  شته شسدت او منمسر اسب  زيرا از دزيا
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