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 هللاة حضرت مھدی، بقی

 

 1بِحَفِیظٍ عَلَیْکُمْ أَنَا وَمَابَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

باشید و من، پاسدار شما آنچه خداوند براي شما باقی گذارده (بقیه اهللا)، برایتان بهتر است اگر ایمان داشته «
 »نیستم.

هاي مادي هستند که کنند. از جمله آنها، چالشامروزه مسلمانان در شرایط حساس و پر از چالش زندگی می     
باشند که ارزشها هاي روحی و معنوي میهایشان است و برخی دیگر، چالشدر برگیرنده زندگی مادي و سرزمین

 گیرند.و ماهیتشان را فرامی

پاشیم. می روبرو ،کندمی ، با خطر تهاجم فرهنگی ویرانگر غرب که از روشها و اندیشه ها را تهدیدهمچنین ما     
بی بند و  ،لذبا پخش روزانه صدها هزار فیلم مبت ،کندمی زیرا، ماهواره هایی که تعداد آنها از پانصد ماهواره تجاوز

عی و فردي ما وارد کرده اند و به گونه اي که دیگر فرزندانمان از آن فساد و ابتذال را به ژرفاي زندگی اجتما ،باري
عقل و اراده  ،کند و بر روحمی تربیت رافرزندان غرب گشته اند. زیرا غرب آنها  ،بلکه قبل از هر چیز ،دما نیستن

 .شودمی ایشان چیره

 !؟و روسیه و یا اروپا پناه جویمآیا به آمریکا  ؟حال چگونه با این مشکالت مبارزه کنیم و به که پناه ببریم     

خداوند، براي شما  آنچه« »مکُلَ یرُخَ اهللاِ  تُیَّ قِبَ«که  ،دهدمی خداوند متعال به تمامی این پرسش ها چنین پاسخ

 »برایتان بهتر است. )(بقیۀ اهللاباقی گذارده 

و اگر وجود مبارك  ،ست پیشواي مردم زمیناوباشد. می ،مان با مهدي منتظر عجل اهللا فرجهامام ز ،همانا او    
 .ساختمیبه ویرانه اي هولناك دگرگون  بلعید. و همه چیز رامی ایشان نبود، از این هنر آینه ساکنین خود را فرو

ه اللِ بلِحَوا بِمُ صِعتَاِوَ«فرماید: می ر کرده است. چنانکهما را به پیروي از قرآن و اهل بیت این ام ،خداوند متعال

 »یعاًمِجَ

هایی یافته و هر که روي ر ،اهل بیت به تنها به آنها کشتی نجات هستند. هر کسی با ایشان همراه انگردد     
 .، نابود گشته استبرگرداند
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نماید با میان اولیاء خدا و ایجاد می پروردگارشار و نهکگ بندهان یپرده اي را م ،انگونه که ارتکاب گناههم     
 .دهدمی حجاب را قرار چنیندوستدارانشان نیز 

 :دمؤمنین و امامشان را از بین برهاي ایجاد شده میان ، حجابپایانی به نکات ذیل رهگذرتوان از حال می      

 نشمردک بم سدع زنیم ناامیدي از رحمت الهی و عدوبه کردن به بارگاه حق تعالی و تن از گناه و تسي جدور -1
 .داخشأن اولیا 

هاي مدرسهاجد و حسینیه ها و سهمچون ساختن م ؛ي فکر و اندیشهین کننده پایدارافزایش بنیادهاي تضم - 2
می دارند و نیز مانند دژي مستحکممی چون ستونهاي ساختمانی هستند که آن را پابرجا نگاه ، آنهاه، زیراعلمیّ

 دارند.می دشمنان ایمنباشند که شهر را از گزند 

به تربیت نیکو و درست فرزندان؛ چه، آن ضمانتی است براي استمرار دین در زندگی. آدمی مسئول  اهمیّت  -3
 تربیت فرزندان خویش در دنیا و آخرت است.

ر و مادر سازد. در این جا بر پدمی آفریند و روزيِ او را معینمی اگر درك نماییم که خداوند متعال انسان را     
گردد که قبل از هر چیز، فرزندان خود را به آموختن قرآن و شناخت پیامبر و ائمه اطهار (ع) نزدیک می واجب

 سازند؛ تا بتوانند بدین وسیله سالمتی آنها را در برابر کجروي ها تضمین کنند.

در زمان غیبت، از ما خواسته شده است که توجه زیادي به امام زمان داشته باشیم؛ تا آنجا که در برخی از       
مخاطب قرار دهیم. شاید دلیل آن، این باشد که صد و » بقیّه اهللا«روایات بر این تأکید شده است که او را با لقب 

بی ایفا کرده اند و به مقام واالیی دست یافته اند. بیست و چهار هزار پیامبر در گذشته نقش مقدس خود را به خو
آمدند و نقش آنها را نیز به پایان رسیده است.  -بران بودندامکه چندین برابر پی –همچنین پس از آنها، اوصیاء 

بعد از قرآن باقی نمانده تا به آن چنگ زنیم، جز این امام بزرگوار. پس  –سمان و زمین آحال هیچ ریسمانی میان 
ه این ریسمان بیاویزیم و بدان توجه نماییم و از او بخواهیم که وسیله و شفاعت کننده ما، در بارگاه حق تعالی ب

 باشد.

 ؟و پیامبر او در میان شماست ،شودمی با اینکه آیات خدا بر شما خواننده ،و چگونه ممکن است شما کافر شوید«     
هدایت شده است، و اي کسانی که ایمان آورده اید ! آن گونه  او هرکس به خدا تمسک جوید و به راهی راست و

 »مگر اینکه مسلمان باشید. ،ویدرناز خدا بپرهیزید. او از دنیا  ،که حق تقوا و پر امیز کاري است

به انسان بخشیده است. اگر به  خداوندهایی است که  میوهرین رسالت الهی همچون آخ -رسالت اسالمی       
 .درستی از همه آنها بهره بگیرد
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کامل خوشبختی ه ب ،نمایدمی دیگر را رها برخیو  کندمی عملاي که به برخی از سفارشات هرچند، جامعه      
 .م نمی گرددمطلق ه نگون بختیحال دچار با این ، مادست نمی یابد و ا

 

 بزرگترین آزروي بشریت  ،امام زمان

یم سست و بیهوده به نظر ،اند شده نهاده بنا مقطعی جوئیهاي ە، امروزه تمام امیدهایی که براساس چارهمانا      
 زدارند؛با طحی اخالقی از سقوطان را با آموزشها و راهنماییهاي سبسیار تالش شده است تا انس ،آیند. در این راستا

هایی چون سازمان ملل متحد با شوراي امنیت و دادگاه بین المللی الهه بیشترین سعی همچنین بوسیله سازمان
تی سجلوگیري نمایند ولی باشک -جهانی و منطقه اي  جنگهايبه علت  -جمعی خود را کردند تا از عملیات کشتار 

 سخت روبرو شدند

در سایه سازمان ملل متحد، جنگهاي جنگ جهانی دوم در گرفت . همچنین  ،پس با وجود جامعه بین الملل      
شور کدو  يجماهیر شورو قدرتی چون اتحاد ابرشعله ور شدند و نیز با وجود شوراي امنیت منطقه اي  کنندهنابود 

مستقل مجارستان و چک اسلواکی را اشغال کرد. همچنین کشور مستقل لهستان را تهدید نمود. سپس کشور 
 االت متحده آمریکا به بسیاريای امنیت،سایه شوراي  درباز هم  .ال خود در آوردسومین کشور را به اشغ -افغانستان 

 نمود.ها و سرزمینهاي جهان تجاوز کشوراز 

 

 وديبانجهان در بیم 

زیرا جهان در هر دقیقه وجود این سازمانها و آن قوانین نمی تواند ما را از سرنگونی در پرتگاه مرگ باز دارد؛      
 کند.می میلیون دالر براي سالح هاي کشتار جمعی هزینه بیش از یک

نابود  ،کند تا هر چه زوي زمین استمی میلیون تن از آنها کفایت 100وجود سالحهاي شیمیایی که تنها  با     
هزاران میلیون تن از این  ،گرداند، (با در نظر گرفتن اینکه دولتهاي گوناگون جهان به خصوص دولتهاي غربی

 رود.می پیش مرگتگاه ربر این اساس بشریت با سرعتی دیوانه وار به سوي پ ،پس. باشندمی سالحها را دارا

 رهاند؟!را از انسان می گردد که : چه کسی انسانمی حال این پرسش سرنوشت ساز مطرح

 ضرورت اعتقاد به وحی -1

 ایمان به تداوم وحی -2
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 وجودمان پایه ریزي نماییم؟ا در چگونه امید ر

ي آن آرزو ،گریم آیا در عقیده ما به امامناندیشه مهمی را الهام بگیریم تا ب، ما باید از فلسفه وجود امام زمان      
 یابیم؟بریم، میرنج می نهفته و کمبودي را که از آن

را در دل انسان زنده  دیتا بذر ام ندینمایتالش م شهی، همانیبر خالف طاغوت یو فرستادگان اله امبرانیپ      
بزرگوار در نزد  زیاست با کرامت. اوست اشرف مخلوقات و ن يادهیآفر يکه و کنندیم دیو همواره به او تأک بپاشند

رسالت  يبندها نیتریاز اساس یکیتفکر  نیاست. ا دهیآفر تصور نیپروردگار انسان را به بهتر نکهیخداوند. و ا
 يتهااسیها و سنقشه نیتراز برجسته أسیو  يدیناام يزیر هیاست. در حالیکه پا یو فرستادگان اله امبرانیپ

 .باشدیم انیطاغوت

 .مییجو يدور اسیو از  میرا در خود زنده نگاه دار يدواریام نیا میتوانیچگونه م حال

 کی، یزندگ طیو عوامل مؤثر در شرا يظواهر ماد نیا يکه فراسو دینمایدرك م یمسلمان معتقد به وح کی
 .کندیم يریوجود دارد که از روند امور براساس ظواهر جلوگ یبیغ يروین

 

 يدواریما به ام ازین

ما  رامونیهر آنچه پ نکهیبه ا مانیا زنی (عج) و يبه امام مهد مانی، از ادیام نی. امیازمندین دیما به ام نیبنابرا    
وجود دارد که  ي. عالوه بر آن، شب قدرردیگی، سر چشمه مباشدیو اشراف امام زمان دور نم یاز آگاه گذردیم

. خداوند دارندیاز ما را بر امام عرضه م کیکارنامه اعمال هر  وفرود آمده  یدر آن (روح) به همراه فرشتگان اله

! خداوند دی: عمل کنبگو«. 1)مَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَ: (دیفرمایباره م نیمتعال در ا

 و کیچه ن -که، امام بر اعمال ما  میابییدر م نگونهیا هیآ نیاز ا! » نندیبیو فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را م
 .گرددیخاطر م، خشنود و از رفتار ناپسند آزرده کیناظر است؛ و بدون شک او از اعمال ن - ستیناشا چه

دارم  قیعم مانیاستوار و ا دهیمن شخصاً عقد. گردنیکه هر لحظه شامل حال ما م یبخششها و الطاف اله نیا     
یو هر آنچه از آن رنج م یانسان یروان يها، عقدهرایاعتقادات حل خواهد شد. ز نیا هیکه، گره مشکالتمان در سا

و  دیانسان آکنده از ام رای، زدیحل خواهد گرد هادهیا نیبه ا مانیا لهیبوس - يدیو ناام أسی. در رأس آنها، برد
 . ان شاء اهللا!دیخود خواهد رس يآرزوها نیبه واالتر ازد،یصفات دست  نیخواهد شد. هرکه به ا یآگاه

                                                           
 .105 هیتوبه، آ يسوره 1



۷ 
 

 و توشه راه تیبشر يروز موعود، آرزو

از  دی. بلکه، باستیو آرامش ن یخوشبخت يراهها ي، تنها طول عمر و جستجویینها يو آرزو یقیهدف حق      
در  يابد زندگی ۔جاوید و فراخ انهیآن پا يبه سو -برتر و واالتر  یهدف يعبور کرده و به سو يثانو يهدفها نیا

 .میخداوند متعال، گام بردار ياز خشنود يو برخوردار نیبهشت بر

 

 تیبشر دیام

یرا به حرکت وا م تیاست که بشر دیام نیکدام یکه، به راست دیآیم شیپرسش مهم پ نیاساس، ا نیبرا     
 ؟رودیم شیبه سمت جلو پ گذاردیرا پشت سر م يدیو ناام أسیشوم  هیسا کهی، و در حالدارد

 یمانیآدم عهد و پ یخالصه نمود که، خداوند متعال با بن نیدر ا توانیرا م دی، املیاص یاسالم دگاهید از      
عدل و داد  و استقرار یقیانسان به سعادت حق ریمس دیبا مانیپ نیاست. براساس ا یبسته که ناگسستن نیراست

 انسانها ختم گردد. انیم

به خصوص در  - یآسمان يدر همه کتابها و رسالتها قاً یو دق خیآشکارا در تار توانیرا م یهال مانیپ نیا       
ه اکرم و ائم امبریپ ثیقرآن و احاد يهاهی. تا آنجا که در آافتی -رسول آن حضرت محمد  يهامکتب اسالم و گفته

وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ (: دیفرمایم عالشده است. چنانکه خداوند مت قتیحق نیاطهار تأکید فراوان بر ا

و  میمنت نه نیبر مستضعفان زم میخواستیما م« 1»اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّۀً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ 

 .»میقرار ده نیزم يو وارثان رو انیشوایآنان را پ

طول اهللا اللیلۀ ل إِلَّا الدُّنْیَا مِنَ یَبْقَ لَمْ لَوْ «: دیفرمایم شیمعروف خو ثیاکرم را در حد امبریپ نیهمچن      

 لماً ظُ مُلِئَت کَما عَدالً وَ یَملَأُها قِسطاً و ...  اسْمِی اسْمُهُ بَیْتِی یُوَاطِئُ  أَهْلِ مِنْ  رَجُلٌ یَمْلِکَ  اللّیلۀ حَتَّى تلک

از  يتا مرد گرداندیم یطوالن نماند، خداوند آن شب را آن قدر یشب باق کیجز  ایاگر از عمر دن« 2»جَورا و

، همانگونه که از ظلم و سازدیرا از عدل و داد پر م نیخاندان من حاکم جهان گردد. اسم او اسم من است و... زم
 »جور پر شده است.
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 ظهور 1سنت

آکنده  زیو ن یو تحقق عدالت الله يبر سنت ظهور امام مهد فیشر ثیحد نیبواسطه ا خواهدیخدا م رسول      
است  ریپذنا رییسنت تغ نیهستند که، ا یموارد نشانگر سنت ثابت نی. همه ادینما دیاز عدل و داد، تأک نیشدن زم

 قتیحق نیاو  حاصل شود یجهان دگرگون عتیوقوع آن الزم باشد که در طب ياگر برا ی؛ حتابدیتحقق  دیو با
همه امتها و ملتها دارد که بطور حتم خداوند  زیو ن یاله انیهمه اد يداده شده از سو دینو دیبزرگ و تحقق آن ام

 دجایا یدگرگون عتیحاکم بر طب نیاگر الزم باشد در قوان یامت را به ظهور خواهد رساند؛ حت نیا يمتعال مهد
 گریاست که نسبت به دت نّس نیبرخوردار است، بلکه بزرگتر يفوق العاده ا اهمیّت سنت ظهور از  رایشود. ز
 .دارد يشتریب اهمیّت ، یهست يسنتها

 

 در انتظار تیبشر

 یخواهد ماند، و سپس خداوند آن را طوالن یروز باق کیفقط  ایکه از عمر دن ستیمعنا ن نیبه ا ثیداحاین ا       
به  تیبشر کهاست ثابت،  یقتیحق میحادثه عظ نی، ارایز. کند انیرا ب میحادثه عظ نیا خواهدی. بلکه، مگرداندیم

و حاکمان ظالم به تنگ آمده است و رنجها،  انیطاغوت یاز هوسران تیبشر نکهیشده است. چه، ا دهیخاطر آن آفر
 ي. روزکشدیروز موعود را م نیا دنیصبرانه انتظار فرارس یرا تحمل نموده است و ب یفراوان يو محنتها هابتیمص

و پس  رسدی(عج) به ظهور م يکه امام مهد ي. روزچشندیرا م یخوشبخت یقیآن، طعم حق هیکه انسانها در سا
 انی؛ تا صاحبان ادگذاردیو پشت سر او نماز م دینمایو به امام زمان اقتدا م گرددیآشکار م میبن مر یسیاز او، ع

همه  وعهاسالم که مجم نیاز او سوق دهد و به د يرویآوردن به امام و پ مانیا يرا به سو گرید یو مذاهب آسمان
 یو وابستگ شیبا هر نوع گرا يبشر ي(عج) همه قومها و گروهها ي. در آن روز حضرت مهدابندی شیاست، گرا انیاد
 امبریکه پ ینیحاکم گردد؛ د يواحد نید نیکره زم يتا بر رو آوردیگردهم م دیپرچم توح ریرا، ز یو قوم ینید

 (عج) آن را زنده ساخته است. يدالشأن اسالم آن را آورده و فرزندش امام مه میعظ

، به همان رودیم شیکه پ یهر گام يخود، به ازا یدر حرکت کنون تیکه بشر میکنیما احساس م امروزه      
است بر  یلیدل نی. اشوندیم کینزد گریکدیبه  ی، اتحاد و همبستگیبا همدل شیها و نژادهااندازه گروهها، قوم

ست که ا يو آشکار نیکرده، حق راست دیخود تأک فیشر ثیفرج در احاد رامونیاسالم پ یگرام امبری، آنچه پنکهیا
 . ان شاء اهللا!رودیم شیآن روز موعود پ يبه سو ییچون و چرا چیبدون ه تیبشر ریمحقق گردد. پس مس دیبا

                                                           
 . (مترجم)ستین یو دگرگون رییاست که خداوند مقرر فرموده و قابل تغ یآن قانون» سنت«منظور از  1
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 اعمال واال نیکوتریفرج ن انتظار

ها و زندانها. ا، شکنجهه، دردها، رنجهایبزرگ، از خود گذشتگ يهایاست آکنده از فداکار یخیتار عهیش خیتار      
و  أسی میو تسل میخرد نشد نهایاست. اما با وجود همه ا (ع)بن جعفر  یو امام موس نیامام حس خیهمان تار

در  ررومندتیتر، استوارتر و نچه درخشنده رشده، ه عیآشکار شدن حق و حقوق ضا ينگشتیم. بلکه برا يدیناام
اداشته، به حرکت و خیبزرگ که ما را در طول تار دیبه وجود آن ام هایتوانمند نی. همه امیستادیا رانگریو يرویبرابر ن

 تِیأُمَّ أَعْمَالِ أَفْضَلُ«فرموده است:  نگونهیاکرم که ا امبری، انتظار فرج است، که در مورد آن پدی. آن امگرددیباز م

 يارا در نسله نیراست یمانیفلسفه ا نیما هرچه بذر ا است. اعمال امت من، انتظار فرج نیبهتر« »الْفَرَجِ انْتِظَارُ

 .میابیبه اهداف خواسته شده دست  میتوانی، ممیبکار یاپیپ

ظهور  شهیها اندآن نیتراستوار است که از مهم ینیعو م يقو يهااز شالوده ياما بر مجموعه تیموجود همانا      
 هی، نظرشهیهزاران اند زیو مذهب و ن نیهزاران د نیکه در ب میبگو خواهمیم نجای. در اباشدی(عج) م يامام مهد

انسان و  انیکه ارتباط م ستین عهیجز ش ینییو آ نیاند، دکه در سراسر جهان پراکنده گریگوناگون د يهافلسفه
 دگارشیانسان و آفر انیکه رابطه م میدار دهیعق انیعی، ما شرایبداند. ز یشگیمستمر و هم یرا ارتباط دگارشیآفر

از  دکه بع نی، و امیندار مانیا یوح رفتنیپذ انیبه پا یمذاهب اسالم گریهمچنان استمرار و ادامه دارد، و مانند د
 ینباشد ول امبریوجود ندارد که پ یانسان چیه نکهیا نیو همچن گرددیارتباط و اتصال قطع م نیا امبریدرگذشت پ

 با خداوند ارتباط داشته باشد.
 

 (عج) نهفته است يما، در اعتقاد به امام مهد يتوانمند راز

 که در شب قدر که از هزار یدارند، انسان یهال یبیانسان غ نیراسخ به وجود ا مانیاعتقاد استوار و ا انیعیش اما     
 .گرددیماه بهتر است. بر او روح اعظم نازل م

است، بر امام زمان (عج)  لیکائیو م لیهمچون جبرئ یروح اعظم، که برتر و االتر از همه فرشتگان اله نیا      
 هیاعتقاد، سالح جنگ عل ياست؛ و در آن قدرت، استوار انیعیاستوار، عزت و شرف ما ش دهیعق نی. اگرددینازل م

سالح خود  رزمنده کی ستیممکن ن نکهیاست. حال ا فتهو مفسدان، نه شگانیما در برابر ستم پ یستادگیباطل و ا
 م؟یخود، دست بردار یشگی، سالح و قدرت همدهیاز عق انیعیدرست است که ما ش اینبرد رها سازد، آ دانیرا در م
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لم ظ يرتهاقدخود با  یو اعتقادمان به امام زمان را، در مبارزه طوالن مانیا -االمکان  یبه حت دی، ما بانیبنابرا      
امام و انتظار فرج او الهام  نیبه ا مانی، از ایتمدن يدر کشمکشها دیبا نی. همچنمیریبکار گ یو ستم و سرکش

 .میمرتبط ساز ياعتقاد ای یخیتار هیبه قض میرا که شاهد آن هست یکنون يایقضا میتا بتوان میریبگ

 

 را محکم ساخت؟ يرابطه با امام مهد يهاهیپا توانیچگونه م

وَ أنَّکَ ال تَحْتجِبُ عَنْ خَلْقِکَ إال أنْ تَحجُبَهُمُ األعمالُ «: دیفرمایخود م يمورد امام سجاد در دعا نیدرا     

 تو دارند، حجاب آنها از ریکه به غ ییجز آنکه آمال و آرزوها یستیخلق پنهان ن رتیو تو از بص« »السَّیِّئَهُ دُونَکْ

اعمالمان از او  يکه به خاطر ناپسند میما هست نیا یول ستیاست. پس خداوند از ما دورن دهیجمالت گرد دنید
 میتدور هس

 میتا وجود او را احساس کن میرا اصالح نمائ شتنی. پس بر ماست که خوباشدیهمراه ما م ي، امام مهدنیبنابرا      
 نیو ا میاز زمانها و مکانها بهره مند گرد یاو در برخ داری. بلکه از شرف مالقات و دمیخود را با او ژرفا ده وندیو پ

و عالقه خود  وندیو پ میرا اصالح نمائ شتنیخو میتوانیچگونه م ما. اباشدیم ریامر به اذن خداوند متعال امکان پذ
 م؟یده شیم افزااما نیرا به ا

خداوند متعال  ياریبا  تواندیم یکه هر شخص ی. نکاتمیشماریراه چند نکته را بر م نیگام نهادن در ا يبرا      
گرفتن  میراه تصم نیگام نهادن در ا ي. البته شرط الزم براردیروبرو گردد، از آنها بهره بگ یبدون آنکه با مشکل -

 نکات عبارتند از: نیاست. ا یمانیو داشتن اراده ا

یا  ايَولَیا مَ عَلَیْکَ السَّالمُ «چون:  ياجمله با گفتن ینماز صبح؛ حت انی(عج) بعد از پا يامام مهد ارتیز -1

 »مانصاحب الزَّ

 خصوص نیمعروف در ا يدعاها . با استفاده اززهر نما يامام زمان (عج) پس از ادا يدعا کردن برا - 2

 دینمایم ادیاو را  زیکند، امام ن ادیهرکه او را  را،ی. زمیاو دعا کن يو برا میاو باش ادیدر همه حال و همه جا به  -3
 .کندیاو را دعا م زیرا دعا کند، امام ن يو هرکه و

 يمخصوص امام مهد يارتهایخواندن دعاها و ز يروز جمعه، برا ژهیهفته به و ياز روزها یکیاختصاص دادن  -4
 امام. نیا ژهیو يارتهایز زیعهد و ن يندبه، دعا يچون دعا یی(عج). خواندن دعاها
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یکه با آن روبرو م يامنتظره ریوقوع حوادث غ زیو ن یو مشکالت روزانه زندگ ياست در زمان گرفتار ستهیشا -5
و  دیامام مشکالت ما را رفع نما نیبه برکت وجود ا میو از او بخواه میدعا کن یبارگاه حق تعال ي، به سومیگرد

 ما را برآورده سازد. يازهاین

و با او  میباش (عج) يدر حضور امام مهد گردندیهستند که سبب م ینکات و مانند آن، نکات مثبت نیا همه      
مام ما ا نیو پر برکت ا فیشر تیکه نوران دید می، خواهمیبرو شی. هرچه قدم به قدم پمیکن جادیا یمیرابطه صم

خواهد  ي، و روزکندیم تیهدا شرفتیبه پ یو ما را در زندگ کشاندیخود م يو به سو گرداندیخود م فتهیرا ش
همانگونه که ما  نی. بنابرامیریگینور وجود مبارکش توشه م ضیو از ف میگردیکه از مالقات او بهره مند م دیرس

است که رابطه خود را با  نگونهی. اکندیم نیدر مقابل چن زیو ...، او ن میکنیم تاریو او را ز میدهیسالم م يبه و
 .افتیداشت و رشد و تکامل خواهد  درابطه تداوم خواه نیو ا میدهیاو شکل م

 

 ینهضت - یاست مکتب یانتظار مفهوم

سکوت در برابر  يو فروبسته که ما را به سو یاست ارتجاع یکه مفهوم انتظار، مفهوم کنندیتصور م یبرخ       
از آغاز تا به  عهیکه ش میابیی، ممیبنگر خی. اگر در تارباشدیعکس آن درست م کهی. در حالداردیستمکاران وا م

بوده، هستند و  انیدر برابر ستم زورگو یمکتب ت، اهل نهضت و مقاومیانقالب یامروز و تا زمان ظهور، مردمان
 .گرددیمثبت انتظار باز م یمفهوم مکتب زی(عج) و ن يبه امام مهد شانیبه اعتقاد ا نهایخواهند بود و همه ا

خداوند  دهدیوجود دارد که نشان م یاله ی، سنترای. زبخشدیرا م ییایو پو دیاعتقاد به انسان ام نیا پس       
(عج)  يشکل آن در امام مهد نیتریسنت در متجل نیو ا دینمایم ياریهرکه را مظلوم و با همراه حق باشد، 

)... طرّ (مض ریمظلوم، صابر و ناگز زیهمراه حق و ن تخداوند متعال و اوس ی، اوست بنده صالح و ولرای. زابدییتحقق م
متعال او را به ، خداوند ابدییدر وجودش تحقق م - زانیبه هر م -صفات  نیو ا یسنت اله نیکه ا یو هر انسان

 .دینمایم ياری زانیهمان م

 يبود که ظهور امام مهد یکس نیاکرم خود اول امبریاست که پ نیا دینمایامر داللت م نیآنچه بر ا نجایا در      
اهل ستت نقل شده که  ياز رسول خدا فقط در کتب علما تیروا 51از  شیرا به مسلمانان مژده داد، تا آنجا که ب

را درباره  ییامام کتابها نیقبل از والدت ا عهیش يعلما که و همانگونه ندیگو ی(عج) سخن م يدر مورد امام مهد
ه. ق. قبل از والدت  127امام در سال  نیرا در مورد ا ياژهیکتاب و زیاهل سنت ن ياز علما یکیاند، او تألیف کرده
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اد خود، اعتق ياهل سنت در کتابها ياز علما ياری، امروزه بسانیعیعالوه بر ش زینگاشته است. ن -(عج)  يامام مهد
 .کنندیم ادیثابت  یاسالم دیاز عقا ی(عج) را جزئ يبه امام مهد

در حال پرواز باشد  ییمای. همچنانکه اگر هواپباشدیم عهیش يبه امام زمان (عج) مکمل ساختار اعتقاد مانیا      
گرفتن آن مشکل به  دهیبا ناد تواندی، نمگرددیمواجه م یاختالل ایخود با مشکل  يموتورها ایاز بالها و  یکیو در 

ندارد، کافر به شمار  مانیبه نماز ا یدارد ول مانیحج ا وکه به زکات، خمس  یشخص ایپرواز خود ادامه دهد؛ و 
ه نداشت مانی(عج) ا يکه به امام مهد یکس نیاست ...) همچن مانیمنظومه ا یاز اجزاء اصل یکیفاقد  رای؛ (زدیآیم

 ياریخاطر خداوند او را  نیخود دارد و به هم مانیا یاز ارکان اساس یکیدر  یباشد، مشکل بزرگ و اختالل ژرف
 .دینماینم

را خدا ف يرا به سو گرانیکننده بر حق که د امیخداوند، مظلوم و ق نکهیبه ا مانیبه امام زمان و ا مانیا پس      
 مینیبی. همانگونه که مزدیانگیمسلمانان بر م انیاست که نهضت را در م یمانی، ادینمایم ياریرا  - خواندیم
ه ب دیو ام يفداکار هیخود رانده و هنوز با روح ينهایرا از سرزم هاستیونیدر جنوب لبنان، صه یمکتب يهاعهیش
 .کنندیم یستادگیدر برابر دشمن ا» یادرکن يمهد ای«بر کلمه  هیتک و يروزیپ

را به  به آن یابیدست يو تالش برا يروزیبه پ دیو ام ییایپو نیبه صاحب الزمان (عج) است که ا مانیا نیهم      

 عطا کرده است. شانیا

(عج) اختصاص ندارد، بلکه  يفقط به امام مهد میدر قرآن کر نیزم يو خالفت خدا بر رو یحکمران مسأله       
را نجات  لیاسرائ یبن عمران، بن یحضرت موس کهیهنگام یسنت اله نیا رای. زشودیداده م میتعم زین گرانیبه د

 ؛ و ان شاء اهللا در زمانافتیآن دوره تحقق  لماناناکرم آه و مس امبریپ يبرا زی؛ و نوستیآنان به وقوع پ يداد، برا
 .ما يشوایامام و پ امیکامالً آزاد نخواهد گشت، مگر پس از ق نی. پس زمافتیخواهد  قیتحق زی(عج) ن يهدامام م

 

 يکبر بتیعصر غ دیفوا

 ي، با وجود ابرهایاست در پس ابرها. ول يدیما چون خورش انی(عج) در م يکه امام مهد میرا بدان نیا دیبا      
 و مستمر است. یها، باقرغم ابرها و پرده یاو به ما برسد. پس سرچشمه او عل ينور، حرارت و گرما دیمتراکم با

پنهان دل مؤمن  دی، امام خورشرای. زکندیم یزندگ و به خاطر وجود امام زمان (عج) زنده است زیانسان مؤمن ن دل
 است.
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به  میتوانیوجود دارند که م یو منافع هادهیچه فا يکبر بتیکه در زمان غ گرددیمطرح م یپرسش نجایا در     
 م؟ییو از آنها بهره بجو میابیآنها دست 

(عج)  ي. در زمان پس از ظهور امام مهدمیینما انیرا ب يامقدمه دیپرسش ابتدا با نیبه ا ییپاسخگو يبرا      
؛ کندیمی زندگ نیزم يکه رو يهر جا ندار ي. بلکه براکنندیم دایپ تیهمه انسانها عموم يسودها و منافع برا

آمده است که به  اتیاز روا ی. در بعضگردندیم تیعموم نیشامل ا یها و هر موجود عاقلحتى فرشتگان، جن
 امام خروج و ظهور روز به معلوم وقت روز و است شده داده مهلت معلوم وقت روز تا ۔لعنت خدا بر او باد!  -ابلیس 
خداوند  یخواسته است، ول امتیمدت مهلت خود را از خدا تا روز ق سی، ابلرایشده است. ز ری(عج) تفس مهدي

. که همان روز ندیگو یم اتیکه روا همانطور نینداده و همانا او را تا روز مع یمورد پاسخ نیدر ا یتبارك و تعال
و  دگردنی، سرکوب منیزم نیاطیو همه ش سیظهور امام زمان است، مهلت داده است. پس در آن روز موعود ابل

 .گردندیبهره مند م یخوشبخت و ریاز خ یآنجاست که انسان و همه هست

وجود دارد که آنها را از اعتقادمان به  يو معنو یروح يهادهیعصر انتظار، فا ایو  يکبر بتیدر زمان غ پس      
یم یبا آن زندگ بتیاست که ما در زمان غ ي، خالصه فلسفه انتظارنیو همانا ا میریگی(عج) الهام م يامام مهد

 :مییخالصه نما یاساس مررا در سه ا یروح دهیو فا يسود معنو نیا میتوانی. حال ممیکن

 نشأت گرفته از نفس اعتقادمان به امام زمان (عج). دهیفا -1

 (عج). يما نسبت به امام مهد یمحبت و دوست -2

 .يدشوار يو زمانها یرساندن او به ما در مواقع سخت ياری -3
 

 

 از وجود امام زمان (عج) ییبهره جو راه

روزگار او را  اهیس يکه ابرها آفتاب نیاز نور ا توانیاست که، چگونه م نیا رسدیکه به ذهن م یپرسش     
 اند، استفاده نمود؟پوشانده

 :میجوئیم لیپرسش را در نکات ذ نیا پاسخ
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 انتظار فرج -1

یرا م ی، مثالمیمفهوم آن را آشکار ساز نکهیا يبرا یو متنوع است. ول یطوالن اریانتظار بس نیدرباره ا سخن      
اش و در چهره گرددیاو دگرگون م تی، حال و وضعکشدیرا م يزیانتظار مهمان عز یشخص کهی. هنگاممیآور

 يو پس از آنکه هرچه برا کشدیکه هر لحظه انتظار ورود مهمانش را م مینیبی. مشودیم انیشوق نما يهانشانه
یرا آماده ساخت، چشم به راه م ذیلذ یدنیدر منزلش داشته از فرش و مکان مناسب گرفته تا غذا و نوش یمهمان
 .باشدیانتظار م ي، بازتاب معناگذردیکه در دل انسان م يامور در کنار امور معنو نی. پس همه اماند

ما نسبت به امام  تیاست، پس حال و وضع یدوست معمول کیبال از استق يفقط برا هایآمادگ نیهمه ا اگر     
دلها و روحها قبل  ای، چگونه است؟! آباشدیم شیهااز دردها، رنجا و غم دهیرنجد تیکه نجات دهنده بشر یمعصوم

 ؟کشندیاز بدنها انتظار او را نم

کس جز خداوند متعال به آن  چیکه از ما و از خود امام پنهان است و ه یبیاست غ يزمان ظهور امر همانا     
 ر،یخ ای ونددیپیقرنها به وقوع م دیشا ایسال و  کیماه،  کیزمان پس از  نیا ایکه آ میدانیندارد ما نم یآگاه

 دیامؤمن منتظر، ب نیبزرگ به آن آگاه است. بنابرا دشده است، تنها خداون دیتأک اتیاز روا ياریهمانطور که در بس
دل  ياو ژرف میاز صم دیباشد، بلکه با یتنها زبان دیدعا نبا نی. ادیامام دعا نما نیظهور ا لیتعج يبرا بطور مداوم
و به واسطه آن راست بودن دعا  ابدیتا آنجا که در اعمال و رفتار دعا کننده تجسم  زدیظهور فرج برخ يمشتاق برا

شما  يتا دعا دیمرا بخوان« )دْعُونی أَسْتَجِبْ لَکُم(: دیفرمایگردد. خداوند متعال م ظهور امام ثابت يو شوق او برا

دارد؟  یمن چه ارزش يکه دعا دیرا کوچک شمارد و بگو شیخو يدعا دیهرگز مؤمن عمل کننده نبا.» رمیرا بپذ
 دعا درباره تعجیل ظهور امام و وقوع فرج مهم و با ارزش است. رایز

: دیفرمای؛ تا آنجا که مخواندیفرا م يزیدر طلب چ يدعا کردن و پافشار ي، بندگانش را به سویهست خالق      

وردگار پر» «ینَوَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ«

با ذلت وارد  يبه زود ورزندیم تکبرکه از عبادت من  ی. کسانرمیشما را بپذ يدعا تا دیشما گفته است: مرا بخوان
 .»شوندیدوزخ م

  دَعَانِ إِذَا الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجِیبُ وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِي عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ  «: دیفرمایم گرید يدر جا و      

که بندگان من، از تو درباره من سؤال کنند، بگو:  یو هنگام« »لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَا بِی وَلْیُؤْمِنُو لِی فَلْیَسْتَجِیبُوا
، و به من رندیدعوت مرا بپذ دیبا. پس میگوی، پاسخ مخواندیمرا م کهیدعا کننده را، به هنگام ي؛ دعاکمیمن نزد

 »)و به مقصد برسند. ابندی، تا راه اورندیب مانیا
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، کندیخود خالص عمل م يکه در عبادت و دعا شیمؤمن خو يبنده يبه دعا یخداوند تبارك و تعال پس      
 انیاز ما پس از پا کی چیه دینبا نی. همچنداردیاصرار کنندگان را دوست م ياوست که پافشار رای. زدهدیپاسخ م

هر  يباشد برا ياروش و برنامه دیبا نی؛ و ادیظهور امام (عج) را فراموش نما لیتعج يهر نماز، دعا نمودن برا
 یکیفرج در زمان انتظار سبب نزد ياست و همانا دعا نیعصمت و طهارت راست تیاهل ب یکه در دوست یمؤمن

 .گرددیفرج م

 انسان مؤمن. هیروح تیتقو -2

و اعتقاد به وجود و  مانینفس ا نکهی. چه اگرددیمؤمن باز م هیروح تیو تقو يمعنو دهیبه فا يبعد موضوع      
. ندیآفریرا م يو بلندپرواز دیام نیرغم عدم شناخت شخص امام، در نزد مؤمن یجهان عل نیحضور امام و در ا
شکست  نیراست نیمؤمن نی. بنابرابردیم انیم زو دردها و غمها را ا گرداندیرا بر آنها آسان م هایمشکالت و سخت

 .شناسندیو شرك نمرا در نبرد با اهل باطل، کفر  يمعنو

 تیشکست از معنو نیهرگز ا یشکست بخورند ول ینبرد از نظر نظام دانیدر م نی، ممکن است که مؤمنيآر      
 نیدر ا نکهیو ا باشدیاز آن اهل ظلم و ستم نم يروزیکار پ انیکه تا پا دانندی، مرای. زکاهدیها نمآن يهاهیو روح

 يروزیجنگ و جهاد در راه پ خیرا در طول تار نیومو انتقام همه مظل ابدیظهور  دیوجود دارد که با یجهان امام
 کلمۀ اهللا، از ستمکاران بستاند.

 روانشیپ يامام (عج) برا يبرکت دعا -3

رساند و رهبر،  ياریکه او را  میخواهیو از خدا م میینمایفرج و ظهور امام (عج) دعا م يکه ما برا همانگونه       
که  یینعمتها نیشتریب دی. شادینمایامت، دوستداران و محبانش دعا م يبرا زیدهنده او باشد؛ او ن ياریراهنما و 

 دیشا نیما باشد. همچن يامام برا نیا ياز برکت دعا - میکنی. اما وجود آنها را احساس نمگردندیشامل حال ما م
امام بداء حاصل شود و  نیا ياند، به برکت دعاما مقدر شده يبرا یاز حوادث ناگوار که در علم اله ياریوقوع بس

 آنها کاسته گردد. ینیاز شدت و سنگ ایو  ابندیحوادث تحقق ن نیا جهیدر نت

 یاجر و پاداش اله -4

 يفراوان برا ي(عج) و دعا يدر اعتقاد به امام مهد يرا به خاطر استوار ياریپاداش بس یتبارك و تعال خداوند      

أَفْضَلُ أَعْمَالِ «آمده است:  فیشر ثی، همانطور که در حدرای. زگرداندیما م بیامام، نص نیظهور و وقوع فرج ا

 »جِ انْتِظَارُ الْفَرَ  ةادبَأَفْضَلُ العِ «: نیهمچن» است. رجاعمال نزد امت من انتظار ف نیبهتر« »أُمَّتِی انْتِظَارُ الْفَرَجِ 
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 و عمل در راه اسالم از جهاد نیمؤمن نهیانتظار فرج وجود نداشت، هر آ نیفرج است. اگر ا -عبادتها انتظار  نیبهتر«
و دردها  یدر پ یپ ي، رنجهاهابتی، مصهایو در هنگام وارد آمدن سخت گشتندیم دیاسالم ناام نیو پرآوازه کردن د
و  شدندیراه خدا نم رنبرد و جهاد د يدانهای؛ بلکه اگر انتظار فرج نبود، هرگز وارد مشدندیم یدچار سرخوردگ

 .نمودندیراه فدا نم نیرا در ا شیمال و نفس خو چگاهیه

و  یسست دیوقوع فرج دارد، هرگز نبا زی(عج) و انتظار ظهور او و ن يو اعتقاد به امام مهد مانیکه ا یشخص      
 یاقعمنتظر و کیکه  یندارند. بلکه، هر تالش يادهیفا چیو ادعا کند که جهاد و عمل ه دیمان هیخود را توج یتنبل

صورت  نینشاند تا به ا یظهور م ریاست که آن را در مس ي، چون جوانه سبزدهدیدر راه خداوند متعال انجام م
را همانگونه که از ظلم و ستم پر شده است، آکنده  نیکه خداوند به واسطه او زم ی. امامدیاز امام خود استقبال نما

 .است ثابت یقتیهمواره حق نیو ا سازدیاز عدل و داد م

 دید می، خواهمیریرا در نظر بگ یکیو ن ریخ يهانهیدر راه اسالم و همه زم نیو مبارز نیما همه مجاهد اگر      
 مانیپاك، با ا يموارد به دلها نیو همه ا کشندیکه همه آنها دوستداران امام هستند و انتظار ظهور و فرج او را م

 .گرددیآن باز م دواریو ام

را در وجود مؤمن  يدواری، نشاط و امییایکه همانا نفس انتظار فرج پو میگردیامر باز م نیدوباره به ا نجایا در      
 یاگر ثروت مینیبی. مدینمایم قیعمل و جهاد تشو يایکار مستمر و وارد شدن به در يو او را به سو ندیآفریم

راه بکار  نیخود را در ا يرویاست، تمام قوا و ن يرومندین انسان اگر ای؛ دینمایانفاق م ریخ يدارد، آن را در کارها
. دینمایاستفاده م ریمس نیو استعداد خود در ا شهیاند ، ازباشدیاگر اهل فرهنگ، دانش، ادب و هنر م ایو  ردیگیم

یره مبه يکبر بتیعصر غ يهادهیاز فا يمعنو دهیاست که از آن به عنوان فا يمورد نیسان، انتظار فرج اول نیبد
 .مییجو

 مانیا بتیکه به فلسفه غ ی(عج) است. انسان يو محبت ما نسبت به امام مهد یمورد دوم همان دوست اما      
دارد؛ همانا ارتباط  نیقی، باشدیمعاشرت با اجتماع م یاو ناظر بر اعمال، رفتار و چگونگ نکهیدارد و به وجود امام و ا

یم يسپر یشب و روز خود را در حال گرید یبه عبارت ایبا امام خود برقرار ساخته است.  یمحکم یو روح یقلب
 نی(پنهان ساخته و به هم بیکه روزگار او را غا يذوب گشته است. رهبر شیامام و رهبر خو یکه در دوست دینما

 امامش محروم گشته است. داریخاطر انسان مؤمن از د
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 بیامام از ما پنهان و غا نی. و چون امیدانیم خود يبرا یی(عج) را نمونه واال يمؤمن، امام مهد انیعیش ما      
. مییاو که علما، فقها و مراجع عظام هستند، مراجعه نما بانیو نا یشرع ندگانیبه نما دیبا بتیاست، پس در زمان غ

 .مییها عمل نماو به سفارشات آن میکن دیو تقل يرویاز آنها پ

که در راه راست  یاو تا زمان بینا ای لیاز او واجب است، اطاعت از وک يرویهمانطور که اطاعت از امام و پ پس      
تر و با تقواتر از عادل دیبا دیگرد یانحراف نیدچار کوچکتر یو اگر گاه باشدیواجب م زین داردیو راه امام گام بر م

 .مییانتخاب نما دیتقل ياو را برا

 باشدیم عهیش شهیامام، سازنده اند نیاست و اعتقاد به ا انیعیهمه ش يبرا ياریامام زمان (عج) مع نیبنابرا      
نشده است که  دهیهرگز د عهیش خیخاطر در تار نی. به همسازدیپربار م ياستوار، استقامت و ییایو آن را از پو

   و  نیبه د ایگردد و  گانگانیدست نشانده ب ای ،راست منحرف شده باشد ریاز مس شیخو یبه خاطر نادان یمرجع
از مراجع و راه و روش  نهیخود است که هر آ يامت مؤمن به همراه مهد نیا رایکرده باشد؛ ز انتیخ شیملت خو

ها را خود، آن حیصح ریاز مس یانحراف نیکوچکتر رای، زندینمایخود مراقبت م یشرع فیانجام تکال نیآنها در ح
 یعاطف یارتباط چگاهیبا مراجع خود، ه انیعیارتباط ش نیدور خواهد ساخت. همچن نیمؤمن نانیطماز اعتماد و ا

نه اول و آخر و نمو يکه الگو - بشانیامام غا ياز سو یندگیارتباط نما زیو ن ینبوده، بلکه ارتباط ارزشها و مبان
 . بوده است.باشدیها مآن يبرا نیراست

 یقیحق يهادهیفا

دارند که تنها اهل فضل و عرفان آنها را  وجودي گرید یپنهان يهادهیموارد ذکر شده، منافع و فا نیهمه ا در     
 .ندینمایاحساس م

دچار آن  تیهمه بشر دیشا ایمسلمانان و  ای، انیعیآمده که ش شیپ يسخت و دشوار طیشرا اریبس چه     
سخت و هولناك  طی(عج) نزد خداوند بوده که از آن شرا يبه خاطر دعا، منزلت و شأن امام مهد یاند، ولگشته
همه ما بر سر سفره فضل امام  نکیا. ندیدرك نما توانندیم و عرفان رتیرا تنها اهل بص نهایو همه ا اندافتهینجات 

با  دیخاطر ما با نی. به همباشدیمسلط م نی. اوست که به اذن خداوند متعال بر همه اوضاع زممیازمان نشسته
 :مییرو عمل نما شیامر، به نکات پ نیتوجه به ا
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 رفتار رییتغ -1

 ياریبس دیداد. شا میخواه رییکه، رفتار و منش خود را تغ میببند مانیخود پ يو از هم اکنون با خدا مییایب      
. در هر شبانه ندینمایامر تأکید م نیکه بر ا یفراوان اتیبراساس روا -که امام  میدانینم ایو  میکنیاز ما فراموش م

و اگر عمل زشت و  سازدیاز ما سر بزند، او را خشنود م ییکویکار ن ه. چنانکابدییم یروز بر رفتار و کردار ما آگاه
به  دی، بامییو آن رنجش را درك نما يخشنود نیا میخواهی. اگر مگرددی، باعث رنجش او ممیانجام ده يناپسند

امام خود  ساتاحسا میتوانی. در آنجاست که ممی، باز گردکنندیم يفرزندانمان به ما بد کهیاحساسات خود هنگام
او را آزرده  شانیهایبا گناهان، رفتار ناپسند و سست یول ندینمایاو را م یدوست يکه ادعا انشیعیرا نسبت به ش

 .میی، درك نماسازندیخاطر م

. پس میانتظار را نشان ده قتیحق دیامام باشد و با یقیحق نیهمچون رفتار منتظر دیرفتارمان با نیبنابرا     
 .میو آن را با روح انتظار هماهنگ ساز مییمسلمانان را اصالح نما گریو نفس، اخالق، رفتار و تعامل خود با د مییایب

 یو جسم یروح یآمادگ -2

همانطور که  -از زمان ظهور امام (عج)  چکسی، هرای. زمیداشته باش یو جسم یروح یآمادگ شهیهم دیبا      
 ریخود را ز يرهایاز علما و مراجع، شمش یکه چرا بعض میبریراز م نیبه ا یپ نجای. در استیگفته شد. آگاه ن

جز نماد  يزیچ نجایدر ا ریباشند و شمش آمادهدر هنگام ظهور موعود  خواهندیم رای. زدهندیخود قرار م يبالشها
 .ستین یجسمان یآمادگ

 کی. پس بر میاست. داشته باش انیعیش يبرا يرا که از امور ضرور يجنگ آور یآمادگ شهیهم دیبا نیبنابرا     
 یآمادگ دیدر هر زمان باشد. عالوه بر آن با ي، فعال و آماده فداکاردهیواجب است که آماده باش، آموزش د عهیش

 دی. پس باخواهدیپاك و مخلص م یارانی(عج)  يمهد ماما رایبه همراه داشته باشد. ز زینفس را ن هیو تزک یاخالق
 .مینیباز آفر شیو در سرشت و اخالق خو میینما يزیر هیامور را در وجود خود پا نیهمه ا

 بشارت دادن به ظهور امام -3

 میو به فرزندانمان امام زمان را بشناسان میانتظار و فلسفه آن، ظهور امام را بشارت ده قتیحق انیو با ب مییایب      
تا به  میآنها بگستران يرا برا می. مفاهمیاموزیذهنشان ب شیآن را براساس گنجا يهادهیو فا بتیو به آنها فلسفه غ

 و عصر ظهور، در زمان آنها باشد. دیشا رای. زابندیگام پرورش  به مگا دهیعق نیا هیو در سا ابندی یاگاه دهیعق نیا
 :میینما يرویپ یبود که از دو امر اساس خواهند ریامکان پذ یهمانطور که قبالً گفته شد. در صورت - هانیا همه
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 (عج). يظهور امام مهد لیتعج يبرادعا نمودن  -1

 امام و فلسفه انتظار. قتیحق يریفراگ -2

 ییرزشهابه امامان و ا شتریباشد تا آنها را هر چه ب یکاف نیاوضاع مسلم رییتغ يدو امر برا نیفراگرفتن ا دیشا       
ثار آ نیو همچن ندینما يرویائمه اطهار پ يهااز برنامه نکهیا زیسازد و ن کیاند، نزدکه به خاطر آنها مجاهدت کرده

 يبازدارندها يرویمسلمانان به ن لهیوس نیرو قرار دهند تا به ا شی، پباشندیائمه م ندگانیعلما و مراجع را که نما
 گردند. لیتبد نیآهن يچون دژها

 هاي والیت الهیشالوده

: دیو حکم و نبوت به او دهد سپس او به مردم بگو یکه خداوند، کتاب آسمان ستیسزاوار ن يبشر چیه يبرا      
خدا  ، آنگونه که کتابدیباش یاله ی: مردمدیاست که بگو نی. بلکه سزاوار مقام او، ادیاز خدا، مرا پرستش کن ریغ

خود  پروردگار را، امبرانیدهد که فرشتگان و پ توربه شما دس نکهیو و نه ا دیخواندیو درس م دیآموختیرا م
 امبرانیرا که خداوند، از پ ی؟! و هنگامکندی، به کفر دعوت مدیشما را، پس از آنکه مسلمان شد ای. آدیانتخاب کن

شما آمد که آنچه را با شماست  يبه سو يامبریمؤکد گرفت، که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم، سپس پ مانیپ
ر آن، ؟ و بدیموضوع، اقرار دار نیبه ا ای. سپس به آنها گفت: آدیکن ياریو او را  دیاوریب مانی، به او اکندیم قیتصد

س با شما از گواهانم پ زی؛ و من ندی. خداوند به آنها گفت: پس گواه باشمیمؤکد بستید؟ گفتند: اقرار دار مانیپ
که در آسمانها  ی؟! و تمام کسانطلبندیخدا م نییاز آ ریآنها غ ایگرداند فاسق است و آ ي، رونیکه بعد از ا یکس

 .»شوندیاو باز گردانده م ي؛ و همه به سومندیاجبار، در برابر او تسل ياز رو ای اریاخت يهستند، از رو نیو زم

، گرددیبرکاتش که بر همه بندگان نازل م و اسالم همچون نعمتها نیخدا (د نیوجود ندارد که د يدیترد      
خدا  نیوجه د چیبه ه نی. بنابراباشدیوابسته نم یخاص یمکان ای یزمان طیبه شرا نکهیاست شامل و عام و ا ینید

را در  نید يهاندارد. پس بر انسان واجب است که آموزه یباشد، ارتباط ینید ریاگر غ یحاکم، حت یاسیبه نظام س
 آورد. يو امکان، به جا ییگوناگون و بر حسب توانا وضاعو ا طیشرا

 نکهی. چه اباشدی. بلکه عکس آن درست مستین یاسیبه نظام س نیبودن د ازمندین يبه معنا قتیحق نیا      
 هینموده است. تک عیمردم تشر ياست که خداوند آن را برا یاسیبه آن پرداخته، نظام س نیکه د يامر نیشتریب

لق از آنکه خ شیآن را نازل نموده و پ ندکه خداو یتیگرفته شده است. وال یاله تینظام از وال نیگاه و خاستگاه ا
 آن را مشخص کرده است. ندیافریرا ب
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. دیقرار داد و سپس انسانها را آفر نیدر زم راپدرمان حضرت آدم  - ینیدر آغاز جانش یتبارك و تعال خداوند      
را  انشیرا فرستاد و ا امبریو چهار هزار پ ستیبود. سپس صد و ب دهی، در عالم ذر آفرنیاز ا شیرا که پ ییهاانسان

اطاعت  شانیباشند تا به اذن خداوند از ا یو امامان نانیجانش رساند تا ياریو امامان  اءیبه واسطه اسباط و اوص
 شود.

وَمَا «: دیفرمای. خداوند ممیابییمطلب نم نیا انیوجود دارد که آشکارتر از آن را در ب ياهیآ نهیزم نیا در      

 يبه فرمان خدا، از و نکهیا يمگر برا میرا نفرستاد يامبریپ چیما ه« »مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ أَرْسَلْنَا 
 »اطاعت شود.

 یدو سفارش اله

حَکَمْتُم بَیْنَ  وَإِذَا أَهْلِهَاإِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى «: دیفرمایخداوند متعال م نهیزم نیا در      

 انیم کهی؛ و هنگامدیکه امانتها را به صاحبانش بده دهدیبه شما فرمان م خداوند«. 1»النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ
است که خداوند متعال  یانسان يبرا یدو سفارش بزرگ الله نیا.» دیکن ي، به عدالت داوردیکنیم يمردم داور

داناتر از او نسبت  چکسیفرموده است. ه تیو شر هدا ریزبان و دو لب قرار داده و او را به خ کیاو دو چشم و  يبرا
و آنچه در نفسش از عواطف  گذردیم هاشهیو آنچه در ذهنش از اند داردیانسان و هر آنچه در دل پنهان م نیبه ا

 .باشدی، نمآوردیم جانیو احساسات او را به ه

 آشکار است به عبارتنداز: فهیشر هیهمانطور که از آ -دو سفارش  نیا

 .باشدیامانت م موضوع همان نیبه صاحبانش؛ و ا یعنیرساندن امانتها به اهلش،  -1

 .گرددیبه عدالت باز م نجایا در براساس عدالت باشد؛ سپس موضوع دیمردم با انیقضاوت م -2

 م؟یجامعه امانت و عدالت بوجود آور چگونه

 شیخو یرا در زندگ یدو سفارش اله نیا توانیم یاست که: از چه راه نی، ادیآیم شیپ نجایکه در ا یپرسش      
حقق و به ت میساز بنا نیزم نیا ي، چگونه جامعه امانتدار و عدالت گستر را بر روگریبه عبارت، د ای؟ میساز یعمل

 ؟میبرسان
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ «: میابیبه آن دست  هیآ نیاز رهگذر ا میتوانیو م باشدیامر ناممکن نم نیگفت: ا دیپاسخ با در      

خدا را،  دی! اطاعت کندیاآورده مانیکه ا یکسان يبرا« 1»آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ
 »خدا و اولواالمر را. امبریپ دیو اطاعت کن

اطاعت  لتیدر وجودمان فض دیبا ری، ناگزمیرا به تحقق برسان یجامعه عدالت گستر و باکرامت نکهیا يبرا پس      
م که اما یکس ای، امام قرار داده و امبریو هرکس را که پس از پ دهیمبعوث گردان امبریاز خدا و هرکه را به عنوان پ

 بداییاست که بدون آن عدالت تحقق نم یهمان راه نی. امینساخته است، بپرورا نیامر، جانش یاو را به عنوان ول
آن رنج  از ندهیدر آ دی، در گذشته و اکنون و شاتیکه بشر یمشکل نیبزرگتر دی. شاگرددیبه عهد امانت نم يو وفا

، و ارندآن را د يو آرزو ندیگو یلت م، همه سخن از عدارایراه است. ز نیاز ا تیبشر ی، همان گمراهبردیبرده و م
است  ياعدالت مقدمه نیکه ا میابییو در م کنندیحکم م عدالت که با نام مینیبی، ممیبنگر نیاگر به تمام قوان

اصل عدالت را، محور و  نیقوان نیا یموجود در گوشه و کنار جهان؛ و تمام یاساس يهمه قانونها يدرخشنده، برا
 عدالت کجاست؟! یاما براست .دانندیسند خود م

 ی؛ اگرچه گاهابدیبه آن دست  تواندی، هرگز نمبردیبه سر م یبه آن در گمراه دنی، در راه رستیبشر مادام     
 .دی، طعم تلخ آن را خواهد چشیوقتها در برخورد با هواها و شهوات نفسان

 عدالت راه

 نیو فرستادگان او و همچن امبرانیپ يهاراه عدالت در نزد خدا و در گفته ي، به جستجودیبا ریناگز نیبنابرا     
نمودن آنچه که خدا در کتاب  ادهی. اطاعت خدا از گذر پباشدیهمان مفهوم اطاعت م نیپرداخت؛ و ا اءیائمه و اول

اطاعت از  زیو ن امبرشیاطاعت از رهگذر اطاعت از پ نیفرموده است؛ همچن ی، بدان امر کرده و از آن نهزشیعز
 انیامر نما یاطاعت از قاعده آن، که در اطاعت از ول رهیامور قرار داد. پس زنج يایکه آنها را ائمه مردم و اول یکسان

 .باشدیم وستهیو پ یدر پ یاست تا اوج آن، که همان اطاعت از خداوند متعال است، پ

؛ باشدی(عج) است. م ياطاعت از امام معصوم که در دوران ما، امام مهد يامر، به معنا یاطاعت از ول نیبنابرا      
، دیآیاز اطاعت خداوند سبحان به شمار م يااطاعت از رسول اکرم که گونه يو اطاعت از امام زمان (عج) به معنا

که در  باشدیم ینواهنمودن اوامر و  ادهیپ يکه به معنا کتای القاز خ می، اطاعت مستقنهای؛ عالوه بر همه اباشدیم
 فرموده است. انیآنها را آشکارا ب زشیکتاب عز
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 امر یول اریمع

به  دنیاو رام گشت و در رس يبرا امور که یهر کس ای، آن است که، آدیآیم شیپ نجایکه در ا یپرسش دیشا      
 ؟گرددیامر م ینمود، ول ياریامت، شانس او را  يقدرت و رهبر

امر  ی، ولدنیبر مسند قدرت بنش يالهیهرکس که با هر وس رای. زستین نیگفت: بدون شک چن دیپاسخ با در      
آن به اندازه سرسوزن، نلغزد  يهاباشد که، از خط رسالت و برنامه یکس یقیامر حق یول دی. بلکه باگرددیامت نم

 يهامودهبا فر شیهاگفته دینبا نیمچنباشد؛ ه امبریخدا و پ يهااز برنامه یاو بازتاب یزندگ دیو منحرف نگردد. با
است:  به دور لی. تناقض داشته باشد. و از خدا اختالف و تبدابدییراه نم لیو تبد رییخداوند متعال که در آنها تغ

 .افتی ینخواه یلیو تبد رییتغ یت الهنّس يو هرگز برا 1»وَلَن تَجِدَ لِسُنَّۀِ اللَّهِ تَبدیلً«

ی؛ ظلم مخوردیکه، شراب م ابدیتجسم  یکه امر خدا، در اطاعت از شخص گنجدیباور انسان نم، در نیبنابرا       
دعوت به تحقق عدل  یآسمان يرسالتها رای؛ زرساندیپاك را به قتل م يو نفسها زدیریها مو به ناحق خون دینما

 .ندینمایو داد م

و با صفات فسق  داردیدر حق امت خود ظلم و ستم روا محاکم ظالم که  نیدو را از ا نیا توانیهرگز نم پس      
 ، انتظار داشت.گرددیم فیو فجور توص

 میو مفاه یآسمان ياست که ارزشها ی، همان کسدینما يرویاز او اطاعت و پ دیکه امت با يامر یول همانا      
 .اندافتهیاو تجسم  رتیآن، در اخالق، رفتار، روش، منش، همه س نیمب يهارسالت و برنامه

 باشندیخود، اولواالمر م تیب اهل

 میباشد، جستجو کن انینما شانیصفات در ا نیکه ا يامر يایو در آن به دنبال اول میرا ورق بزن خیتار اگر      
 رتیدر اخالق و س (ص)رسول اکرم  تیاز موجود یآنان جزئ تیبودند، موجود میکه نشانه آشکار قرآن کر یاشخاص

 یبرنگردانده بودند، کس يو چون او در گذشته بودند، هرگز از راه و برنامه او رو ستهیو دانش گشته بود، چون او ز
 .میابییرا نم (ص)رسول اکرم  تیبجز آل

 ییداده است، پس هر مدح و ثنا یآنان گواه تیبر وال میهستند که قرآن کر یقیامر حق يای، اولشانیا نیهم       

 .)وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ(، برندیخشم خود را فرو م شانیا«، رای. زباشدیم شانیا يدر قرآن از برا
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 .)وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ(» گذرندیمردم در م ياز خطا و«

 .)وَالْمُقِیمِینَ الصَّالةَ(» دارندینماز را به پا م«

 )وَالْمُؤْتُونَ الزَّکَاةَ» ( دهندیو زکات م«

 .)الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ(از رکوع کنندگان و سجده آوران هستند، «

... و دهها بلکه ندیگویخود را سپاس م ي، خدایو تنگدست ي، و در توانگر»ندینمایدر پنهان و آشکار انفاق م     
 قیاز آنها تشو يو گفتار یعمل يرویو بر پ کندیکه قرآن به آراستن خود به آنها سفارش م یلتیو فض يصدها خو

خود، قرآن ناطق در  شانی؛ بلکه اباشندیقرآن م يها، نمونهشیخو یدر زندگ امبریپ تی، اهل بنی. بنابرادینمایم
 مردم هستند. انیم

 شده است؟ یما به امامت منتف ازین ایآ

خود عمل کردند. و امانت رسالت و امامت را تحمل نمودند و  فیاز آنکه رسول اکرم و ائمه اطهار به تکل پس     
و از  بخشدیکه عدل را استقرار م یبه امامت ازین ایپروردگارشان شتافتند؛ حال آ يبه سو يگریپس از د یکی

 يو فکر یعقل يبه اوج درجه تیبشر نکهیا ایشده است؛  ی، منتفسازدیو ظلم را نابود م دینمایم يکرامتها پاسدار
الت به عد ازین یکه به طور کل نیا ایبه امامت ندارد، و  يازین گریاست و د دهیکه ائمه از آن برخوردار بودند، رس

 است؟ افتهی انیپا

انسانها را  یداشته که زمام زندگ ازین یبه کس تیبشر شهیاست که هم نی، ادهدیم یبه آن گواه خیتار آنچه     
 شی، بمتاینبود که از خلقت تا روز ق يازین گری، دافتییم انیبا گذشت زمان پا ازین نی. حال اگر اردیبه دست گ

 گردد. ختهیبرانگ تیبشر يبرا امبریپ کیاز 

 

 (عج) يوجود امام مهد آثار

 نیا نیاز بزرگتر دیشا ی، ولمیدانیاز آنها را نم ياریدارد که ما بس یامام زمان (عج) آثار بزرگ و گوناگون وجود     
ز بلکه ا ستین شانیاطاعت به خاطر شخص و ذات ا نیباشد، که ا شانیبر مردم و اطاعت از ا هانیفق تیآثار وال

است از  یفقها بر مردم، شعاع تی، پس والباشندیم انامام زم ندگانیجهت است که فقها و مراجع امت نما نیا
. از میابینور دست  نینکات به ا یو از گذر برخ مییای. پس بیعل شانیاست از انوار ا يو نور اءیانب تیتابش وال
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از  گر، مافتیاستقامت دست  نیبه ا توانی. هرگز نمباشدیدر راه خدا م يداریها، استقامت و پانکته نیا نیمهمتر
 نی. با اباشدیو فرستادگان خدا م امبرانیامامان و پ تیخط وال انگریفقها و مراجع که نما نیو مواالت ا يرویگذر پ

 نیو از مذهب راست کنندینم يرویپ شانی، از ایو به خاطر نادان برندیبه سر م یاز مردم در گمراه ياریحال بس
که به  افتی می، خواهمیبنگر میقرآن کر اتیاگر در آ رای. زباشدینم يزیامر شگفت انگ نیگردانند. ایم بر يرو

 مانی، ایمردم، هر چند اصرار داشته باش شتریو ب( »بِمُؤْمِنِینَ حَرَصْتَ لَوْ  وَ اَلنّاسِ أَکْثَرُ اوَ م«: دیفرمایصراحت م

 )...آورندینم

 مانیا نیبنابرا.» زانندیاز حق کراهت دارند و گر شترشانیاما ب» مْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ هُو أَکْثَرَ : «دیفرمایم نیهمچن

 مردم يرویعدم پ نی. همچنستیو صحت الحاد ن یهشدن وجود ال یمنتف ي، به معنایمردم به حق تعال اوردنین
 یحق دارد، ول يبه سو لیم شیخو ریضم يانسان در ژرفا را،یاست؛ ز ودکه حق مرد باشدینم یمعن نیاز حق بد

 است. زانی، از آن کراهت دارد و گریبا منافع ذات ییارویدر هنگام رو

 زیو ن یدرست و راه راست در زندگ يو عالقه ما به خط فکر نید يراز بقا يعمالً به جستجو کهیهنگام      
که خط علما دهمان  مینیبی، ممیپردازیاز هر گونه شائبه باشد. م یکه نه یشناخت -شناخت درست خداوند متعال 

مه ائ يتهایاند و هدارا به من آموخته نید يهانشانه شانیا را،یاست؛ ز دهیاست که خداوند متعال به ما بخش یخطّ
 یکسان نیاند. بنابراما نقل نموده ي، براباشدیخدا م تیقرآن و هدا يرتهایرا که بر گرفته از بص شانیا يو بصیرتها

 یبزرگ یباشد، در گمراه يفرد ای یفاصله به طور گروه نی، خواه ارندیگیفاصله م نیراست يکه از خط علما
 افتاد. دخواهن

 يصغر بتیغ

به جهان گشود،  دهید کهیهنگام رایاست؛ ز برده به سر يصغر بتیرا در غ یبن عمران مدت یحضرت موس      
 زی(عج) ن يبسپارد. حضرت مهد ایقرار دهد و آن را به در ياخداوند به مادرش امر نمود که او را در صندوقچه

 خاصش پنهان نیبه جهان گشود، از نظرها جز محب دهی، از همان لحظه اول که درای. زباشدیرا دارا م یبتیغ نیچن
 .گشت

 بتیما در دوران غ فهیوظ

 ؟ستی، چمیینمایم یزندگ بتیغ دوران ما، که در فهیآن است که: وظ دیآیم شیپ نجایکه در ا یمهم پرسش      
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استمرار  مانیتا در دلها مینگه دار یرا باق یاله دیواجب است که شعله ام میبریبه سر م بتیما که در دوران غ بر
و  اندازندیب مانیرا چون خوره به دلها يدیو ناام ندیو آرزو را از ما بربا دیکه ام کنندیتالش م انیطاغوت رای؛ زابدی
خداوند  میدان یما م کهیاست. اما هنگام انیهمان هدف طاغوت نی،... ازندرا بر ما وارد سا يضربات دردآور یدر پ یپ

انسان  یخوشبخت ریمس نیا انیکه، پا افتی میخواه در نینموده است، بنابرا رهیما ذخ يرا برا ییرها و دیمتعال، ام
یکه آن را در بر م ییرغم سختیها و مشقتها ی، علریمس نیاست و ا زکارانیسرانجام از آن پره نکهیخواهد بود و ا

 .افتیختم خواهد  یحتم يروزی، سرانجام به پدینمایکه طلب م ییهای، و فداکارردیگ

. ابندی و استقرار دست تیاند به امنهنوز نتوانسته یگردند، ول رهیچ تیاند بر بشر، توانستهنیزم انیطاغوت       
ح اند که مصالدر آمده نیراست ياند و هم اکنون به صورت خطرو مقاومت نموده یستادگیها در برابر آنها ا، ملترایز
و مقاومت را تداوم  یستادگیا نیا دی. ما بادیربایها مآن انو خواب را از چشم دینمایم دیرا تهد انیطاغوت نیا

 يمام مهدظهور ا يمناسب برا يساز نهیزم يکه به معنا -انتظار را  نیمفهوم راست می، تا بواسطه آن، بتوانمیببخش
 تجسّم ببخشیم. -باشدی(عج) م
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 سواالت مسابقه

 

 
 
 

 
 
 

 

 )) از سخنان گهر بار چه کسی است؟   بهترین اعمال امت من ، انتظار فرج امت است((  .1
 امام علی (ع) -2پیامبر اکرم (ص)                                                               -1       
 امام زمان (عج)  -4امام حسن عسگري (ع)                                                  -3      

                

 راز توانمندي ما در اعتقاد به چه چیزي نهفته است؟ .2
 انتظار فرج       -4م وستم   مبارزه طوالنی با قدرتهاي ظل -3در اعتقاد به امام مهدي (عج)     -2اعتقاد استوار و ایمان راسخ    -1     

                                  
   

 ساخت؟ استوار و محکم) عج( مهدي امام با را خود ي رابطه توان می چگونه. 3
 نماز هر اداي از پس زمان امام براي کردن دعا -2                     صبح نماز از بعد ،) عج( مهدي حضرت زیارت -1     
 موارد همه -4                               باشیم او یاد به جا همه و حال همه در -3    

 
 

 . از پیامبران الهی کدامیک مدتی را در غیبت صغري به سر برده است؟4
 عیسی (ع)حضرت   -4حضرت موسی (ع)                 -3حضرت ابراهیم (ع)             -2حضرت نوح (ع)                   -1   
 

 )معناي کدام آیه است؟ما هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر براي اینکه به فرمان خدا، از وي اطاعت شود.(5
                  15سوره اسراءآیه  -4             56سوره ذاریات آیه - 3                64سوره نساء آیه  -2    79سوره آل عمران آیه   -1    

 

 مفهومی است ........و ................. .. انتظار  6
 اسالمی   -اعتقادي  -4نهضتی                       -مکتبی -3نهضتی                  -اعتقادي -2اسالمی                   –مکتبی  -1  
 

 .وظیفه ما که در دوران غیبت زندگی می نماییم چیست؟ 7
 مبارزه با فساد   -4دوري از گناه                 -3باقی نگه داشتن شعله امید الهی    -2پرهیزکاري                       -1  
 

 . دو سفارش الهی که خداوند در سوره نساء به مومنین فرموده چیست ؟ 8
 وفاي به عهد وامانتداري      -4عدالت               امانتداري و -3راستگویی  وصداقت          -2درستکاري وامانتداري       – 1
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 . بهترین عبادتها....... است.9
 ایمان به غیب  -4        امر به معروف ونهی از منکر    -3جهاد در راه حق                 -2انتظار فرج                          -1
 

 بصیرت خلق پنهان نیستی جز آنکه آمال و آرزوهایی که به غیر تو دارند، حجاب آنها از دیدن جمالت گردیدهو تو از این سخن(( .10
 است)) از کیست؟

                                   امام زین العابدین (ع)-4امام موسی کاظم (ع)           -3امام حسن عسگري (ع)                -2امام رضا (ع)               – 1
 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


