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 در انتظار ظهور-درس سیزدهم

 اسیرم هجران شب دام در که***امید صبح آفتاب ای برآ

 تاریخ آینده

 حق، جبهه در .است بوده باطل و حقّ مبارزه صحنه همواره نهاانسا زندگی

 مستضعفان و محرومان حقوق از دفاع و عدالت راه در که دارند حضور خداپرستانی

 باطل، جبهه در. اند هبخشید شکوه و زیبایی را تاریخ صفحات و اند هکرد تالش

 برای و ساخته پیشه ستمگری و شرک که اند هبود خودپرستانی و خودخواهان

 رواج را باری بندو یب و فساد و اند هکرد کشی هبهر نهاانسا از خود، امیال به رسیدن

 مستکبران و دارند حضور باطل و حقّ جبهه دو جهانی، صحنه در نیز امروزه .اند داده

 می آنان با مبارزه به نیز طلبان قح و کنند می ستم مستضعفان و محرومان بر

 جامعه کند، یم اداره را جهان حکیم، خداوند چون که معتقدند خداپرستان .پردازند

 پیروز ظلم، و باطل بر عدل و حقّ و رفت خواهد کمال سمت به باالخره بشری

 .افتاد خواهد طلبان حق دست به جهان اداره و شد خواهد

 وارثان و پیشوایان زمین اند.بندگان شایسته  ستضعفین وصالح، م *مومنینتدبر

 در آینده در جهان گستره خواهد شد.)اسالم( دین حق 

 استَخلَفَ کَمَا االَرضِ، فِی لَیَستَخَلِفَنَّهُم الصّالِحاتِ عَمِلوُا و مِنکُم آمَنوا الَّذینَ هُوَعَدَاللّ»

 خَوفِهِم بَعدِ مِن لَیُبَدِّلَنَّهُم وَ لَهُم ارتَضی الَّذِی دینَهُمُ لَهُم لَیُمَکِّنَنَّ وَ قَبلِهِم مِن الَّذینَ

 و آورده ایمان که شما از کسانی به خداوند)« شَیئًا بی یُشرِکونَ ال یَعبدونَنی، اَمنًا،

 جانشین زمین در را آنان حتماً که است داده وعده اند، داده انجام شایسته کارهای

 و داد، قرار {خود} جانشین را کسانی آنان از قبل که طور همان دهد، قرار{ خود}

 ترسشان و بیم و سازد مستقر سودشان به است، پسندیده آنان برای که را دینی آن

 (.نورزند شرک من به و بپرستند مرا تا کند مبدّل امنیت به را

بیانگر سرنوشت مومنان صالح در زمین، اشاره به حکمت خداوند و سرنوشت  مفاهیم:

امنیت نده دین جهانی است، در آی سالمه بندگان صالح، اآینده زمین، وعده خداوند ب

شرط حکومت بر زمین ایمان و عمل و یکتا پرستی در نتیجه حکومت صالحان، 

 حکومت حضرت مهدی. ضرورت تشکیل حکومت اسالمی و اشاره به روزصالح، 

« الوارِثینَ نَجعَلَهُمُ وَ اَئِمَّةً نَجعَلَهُم وَ االَرضِ فِی استُضعِفوا الَّذینَ عَلَی نَمُنَّ اَن نُریدُ وَ»

 قرار] مردم[ پیشوایان را آنان و نهیم منّت زمین، مستضعفان بر خواهیم می ما)

 (.کنیم {زمین} وارثان را آنان و دهیم

سرنوشت مستضعفان در زمین، اشاره به حکمت خداوند در آینده جهان،  مفاهیم:

 منت خداوند بر مستضعفان در مورد پیشوایی و وارث بودن زمین.

 راستی به)« الصّالِحونَ عِبادِیَ یَرِثُها االَرضَ اَنَّ الذِّکرِ، بَعدِ مِن الزَّبورِ فِی کَتَبنا لَقَد وَ»

 ارث به من شایسته بندگان را زمین که ایم نوشته {تورات} ذکر از پس زبور، در

 (.برند می

سرنوشت بندگان صالح در زمین، اشاره به حکمت خداوند در مورد آینده  مفاهیم:

ن، وارث بودن بندگان صالح ده به بندگان صالح در مورد وارث بودن زمیزمین، وع

 و تورات اشاره شده است. در زبور

 ادیان در منجی و موعود

(  تاریخ آینده در باطل بر حق پیروزی) الهی وعده این تحقق برای الهی، پیامبران

 نمی مستکبران گرچه که اند کرده اعالم آنان. اند گفته سخن الهی طرح یک از

 ولیّ و رهبر یک و شد خواهد حق پذیرش آماده بشری جامعه روزی اما خواهند،

 می تشکیل جهان در عادالنه حکومتی و کند یم ظهور خداوند جانب از شده تعیین

 پیامبر جز پیامبری، هر تعلیمات اما است، الهی پیامبران همه اصلی عقیده این .دهد

 ظهور چگونگی به مربوط ها، دگرگونی این از یکی شد؛ دگرگونی دستخوش خاتم،

 .بود جهانی حکومت تشکیل و

 اسالم در موعود

 منجی آخرالزمان در که داریم عقیده الهی ادیان سایر پیروان مانند نیز مسلمانان ما

 امام منجی، این. رساند خواهد عدل نهایت به را جهان و کرد خواهد ظهور ها، انسان

 سنّت اهل حدیثی های کتاب در .باشد می اکرم پیامبر نسل از که است مهدی

 آنان البته است، فاطمه حضرت و اکرم پیامبر نسل ازمهدی  امام که شده تأکید

 بر بنا که معتقدیم شیعیان ما. است نیامده دنیا به هنوز مهدی امام که معتقدند

 امام دوازدهمین ها، انسان منجی و موعود ، اطهار ائمه و اکرم پیامبر صریح سخنان

 می ادامه خود حیات به خداوند خاص توجه با و است عسکری حسن امام فرزند و

 می تشکیل را اسالم جهانی حکومت و کند می ظهور خداوند اذن به اینکه تا دهد،

 .دهد

 فریب هوشیار، مردم که دارد را فایده این ،زمان امام مادر و پدر بودن مشخص البته

 .خورند نمی را مدعیان دروغین

 :است زیر فواید دارای جامعه در ایشان حضور و حضرت آن بودن زنده به اعتقاد

 ابندی می خود بر ناظر و حاضر را خود امام سو، یک از حضرت، آن پیروان اینکه، اوّل

 مؤمنان مجاهدت و ها فداکاری از و اند آگاه مسلمانان حال از ایشان که دانند می و

 همانند خود امام با را خود های خواسته توانند یم آنان دیگر، سوی از و دارند اطالع

 .کنند تالش ایشان، رضایت آوردن دست به برای و بگذارند میان در صمیمی دوستی

 شدن با امام از نظر عمل و عقیده( )همسو

 معنوی والیت از و امام های هدایت از گوناگون های صورت به جامعه اینکه، دوم

 .گردد می برخوردار ایشان

 منتظران های مسئولیت

 که محبّتی تقویت و عصر امام به معرفت افزایش :امام به محبّت و معرفت تقویت-1

 معرفی ضمن سخنانی در اکرم پیامبر. است مسلمانی هر وظیفه آید، می آن دنبال به

 حال در را خدا دارد دوست که هرکس» :فرماید می عصر امام درباره امامان، همه

 را عصر امام محبّت و والیت کند، مالقات او رضایت مورد مسلمانی و کامل ایمان

 «.بپذیرد

 و ها دودلی عصر غیبت، عصر که است جهت بدان محبت و معرفت تقویت ضرورت

 پیدا رنگارنگ های اندیشه و گوناگون های فتنه دوره، این در. تردیدهاست و شک

 خود، معرفت افزایش با حقیقی، مؤمن. کنند می تبلیغ را ایمانی بی و شوند می
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 اکرم پیامبر. شود می آماده روشن فردای برای یقین، با و زند می کنار را تردیدها

 روزگاران در که اند کسانی یقین، و ایمان در مردمان گترین بزر» :فرمود علی امام به

 فقط و است غیبت در آنها امام اند، ندیده را پیامبرشان آنان کنند، می زندگی آینده

 می ایمان (آنها در تفکر و))ع(  معصومین احادیث و کریم قرآن خواندن سبب به

 «.آورند

 الهی، پیشگاه در امام جایگاه شناخت: زمان امام به محبت و معرفت در مؤثر عوامل

 های ویژگی و صفات با آشنایی ظهور، هنگام به ایشان تداریحکوم شیوه با آشنایی

 .معصومین سخنان در ایشان

 میتَةً ماتَ زَماِنه امامَ یَعِرف لَم وَ ماتَ مَن»پیامبر اکرم می فرماید: تفکر در حدیث:

 ( .است مرده جاهلیت مرگ به نشناسد، را خود زمان امام و بمیرد کس هر) «جاهِلیَّةً

مفاهیم: لزوم شناخت امام، نشناختن امام علت زندگی جاهلی، فرق اسالم وجاهلیت 

 حضور امام است.

 عصر در که کند می تالش حقیقی منتظر :)عج(عصر امام نهایفرما از پیروی-2

 خوشا» :فرماید می خدا رسول. کند تبعیت ایشان از و باشد خود امام پیرو غیبت،

« .باشد او پیرو نیز او قیام از پیش که یحال در برسد،قائم  حضور به که کسی حال به

 از تطاغو با مقابله و دین اجتماعی و فردی احکام به عمل دین، عالمان به مراجعه

 .هستند آن انجام دنبال به حضرت آن پیروان که است زمان امام دستورات جمله

 برای باش آماده عصر را غیبت عصر منتظر، :ظهور برای جامعه و خود کردن آماده-3

 مهدی یاران» :فرماید می زمان امام یاران توصیف در صادق امام. داند می امام، یاری

 کوه به اگر هستند؛ ها صخره از استوارتر و خدا به یقین از سرشار مقاوم، مردمانی

 « .کنند می متالشی را آنها آورند، روی ها

 با شرط این با امام »:فرماید می کنند، می بیعت امام با که کسانی درباره علی امام

 و دشنام اهل باشند، دامن پاک نکنند، خیانت امانت در که کند می بیعت آنها

 نبرند، هجوم ای خانه به نکنند، ریزی خون ستم و ظلم به نباشند، زشت کلمات

 سوار قیمت گران های مَرکب بر و باشند زیست ساده ندهند، آزار ناحق به را کسی

 نکنند، ستم یتیمان به نکنند، تجاوز مردم حقوق به نپوشند، فاخر های لباس نشوند،

 مال و ثروت کنند، عمل خود پیمان به ننوشند، شراب نباشند، رانی شهوت دنبال

 «.نمایند جهاد شایستگی به خدا راه در و... نکنند احتکار را

 در ،باشند که حدیث باالدارای ویژگی های  امام آن ظهور از قبل می توانند کسانی

 حضوری ،حق جبهه در باطل، و حقّ دائمی نبرد و اجتماعی های فعالیت صحنه

 هایی ویژگی ،برون و درون شیاطین مقابل در ایستادگی با و باشند داشته فعال

  .باشند پرورانده خود در را کدامنی پا و نفس تعز شجاعت، همچون

 طول در شیعه جامعه پویایی .است قیام یک است، عمل یک انتظار، حقیقت، در

 :است بوده وابسته عامل دو به تاریخ،

 .ایثار و شهادت برای آمادگی عاشورا، به اعتقاد یعنی سرخ؛ گذشته-1

 زیر جهان، در عدالت گسترش و ظالمان سرنگونی برای انتظار یعنی سبز؛ آینده-2

 .عصر امام پرچم

 این مرکزی هسته. اند اسالمی تمدن سازندگان و جهانی تحول پیشتازان ،امام یاران

 فرموده به بنا که هستند بَدر جنگ در اکرم پیامبر یاران تعداد به ،نفر 313 یاران

 یاران بیشتر که است آمده احادیث در همچنین. اند زنان از آنان از تعدادی باقر امام

 .دهند می تشکیل جوانان را امام

 غیبت عصر اعمال برترین از خود بودن، ظهور انتظار در :امام ظهور برای دعا-4

. شود می حاصل حضرت آن ظهور با دینداران برای واقعی گشایش و فرج زیرا است؛

 و نشوید مأیوس الهی لطف از و باشید الهی فرج منتظر» :فرماید می مؤمنان امیر

 دعا انتظار، این الزمه« .است فرج انتظار خداوند، نزد کارها ترین محبوب که بدانید

 .است عصر امام ظهور برای

 مهدوی جامعه به نگاهی

 مدّعیان و غیرالهی های مکتب همه از جهان مردم که کند می ظهور زمانی عصر امام

 اند، کرده واقعی منتظران که تبلیغی با و اند شده ناامید جهان در عدالت برقراری

 عصر امام که حکومتی .است شده جلب الهی منجی آن سوی به مردم های دل

 که است ای جامعه و حکومت همان سازد، می که ای جامعه و دهد می تشکیل

 تحقق انبیا اهداف همه عصر امام حکومت تشکیل بااست.  بوده الهی پیامبران آرمان

  :کنیم می اشاره آن مورد چند به اهداف این میان در. ابدی می

 قسط از را زمین خداوند عصر امام ظهور با»: فرمود اکرم پیامبر :گستری عدالت-1

 مهدوی، جامعه در« .باشد شده پر جور و ظلم از اینکه از بعد کرد، خواهد پر عدل و

 باقر امام. ندارد وجود مستضعف طبقه و مستکبر طبقه فقیر، قطب و مرفّه قطب

 مردم میان چنان آن»: فرماید می ظهور، از پس مردم اقتصادی وضعیت درباره

 «.شود داده زکات او به تا شد نخواهد پیدا نیازمندی که کند می برقرار مساوات

 پیشه تقوا و آورده ایمان شهرها اهالی اگر»قرآن کریم وعده می دهد:  :آبادانی-2

 آبادانی و برکت «.گشودیم می آنها بر را زمین و آسمان از برکات درهای بودند، کرده

 ذخایر زمین، هنگام آن در»: فرماید می صادق امام .گیرد می فرا را ها سرزمین همه

 «.سازد می ظاهر را خود برکات و کند می آشکار را خود

 با و است آدمیان های عقل شدن کامل زمان دوران این :علم و عقل شکوفایی-3

 می کامل آنان عقل کند می ها انسان همه به زمان امام که ای ویژه لطف و توجه

 اندازه به آورده، دست به ظهور زمان تا خلقتش ابتدای از بشر که دانشی اگر. شود

 بر حروف سایر تعداد به مهدوی عصر در باشد، حرف وهشت بیست از حرف دو

 . شود می افزوده بشر دانش

 کسی اگر دوران، آن در .کند می محقق را بشر آرزوی این عصر امام :کامل امنیت-4

 کند، حرکت دیگر سمت به تنهایی به و مرد یا زن روز، یا شب عالم، غرب یا شرق از

 .نیست خبری دیگران ثروت و اموال دزدی از ،کند نمی ترس و ناامنی احساس

 جامعه در اینکه، تر ممه فوق موارد همه از: کمال و رشد زمینه شدن فراهم-5

 توانند می بهتر ها انسان. است فراهم افراد همه تکامل و رشد های زمینه مهدوی

 . باشند دیگران خیرخواه و نمایند تقدیم جامعه به صالح فرزندان کنند، بندگی را خدا

 


