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 1 مارهچگونگی غیبت امام زمان )عج(  ش

 کیفیت وانت می آنها در دقت با که هست روایاتی( عج) مهدی حضرت غیبت باب رد 
 بر غیبت وهنح به که اشکاالتی از بسیاری حل به طریق این از و دریافت را غیبت
 :گردید نائل گرددمی

  :بودن مستور( الف

 از سنتی :تاس پیامبران از هایی سنت، امر این صاحب در»: فرمود( ع) صادق امام
 منتظر و خائف است آن ،دارد سیمو از که سنتی(. ص) محمد و یوسف، عیسی، سیمو

 آنچه بگویند وا درباره که است آن ،دارد عیسی از که سنتی - است نشسته فرصت
 و او بین داوندخ. است بودن مستور ،دارد یوسف از که سنتی ـ اندگفتهمی عیسی درباره
 از که سنتی- ندشناس نمی ولی بینند می را وا که طوری به ،دهد می قرار حجابی مردم
، الدین کمال« ).اوست سیرت به کننده سیر و او هدایت که است آن ،دارد( ص) محمد
 (351 ص.2 ج

 : ومستمر مستور حضور( ب

 : خوانیم می ندبه دعای از فرازهایی در

 سوگند نمجا به«  انّعَ حَزَن ام حنازِ نمِ أنت بنفسی انّمِ خلُیَ ملَ بیَّغَمُ نمِ أنت فسینَبِ»
 ای شده دور آن وت سوگند جانم به. نیستی ما جمع از بیرون که ای شده نهان آن تو که
 (. نداری دوری ما از که

 نزدیک ما به که ای شده دور» و «ماست با همیشه که ای شده نهان» زیبای تعبیر
 . دارد شیعیان جمع در زمان امام مستمر حضور بخش نوید، «است

  :دلها از نه دیدگان از نهانی( ج

 « باطِنَة  وَ ظاهِرَة   نِعَمَهُ عَلَیْکُمْ أَسْبَغَ وَ» آیه درباره( ع) کاظم امام از گوید می راوی
 امام پنهان و باطن نعمت و است ظاهر امام آشکار و ظاهر نعمت»: فرمود. پرسیدم
 از اش چهره! آری»: فرمود شود؟ می غائب ماکسی امامان از آیا :پرسیدم«.  غائب
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 منتخب) «. شود نمی غایب مؤمنان دلهای از یادش لکن ،شود می پنهان مردم دیدگان
 ( 239 صفحه، 2 فصل، االثر

 : مکان به حقیقی موالیان آگاهی( د

 دیگری و هکوتا یکی :است غیبت ود( ع) قائم حضرت برای»: فرمود( ع) صادق امام
 و یستن باخبر حضرت آن جای از کسی مخصوص شیعیان جز اول غیبت در. طوالنی

 آگاه او انمک به کسی، دین در حقیقی موالیان و مخصوص دوستان جز، دوم غیبت در
 ( 141 صفحه، 2 ج ،کافی اصول) «. نیست

  :ظالمین مساکن از دوری و گزینی کناره( ه

 تشغیب زمان در رناچا به و است غیبت از ناگزیر امر این صاحب»: فرمود( ع)صادق امام
 نَابِمَکَانِ ...»: فرمود حضرت آن خود همچنین«.کند اختیار گزینی کناره و گیری گوشه
 مساکن از ورد که ویشخ اقامتگاه در چه اگر ما...» «... اَلظَّالِمِینَ مَسَاکِنِ عَنْ اَلنَّائِی
 «...بریم می سر به است ظالمین

  گمنامی (و

 غایب شما از امر این صاحب که سوگند خدا به، باشید آگاه»: فرمود( ع) صادق امام
 «شد؟ گم دره کدام در، شد هالک، ردمُ او :گویند که آنجا تا ماند گمنام همانا و گردد
 ( 138 صفحه دوم.2 ج، کافی اصول)

 : مردم فرشهای بر گذاردن پا و بازارها در رفتن راه( ز

 حجت با عزوجل خدای که میکند انکار، امت این چگونه و... »: فرمود( ع) صادق امام
 بر و رودب راه بازارهایشان در آنان امام که کرد یوسف با که کند همان خویش
 اجازه او ظهور به خداوند که زمان آن تا نشناسند را او اما. گذارد قدم هایشانفرش
 (124 صفحه 2 ج، کافی اصول)« .فرماید

 :مردم حال به آگاهی ح
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 آرامش حال در اگر»: فرمود آن ضمن در و خواند هخطب کوفه منبر )ع( در مؤمنینالامیر

 آگاهی و علم هرگز ،گردد پنهان مردم دیدگان از، ها حجت آن شخص و پیکر، مردم

و  است ثابت دممر های دل در آنان آداب بلکه ،نگردد منقطع مردم حال از، آنان منتشر

 ( 139 صفحه، 2 ج، کافی اصول)  «.کنند می عمل آنها به مردم

«  ...ارِکُمْ َأخْبَ مِنْ ءٌشَیْ عَنَّا یَعْزُبُ الَ»: )ع( فرمود  مهدی حضرت که همانست این و

 )فشری توقیع طبرسی احتجاج) .ماند نمی پوشیده ما بر شما از خبری هیچ

 سطاطفُ فی کان نمَکَ کانله  امنتظر األمر هذا لىعَ نکممِ مات نمَ»: )ع(  صادق امام

 خیمه در که ستا کسی مانند، بمیرد امر این انتظار حال رد شما از کس هر» ))ع القائم

 «باشد قائم
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 2 مارهبرخی از وظایف شیعیان در دوران غیبت  ش

ان ه پیروکند کشدت فتنه ها و کثرت ابتالئات و انحرافات در زمان غیبت اقتضا می
تر شناویش آو به وظایف خوالیت نسبت به عقیده و عمل خویش تعمق بیشتری کنند. 

 و عامل تر باشند. از جمله این وظایف:

 الف( تمسک به ریسمان والیت: 

 :زراره پرسید .دنردگزمانی بر مردم فرا رسد که پیشوایان غایب »امام صادق )ع( فرمود: 
د ه دارنکیتی به همان امر وال»در آن زمان مردم چه کنند؟ امام صادق )ع( فرمود: 

 (35۰ص  2کمال الدین ج )« .چنگ زنند تا برایشان تبیین شود

 : ب( تمسک به تقوی

ید ای با بنده به یقین صاحب این امر را غیبتی هست پس هر» :امام صادق )ع( فرمود
  (132می  2کافی ج )« .به تقوای الهی روی آورد و به دینش چنگ زند

  :ج( تقیه به عنوان سالح مقاومت

ه باشد نداشت ه تقیهندارد و کسی ککسی که از گناه نپرهیزد دین »: امام رضا )ع( فرمود
ر عمل و بهت یشتربایمان ندارد. همانا گرامی ترین شما نزد خدا کسی است که به تقیه 

وز رهمان  وم کهتا روز وقت معل» :ای فرزند رسول خدا تا کی؟ فرمود :گفته شد«.کند
 (371ص  2کمال الدین ج )« .ظهور و زمان قیام قائم ما اهلبیت است

 :آگاهانه ( انتظاره

ن غیبت ر دورادا که ای ابو بصیر ! خوشا به حال شیعیان قائم م»: امام صادق )ع( فرمود
ت ه اطاعرش ببرند و در دوران ظهورش به اطاعت ظهواو در انتظار ظهورش به سر می

« .نیست یشانکنند. آنان اولیای خدا هستند که هیچ ترس و اندوهی بر ااو روی می
 (357ص  2کمال الدین ج )

 ( طلب معرفت و شناختو
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رده ماهلیت رگ جمپیامبر اکرم )ص( فرمود: هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به 
 (171 ص 1 است )میزان الحکمه ج

  به چند نکته باید توجه کرد

 «اللهم عرفنی نفتک...»با توجه به دعای 

است و شناخت  خدا(شناخت پیامبر تابع شناخت 2ید برفت ها را باید از خدا طلمع (1
اخت حجت عدم گمراهی از دین بدون شن (3تابع شناخت پیامبر است  )امام( جتح

  تضمین نمیشود.

 :ص( حزن و اندوه در مصائب غیبت

ق اء غریه دعمگر کسی ک یابداز غیبت و مشکالت آن نجات نمی در روایات آمده است:
دا طراب خدت اضشبیچارگی و  یتچونان انسان گرفتار شده در غرقاب با نها ایبخواند. 

 اند.وخبرا 

 :ط( دعا برای فرج

رج از تظار فم انامام صادق می فرماید هر کس بر بال شکیبا باشد و به وسیله دعا چش
 .«ان به شمار می آید سوی خدا باشد از خاصّ

  :ظ( استقامت

! وگندس داه خنه ب امر فرج بر شما نمی رسد مگر پس از نابودی»: امام صادق )ع( فرمود
 ریرسد مگنم! نمی رسد مگر پس از آنکه بد وخوب از هم جدا شوند نه به خدا سوگند

 (346 ن ج صکمال الدی) «شویداز آنکه در اثر آزمایشات گوناگون خالص و پاک  پس

زان د و میی آیدر دوران غیبت امتحانات الهی یکی پس از دیگری برای مؤمنین پیش م
 شود.می صبر و استقامت افراد سنجیده

 : محبت ف(
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 امام هک است خاطر همین به شاید. است آن مساوی بلکه دین پایه و اساس محبت
 نزدیک ما حبتم مقام به را او که آنچه به باید شما از یک هر»: فرمود( جع) زمان
 ( 599 ص 2 ج طبرسی احتجاج)« .نماید عمل کندمی

  :دیدار اشتیاق( ق

. است عاشقی وظیفه این شمرد وظیفه یک همگان رایب نتوان شاید را یار دیدار شوق
 :خوانیم می ندبه دعای در

  «رىتُ ال وَ لقَالخَ یاَرَ أن ىَّلَعَ زیزعَ»

  نشوی دیده تو ولی ببینم را مردم که است دشوار من بر

  :پذیری اطاعت( ک

 رت افزون، (جع)زمان امام از منتظرین پذیریفرمان و اطاعت» :فرمود( ع) صادق امام
 ص، 52 ج اراالنو بحار)« . است شموالی و مالک از کنیزی فرمانبری و اطاعت، از

3۰8) 

  دارد ذوق چه دانی غایب یار دیدار

  ببارد ای تشنه بر بیابان در که ابری

  من موالی

 . من موالی باشم؟ تو سرگردان و سرگشته کی تا

 غیر از که است تسخ من بر .کنم سر نجوا چگونه و بستایم را تو بیانی چه با و کی تا
 دیگران و ریمبگ تو بر من که است سخت من بر. دهد دلداریم تو جز و شنوم پاسخ تو
 . آید وارد تو بر بلکه آنان بر نه سختیها که است سخت من بر گذارند. وا را تو

 !من موالی
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 : )مد ظله( رهبری معظم مقام

 آن بارز بسیار اللیاستد و فکری منطقی ابعاد بر عالوه مهدویت به اعتقاد و فرج انتظار
  اسالمی ریجمهو). است مهمی بسیار و عمیق وایمانی معنوی عاطفی هایجنبه دارای
9/11/72 ) 

 ریدیندا از پشه الب و پر که کسانی و شیعه خردان کم و نادانان»: فرمود( ع) زمان امام
 «.میدهند آزار را ما است محکمتر و برتر آنان

 بیایی تا ستیزم می شب تظلم با مهدیا

 بیایی تا نخیزم بر نشینم راهت سر بر

 انتظارت نور ز پر های جاده کنار در

 بیایی تا ریزم اشک دیدگانم از آنقدر
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 3 مارهش  «عوامل غیبت»

از آن  کـه قبـلنه تنها پس از وقوع غیبت آن حضرت بل، ها در مورد علت غیبتپرسش
شـده اسـت. در ایـن گذشته مطـرح می السالمعلیهمو امامان والهیهعلاهللصلینیز در زمان پیامبر

 شماره نگاهی مختصر به این روایات داریم.

 دربرابر اراده خداوند، امتحان درجه تسلیم (1

عد جز ب وجه حکمتی که در غیبت حضرت مهدی)عج( هست»امام صادق)ع( فرمودند: 
سبت نخضر بود   فعال حضرتچناچه وجه حمکتی که در ا، گرددمعلوم نمی، از ظهورش
ضرت برای ح، خرابشتن پسرک و برپاداشتن دیوار نیمهکردن کشتی و کُبه سوراخ

 (482 ص، 2ج ، الدین)کمال« ظاهر نگشت، وقت جداشدن آن دو در موسی )ع( جز
قریر ت را تغیب در هر حال آنچه مطلوب است تسلیم در برابر اراده الهی است که این

 فرموده است.

 :  شدنکشته از بیم (2

 «هست غیبتی ظهورش از قبل فرجهاهللعجلقائم حضرت برای»: دندوفرم( ع) صادق امام
 چرا؟: پرسیدم گویدمی زراه

 شدنکشته که زیرا«.ترسدمی خویش شدنکشته از. هنَفْسِهِ الذّبحَ لَیعَ یخافُ »: فرمودند
 ظهور، هست امام شدنکشته خطر تا بنابراین اسالم نابودی با است مساوی حضرت
 .گیردنمی صورت

 :مستکبران سلطه محو برای شرایط شدنآماده (3

 طاغوت تبیع آنکه مگر نبودند من پدران از هیچکدام»: فرمودند( ع)مهدی حضرت
 که کنممی قیام حالی در، ظهورم زمان در من اما، شد نهاده اشعهده بر اجبارا  دورانش
 (267 ص، االثر منتخب)« .یستن گردنم بر هاطاغوت از یک هیچ بیعت

 :امامت به ایمان میزان در مردم آزمایش (4

 خود دوستان و شیعیان از که است کسی -(ع)مهدی -او»: فرمایدمی( ص) پیامبر
 ماندنمی استوار او والیت و امامت به اعتقاد بر کسی، آن در که غیبتی، گرددمی غایب
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 ص، االثر منتخب)« .باشد کرده نامتحا ایمان به را قلبش خداوند که کس آن مگر
1۰1) 

 : روزگار شداید و هاسختی به مؤمنان آزمایش( 5

 در که دارد یبتیغ -(عج) مهدی حضرت -امر این صاحب» :فرمودند( ع) صادق امام
 دست یدنکش با بخواهد که است کسی مانند کند حفظ را دینش بخواهد کس هر، آن
 «.سازد ریبَ، خار از را آن، خار ایشاخه بر

 :مردم آمادگی عدم و گناهان (6

 همچون غیبتم وراند در من از وریبهره چگونگی اما» :فرمایدمی( عج) مهدی حضرت
 بحار)« .دارندیم مستور، دیدگان از را آن ابرها که زمانی است خورشید از بردنبهره
 (263 ص، 52 ج، االنوار
 از را آن فروزجان چهره که هستند ابرها این. است ظهور عین خود خودی به خورشید
، حکومتش بولق برای آمادگی عدم و خود گناهان با مردم. کنندمی مخفی دیدگان
 .هستند غیبت سبب

 : الهی سنت جریان (7

 هایییبتغ در حکمت وجه همان، او غیبت در حکمت وجه»: فرمودند( ع)صادق ماما
، 52 ج، النوارا حارب)« .است گرفته صورت او از پیش الهی هایحجت توسط که است
 (91 ص

 نایشا بر که هاییغیبت به نسبت پیامبران هایسنت»: فرمودند( ع) صادق امام چناچه
 «.افتدمی قاتفا، بیت اهل ما قائم مورد در کمال و تمام طور به همگی، آمد پیش
 

 منتظرم آقا

ن زیر های یاس غمگیشنیدن ناله دانم. اما ازکی و چگونه نمی، می آیی تو، آری»
نام ، شب از شنیدن صدای مردی که در دل .آییگرگ صفتان فهمیدم که می چنگال

ربند ظلوم دمودکان کاز زمزمه غریبانه ، آییفهمیدم که می، تو را در چاه فریاد می کرد
  «آیییاوران فهمیدم که میاشک بی و از دیدن

  دردی بر دل نشسته، از غم هجران تو 
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  ن دیگر نخفتهچشما ،به عشق دیدار تو

 « ، ها استصحنه تریندیدنی، آمد و آن گاه لبخند مظلوم تو خواهی، آری

  سوزش عشق است که در دل کرده غوغا

  هجر یار است که شده بالی جانها

 « ... یدخواهد جوش آنر د« ... انا بقیة اَ»الهی کجاست آن آدینه که فریاد 

 (ی )مدهه احضرت آیت ا... خامن

را جزء  روحی و ایمانی، باید کسب آمادگی معنوی یروان آن حضرتشیعیان و پ»

 ) 9 / 11 / 72جمهوری اسالمی )« بدانند وظایف خود

 
 و جان عاشقان شیفته لقای تو ای دل

 سرای تو سرمه چشم خسروان خاک درِ

 مرهم جان خستگان لعل حیات بخش تو

 شکستگان طره دلربای تو دل دام

 همه جهانرفت دل  در سرزلف وخال تو

 کیست که نیست در جهان عاشق و مبتالی تو

 دست تهی به درگهت آمده ام امیدوار

 لطف کن ارچه نیستم در خور مرحبای تو

 «الفرج اللهم عجل لولیک»
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  «ظهور از پس دوران به نگاهی (4 شماره

 

  هستی سراسر در اسالم کمیتحا( 1

 نماند سرزمینی هیچ، کند ع( قیام) مقائ حضرت نی کهزما»: فرماید صادق )ع( می ماما

 اندازد طنین آن رد - اهلل لسور محمد، اهلل اال اله ال -نشهادتی ندای نکهای مگر
 (34۰ص، 52 ج، االنوار بحار)

  :الهی حدود ملکا مهاقا( 2

 قیام هب هراشا اب «موتها بعد االرض ییحی» شریفه آیه تفسیر ع( دراظم )ک امام

، کند می ندهز باران با را زمین خدا که نیست این مراد»: مودندرفع( مهدی ) حضرت
 الهی حدود اقامه و عدالت احیای با را زمین که انگیزد می بر را مردانی خداوند بلکه

 )81 ص، 1 ج ،مکارالم میکال)« .ندساز می زنده

  :نیقرآ معارف آنرق احیای( 2

 اهل ما شیعیان اگوی»: ندودرمف مهدی )ع(  حضرت قیام هب اشاره بامیرالمومنین )ع( ا

 را قرآن اآنه رد و اند زده هاییخیمه و آمده ردگ هکوف مسجد در که بینم می را بیت
 )364 ص ،52 ج، االنوار بحار)« .وزندآمیم مردم به شده لناز که آنچنان

 :اسالم دیتجد( 4 

 او داد جامنص( ا) پیامبر را آنچه» :مهدی )ع( فرمود حضرت سیره ع( درباره)باقر امام

 رص( ام) داخ رسول چنانکه، میشکند هم در را پیشین هایبنیان، دهد یانجام م نیز
، 1ج ،لمکارما میکال)« گیردسرمی از دوباره را الماس او و ستشک هم در را جاهلیت
 (57ص

  :معرفت و دانش کمال( 5 

 ابدی می تدس حکمت و دانش مهدی )ع( به حضرت زمان»: فرماید باقر )ع( می امام

 «کندمی تقضاو خدا لورس سنت و خدا بکتا  اساس بر اش خانه در زن که اآنج تا
 (352 ص، 53 ج، االنوار بحار)
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 آن در، شود یم انداخته مؤمنین های دل در دانش»: امیرالمومنین )ع( فرمودند ،اوی

، 53 ج، االنوار ربحا) « کند نمی پیدا شیخو ایمانی برادر دانش به نیازی، مؤمن زمان
 (86 ص

  عقلی رشد( 6

 سر بر را شدست داخ، دکن یامق ما قائم که نازم آن» :ع( فرمودند) باقر ماما  

 اندیشه و کرف بخشد و سامان و کند جمع را آنان عقول وسیله بدین و گذارد بندگان

 )483 ص 7 فصل، ثراال بمنتخ)« دانگرد کامل را آنان

  :آسایش و امنیت( 7

 به یتمحمد )ص( امن  آل قائم خروج زمان در»: شده نقل ع() ادریس صحف از 

 و درندگان .رود می بین از یکدیگر از ترس و رسانیدن ضرر، شود می بخشیده زمین
 آزار ار دیگر برخی آنان از برخی و کنند می زندگی مردم بین اهلی حیوانات

 ( 384 ص، 52 ج، االنوار بحار« رسانندنمی

  :تبمح و اتحاد و ییگانگ( 8

 های دل مهدی )ع( بین حضرت وسیله به ندخداو» :دندع( فرمو) المومنین امیر

 ( 52 ص، 1ج ،المکارم مکیال)« .کند می ایجاد دوستی و الفت، مخالف

 :گناه از زمین تطهیر( ۹

 فرمانینا هب ینزم در»: فرمایدمی ظهور از پس مردم حال بیان صادق )ع( در امام 

 ( 497ص، االثر )منتخب «پردازند نمی خدا

 ستم رفع و عدالت گسترش( 10

، سته غیبتی را او .است من رزندانف مهدی )ع( از» :ندص( فرمود)خدا رسول
 رشدپ جور و ظلم که چنان سازد پر طقس و عدل را زمین کند ظهور که زمانی

 ( 448 ص، الموده ینابیع)« .باشد

   مؤمنين مكنت نإلکم  خير اهلل بقية

 
  کنیراد، دگارر کرسِمخزن  ای
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  ادرکنی، ای هم تو نهان و آشکار

  یاری بگزیده برای خویش هر کس

  ادرکنی، در دو جهان مرا تو یار ای

  :سوخته ای آشنای دل های

گردوغبار  و دروشن نمی کن و ن راوجودما، ای صداقت آسمان دل! بی تو دیگر باران
، ستتانی امسیا زتو دن ونبد !آری ...چه می بارد ررا از وجودمان نمی زداید و ه

تباهی می  وسیاهی  ک نمی کشد و همه چیز رو بهسَرَندگیمان چ گاه به زسعادت هی
 .رود

 ! نه ...، بمیرم اما اگر تو را نبینم و ،هر صبح و شام منتظرم که بیایی

رسنگی و گمیکشی که از شدت  بچه یتیمانی رخواهی آمد و دست و نوازش بر س تو
را  غوش خودآتو  چاره ای جز گریستن ندارند، و غم و اندوه رماتشنگی و سرما و گ

یگاه جایت ها می گذاری و شانه برای دردمندانی که غم دوری تو را چشیده اند باز
ن فراق می شود و با نگاه پر ز مهرت دل و جا از اشکهای دیدگان خسته

 ان را آرامش میدهیجره سوختگان

  ...ن روزبه امید آ 

 

 ( هظلخامنه ای )مد ...یت احضرت آ

، یک و خیرناعمال  انجام تالش فزاینده و مستمر در و قانع نشدن به وضع موجود»
 ( 12/12/69، اسالمی ریروزنامه جمهو) است انتظار زا عدیک بُ

 

  برهم زنید یاران این بزم بی صفا را

  ارد بی یار مجلس آرامجلس صفا ند

  نشاید تنبر خویش ،بر دوست تکیه باید

  بیفکن از دست خود عصارا، وسی صفتم

  بیگانه باش از خویش وز خویشتن میندیش



25 
 
 

 

  اجز آشنا نبیند دیدار آشنا ر
  ماه عالپشت و پن ،ای هر دل از تو خرم

  ایک مشت بینوا ر، بنگر دچار صد غم
  | «جک الفرل لولیاللهم عج
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 (عج) مهدی حضرت جهانی حکومت های زمینه   5 شماره

 ظیمع تمدن با همراه حکومت این تحقق شرایط توانمی احادیث هب مراجعه با

  :کرد بیان زیر شرح به را انسانی

  :دگی جهانیانآما( الف

ی پذیرش گی جهانیان براآماد نخستین شرط ظهور امام و پی ریزی چنین حکومتی
و یأس  تز مشکالزمان و به بن بست رسیدن بشر در بسیاری ا کومتی است. گذشتح

، نذیرش آرای پجامعه انسانی را ب، ان از سازمان ها و تشکیالت مادیدی انسو نومی
سازمان های  وئیج ہاراز چ ،نیأس و نومیدی انسا از نشانه های آماده می سازد و یکی

یش از ظهور پطور متواتر وارد شده که  یات اسالمی بهه در رواهمان است ک، مادی
 انسانها وشتعدی بر د رد و فشار ظلم ویجور و ستم فرا می گ را روی زمین، امام

  .سنگینی می کند

 :دیشه اندیشه انسانید و انب( تکامل خر

به ، شئون هو داد در کلی عدل پی ریزی یک حکومت واحد جهانی و برقراری حکومت 
نیاز  بی، کومتیحهر چند هر نوع ، امکان پذیر نیست، تانک زور سر نیزه و آتش توپ و

یرومند قادر بر قلع قوه اجرایی ن و رتداما در عین حال تنها ق باشددرت نمی ه و قاز قو
 د وقل و خربلکه باید جامعه اسانی از نظر ع، و داد نیست و فساد و گسترش عدل

ودی و ناب طرد وبینش به پایه ای برسد که طبعأ خواهان برقراری حکومت حق و قانون 
 » :ی تصریح فرمودع( در حدیث( امام باقر ظلم و طغیان گردد. چناچه

 «ملت به احالمهم.کعقولهم و  د فجمع بهاقام قائمنا وضع اهلل یده على رؤوس العباا اذ
بندگان می  بر سر ت او راقدر و ند دست رحمتخداو، قیام کرد م ماائآن گاه که ق

ص ، 1ج ، یکاف)« .و اندیشه های انسانی به تکامل می رسد و خردرد و به وسیله اگذا
25( 

 :یعمل صناتکاج( 

باالخص بدون وسیله ارتباط جمعی امکان ، حکومت واحد جهانی بدون تکامل صنعت 
همه ، ان برسانداط جهنق میخواهد ندای الهی را به اقصی زیرا حکومتی که، پذیر نیست
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یل ارتباط یع و وسانااز تکامل ص د جداواننمی ت، ن را از پیام خود آگاه سازدهامردم ج
لشیعتنا  قائمنا اذامداهلل ان»صادق )ع( در حدیثی فرمودند:  ماما .جمعی صورت پذیرد

بکلمهم فیسمعون و ، بین القائم برید م وهفی اسماعهم و ابصارهم حتى ال یکون بین
داوند بر قدرت شنوایی و خ، قائم ما قیام کند آنگاه که»«.انهفی مک ینظرون الیه وهو
امام ، و قائم را از میان بر می دارد هافاصله میان آن، گسترش می بخشد، بینایی شیعیان

با آن ها  سخن می گوید و آنان سخنان امام را می شنوند و او را در جایگاه خود می 
 «.بینند

، دگی می کنددر مشرق زن م کهمان قائمؤمن در ز»: مایدو باز در حدیث دیگر می فر
می کند  دگیزن است می بیند و همچنین کسی که در مغرب برادر خود را که در مغرب

 «برادر خود را که در مشرق است مشاهده می کند

 ارتش انقالبی جهانی:  (د

در ، می باشدنقدرت اجرائی  هیچ حکومتی هر چه الهی و آسمانی باشد بی نیاز از یک
 ال وفع صورت واحد جهانی برقرار میگردد به نیروهای هه بحکومت مهدی )ع( ک

مه چیز بگذرد و راه هدف از ه ز مبرمی است که درنیا، نیازنده و ارتش انقالب جهاس
شماره  اتز روایارخی ر از شمشیر باشند. و اگر در بنده تدر نتیجه شجاع تر از شیر و بر

انزده هزار نفر معین پ ناهزار نفر و احیا وازدهانها سیصد و سیزده نفر و در برخی دیگر د
م وظیفه انجا (عامام ) فرمان حتی دارد که تشده است اشاره به سران آن ارتش انقالب

  .ی کنندم

 

 :من موالی

 دیدار حسرت آتش و کشد می خویش درون را تو ما هجران گرداب که هاست قرن

 های قله فراز بر ما چشمان که قرنهاست .میسوزاند خویش های شعله در را ما تو

 قرنها و ندتواَ وصال زیبای شدت به یافتن ره برای ای روزنه جستجوی در تظاران

 تاب تو بی دیگر .دارد می وا طپش به را قلبهایمان ،یبایتز رخ دیدن شوق که ست

 وجودمان در رمق دیگر، است کرده گیرمان زمین هجران بیماری دیگر .نداریم

 .دندار یاری سر هرگز تو بی، ندارند باریدن توان اندلهایم ابری آسمان دیگر ،نمانده
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 ندهنما برایمان چهی ردیگ ندارند بو و عطر مانزندگی باغچه یها گل دیگر تو بی

 سایه قلبهایمان کویر بر طراوت با همچنان که انتظار و دامی زیبای نخل مگر، است

  .دهد می ثمر هم نخل تو دنآم به ات است گسترده

  :انقالب معظم ربره

 .بخشد می نیرو و حرکت و داماق جرأت انسان به، امید و رانتظا نفس

 

  :فرماید )ع( می صادق امام 

، یرترد یا دافت قاتفا زودتر  ظهور چه شناختی را خود امام اگر .بشناس را خود امام»
 «.رسد نمی زیانی تو به

  ای سوخته جگرم آخر خود هجر از که تو 

  سوختهای مرَسَ به اتپا  کهبل رجگ نه

  کنم پرواز تو کوی در که نیست پر و بال

  ای سوخته مپر و بال چنین که کردی چه تو

  دالن سوخته ویس به چشمی گوشه کن باز

  ای سوخته وترم خشک داخ به غتفرا زک

  بسوخت تو عشق آتش مرا عمر خرمن 

   سوختهای وسحرم شام که است عشقی چه این

  «الفرج لولیک عجل اللهم

  .دش واهیمخ بهار همیشه تو شکفن با اما  آری، شود نمی سرشار کل یک با گویند
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 6  «های حتمی ظهوررخی از نشانهب»

خوریم که تقریبـا  بر می روایاتی که در این زمینه وجود دارد به چهار نشانه با نگاهی به

 اند.در اکثر روایات حتمی شمرده شده

 (خروج سفیانی:1

شـیعیان  نام دارد و بـا خانـدان نبـوت و امامـت و« نبسهعثمان بن عَ»این شخص که 
ه کـظر و ستمگر اسـت سرخ چهره و کبود چشم و آبله رو و بد من، ای دارددشمنی ویژه

او  شـد بـرای هنگامیکه سفیانی قیام کرد و به پنج قطعه مسلط»امام صادق)ع( فرمود: 
، سـطیناز: فل نه ماه بشمارید )یعنی نه ماه حکومت خواهد کرد( آن پنج قطعـه عبارتنـد

 (357ص ، )غيبت نعماني« حمص و حلب، اردن، دمشق

 یداء:فرورفتن زمین در بَ (2

به ارتش ، کندفرستد و مهدی)ع( از آنجا به مکه کوچ میای را به مدینه میسفیانی عده

فرستد می در تعقیب آن حضرت لشکری، رسد که حضرت به مکه رفتسفیانی خبر می

یـا »شـود. ده میاما این لشکر در بیدا به فرمان منادی از جانب آسمان به زمین فرو بـر

 (255 ص، 1ج، )مکیال المکارم« بیدی القومأدا بی

 ( صیحة آسمانی یا ندای آسمانی:3

ید در داشـته باشـنآن صدا در ماه رمضان خواهد بود و تردیدی »...  امام باقر)ع( فرمود:

لعـون مدر پایان روز صـدای شـیطان  لیو)که آن صدای حق است( ابتدای روز صدای 

ازد و ا مردم را بـه تردیـد انـدت، ی مظلوم کشته شدزند: هان که فالناست که فریاد می

 رمضـان شـنیدید تردیـدی مـاه)ابتـدای روز( پس آنگاه که صدا را در ، گرفتارشان کند

رش اش آنکه به نـام قـائم و نـام پـدنداشته باشید که آن صدای جبرئیل است و نشانه

 (297ص، غیبت نعمانی)« .دهد..آوازی سر می

 ( کشته شدن نفس زکیه:4
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ذی حجه به  25قام ابراهیم در کن و مَمشهور آن است که نفس زکیه در مکه و میان رُ

 بــین ظهــور قائـــم» آمـــده اســت: صــادق)ع( از امـــام روایـــتی در و رســدقتــل می

)کمـال  «.پانزده شـب فاصـله نیسـت بیش از، محمد)ص( و کشته شدن نفس زکیهآل

 (649ص، 2ج، الدین

ی خیزد هنگامنه برای یاری و نصرت آل محمد)ص( به پا میاو جوانی است که در مدی

کشـد و وی بـه حـرم امـن الهـی بـرادر او را می، رسـدکه سپاه سفیانی به مدینـه می

 (454ص، شود. )منتخب االثرنجا مظلومانه ذبح میگریزد و در آمی

 مواردزیر اشاره کرد: به توانظهورمیحتمیاز دیگر عالئم

ه خداونـد ز وقتی کدو نشانی پیش از قیام قائم)ع( خواهد بود که ا» ود:امام باقر)ع( فرم
در نیمـه  ن آفتابآدم را به زمین فرود آورد هرگز آن دونشانی اتفاق نیفتاده است: گرفت

 (318ص ، غيبت نعماني)« .در آخر آن گرفتن ماه و رمضان
جــب مـاه رصیحه خواهـد شـد پـیش ازآن در ، سالی که در آن سال» امام صادق)ع(:

)خورشـید( پدیـد  ای است. عرض شد: آن چیسـت؟ فرمـود: صـورتی در مـاه یـانشانـه

 (295ص، غیبت نعمانی)« .آیدتی بیرون میو دس شودمی

 یهـردمچـون آنگاه که آتشی از جانب خاور )شرق( دیدید کـه ه»امام باقر)ع( فرمود: 
ل به انتظار فـرج آ کشدزرد رنگ و سرخ سهمناک است که سه روز یا هفت روز سر می

 (297ص، غيبت نعماني)« .محمد باشید

ال مـردم در آن س ناچار باید پیش از قیام قائم)ع( سالی باشد که» امام صادق)ع( فرمود:
ها ود ثروتاز کمب گرسنه بمانند و از دو ناحیه ترس و سختی آنان را فراگیرد از کشتار و

 (293ص، غیبت نعمانی)« .هاو..ها و میوهو جان

 و...(2ج، االرشاد /52ج، )بحار االنوار درآسمان.گستريآفاقظهورسرخي-

، 2ج، اد)االرش  های عصـر.ورشید در آسـمان از هنگـام ظهـر تـا نیمـهتوقف سیر خ-

 ...(، 52ج، بحار االنوار /373ص

 را هالک مردمان های سرخ و سپیدی که پیش از ظهور حضرت بسیاری ازمرگ
 (655ص، 2ج، ينالد)كمال کند.   می
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 ندبه ای با امام زمان )عج(

 ای یاور مظلومان!
 حتی اییآو چهی و، باشی هانپن نظر از وت و ببینم را خلق هک است سخت من بر

 که هستی کسی آرزوی که فدایت به جانم. دنرس گوشم به تو از آهسته صدای

 بر .کنند ناله وت دبایا هک ایمان با زن و مرد از است تو ایتمن و اشتیاق در پیوسته

 !نرسد کایتیش و ناله تو به من از ا.مر نه کند طهحاا را تو بالئی که است سخت من

 !ندارد پایه هم هک ستیه بزرگی و عظمت صاحب که فدایت به جانم
 !من موالی ای باشم سرگردان تو درباره کی به تا

 کالم بزرگان:

 این به ردک خواهد روشن شیدیخور را دنیا اگر: (مده) ای منهخا ...ا آیت حضرت

 مهوریج روزنامه) .بنشینم ریکیتا در خورشید آن مدنآ ات ما که نیست معنی

 (15/1/67 اسالمی
  

  ناولها لوصلا مدام ،یدالمه ایهایا اال

شکلهابسی افتاد م، که در دوران هجرانت  

  انی مشتاقبر دلها ،چو نور تو تابید 

هاملبر بستند مح و زخود آهنگ حق کردند   

  حقیقت را کجا یابد، دل بی بهره از مهرت

تجلی کرد بر دلها ،حق از آیینه رویت   

  به سرمی آمدم سویت، ی کویتماگردانست
زراه و رسم منزلها ،خوشاگر بودمی آگه   

الفرج اللهم عجل لولیک   
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 7 «فرج انتظار فضیلت»

 یتهما زا کیحا که است هشد بیان مکرر طور به انتظار فضیلت مختلف روایات در

  :دارد موضوع این
 همچون میردب انتظار حال در امر این بر شما از کس هر» :ع( فرمودندصادق ) امام

 ( 2۰6 ص، 2 ج، المکارم مکیال)« .باشد ع( بودهقائم ) ةخیم در که است کسی
 ىال االعمال حبا نفا اهلل روح من یاسواالت و رجالف وارانتظ» :ی )ع( فرمودندعل امام
 «.رجلفا انتظار زوجلع اهلل

 خدای نزد لاعما بهترین که نباشید امید نا داونخد رحمت از و باشید فرج رمنتظ

 ( 123ص، 52 ج، االنوار بحار«.است فرج انتظار عزوجل

 شب و دار وزهر ابثو همچون امر این نتظرم که بدانید و» :دندع( فرمو) قراب امام

 ما دشمن و نماید روجخ او با پس دریابد را ما قائم ندورا کس هر و دارد را دار زنده
 رکاب در سک هر و بود خواهد شهید بیست پاداش همچون او برای رساند قتل به را

، المکارم مکیال«.داشت خواهد شهید پنج و بیست پاداش همچون شود کشته ما قائم
 ( 213 ص، 2 ج

 که حالی این رب ماش از سیک مارع ای وگندس خدا به همانا» :ع( فرمودند)صادق امام

 در شدگان کشته از بسیاری از خداوند نزد آنکه مگر فرج( نمیرد رانتظا هستید آن در

 ( 213ص، 2 ج، المکارم مکیال)« .باد همژد را شما پس باشد برتر احد و بدر
 که کسی «اهلل سبیل فی بدمه کمتشحط المرنا المنتظر»: دندموصادق )ع( فر امام

 غلطیده ونخ به اخد راه رد که است یمجاهد ندمان، باشد ما کمیتحا انتظار چشم

 ( 645ص، الدین کمال)« .باشد

 آیا .فرج انتظار و صبر است خوب چقدر» :ع( فرمودند(االرض حسنابوال حضرت

 دباشی ارنتظا در و :رقیب ممعک أنی اوارتقب فرموده )و زوجلع خدای که ای نشنیده
 )منتظرم شما با هم من هک

 منتظرانم(  زا باشما من که بکشید انتظار پس :المنتظرین من معکم انی انتظروا)ف 
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 آنانکه البته ،یدآ می یامید نا از پس گشایش که درستی به، صبر به باد شما پس بر
 ( 2۰6 ص، 2 ج المکارم )مکیال «بودند شما از صبورتر بودند شما از پیش

 ترینبیش و عزوجل خدای ندگابن حاالت کتریننزدی»: ع( فرمودند)دقصا امام

 نشود آشکار نایشا بر و دنبینن را خداوند حجت هک است هنگامی آنان از او ودیخشن

 نشانه و دالیل که دمیدانن حال در عین و ندانند را او جای که بماند پوشیده نانآ از و

« .شندبا رجف منتظر شام و صبح هر باید هنگام آن که است نرفته بین از الهی های
 (212 ص 2 ج، المکارم مکیال)

 قی غدا هو ،خوفال و األذى من یرى ما على صبر و امرنا انتظر من ان تعلم اال»... 

 که ترسها واتهاذی بر و باشد ما دولت راه به چشم کس هر که دانی نمی آیا :زمرتنا

 ص 8 ج ،کافی«.بود خواهد ام عجم در)ی قیامت( فردا، ندک پیشه صبر بیند می
  ۔(36

 خدا ندی تمحاکی ظهور انتظار حال رد شما از کس هر»: فرماید صادق )ع( می ماما

 برکا رد که یکس مانند بلکه نه، ع( باشد)مئقا خیمه در که است کسی مانند، بمیرد
 پیامبر کابر در هک است یکس مانند بلکه وگندس خدا به نه، بجنگد شمشیرش با او

 ( 126ص، 52 ج، االنوار بحار)« .باشد شده ص( شهید)خدا

 فرج ظرمنت شام و صبح هر غیبت روزگار در ....»: فرماید صادق )ع( می امام

 ( 333 ص 1 ج، کافی اصول)« ...دباشی

  ور غوطه اشکم سیل در و میسوزم دل زآتش

  ور؟ شعله زاتش دیده، منچوهم غریقی کس

  بار به هاشگفتی آرد انورت روی شوق

  هارب زمستانها گردد طلعتت ظهور از

  آیي زبا كه تاس وقت
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 8   «آزمایش شیعه در دوران غیبت»

نـات در دوران غیبت امام عصر)عج( مردم مسـلمان و بـه خصـوص شـیعه مـورد امتحا
دیـن نگهداشـتن در عصـر »: ه در حدیث آمده اسـتکگیرند. تا آن جا سختی قرار می

 (12ص، 2ج، )مکیال الکارم  «آتش سرخ در کف نگهداشتن است. شبیهغیبت 
ن ص مِـقف و الجوع و نَون الخَمِ ءیشَم بِکُنَّوَنبلُو لَ»: آمده است 155در سوره بقره آیه 

رسـنگی و هایی از تـرس وگو البتـه شـما را بـه گونـه» «مرات.و الثَّ سِو االنفُ االموالِ
 «و آفات زراعی بیازمائیم. )جان ها( قصان اموال و نفوسنُ
در  انست کهدباشد. اما باید یت میؤامع بشری قابل رصداق این آیه به وضوح در جومِ

امام  اند تامهند شیعیان مخلص و واقعی امام عصر)عج( باقی خوا ،این کوران آزمایشات
 د.کیل دها تشرها بتواند جامعه مهدوی و دولت جهانی خود ( با تکیه بر آنجزمان)ع

 در حدیثی آمده است:
 مكي ال)« .نـدکی از آن بیـرون نخواهنـد آمـدمردم غربال خواهند شد و جز تعـداد ا»

 (12ص، 2ج، المكارم
 در احادیثی دیگری از امامان معصوم)ع( این امتحانات تشریح شده است.

ک شـوید حتمـا  بایـد پـا، ای شـیعه آل محمـد)ص(»: درحدیثی امام باقر)ع( فرمودنـد
شود که آدمی داخل شـدن سـرمه را بـه چشـمش همچون سرمه که در چشم پاک می

رود و ایـن چنـین خواهـد شـد کـه میبیروناوفهمد که کی از چشمولی نمی، فهمدمی
کند در حالی کـه از ست و شب میه ه امامت ماکند در حالی که بر جادمردی صبح می

کنـد در کنددر حالی که بر جاده امامت ماست و صبح میراه به در شده است و شب می
 (243ص، غیبت نعمانی)  «.در شده استبهراهکه ازحالی

رت ه آن حضـبـ( اندکی خواهد بـود. جامام صادق)ع( فرمودند: از عرب به همراه قائم)ع
ت امامت و غیبـ )معتقد به کنندکه این امر را توصیف می عرض شد: از عـرب افـرادی

ل گردنـد و و غربـا هستند( فراوانند. فرمودند: به ناچار باید مردم پاک شوند و جدا شوند
 (24۰ص ، )غیبت نعمانی   «.اوانی از غربال به در خواهند رفتخلق فر

یکی از یاران امام صادق)ع( خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد: من بـه فـدایت بـه 
دارم. ای آقای مـن شـیعه دارم و دوستان تو را دوست میخدا قسم من تو را دوست می

گفت: بسیار. امـام فرمودنـد:  اند؟بگو چقدر»: اند. حضرت به او فرمودندشما فراوان شده
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اگـر »: دانی؟ عرض کرد: بیش از شماره است. امام صادق)ع( فرمودندشان را میشماره
و اندی تکمیل شود خواسته شـما انجـام  سیصد، ای را که توصیف شده استآن شماره

 (239ص ، )غیبت نعمانی «…خواهد گرفت
ایمـان  تنها بـه اینکـه گفتنـد مـاکـه اندآیا مردم چنین پنداشته»: امام رضا)ع( فرمودند

نـه ودنـد: فتسپس مـرا فرم« آوردیم رها شوند و بر این ادعا هیچ آزمایش نخواهد شد؟
دیـن.  چیست؟ عرض کردم: فدایت شوم به نظر ما فتنه عبـارت اسـت از گرفتـاری در

شـود. سـپس فرمودنـد: شوند همانطور که طال )در بوته( آزمایش میفرمود: گرفتار می
 (238ص، )غیبت نعمانی «.شودیمشوند همانطور که طال خالص ص میخال

رزو داریـد آ آنچه و اهلل»: از امیرالمومنین علی)ع( در بیان حال شیعیان در آن زمان آمده
د و جویـان هـالک شـوند و جـاهالن از هـم گسـیخته شـوننخواهد شد تا اینکه باطل

ا جائیکه برای هر یک از شـما جـای ت -نداه بسیار کمک -گان در امان بمانندهپیشتقوی
   «.تـر شـویدشپائی نماند و تا آنجا که از مردار نزد صاحبش هم در نظر مـردم بـی ارز

 (229ص، )الزام الناصب
ید ز ما باباشد اما هر یک اباید دانست که کار بسیار مشکل در عین حال شیرین می

، آن اتکا به ه و باافتـرون آیـد را یراهی که با تمسک به آن از این آزمایشها سر بلند بی

باید  باشد.عشق می، موانع متعدد عصر غیبت را پشت سر گذارد. یکی از آن راهها

فس و یب نبدانیم که عشق به موال و سرورمان امام زمان)ع( مهمترین عامل تهذ

 باشد. نیروگرفتن در این عصر مادی می

 زندگی بی عشق جان فرسودن است
 یب از حق بودن استغا، مرگ حاضر

دی بر یای مااز دن وار سازد و آدمی راوار را کاهت کوهمنیّ، دشوار را آسان کند، عشق

 کَنَد.

 اما توجه به این نکته ضروری است که:
 ادعا را آزمایش در پی است 

 تا همای بخت بر بام کسی است
 «ته.شایعَتنا علی مُ بِّثَه و تِنا علی طاعَوِّاللهم قَ»
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 .   نگردا مبت قدپیروی از او ثا برما را بر اطاعت از او نیرومند ساز و  خدایا !»

 
 

 ایستادگی است ! ،انتظار

 .بیکار نه، ارکقائم است و ایستاده و مهیای ، اما قائم است، او اگر چه غایب است
ار و فتح ا انتظببتی خبران از زمین و زمان را هیچ نسراکدان و ساکتان و بیکارگان و بی

 ن نیست.کار مردا، تواند بود. دست روی دست نهادنگاه نمیرج و بازگشایی هیچو ف
ی ه نگراننرفتن را دارند و نه بیم خطرکردن و از دست، باکهای بیسرهای نترس و دل

 دادن را ! انتظار خطرپذیری است نه انزوا !!   دیدن و از دستزیان
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 ۹ش  (1« )شباهت امام زمان)ع( با پیغمبران»

 شباهت به نوح)ع(:

عمر  انصد سالپ)ع( دو هزار و  از امام صادق)ع( و امام هادی )ع( روایت است که نوح»
ل عمـر کرد. و حضرت قائم)ع( نیز تاکنون افزون بر هزار و صد و شصـت و هفـت سـا

 (199ص، 1)مکیال مکارم ج   «.اندکرده
مـین زپروردگارا بـر روی »: با سخن خود از کافرین پاک کرد و گفت نوح)ع( زمین را-

 (26آیه ، )سوره نوح «نده دیار البشری از کافران قرار
آنهـا  گردانـد تـا جائیکـه هـیچ اثـری ازقائم )ع( نیز زمین را از وجود کافرین پـاک می

 ماند.نمی

قـدین بـه آن تـا اینکـه بیشـتر معت انداخت تأخیر به فرج نوح واصحابش راخداوندآنقدر

ر معتقـدین اندازند که بیشتم )ع( را نیز خدا آنقدر به تأخیر میحضرت برگشتند. فرج قائ

 (385ص، 2ج، )کمال الدین گردند.به امام عصر )عج( از او بر می

رسید و این یکی از معجزات آن حضرت بـود در داهای نوح به شرق و غرب عالم مین-
فریـادی  و ایسـتدمی مکـه در مقـامورکن بـین ظهورحالی که قائم)ع( نیـز بـه هنگـام

    (7ص ، 53ج، شنوند. )بحار االنوارمی تمامی عالمیان آورد کهبرمی

 شباهت با ادریس)ع(:

ال بـرد. سمان باآادریس )ع( جد پدر نوح )ع( است که خداوند او را به جایگاه بلندی در 
نطور هما، شد ادریس به آسمان باال برده»: البیان از مجاهد نقل شده که گفتدر مجمع

انـد: هیگران گفتدر حالی که زنده  بود و نمرده بود؛ د، عیسی)ع( به آسمان برده شدکه 
صـر)ع( ( امام ع519ص، 6)مجمع البیان ج «.بین آسمان چهارم و پنجم قبض روح شد

 نیز توسط خدا به جایگاه واالیی به آسمان برده شد.
فشـار و مشـقت دریس)ع( به طول انجامید به حدی که پیروان او در سختی و اغیبت -

بـه  شود تا جائیکه شـیعیان امـام عصـر)ع(واقع شدند. قائم)ع( نیز غیبتش طوالنی می

 (2۰2ص، 1ج، شوند.  )مکیال المکارم واقع منتهای سختی و فشار
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ا رقتی غیبت ادریس)ع( طوالنی شد مردم بر توبه اتفاق کردنـد و خـدا هـم ادریـس و-

ه بـتصـمیم  وست که اگر مردم توبه کرده ظاهر ساخت. امام زمان )ع( نیز همین طور ا

 پذیرد. امر ظهور تحقق می، ش داشته باشندایاری

 شباهت به هود)ع(:

خداونـد  را بـه وسـیله بـاد عقـیم هـالک کـرد. چنانچـهخدا کافرین در زمان هود )ع( 

 «.میمالرَّکَـ هُتلَعَا جَلّإ ت علیهتَأ ءن شیمِ ذرُتَ قیم ماالعَ یحَالرِّ مُیهِلَلنا عَرسَأف»فرماید: می

 (41و  42آیه ، )سوره ذاریات

 یاهیس با باد را ازکافرین جمعی، او ظهور با متعال خداوند که استزمان)ع( نیزچنانامام
 (2۰3ص، 1ج، کارمم)مکیال ال کند.می نابود

 شباهت به صالح)ع(:

. ددام بوصالح)ع( مدتی از قومش غایب شد. در آن حال جوانی خوش هیکل و خوش ان 
ل اهـ ، یناما بعد از ظهورش به سبب پیری مردم درباره او سه دسـته شـدند: اهـل یقـ
صـورت  شرک و اهل انکار. در مورد امام زمان)ع( نیز چنین است کـه آن حضـرت بـه

کشـد و اهـل یقـین از امـام کند و اهل انکار را میجوانی کمتر از چهل سال ظهور می
 (2۰4ص، 1)مکیال المکارم ج   کنند.بیعت می خواهند و بعد با اوزمان)ع( عالمت می

 شباهت به شیث)ع(:

اجـازه  ن)ع( نیـزهمانطور که امام زما، شیث)ع( اجازه نیافت که علم خود را آشکار کند 
ر زانـو قـرار ب ،الدتمعین. درباره امام زمان)ع( گفته شده: هنگام و ینیافته تا روز و وقت

ای زد و گفت: الحمـد کرد و عطسهسمان بلند اش را به سوی آدو انگشت سبابه ،گرفت
دا خـاند کـه  حجـت اهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله. ستمگران پنداشـته

ین بـد شـک از و حال آنکه اگر در سخن گفتن به ما اجازه داده شو، باطل و نابود است
 (43۰ص، 2ج  ،) کمال الدین    رود.می

 شباهت به هابیل)ع(:
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 قصد کشـتن برادرش. همچنین هابیل را کشت یعنی، ن و خویشاوندترین افرادنزدیکتری
جعفـر ، امام عصر)عج( را نزدیکترین و خویشاوندترین افـراد یعنـی عمـوی آن حضـرت

     (198ص، 1ج ،)مکیال المکارم     کذّاب داشت.

 شباهت به یعقوب)ع(: 

الی حشد در  ز اندوه سفید)ع( آنقدر گریست تا اینکه چشمانش ا یعقوب )ع( برای یوسف

  (84آیه ، )سوره یوسف برد.که خشم خود را فرو می

: رمودنـدگرید و در زیارت ناحیه فامام زمان)ع( نیز برای جدش امام حسین)ع( بسیار می

)بحـار  گریـد.ون میخـبر تـو  یعنی: به جای اشک«ما .دَ وعِمُالدُّ لَدَبَ یکَلَعَ نَّیَبکِأو لَ»

 (32۰ص، 1ج، االنوار

ح ن رومِـ سُیئَاال یَـ هُنَّإاهلل  وحِن رَا مِسوأیال تَ»: گفتیعقوب)ع( منتظر فرج بود و می-

 «الکافرین ومُا القَلَّإاهلل 

 امام زمان)ع( نیز منتظر فرج است.

 شباهت به یونس)ع(:

قـومش  قافیه جوانی به سوی ولی در، یونس)ع(پس از غیبتی که داشت در سن پیری

 (327ص، 1ج، )کمال الدین    )ع( نیز همین گونه است.برگشت. امام زمان

 شباهت به یحیی)ع(:

وره سـسخن گفت. قائم)ع( نیز در شکم مادر سخن گفـت و  شیحیی)ع( در شکم مادر

 (428ص، 2ج، )کمال الدین قدر را قرائت کرد.
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 10ش   (2« )شباهت امام زمان)ع( به پیغمبران)ع(»

 شباهت به لوط)ع(: 

  «یـکلَإوا لُصـِ ن یَلَـ کَبِّـرَ لَسـَ ا رُنّإ یا لوطُ اقالو»برای یاری لوط نازل شدند.فرشتگان 
 (81آیه ، )سوره هود

ن به تو زار آناآیعنی: گفتند ای لوط همانا ما فرستادگان پروردگارت هستیم. هرگز دست 

 رسد.نمی

 نیز فرشتگان برای یاری او فرود خواهند آمد. )ع(قائم

 شباهت به یوسف)ع(:

 مان خـودزیوسف)ع( زیباترین اهل زمان خود بود. حضرت حجت)ع( نیز زیباترین اهل 
 ای بسان ماه شب چهارده. هباشد با چهرمی

 گذرم وصف جمالش شنومهر کجا می
 نگرم شمع رخش در نظر استهر کجا می

را  ف آنهایوس ویوسف)ع( مدتی طوالنی غایب شد تا اینکه برادران بر او وارد شدند 
 (88آیه ، )سوره یوسف  اخت اما برادران او را نشناختندشن

رود و آنان اه میاما در عین حال در میان مردمان ر، نیز از خلق غایب است )ع(امام زمان
 شناسند. پس بایـد دانسـت کـه هـر لحظـهرا نمی )ع(شناسد ولی مردم امام زمانرا می

 ت کنیم!امکان دارد در محضر آقا باشیم. پس در اعمال خود دق
باهتی در صاحب این امر شـ»: ال الدین از امام باقر)ع( روایت کردهشیخ صدوق در کم-

 «کند.ییک شب امر او را اصالح م در خدا اینکه آن و )سنتی( از یوسف)ع( هست
مکـن فـردا م پس همه ما باید خود را نزدیک ظهور بدانیم و این احتمال را بدهیم کـه

 آورد. لت امید و انتظار را در آدمی بوجود میاست روز ظهور باشد. این حا

 شباهت به شعیب)ع(:

امام زمان)ع( نیز « ؤمنینم مُنتُ ن کُإم کُیر لَخَ اهللِ ةیَّقِبَ»: شعیب)ع( در قوم خود گفت
زند و سیصد و سیزده نفر به نزدش حاضر کند به کعبه تکیه میهنگامی که خروج می
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( خواهد 86)سوره هود آیه  آوردند ایـن آیـهیشوند و اولین سخنی که به زبان ممی
 بود.
 ،آمدیما بیرون بر آنهسایه افکنده  به آتشی که از ابرشعیب )ع(  کنندگانیبذتک-

کان  هُنّإ ةِلَالظُّ ومِیَ ذابُ م عَذهُخَأفَ بوهُذَّکَفَ»: فرمایدسوختند. چنانچه خداوند متعال می

 «وم عظیم.یَ ذابَعَ

 ت.های غیر از خدا را در زمان ظهورش خواهد سوخبتها و معبودقائم )ع( نیز تمام 

 شباهت به یوشع)ع(:

 جنگ کردنـد. قـائم)ع(یوشع)ع(  منافقان امت آن حضرت با، پس از وفات موسی)ع( -
 منافقان این امت با او جنگ خواهند کرد. ، نیز
 را آنها و گویدمی سخن آفتاب و ماه با نیز قائم)ع( بازگشت. برایش خورشید، یوشع)ع(-

 دهند. پاسخ می او به آنها و زندمی صدا

 شباهت به حزقیل)ع(:

ز چنین  ن)ع( نیکرد. برای امام زمامردگانی را برای حزقیل)ع( زنده می، خداوند متعال 
 خواهد کرد.ا زندهر منافقان و مردگانی از مؤمنین و کافرین خـواهد بـود کـه بـرای او

 شباهت به داود)ع(: 

ی فِ ةلیفَخَ کَلناعَا جَنّإ یا داودُ»: اوند داود )ع( را در زمین خلیفه قرار داد و فرمودخد
 (26آیه ، ص)سوره   «.االرض

 و عـاهُذا دَإ رَّضـطَالمُ جیـبُن یُمَّـأ»: دهدقائم)ع( را نیز خداوند خلیفه در زمین قرار می
 (62آیه  ،)سوره نمل    «االرض فاءَلَلکم خُجعَوء و یَالسُّ فُکشِیَ
 مده:که در قرآن آ ،خدا آهن را برای داود)ع( نرم کرد-
 (1۰آیه ، )سوره سباء «.دیدالحَ هُا لَنّلَو اَ»

 قائم)ع( نیز خداوند آهن را برایش نرم خواهد نمود.درباره حضرت 
زد: ای داود مرا بگیر و جالوت را با من به گفت صدا مینگ با داود)ع( سخن میس-

گویند: ای می و کنندرا صدا می او شمشیرش و علم، نیز حجت)ع( قتل برسان. حضرت

 ولی خدا خروج کن و دشمنان خدا را به قتل برسان. 
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 م داود قضاوتنیز به حک امام زمان)ع( کرد.میکم حُ مردم درمیان به الهام داود)ع(-
 دارد.نپرسد و نیازی به آن میکند و از شاهد نمی

 شباهت به آصف:

 هست. ی از کتاب را داشت. قائم)ع( نیز علوم کتاب نزدشآصف علم-

 نیز با قائم)ع( .با غیبتش ابتالء و گرفتاری بنی اسرائیل سخت و شدید شد، آصف-

 غیبتش گرفتاری و ابتالی مومنین شدت یافته است.

 شباهت به عزیر)ع(:

طـور آن را تورات ،عزیر)ع( هنگامیکه به سوی قومش بازگشت و در میان آنها ظاهر شد
بـرای  نماینـد که بر موسی)ع( نازل شده بود خواند. امام زمان)ع( نیز هنگامیکه ظهـور

 .داهل زمین قرآن را آن چنان که بر حضرت محمد)ص( نازل شده خواهند خوان
 شنیدن دلربا تو ز، صوت قرآناستچه خوش

 سخن خدا شنیدن، ت نظاره کردنخَبه رُ
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 11ش   (3« )ران علیهم السالم.شباهت امام زمان)ع( به پیغمب»

 شباهت به موسی)ع(:

و امـا روش  ...»: امام باقر)ع( در بیان حضرت قـائم)ع( بـه جمعـی از پیـامبران فرمـود
 یان بعـدموسی)ع( ترس مداوم و طول غیبت و پنهان بودن والدت و رنج و زحمت شیع

ور وجـل ظهـی عزاز او بر اثر آزار و خواری که از دشـمنان ببیننـد تـا آنگـاه کـه خـدا
     «.حضرتش را اجازه دهد و او را یاری کند و بر دشمنش تأیید نماید

 (327ص، 1)کمال الدین.ج  
ـــاره، موســـی)ع(- را مـــا بـــه موســـی)ع( کتـــاب»: فرمایـــداش میخـــدا درب

 ( 11۰آیه ، )سوره هود   «.شداختالفآندرپسدادیم
د یعنـی ه امیرالمومنین)ع( جمع کرک -در کتابی که با اوست، امام زمان)ع( نیز همینطور

 شود. ختالف میا -همان قرآنی که نزد حضرت حجت)ع( هست 
 (229ص، 1ج، )مکیال المکارم

درخشیدوسفیدی   آن بینندگان را خیره می، آورددستش را برمیموسی)ع(چون-
 (1۰8آیه ، )سوره اعراف ساخت.می

 نیاز شوند.نور آفتاب و ماه بیاز  درخشد تا جائیکه مردمقائم)ع( نیز نورش می

کـه  داوند به منظور امتحان قوم موسی ظهور آن حضرت را تأخیر انداخت تا کسانیخ-

ــز پرســتیدند از کســانی کــه خــدا را میگوســاله می پرســتیدند جــدا شــدند.قائم)ع( نی

 منظورظهورش را به تأخیر انداخته است. همینخداوندبه

 شباهت به هارون)ع(:  

ائم)ع( ردانـد. قـرا خدای متعال به آسمان برد و سپس بار دیگر به زمین باز گهارون)ع( 
 سوی زمین بازگردانده شد.بهنیز بعد از والدت به آسمان باال برده شدو سپس

شنید. هم چنین موسی)ع( سخن هارون را ارون)ع( از راه دور سخن موسی)ع( را میه-
 شنید.از راه دور می

 نگام کههآن »: فرمایدهم همین طور است.  امام صادق)ع( میدر مورد امام زمان)ع( 
 شیعیان ما خواهد   هایها وچشمقائم ما قیام کند خداوند عزوجل در گوش
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گوید سخن می با آنها، افزود به طوری که بین آنها و حضرت قائم)ع( پستی نخواهد بود

 «.ی خودش باشدجا کنند در حالی که درشنوند و به او نگاه میو آنها می

 (24۰ص، 8ج، )روضة کافی

 شباهت به سلیمان)ع(:

قائم)ع(  ده بود.داود)ع( سلیمان را جانشین خود کرد در حالی که هنوز به سن بلوغ نرسی

 را هم خداوند در کودکی در سن تقریبا  پنج سالگی به امامت رسانید.

ز س بعـد اای هیچ کخدایا به من ملکی عنایت کن که بر»: سلیمان)ع( به خداوند گفت

 «من شایسته نباشد.

 (35آیه ، )سوره ص
ــــه او ملکــــی میامام ــــز خــــدا ب ــــابین شــــرقزمــــان)ع( نی  دهــــد کــــه م

 کهشـودچونمیبرآنحاکممحضگیردوعدالترامیغربو

 شود. راشامل میوزمینهاآسماناهلتمامحکومتش

ءحیث ری بامره رخاله الریح تجفسخرنا »: بودسلیمان)ع(قراردادهخداوندباد رادرتسخیر-
 (36آیه ، ص)سوره   «.اصاب

 دهد. قائم)ع( نیز خداوند باد را در خدمتش می 

بان نداکند: ر هر بیاخداوند تبارک و تعالی بادی را بر انگیزد که د»: امام صادق)ع( فرمود

    «.خواهـدکنـد و بینـه نمیاین مهدی است که به قضاوت داود و سلیمان قضـاوت می

 (671ص، 2ج، )کمال الدین

ا او را خواند و آنهلیمان)ع( آفتاب برایش بازگشت. قائم)ع( نیز آفتاب و ماه را میس-
 دهند.پاسخ می

 شباهت به دانیال)ع(:
ه زندانی ری درنددانیال مدتی مدید از بنی اسرائیل غایب بود و در چاهی بزرگ او را شی

و  غایب شـده شدید شد. قائم هم از نظر ماگرفتاری شیعیانش ، کرده بود که در غیبتش

 باغیبتش گرفتاری ما بسیار فراوان شده است.
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 شباهت به جرجیس)ع(:

دگانی را تعال مرکرد. قائم)ع( نیز خداوند مخداوند برای جرجیس)ع( مردگانی را زنده می
 برایش زنده خواهد کرد. 

 شباهت به عیسی )ع(:

هایتان در خانـه خورید و آنچـهآنچه میدهم میشما خبر به  من»: فرمودعیسی)ع(می-

 «کنید.میذخیره 

 (49آیه ، آل عمران)سوره 

 ماآگاهی دارد. ریزودرشتکارهایزمان)ع(نیز برتمامیامام
ت ز امام صادق)ع( در بیان شباهت امام زمان)ع( به حضرت عیسی)ع( نقل شـده اسـا-
ذکیب نها را تـسی)ع( کشته شد ولی خدا آیهود و نصاری اتفاق کردند بر اینکه عی»: که

کنـد بـه یمکرد. غیبت قائم)ع( نیز همین طور است که عاقبت ایـن امـت آن را انکـار 
خــاطر طــوالنی شــدن و بعضــی خواهنــد گفــت: اصــال متولد نشــده و بعضــی دیگــر 

 (247ص، 1ج، خواهندگفت: متولد شد ومرد.  )مکیال المکارم
 د مصطفی)ص(:شباهت به خاتم النبیین حضرت محم

 زندانازفر مهدی)ع(»: سخن جامع در این مورد فرمایش خود پیامبر اکرم است
من بهمردمترینوخُلق شبیهاز نظرخَلق، ش کنیه مناکنیه، مناسم او اسم، استمن

 «است...
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 12ش   «های ظاهری حضرت مهدی)ع(برخی از ویژگی»

 (شبیه پیامبر)ص(:1

رتش ار و سیگفت و چون سیمای پیامبر)ص( دارد و در رفتارحضرت مهدی)ع( سیمایی  

 نیز شبیه و مانند اوست.

 (39ص، 51ج، )بحار االنوار 

در » :مودندد فرامیرالمؤمنین)ع( روزی به امام حسین)ع( نظر افکنده و به اصحاب خو

و در  آورد که همنام پیامبر شماستآینده خداوند از نسل او مردی را پدید می

 «ی ظاهری و سجایای اخالقی به او شباهت دارد.هاویژگی

 (زیبا و خوش صورت:2

و  ت صورتورانینیا به گیرایی نگاه و ، زیبایی اگر به اعتدال و تناسب اعضای چهره
 ست.اه شده نهاد همگی در وجود نازنین یادگار پیامبر)ص( به ودیعت، جذابیت آن باشد

 (36ص، 51ج، )بحار االنوار

 ( گشاده پیشانی:3

چنان نوری بر چهره  ،افزایدزیبایش می ةاش  بر هیبت و وقار چهرپیشانی بلند و گشاده
رار و جبین او پیداست که سیاهی موهای سر و محاسـن شـریفش را تحـت الشـعاع قـ

  دهد.می
 (36ص، 51ج، )بحار االنوار

 میانه قامت: (4

 و معتـدل انـدامش بلکـه، اندازه و نه کوتاه و بر زمین چسـبیده داردقامتی نه دراز و بی
 است.  میانه

 (481ص، 2ج، لا)منتهي اآلم

 (دارای دو خال مخصوص: 5



48 
 
 

 

تش سـفیدی صـور خالی بر چهره دارد که بر گونه راستش همچون دانة مشـکی میـان
 درخشد و خالی دیگر بین دو کتفش متمایل به جانب چپ بدن دارد. می

 (41ص، 51ج، )بحار النوار

 صفات دیگر 

ن ه در ایـاز مجموعـة روایـات وارد یمایل ظاهری امام زمان)ع( صفات دیگـرش ةدربار
 توان بدست آورد: باب می

 .دندار، است با رنگ سرخ که آمیختگی مختصری، آن حضرت رنگی سپید
 گراید.اش به زردی میهچهر، هااز بیداری شب

 ت.ی پیداسکمچشمانش سیاه و ابروانش بهم پیوسته است و در وسط بینی او بر آمدگی 
 میان دندانهایش گشاده و گوشت صورتش کم است.

 ارد.میان دو کتفش عریض است و شکم و ساق او به امیر المؤمنین)ع( شباهت د
اش مانند ماه درخشـنده هچهر، مهدی)ع( طاووس اهل بهشت است»: در وصف او آمده
     «.هایی از نور بر تن دارداست و گویا جامه

 ( 481ص، 2ج، اآلمال)منتهي

 در کتاب خورشید مغرب در وصف سیمای امام عصر آمده است: 
، رشـت و جـذابدچشـمانش سـیاه و ، ابروانش هاللـی و کشـیده، اش گندمگونچهره
 و بلنـد انیشپیشـ ،کشـیده و زیبـاینیشب ،هایش براق و گشـادهدندان ،هایش پهنشانه
هایش هگونـ ،تانش درشـتگشدستان و ان ؛سانو صخره استوار بندیشاستخوان تابنده.

نـه بـر گو –که از بیداری شـب عـارض شـده  –کم گوشت و اندکی متمایل به زردی 
 ،هموی سرش بر اللة گـوش ریختـ ،عضالتش پیچیده و محکم ،شکیراستش خالی مِ

ای از در هالـه غـرق اشرخساره ،هیئتش خوش منظر و رباینده ،اندامش متناسب و زیبا
اهش اش از حشـمت و شـکوه رهبـری سرشـار. نگـقیافه ،ندشرم بزرگوارانه و شکوهم

     خروشش دریاسان و فریادش همه گیر. ،هکننددگرگون
 (28ص  ،) خورشيد مغرب

 
 

  



49 
 
 

 

 13ش   (1« )آشنایی بیشتر با امام عصر»

 م آن حضرت:کَرَ

فرد کریم  ته است.در نهاد انسانها نهفته و با فطرت آنان آمیخ ،کریم داشتن افرادِدوست
مـام حسـن بخشد. در احواالت امی، کسی است که پیش از اینکه از او درخواستی شود

بـر  هنوز هـیچ سـخنی ،مجتبی)ع( آمده است: یکی از اعراب خدمت آن حضرت رسید
یسـت ببدهید.  هر چه در خزانه هست به او»: زبان نیاورده بود که امام حسن)ع( فرمود
 مود:شخص فر آن به حسن)ع(خطاب مامهزار درهم در آن بود که به مرد دادند. ا
 یُر نَع فیه اِلرِجالُ وَ االَمُلُ      نَح ن اُناسٌ نَوالَنا خَضَلٌ

د ی افرازوهاما مردمانی هستیم که بخششمان با خرمی و طراوت است که مردان و آر

 باشد.( میجاز صفات بارز قائم)ع ،از آن برخوردار است. این صفت

 (258ص، 1ج، )مكيال المكارم

 محبت متقابل آن حضرت و مؤمنان:

 ست:اقل شده محبت امام نسبت به مؤمنین و مؤمنات اینگونه ن ،در احادیث و روایاتی
ز پدر هـم ابلکه برای آنها ، مؤمنین به منزلة والد مهربان و پدری شفیق امام نسبت به-

 تر است.مهربان
 اند.هایی برای درخت امامتگشیعیان به منزلة بر-
 ألّمتَـیمـاری آنهـا مُبه خاطر حزن شیعیان محزون و در مصائب آنها متـأثر و در ب امام-

 گردد.می )دردمند(
 کنند.مؤمن شرکت می امام)ع( در تشییع جنازه-
 دوستانشان هستند.فریادرس  )ع( امام-
 و)ع( هنگام گرفتاری دوستانشان اسـت گریستن امام، احادیثی هم هست که حاکی بر-

 بـولیق و سالممن نسبت به آن بزرگوار نیز از واجباتی است که حقیقت االبته محبت مؤ
 . شودمی حاصل آن با اعمال

 (270ص، 1ج، )مكيال المكارم

 معجزات آن حضرت:
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نکـه ای از معجزات پیغمبران و اوصیا نیست مگـر ایهیچ معجزه»: امام صادق)ع( فرمود
اتمـام حجـت بـر برای، کندار میو تعالی مثل آن را بر دست قائم ما آشک خداوندتبارک

  «دشمنان
 (357ص، 7ج، )اثبات الهداه

 شرافت آن حضرت:

و را درک الی اگر از امام صادق)ع( سئوال شد: آیا قائم)ع( متولد شده است؟ فرمود: نه و
  نمودم.کردم در طول زندگی خدمتش میمی

 (148ص، 51ج، )بحار االنوار

ل ت در طـوتا مبادا به جای خدمت به آن حضـر در این فرمایش باید دقت و تأمل کرد
 .آن حضرت را آزار داد، گرفتار شمشیر مانندبا کردار ناپسند و ، زندگی

 سخاوت آن حضرت:

زنـد و بینیم که این دین شما در خون خود دست و پـا میگویا می»: امام باقر)ع( فرمود
ر شـما بـسـال دوبـار کس نتواند به شما برگرداند مگر مردی از اهل بیت که هـر هیچ

ه شـما بـدر زمـان او ، بخشش خواهد کرد و هر ماه دو نوع روزی بـه شـما خواهـد داد
 وی کتابحکمت عطا خواهد شد تا به حدی که زن در خانه خودش نشسته باشد و از ر

 « نماید. حکم پیغمبر)ص( سنت و خدا
 (125ص، غيبت نعماني)

 جناب:راحتی خالیق هنگام ظهور و در دولت آن

کَـرِهَ  ه وَ لَـولِّـکُین لـدِّالَـی هُ عَظهِـرَلٍیُ»: از ابن عباس دربارة آیة شریفة االنوار در بحار
خشـنود شرکان ناتا دین اسالم را بر همه دینها برتری بخشد هر چند که م« شرِکُونالمُ

یابـد تـا موقعیکـه نـه این معنی تحقق نمی»: آمده که گفت (33آیة، سوره توبه) باشند.
م اخـل اسـالمگـر اینکـه د )دینی(، صرانی و نه صاحب کیشیباقی بماند و نه نَیهودی 

 شود تا در امان بشوند از یگدیگر.
  «.)تا اینکه گفته:( و این وضع هنگام قیام قائم)ع( خواهد بود

 (61ص، 51ج، )بحار االنوار
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 پایان علوم به او: 

کننده آنـم و که من افتتاحای کمیل هیچ علمی نیست مگر این»: امیرالمومنین)ع( فرمود
  «.رساندهیچ چیزی نیست مگر اینکه قائم)ع( آن را به پایان می

   دارالسالم(، )حدیث کمیل

 حکم آن حضرت به حق: 

اهش ه پیشگخدا ب هیچ یک از بندگان، هرگاه قائم)ع( قیام کند»: امام صادق)ع( فرمود

رای و آیتی باو در  یا ناصالح.شناسد که آیا صالح است بر نخیزد مگر اینکه او را می

     «.باشدمی برتع و بصیرت برای برقرار و راهی ،نشانداران و هوشمندان است. این آیت

 (671ص، 2ج، )كمال الدين

 نیازی مؤمنین با ظهور آن حضرت:غنی و بی

واهد خی کسی و یک مرد از شما در جستجو... »: از امام صادق)ع( نقل شده است که

هد ا نخوارحدی ا، ل خودش به او احسان کند و از زکات مالش به او بدهدشد که از ما

نیاز موده بیوزی فرن رل به آنایافت که از او بپذیرد. مردم به آنچه خداوند از راه تفضُّ

 «.شوندمی

 (167ص، 1ج، )مكيال المكارم
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 14ش   «احادیثی راجع به وضع اجتماع پیش از ظهور»

یست نباشد. اما این بدان معنا ی از وظایف مهم منتظران میشناختن عالمات ظهور یک

نهـی از  و بخصوص فریضه امر بـه معـروف و)اجبات( که فرد منتظر در انجام فرایض 

هـی از نعـروف و ت در او ایجاد شود که با ترک امر به ممنکر کوتاهی کرده و این ذهنیّ

ع ایـن نـو دوی شود. زیرادة پذیرش دولت مهامنکر شرایط جامعه به نحوی شود که آم

 انتظاری منفی و مخّرب و به شدت مورد نکوهش است.، انتظار

  «.هاستهرج ومرج و آشوب زیادی، نشانة ظهور من»: امام زمان)ع( فرمودند
 (320ص، 51ج، )بحار االنوار

فتنة ، هاههایی رخ خواهد داد. یکی از آن فتنپس از من فتنه»: رسول خدا)ص( فرمود
ها به وقوع جنگ و گریز، ن فتنهنشینی است. در آبیچارگی و خانه تنگدستی و

ای دیگر خواهد بود. هر چه تر و پس از آن فتنهای سختوندد و بعد از آن فتنهیپمی
  ایخانه هیچ جائیکه تا، یابدمی گسترش، رسید پایان به شود دیگر فتنهگفته می

 ت مگرآنکهگیرد و هیچ مسلمانی نیسآن را در بر می ایفتنه که آن مگر ماندنمی
  «.کندقیام  من خانداناز  مردیباشد. تا اینکه ساخته   و دلتنگ ها او را دلزده فتنه

 ( 33ص، )در جستجوي نور

ضوع خوجه و با ت ند یعنی آن رادوقتی که خالیق نماز را میران»: حضرت علی)ع( فرمود
ع رحم ... قطردندکردند و دروغ را حالل شم ند و امانت را ضایعدو خشوع به جا نیاور
اده ها زینت دهای نفس شدند و خونریزی را سهل شمردند... قرآنکردند و تابع خواهش

با  ص و طمعها منقّش گردیدند و مناره را بلند ساختند... زنان از حرشدند و مسجد
ند ه داشتنگا ورتجارت شریک شدند... آالت لهو لعب مانند عود و طنبدر شوهران خود 

 دنیا عمل و شدگرفته یاد فاسد برای غرض و زنان به زینها سوار شدند... مسائل دینیه
  «.بکنید.. تعجیل وقت دراین پس مقدم داشتند... آخرت بر را

 (482، 481ص، 13ج، )بحار االنوار

 -میدی رخ دهـداو یأس و نا  -هنگامی که آخر الزمان شود»: رسول خدا)ص( فرمودند
 شود و بخشش و عطایایشمردی خواهد بود که مهدی نامیده می، ها ظاهر شودو فتنه

  «.ریزان و سرشار است
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 (31ص، نور)در جستجوي

ها پشـت سـر رسـد فتنـهتیره و تاریک فرامی، ای سختفتنه»: پیامبر اکرم)ص( فرمود

د کـه مهـدی کنـشوند. تا اینکه مردی از اهلبیت من قیـام میوارد می -بر مردم -هم

 « .باشیاناگر او را دریافتی پیروش باش  تا از هدایت یافتگ، شودخوانده می

 (28ص، صافي گلپايگاني، نوردر جستجوي)

، هعـو  داشـتسوگند به آنکه مرا به حقیقت مب»: پیامبر اکرم)ص( به فاطمه)س( فرمود

زمانیکـه -ع(شاره به حسن)ع( و حسین)ا -که مهدی این امت از نسل این دو نفر است

ها کوتاه شوند و برخی مردم به برخی دیگـر ها ظاهر شوند و راهدنیا آشفته گردد و فتنه

 زرگسـاالنبـه ب نه بزرگسـاالن به خردساالن رحم کنند و نه خردسـاالن، هجوم آورند

رهای انگیـزد کـه حصـااین دو کسی را بر می احترام نهند. در آن زمانی خداوند از نسل

ا بر پـا ردر آخر الزمان دین  .کندغفلت زده را بیدار می یهاگشاید و دلگمراهـی را می

چـه از نسـازد چنادالت پـر میعو دنیا را از  .چه من در ابتدا آن را بپاداشتمندارد چنامی

  «.ستم پر شده باشد

 (28، 27ص ، صافي گلپايگاني، نور)در جستجوي

، م)ع( و بـه ویـژه نزدیـک ظهـور اودر احادیث دیگری آمده است که پیش از ظهور قائ
فسق و فجور و انواع گناهان و زشتیها رواج کامل خواهد یافت.  ،حتی در جوامع اسالمی

خواری و خریـد و فـروش مسـکرات شراب»: انداز آن جمله به این فجایع اشاره فرموده
شـایع و  زنا و اعمال شنیع دیگر متدوال و، یابدرباخواری رواج می، شودآشکار انجام می

بـدعت و غیبـت و ، کـاریریا ،خواریرشـوه ،نفـاق ،تقلّـب ،قسـاوت، گـرددآشکارا می
 زنـان، بـود خواهـد عمومی حیایی و ظلم و ستمعفتی و بیبی، چنیی بسیار استسخن
مردان به زنان و زنان به مردان در ، شوندزننده در اجتماع حاضر می هایبا لباس و حجاببی

مؤمنـان خـوار و ، گـرددمعروف و نهـی از منکـر تـرک میامربه، شونده میلباس و آرایش شبی
مقدار و محزون بوده و توانایی جلوگیری از گناهان و زشتیها را نخواهد داشت. کفر و الحاد و بی
فرزندان نسبت به پدران و مـادران آزار و ، شوددینی رواج یافته و به اسالم و قرآن عمل نمیبی
م کند و بزرگتـر بـه کـوچکتر تـرحُّاحترام بزرگتر را رعایت نمی ،شته و کوچکترحرمتی روا دابی
شـود و یـا بـه مصـرف شود. خمس و زکـات پرداخـت نمیصلة رحم مراعات نمی نماید ونمی
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شـوند و مسـلمانان بـا خـود بیگانگان و اهل باطل بر مسلمان چیـره می، رسدصحیح خود نمی
کننـد و حـدود الهـی تعطیـل گفتار و کردار از آنان تقلید میباختگی در همة امور و در لباس و 

 «  .شوند..می
و بسياري كتب /2ج، منتهي اآلمال/روضةكافي/كافيه الموحدين/52ج، بحار/، 7ج، اثبات الهداه)

 ديگر(

لیفی کوچکترین تک ج(امام عصر )ع غیبت دوران در»: که کرد تأکید باز باید پایان در اما
 «.ط نیستساق مکلّف شخص از
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 15ش    (1« )مهدی موعود)ع( در ادیان دیگر جهان»

 امام مهدی)عج( در زبور داود)ع(:

، دهآمـ« عهـد عتیـق»داود)ع( کـه تحـت عنـوان مزامیـر در البـالی حضرت ور بدر ز

ز ه یکـی اداده شده است. جالب توجـه اینکـ )عج(نویدهایی درباره ظهور مهدی موعود

ر از هـای متـواتدربارة امام زمان)ع( هست و در روایت آیات متعددی که در قرآن مجید

 آیة زیر است:، طریق شیعه و سنی به ظهور آن حضرت تفسیر شده است

آیـة  ،اء)سوره انبی« لصالحونوَ لَقَد کَتَبنا فٍی الزَّبور مٍن بعد الذکر االرض یرثها عبادی ا»

ار  زمـین صـالح مـن و یم بنـدگانتدر زبور نوش، (ترجمه: عالوه بر ذکر )تورات (1۰5

 خواهند شد.

ین و به هم همین عبارت در زبور فعلی از دستخوش تحریف مصون مانده ،تر اینکهبجال

 روایت موجود است.

د. عـالم نمائیـاو را ا نجحاتروز به روز »دهد که: میدر جای دیگر پس از آنکه دستور 
 .«..ذکر کنید را  در میان امتها جالل او

د و سمان شادی کنود. آمقومها را به انصاف داوری خواهد ن... »: دگویدر آخر فصل می
ه وجـد آنسـت بـ زمین مسرور گردد. دریا و پری آن غرش نمایند. صحرا و هـر چـه در

، آیـدیمزیرا که ، گاه تمام درختان جنگل ترنّم خواهند نمود به حضور خداوندنآ، آیدمی
را بـه انصـاف ره زمـین( مسکونی کـ)بخش آید. ربع مسکون زیرا که داوری جهان می

  «.داوری خواهد کرد و قومها را به امانت خود
 ( 13-10بندهاي ، 96) مزمور 

 مهدی موعود در عهد عتیق:

 :ایی از این عبارات در عهد عتیق عبارتند ازه ونهمن
هایش خواهند شکفت و روح خداوند ای از ریشهشاخه، و نهالی از تنه یسی بیرون آمده»

داوری خواهـد کـرد و بـه جهـت  ،قرار خواهد گرفت ... مسـکینان را بـه عـدالت برا او
به راستی حکم خواهد کرد... گرگ با بره سکونت خواهد کرد و پلنـگ ، مظلومان زمین
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د هـطفـل کوچـه آنهـا را خوا ،ساله و شیر و پرواری با هـموبا بزغاله خواهد خوابید و گ
زیـرا کـه جهـان از ، فسـادی نخواهـد کـردضرر و ، راند... و در تمامی کوه مقدس من

     «.معرفت خداوند پر خواهد شد
 ( 10-1بندهاي ، 11)كتاب اشعيا نبي فصل 

خواهـد و درنـگ ن زیرا که البته خواهد آمد ،اگر چه تأخیر نماید برایش منتظر باش»... 
ن شـتکند و تمـامی قومهـا را بـرای خویها را نزد خود جمع مینمود... بلکه جمیع امت

 « آورد.فراهم می
 (5-3بندهاي ، 2فصل  ،قوق نبييكتاب ح )

 مهدی موعود در عهد جدید )انجیل(:

ل عظـیم نگاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابـری سـوار شـده بـا قـوت و جـالآو »
را  لیکن سخنان من زایل نخواهد شد. پس خـود، شودآید... آسمان و زمین زایل میمی

د و های دنیوی سنگین گـردی شما از پر خوری و مستی و اندیشهمبادا دلها، یدنحفظ ک
ایسـتة آن بیدار باشید تـا ش ،آید ... پس در همه وقت دعا کردهآنروز ناگهان بر شما می

سـر ر حضور پدو ، نجات یابید، باشید که از جمیع این چیزها که به وقوع خواهد پیوست
  «.انسان بایستید

 (36-33-27 بندهاي-21باب ، )انجيل لوقا

اموس قدر کتاب خود « مسترهاکس آمریکائی » مطابق نوشتة« سر انسان»کلمة 

یق با حضرت مورد آن قابل تطب 3۰بار در عهد جدید تکرار شده که فقط  8۰، مقدس

 کند.مورد دیگرش جز با مهدی )عج( تطبیق نمی 5۰باشد و عیسی)ع( می

 مهدی موعود در ملل جهان: 

کابـل  است و در قهرمان تاریخی آنان زنده« گرزاسپه»تقد بودند که ایرانیان باستان مع
 ام نماید.کنند تا روزی که بیدار شود و قیخوابیده و صد هزار فرشته او را پاسبانی می

ستوار اپس از تنظیم کشور و « ورکیخس»پنداشتند که گروهی دیگر از ایرانیان می
فت و ستان رکوه داده و به ده فرزند خودیهیم شاهنشاهی ب، ساختن پالودة فرمانروائی

 در آنجا آرمیده تا روزی ظاهر شود و اهریمنان را شکست دهد.
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ر جهـان بـرمن را ژ م نماید وانژاد ژرمن معتقد بودند که یک نفر فاتح از طوایف انان قی
 حکومت دهد.

 رال اسـالو بایـقرا داشـتند و تمـام « مارکئ کرالیویچ»انتظار ظهور« ستانبصر»لی ااه
 متحد سازد و بر دنیا مسلط گرداند.

ر نمایـد و ظهو« ویشنو»اند که در آخر الزمان از دیر  زمانی بر این عقیده« برهمائیان» 
 اهد کشتبر اسب سفیدی سوار شود و شمشیر آتشین بر دست گرفته و مخالفین را خو

 و تمام دنیا برهمن گردد و به این سعادت برسد.
قـت مسـلم موعود تطبیـق نـدارد امـا از یـک حقی رد با مهدیاگر چه برخی از این موا

 ر و اکنـاف جهـاننها در اقطـاآن اینکه نوید مصلح جهانی به گوش آکند و حکایت می

شـان جـای دل آخر الزمان در اعمـاق رسیده است و عقیده به ظهور یک رهبر مقتدر در

تباه  ن دچـار اشـآیـق اند در تطباین بر خوردار نشده زگرفته و چون از فروغ حق بیش ا

 اند.شده

مـا  ،اندکنند همة انبیـاء از مشـرق زمـین برخاسـتهرغم کوته نظرانی که خیال میعلی
ین حقیقی ی دوه سام پیامبرانی برخاسته و مردم را بومعتقدیم که درمیان تمام ملل و اق

 کند:اند چنانکه منطق وحی به آن تصریح میو صراط مستقیم فراخوانده
 ( 7آیه ، )سورة رعد   «.وم هادقَ لِّکُلِ ر وَنذِمُ نتَأ ماانَّ»

راهنمـا  ورهبـر  ،جمعیتـیو برای هر ملت  یعنی: تو )ای محمد( هشدار دهنده هستی و
 هست.

 نوشته داود الهامي و علي اكبر مهدي پور{، }برگرفته از كتاب او خواهد آمد
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 16ش   (1« )فواید دعا برای تعجیل فرج »

  :ئات به حسناتشدن سیِّلبدَّناهان و مُآمرزش گ

ینکـه اهیچ قومی به ذکر خداونـد عزوجـل ننشـیند مگـر »: رسول اکرم )ص( فرمودند

شـما  ه سـیئاتک )حقیقتا( برخیزید به تحقیق» :ای از آسمان آنها را آواز دهد کهفرشته

 «ل به حسنات شد و همگیتان آمرزیده شدید.بدَّمُ

 (509ص ، 1ج ،مكيال المكارم) 

 نیز از اقسام ذکر خداوند است.دعا برای امام زمان )ع(

  :دفع بال و وسعت روزی

ن و ا فراوادعای مرد برای برادرش در غیاب او روزی ر» :فرمود امام صادق )ع(
 «سازد.ها را دور میناگواری

 وزی را بـهدعا بـرای بـرادرت در غیـاب او ر»: فرمود در حدیث دیگری امام صادق )ع(
مثـل  :گویـدیگرداند و فرشته بـه او مدهد و بال را از او برمیسوی دعاکننده سوق می

 همین برای توست. 

 (427ص ، 1ج ،)مكيال المكارم

پس  شناسیم؟یباشد م)عج(  آیا مؤمنی که ایمانش کاملتر از موالیمان صاحب الزمان

 در دعا برای حضرتش بشتابید. 

 :ده برای تعجیل فرجدعاکنن دعای امام زمان )ع( درحق

 «تالدعوا مهج»ر در دعایی است که د فرمایش خود امام زمان )ع( ،دلیل بر این گفتار

نها آکن و  کنند نیرومندو کسانی که برای یاری دین تو از من پیروی می»: باشد کهمی

وز خواهد پیریرا در راه خودت مجاهد قرار بده و بر هر که برای من و آنها بدی م

 « .…ان گرد

 (3885ص ، 1ج ،مكيال المكارم)

 :دامهای شیطاناز ماندنوسالم آخرالزمانهایازفتنه نجات

  :به احمد بن اسحاق فرمود امام حسن عسکری )ع(
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یابد مگر شدنی که در آن زمان از هالکت نجات نمیغائب، شودبه خدا قسم غائب می»
بـرای  کـردن در دعـا و بـدارد ثابت متشاما به اعتقاد بر را او کسی که خداوند عزوجل

  «.دهد توفیقش فرج تعجیل
 (377ص ، 1ج ،)مكيال المكارم

 :انتظارنشانة

ده و شـر داده دعا کردن برای تعجیل فرج نشانة انتظار است که در روایات به آن دستو
 . کندهای فراوان و خیر کثیری عاید انسان منتظر میثواب

 ار ذكر گرديده( فضيلت انتظ 7) در شماره 

 :اظهار محبت باطنی نسبت به آن امام

ثار و لی آو ،و فعلی است باطنی و قلبی .محبت هر چند امری است پوشیده و مخفی

ر بکه  های بسیار دارد. محبت به سان درخت پرباری استدالئل آشکار و شاخه

اء و اعض ردبعضی از آثار آن در زبان و بعضی  ،هایش گلهای رنگارنگ نشستهشاخه

گلهایش  دادن بروز توان درخت را ازو همانطور که نمی ،گرددمی جوارح انسان آشکار

 نشاید که صاحب محبت را از اظهار آثار آن منع کرد.  ،منع کرد

 گویند که در سینه غم عشق نهان ساز 
 در پنبه چسان آتش سوزنده بپوشم ؟

اق ال مشتق از حیکی از اهل اشتیا. بی خوابی و اشکباری است ،از آثار محبت در چشم

در دیدگانم خونی خشک  ،گریستندها از فراق خون میشمکند که: اگر چنقل می

 دیدی نشدنی می

هـا بـرای مـام خوبیتدعا کردن و خواسـتن  ،در زبان(های محبت )به هر حال از نشانه
را کسـی آنـ ادانباشد و این برای خردمندان کامال  روشن است و جز افراد نـمیمحبوب 
 کند.انکار نمی

 داخل شدن به بهشت به ضمانت رسول خدا )ص(:
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و ابرای  بهشت را ،هر کس پنج چیز را برای من تضمین کند»: پیامبر اکرم )ص( فرمود

اوند نصیحت برای خد :اهلل آنها چیست؟ فرمودیا رسول :ضمانت نمایم. گفته شد

 ن خدا ونصیحت برای دی ،کتاب خدا نصیحت برای ،نصیحت برای رسول او ،عزوجل

  .«نصیحت برای جامعة مسلمین 

 (507ص ، 1ج ،مكيال المكارم)

 دنعاکرد با . و تردیدی نیست که تمام اقسام پنجگانة فوقنصیحت طلب خیر است

لیای اراحتی از اوزیرا با ظهور آن حضرت غم و ن، شودحاصل می فـرج تعـجیل بـرای

 کار شدهگردند و احکام کتاب خدا آشخدا )ص( مسرور می شود و رسولخدا برطرف می

 گردد.  برای جامعة مسلمین محقق می فرج و غالب و دین خدا بر جهانیان

  :خراشی بر صورت ابلیس

ؤمن دیگـر توانی نیکی کن که هیچ مؤمنی به مـتا می …» :فرمایدمیامام صادق )ع( 

  «.ده استراشیده و به دلش زخم زاحسان یا کمک نکند مگر اینکه صورت ابلیس را خ

 (207ص، 2ج ،)كافي

و آن حضـرت  ،دعا برای تعجیل فرج موالیمان امام زمان )ع( هم کمک و احسان است
 او صـورت و با احسان بـه ،اصل ایمان و رئیس اهل دین است و کاملترین مؤمن زمان

 خواهد شد.  زدهابلیس خراشیده و به دلش زخم

 ای خوب خوبان !

منـد هجرانـت درد هایمان زبایدچشمانمان هر طرف تو را بجویند و هیچ نیابند دلتاکی
خ رُ نگـاهی بـر ،شودهایمان زیاد میاما هر وقت که دلتنگی ؛اشکبار ،چشمانمان و است

ا رهایشـان اسـتخوان پا ،گیریم. همان که روزگـاراندازیم و آرامش میگیرای نائبت می
وجـب رایانده همان پـدر مهربـانی کـه وجـودش مفرسوده و محاسنش را به سپیدی گ
 .آرامش دلها و و روانهاست است

 جلوة دیدار

 رخسار توامعاشق، یـارتـوام     عاشقممـنپرده برگیرکه



61 
 
 

 

 امعاشق گفتار تو، منجان بگشا    لب، نازنما، عشوه کن
 دل سوخته بیمار تواممنِ       بر سر بستر مـن پـا بگذار

 گرفتار توامکهکنایجلوه      عْقده گشابا وصالت ز دلم 
 توام مستم و مـردة دیـدار      عاشقی سر به گریبانم من

 میـار وفادار تـوا ،دوست     عاشقماییابنوازیگر کُشی
 خـریـدارخـریدار تـوامخریدارتواست     منکهبینیمهرکه
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 17  «(2آشنایی بیشتر با امام زمان علیه السالم )»

  :عدالت آن حضرت

اند هگردید بقَّلَمُ «عدل»بارزترین صفات نیکوی امام مهدی )عج( عدالت است. لذا به 

دعای شد )های رمضان روایتچنانچه در دعایی که از خود آن حضرت برای شب

  :افتتاح( آمده است

امـام صـادق )ع( در  «نتَظَـرِلِ الْمْدوَ الْعَـ لِالمْؤمـرِکَ الْقـائٍم اَللّهمُ وَ صَلّ عُلی وَلیِ اَم »
 فرمایند:میحدیثی که در بحار االنوار و غیبت نعمانی از آن حضرت روایت شده 

 سرما و گرما همچنانکه، شودمی هایشانخانه داخل او عدل، خدابهقسم»

  «.شودمیداخل

 (149ص، 1ج ،)مكيال المكارم

  :برگرداندن هوای نفس بر هدایت توسط آن حضرت

دایت همطیع و تابع  او هوای نفس را» :فرمایدمی (جدر وصف قائم )ع رالمؤمنین )ع(امی
 را تـابع هرگاه مردم هدایت را معـطوف هـوی و هـوس نماینـد و رأی و نظـر ،کندمی

 « اند.تابع هوای نفس قرار داده قرآن گرداند در حالیکه مردم قرآن را
 (130ص، 51ج، بحاراالنوار)

بـل آن رآن مقاادیث آمده در هنگام ظهور حضرت برخی با استناد به آیات قاینکه در اح
 وت و سـود به دلیل این است که آنان قرآن را بر اساس میل و رغب ،ایستندحضرت می

یـق کند در شـناخت دق. اینجاست که ضرورت پیدا میاندزیان خود تفسیر و معنی کرده
ت ن آن حضرتا مبادا روزی در صف دشمناآیات و روایات و احکام اسالمی تالش کنیم 

 .قرار بگیریم

 حسین)ع(وسایر ائمه مطهر امام زیارت آن حضرت از قبر

دهنـد؟ آیا امام زمان )عج( حج را انجام می :الدین در پاسخ راوی که پرسیدسید شمس»

وقت نسبت به کسی که دنیا جز به وجـود او آن  ،دنیا برای مؤمن یک گام است :فرمود
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آورد و پدرانش را در مــدینه او هر ساله حج به جا می ،نیست چطور؟ بله پدرانش برپا و

     «.کندیم و عراق و طـوس زیـارت

 (130ص، 1ج ،) مكيال المكارم

د های آن حضرت باید بدانیم که در زیارت اماکن متبرکه و به خصـوص مشـهما شیعه 

شمان پـاک چدر حرم وجود دارد و  (احتمال حضور مهدی )عج ،مقدس برای ما ایرانیان

اَللّهـمُ »شـود می نمـزیّ حضـرتن نورآ به و حتما  حضرت را درک کرده ،و قلوب سالم

 « ملْنا منْهُاجعَ

  :دفع بال و عذاب از مردم به برکت شیعیان آن حضرت

ده روایـت شـ مام صادق )ع(اچنانچه از  ،این نیز از آثار و برکات وجود آن حضرت است

ای خوشـا بـه  ،شـودمیرسد که امام آنها از نظرشان غائب زمانی بر مردم فرا می»: که

اب به که از ثو امر ثابت بمانند. کمترین چیزی( این)حال آن کسانی که در آن زمان بر 

بـه  ،نای بندگان و کنیزان مـ :فرمایدمیو کند میرسد اینکه خداوند آنها را ندا میآنها 

واب از ـیکی و ثـنپس بشارت باد شما به  ،و غیب مرا باور داشتید من ایمان آوردید سرِّ

 پـذیرم و شـما را عفـومیاز شـما  ،مـن کـه شـما به حق بندگان و کنیزان من هستید

رسـانم و بـالرا از یمآمرزم و به سبب شما باران به بنـدگانم میو گناهانتان را  کنممی

 « .کردم مید را بر آنها نازل اگر شما نبودید عذاب خو ،کنممیآنها دفع 

 (330 ص، 1ج ،كمال الدين)

 :جهاد آن حضرت

 :مـده اسـت( روایت شده چنین آجدر دعائی که از امام رضا )ع( دربارة حضرت حجت)ع
  . «بزرگوار مجاهد تالشگر»

 (333ص، 95ج ،)بحاراالنوار

با تأسف و  ،هاو خونخوا» :و در بحاراالنوار از امام باقر )ع( روایت است که فرمود

پیراهنی که رسول خدا  ،به خاطر غضب خداوند بر این خلق ،کندمیغضبناک خروج 
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و عمامة سنجاب و زره سابغه و شمشیر ذوالفقار  ،)ص( روز احد پوشیده بود بر تن اوست

  «.سازداز کشتـه پشته می ماهگذارد و تـا ششمیشمشیـر بر شانه  ،پیغمبر با اوست

 (361ص، 52ج، نوار)بحار اال

  :اضطرار و ناچاری آن حضرت

 کـه مضـطری آن کجاسـت« عـاجـابُ اِذا دَالَّذی یُ ضْطَرُّالْمُ اَینَ» :در دعای ندبه آمده
 «رسد.به اجابت می کند دعا هرگاه

 :نمل مبارکهسوره  62 آیة و در تفسیر علی بن ابراهیم قمی دربارة
 .«رضِ األ خُلَفاءَ م لکُجعوء وَ یَالسُّ فُکْشِضْطَرُ اِذَا دَعاهُ وَ یَالْمُ جیبُیُ ناَمَّ»

نـازل شـده.  (جعـ)این آیه دربارة قائم آل محمـد  :روایت شده که فرمود از امام صادق )ع(

د و دعـا ا بخوانـاوست آن مضطری که هرگاه در مقام ابراهیم دو رکعت نماز بگذارد و خداوند ر
 . او را اجابت فرماید و او را در زمین خلیفه قرار دهد خداوند دعای ،کند

 (78ص، 1ج ،مكيال المكارم)

رج نتظـار فـا ،در زبـــان روایـات ،امید و آرزوی تحقق این نوید کلی جهانی انسـانی››
 «.بلکه افـضل عـبادات شمرده شده است ،خوانده شده و عبادت

حرمت »و آن اصل  شودمیستنتاج اِ قرآنی و اسالمی کلیفرج از یک اصل ل انتظارِاص
یطی امیـد و در هـیچ شـراهرگـز  ،است. مردم مؤمن به عنایات الهی «یأس از روح اهلل

. گردنـدمـیامیـدی و بیهـوده گرایـی ن دهند و تسلیم یأس و نامیخویش را از دست ن
 در مورد یک عنایت« روح اهلل عدم یأس از»و این « انتظار فرج»چیزی که هست این 

ای خاص و به عالوه توأم است با نویده ،می و بشری است نه شخصی  یا گروهیعمو
 ‹‹و مشخص که به آن قطعیت داده است.

 ( 14ص ،شهيد مرتضي مطهري ،) قيام و انقالب مهدي )عج(
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 18 مارهش  والدت نور

رواح ا. ه بـودآسمان و زمین چشم انتظار او بود. خورشید هم به انتظـار آمـدن او نشسـت
ر دنتطرانـه مگرداگرد خانه امام حسن عسـکری )ع( ، پاک همه پیامبران و اولیای الهی

ذان ابردند. فجر نیمه شعبان بود. صـدای آشـنای آرزوی دمیدن نور جمال او به سر می
هَدُ اَنْ ال اِلـهَ ااِلَّ» :پیچیـدمیهای غریـب شـهر سـامرا در کوچه پس کوچـه  « اهللاَشـْ

 ،ه طلـوع کـردورشید وجـود پیـامبر)ص( در آسـمان مکّـسیصدوهشت سال پیش که خ
شـیده های ترالههپرستان برگرد اِلهله بتظلمات شرک همه جا را آکنده بود و صدای هِ

در ، ریهجـری قمـ 255اما اینـک در سـال  از چوب و سنگ فضا را آلوده ساخته بود.
از  «اهلل ااِلّـ ال اِلـهَ» بانـگ توحیـدی، آستانه طلوع آخرین خورشـید هـدایت و رهبـری

انـداز جا طنینقسمتهای وسیعی از قاره آفریقا همه ومرزهای شبه جزیره عرب تا شـام 
یع اسالمی هـر سر سرزمین وستاهای سرشد و شـهادت به رسالت محمد)ص( بر مأذنه

دیدــ هنـوز . با این همه جاهلیـت ـ اگـر چـه در چهـره جشودمیصبح و شام تکرار 

ز ایـن اشاید  ظلمت شرک همچنان باقی است.، بیتماندن اهلپابرجاست و با محصور 
 گشاید.میزبان به ذکر شهادتین ، ( در آغاز والدتجروست که حضرت مهدی)ع

 (332صفحه ، )منتخب االثر

سـپاس »گویـد: زنـد و میهای تولد زانـو مییا به روایتی دیگر در همان آغازین لحظه
؛ انش بـادم و صلوت خدا بـر محمـد و خانـدخدای را که پروردگار عالمیان است و سال

گفـتن داده شدنی است! اگر به ما اجازة سخنران گمان بردند که حجت خدا نابودستمگ
 «رفت.میشک و تردید مردم درباره ما از بین ، شدمی

 (341ص  ،)منتخب االثر

، خـویش امام حسن عسکری)ع( که اینک با دیدن چهرة زیبای اولین و آخـرین فرزنـد

سـپاس »گفت:  سرشـار از شادی سر به سجده گذاشت و، یافتده خدا را عـملی میوع

  .«داشت تا فرزند و جانشین مرا به من بنمایاندخدای را که مرا زنده نگه

 (291ص  ،)كفايه االثر

اب ت، ستر رابآنقدر شاد بود که آرامش ، چشمان نرجس علیهاالسالم به اشک نشسته بود

 یره شد.بنشست و به صورت نورانی و چشمهای درشت فرزندش خآورد. برخاست و مین
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د دراز کر دستهایش را به طرف مادر، مهدی)ع( که در آغوش حکیمه خاتون قرار داشت

 ای بعد در آغوش گرم او جای گرفت.و لحظه

 امامت (، ظهور، )برگرفته از كتاب: غيبت

شاءاهلل و نکرد ا دایت خواهندتمام بشر را ایشان ه، عید تمام بشر است، این عید»... 

، یداین ع ین جهتاز ا، دارند به همان معنای مطلقشمیظلم و جور را از روی زمین بر 

یاد ین اعاز والدت حضرت رسول)ص( که بزرگتر، بسیار بزرگ است که به یک معنا

که نیم کاهلل توجه مبزرگتر است. و ما باید در این چنین روزها و در این طور ایا، است

ن وی ایشاتوانم اسم رهبر رخودمان را مهیا کنیم از برای آمدن آن حضرت. من نمی

ر ده دومی توانم بگویم که شخص اول است برای اینکنمی، بزرگتر از این است، بگذارم

مهدی  توانیم با هیچ تعبیری تفسیر کنیم اال همین کهایشان را نمی، کار نیست

ا ودمان رخاید  ا ذخیره کرده است برای بشر و ما بهمان است که خد، موعود)عج( است

 اشد کهبوری ط، مهیا کنیم از برای اینکه اگر چنانچه موفق به زیارت ایشان شدیم

 «پیش ایشان. روسفید باشیم

 (7/4/59)امام خميني )ره( 
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 1۹ش  «شناسی بنیادینمندی منتظران از دینلزوم بهره»

 لزوم دین شناسی

یانگر این ادیان ب ی صحیحی از دین داشته باشد. مطالعة تاریخفهم و تلقّفرد منتظر باید 
رام از آرام آ، های متمادیواقعیت است که ادیان بر اثر عوامل مختلف و با گذشت زمان

ها هر یک به نوعی با گیرند و خطوط اصلی و فرعی آنخصائل نخستین خود فاصله می
 شوند. ر تحریف میتأویل و تفسیر و ... دچا ،حذف و اضافه

توان به دو نوع لفظی و معنـوی تقسـیم کـرد. تمامی اشکال تحریف را از یک نظر می
، قـرآن کـریمدرباره وقوع تحریف در اسالم باید گفت: هر چند در کتـاب آسـمانی مـا 

عواملی چـون تفسـیر ، چهارده قرن گذشته لیکن در طی، تحریف لفظی راه نیافته است
، جعل حـدیث، فقدان بخشی از منابع حدیث و سیره و سنّت، ی یا کج فهمی قرآنبه رأ

نفـوذ فرهنـگ بیگانـه و ، گـری جمود فکـری و قشـری، هاتحریف تاریخ و شخصیت
تک بعدی دیدن دین و ... همگی به نـوعی در تحریـف دیـن ، سازی استعمارگرانفرقه

های مودنـد اگـر نبـود مجاهـدتاند. همچنان که امام خمینی)ره( فراسالم نقش داشته
شناسـان یعنـی فقیهـان و اسالم -ظـامفرسـای علمـای عِسوز و طاقتعلمی استخوان

معلوم نبود امـروز چـه چیـزی را بـه جـای اسـالم بـه خـورد  -نگراندیش و جامعژرف
رسـوباتی از آن همـه جریـان ناسـالم و ، داند. ولی با این وصـفهای مسلمان میتوده

 نشین خواهد شد. خواه در ذهنیت جامعة اسالمی تهانحرافی خواه نا
و تـورّم  کـه بـا تـداوم -حاضـربـه ویـژه در دورة ، وظیفة فرد منتظر در عصـر غیبـت

ضـاف و طلـق و مُهای مُفلسـفه، پژوهـیپردازی و مطالعات نظری در حـوزة دیننظریه
این اسـت  -تر استهای ناصواب از دین پیچدهروند برداشت، عرصه وسیع علوم انسانی

 ریافت دارند. دهای اصیل آن که اسالم ناب را از سرچشمه
ا رسـعادت  باید توجه داشت که دفترچة راهنمای اسالم که صراط مستقیم دستیابی بـه

ای کنندهاما گمراه،  فروانِ و به ظاهر مشابه ِامروزه نسخه بدل، دهدبه مؤمنان نشان می
 فروشند. میقاوت ولی شِ، نماینددارد که سعادت می

لت لکـه عـداترگ سیاسی اجتماعی است بامام مهدی)ع( نه تنها یک انقالبی و رهبر سِ
، جامعه بشری تحقق خواهد داد را در گسترة -مة رسوالن الهیاین آرمان ه -اجتماعی

 ح بزرگ دینی است. صلِبلکه یک مُ
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د چید و ر خواهب تحجّران راگذاران و التقاطیان و مُاو بساط همة دین فروشان و بدعت»
  «.هدایت خواهد کرد، مردمان را به سوی ابعاد ناشناخته و متروک دین

 (445ص ، ) ينابيع الموده

 «قیام او نهضت عظیم احیای تفکر و حیات دینی است»
 (383ص ، 2ج، ) االرشاد

ذاری کردن اسـالم حقیقـی و راسـتین از هـیچ تالشـی فروگـدر زمینة معرفی و عملی
 ید. هند کوبدر هم خوا، هر که را در مقابل این حرکت اصالحی بایستد نخواهند کرد و

، هنگـامی کـه اسـالم، پایـة روایـات معتبـر ای اسـت کـه بـراهمیت این امر به گونـه

هـای سـنگی و چـوبی در بار به دست رسول اکرم)ص( ظهور کرد مردم با بتنخستین

ار به بی دومین که اسالم برا لیکن در آن زمان، برابر حضرت ایستادگی و مقابله کردند

ن آر برابر گروهی با تمسّک به آیات قرآن د، دست مهدی موعود)عج( ظهور خواهد کرد

 حضرت صف آرایی خواهند کرد. 

 (13باب ، ) غيبت نعماني

خود بر  سپاهیان ناگزیر با برخی از یاران و، حضرت در روند تکمیل پروسة احیا و اصالح
   خواهد داشت. خودی قاطع و سرکوب گرانه

 (361ص، 8ج ، ) بحار االنوار

 نوشته مهدي عليزاده( ، هاي يار و چكامه انتظار) بر گرفته از كتاب: نشانه

 «. انتظار»کالبد شکافی 

 انتظار یعنی پرچم مقاومت و ایستادگی. 
 خواهی و آزادگی.انتظار یعنی شعار عدالت

 «.  هکنز»حدیث آوردو ره« طرتفِ»ر آیة لوُبَانتظار یعنی تَ
 انتظار یعنی قصة شوریدگی عاشقان حضرت دوست.
 انتظار یعنی پاسداشت شرافت و کرامت انسانی. 

 نامة نینوا.انتظار یعنی تفسیر خون
 یخ .ای برای تپیدن قلب تارانتظار یعنی بهانه
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 های ملکوت. ای رو به بستانانتظار یعنی دریچه
 نفسانی. هواهای خیز موج و شهوات گرداب درپیما عرشزورقی  یعنی انتظار

 سبز معنی در برهوت ماده.  واحةانتظار یعنی 
 انتظار یعنی حماسة تبر ابراهیم و ذوالفقار علی)ع(. 

 پرستی. تظار یعنی: چکامة شور انگیز یکتاان

 شدن به امام)ع(: وصل

گ مان رنـخاستو بر ست که رفتار و کردار و نشستشدن به امام)ع( به معنی آن اوصل
هـای شـریف امو عمال  پای خود را جای گ، را به خود گیرد )ع(و حالِ زندگی معصومین

لـب طخداونـد  آفـرین عاشـورا ازمحتوا و انقالبچنان که در زیارت پرهم، آنها بگذاریم
د و»کنیم: می دٍ وَ آلِ  مـاتَمَمـاتی مَ اَللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیایَ مَحْیا مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَـّ مُحَمَـّ

 «مُحَمَّد
ی و ظیم فکرعپس با عشق حقیقی به اولیاء دین و انتظار ظهور امام عصر)ع( دگرگونی 

ها کنار و رفته و ها و حجابگردد و البته در این صورت نقابرفتاری در انسان ایجاد می
ه چـ حـافظ کنـد.قابلیّت تشرف به محضر مقدس امام)ع( را حتی قبل از ظهور پیدا می

 زیبا سرود: 
 ولیک ، حجاب و پرده ندارد جمال یار

 تو گرد تن بنشان تا نظر توانی کرد 
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 20 شماره «.امام زمان )عج( در قرآن کریم»

 است یل شدهتأو تظار ظهور آن حضرتزمان )ع( و ان محدود سیصد آیة قرآن درباره اما

 پردازیم: که به ذکر بعضی از آنان می

ایـد، اگر ایمـان آورده» (86آیه ، سوره هود) «.نينومِم مُنتُم اِنْ كُلکُرٌخَي اهللِ ةُيَّقِبَ»

 (برایتان بهتر است. گذاردمیباقی خدا آنچه 
ه مـدآوایـات عصر )عج( تأویل شـده و در راز آیات مشهوری است که به امام ، این آیه

  کنند. ای است که امام زمان )عج( پس از ظهور تالوت مینخستین آیه

 (92ص ، 52ج ، بحار /114ص ، )جان جانان

 «...رضِي االَفُِ مهُن فَخلِسُتَيَلَ حاتِالِوا الصُ  لُُمِعَ م وَنکُمِ انوآمَ ذینَالَّ اهللُ دَعَوَ»
 (55آیه ، سوره نور)

وعـده داد ، انـدایسته کردهشاز شما که ایمان آورده و کارهای معنی آیه: خدا به کسانی 
اران او یـمـان)ع( و امام ز« انوامَ ذینَلَّاَ»تأویل  شان کند.که روی زمین جانشین دیگران

 ند شد. باشد که خلفای روی زمین خواهمی
 (58ص ، 51ج ،بحار /16ص ، )جان جانان

 مُهُُلجعَو نَ ةًمَُئِم اَهُُلَجعَنَو  رضِي االَفوا فِضعِاستُ ذینَي الَّلَعَ نَّمُن نَاَ ریدُنُ وَ»

 (5آیه ، )سوره قصص «.ثينالوارِ
شـوایان ن را پیت نهـیم و آنـانَّـمعنی آیه: و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان زمین مِ

 سازیم و وارثان گردانیم. 
ثـان یان و وارهستند که به و سیلة امام زمان )عج( پیشـوا )ع(آل محمد« الذین» تأویل

 زمین خواهند شد.
 ( 54ص ، 51ج ، بحار االنوار /17ص ، )جان جانان    

)  «.االرض .. ءَفالَخُ مجعلکُیَ وَ وءَالسُّ فُکشِو یَ عاهُذا دَاِ رَّضطَالمُ جيبُن یُمَّاَ»
 (62آیه  ،سوره نمل
را  واای  مانـدهدر وقتی هسی کک آن)آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند( یا معنی آیه: 
 دهد. قرار را بر طرف نماید و شما را جانشینان زمین شاجابتش کند و رنج، بخواند

 باشد. امام زمان عجل اهلل می« المضطر»أویل ت
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    «ينعِخاضُِ  هُالَ مهُعنُاقُت اَلَُّظَفَ ةًایُء ماءِالسَُّ  نَمِمعليهِلزِّنَأ نُشان نَ»

فرسـتادیم کـه در : اگر بخواهیم از آسمان بر ایشان آیتـی فـرو می(4آیه  ،)سورة شعراء
 آوردند.برابر آن به فروتنی گردن فرود می

سمانی کند. ندای آبه ندای آسمانی است که نام امام عصر )عج( را ندا می اشاره« آیه»

 باشد.از عالمات حتمی ظهور می

 نَّ اَ كرِالذِّ عدِن بَمِ بورِي الزَّبنا فِتَد كَقَو لَ»امام صادق)ع( در بیان معنی آیة کریمة 

 وخداست  کرذِ ، تمام کتب آسمانی»فرمود:  «.حونالِالص  يَبادِها عِثُرِیَ االرضَ

 باشند.و میاحضرت قائم)ع( و یاران  ،بندگان شایستة خدا که وارثان زمین هستند

و لَ وَ  هِلِّكُ ینِالدِّ يلَعَ هُرَظهِيُلِ قِّالحَ دي و دینِ الهُ بِ هُسولَرَ لَرسَذي اَالَّ وَهُ»

 ینا با هدایت و دره پیامبرش معنی آیه: اوست خدایی ک(33، )توبه «.كونشرِالمُ هَرِكَ

 ن باشد. کافرا شایندرو فرستاد تا آن را بر همة ادیان پیروز گرداند اگر چه ناخوافحق 

ازل نشده نن آیه یل ایبه خدا سوگند! هنوز تأو»: امام صادق )ع( دربارة این آیه فرمودند

هیچ ، پاخیزدبائم ( نیز نازل نخواهد شد. پس زمانی که قجاست و تا زمان قیام قائم)ع

 «.شماردماند مگر آنکه خروج او را ناخوشایند مینمی کافر و مشرکی

 (670ص ، 2ج ، كمال الدين /17امامت ص  ،ظهور ،)غيبت

، )سوره حج « ...ةكالز اوا آتُ وَ ةلووا الصَّقامُاَ رضِ ي االَم فِاهُن کَّن مَالذین اِ»

دارند و یمز به پا معنی آیه: کسانی که اگر آنان را در زمین قدرت بخشیم نما (41آیه 

 دهند.زکات می

ق . در ح( استاین آیه در حق آل محمد)ص»امام باقر)ع( دربارة این آیه فرمودند: 

رار قنان خداوند شرق و غرب زمین را تحت سلطة آ ؛حضرت مهدی)عج( و یاران او

 «.میراندها را میها و باطلدهد و به وسیلة آنان دین را پیروز گردانده و بدعتمی

 تأويل اآليات الظاهره( /18ص ، امامت، رظهو، )غيبت
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 21   «.لزوم آراستگی به عدالت و تقوا در منتظران»

ته باشد. ی آراسارسایتقوا و پ، به زیور عدالت، ن بودهیتن راستدیّ فرد منتظر باید یک مُ

ب را عصر )عج( کسی است که رفتار و مکتب آن جناصدیق حضرت ولی پیرو واقعی و

همة  وان ن فرسای ایشقرار دهد. قیام موال و تمامی زحمات جا الگوی عملی خود

رش های یاران بزرگوار وی در راه تربیت نفوس و پروها و شهادترشادت ها ومجاهدت

اری ی را یهم ومدینداران واقعی بوده است. طبعا  انصار و یاران حضرتش که در این 

ی ز کسانت. نشانة بارخواهند داشنخی روحی و رفتاری با رهبر خود هم سِ، رسانندمی

ده ذکر ش کالم نبوی به روشنی در، کنندانتظار پیشه می، (جکه در دوره غیبت قائم)ع

ب به خطا« مانمنتظران آخر الزّ»خ در تجلیل از مقام شامِ، است. حضرت رسول)ص(

 فرمود: )یارانش( بهاصح

     «.آیندیممان آخر الزّلیکن برادران من مردمی هستند که در ، شما اصحاب من هستید»

یش هریک از ایشان بـ»فرماید: آنگاه در مقام توصیف اوج مجاهدت و تدین ایشان می
یـا  درخـت خـار بـا دسـت خـالی در شـب تاریـک پوست کندنِ ـرجزَ رکسی که بـ از 

و  در دینـداری خـود اسـتقامت، در کف دسـت تاغنگهداری آتش سوزان چوب درخت 
   «.های ظلمانی هستندهای هدایت در شباستی که آنان چراغورزد. به رپایداری می

 (124ص ، 52ج، )بحار االنوار

، مالساز دیدگاه ا رابطة تنگاتنگی میان عدالت فردی و اجتماعی وجود دارد.، در اسالم

ن ست. ایاامعه جق عدالت فردی در آحاد عدالت فراگیر اجتماعی در گرو تحقُّ پیدایش 

های یک مجموعه به تعادل کل آن منتهی هند تعادل مهرآیبدان معناست که بر

 شود.می

کـاب رتاِ»عـادل نیسـت و از آنجـا کـه ، لم باشـداعدل مقابل ظلم است. کسی که ظـ
 گیلم اجتماعی آمادبرای هر گونه ظ گناهکار فرد، شودی میلقّظلم به نفس تَ« عصیتمَ

، داردمـیخـودش را پـاس ن روانی الزم را خواهد داشت. زیرا معموال  کسی کـه حقـوق
 دانند. حقوق دیگران را نیز ارزشمند نمی
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م اسـت. مقـد« ایجاد عدالت اجتمـاعی»بر « حقوق عدالت فردی»رتبة ، بر این اساس
 صول به عدالت آفاقی است.نیاز وُسی پیشصول عدالت انفُیعنی حُ
الت را در ملکة عد دبتوان، اگر فردی با اجتناب از معاصی و رعایت تقوای الهی ،از این رو

ی را در اخالقـ تارکان حیا، خود پدید آورد و با ایجاد تعادل در میان قوای نفسانی خود
 وتواند در عصر ظهور که عصـر اسـتقرار عـدل نـاب آنگاه می، ازدسوجود خود نهادینه 

مـا در ان توحیدی مهدوی هماهنـگ سـازد. خویش را با شرایط نوین تمدّ، مطلق است
های فرهنگ عـدالت محـور قدرت جذب مؤلفه، هاضمة شخصیت فرد، تغیر این صور

 دولت کریمه را نخواهد داشت. 
مان عامالن به فر، شوندکه در رکابش حاضر می، منتظرانِ گوش به فرمان حضرت

 «.دا بپرهیزیدخست از ازگاری آن گونه حق تقوا و پرهی»؛ «.هقاتِتُ قَّ اهلل حَ اقوتَّاِ»الهی: 

 د.نباشمی

د بای، باشد« عدل منتظر»نتظران حقیقی آن خواهد در شمار مهر کس می، یبار

سانی ان، مةق کلق به مکارم اخالق گردد و به معنای دقیپارسایی پیشه کند و متخلِّ

   مکتبی باشد.

 (14ص ، 52ج ، ) بحار االنوار

ة حلر مردو  تهشناخدو مقوله ایست که منتظران باید آن را  مکارم اخالقو  پارسایی

 خود قرار دهند. ربه آن را در دستور کا عمل، بعد

 هاي يار و چكامة انتظار{} بر گرفته از كتاب: نشانه
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 22   «مهدی)ع(ساحل سبز امید »

اندیشمندان ، محورق جامعة حقگستر و تحقُّپرور و فضیلتآرمان تشکیل حکومتی عدل

دان ی را ببشر بپردازند و جامعه دل آن شهر طالییرا بر آن داشته که به طراحی مُ

 بشارت دهند: 

  را رسم کرد.« اتوپیا»افالطون نقشة
 را ترسیم کرد. « میدنه فاضله»فارابی تابلوی 
 را نوید داد. « بهشت زمینی»تاس مور 

 گاه آخرین منزل تاریخ دانست. را وعده« جامعه بی طبقه»کارل مارکس 
 ونیِکنـ مطلوبِضـع نـاآنـان را از و، طلبشـانجو و کمالآری! انسانها که فطرت تکامل
اندیشند که بسـتر مناسـبی را شهری میبه نیک، اختهسحاکم بر جوامع بشری گریزان 

عمیق فطری آدمی و رشد فضایل ناب انسانی فراهم سازد.  هایبرای شکوفایی گرایش
ملی عهای کارراه، امّا نکتة قابل توجه و مسئله اساسی این است که هیچ یک از ایشان

غـة انـد. دغدشده جهت بیرون رفتن از حالت نابسامان مسـتقر را ارایـه نکردهو تضمین
 ن ضـمانتبحـرا»، بنیادین در هر طرح پیشنهادی و دگرگونی همه جانبه جوامع کنونی

، محـوراست. ریشة بحران اینجاست که الزمة ایجـاد حکومـت و جامعـة حق« اجرایی
های قـانونی و غیرقـانونی و کشـییررسـمی و حقهای رسـمی و غچیدن بساط ظلمبر
شدن ریعنی درگی، های ستمگرانه و استثمار و استکبار است. ایناندازی همة حاکمیتبر

نبـردی  ایـن یعنـی، سـتیزانپرستان و حقبا تمامی موجودیت و منافع ظالمان و قدرت
المللـی. بین تمام عیار با جبهة استکبار جهانی و ستیز با قـدرت اهریمنـی نظـام سـلطة

عامـل اجرایـی ، رون مجموعـة عوامـل طبیعـی جبهـة حـقددانیم کـه در همگان می
پردازی ا خیالجبهة باطل وجود ندارد و ب کنندة موفقیت کامل و برتری نهایی برضمانت
تـوان ییـد. پـس بـا کـدام نیـرو مه و عُدّة باطل را درهم کوبدّتوان لشگر پر عِهم نمی

 ر هم زد؟ ب -ه به نفع جبهه باطل استک -ونی رامعادلة توازن قوای کن
  العمل جـامعِکـه دسـتور [این حلقة نهـایی وحـی آسـمانی]اینجاست که مکتب اسالم 

بینـی بوده و بر اساس حکمت الهی همة لوازم حیات طیّبه آدمی را پیش« حیات طیّبه»
، گدازنـدهحـرارت و پر، برکت و سـازندهامیدی پر]« امید»موهبت ، و فراهم کرده است
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را در سه مرحلـه  [پرورشورآور و مجاهد، آفرینساز و اعتمادآرمان، بخشزا و جهتایمان
 به امّت رسول خدا)ص( ارزانی داشته است: 

 الف( لزوم امید داشتن به مدد و رحمت الهی؛ 

 از روح الهی ناامید نشوید (ن رَوحِ اهلل)وَ التَیْأسُوا مِ

 و مستضعفان؛ ب( وعدة وارثت و امامت صالحان 

 (رثینَه  وَ نَجْعَلَهُم الوامَّهُم اَئِجْعَلَنَ وَ  وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الذّینَ اسْتُضْعِفُوا فی االرضِ)

را وار   ایشان یم وو خواستیم بر مستضعفان منّت نهیم و آنان راپیشوایان مردم گردان»
 «زمین کنیم.

، آخرالزّمانمنجی ج( تأمین ضمانت اجرائی وعدة فوق با ظهور

 )روحی و ارواحُ العالمین لَهُ الفَداه( مهدی موعود 

 و تشکیل آن دولت کریمه به دست آن حضرت؛ 

 ) بَقْیَّهُ اهللِ خیرٌ لَکُم اِنْ کُنْتُم مُؤْمِنینَ(

 «.ستابهتر  [دیگر از هر کس و هر چیز]ذخیرة الهی برای شما ، اگر باور داشته باشید»

او که ، است ة الهیئی وعدعامل اجرا «نا لِتُراب مَقْدَمهُ الفَداء ارواحُ»آری! امام مهدی 

طاب به اش را خود خداوند سبحان ضمانت کرده است. در زیارت آل یاسین خپیروزی

اهللِ و  لیفهَخَ عَلیکَ یا اَلسَّالمُ»داریم: ساحت مقدس ولی اهلل االعظم)عج( عرضه می

عدة تضمین و ای وت سالم بر.. « .نَه یکَ یا وَعْدَ اهللِ الّذی ضَمِناصرَ حَقِّه ... اَلسَّالمُ عَل

 شدة الهی !  

های فتنه در دوران شکستگان و غریقان گردابزدگان کشتیمهدی )ع( برای طوفان

جامعة بشری در ای است کهبزرگترین هدیه، ساحل امن امید است. و این امید، رندِمُ

ی بس عظیم بر گردن آدمیان دارد. کنندة آن حقّهدیهاین دوران دریافت داشته است و 

ترین جلوة بندگی است زیباترین و کامل« انتظار»گلواژة ، مکتب اسالمدر ادبیات دینی 
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ترین )با فضیلت« اَفْضَلُ العبادَهِ انتظارُ الفَرَج» تا آنجا که رسول خدا)ص( فرمودند:

 عبادت ، انتظار فرج است(

 با تلخيص{، نوشتة مهدي عليزاده، هاي يار و چكامة انتظارانه} بر گرفته از كتاب نش
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 23  «الح طلبی و ظلم ستیزی در منتظرانلزوم اص»

ی دّعَتَ فع ظلم وردر راه اصالح جامعه و استقرار عدالت و ، فرد منتظر باید به سهم خود
ریعت در ش شد.خود نیز باید صالح و مُصلح با، صلح جهانی استبکوشد؛ آن که منتظر مُ

سیاسی ، اخالقی مقدّس اسالم تأکیدهای فراوانی مبنی بر لزوم مبارزه با هر گونه فساد
 و اجتماعی وارد شده است. 

 لِاص»به صورت  گذاری()قانونقنین اسیت حکیمانه را در قالب تَشارع مقدس این حسّ
ز دیدگاه منکر از ابراز کرده است. امر به معروف و نهی ا« امر به معروف و نهی از منکر

 ،ای همگانی و شرعی اسـت نتیجـة مسـتقیم انجـام ایـن فریضـهوظیفه ،فقه اسالمی
 شود. نامیده می« مُصلح»و مجری آن « صالحاِ»

ز و حـدیث ابه ذکر یک آیه از قـرآن کـریم و د، برای درک اهمیّت این اصل در اسالم
ین شـما بهتـر» د:فرمایـکنیم. خدای سبحان میاهل بیت عصمت و طهارت بسنده می

کنیـد یامر به معروف م [ی این کهبرا]، ها پدیدارشده استامّتی هستید که برای انسان
  ...«و به خدا ایمان دارید ، و نهی از منکر

 (110آيه ، آل عمران)

ز افرماید: امر بـه معـروف و نهـی ! خداوند میای مردم»همچنین رسول خدا فرمودند: 
، نیـدر خواست کو به شما پاسخ ندهم و از من د مرا بخوانید :منکر کنید پیش از آن که

 « .شما را یاری نکنم، شما را محروم سازم و از من یاری طلبید
 (233ص /3شامي/جمنذريوالترهيب/الرغيب)

ء و طریقـة راه انبیـا، نکرمتردید امر به معروف و نهی از بی»اند: امام باقر)ع(نیز فرموده
و خطیـر اسـت  )بزرگ( ترگای سِوظیفه، عروف و نهی از منکرصالحان است. امر به م

یابد منیت میابه وسیلة آن  ،هاپذیرد و راهکه سایر واجبات دینی به واسطة آن انجام می
آباد  ،گردد و زمینگردند و مظالم دفع میبه واسطة آن حالل و مشروع می ،هاو در آمد

   «.یابدو امور سامان میشود انتقام گرفته می ،شود و از دشمنانمی
 (56ص /5كافي/ ج)

ر بـاشـرار ، این فریضه ترک شـودهمچنین روایات فراوانی بیانگر این است که چنانچه
 نازل خواهد شد.  گردند و عذاب الهیجامعه حاکم می
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 : دو ویژگی دارد، باید دانست امر به معروف و نهی از منکر در عصر غیبت

 الف( سطح فردی: 

 جـود نیـرویضرورت و، نیاز اساسی و نخستین، پس از پیروزی و تثبیت، البیدر هر انق
ه له مسئباحزاب و ... ، های سیاسیتشکّل، انسانی مجّرب و قابل اعتماد است. از این رو

ل دهند. )کارد در اینجـا مجموعـه افـراد ورزیـده و قابـاهمیّت جدی می« کادر سازی»
 باشند( اعتماد و وارد به کار می

روط یعنی رأس مخ، جهانی هم از این قاعده مستثنی نیست حصلِالب عظیم مُانق
نوین  های تمدّنهرهبری انقالب برای ادارة کشوری به گستردگی چند قاره و تثبیت پای

نتظران امعة مد و جبه حجم عظیمی از نیروی ورزیده قابل اعتماد انسانی نیاز دار، خود
 ادینیعملیات بن، باید در درون خود، تدر عصر غیبت و تا پیش از ظهور حضر

 سازی را آغاز کند. کادر
فـس و پارسـایی و تهـذیب ن، مهدوی بی حکومتهای اصلی کادر انقالیکی از شاخص

بـاز ، یکـینای که داعیان به خیر و آراستگی به مکارم اخالق و ... است یقینا  در جامعه
د و د برای رشـب بستری مساعهذَّمُنفوس ، ندگان از شر و زشتی وجود نداشته باشنددار

در  کنند؛ به ویژه اگـر قـرار نباشـد کـه شـکوفایی اسـتعدادهای معنـویتکثیر پیدا نمی
ت بـه عـروف و نهـی از منکـر نسـبم امر به، حصور گردد. بنابراینتنگِ استثناها مَقالب
حکومـت  نیازی اساسی برای پرورش کادر فرماندهان و کـارگزارانپیش، تک افرادتک

 جسـتةرمانـدهان ارشـد لشـکری و مـدیران برمصلح جهانی است. حکومتی کـه بـه ف
 -ومددر درجـه -و فرمانـدهان و مـدیران انبـوهی  -در مرحلـه اول-کشوری بسیاری 
 نیازمند است. 

 ویژگی دوم 

های هرر شمادر عصر غیبت ان شاء اهلل امر به معروف و نهی از منکر دویژگی دوم 
 شد. بعدی توضیح خواهد داده
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  24ش   (2)مهدی در ادیان دیگر

 ( « 2مهدی موعود در ادیان جهان )»

  :مهدی موعود )ع( در کتب مقدسه هندیان

 ادشاهیود به پشدور دنیا تمام »از کتب مقدسه هندیان چنین آمده:  «باسک»در کتاب 
ا او باستی رق و عالی در آخرالزمان، که پیشوای مالئکه و پریان و آدمیان باشد و ح

ز آسمانها رد و ات آوها پنهان باشد همه را بدسباشد و آنچه در دریاها و زمین ها و کوه
 « از او بزرگتر کسی به دنیا نیاید.دهد، و و زمین آنچه باشد خبر می

که د از آنبع»از کتب مقدسه برهمائیان هند چنین آمده است:  «دادتک»در کتاب 
سق فِ لمان ولم ظاو اسالم در میان مسلمانان از ظمسلمانی به هم رسد در آخرالزمان، 

ف شود بر طر سدانو حسد حا امیناندیانتی ی حاکم و ریای زاهدان و بیدّعَعالمان و تَ
ت در غل)این  متاطادرآید و جانشین آخر مو به جز نام او از او نماند ... دست حق به 

.. .مه جا هدد الم را بگر( ظهور کند و مشرق و مغرب عزبان هندی به معنی محمد است
 « هدایت کند.  و خالیق را

  :مهدی موعود در منابع زردشتیان

 هاشم، رزنداناز ف ،مردی بیرون آید از زمین تازیان» خوانیممی «جاماسب نامه»در 
وی یار، ره بسساق، و بر دین جد خویش باشد. با سپاتن و بزرگسر و بزرگمردی بزرگ

مورد  در «اسبگشت»ه هنگامی ک« کند و زمین را پر از داد کند.به ایران نهد و آبادانی 
اگرد شپرسد، جاماسب حکیم و چگونگی اداره جهان می «سوشیانس» کیفیت ظهور

واج ان رجه دهنده بزرگ جهان( دین را بهسوشیانس )نجات» :دهدزردشت توضیح می
ردم ده و مت دانجا ایزدان را از دست اهریمن کن سازد.دهد، فقر و تنگدستی را ریشه

  «کردار گرداند.گفتار و همهمفکر و هم جهان را 

 ( 122، 121نامه ص)جاماسب

( خبر داده دهنده بزرگنجات) از ظهور سوشیانس «زند و هومن یسن»در جای دیگر از 
ظهور منجی جهان  انگیزی در آسمان پدید آید که بههای شگفتنشانه» :می گوید
شوند و به همه دنیا انی از شرق و غرب به فرمان او فرستاده میکند و فرشتگداللت می
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دهد سرانجام فرستد سپس به مقاومت شریران در برابر او اشاره کرده، نوید میپیام می
 « عظیم در برابر او فرود می آورند.همگی سر ت

ر ب رمن راید و ژمعتقد بودند که یک نفر فاتح از طوایف آنان قیام نما« ژرمن»نژاد 
 جهان حکومت دهد.

ل م قبایو تما بر این عقیده بودند که از مشرق زمین یک نفر برخیزد« اسالو»نژاد 
 ط گرداند. دنیا مسلّ اسالو را متحد سازد و بر

 ر جزیرهدکه « آرتور»ودند که بساکنان جزایر انگلستان از چندین قرن قبل آرزومند 
اند و الب گردغرا در دنیا « اکسونس»سکونت دارد روزی ظاهر شود و نژاد  «آوالون»

 سیادت جهان نصیب آنها گردد. 

 {پوراكبر مهدياوود الهامي و عليد :نوشته «او خوهد آمد» :گرفته از كتاب}بر
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  25ش  1فواید دعا برای تعجیل فرج 

 («2) تعجیل برای دعا فواید»

  :مجید قرآن نور به هدایت

 زمین چون و گرددمی دل در الهی انوار اشراق فزونی موجب( ع) قائم حضرت برای دعا
 هدایت داوندخ مجید کالم نور به انسان شود، درخشان و روشن پروردگارش نور به دل
 فهمید خواهد یچیزهای قرآن از و نرود دیگری راه به که طوری به گردد، راهنمایی و
 . فهمندنمی دیگران که

 :خداوند نزد خالیق محبوبترین

 زیرا. است وندخدا نزد افراد ترینمحبوب جناب آن ظهور و فرج تعجیل یبرا دعاکننده
 لرسو خاندان و طهارا ائمه بر را سرور و شادمانی نیز و رسانده نفع مؤمنین عموم به که
 :فرمود( ص) خدا رسول چنانچه است ساخته وارد( ص) اکرم

 عیال به هک ستا کسی خدا نزد افراد ترینمحبوب پس هستند، خداوند عیال خالیق»
 « سازد مسرور را خاندانی و رساند نفع خداوند

 ( 164 ص ،2 ج كافي،)

 (ص) اکرم پیامبر نزد خالیق ترینگرامی

 که حالی در کند درک را بیتماهل قائم که کسی حال به خوشا»: فرمود خدا رسول
 بیزاری دشمنش زا و بدارد دوست را او دوست باشند، کرده اقتدا او به قیامش از پیش
 اهل و من یرفقا آنها. باشد داشته او از پیش کنندههدایت امامان والیت و جوید
  .هستند من بر امتم افراد ترینگرامی و من تمودّ و دوستی

 ( 129 ص ،52 ج االنوار، بحار)

  :مظلوم یاری و کمک ثواب
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 از است هترب اینکه مگر نکند یاری را مظلومی مؤمنی هیچ»: فرمود( ع) صادق امام
 در نماید رییا را برادرش مؤمنی هر و مسجدالحرام، در اعتکاف آن و ماه یک روزه
 « .نماید اریی آخرت و دنیا در را او خداوند باشد، داشته یاریش بر قدرت که حالی

 ( 20 ص ،75 ج بحاراالنوار،)

 ربزگوا آن هب کمک و اعانت و یاری اقسام از( جع) صاحب حضرت برای دعا البته و 
 . باشدمی

  :خدا رحمت سایه در گرفتن قرار

 به که مادامی تا و گرفته قرار خداوند گسترده سایه زیر موالیمان فرج برای دعاکننده
 رسول که ستا این سخن این دلیل. گرددمی نازل او بر رحمت باشد، مشغول دعاگوئی

 آن وسیله هب که بدارد گرامی ایکلمه را مسلمانش برادر کس هر»: فرمود( ص) خدا
 خداوند دهگستر سایه در پیوسته سازد، طرف بر را اشغصه و کند لطف او به کلمه
 « .آیدمی فرود او بر رحمت باشد، حال آن در که وقتی تا و بود خواهد

 ( 206 ص ،2 ج كافي،)

  :اعمال محبوبترین

 و امام لیخوشحا موجب که زیرا. است متعال خدای سوی به اعمال بهترین دعا این
: شده که روایت( ع) باقر امام از کافی اصول در و باشدمی آنان افضل و مؤمنین پیشوای

ن به رساند حالیخداوند به هیچ چیزی عبادت نشد که نزد او خوشایندتر باشد از خوش»
  «مؤمن 

 ( 188، ص2كافي، ج)

  :دعای فرشتگان در حق او

گر بشنوند که مؤمن برای برادر همانا فرشتگان ا» :)ع( نقل شده که از امام سجاد
نماید گویند: خوب برادری هستی کند یا به خوبی یادش میمؤمنش در غیاب او دعا می

کنی در حالی که از تو غایب است، و از او به برای برادرت، برایش به نیکی دعا می
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دو آوری، خدای عزوجل دو برابر آنچه برایش خواستی به تو عنایت کند، و خوبی یاد می
  «چندان که او را به نیکی یاد کردی بر تو ثنا گفت ... 

 (508، ص 2ج  ،كافي)

 {آيت ا... موسوي اصفهاني :نوشته 1برگرفته از كتاب مكيال المكارم، ج}
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 26  «)ع(کیفیت بهره وری از امام غائب»

از  )ع(رت قـائمپرسید: آیا شیعیان در غیبت حض)ص(جابر بن عبداهلل انصاری از رسول خدا
 شوند؟ مند میوجود او بهره

منـد و بهرها! سوگند به خدایی که مرا بـه پیـامبری بـر انگیخـت آنهـا از آری»فرمود: 
ردم از همچنانکـه مـ، کننـدشوند و از نور والیت او در دوران غبیتش کسب نـور میمی

 «.برندخورشید در پس پردة ابر بهره می
 (93ص، متاريخ امام دوازده، 52ج، )بحار االنوار

در  و هم ص()امبرهم در زمان پی، )ع(سؤال دربارة چگونگی استفاده بردن از امام غائب
و  ار شدهتوسط شیعیان تکر، و هم در زمان غیبت صغری السالمعلیهزمان امام معصوم

امام  ه خوددر اکثر آنها به عنوان پاسخ ذکر شده است. چنانک، مضمون حدیث فوق
 فرمود:  )ع( زمان
 « .لحسابُاالبْصارِ ا یّبهاذَا غَاِ الشَّمسِبِ فاعِنتِالِاغیبتی فَک فی بی ا وجه االنتفاعوَ امّ»

 (92ص، دوازدهمامامتاريخ، 52ج، بحار)

ت در بردن از من در دوران غیبتم مانند بهره بـردن از خورشـید اسـاما چگونگی بهره»
 «.پوشانندزمانی که ابرها آن را از دیدگان مردم می

 را ذکـر مـواردی، به خورشـید در پـس ابـر )ع(ه مجلسی در وجه تشبیه امام غائبعالّم
 کنند: می
 رسـد. چنانکـه دربه واسطة آن حضرت)ع( به خالیق می، نور وجود و علم و هدایت (1

رکـت بتند و به علت ایجاد خلق هس)ع( اخبار متعدّد روایت شده که او و سایر اهل بیت 
 شود. بر مردم آشکار شده و بالها رفع میآنان است که علوم و معارف 

بـردن هبرند و با این همه بـه خـاطر بهرچنانکه مردم از خورشید پس ابر استفاده می (2
نتظر ر زمان مخلص در هشیعیان مُ، شدن ابرها را دارندهر لحظه انتظار بر طرف، بیشتر

 ظهور و قیام او هستند. 
، شـودر میه آثاری که در غیبت از او ظـاهبا این هم، منکر وجود حضرت مهدی)ع( (3

 مثل انکار کنندة وجود خورشید است در پس پردة ابر. 
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، سـتشدن خورشید در پـس ابرهـا گـاهی بهتـر از آشـکار شـدن آن ا( چنانکه نهان4
تر و بهتـر مفیـد، پنهان مانـدن آن حضـرت، شیعه توان گفت: در دوران غیبت برایمی

 است. 
سـا چـه ب، ودبسا با نبودن ابر دچار کـوری شـچه، ده به خورشیدکنن( همانطور که نظر5

ان بـرای بصـیرت شـیعی، اگر ظاهر باشـد، خورشید وجود مقدس حضرت مهدی)ع( هم
هـا بتوانـد اما همین بصیرت، ضرر داشته باشد و سبب کوری آنان از دیدن حقیقت شود

ت ید در پشـبـه خورشـچنانکه انسـان ، تحمل ایمان به او در دورة غیبت را داشته باشد
 ربیند.نگرد و زیان نمیابرها می

به همین ، بینندآن را می، شود و بسیاری از مردمخارج می ،( خورشید گاهی از پردة ابر6
   ترتیب ممکن است که آن حضرت هم در روزگار برای بعضی مردم بروز کند. 

، نسانِ کورامانطور که پس ه خورشیدند چونان، منافع شمول در السالمعلیهم( اهلبیت 7

 د امامخورشید وجو کور باطنان هم، بیندنمی، خورشید را چه ظاهر و چه در پس ابر

 .بینندغایب را نمی

 «ال بیسَ لُّضَعمی و اَی االخره أَفِ وَهُعمی فَه أَفی هذِ ن کانَمَ»

 (72آية، )سورة اسراء

رتر و انکاد بلکه زیدر آخرت نیز کور خواهد بو، هر کس در این دنیا کور باشد»

 «گمراهتر

تابد و به ها میها و پنجرهای به مقدار وجود روزنه( چنانکه نور خورشید در هر خانه8

ترتیب  ه همینکند. بخانه را روشن می، مقداری که موانع را از جلو نور برداشته باشند

ز اانی را نفسانی و تعلّقات جسم همچون شهوات، ای که موانع معرفتمردم به اندازه

خود  روی دل های تاریک مادی را ازفکر و اندیشة خود برداشته و به میزانی که پرده

اده السالم استفتوانند از نور هدایت آن حضرت و اهل بیت علیهممی، کنار زده باشند

رفته که گقرار  ن ابرتا امر به آنجا برسد که مانند شخصی شود که زیر آسمان بدو، ببرند

 حاطه کرده باشد.پرتو خورشید او را از هر طرف اِ، جابیهیچ ح بدون
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 ر را بههشت د، وحانیاز این بهشت ر»: فرمایدعالمه مجلسی به دنبال این نکات می

 هگشود ر منبرویت گشودم در حالی که خداوند هشت باب دیگر را نیز به فضل خویش 

فت اب معربخداوند در  که بسا بینیم. چهلکن عبارت را از ذکر آنها ناتوان می، است

 «.ودهزار در دیگر گشوده ش، بیت هزار در برما بگشاید که از هر دریاهل

 (93ص، تاريخ امام داوزدهم/52ج، )بحار االنوار

 جمكران{ مقدس مسجد تحقيقات واحد، امامت، ظهور، غيبت}بر گرفته از كتاب
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 27  «انتظار سازنده »

 ل که بههای مبارزة اهل حق و اهل باطست از حلقهای اظهور مهدی موعود)ع( حلقه

 شود. پیروزی نهایی اهل حق منتهی می

هل اگروه   درسهیم بودن یک فرد در این سعادت موقوف به این است که آن فرد عمال 

دهد که مهدی ها در روایات استناده شده است نشان میحق باشد. آیاتی که بدان

ظهر م، ستابه اهل ایمان و عمل صالح داده شده موعود)عج( مظهر نویدی است که 

ت که اده اسکاران وعده دخداوند به مؤمنان و شایسته»پیروزی نهایی اهل ایمان است: 

ستقر سازد مه است ندیدآنان را جانشینان زمین قرار دهد ... دینی که برای آنها آن را پس

 (55آیه ، نورسوره ) .«..و 

ای اسـت وسـیلهو ، شدگانشمردهر مستضعفان و خوارود منّتی است بظهور مهدی موع
را در  الهیخالفـت، نهـاآ وراثـت ای است بـرایو مقدمه، شدن آنانبرای پیشوا و مقتدا

جْعَلَهُـمُ لَهُمْ اَئِمَّه  وَ نَضِ وَ نَجْعَی الْاَرْوَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الذّینَ اسْتُضْعِفُوا فِ»روی زمین. 
 (55ره قصص: آیه )سو «الوارثینَ.

ترین ای است که خداونـد متعـال از قـدیمتحقق بخش وعده، ظهور مهدی موعود)عج(
یـان سـت و پاازمانها در کتب آسمانی به صالحان داده شده است که زمین از آنِ آنـان 

ا عبـادِیَ رْضَ یَرِثُهنَّ الْاَالذِّکْرِ اَ  بَعْدِوَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبورِ مِنْ»تنها به متقیان تعلّق دارد: 
 (1۰5)سوره انبیا، آیه« الصّالِحُونَ. 

لِئَـت ظُلْمـا  وَ بَعْدَ مـا مُ سطا  وَ عَداْل یَمْلَاُ اهللُ بِهِ االَرْضَ قِ»فرماید: حدیث معروف که می
ه بـر روی نیز تکی عای ماست نه بر مدعای آن گروه. در این حدیثدّنیز شاهد مُ «.جَوْرا 

ت و سخن از گروه مظلوم است که مستلزم وجـود گـروه مظلـوم اسـ ظلم شده است و
 . ست که استحقاق حمایت دارندابرای حمایت مظلومانی  (ج)عرساند که قیام مهدیمی

کند مبنی برا اینکه این امر تحقیق شیخ صدوق روایتی از امام صادق)ع( نقل می
ت کار خود برسد. پس سخن بدکار و سعادتمند به نهای از، یکهرپذیرد مگر اینکهنمی

خود برسند؛  رروه بدکاران هر کدام به نهایت کادر این است که گروه سعادتمندان و گ
به منتهی درجة  )بدها( شقیاءسخن در این نیست که سعیدی در کار نباشد و فقط اَ
بده است که به محض ظهور شقاوت برسند. در روایات اسالمی سخن از گروهی زُ
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شوند. بدیهی است که این گروه ابتدا به ساکن خلق لحق میحضرت مُبه آن  (ج)عامام
شود در عین شوند. معلوم میشوند و به قول معروف از پای بوتة هیزم سبز نمینمی
هایی عالی وجود دارد که چنین گروه زبده را پرورش زمینه، شاعه و رواج ظلم و فساداِ

بلکه فرضا  ، قیقت به صفر نرسیده استرساند که نه تنها حق و حدهد. این خود میمی
ترین اهل ایمانند و در اگر اهل حق از نظر کمیّت قابل توجه نباشد از نظر کیفیت ارزنده

در واقع وظیفه ما هم ساختن چنین شرایط سالم و مطلوبی ] .ردیف یاران سید الشهدا
 [ه در آن اهل ایمان پرورش یابند.است ک

رف طگر از های دیدمة قیام و ظهور امام یک سلسه قیامدر مق، از نظر روایات اسالمی

، ستبیان شده ا رونچه به نام قیام یمانی قبل از ظهگیرد. آاهل حق صورت می

ها نیز ابتدا به ساکن و بدون زمینة قبلی ها. این جریانای است از این سلسه قیامنمونه

ا قیام اهل حق که ت دهد. در برخی روایات اسالمی سخن از دولتی است ازرخ نمی

خی از دانیم بعضی از علمای شیعه که به برکند و چنانچه میمهدی)عج( ادامه پیدا می

ا تی که اند که دولت حقّاحتمال داده، اندسن ّظن داشتههای شیعی معاصر خود حدولت

ر تمال هن احقیام مهدی موعود)عج( ادامه خواهد یافت همان سلسه دولتی باشد. ای

سی سیا از ضعف اطالعات اجتماعی و عدم بینش صحیح آنان به اوضاع چند ناشی

یات و آجموع ماما حکایتگر این است که استنباط این شخصیتها از ، زمان خود بوده

 در هم کسرهیناح حق و عدل و ایمان باید اخبار و احادیث مهدی این نبوده که جِ

، هر شودباقی نماند تا دولت مهدوی ظا و متّقیانصالحان از  اثری و بشکند و نابود شود

بند و یلم و بو ظ بلکه آن را به صورت پیروزی جناح صالح و عدل و تقوا بر جناح فساد

شود که قیام مهدی)ع( اند. از مجموع آیات و روایات استنباط میکردهباری تلقّی می

ه رپا بودبان آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغاز جه

اه ربارزه مدان آل همة انبیاء و اولیاء و مرق بخش ایده( تحقّجاست. مهدی موعود)ع

 حق است. 

 شهيد مطهري{، }برگرفته از كتالب قيام و انقالب مهدي)ع(
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 28(   2ستیزی در منتظران )طلبی و ظلملزوم اصالح

 :دگی دارو ویژدغیبت نهی از منکر در عصـر  در شمارة پیش گفتیم که امر به معروف و
 کومتی.حو دیگری درسطح  )که در شمارة قبلی توضیح داده شد( یکی درسطح فردی

 امر به معروف و نهی از منکر در سطح حکومتی:   

ال د فعّـبرخور منکـرات کـالن حکومتی بـا ح جـهانـی موظـّف انـدصـلِمنتـظران مُ
ادشاهانشان پر دین دم برم :مهِ ین مـُلوکِد اَلنـّاس عَلَی»از آنجا که . وجدّی داشته باشند

 ز صحنةاکلّی  های پادشاهی آرام آرام به طورامروزه هر چند مُدل حکومت)« هستند 
زیرا  سـت؛اسیاسی دنیا خارج شده است، امّـا مفـادّ ایـن کـالم هنـوز صـادق 

های رزشا ،یشپهای دولتی به نحوی مؤثّرتر از دسـتگـاه تبلیغاتی حکومتی و رسانه
 ده استشعلوم مـجا که تاآن] کنندمیمورد نـظر خـودشان را به تـودة مـردم تزریق 

سوی  منـکراتی که از( [باشـدمیقدرت یهودیان  در سیطره و اهرسانه 96%
 رد. ر بردادرا  گردد، تأثیـری  به مراتب مخرّب ترمیهای رسـمی اشـاعه دستگاه

 بسـاط یـدنهای منجی موعـود )عج( برچرین رسالتتیکی از اساسی ،از سوی دیگر  
 او ت.های غیرالهی و صاحـبان زر و زور اسکشـی هـمیـن حاکمیتحـق ظـلم و
همیشه قطع  برای ،می خودر ابراهیبَبا تَ تاپوسِ نظامِ سلطة جهانی راختا بازوان اُ آیدمی
 کند.

های مبن بن با صاحبابه پا خاستن مستضعفان در رکاب منجی عالـم و مواجهة آنا

ایی شیمی های میکروبی وهای اتمی وسالحهای بالستیک وکالهکای، موشکهسته

مگران لطة ستسذیرش پاگر آنان عمری را در  زمینة روانی مساعد دارد.و... نیازمندِ پیش

جـرأت  بـار به خـوداگر کسی را به یـاد نیـاورنـد کـه یک سپری کرده باشند و

بل بودن در مقامـرعوب ،رکردگان استکبار جهانی را داده باشدس هه بامـواج

 ف عمدةضعـ الشیطان، چون عادتی ثانوی در وجودشان رخنه خواهد کـرد، وایـنحزب

 خواهد کرد. سُستهـای آنـان را قـدم ،در مـوج خیزِ خطرات ؛روحـی

امات ن اقـدریدتـدولتها یکی از ارزشـمن امـربـه معـروف ونهـی از منکرِ حاکـمان و
 فرد مسـلمان شمرده شده است.
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 زدیک وی را ناجل نه ،امـر به معروف ونهی از منکر» :امیرمؤمنان علی )ع( فرموده اند
ش که پی ای اسـتبرتر از آن هـمه، سـخن عـادالنـه [امّا] ،کندزقی را کم مینه رِ

 « .روی حاکمِ ستمگری بر زبان جاری شود
 (3648 كلمة غررالحكم/)

هـی وای البه پر را او هر کس به سوی حاکم ستمگر رود و»: مام باقر )ع(نیز فرمودندا
بادت ع نس واجن و  خداوند مانند اجر ،بترساند اش کنـد ومـوعظـه امـر نمـوده و

  «.به وی اعطا کند ایشان را
 (375ص/75) بحار االنوار/ ج

حی روـود )خقائم  والیاقتدا به مـواقـعی، ایـن زمینه سازانِ ظهور، با  باری! منتـظران 
خود  پیشة ،ران راه جبّاستگاشـی مبارزاتی و قیام علیه د(، مَو اَرواحُ العالمینَ لَهُ الفدا

ین عمل ابا  ایستند ومی سازند آنان به هنگام شنیدن لقب موالی خودقائم به پامی
 دارند.میآمادگی همیشگی خـود را اعـالم 

 تـظرانز شما منحتما  هر یک ا» :که فرمود را امام صادق)ع(آنان پیام رئیس مذهب، 
 «.هر چند یک تیر ،الح تهیّه کندبرای قیـام حضـرت قائـم سِ

 ( 366ص/52) بحار االنوار/ ج  

نْ حــالَ اَللّهُـمَِّ ا» :دارندمیگویـنـد و خـطاب به خـداوند سبحـان عـرضه  میلبّـیک 

مُـؤتَزِرا   ،یأَخْرِجْنی مِنْ قَبْـرفَ ،مَقْضیا  تْـما ذی جَعَلْتَهُ عَلَی عِبادِکَ حَبَیْنی وَ بَیْنَهُ الْمَوْتُ اَلَّ

ا ! باراله :رِ وَ الْبادی ، فِی الْحاضِاعیلدّا ةمُلَبـیّا  دَعْوَ ،کَفَنی، شاهِرا  سَـیْفی، مُجَرِّدا  قـَناتی

 دگرراشـمرگ حايل گرردد ـررس رررشـتررـ حرربن     هرگاه میـان من و موالیم

ر رس ـررن   رخرـاهم ـس مرا از قبرم  يرون آوري، در حالر  ـم از تـ  ،قرار دادي

ر يرر را ددعـت آن دعـت ـ  ده  س خ ، ا ترنشير  رـشيده و شيزة  ره س ،ت  ـرده

 . «]و در رـا ش حاضر گردم [تهر و  اديس  اجا ـ ـ م 

 بخشي از دعاي ندبه
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 2۹ «انتظار   ویرانگر  چیست ؟    »

ین است ا د)ع(انقالب مهدی موعو قیام و شری بعضی از مردم از مهدویت وبرداشت قِ
ا و  اج ظلمهرو شاعه واِ گسترش و فقط از ماهیّت انفجاری دارد. فقط و که صرفا 
یافتن است نوعی سامان، شودناشی می هاتباهی و هاکشیحق و هااختناق ها وتبعیض

چ یقت هیحق وحق، به نقطه صفر برسد صالحنگاه که آ شدن است.که معلول پریشان
ومت یـی حکل نیروجـز نیروی باط، تاز میدان گرددباطل یکّه، طرفـداری نداشـته باشد

یب دست غ دهد ومیایــن انفجار رخ ، فرد صالحی درجهان یافـــت نشــود، نکند
یب غسـتین از آ زیرا حقیقت طرفـداری ندارد ــ ،برای نجات حقیقت ـ نه اهـل حقیقت

وشن ک نقطه رصالح یهر اِ زیرا، صالحی محکـوم اسـتهذا هر اِعلی آیـد.میبیرون 
 بـرعکس، شودمیدست غیب ظاهر ن ،نقطه روشنی هست ،صحنه اجتماع در تا و است؛

کم ای به حُهرپلیـدی، کشیحق هـر تبعـیض و هر هر ظلم و فسادی و هر هرگناه و
ا زیر، ـترواس کندمیالـوقوع قریب انفجـار را لـّی اسـت واینکـه مقـدّمه اصالح ک

( پس !!کنندمیوع  های نامشـروع رامشـروسیله هاـ )هدف« ْْاَلْغـایاتُ تَبَر المَبادیْ«
 ست.اافساد  ترویج واشاعه، بهترین شکل انتظار بهترین کمک به تسریع در ظهور و

ست و هم هم کامجویی ا لذّت و هم، هم تماشا هم فال است و ،ینجاست که گناه
 یابد:یمد را صداق واقعی خواینجاست که این شعر مِ کمک به انقالب مقدّس نهایی.

 طاعت از دست نیایـد گنـهی باید کرد  در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد  
 مجاهدان و حان وصلِکه معتـقد به چنین انتظاری هسـتند( طبـعا  بـه مُاین گـروه )

 از آنان را زیرا، نگرندعداوت می غض ومنکر با نوعی بُ ناهیان از ن به معروف وآمرا
اگر خود هم اهل ، برعکس شمارند.می( جقیام مـهدی موعود)ع ن ظـهور وتأخیراندازا
نوعی رضایت به گناهکاران و عـامـالن  با ه،اندیش ضمیر و عماقِاَ در، گناه نباشند
ایـن نوع از  نمـایند.میرا فـراهـم  مـقدّمات ظـهـورزیرا اینـان ، نگرنـدمیفسـاد 

به  ارها فسادها و تباهی مـخالف اسـت و ،صـالحـاتبرداشـت از آن جهت کـه با اِ
« دیالتیکیشبه »شمارند باید میمطلوب  موجّه و، عنوان مقدّمة یک انفجار مقدّس

ت از آن جهت مخالف اصالحا با این تفاوت کـه در تفکّر دیالتیکی با ،خوانده شود
تر کـه شـکاف، وسیـع شودمیها ازآن جهت اجازه داده تشدید نابسامانی و شودمی
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زیّت اسـت؛ د این مَ ولـی این تفکـّر عـامیانه فـاقِ، تر گرددشـود و مبـارزه پیگیرتر وداغ
 .دهد که خود به خـود منـجر به نتیجة مطـلوب بشودمیفقط به فساد و تباهی فتوا 

نجر به مرج که ار فو این نوع انتظ ،ن نوع برداشت از ظهور و قیـام مهدی موعود )ع(ای
مرده بایـد شـ« یاباحیگـر»و نوعی  شودمیمقررّات اسالم  نوعی تعطیلی درحدود و

 دهد.میشـود به هیـچ وجه با موازین اسالمی و قرآنی وفق ن
  }ّهريشهيد مط ،بر گرفته از كتاب قيام و انقالب مهدي)ع( { 

ـحمّل را مت کمتـرین رنجی سپارند ومیآنها که همـه چیـز را به حضرت صاحب )ع( 
ه ـتند کانی هسمنـتظر ،گاه برای دین خـود یک سیلی هم نخورده اندهیچ وشونـد مین

   شاید از دشمنان بسی خطرناکتر باشند و ...
ی انسان امعدر جو ... یکی از وظایف جامعه منتظران فراهم نمودن مـقدّمات ظهور

ریکی ا در تارشب ، بردمیاسـت. مسلّمـا  کسی که به انـتظار خورشیـد عالـمتاب به سر 
شن ه صبح روبتاریکِ هجران را  افـروزد تـا شبِمیبلکه چراغی  ،کندمیبه سر ن

 وصال پیوند بزند.
کند یمگـیر نا زمینر او، نه تنها انتظار، نشیندمیلذا انسان منتظر هیچگاه از پـای ن

مق ی از عع و زارـال با تضرّدر همین ح دارد ومیبه تـالشِ بـیشـتر وا  بلکه وی را
ال امام قو با زبان حال و کند میطـلب  ،و جان رفع موانع ظهور را از حضرت حقدل 
ا شق آقـدلش به ع ای برای هر کسی است کهاین وظیفه و دخوانمیرا  )عج(غایب

 .طپدمیرای برقراری حکومت عدل جهانی و ب امـام زمـان)ع(
 نوشته محمد نيكنام ( ،) نقل از كتاب مهر جهانگير

  



93 
 
 

 

 30« یالَثارات الحسین »

 یا لثارات» ،جوشدمیشعاری است که همیشه در خون شیعه  ،یا لثارات الحسین
از  ،عاشـورا از ظهر ،ایـن شعاِر شـورآور «)ع( بیایید به طلب خون حسین الحسین:
رنگ  چیـز و به همه ،و در جـام خورشیـد ریخت ،خاک خونیـن کربال برخاست درون

و  ،هاها و هـامونوهکو در  ،ندبیاکَ را و فجرِ بیدار ،شفقِ خونبار را بیاراست ،خون زد
چیز جا و همهدر همه ،در آبادی و شهرها ،و نـهرها و رودها ،هادشـت و جنـگل

 .درا شکل دا هاو نهضت ،ها را به جوش آوردونخ ،وقتجا و همهو همه ،ردستَبگُ
روز را همه و ،ماه را محرّمو همه ،جا را کربال کرده استاین شعار است که همه  

ورشِ ش ،زرگرشِ بشـعار است که بر پـرچمِ شورشیـانِ دورانِ شـو عاشورا ... و همین
شگاه ه دانکه در آزمون ورودی ب هاهمان. نقش خواهـد بست ،( نیزجمهدی )ع
  :کندمیـان وصیفشاند و امـام صادق )ع( این چنین تقبول شـده "انتظار"دپرورِ مجـاه

ـردانی م ،خدا یقین به وهمة وجودشـان ،ند پوالد دلامردانی ،یاران مهدی )ع(... »
روزگر رفش پیدِ. نـدآنها را از جای برکَن ،ها روی آورنداگر به کوه. هاتر از صخرهسخت
 زد. آنجا را به سقوط وادار سـا ،به هر شهر و پـایتختی روی نهدآنـان 

روز و ردان پیاین شیـرم اند.سوارشده گویی آن مردان عقابان تیزچنگالند که بر مرکبها
 ،کشنـدمیـام دست خویش به زین ام  ،بـرای تبـرّک و فرخندگی ،عقـابـان تیـزچنگ

 .جویندمیسان تبرّک و بدیـن
او  و هر چه ،سازندمیها سپر او و جان خویش را در جنگ ،گیرندمیر میان آنان او را د 

مزمة ند و زنخواب ،هنگامشـب ،اوژناناین شیـر . دهندمیاشـاره کند با جان و دل انجام 
 داد بها بامـو تـ ،در هم اندازند ،چون صدای زنبوران عسل ،قـرآن و مناجات خویش
 ادان سـوار بر مرکب ها باشند.و بامـد ،عبـادت خـدای بایستنـد

همچون  و. یشو آنـانند گوش به فرمان امام خو ،آنانند راهبان شـب و شیران روز
هایشان نههای نـور در سیـبسان قندیل ،ای منوّرِ آنانهو دل ،های فروزانـندمشعـل

 .آویخته است
همواره در  و ند استنـان بلآ «ال اله الّا اهلل »ترسند و فریاد میتنها از خدا  ،این مردان  

یایید به ب :سَینالْحُ یا لَثـاراتِ» :شعار آنان. شدن در راه خدایندآرزوی شهادت و کشته
 !است« طلب خون حسین 
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ـاب و تافتـد )می در دل مردمـان پیشاپیش ،ترس از آنان ،آنان به هر سوی رو آورند  
ویش خبه سـوی موالی  دستهایـن خداجویان دسته. (مقـاومت از همه بگیـرد

 « .کندمیآورده و خدا به دست آنان امام حق را یاری روی
 (308ص ،52ج ،)بحاراالنوار

 . ابیمره ی ،دوستفان کوی و شوریـدگان روی که ما نیـز به حلقة عاک)است( امیـد 
 { نوشتة محمد رضا حكيمي ،برگرفته از كتاب خورشيد مغرب}

 :دعا برای فرج    
قِمْنا بِخِدْمَتِهِ وَ اَبِرُؤیَتِهِ وَ  یْنُناعَنْ تَقِرُّ مِمَّ  لْناا رَبِّ مُشاهِدَتِهِ وَ ثَبِّتْ قَواعِدَُه وَاجْعَاَبْرِزْ ی»

 «تَوَفَّنا عَلَی مِلَّتِهِ وَاحْشُرْنا فی زُمْرَتِهِ.
 ز کسـانیا را امن و گـردا هایش را استـوار! دیدارش را آشـکار نما و پایگاه)پروردگارا

ول و مشغـامتـگذاری و ما را به خد شودمیقـرار ده که دیدگانش به دیـدار او روشن 
 .(و برکیش و آییـن وی بمیران و ما را در گـروه او محشور فرما ،دار

 (328/ ص  95)بحاراالنوار / ج

)خدایـا! به  «. عِ خَبَرِهِ عَنَّاطا وَ اِنْقِـبَتِهِی غَیْاَللَّهُمَّ وَ ال تَسْلُبْنا الْیَقیـنَ لِطـُولِ االَمَدِ ف» 
 ا زائلرمان یقین ،گردیدن خبرش از ماشـدن دوران غیبـت او و قطـعخاطـر طـوالنی

 .(مگردان
 (328/ ص  95)بحاراالنوار / ج
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 31« آزمایش بزرگ  ،غیبت کبری» 

د به ایب ،ینیدنسان ا، در این مرحله. بُعد آزمایشی آن است ،یکی ازابعاد غیبـت کبـری  
کشیدن ولط و ،ازفروغ ایمان زنده بدارد دقت متوجّه حال خود باشد و قلب خویش را

ه کوتا ،ه استاو را متزلزل نسازد که چون اصل غیبت به حکمت الهی واقع شد ،زمان
ان لهی پایاوبه اراده  ،گرددمیبودن و درازبودن مدت آن نیز به حکمـت الـهی تعیین 

 ان ـ یاشیط موجب رخنة ،کشیـدن مدت غیبتطول بادادراین باره که م. یابدمی
 یمان راا بقای بر و ،اندهشدارداده، احادیث در ،دلها شود ـ درسیرت های شیطانانسان

این  مستعد ود راخ ،انسان باید با توجه به قدرت و حکمـت خدا. اندتأییدالهی خوانده
نی و انسـا ویطانی شگ ربایندگان از چن ،تا گوهر ایـمان واالی خویش را ،تأیید بسـازد

 . مبلّغان انحرافی و بی اعتماد مصون بدارد
ود ی موععصـر غیبت و مهدسن عسـکری )ع( پدر بزرگوار امام حضرت امام ح    
و  ،(ج)عانخرالزمو تکرار آن در مورد مهدی آ ،دربارة سنّت غیبت در پیامبران ،امّت

و  ب امر دینفرزندم قائم )و صاح ،من پس از» :فرمایدمیچنین  ،مسئلة طول مدّت
 خواهد بغای و ،عمری دراز خواهد داشت ،رانو اوسـت که ماننـد پیامب. ( استامامت
برجا و پاید به افقط کسانی در اعتقـا. هایی تیره گردددر غیبـت طوالنی او دل. شـد

ن مدد ه آناروح خدایی ب و ،خواهند ماند که دل آنان به فروغ ایزدی رخشان باشد
 « .رساند

 (   224/ ص  51بحاراالنوار / ج )

 " الغَیْبَهالتَّعْمیر وَم ـ بِالم السالْأَنْبِیا ـ علیهیَجری فیهِ سُنَنَ "تعبیر  ،در این حدیث شریف
در  ،هـاها و چگونـگیدارد که یـکی از آییـنمی این تعبیر معلوم. قابل توجه است
  شدن و دراز زیستنست یعنی معمّربوده ا «تعمیر» ،زنـدگانی پیامبران

یش ال خوحو مردم  را به  ،و یکی غیبت از مردم ـ بـرای مدّتی ـ نهان گشـتن
 نی استمبراپیا روشن است که آنچه در حدیث بدان اشاره شده است دربارة .گذاشتن

و حضرت  وح )ع(رت نحض مانند ،اندرین بودهمِّعَاند و در ردة مُکه عمرهایی دراز داشته
 .سلیمان )ع(

ازغیبت قائم )ع( و طول »: گویـدمیباره چنین در این ،مالحسن فیض کاشانی نیز   
که این مطلب راپیامبر )ص( و  شدن عمرآن امام تعجّب نکنید!و طوالنی ،کشیدن آن
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و عمرهای  ،های طوالنیغیبـت ،همچنین بسیاری از پیامبـران. انداوصیای او خبر داده
 تمامُ اِ ین وَالدّ  کمالُاِ ".... شیـخ صدوق پاره ای از آنان را در کتاب اند دراز داشته

  «آورده است. به آنجا مراجعه کنید!  "ةعمَالنِّ
 ( 797، ص2)علم اليقين في اصول الدين ج

نان آواریخ در ت وو در زندگانی پیامبران وجود داشته است  سنت الهی است ،آری! غیبت
اه گافتـد که میاتفـاق . ی حکمـت و آزمایـش اسـتضبط است و این امر خود نوع

گی و چگون بیرون رود تا وضع شاگردانکالس درس  اطاقِ برای مدّتی از ،معلّمی
معلوم دارد  ا بهتران ررفتـار و انضباط و کوشایی آنان را در غیاب خود بنگرد و جوهر آنـ

 علم ازمیبـت غا وجـود تا کسـانی را که ب ،ک زنـدحَبیشتر مَهای آنـان را و ارزش
 ا رعایتخوانند و انضباط رمیکوشند و درس می ،کالس ماننــد حالـت حضـور معـلّم

 . به مرتبه ای که در خور آنان است برساند ،کنندمی
  {نوشتة محمد حكيمي ،برگرفته از كتاب خورشيد مغرب}
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  32دولت جهانگیر  ش 

دن آن یر بودولت مهدی موعود)ع( جهانگ یکی از ویژگیهای مشهور« دولت جهانگیر»
مین زی در ااست، حکومت مهدی )ع(، شرق و غرب عالم را فرا می گیرد، و آبادی

د ل و داز عدخیزد و سراسر گیتی اماند مگر اینکه گلبانگ محمدی از آن بر مینمی
ون نگردد. اکیچیز، پیرو حق و تابع عدل مجا و همهشود. در آن حکومت همهآکنده می

حدیث  ورآن قپردازیم زیرا که حقایق معارف، همان معارف به ذکر حدیثی معتبر می
 است و نه چیز دیگری. 

حاب کهف، کند به همان مقدار که اصسال حکومت می 3۰9قائم آل محمد)ص(، ... »
داد پر  وز عدل ست ادر کهف ماندند. او زمین را همانگونه که از ستم و بیداد سرازیر ا

کشد تا می ن رارق و غرب جهان را برای او خواهد گشود. او مردما. خداوند شمی کند
 « .دینی جز دین محمد)ص( باقی نماند..

 ( 290ص 52بحار االنوار، ج )

( 2ست. ا( روایات مدت زمان حکومت مهدوی مختلف 1] دو نکته در مورد حدیث: 
د و ای فاسسی ذرهکشد بدین معنی نیست که اگر کاینکه آن حضرت مردمان را می

دیان اادی از های بسیار زیشود بلکه در روایات آمده است که گروهباطل باشد کشته می
 دیگر مخصوصا مسیحیت به مهدی )ع( ایمان می آورند.[ 

باری، احادیث درباره جهانگیر شدن دولت مهدوی بسیار است و این امر واضح و 
سازد. در می « هلل.. محمد رسول االاهللالاله ا»معروف است. او جهان را پهنه فریاد 

شود. و نیروها بدنها سالم و زیبا میقدرتها یابد. ، خردها کمال می)عج(حکومت مهدی
شود. احکام خدا در همه جهان به اجرا گیر میعدل و داد همه .رسدافزون همه جا می

گردند. عدالت مند میدار از علم دین بهرهکس حتی جوانان و بانوان خانهآید. همهدر می
طور کامل نازل آفاقی و انفسی پهنه گیتی را سرشار می سازد. برکات آسمان به

شود. حیوانات بیابان در آرامی و بیرون داده می برکات زمین به طور کامل گردد.می
طبیعت غرق   .بینند، و در سرشاریکنند، و از یکدیگر زیان نمیمی آرامش زندگی

رسد و ... اینها ترین و پاکترین نوع خود میعالی انسانی، به باالترین و گردند. روابطمی
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همه چنان معروف است و از قدیم معروف بوده است که شاعر و متفکر معروف عرب، 
 گوید: ی نیز، در این چنین میرّعَابوالعالی مَ

 غیطان  بال وَدل الجِالعَ فُعرِیَفَ    نالَ ستقیدُقوم إمام یَتى یَمَ

ا قیام او، ؟ تا بکرد ن امامی که انتقام ما را از ستمگران خواهد گرفت کی قیام خواهدآ»
  «.ها نیز، واقعیت عدالت را بشناسندها و بوستانکوه

لمرو ف. قاین مطالب و مسائل درباره قیام مهدی موعود)ع(، مشهور است و معرو
ت شریبه جهان حکومت مهدی )ع( محدود به ممالک اسالمی نیست، بلکه محدود ب

ه بز جهان ارض، اَ و است« ...  األرضُ أُملَیَ»نیز نیست، زیرا تعبیر معروف احادیث، 
عظم اَ  لیِّورشدن است. گذشته از اینها همه، ظاه )بزرگتر( معَاَ شناسیاصطالح جامعه

الیتی و ثیرات وگاه و مرجع، تأخدا، در میان بشر به صورت رهبر و حاکم و معلم و تکیه
زگار آن رو . درای دارد، که به برخی از آنها در احادیث اشاره شده استی عمدهباطن

ن لیم ایقل سدر واقع ع]یابد و ... دها کمال میرَ شود و خِماهیت زمان دگرگون می
اهد نخو شدن کار ظالمان، ممکنکن شدن و یکسرهفهمد که بدون ریشهنکته را می

ز ابیداد باید  ظلم و تم ووع بپیوندد. در واقع گیاه سبود تا حیات زیبای بعد از ظهور به وق
 د و ازد شوریشه خشکانده شود و این ممکن نیست مگر اینکه در همه جا ظلم نابو
د یز وجومی نریشه قطع گردد. زیرا که اگر ظالمی در جهان باقی بماند گروه مظلو
نگی از چگوای خواهند داشت و حیات واقعی بشر صورت نخواهد گرفت. و این شمه
 ...حال جهان و زمان و انسان است، در عصر ظهور موعود، و حکومت موعود

 برگرفته از كتاب خورشيد مغرب، نوشته محمد رضا حكيمي
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  33یک حکایت 

که از این واهلل را داشت ةدانشمندان آرزوی زیارت حضرت بقی یکی از« ان قفلگردکّ»
 حوزه کشید. در نجف اشرف میان طالبها ریاضت برد. مدتشد رنج میموفق نمی

هله سجد سَپی به مدرا و پیب تَّرَعلمیه معروف است که هر کس چهل شب چهارشنبه مُ
لی وش کرد کوش رسد. مدتها در این بارهبرود و عبادت کند، خدمت امام زمان )ع( می

ها هلد و چشوسل رار حروف و اعداد متبه مقصود خود نرسید. سپس به علوم غریبه و اس
 وراوان ای فها کشید ولی نتیجه نگرفت. ولی به خاطر بیدار خوابیهنشست و ریاضت

شد و حال مناجات سحرگاهان صفای باطنی پیدا کرد. گاهی نوری در دلش پیدا می
به  حاالت این شنید. در یکی ازدید و دقایقی میداد، حقایقی میخوشی به او دست می

ر سفر الن شهنیست مگر آنکه به ف )ع( برای توممکناو گفته شد: دیدن امام زمان 
د وانه شرود. کنی. هر چند این مسافرت مشکل بود ولی در راه انجام مقصود آسان ب
ز فت. روه گرپس از چند روز به آن شهر رسید. در آنجا نیز مشغول ریاضت شد و چل

ر ر بازادن )ع( اهلل، امام زماةوهشتم به او گفتند: اآلن حضرت بقیا سییهفتم وسی
. با یاب شوشرف وساز نشسته است. هم اکنون برخیز ان پیر مردی قفلکّآهنگران درب دُ
 عصرولی د وقتی رسید دید حضرتجا بلند شده روانه دکان پیرمرد شاشتیاق از 

آمیز حبتپیرمردی گرم گرفته و سخنان م اند و باآنجا نشسته الشریففرجهتعالیاهللعجل
ه: کردند همین که سالم کرد حضرت پاسخ فرمودند و اشاره به سکوت کگویند. می

ه ارف بع و واجب است و خودش دانشمند ،امام است تماشا کن )امرِ سیریاکنون 
ان آمده و عصازن میدهپیرزنی ناتوان و قد خ ؛ای ایستاد. در این حال دیدمسئله، در گوشه

ه بفل را ین قست برای رضای خدا ابا دست لرزان قفلی را نشان داد و گفت: ممکن ا
 مبلغ سه شاهی از من بخری، که من به سه شاهی نیاز دارم.

عیب و سالم است. گفت: خواهرم این قفل پیرمرد قفل را گرفت و نگاه کرد، دید بی
دوعباسی)هشت شاهی( ارزش دارد زیرا پول کلید آن بیش از ده دینار نیست. شما اگر 

ن بدهی من کلید این قفل را می سازم و دهشاهی قیمت آن ده دینار )دو شاهی( به م
خواهد بود. )گویا کلید نداشته است( پیرزن گفت: نه به آن نیازی ندارم شما این قفل را 

کنم. پیرمرد با کمال سادگی گفت: خواهرم تو سه شاهی از من بخرید شما را دعا می
سلمان را ارزان بخرم و حق کنم که مسلمانم. چرا مال ممسلمانی و من هم ادعا می
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کسی را ضایع کنم. این قفل اکنون هشت شاهی ارزش دارد، من اگر بخواهم منفعت 
دن رمنفعت ب ببرم به هفت شاهی میخرم، زیرا در دوعباسی معامله بیش از یک شاهی

کنم خرم و باز تکرار میمن هفت شاهی می ی،انصافی است. اگر میخواهی بفروشبی
آن دو عباسی است چون من کاسب هستم و باید نفعی ببرم یک که قیمت واقعی 
حت اگوید. نارکرد که این مرد درست میخرم. شاید پیرزن باور نمیشاهی ارزانتر می

گویم هیچ کس به این مبلغ راضی نشد. من التماس کردم شده بود که من خودم می
گیرد و سه شاهی نمی که سه شاهی خریداری کنند زیرا مقصود من با ده دینار انجام

پول مورد احتیاج من است. پیرمرد هفت شاهی پول به آن زن داد. قفل را خرید و 
همین که پیرزن رفت امام )ع( به من فرمود: آقای عزیز دیدی و این منظره را تماشا 

نشینی الزم کردی؟ این طور باشید و اینجوری بشوید تا ما به سراغ شما بیاییم. چله
شدن سودی ندارد. عمل صالح داشته باشید و متوسل)علوم غریبه( فر نیست. به جَ 

 مسلمان باشید تا من با شما همکاری کنم. 

ا را د و خددار مرد دین از همه این شهر من این پیرمردرا انتخاب کرده ام زیرا این
 وت کرد ض حاجداد. از اول این بازار این پیرزن عرشناسد. این هم امتحانی که می

کس یچد، و هبخرن او را محتاج و نیازمند دیدند همه در مقام آن بودند که ارزانچون 
ای بر او هشاهی خرید، هفتحتی سه شاهی نیز خریداری نکرد ولی این پیرمرد هفت

 کنم. یمپرسی آیم و از او دلجویی و احوالگذرد مگر آن که من به سراغ او مینمی

 {ز شيفتگان حضرت مهدي )ع( نوشته: رجائي خراساني}بر گرفته از كتاب پنجاه داستان ا
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  34ش   (عج)نشانه یاران حضرت مهدی 

 « های یاران حضرت مهدی )ع(نشانه»

ها آسمان ها درپدر و مادرم فدای یک گروه اندکی باد که اسامی آن»امام علی )ع(: 
 «معروف و در زمین ناشناخته است. 

 ( 512)ينابع الموده، ص 

 رجستگیبا و یار موعود بر سینه اصحابی زیبنده خواهد بود که ویژگیه شک نشانبی
 دیگران ممتاز ساخته باشد.  های خاص، آنان را از

 که این خجسته دالن از تبار خورشیدند   ز جلوه های رخ تابناکشان پیداست

 ظارهن )ع( نصوماها و اوصاف یاران جوان او را در کالم معهایی از نشانهاکنون جلوه
 کنیم می

 دلباختگی به خدا: 

یر مؤمنان ست. اماخته جویی، پارسایی و پیوند با پروردگار، با حیات یاران موعود آمیخدا
 گیشایست را به ؤمن هستند که خدایمردانی م» می فرماید:، )ع( آنان را گنج نامیده

 «شناخته اند. 

 (449يتابع الموده، ص)

، های آهن استردانی که گویا دلهایشان پارهم»گوید: امام صادق )ع( در وصفشان می
دارند و زندهخواب و شبکید. سبُالآغبار تردید در ذات مقدس خدای خاطرشان را نمی

یشان نور ا دلهاگوی های فروزانند؛کنند. همانند چراغدر نماز بسان زنبور عسل زمزمه می
کنند و می ادت دعاباران است، از ناخشنودی پروردگارشان هراس دارند و برای شه

 «شدن در راه خدایند.آرزومند کشته

 ( 308، ص52بحار االنوار، ج )

یر شان به تفسدیده»و براستی ایشان، تفسیر این کالم موالیمان علی)ع( هستند که: 
فس نیل و در تکمهای حکمت بنوشند )قرآن که شنوند روشن شود، بام و شام جام

 «بکوشند(.
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 ( 146،ص150نهج البالغه، خطبه 

 فرمانبری و شیدایی: 

مامشان از رمان ابر فدر برا»آنان در اطاعت و پیروی از مهدی)ع( زبانزدند، بدان حد که: 
 «هستند تربنده مطیع، مطیع

 «امام می باشند. پر تالش و کوشا در پیروی از»و در توصیفی دیگر: 

 ( 63، ص 1)عيون اخبار الرضا)ع(، ج 

ان گرفته، در می ام راوار شمع وجود امبه هنگام نبرد، پروانه»و در منظر امام علی )ع(: 
 «محافظت می کنند.

 (308، ص52) بحار االنوار، ج 

 تا گام نهادیم به صحرای محبت   از خویش رهیدیم و به دلدار رسیدیم 

 بصیرت و بینش:

های باد شود که آنان اسیر تندبینی همراهان مهدی )ع(، سبب میآگاهی و روشن
ا رستقیم مراط صند، شایعه و تهدید نگشته، تن به شک و شبه ندهند و با بصیرت، ترف

رها ، شمشیآورد چون فرمان خدا آزمایش را به سر»فرماید: بپمایند. حضرت علی)ع( می
رشان روردگاپاعت ط ،و بصیرتی را که در کار دین داشتند آشکار کردند ختندآدر راه حق 

 «را شنیدند. را پذیرفتند و فرمان واعظشان

 (130،ص9شرح نهج البالغه،ج

 قدرت و شجاعت:

ز سنگ یشان اانهایاران مهدی)ع( توان و قوت چهل مرد دارند، شیران میدان رزمند و ج
هنگامی »دارد: یان مبودن آنان با ترس، چنین بیخارا محکم تر. امام باقر)ع( در بیگانه

یشتر بز شیر ار او أت و دلیری هر یاظهور نماید، جر )ع( که قائم ما قیام کند و مهدی
 «گردد.می

 ( 184، ص 3حلية االولياء، ج
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شود د میه فوالدلهایشان چون قطع»تازند زیرا که محابا در صحنه کارزار میآنان بی
 «.که اگر با آن دل، خود را به کوه بزنند آن را از جای بر کنند

 ( 224بشاره االسالم، ص )

 دوستی و ایثار:

لی عی همدواق گستراند، بدان حد که تفسیرا بر دوستی یاران صبح سایه میلطف و صف
دوستان » ان راایش توان در آیینه انس آنان نظاره کرد. پیشوای یازدهمرازی را میو هم
و  یک پدر گویا»گر است: نامد. اوج محبت ایشان در این کالم معصوم جلوهمی« با صفا

 «.است آکنده دیگرای آنان از محبت و خیرخواهی به یکاند، دلهمادر آنان را پرورانده
 خداوند»فرماید: پیامبر اسالم)ص( این انس و الفت را یک عطیه الهی دانسته، می

 «کند.های آنها را باهم مهربان میدل

 ( 372، ص 52بحار االنوار، ج 

 نظم و ترتیب: 

است،  دی )ع(مه ی یارانیکپارچگی و هماهنگی، تدبیر و نظم، سیره عملی و پیام رفتار
یوه شست. حرکت و سکون، آرامش و پیشرفت و عملکرد آنان با نظم آراسته شده ا

نگرم، زی و یمرا  گویا آنان»ای که امیر مؤمنان )ع( از آن چنین یاد می کند: پسندیده
 «سند.لبا هیأتی یکسان، قد و قامتی برابر، در جمال و برازندگی همانند و هم

 ( 148مالحم، ص)

تان دوس»دهد: یدلبندش خبر میز این ویژگی باران را به فرزند امام حسن عسکری)ع( ن
انبها که رّ گرای دُهباصفا کارها را چنان به نظم و ترتیب درآورده اند که همچون دانه 

 «اند.ای قرار گیرند، شمع وجودت را احاطه کردهدر رشته

 (35، ص52)بحار االنوار ، ج 

 ب جوانان، ياوران مهدي )عج(؛ نوشته محمدباقر پور اميني{}برگرفته از كتا
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  35چند پرسش و پاسخ  ش 

 « چند پرسش و پاسخ »

 «آیا اطاعت از احکام نایب امام واجب است؟»پرسش نخست: 

انی امل ربکالم عپاسخ: آری، اطاعت از حکام نایب واجب است. نایب امام در هر عصر، 
کامل  ومونه ندر بعد علم و آگاهی و تقوی و تعهد، جامع آن عصر است. عالمی که، 

« شرعیه والیت»و تعیین و تأکید امام)ع(، صاحب  صّنَعل و باشد. چنین کسی، به جَ
ط دین خدر  است و در عصر غیبت، پیروی از او الزم است و حرکت در خط او، حرکت
گشایی در هجبه و خط ائمه طاهرین است و مقابله با او، و موضعگیری در برابر او و

ج از خط مه، خروه قیام در برابر او و توهین و تحقیر اوهمه و هتا چه رسد ب -قبال او 
ز اخروج  ست واامامت و قرآن است. و خروج از خط امامت و قرآن، خروج از خط نبوت 

از  . آنچهمه ماو تعلیمات ائ خط نبوت خروج از خط دین و توحیداست. این، دین ماست
که آن  یت شدهروا یث استفاده می شود، این است. چنانچه از امام صادق)ع(آیات و احاد

: در آن پرسید هارِرزمانی بر مردم فرا رسد که پیشوایشان غایب گردد. زُ»حضرت فرمود: 
بزنند  ند چنگدار زمان مردم چه کنند؟ امام صادق )ع( فرمود: به همان امر والیتی که

 «تا برایشان تبیین شود.

 ( 350، ص 2ين، ج كمال الد

آیا نایب امام یک مقام تشریفاتي است یا یک مقام »پرسش دوم: 

 « تشکيالتي؟

پاسخ: نه، نیابت از امام، یک مقام تشریفاتی نیست. بلکه، یک مقام تشکیالتی است. 
قاعده باشد. بلکه باید اصول نظم و بیتواند سازمان نیافته و دیمی و بیبنابراین نمی
که  -عایت گردد و از هرگونه هرج و مرج، و تعدد مراکز و اختالف نظرالزم، در آن ر

دور باشد. هر کسی که چند سالی درس خواند و  -می شود موجب تشدید قدرت مذهبی
زحمت کشید و مجتهد شد، اگر شرایط الزم فقاهت را داشته باشد، فقیه هست اما زعیم 

شود که هر کسی در این نمی و رهبر و اقامه کننده سیاست اسالمی نیست، پس این
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مقام قرار بگیرد و جمعی را گرد آورد، اموالی را صرف کند و قدرت مرکزی اسالمی را 
تواند بهای چند سال فقه تجزیه نماید، و مسلمین را دشمن کام سازد. جامعه تشیع نمی

نوشتن هر کسی را، به قیمت نابودی و اصول خواندن و درس خارج گفتن و رساله
یت فرهنگی و میرا  خونین و حیثیت اجتماعی خود بپردازد. رهبری برای نظم و موجود

سازماندهی و ایجاد تشکیالت و بقا و گسترش تشیع است، هر چه با این هدف معارض 
 شود. باشد، کنار گذاشته می

 « بردار است؟ آیا مقام نيابت تجزیه»پرسش سوم: 

 وانستن قه دفمقام غیر از نیست. این  بردارپاسخ: نه، مقام نیابت از امام تجزیه
محتوای  کردن و بیان احکام نمودن و مدرس خارج بودن است. این مقام،اجتهاد

می، و هم یت اسالترب تشکیالتی دارد. بنابراین هم باید متوجه مصالح فرد، از راه اشاعه
ن میا دانیم کهمتوجه مصالح جمع، از راه اقامه سیاست اسالمی، به خصوص که می

در  ر یکهجدایی نیست.  (خط زندگی اجتماعی) و سیاست (تربیت )خط زندگی فردی
گر یاست اسشد، ای، تربیت اسالمی نباساز دارد. اگر در جامعهآن دیگری نقش سرنوشت
 ای، سیاستهبرد، و اگر در جامعق نیست و کاری از پیش نمیاسالمی هم باشد موفّ

 برد.مییش نباشد، موفق نیست و کاری از پ اسالمی نباشد، اگر تربیت هم اسالمی

 « در عصر غیبت کیست؟ ،پرسش چهارم: معلم تربیت و مدیر سیاست

عصر  ر ایندمسلمین  نایب امام است. و پاسخ: معلم تربیت و سیاست در عصر غیبت،
 ستداللابدان  که در امامت -اند و طبق قاعده لطف کالمی سرپرست رها نشدهنیز بی

ری شعار ن و رهبای احکام قرآو اجر و احیا ایب امام به جای امام قرار دارد.ن -می شود 
 دادن جامعه قرآنی به عهده اوست. قرآن و تشکیل

 {بر گرفته از كتاب خورشيد مغرب، نوشته محمد رضا حكيمي}
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 36ماره ش «السالمشباهت امام زمان)ع( با ائمه معصومین علیهم »

 : شباهت به امیر المؤمنین)ع(

( جائم)عقضرت اظهر صفات امام علی)ع( علم و زهد و شجاعت بود که تمام آنها در ح

 نمودار است. 

 شباهت به امام حسن مجتبی)ع(:

، ت نیکوین صفحلم و بردباری بود و از جمله آثار ا، بارزترین صفات امام حسن)ع(

. ببیند هاواسری نکردن در مواقعی است که شخص از دیگران نارآرامش داشتن و سبک

ا مز دست اکه  ها و ابتالهای شدیدِ موالیمان حضرت حجت)عج(که اگر ما در ناراحتی

ار پی ی آن بزرگور کنیم به حلم و بردبارتفکّ، بیندمسلمین و به خصوص شیعه می

  بریم.می

 شباهت به امام سجاد)ع(: 

وی ذ»و « ندیسید العاب»، «زین العابدین»بارزترین صفات آن حضرت عبادت بود که به
چهـره  بـا آن»( نیز آمده اسـت: جت امام زمان)عشد. در وصف عبادنامیده می« ناتفِالثّ

پدرم ندای آن کس که شبش را در ، خوابی شب نیز آمیخته استزردی بی، گندومگون
  ( خواهد گذراند.)کنایه از بیداری حال سجود و رکوع و ستاره شماری

 (81ص، 86ج، ربحار االنوا -)امام موسي كاظم)ع(

 شباهت به امام باقر)ع(: 

 عبـداهلل بـن شباهتش به رسول اکرم)ص( بـود. لـذا جـابر، بارزترین صفات آن بزرگوار
مائل شعبه قسم به پروردگار ک»انصاری هنگامی که نگاهش به امام باقر)ع( افتاد گفت: 

 )ع(دمام سـجاا و)ع( و امام حسین)ع( با اینکه جابر قبل از آن امام حسن «.پیغمبر است
 بارة آنها چنین سخنی نگفته بود.ررا دیده بود ولی د

 (223ص، 46ج، )بحار االنوار

ر د، ترین مردم بـه پیـامبر اکـرم)ص(شبیه»در مورد صاحب الزمان)عج( نیز آمده است: 
 «.شمائل و اقوال و افعالش
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 شباهت به امام جعفر صادق)ع(: 
رای امام بمردم بود به طوری که  برای احکام کشف علوم و بیان، تشافمشهورترین ص

 مـانزلوم در ع( و نشر و جر نشد. در مورد امام زمان)عیسّاین امر مُ پیش از آن حضرت
 از امام صادق)ع( آمده است: ظهور
حـرف  کنون )و تـا زمـان ظهـور( غیـر از دوبیست و هفت حرف است. مردم تـا ،علم»

آید و بـه آن ر بیرون میت و پنج حرف دیگکه قائم ما خروج کند بیساند. وقتینفهمیده
 « شود ... دو حرف ضمیمه می

 (336ص، 52ج، )بحار االنوار

 شباهت به امام موسی کاظم)ع(:

همین  ( نیزجعه و شدت ترس از دشمنان بود. موالی ما حضرت قائم)این امام دچار تقیّ
 طور است. 

 شباهت به امام رضا)ع(: 
ن ی پدرابرا ا برای آن حضرت قرار داد به طوری کهخداوند ریاست و مقام ظاهری ر

کند و دل میبمنیت خداوند ترسش را به ا، ( نیزجطاهرینش واقع نشده بود. برای قائم)ع
است نشده  سرمی پیشینیان از احدی طی خواهد داد که برایاو را در زمین اقتدار و تسلُّ

 .سلطان شب تار بر

 شباهت به امام جواد)ع(:

شت هش از( )بی وبزرگوار وقتی به امامت رسید که به سن مردان نرسیده بود  آن امام

ند له بودج سا( نیز در حالی که پنجامام زمان)ع بهار از عمر شریفشان نمی گذشت.

 امامت را به دست گرفتند. 

 شباهت به امام هادی)ع(: 

ن ه دشمناکری برای امام هادی)ع( هیبتی بود که نظیر آن برای هیچ کس نبود به طو

مین ( نیز هجدادند. قائم)عهایی برای آن جناب انجام میها و تعظیمآن حضرت احترام

 ه ویژه در دل دشمنان هیبت و رعب خاصی دارد.ب -طور است

 شباهت به امام حسن عسکری)ع(: 
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امی ه هنگکمانند امام هادی)ع( دارای هیبت خاصی بود ، امام حسن عسکری)ع( هم
 افتاد. حضرت صاحبلرزه بر اندام دشمنان می، افکندمن نظر میکه آن حضرت به دش

 باشند.   االمر)عج( نیز به همین صورت می

 چند نکته احکام راجع به حضرت مهدی)عج(: 

ر ب)بنا  .ساندن جائی از بدن به نام مبارک امام زمان)عج( بدون وضو حرام استر -

 و گناه السالم حرام استعلیه« دیمه»زدن به نام مبارک احتیاط واجب(. مثال  دست

 دارد. 

 (319مسأله، )رساله توضيح المسائل امام خميني

  ست.انجس ، دگر مسلمانی به امام زمان)عج( دشنام دهد یا با او دشمنی داشته باشا -

 (110مسأله ،امامالمسائلتوضيح)رساله

هـا بـه امـام زمـان)عج( ینند ادار به وسیله گفتن یا نوشتن یا اشاره و یا ماناگر روزه -
     اطل است.وزه او بر، ا توبه کنداگر چه فورا  بگوید دروغ گفتم ی، عمدا  نسبت دروغ بدهد

 (1596مسأله، )رساله توضيح المسائل امام خميني

 ست.االزم ، حترام گذاشتن به کاغذی که نام امام زمان)عج( بر آن نوشته شده استا -

 (140مسأله، خميني)رساله توضيح المسائل امام 
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 37ش «شباهت امام زمان)ع( با سید الشهدا امام حسین)ع(»

 منکرازمعروف و نهیبهامرهتمام هر دو امام بزرگوار در الف(شدت اِ

های آن ژگیمالحظة تقیّه را نکرد و این وی)ع( امام حسین، چنانچه ساالر شهیدان
 حضرت بود. 
رسد. می ایانود که به ظهور ایشان تقیّه به پطور خواهند بنیز همین )عج(امام عصر

: مودندوی فرو تشکیل جامعة مهد )عج(راجع به ظهور امام زمان)ع( چنانچه امام صادق
 «.این پیروزی دست نخواهد داد جز در غرقاب خون و عرق»

    (243ص، 2ج، بحار االنوار)

 )ع(  ب( اهتمام پیغمبران گذشته به گریستن برای امام حسین

هتمام اظیر نر پا نمودن مجالس سوگواری و مرثیه پیش از شهادت آن جناب؛ که و ب
ظهور  و طلب)عج( الحسنبنةدر دعا کردن برای فرج موالیمان حج، امامان گذشته است

 آن حضرت پیش از وقوع غیبت. 

 دو بزرگوار توسط فرشتگان  باال بردن هرج(

ه د متعـال بـرا بـه اذان خداونـ )عـج(عصـرامام و )ع(فرشتگان هر دو بزرگوار )امام حسین
ده آورده شـ چنانچه در شباهت امام زمان)ع( به ادریس ایـن مطلـب، آسمان باال بردند

     است.
 ( 225ص، 1ج، )مكيال المكارم

 د( نبودن بیعت طاغوت زمان بر آن دو بزرگوار؛

بـه »: ددر اوصاف امام حسین)ع( آمده است که در روز عاشورا به آن حضرت عرض شـ
 حکم و حکومت عموزادگانت سر فرو آور. امام حسین)ع( فرمود: 

 «لْعَبیدا فِرارَ وَ ال اَفَرُّ وَ اهلل ال اَعْطیکُمْ بِیَدی اِعْطاء الذَّلیلِ ال»
فـرار  دهم و مانند بردگـاننه به خدا قسم دستم را از روی خواری و ذلت به شما نمی»

 «کنم.نمی
برم اگر قصـد به پروردگار خود و پرودگار شما پناه می سپس فرمود: ای بندگان خدا من

برم از هر متکبّری که بـه روز آزار و سنگسار مرا دارید و به پرودگار خود و شما پناه می
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 زندگی از ت بهترحساب ایمان نداشته باشد. )و نیز آن حضرت فرمود:( مرگ در حال عزّ
  .تذلّ با

کنند که بیعت هیچ طـاغوتی وقتی ظهور می آمده است که )عج(در مورد حضرت حجت
  . بر گردن آن بزرگوار نیست

 (225ص، 1ج، مكارمال)مكيال 

 ترین مصیبتها است؛هـ( مصیبت آن دو سخت

دم ایـن آای »که در گفتگوی آدم و جبرئیل آمده کـه گفـت:  )ع(اما مصیبت امام حسین
 «.ن کوچک خواهند بودها در کنار آگردد که مصیبتفرزند تو به مصیبتی دچار می

   (245ص، 44ج، بحار االنوار)

 است.  شدید نیز مصیبتش طوالنی و محنتش (ج)عو اما قائم

 و( طلب یاری کردن توسط آن دو بزرگوار؛ 

خواسـت  یاری، ه به سوی عراق خروج کندخواست از مکّمیهنگامی که  )ع(امام حسین
ده لقـاء اهلل نمـو و خودش را مهیـایبخشد هرکس جان خود را در راه ما می»: و فرمود

 « .کنماست با ما بیاید که ان شاء اهلل من فردا حرکت می
  (256ص، 1ج، مكيال المكارم)

عی آن حضرت و پیروان واق طلبدمییاری، نیز هنگامی که ظهور نمایند( ج)عامام زمان
 گرد او جمع خواهند شد. 

 خروج از مدینه به مکهز( 

ه وی کوفبه س ه نزول کرد و سپساز مدینه بیرون رفت و در مکّ انترس )ع(امام حسین
ی افتد که خبر صحیحمینیز نظیر همین برایش اتفاق ( ج)عحرکت نمود. حضرت حجت

ا به از آنج(  ج)عفرستد و مهدیای را به مدینه میپس سفیانی عده»آمد: )ع( از امام باقر
ه به مکّ( ج)عهدیکه حضرت م رسدبه ارتش سفیانی خبر می، کنده کوچ میسوی مکّ
د وار انسرسند تا اینکه تری به او نمیفرستد وللشکری در تعقیب آن حضرت می، رفت
 شود. ه میمکّ
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یداء یا بَ»کن: دا میپس منادی از جانب آسمان ن، آیدلشکر سفیانی در بیداء فرود می
 «.وم: ای بیدا این گروه را نابود کنالقَ ابیدی

 خداوند که مانندآنها باقی می برد و فقط سه نفر ازو میپس زمین آنها را فر
  «.هستند کلب قبیلة از آنها وگرداند بر می عقببه را  هایشانصورت

    (255ص، 1ج، )مكيال المكارم

 

 چند نکته: 

 یارت رااین ز، ی ما توجه کنیدهر وقت خواستید به سو»فرمودند:  امام زمان)عج( -
 «شود:آغاز می چنین بخوانید که

باشد که در می این زیارت معروف به زیارت آل یاسین  [«یاسین...  لی آلِعَ سالمٌ »

     ]آورده شده است. 863مفاتیح الجنان صفحة 
 حاج شيخ عباس قمي(  ، الجنان حمفاتي)

 ران اماماز یاو، هرکس چهل صبح دعای عهد را بخواند»فرماید: امام صادق)ع( می -
ش بیرون قبراز خدا او را ، ش از ظهور آن حضرت بمیردباشد و اگر پی( میزمان)عج

 ه به اوهزار حسن، آورد تا در خدمت آن حضرت باشد و خداوند برای هر کلمة آنمی
  کند.وی را محو می کند و هزار گناه ازعطا می

 (892ص، عباس قمي، )مفاتيح الجنان
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 38ماره ش «سازان از مشرق قیام زمینه»

پـردازیم کـه در آن نقـش نیروهـای مردمـی در شماره به ذکر حدیثی مهـم می در این
ل و اهـ، گردد. چه بسـا متـدّینینیت بسیج عمومی به روشنی دریافت میو اهمیّ، ظهور

 سـادگی و عـدم تأمّـل در مسـائل واز سر سسـتی  -علم و روحانیونی داشته باشیم که
همـه جـای ، که به هنگام ظهـورندارند پ -اجتماعی و بشری و حکمتهای موزون الهی

و ، های اسالمی و شهرهای شیعیخبری است. حتی سرزمینجهان غرق در فساد و بی
و در ، رسـددیگر احدی که رویی به حق و فضیلت داشته باشد در جهـان بـه هـم نمی

 افتد. چنین شرایطی ظهور بزرگ اتفاق می
، ظهـور ت که جهان عصـرمطلب اینگونه نیست. درست اس، اما بر اساس احادیث دینی

هـای ر آبادیبـه ویـژه د، ولی در گوشه و کنار جهان، جهان آکنده از ستم و بیداد است
، نـداندک بسیار بشر جهان با کل مردمی هستند که اگر چه در مقایسه، اسالمی و شیعی

بـه او و  و آماده پیوسـتن، اندولی معتقد به حق و بصیر در امر حقّند و چشم براه مهدی
شـود کـه ایـن مـردم برند. با تأمّـل در احادیـث روشـن میک و یاری او به سر میکم

واند بود. اند و دارای تشکیالت و قدرت؛ و بدون این نتتا حدی سازمان یافته، )منتظران(
ی نیز و قوانین اجتماع، های جاری خداییو سیر ارادة الهی و سنّت، یعنی حکمت تکلیف

حتی  آمده است که -اندنی نقل کردهکه شیعه و س -وایتچنین اقتضای دارد. در چند ر
کنند و مقدمات حکومـت مهـدی)ع( را فـراهم پیش از ظهور مهدی)ع( مردمی قیام می

 کنند. می
تـاب خـود کبـاب پـنجم از ، محدِّ ِ معروفِ اهل سـنّت، حافظ ابوعبداهلل گنجی شافعی

 ده اسـت:ر آنجا نقل کـردربارة حضرت مهدی)ع( را اختصاص به همین مطلب داده و د
 « .سازندمیکنند و زمینة حکومت مهدی را فراهممردمی از مشرق قیام می»

 ( 147ص، هندي متقي البرهان الزمان/صاِحب َاخبار في البيان)

 گوید:حافظ گنجی پس از نقل این حدیث می

ن حجّـت و عالمـا، که آن را راویـان مؤثّـق، ن و صحیحسَحدیثی است حَ، این حدیث»
 «است. آورده ن ماجة قزوینی آن را در کتاب سُنَن خودبو حافظ ا اندوایت کردهر

ده ست و از امام علـی)ع( روایـت شـااین مضامین آمده ، ها و مدارک شیعه نیزدر کتاب
 است که فرمود: 
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  «.است مشرق طرف از، مهدی کار شروع»
 (  252ص /52ج )بحاراالنوار/

و  شـته اسـتگدر دورة حکومت مهدی)ع( یـاد ، ز)ایرانیان( نی مجَحضور عَ، در احادیث
های گونـاگون آن حکومـت و فـراهم اینها همه حاکی از حضور مردم است در صـحنه

 ار... آن روزگ است بر لزوم آمادگی برای رسیدن آن ایّام و یو دلیل ساختن مقدمات آن
 حکومـت کـه، انـداشکالی که برخی از متفکرین اجتماعی گذشته مطرح کرده، بنابراین
شـود. پاسـخ داده می، پـذیردچگونه بدون مقدّمه و ابتدا به ساکن تحقق می، مهدی)ع(

تنِ حقـق یـافاین گوینده در همة احادیث و مطالب مربوط به ظهور دقّت نکرده است. ت
چینی و مقدّمـه و ابتـدا بـه سـاکن نیسـت. بلکـه بـا مقدمـههـم بی چندانحکومتاین

 های خراسـان و خراسـانیانو حرکت پرچم، است [زمین] سازی قیامگران مشرقزمینه
 . منتظر.. حرکِمت بصیر پس ابتدای به محرک است: تودة مؤمنِ، )ایرانیان(

از ، خود پیش از ظهور کامل حق و عدل، ظرانتوان تصور کرد که حتی منتدر اینجا می
اگر  -ایزها انداو ت، اندتکِ احکام و نوامیس بودهاز بس شاهد هَ، اندفشار ظلمی که دیده

آوردنـد و چـه بسـا هـایی بـه دسـت میموفقیت -انـدچه نسبت به سطح جهان اندک
شـود هایی میزمینـه، هاای از جهان تشکیل دهند. و همین موفقیتحکومتی در گوشه

و همـین  برای گردهم آمدن و به هم پیوستن صفوفی مؤمن و بصیر و متحرکِ منتظر.
 گویندرسند و به ندای او پاسخ میمی )عج( دعوت مهدیصفوفند که سرانجام به دورانِ

دهنـد. حـدیثی از امـام میتشـکیل و وارثان زمین را  و هستة اصلی مقاومت مومنان را
تواند منطبق با این های معتبر روایت شده است که میدر برخی از کتاب، محمد باقر)ع(
 تلقّی باشد. 

: مد باقر)ع( روایـت کـرده اسـت کـه فرمـوداز امام مح، حدیث این است. ابوخالد کابلی
و ، کننـدایران( در طلب حق قیام می، )خراسان نگرم مردمی را که از مشرقگویی می»

و بـه آنـان پاسـخی داده ، کننـدشود. پس از مدتی باز قیام میبه آنها پاسخی داده نمی
زنـد. در ایـن خیبه پیکار و مبارزة خونین بـر می، بینندشود. چون وضع را چنین مینمی
زننـد. پذیرند و دست بـه شـورش میاما نمی، دهندخواهند به آنان میآنچه را می، باره

کنند. کشتگان این قیـام می )عج(آوردند تسلیم مهدیاینان حکومتی را که به دست می
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خـود را بـرای خـدمتِ ، ن زمـان را درک کـنمآ، شوند. اگر منهمه شهید محسوب می
 «کنم(آماده میدارم. )و مهدی نگاه می

 غيبت نعماني(    /243ص، 52ج، )بحار االنوار

 }بر گرفته از كتاب خورشيد مغرب نوشته محمد رضا حكيمي{
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 3۹ماره ش «امام شناسی و زیارت جامعه »

 پیامبر اسالم حضرت محمد)ص( فرمودند:
لی کـه امـام یرد در حـاس بمکهر  «.مَنْ ماتَ وَلَمْ یَعْرِفْ اِمامَ زَمانِهِ ماتَ میتَه  جاهِلیَّه »

  عصر خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده است.
 (359ص، 1ج، )الغدير

های حدیث اهل سنت در کتاب از این روایت که به تعبیرهای مختلف و با سند مطمئن
ی ضرورت کاوش پیرامـون امامـت و شـناخت امـام بـه خـوب، و شیعه ضبط شده است

 شود. استفاده می
 975فحه صـ «مفاتیح الجنـان»زیارتی است که در ، ترین منابع شناخت امامیکی از به

شـود. غیره میکه مشتمل به زیارت جامعة کبیره و صـ، آمده است. زیارتی به نام جامعه
دی جدید و با دی بینش فرد مسلمان را افزایش داده، مفاهیم واال و پر معنای این زیارت

دام الب و اسراری است که هر کـارت حاوی مطنگرد. سراسر این زیبه مسألة امامت می
 ها باشد. ها و حکمتتواند سر چشمه بسیاری از  شناختمی

یـارت حکایتی نقل شده است که در آن مشخص شده که این ز 987در مفاتیح صفحه 

 زیارت عاشـورا، باشد. در این حکایت خواندن نوافل( میجمورد توجه حضرت صاحب)ع

 ست. ( بیان شده اجمورد توجه و مؤکّد حضرت صاحب)عو زیارت جامعه از نقاط 

ف به ال در نجامام پانزده س»: همچنین در شرح احواالت امام خمینی)ره( آمده است که
هایی که به ستثنای شببه ا، در تمام شبها، خوانندطور مرتب زیارت جامعة کبیره را می

ر هـ -نـدوانسـتند بیـرون بیایته حدی که نمیب، رفتند یا به شدت بیمار بودندکربال می
جامعـه  زیـارت آمدنـد ودر یک ساعت خاص به حرم مطهر مـوالی متقّیـان می، شب
   «.خوانند..می

 (185ص، )سيره اخالقي امام خميني)ره(

وسط و مت، مّیآری! این زیارت برای تمامی اقشار مناسب و الزم است. برای عارف و عا

نظـام  ست سودمند است. امام خمینی)ره( کـهکه طالب خیر ا ضعیف و غنی و هر کس

، پیمایـددهد و مراتب انسانیّت را یکی پس از دیگری میرا پایان می 25۰۰شاهنشاهی 

 گیری از نور وجودی امام معصوم کاری از پیش ببرد! توانست بدون بهرهمگر می
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در ظـیم عی ایـن گونـه تحـولّ، آری! امام خمینی)ره( یکی از شاگردان مکتب اهل بیت
 آورد. افکار عمومی جهان پدید می

دلها  ظرفیت، مردم را وسعت بخشیده دیدِ، تأمل و اندیشیدن در معانی عظیم این زیارت
ه کدهد و این همان چیزی است را افزایش داده و معرفتی مضاعف به فرد مسلمان می

 کند. ریزی میاصل و پایة مقدمات شهور امام عصر)عج( را پی
ر وط انـواع رسالت و محل نزول مالئـک و هبـای خاندان نبوّت و موضِ سالم بر شما»

مقـام  نتهایمُ صاحبان و الهیمعرفت و علم هایوحی الهی و معدن رحمت حق و گنج
هـای روحـانی و ارکـان م و مالـک نعمتمَـصـول صـفات کریمـه و پیشـوای اُلم و اُحِ

حکـم نهای مگان و سـتوبزرگواری و نیکوکاری و عماد نیکویان عالم و بزرگ وقائد بند
مبـر... شهرهای علم و درهـای ایمـان و امینـان اسـرار خـدای رحمـان و فرزنـدان پیغ

 داران علم و تقوی و خردمنـدان بـزرگ و صـاحبانهای امّت و پرچمهای تاریکیچراغ
هـای حجت عقل کامل و پناه خلق و عالم و وار  پیغمبران حق و مثل اعالی الهـی و

 اهل دنیا و آخرت. بالغة الهی بر تمام 
هایتان محل معرفت خداست و مسکن و برکـت حـق و معـدن سالم بر شما باد که دل
ی را مـوال خـدا، خدا... هر که شما را موالی خود شـناخت رِّحکمت الهی و حافظان سِ

ما ه سـوی شـخود دانسته... حق با شما و در خاندان شما و مبدأش از شما و مرجعش ب
داللت  خوانید و بر طریق اوئید... شما خلق را به خدا میاست و اهل حق و حقیقت شما

نعمـت  کنید... خدا شما را آفرید و محیط به عرش خود گردانید تا این زمان کـه بـهمی
ز آنکـه ا ووجود شما بر ما منّت گذاشت... هر کس رو به سوی شما آورد نجـات یافـت 

  «این درگاه دور شد به هالکت رسید... 
 فاتيح الجنان(م، )زيارت جامعه

نظیر وحی بود و امام خمینی)ره( نیز با تمام وجود شیفته و دلباختة اهل بیت و مکتب بی

... »: دید و اعتقاد داشـت کـهآنان را در جایگاهی بس رفیع می، با دیدگاه ژرف خویش

ـ علـیهم الصـلوات و السـالم ـ مقامـات شـامخة  برای اهل بیت عصـمت وطهـارت

علما  نیز از طاقت بشـر خـارج و ، سیر معنوی الی اهلل که ادراک آنای است. در روحانیه

هود اصحاب عرفان است. چنانچه از احادیث شریفه ظـاهر قول و شُفوق عقول ارباب عُ



117 
 
 

 

از  قبلرة آنها شود که در مقام روحانیت با رسول اکرم)ص( شرکت دارند و انوار مطهّمی

 «داشتند مقدس ذاتتحمید  وتسبیح  بهاشتغال ، مخلوقعوالم  خلقت

 (83ص خميني)ره(/ امام اخالق )سيره

 ! حال مائیم و آخرین و دیعه الهی!آری
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 40 مارهشناخت و پایداری در عصر غیبت ش

 « شناخت و پایداری در عصر غیبت»

کند و در یماری هنگامی که انسان حق و راه حق را به درستی شناخت، در آن راه پاید
 دهد و بهیمو ناسازگاری زمان، تحمل و بردباری به خرج  مشکالتبرابر شدائد و 

 ین استت. ادارد. و این خود فضیلتی بزرگ اسوجه دست از راه حق خود بر نمیهیچ
ه بضرت که امام جعفر صادق)ع( از پیامبر اکرم)ص( روایت کرده است که آن ح

ر اج ان،ز آنار یک تن ند آمد، که به هپس از شما مردمی خواه»اصحاب خویش فرمود: 
های بدر، گر جند ! ما)ص(پنجاه تن از شما را خواهند داد. اصحاب گفتند: ای پیامبر

گونه خواهد چ، این است ایم و درباره ما آیاتی از قرآن نازل شدهین با تو بودهنَأحد و حُ
 د، آنبگیری گیرند قراربود؟ پیامبر)ص( فرمود: شما اگر در شرایطی که آنان قرار می

 « .ل و شکیبایی را که آنان دارند نخواهید داشتتحمُّ

 ( 131ص 52بحار االنوار، ج )

 دود بهم، محدر منطق اسال در تربیت اسالمی، شناخت اهمیت بسیار دارد. و شناخت
ر بر دهم شناخت عملی هر دو را شناخت نظری نیست، بلکه هم شناخت نظری و 

باشد  بصیرت خت وای دارد باید از روی شنارهای که انسان در هر باگیرد. هر عقیدهمی
د. این یص باشتشخ زند، باید بر پایه شناخت ورکی که از انسان سر میعلی و تَو هر فِ

ت ر اهمیهای دیگمسئله، در عصر غیبت که امام معصوم)ع( غایب است، بیشتر از وقت
همیتی ا و اعمال، اهگیریکند. در این روزگار، شناخت عقاید و افکار و موضعپیدا می
دات و است که از کوشش در عبا« شناخت صحیح»یابند. و همین داشتن ویژه می

گوید: می –شیعه معروف  -ید هجری شَاست. دختر رُتر( )با فضیلتفضل اَ ،مستحبات
کنی؟ در بری و کوشش میخدای رنج میبه پدرم گفتم: ای پدر، چرا بسیار در عبادت 

د، ن دارنر دییند که بصیرت و شناختی که دآخ دخترش گفت: بعد از ما مردمی میپاس
 ها افضل است. ها و رنجاین کوششاز 

 ( 130ص 52)بحار االنوار، ج 

تا بدین گونه انسان عصر غیبت، باید دارای شناختی درست و بصیرتی درخشان باشد، 
داند انسان منتظر باید ب .و در برابر هر پیشامد، پایدار باشد بتواند اعتقاد حق را حفظ کند
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مقدمه چه اموری است؟ اگر  ،انتظار چیست؟ و برای چیست؟ او منتظر کیست؟ و ظهور
این شناخت صحیح را به دست آورد، دارای فضیلتی بزرگ خواهد بود. چنانچه از امام 

هر کس امامت و رهبری را بشناسد، آنگاه پیش از قیام قائم »صادق )ع( رسیده است: 
  «.کسی است که در رکاب قائم شهید بشود از جهان برود، پاداش او مانند

 ( 131، ص 2الغية النعماني / بحار االنوار، ج )

فت و هی معرط الت است که با شناخت امر رهبری و امامت، انسان در خو این بدان علّ
 ر حال،هدر  شود. و اینچنین کسیگیرد و داخل حوزه والیت الهی میتکلیف قرار می

 ت.در مقام قرب و کرامت اس

 {برگرفته از كتاب خورشيد مغرب، نوشته محمد رضا حكيمي}

 !شهر قم 

قائم  م گردقُاند، زیرا اهل م نامیدهقُ م راشهر قُ»فرمایند: امام صادق )ع( می
و را ورزند و ایمکنند و در این راه اسقامت شوند و با او قیام میمحمد)ع( جمع میآل

 دهند.یاری می

 ( 446 ، ص2سفينه البحار، ج )

رفته گ« قیام»مه دو کلمه قم و قائم از نظر ریشه لغوی یکسان هستند و هر دو از کل)
 شده اند(

 به هوش باشید! 

جل با وند عزّکنند که خداوت، انکار میمّو چگونه این اُ»... امام صادق)ع( فرمودند: 
و بر  روده بن رات خویش همان کند که با یوسف کرد که امام آنان در بازارهایشاجّحُ

 «رماید.جازه فور اهای آنان قدم گذارد، اما او را نشناسند تا آن زمانی که به ظهفرش

 (134، ص 4حديث  ، كتاب الحجه،2)كافي، ج 
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 بسمه تعايل

 مسابقه میالد نور 

 ا اير جملس آر  يب، جملس صفا ندارد     صفا رااين بزم يب، برهم زنيد ايران
 باشد؟ غیبت امام عصر)عج( می ت های(کدام یک از موارد از عل1

 هي ب( جراين سنت الل     الف( بيم از كشته شدن
 د( مهة موارد  ج( گناهان و عدم آمادگي مردم

 باشد: از عالئم حتمی ظهور امام زمان )عج( می کدام یک (2

 ب( قحطي و خشكسايل        الف( خروج سفياين
 د( أيس و ان اميدي در مردم   ج( هرج و مرج و آشوب

 باقر)ع( شخص منتظر فرج امام زمان)ع( چه ثوابی دارد؟  م( به فرمودة اما3

 شهيد در راه خدا را دارد    الف(ثواب
 رسول )ص( شهيد شده ابشدب( مانند اين است كه در ركاب حضرت 

   دار داردروزه دار و شب زنده ج( ثواب شخص
 د( هيچ كدام 

در جهت ، حرکت و مبارزه طوالنی و بسیار دشوار ملّت»( سخن زیر از کیست؟ 4

 « ( استجاعتقاد به امام زمان)ع

  هريلف( شهيد مطا
 اي     ب( حضرت آيت هللا خامنه

   ج( امام مخيين)ره(
 د( شهيد هبشيت 

 (ه خدا قسم )با ظهور حضرت مهدی)ع(ب»( سخن زیر از کدام بزرگوار است؟ 5

 «.کندهمچنانکه گرما و سرما نفوذ می، گرددهای مردم میعدل داخل خانه
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  لف( امام ابقر )ع(ا
 ب( امام جواد)ع(  

  ع(ج( امام علي )
 د( امام صادق )ع( 

 « ری عَزیزٌ عَلیَّ اَنْ اََری الْخَلَْق وَ ال تُ »باشد: ( عبارت زیر از کدام دعای مشهور می6

    الف( دعاي ندبه
 ب( دعاي افتتاح   

    ج( دعاي كميل
 د( دعاي عشرات 

 « هنَّ الجَ هلِوس اَهدی طاوُالمَ»( چه کسی در وصف حضرت مهدی )ع( فرمود؟ 7

  )ص( الف( پيامرب اكرم
 ب( حضرت علي)ع(   
  ج( حضرت فاطمه)س(

 د( امام حسن عسكري)ع( 
بدون ، باشد. این آیه در زبور هم( میج( کدام آیة زیر دبارة ظهور امام زمان )ع8

 تحریف مانده است؟ 

    9آية ، صف الف( سورة
     8آية ، ب( سوره هود

   5آية ، ج( سوره ابراهيم
  55آيه ، د( سوره نور

 سوم امام زمان )ع( از نوّاب اربعه چه بود؟ ( نام نائب ۹

  الف( عثمان بن سعيد )ره(
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  ب( حسني بن روح نو خبيت )ره(
   ج( علي بن حممد مسري)ره(

 د( حممد بن عثمان )ره( 
 کند کیست؟ ( نخستین کسی که بعد از ظهور با امام زمان)ع( بیعت می10

 م د( هيچ كدا    ج( حضرت خضر)ع(    ب( جربئيل    الف( حضرت عيسي)ع(
این زیارت را ، ( امام زمان)ع( فرمودند: هرگاه خواستید به سوی ما توجه کنید11

 بخوانید: 

 سني آل اي د( زايرت    ج( زايرت عاشورا    ب( دعاي افتتاح    الف( دعاي كميل
 باشد؟ ( کدام یک از القاب زیر همگی از القاب امام عصر)عج( می12

     /كاظم …ب( مهدي/نور ا     قامحد/صاد/…الف( ويل ا
 د(مهه موارد     /قائم/صاحب الزمان …ج( بقيه ا

 ( حضرت مهدی)ع( در شکم مادر خود کدام سوره را تالوت کردند؟ 13

 د( ماعون   ج( نصر  ب( عصر  الف( قدر
 ( کدام آیة سورة بقره به آزمایش مسلمین ) در زمان غیبت ( اشاره دارد؟ 14

  183د(آية    251ج( آية    155( آية ب   121الف( آية 
 چون مويت، يهروز عشاق شد از هجر س   بود چند پس پرده هنان خواهي، مهر من

 ويتم رخ دجلجـان سپـرديـم و نديـديـ    آه كه در ظلمـت و غم، اي اميـد دل ما
    1379-1378سال  4منطقه (  «2») گروه پرورشي دبيرستان شهيد رجايي

 (اسدی ابرصو  آقای چگني، قاسم قائن زاده، د بهمنيبه همت وحي)

 

 

 

 


