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 ـ 7ـ 

 مقدمه

ی مها  رر رهنگا    مهدویت، غیبت، انتظار و ظهور، چهاار واه  
ای از اخباار و روایااه نا  از    رور. مجموعاه ریگي شیعه به شمار ماي 

رر مورر آخهین امام  ی معصومینو ائمه رسول مکهم اسالم
شیعیان و موضوعاه پیهاماون او، از ممهاه انتظاار راهد، بدسات ماا       

ناای  رسید  است که به تبیین وظایف مسهمین رر عصاه غیبات و را   
پهراخته است؛ لذا بهای مساهمین ایان    تقویت ارتباط با امام زمان

شور که محورنای آمارگي باهای تکاکیح حکومات    ؤال ایجار ميس
چیست؟ به عباره بهته، ما بایاد باه ایان ساؤال      مهاني امام زمان

ی اسالمي گهرتار غیبت حجت خدا شد  پاسخ رنی  که: چها مامعه
و چه کگی  تا با پایان یارتن روزگار پهمحگت انتظار، عصاه گساته    

شاور؟ االاالآ آماارگي باهای      آغااز  عدالت رر سایهي امام عصاه 
ظهور یعگي چه؟ و مهرم بهای رسایدن باه رولات آساماني ح اهه      

 نایي را باید بهرارند؟چه قدم بقیةاهلل



 8 انتظار نسـیم 

طهح این سؤال رر اذنان مهرم، االح موضاو  غیبات و انتظاار را    
نبور، سؤال از  کگد؛ چها که اگه باور به غیبت امام زماناثباه مي

ت. آنچه مسهّ  است، رسیدن باه حکومات   ایجار آمارگي، معگا نداش

ی محااور، نیازمگااد تهیااهی مگسااج  عاادالتواحااد مهاااني و مامعااه
عگاوان  باه « غیبات »اسات.   مقدماه و ایجار آمارگي رر آحار مامعاه 

که رر مای خور  –تهین چالش پیش روی شیعیان، رالیهي رارر مه 
ن چالش، ررت از ایو روشن است که بهای بهون –پهرازی  به آن مي

شدن غیبت اماام  تهین رلیح طوالنيباید موانع آن مهتفع شور. بزرگ
است  ، عدم آمارگي مهرم بهای ررک مح ه امام زمانزمان

و تا این آمارگي ایجار نکور، بدون تهریاد مامعاه رر آتاش غهبات     
ی تحقا  پایش   بسا بارنا ظهاور تاا آساتانه   غیبت خواند سوخت. چه
رم باعث به تأخیه ارتاارن آن شاد  اسات. از    ررته اما عدم آمارگي مه

یَمحُوا ا ُ اََو ااا»ی طاووس نقح شد  که رهمور اگاه آیاه  مگاب سیدبن

را ررک  نبور، من ظهور امام زمان 1«وَاعِندَهُا  مُّا لکِت بِایُثبِتُیَش ءُاوَا
ی محتاوم  کهر  بورم. ررالوره الحت، این بدان معگاست که ارار 

ه حجت به رلیح عادم آماارگي بکاه، رر    خداوند بهای ظهور ح ه
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 ی آخه تغییه کهر  است. لحظه

اولین گام بهای طهو  البح راهد، ایجاار آماارگي راهری اسات؛      
ایگکه نه یک از ارهار مامعه به وظایف راهری خاور رر مقاباح اماام     

عمح کگگد. اگه نه شخصي چگین تصور کگاد او تگهاا ماانع     زمان
کوشش کگد، گهستاني ایجار ظهور ح هه است و رر االالح خور 

شاور  خواند. این که با یک گح بهار نميخواند شد که باغبان را مي
به مای خور، ررست است اما نباید رهامو  کاهر کاه ناه گاح، باه      

 شور. ی خور، عطهی رارر که رر ر ا آکگد  ميانداز 

ای با آحار مگتظاه باه وماور    گیهی آمارگي رهری، مامعهبا شکح
ک آرمان مکتهک رارند. اکگون نوبت به ایجار آمارگي آید که یمي

رسد؛ یعگي ارهاری که ناد  مکاتهک رارناد رر کگاار     امتماعي مي
یکدیگه باید مسیه رسیدن به آن را نموار کگگد؛ لذا بهطاه  کاهرن   

 موانع امتماعي ظهور، گام روم ایجار آمارگي است. 

ام اماه باه   ای باه نا  آمارگي بهای ظهور رر بُعاد امتمااعي، پدیاد    
-معگاست که نمهآورر که بدانازمگکه را به ومور ميمعهو  و نهي

ی ارهار مامعه، مهاقب یکدیگه نستگد تا طاهاوه امتمااعي انتظاار،    
 رار نکور.خدشه

گام سوم بهای ایجار آمارگي، ارتقاء ساطح عهماي ارتباطااه یاا     
رشد تکگولوهی اسات. مساهمانان بایاد باا پیکاهرت رر تکگولاوهی و       
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سته  ارتباطاه، خور را بهای مهاش عظای  عهماي عصاه ظهاور      گ
حاه    72آمار  کگگد؛ چها که رر روایاه آمد  است که عه  شامح 

، بکاه رقاد رو حاه  آن را    است که تا زمان ظهاور اماام زماان   

گویگد رر عصه ظهور رو این که رر روایاه مي 1ککف کهر  است.
باا نا  الاحبت     نفه رر شهق و غهب عال ، گویي رر مجهس واحاد 

ناای امتمااعي مکااند  کاهر؛     توان رر نماین شابکه  را مي 7کگگدمي
ی اسالمي نباید گهرتار غفهت رر پیکهرت عهمي شور؛ بگابهاین مامعه

 .زیها یکي از رانبهرنای عصه ظهور، ارتقاء عهمي است

 عهیهضا حدائ 

                                                                        

 9۲۳ص ، لبص ئراَختصر.  1

 ،1 ، ج لهود  اا ثبو  ا ؛931 ، ص1۲ج ، النوا راابحو را ؛111 ، ص الیمو  اا هلاسرور.  ۲
 .17۲ ، ص1 ج ، الثراَنتخب ؛۲۳9 ، ص1، ج لمک رماَکی ل؛ ۲12ص



 ـ 00ـ 

 شناخت امام زمان: گفتار اول

 :قال الصارق

َفَرَض َو َتعـاىل َأوَجَب َعَلْيُكْم ُحبَّـنا َو ُمواالَتنا َو َتباَرَك  اهللَإنَّ »

 ألَوَرعَ  أال َفَمْن كاَن ِمنّا َفْلَيقَتِد بِنا. َفإنَّ ِمن َشأنِنا َعَليُكْم طاَعَتنا

ا«1 ...األماَنِة إىَل الِِبِّ َوالفاِجرِ  َوأداءَ  َواإلجتِهادَ 
ام واجب والیت ما را بر ش و خداوند تبارک و تعالی حمبت 

هركس از ه و اطاعت ما را بر شام الزم گردانيد. هان، پس كرد

ما پرهيزكاری و اجتهاد  نأماست باید به ما اقتدا كند كه مهانا ش

  .و ادای امانت برای نيكوكار و فاجر است

ساکانداران نادایت    ،که بعد از پیامبه گهامي اسالم انح بیت 
وبهو بورند؛ ناآگاني مهرم از ر یبکه بورند نموار  با موانع و شداید

مایگا  امامت از یک سو و ظه  و رکار حاکمان ستمگهی که باهای  
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حفظ قدره خور، رست به نهکاری ا حتي به شهاره رساندن ائمه  
ای گونهکهر بهایکان تگ  مي عهاله را به ،از سوی ریگه .زرندا مي

ز ایکاان  که امکان ارتباط با یاران و االاحاب رر بسایاری از مواقاع ا   

  .شدسهب مي

به مقت ای قاعد  لطف، امام معصوم موظف است الاقح کهیااه   
اناح بیات نا      یسیه  .ندایت را به نه شکح ممکن به مهرم بهساند
االحاب قهار از اص وبه این بور  که االول و کهیاه را رر اختیار خ

طهی  مسیه ندایت را بهای بکه گکورند. رر واقاع ایان   رنگد و بدین
یین کهرند و یا با تعهای   بمقدس، یا االح تکهیف را بهای مهرم ت رانوا

 نمورناد؛ ماي رارن االول، را  رسیدن به تکهیف را بهای مهرم نموار 
ای که مامعه اسالمي ا حتي رر زمان رقدان امام معصوم ا رر    گونهبه

  .حیهه و سهگهراني نمانگد

مساهمانان   ابی  که نهچهیرر مي انح بیت یسیه  یبا مطالعه 
 باهای  راناا  آن ائماه  شدندته ميبه زمان آخهین امام معصوم نزریک

ین رلیاح  به نما کهرند؛ ته آمار  مي، بیشعصه با آن الحیح موامهه
عالو  به آن کاه رکاار حاکماان ظاال       پس از شهاره امام رضا 

عباس بین امام و مهرم راالهه انداخته بور خور ایکان ن  از انظاار  بگي
حتاي باا    ،کهرند تاا ماایي کاه رر بسایاری از ماوارر     گیهی ميکگار 

گفتگاد. رر  ساخن ماي   کهمااه، حاداقح  با خواص ن  از پس پهر  و 
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گیهی نای مدید ارتباط، پیهوان خور را بهای شیو بیتواقع انح
 پایااني  یمهحهاه  که کهرندمي آمار  غیبت رر عصه با امام زمان

 عساکهی  اماام  شاهاره  از پاس  الغها و غیبت آغاز با، تعهی  این

 ایان  از ان باه اتماام رساید.   ایک خاص نایب آخهین ارتحال با و آغاز
 مسایه ، بیات  اناح  نوراني تعالی  به تومه با بایستمي شیعیان پس
  رنگد. ارامه را ایکان

 عصاه  رر مساهمین  وظاایف  از مگکاوری ، تعاالی   ایان  یمجموعه
 به. است مختهفي نایز حو و ابعار رارای که کگدمي تهسی  را غیبت
 رساته  ساه  توان باه مي را غیبت عصه رر« وظایف مگتظهان»ر کهيطو

  حکومتي.  وظایف و امتماعي وظایف، رهری وظایف؛ کهر تقسی 

 آن راساتین  شایعه  یاک  تکهیف اولین ،رهری وظایف یحوز  رر
ایان شاگاخت آن اسات     یا بکگاسد. مقدمهر خور زمان امام که است

بادانی  چگوناه بایاد اماام را شگاساایي کگای  و ایان         که رر قادم اول 
 یانگیز ، تهواضح عباره ؟ بهشگاخت چه آثاری رر زندگي ما رارر

 ابتادا  یعگي؛ باشد شد  ایجار انسان ومور رر قبح از باید امام شگاخت
هسش پاسخ رار  شور که شگاخت امام از نظه شخصایت  پ این باید به

والیت چه آثاری رر ماان آرماي   م مقاحقیقي و مایگا  امتماعي و 
ال را به شکح سار  مطهح کگای   ؤکگد؟ اگه بخوانی  این سایجار مي

چه ضهورتي رارر که ما امام زماان خاور را بکگاسای  و     :باید بگویی 
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 این شگاخت به کجا خوانی  رسید؟  یرر سایه

 ضهوره مواضع و امام شگاخت بهکاه و آثار یرربار  ارامه، رر
 ایان  از رههساتي  گذررمي نظه از رعالآ آنچه و کهر وانی خ بحث آن
  است. آثار

 و عالقاه ، محبات  کاه  اسات  اماام معصاوم   شاگاخت  آثاار  از یکي
و کسااني کاه اماام     شاور. قطعااآ  ميته بیش ایکان به نسبت ما روستي

ته قادرران اماام   احساس او رامع به مسهمانان را خوب بکگاسگد بیش
راناد و  م را نمچاون پادری مههباان ماي    شوند. مساهماني کاه اماا   مي

اور ایان با  راند مي 1«االمام الوالد الکفی »ومور  را مصداق روایت 
ته از خورماان روسات   ما را بیش ایکانزند که رر ومور  ریکه مي

 کگد.ثه ميأایجار ت ح ههنا و مککاله ما بهای د و رغدغهنرارمي
راند ه و قدر او را مينه انساني چگین رنبه و پیکوایي را روست راشت

 .شورو محبت به این امام رر ومور  ایجار مي
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 ـ 05ـ 

 ای امام زمانگفتار دوم: شناخت شناسنامه

 :قال االمام زین العابدین

ا ِمن ... نبياءن االَ ٌن مِ نَ ا ُس نّ مِ  مُ فی القائِ » إبراهيَم َفَخفاُء الِوالَدِة  امَّ

 1«َو اعتِزاُل الناسِ 

اما از  ...ز هر یک از انبيا وجود داردهایی اقائم ما سنت در

 .گریی از مردمابراهيم خمفی بودن والدت و كناره

شک اگه شاگاخت  بي. بور مگتظهان رهری وظایف یرربار  سخن
زیاار شاور و ناه یاک از اراهار،       آحار مامعه نسبت به امام زمان

خور را باه ررساتي رر بهاباه اماام انجاام رنگاد شااند یاک          یوظیفه
  .هاگیه معهرتي رر سطح مامعه خوانی  بورحهکت ر

انمیات   شاگاخت اماام عصاه    ییکي از مسائهي که رر حوز  
-مهحهه تهینابتدایي شهیف آن ح هه است. بِسَآگاني از نَ ،رارر
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 از و کیسات  رهزناد  ،زمان امام بدانی  ما که است آن، شگاخت ی
 ناه چگو ح هه والره ینحو  است؟ متولد شد  مارری و پدر چه
  نستگد؟ بهخوررار امتیازی چه از ائمه سایه به نسبت و بور 

زندگي کهرن  یراستین باید از نحو  ییعهش یک، بعدی قدم رر
ه رر غیبت الغها و چه رر غیبت چ ،ح هه و گذران عمه شهیفکان

آگاااني راشااته باشااد؛ لااذا شاایعیان، پیااهوان و محبااان امااام   ،کبااهی
کگگاد؛   تقویا ت ایکاان ا نسابت باه   باید سیه مطالعاتي خور ر زمان

 ایکاان . نساتی   تکهیاف  ارای به مأمورزیها ما رر بهابه این امام عزیز، 
 اگاه  اسات  سازاوار  و نستگد الزمانالاحب و ما به خدا حجت و امام

 و کااري  اطالعاه با بتوانی  کهر، سؤال ما از ایکان یشخصي رربار 
  بدنی . پاسخ رقی 

 زمان امام مخفی تولد راز

والره  ینحاو   ،اسات  مختص امام زماان  که نکاتي از یکي
شبانت با بهخي از انبیا نیست. تومه باه ایان   آن ح هه است که بي

ثه خواند بور؛ زیاها  ؤامه رر ارتقاء سطح معهرت ما نسبت به ایکان م
-کاری و ایگکه چها عمهکهر مامعهرریارت عهت ضهوره این پگهان

ماا را   ،نکاین شاور  چگین پهر  خدا حجتاسالمي باعث شد تا  ی

رر انجام الحیح وظایف یاری خواند کهر تا ریگه شاند غهبت امام 
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  .معصوم نباشی 

 هیکاماام حسان عسا    عصاه به رلیح خفقان شادید حااک  باه    
 مخفاي  اهللةبقی  عباس، روران حمح و والره ح هه توسد بگي

نمگاي   بور؛ زیها ومور مقادس رساول خادا و ائماه معصاومین     
گساته را رار  بورناد و حتاي ناام     ظهور یاک مگجاي عادالت   بکاره 

ب مبارک ایکان رر روایاه بیان شاد  باور. باا وماور     سَح هه و نَ
 اماام  و نااری  اماام  باا  معاالاه  این روایااه و خبهناا، ریکتاتورناای   

 رهزند گسته،عدالت مگجي این که رانستگدمي خوبي به عسکهی
رر  سال اماام نااری   ستبی مده به لذا؛ است شیعیان یازرن  امام

د و پاس از ایکاان نا  اماام حسان      نا گیهسامها تحت نظاه قاهار ماي   
نای شدید بورند. به نمین کیفیت تحت رکار و مهاقبت عسکهی
ی نماه شد و ماأموران  توسد ماسوسان رالد مي اآایکان رائم یخانه
 بورند نا مگتظهآن کهرند.وآمدنا به مگزل ح هه را کگتهل ميررت
 نا   باه  را ماور  و ظها   بگیان و بگیار که گستهیعدالت مگجي آن که

؛ به نماین رلیاح   بهسانگد شهاره به را او و شور متولد ریخت خواند
حتاي تاا شاب     ،آثار حماح ایان مولاور مباارک رر ناهمس خااتون      

امام عسکهی  یای که حکیمه خاتون عمهگونهمخفي بور به ،والره
 اطال  بور. ضو  بيو محهم بیت والیت است نیز از این مو

از ایکاان خواساتگد تاا رر     شاعبان اماام عساکهی    یشب نیماه 
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 امکاب  موعور آن مگجيح هه ح ور راشته باشد؛ چهاکه  یخانه
 کاهر:  عهض تعجب با خاتون حکیمه. گذاررمي گیتي یعهاله به پا
 رر امام! کگ نمي مکاند  شما نمسه رر بارراری و حمح آثار من

  1یابد.مي تحق  الهي یوعد  بامک رهمورند پاسخ

د و ج ا هباه ت  حکیمه خاتون آن شب را رر مگزل امام عسکهی 
راز و نیاز پهراخت اما نمچگان آثااری از ررر و باارراری رر مگااب    

کهر تا آنجا که یک لحظه تهرید کهر که مباارا  نهمس مکاند  نمي
دای آنچه که پسه بهاررم گفته تحق  پیدا نکگد؟! رر نمین لحظه الا 

شااان خطاااب بااه عمااه اتاااق ریگااه بهخاساات واز  امااام عسااکهی
رر وعد  الهي تهرید نکگید. لحظاتي بعد نهمس خااتون باا    :رهمورند

نمایان بور  ا که آثار حمح رر چهه اضطهاب و ررر شدید ررحالي
شعبان، وماور مقادس    یاز خواب بهگد شد و سهانجام رر سحه نیمه

  7.ندامام زمان متولد شد

نای متعدری رارناد کاه ناه    خصایص و ویژگي اهللیةبقه هح 
اند که والره مخفاي یکاي   یک را از یکي از انبیا الهي به ارث بهر 

                                                                        

 .2۲2ص ،1ج،  لنعمة لدیناواتم مکم ل.  1
 .2۲1ص ،1ج،  لنعمة لدیناواتم مکم ل.  ۲



 09 زمان امام ایشناسنامه شناخت: دوم گفتار

تعاداری از   ،رر روایتاي  نا بور؛ از این رو امام زین العابدیناز آن
-بهماي  اسات  الهاي  انبیاا  از بهگهرتاه  ا کهر نای امام زمانویژگي

 کگگد شبانت امام عصاه ي که ذکه مينای. یکي از ویژگيشمهند

إبور هیََاَخخخاو ءُاااا ََّو اَِوناا»الهحمان است؛ با ومور مقدس ابهانی  خهیح

مخفیانه متولد شدند و  امام زمان نیز مانگد ح هه ابهانی 1« لاِالدَ ِ
از ماهرم  نمچاون ایکاان،    ،به رلیح شهاید خاص حاک  باه روزگاار  
را  که مان ح هه ابهانی راالهه گهرتگد. ررواقع نمان خطهاتي 

را ن  تهدید  مان امام زمان ،انداخترر بدو تولد به مخاطه  مي
شابانت   ،الهاي  شهاید زمان تولد این رو ولي  ،کهر؛ بعباره بهتهمي

زیاری به یکدیگه راشت و نماین اماه سابب شابانت رر والرتکاان      
 .شد  است
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 ای همگانیگفتار سوم: شناخت امام، وظیفه

 ماورر  را انتظاار  عصاه  ناای بایساته  ی مباحث مهادویت، رر ارامه
دانی  رر روران انتظاار و  ب ی خوانمي یعگي؛ رار خوانی  قهار بهرسي

ناا  مهرم باید چاه مساائهي را رعایات کگگاد و باه آن      ،رر عصه غیبت
نای عصه انتظاار باه رو رساته    تومه راشته باشگد. به طور کهي بایسته

و نمگااني اسات. رساته روم    عام ف شور؛ یک رسته وظایتقسی  مي
 .ن  تکالیف خاص است

 شناخت امام

کاه رر روایااه   ا عمومي مهرم رر عصه انتظار  یین وظیفهمهمته
. ایان اماه،   اسات  زماان  اماام شگاخت ا کید شد  است  أما به آن ت

نیسات و رر ناه رور  و زمااني ماهرم      مختص روران اماام زماان  
ثیه زیاری رر أت ،د. این شگاختموظف نستگد که امام خور را بکگاسگ

پویایي مامعه رارر. به گواني تاریخ، نه زمان که مهرم امام و رنباه  
 .اندنای سگگیگي را متحمح شد الهي را نکگاختگد آسیب

 :رهمایگدنقح شد که مي روایتي از امام الارق
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كَ ، اِْعِرْف إَِماَمَك » َك إَِذا َعَرْفَت إَِماَمَك ََلْ َیُُضَّ َم َهَذا َاأْلَْمُر  َفإِنَّ َتَقدَّ

رَ   1«َأْو َتَأخَّ

را شناخت دیگر به او زیان نخواهد زمان خودشاگر كسی امام

 .خری بيفتدأرسيد كه ظهور نزدیک بشود یا امر ظهور به ت

 طاوالني  غیبات  که ن  مقدار نه باشد شگاخته را امام خور کسي که
 آماار   او ورشا  واقاع  ظهور اگه و کگدمي عمح خور  وظایف به شور
. کگاد نمي ایجار خههي او اعتقار و روحیه رر امام غیبت یا اما ظهور است
خاور را شاگاخته    زماان  اماام  کسااني  نا   ریگه معصاومین  زمان رر

کهرند و رر باالر و شاههنای ریگاه    مينبورند که رر کگار امام زندگي 
به والیات  نبورند اما  مأنوسنا با ومور آنکه از نزریک با امام بورند. آن

 از ولاي  کهرناد ماي  زنادگي  امام کگار رر ن  بع ي ایکان پایدار بورند.
ابولهاب   ،. مثالآ رر زمان رسول خدابورند نبهر  ایبهه  امام معهرت

ای را نکاگاخته و لحظاه   ساکن مکه است پیاامبه و که عموی پیغمبه 
با ایکان رست نککید و عاقبتي شوم باهای خاور رقا  زر. رر    عداوه از 

 از پیاامبه  ریادار  عکا   باه  که است یمگي چوپانمقابح اویس قهني یک 
 ماوان  ایان  از پیامبه نکد ولي ایکان ریدار به مور  اما آمد مدیگه به یمن

 ریادن  از تاه مها   گفت باید رو این از. کگگدمي شایاني تجهیح، بامعهرت
 .است ایکان شگاخت، عصه امام
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 رهمایگد:مي عهي

اَم »  ةُ َاأْلَ  َو إِنَّ امُ  ئِمَّ َو الَ ، ِعَباِدهِ  َو ُعَرَفاُؤُه َعَل  َخْلِقِه، َعَل  اهلل ُقوَّ

نََّة إاِلَّ َمْن َعَرَفُهْم  َو الَ َیْدُخُل َالنَّاَر إاِلَّ َمْن َعَرُفوُه،  وَ َیْدُخُل َاْْلَ

 .1«َو أنَكُروهُ  َأْنَكَرُهمْ 

تدبریكنندگان امور مردم و  ،از طرف خداوند ا ائمه،مهان

كسی داخل هبشت نخواهد  .ارگزاران آگاه بندگان هستندك

شد مگر آنكه آن را شناخته و ایشان نيز او را بشناسند و كسی 

شود مگر آنكه منكر ائمه شود و ایشان در جهنم رسنگون نمی

 .هم او را نپذیرند

نای مور  و شایسته کسااني  انسان رر طول تاریخ حیاه ائمه
و از ایکااان تبعیاات کهرنااد و  بورنااد هرا شااگاخت بورنااد کااه ائمااه
شادند رر مسایه    مهاح راالهه گهرتگد و رچاار   کساني که از ائمه

نای قبح از اسالم این مسأله رر امتضاللت و گمهاني قهار گهرتگد. 
را شاگاختگد و رسات باه     ان که پیامبه خادا نن  مهیان راشت. آ

یکاان  رامان او شدند ساعارتمگد و کسااني کاه حاضاه باه تبعیات از ا      
 .شورنا به عگوان گمهانان یار مينکدند رر تاریخ از آن
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شگاخت نه چه بهتاه و   ،پس یکي از وظایف عمومي رر عصه غیبت
موانان عزیز و آحاار مامعاه    ،باشد. بهای تحق  این مه ته امام ميبیش

از اماام   .ارزایش رنگاد  باید سیه مطالعاتي خور را نسبت به امام زمان

 :که ح هه سیدالکهدا به االحاب خور رهمورندنقح شد   الارق

اَلمُ َخَرَج »  َسْْيُ ْبُن َعِِلٍّ َعَلْيِه السَّ ا  :َعَل َأْصَحابِِه َفَقاَل  َاْْلُ َ َأُّيه

َفإَِذا َعَرُفوُه  ،إِنَّ اهللَ َجلَّ ِذْكُرُه َما َخَلَق َاْلِعَباَد إاِلَّ لَِيْعِرُفوهُ  !َالنَّاُس 

َفَقاَل َلُه  .وُه اِْسَتْغنَْوا بِِعَباَدتِِه َعْن ِعَباَدِة َمْن ِسَواهُ َفإَِذا َعَبُد  ،َعَبُدوهُ 

ي !اهللَیاْبَن َرُسوِل  :َرُجٌل   :َقاَل  ؟اهللَفاَم َمْعِرَفُة  ،بَِأِِب َأْنَت َو ُأمِّ

 . 1«َمْعِرَفُة َأْهِل ُكلِّ َزَماٍن إَِماَمُهُم َالَِّذي ََيُِب َعَلْيِهْم َطاَعُتهُ 

خارج اصحاب خود ه سمت ب امام حسْيروزى حُضت 

خداوند خلق ننموده است بندگان را  !اى مردم فرمود:شده، 

مگر از براى آنكه او را بشناسند و چون او را شناختند عبادتش 

نياز شوند از عبادت غری و چون او را عبادت نمودند بى كنند،

 وت فداى مادرم و پدر !یا ابن رسول اهللّ كرد: مردى عرض .او

 ی،اهل هر زمان اینكه فرمود: ؟چگونه استخدا  باد، معرفت

ایشان امام زمان خود را كه اطاعت فرمایشات و أوامر و نواهى 

 واجب است را بشناسد.
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-بکه را به ساوی شاگاخت خادا رنگماون ماي      ،و ائمه ءتمام انبیا

 نا   شگاساي امام خداشگاسي است. یکهرند. رر واقع تعالی  ایکان مقدمه
 قادر  آن اماه  این که، این تفاوه با است توحید به رسیدن بهای  را یک

 باه  باشد، شگاخته را خور زمان امام نهکس گفت توانمي که است مه 
واقعي آن است کاه   قصد رسید  است؛ یعگي را  رسیدن به خداشگاسيِم

امام زماان خاور معهرات پیادا     به را بکگاسی . کساني که  ما امام زمان
 ،اآ رر خداشگاسي ن  مور  نساتگد و عادم معهرات اماام    کهر  باشگد قطع

 .کگدالهي را رست نیارتگي مي اوامهمسیه بگدگي خدا و تبعیت از 

 رهمورند:  امام الارق

َو َمْن َعَرَف إَِماَمُه ُثمَّ َماَت َقْبَل َأْن َیُقوَم َصاِحُب َهَذا َاأْلَْمِر َكاَن »

َت  ،ْسَكِرهِ بَِمنِْزَلِة َمْن َكاَن َقاِعدًا ِِف عَ  الَ َبْل بَِمْنِزَلِة َمْن َقَعَد ََتْ

َو َقاَل َبْعُض َأْصَحابِِه بَِمنِْزَلِة َمِن ُاْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل  :َقاَل  .لَِوائِهِ 

 1«َعَلْيِه َو آلِِه. اهللُ َصلَّ  اهلل

 شناسد و پيش از قيام صاحب االمربهر كه امامش را 

چون كسى  نه، ن او است،بمرید چون كسى باشد كه در قشو

به مانند  یكى از اصحابش گفت: كه زیر پرچم او است. گوید:

 شهيد شده. كسى است كه با رسول خدا

                                                                        

 971، ص1، ج لک َي .1



 ـ 15ـ 

 گفتار چهارم: معرفت، سرمنشأ محبت

 باه  نیااز  ریگاهی،  یپدیاد   ناه  مانگاد  نا   ی عااطفي رابطه ایجار
 عهات . شاور نمي حاالح محبت ،ناآن ومور بدون که رارر مقدماتي

 وقتاي  ناانسان معموالآ. است« معهرت»معصوم  امام به رارریکه بتِمح
ا کگگد قدر آن را خوانگد رانست و از ارز  آن پید معهرت چیزی به

الزم را از آن خوانگااد بااهر. رر روابااد   یبهااه و  شااوندآگااا  مااي
 از امتماعي ن  شااند مهیاان نماین قاعاد  نساتی . عهات بسایاری       

رقدان معهرت است؛ عدم حصول معهرات   ،ناحهمتيو بي ناناسپاسي
شور تا رهزند وظایفش را نسبت به پدر و مارر ررست امها باعث مي

شور که پدر نکگد. نمین نبور معهرت نسبت به نعمت رهزند سبب مي
و مارر رر انجام رساالت خاور رر مقاباح رهزندانکاان ررسات عماح       

 ي بین والدیننکگگد و حاالح این اتفاق تهخ آن است که محبت واقع
  .گیهرشکح نمي و رهزندان

، ایجاار محبات و   از بهکاه شگاخت و معهرت باه اماام زماان   

شور که محبت ما باه  است. معهرت باعث مي روستي با امام زمان
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از اماام   گفتاار قباح  ارزایش پیدا کگاد. حادیثي کاه رر     امام زمان
رر آن  ح ااهه .بیااان شااد نااظه بااه نمااین مطهاب اساات   الاارق 
والیت و  وخداوند تبارک و تعالي محبت »شهیف رهمورند:  حدیث

 .1«اطاعت ما را به شما وامب کهر  است

 معهرات  حاالاح  محبات،  این گذشت، قبح سطور رر که با بیاني 
 اماه  معهرات  کسب به را ما  امام که گهرت نتیجه توانمي و است

ایاان معهراات خااوانی  رانساات کااه امااام   ی. رر سااایهاساات رهمااور 
د. ایان ویژگاي   نا رارته از خورماان روسات ماي   ما را بیش ،زمان

تاه از خورشاان   رنبهان الهي اسات کاه بگادگان خادا را حتاي بایش      
ای که خاطه  از گگا  مکدر نکور اماا  بسا بگد رارند. چهروست مي

شور. رلیاح ایان رنجاش    از نمان گگا  رنجید  مي قهب امام زمان
تعالي و عبوریت است. قهآن  ن  رور شدن بگد  از مسیهایکان خاطه 

طاناا باهای پیاامبه     یابتادایي ساور    آیااه کهی  این ویژگاي را رر  
 :رهمایدکگد؛ آنجا که ميتوالیف مي گهامي اسالم

َتْذكَِرًة ِّلَِّن خَيشىَ إاّل *قیلَِتْش  نَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرَءانَ اَ َما *طه
7 

                                                                        

 111، ص7۲، جبح ر النا ر .1

 9تا1طه:  .۲
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تنها ، ج افتىایم كه در رنقرآن را بر تو نازل نكرده، طاها

 .ترسدهشدارى است براى آن كه مى

نظه از تکهیفي که خداوند بهای شگاخت امام باه عهاد  ماا    اله 
-مهحاوم سایدبن   .است، بایاد چگاین اماامي را روسات راشات       نهار

رهمایااد: رر یااک سااحهگا  رر سااهراب مطهااه  مگاازل  طاااووس مااي
األمااه ارواحگاراادا  ایاان  ح ااهه رر سااامهاء  از ح ااهه الاااحب 

 رهمورند:ماه را شگیدم که ميمگا

اللهمَّ إنَّ شيَعَتنا ُخلَقت ِمن ُشعاِع َانواِرنا َو َبقَيِة طِيَنتِنا َو َقد »

م  َفَعلوا ُذنوبًا َكثریًة اِتِكاالً َعلی ُحبِّنا َو ِوالَیتِنا َفاِن كاَنت ُذنوهُبُ

فِيام َبينَُهم َبينََک َو َبيَنُهم َفاصِفح َعنُهم َفَقد َرضينا َو َما كاَن ِمنها 

َفاصلِح َبينَُهم َو قاص هِبا َعن ُُخِسنا َو َادِخُلُهم اَْلنََّة َو َزحِزحُهم 

 .1«َعن الّناِر َو ال ََتَمع َبينَُهم َو َبَْي َاعداِئنا فِی َسَخطِک

ی طينت ما خلق خدایا، شيعيان ما را از شعاع نور ما و بقيه

حمبت به ما و والیت ما  ها گناهان زیادی با اتكاء برای، آنكرده

ها گناهی است كه در ارتباط با اند، اگر گناهان آنكرده

                                                                        

  لع بودینا نیساین مطلب به نقل از مرحوم عالمه مجلسی قدس سره از ملحقات کتاب  .1
َاباشد. البته محدث نوری در سره میو عالمه میرزا حسین نوری قدس  در   لث قوبانجو

 فرمایند.طاووس تردید میدر انتساب این واقعه به سیدبن 13ذیل حکایت 
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ای و آنچه از گناهان ها بگذر كه ما را راضی كردهتوست، از آن

ها را ها كه در ارتباط با خودشان است، خودت بْي آنآن

ها بده تا راضی اصالح كن و از ُخسی كه حق ماست، به آن

ز آتش جهنم نجات بده و آنان را با دشمنان ما ها را اشوند و آن

 در خشم و سخط خود مجع نفرما.

 اقتداز محبت تا ا

 اماام  والیات  قباول  و محبات  وموب بیان از پس  الارق امام
 باه  را ماا  اطاعات  خداوند :1وَاَخرخضَاعَلخیک َْاط عَتخن » رهمایگد:مي معصوم
 «است کهر  وامب شیعیان
-مي اشار  لطیف نکته یک به  رقالا امام حدیث ریگه رهاز 

شوند یاا باه   محبت با ن  یکي مي یحبوب به واسطهم و حبیب؛ کگد
شوند رر رو بدن، که تحق  این معگا رقاد  یک روح مي ،تعبیه ریگه

محبت آگاناناه   ،که بین رو نفه گیهر؛ اینرر یک الوره شکح مي
  بهقهار شور.

رهمایگاد و  شاار  ماي  رر این رهاز از روایت ح هه به نمین معگا ا
: آگا  باشاید ناه   7أالاَخمَنْاک  خاَِنّ اَخلْیَقتخدِابِن » خور را با عباره یممهه

                                                                        

 ۲21، ص إلختص ص .1
 همان .۲
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 کاه  رناد ماي  نکاان  این. کگگدمي آغاز« که از ماست، به ما اقتدا کگد
باعاث   معصاوم  اماام  اوامه از اطاعت و والیت قبول و محبت حاالح
 شادن، یکاي  نماین  ااما . شاور ماي  اماام  و مؤمگاان  بین یگانگي ایجار

 رر رصاول آیگاد  باه آن    که گذاررمي پیهوان یعهد  به را تکالیفي
  .کگی ار  مياش

راستین باید باه   یعهشی ،طب  این رهمایش گههبار امام الارق 
 رارر کاهرن  پیاهوی  از تهوسیع معگایي «اقتدا» امام خویش اقتدا کگد.

 مختصاه  این رر که است زیاری بسیار معهرتي معاني حاوی خور که
، کهرن مو به مو پیهوی از است عباره آن، یخالاله اما گگجد.نمي

ه ویژگي مها   س از روی عه  و آگاني کامح. سپس امام  آن ن 
شمارند که اگه قهار باشد شیعیان را به عگوان شئون امام معصوم بهمي

را رر خور پاهور    نامقدس اقتدا کگگد باید این ویژگي ربه این انوا
یاا  « امتهاار »، یاا پااکي  « ور » ویژگي عباره است ازاین سه رنگد. 
 نماان  یاا  «1َوأداُء األماَنـِة إىَل الـِِبِّ َوالفـاِجرِ »، کوشاي باهای ریان   سخت
  راس . یا باشد نیکوکار مقابحخوا  طه ؛ است راریامانت

. اسات  پااکي  اوالآ بیات اناح  ، شاأن  الارق امام بیان طب  

                                                                        

 ۲21، ص إلختص ص .1
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 ایکاان،  از تأساي  به ی شگاخت پاکي مظهه عگوان به را خور امام ما اگه
  گیهی .مي راالهه گگا  از و کگی مي زندگي با ور 

 و رانگاد ماي  خاور  یاری مصداق را ور  البالغه، نهج رر عهي 
 :رهمایگدمي

 : 1«َأِعينُونِی بَِوَرٍع َو اْجتَِهادٍ »

 مرا با پاكی و دوری از گناه كمک كنيد. 

است که باه معگاي کوشاش و    « امتهار» بیتویژگي روم انح
و   باشاد. پیوناد باین ور   ناپذیه بورن ميتال  رر زندگي و خستگي

شاور کاه   امتهار رر کالم رو امام معصاوم باه ایان شاکح مماع ماي      
مظهه این رو الفت نستگد و بهای یاری ایکاان،   بیتبگویی  انح

 ،ما با زبان ما نیز باید این رو الفت را رر ومورمان نهاریگه کگی . اگه
بیاات انااح یساایه بااهای اعااتالی نااام و   مااانثااهوه و ومور ،قهاا 
   .ایقدم بهراری  رر مسیه ور  و امتهار قهار گهرته اهللرسول

 «7وَأد ءُا ألَ نخوةِاإلخواا لبِورَاوَ لاو  ِرِاااا»سومین الفت بارز امام معصاوم  
 ر.نای گگهکاا نسبت به ارهار نیکوکار و چه نسبت به انسان چه است؛

                                                                        

 917، ترجمه دکتر شهیدی، ص21، نامه  لبالغه نهج .1
 ۲21، ص إلختص ص .۲
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 یسااایه  رر راریامانااات. بورناااد راریامانااات مظهاااه ائماااه
 اناد. کاهر   تکابیه  «سَه» به را آن که رارر انمیت قدرآن بیتانح

 رهمایگد:مي امیهالمومگین

 .1َرأُس اإِلسالِم األَماَنةُ  

 ی رس برای اسالم است.داری به منزلهامانت

 :اندو رهمور  ریگداری نامید  یامانتداری را باالتهین ررمه و

 7َاألَماَنُة اإلیامنِ  َأفَضُل  

 باالترین درجه ایامن، امانتداری است.

است که  مذمومقدر آن ،خیانت رر امانت بیتانح مکتبرر 
کگاد. نباي   خاارد ماي   بیات شخص خائن را از رایه  محبت انح

 :رهمایگدمي گهامي اسالم

 3ِمنّا َمن َخاَن بِاألَماَنِة  َليَس  

 .س خيانت در امانت كند از ما نيستهرك  

                                                                        

 ۲4، ص َهرستاغرر .1
 ۲3۳1دیث ، حغررا لحکَ .۲
 17۲، ص ۲ ، جبح ر النا ر .9
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بیت حتي رر بهابه خاائن  ما ناپسگد است که انحعمح تا بدان این
 اناد امانات را  رهماور   و 1اناد خیانت رر امانت به ما ندار  ین  اماز 
  7.کاره باشد به او بهگهرانید الاحبش نهچگد

خور اندیکه کگگاد؛ آیاا کساي کاه نای        ،بیدار نایحال ومدان 
تواند خور را مي ،بهابه نیست بیتانحمهام  ز ررتارنایش بایک ا

پیهو ایکان بداند و آیا چکمان چگین انساني الی  ریدن اماام نسات؟   
 :اهلل ریض کاشانيبه قول مهحوم آیت

 گفت  که روی مانت از من چها نهان است
 3گفتا تو خور حجابي ورنه رُخَ  عیان است

                                                                        

 191، ص1، جغررا لحکَ .1
 ۲۲9، ص 19، ج وس یلا لشیعه .۲
 34، غزل دیا  ا شع رفیض کاشانی،  .9
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 آرامش قلب   ، سببگفتار پنجم: معرفت امام

. شاد  اماام  معهرات  لازوم  باه  مختصاهی  یاشار  رر الفحاه قبح
 رر و پدید  آن با الحیح موامهه سبب ،چیزی نه شگاخت و معهرت
 ایجاار  عاماح  ،ناپدید  بورن ناشگاخته و است آرامش مومب نهایت

  است. سهررگمي و اضطهاب

 نای غیهقاباح انکاار اسات.   یکي از پدید  نیز زمان امام غیبت
 گفتار ائماه اوالآ شور تا شگاسي، سبب ميامام یمعهرت رر حوز 

 ،به مان ماا بگکایگد و ثانیااآ انتظاار     رر مورر االح ومور امام زمان
م با انجام وظاایف باه خاور بگیاهر. اماام      أتو یشکح عباره آگانانه

 :رهمایگدرر روایتي مي الارق

َك إَِذا َعَرْفَت إِ » َم َهَذا َاأْلَْمُر اْعِرْف إَِماَمَك َفإِنَّ َك َتَقدَّ َماَمَك ََلْ َیُُضَّ

رَ   1«َأْو َتَأخَّ

دیر یا  ،امام خودت را بشناس كه اگر امام خودت را شناختی

                                                                        

 971، ص.1، ج لک َي .1
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  .ن نخواهد رساندزیا به تو ،يبتغ رامزود شدن 

کگایه از آن است که اگه کساي اماام    این رهمایش امام الارق
 تاأخیه  باه  یاا  شاور   محقا را شگاخت، چه رر زمان حیااه او ظهاور   

 او اعتقاار  رر شاور،  کاساته  آن عماه  از یاا  شور طوالني غیبت بیفتد،
 عمح محورتکهیف راستین، شیعیان، ررحقیقت شور.مين ایجار خههي
 زماان  اماام  رسات  باه  رنیاا  کار سهانجام رانگدمي چون و کگگدمي

 گاام  ریان  تعاالي  و تاهویج  مسیه رر مطمئن قهب و رل آرام با است،
 شاعف  باا  شاوند،  ظهاور  ررک عصه به مفتخه اگهنا . آنرارنديبهم

ه خادمت اماام خوانگاد بسات و اگاه از رایض       ب کمه ناشدنيوالف
 آنگاد  از شاارمان  بهوناد  از رنیا ح ور محهوم شوند و پیش از ظهور

 زماان  اماام  لباان  باه  را رضاایت  لبخگاد  خور تکالیف انجام با که
 از بهخاي . باور  مااری  نا   ائماه  روران رر حالت این. اندنکاند 
ناا  آن ییاد أا مورر تام کهرندرور از ایکان زندگي مي، ائمه یاران
 ن  بع ي. کهرندمي رعانا آن بهای معصومین ح هاه و بورند
 روز ناه  و بورناد  کهر،مي زندگي امام که شههی رر و امام کگار رر
 باه . ناد کهرماي  مباارز   ایکاان  باا  اما ریدندمي را خورشان زمان امام
اماام زماان    شاام،  و کوراه  لکاکه  تماام  عاشورا، واقعه رر مثال عگوان

خورشااان را رر الااحهای کااهبال ریدنااد امااا بااه روی ایکااان شمکاایه 
ناا  مکاکح آن  .ککیدند و رست خور را به خون امام آغکاته کهرناد  
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 یواقعاه  نماان  رر .دنداشاتگ  «معهرات »این بور که نسبت به مقام امام 
 اماام  االاحاب  میاان  رر را باه اماام   معهرات  زیباای  تابهوی ما عاشورا
ون پوستي مثح مُبیگی . رر سپا  کوچک امام، غالم سیا مي حسین

ناشا ،  زارگاني مثح حه، حبیب و نیز بگاي و آن غالم تهک و اشها 
ککایدند.  نمان رارند اما رسات از یااری اماام خاور      الف واحدرر 

رر  امام حساین  دور و محدورعاب مالحتفاوه گهو  کوریان با ا
  .نمین معهرت بور

 ایوظیفه، امام معهرت نمین است. معگای رهمایش امام الارق
 را خاور  زماان  اماام  اگاه  قطعااآ . راریا   عهاد   باه  ماا  ینمه که است

 تاأثیه  ماا  ررتاار  و اعتقاار  و ایماان  رر غیبات،  شدن طوالني شگاختی ،
  گذاشت. نخواند مگفي

به معهرت ایکاان  ره   ،امام یتؤر ،توان گفتطور خالاله مي به
ویس قهني با تمام ارارتي که باه  است. ممکن است عاشقي نمچون اُ

رارر مور  به زیاره ایکان نکور اما قهبش چگاان باه    رسول خدا
 یااران  یزماه   کاه رر  پیوناد بخاورر   معهرت نبي گهامي اساالم 

. از آن سااو، کساااني رر مدیگااه رر کگااار بگیااهر قااهار ایکااان خاااص
ای از توطئاه عهیاه ایکاان    کهرناد کاه لحظاه   زنادگي ماي   پیاامبه 

  .کهرندرهوگذار نمي

گوناه  محوریت معهرت به امام را این ،رر عبارتي امیهالمومگین
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 :رهمایگدبیان مي

اُم » ُة ُقوَّ اَم َاأْلَئِمَّ َو الَ َیْدُخُل  َعَل َخْلِقِه َو ُعَرَفاُؤُه َعَل ِعَباِدهِ  اهللإِنَّ

نََّة إِ   1«َو َعَرُفوُه َو الَ َیْدُخُل َالنَّاَر إاِلَّ َمْن َأْنَكَرُهمْ  الَّ َمْن َعَرَفُهمْ َاْْلَ

دین، از طرف خداوند تدبریكنندگان امور مردم و  مهانا امامان

كسی داخل هبشت نخواهد  .كارگزاران آگاه بندگان هستند

شد مگر آنكه آن را شناخته و ایشان نيز او را بشناسند و كسی 

شود مگر آنكه منكر ائمه شود و ایشان هنم رسنگون نمیدر ج

  .هم او را نپذیرند

شگاخت و معهرت به امام معصوم آن است کاه باه ساوی     ینتیجه
نا را امها خوانی  کاهر  آن اوامهکگی . رستوراه الهي سوق پیدا مي

رستوراه الهاي  نا، اوامه آنکگی ؛ چون ایکان را تهک ميمگهیاه و 
 .رانی را مومب غ ب پهوررگار مياند کهر آنچه نهي و 
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 ـ 17ـ 

 گفتار ششم: پیوند روحی با امام زمان

 :رهمایدقهآن کهی  مي خداوند متعال رر

 ُقوْا وْا َوَصابُِروْا َوَرابُِطوْا َواتَّ ا الَِّذیَن آَمنُوْا اْصِِبُ َ ُكْم  اهللََیا َاُّيه َلَعلَّ

ُتْفلُِحونَ 
1  

صبور باشيد و یكدیگر را به صِب و  ی اهل ایامن، )در كار دین(ا

مقاومت سفارش كنيد و مهّيا و مراقب كار دشمن بوده و 

 .ریوز و رستگار گردیدپخداترس باشيد، باشد كه 

یَو اا» شهیفه، خداوند پس از آنکه مهرم را با عبااره  یرر این آیه

ی کگد که خور بیانگه آن است کاه اماها  مي خطاب « خیُّهَ ا لَّذِینخاآََن ا ْ
-رستور باه بگادگان ماي   چهار خواند بور،  رعرهامین به شهط ایمان نا

اا تقوا ِ»و چهاارم  « ر بِطوا ا» ،ساوم «. ص برو » ،روم «.االبهوا» ،رند؛ اول

 رستور، رستگاری شما است. چهارنتیجه رعایت این  «. ُ
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 18 انتظار نسـیم 

مگاان را باه خاور    ؤنا باه خصاوص م  ال نموار  ذنن انسانؤاین س
یاا باه تعبیاه     ؟نه را  رستگاری را بیاابی  چگو :مکغول کهر  است که

 بخیه شوی ؟.چه کگی  که عاقبت ،ریگه
شاور کاه باا رعایات     مگان یارآور ماي ؤنکته را به م چهاراین آیه، 

 . ررت خوانگد بخیهیعاقبت سمت مهرم نا قطعاآآن
مکاکاله   و حاوارث  بهاباه  رر چاه  یعگاي  اسات؛  «الابه » رهمان اولین

زنادگي   عگان البه از کف ندنگد.، مالیماهزندگي و چه رر مصائب و نا
 :رهمایدقهآن کهی  مي. نا از بدو خهقت آمیخته با سختي استانسان

 ٍْنساَن ِِف َكَبد َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ
1  

ما انسان را به حقيقت در رنج و مشّقت آفریدیم )و به بال و 

  .حمنتش آزمودیم(

 ،پیهی و روري مينموا. است نکیب و رهاز رارای نانمه زندگي 
-شور و بیماری به رنباال آن ماي  آید. سالمتي سهب مياز پي آن مي

 ثهوه ن  یک روز نست و روز ریگه نیست.  .آید

کویتي کاه از باهارران اناح ساگت اسات       یکي از تامهان بهمسته
گفت من رو مهتبه رر زندگي ورشکسات شادم تاا آنجاا کاه چهاح       

 شدم. ن  رچار مکقت مي شبانه روز حتي بهای تهیه نان خالي
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 19 زمان امام با روحی پیوند: ششم گفتار

نا، ناخوشي و رر کگار رر کگار خوشي ؛این طبیعت زندگي است
رساد. اگاه   سالمتي، بیماری و پس از روران مواني، پیهی از را  ماي 

کسي به رنبال رستگاری است توالیه اول این است که شاکیبایي رر  

 بهابه حوارث و نامالیماه زندگي را رهامو  نکگد.

ی ن ناا  بااه الاابه مهبااوط اساات کااه بااا واه رومااین رسااتور قااهآ
مگان روبار  رعوه به البه شدند ؤبیان شد  است. ررواقع م« الابهوا»

باه معگاي    اابهوالاما رر موضع و موضو  ریگه. رر بهخي از روایاه 
 البور و شکیبا باشی .  ،ارآن است که رر بهابه رکارنای کفّ

ماهرم  به مهح وست  رر طول تاریخ با ظه  رشمگان انبیا و ائمه
وانماه   ،بخشبورند و نمیکه از رین بعگوان یک عگصه آگانيسوار 

رو  می   ررحال هوطئ   لی  رین بور  و راشااتگد؛ ازایاان 
 :رهمایدنستگد. قهآن کهی  مي

 َنُهم َخائِنَةٍ  یَواَل َتَزاُل َتطَّلُِع َعل مِّ
  ؛1

 تو پيوسته بر خيانتى از آنان آگاه مى شوى

 بهابااه رر کااه رناادمااي رسااتور مسااهمانان بااه یفهشااه یآیااه ایاان 
 .کگگد پیکه شکیبایي و البه باید نیز ناشیطگت و تهدیدنا
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 11 انتظار نسـیم 

 اسات  ریگاي  یاندیکاه  و اعتقاراه از مهزباني قهآن، سوم رستور
 معگاي  باه  عهباي  زباان  رر ماهابد . است شد  بیان «رابطوا»واه   با که

هزناای مغهاریاایي،   مهزبان است. مسهمانان به حک  این آیه باید از م
اعتقاری و رکهی خور سگگهباني کگگد و مهاقب باشگد که رشامن رر  

نا نفاوذ نکگاد نمچگاان کاه از مهزناای مغهاریاایي خاور        عقید  آن
 .کگگدمهاقبت مي

ای نسابت باه ورور   حکیماناه  ایرر ممهه ه امام خمیگيح ه 
 عهاق رر ررا  مقدس رهمور: 

است كه ما عراق را ین بودهاواردشدِن ما در عراق نه برای»

خواهيم تصاحب كنيم یا برصه را. ما وطنامن برصه و شام می

 نيست، ما وطنامن اسالم است. ما تابع احكام اسالم هستيم... 

از ملت مظلوم دفاعوخودمانكشورازامروزكه ما باز برای دفاع

خودمان وارد شدیم در عراق، برای اینكه نگذاریم هرروز 

 .1«ها واقع بشودی آناهواز و اینجاها مورد محله آبادان و

مهحوم امام خمیگي با اشار  به ایگکه ما باهای رراا  از    ررحقیقت 
ما بهای ررا  از مهزنای اعتقاری و آنچه که ریان  مگگی ، زمین نمي

به رست گهرتی ؛ زیها زیاه باار ظها  نبایاد      سالحبه ما تکهیف کهر  
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 10 زمان امام با روحی پیوند: ششم گفتار

 رهمایاد از حاهی   عتبار ایگکه قاهآن ماي  کگی  به اررت و اگه ررا  مي
، ررا  از باورنا و مهزنا را مزء مدانکادني زنادگي   ررا  کگیدخور 

 .کگدمسهمین بیان مي
 کگاد. ماي  الارر مؤمگان بهای چهارم را آیه رستور این پایاني رهاز

 یکادیگه  کگاار  رر ماؤمگین ، تقوا یسایه رر .کگید پیکه اتقوا اهلل، تقوا
 یااا تقااوا. زنگاادمااي قاادم واحااد الااف رر اهلل ةکهماا اعااتالی بااهای

ي باه پیکاهرت روز   اساالم  یمامعاه  کاه  شاور ماي  باعث ررستکاری
 ارزون رست پیدا کگد.

رر تفسیه این آیاه نقاح شاد  اسات کاه       روایتي از امام الارق
: رهمایگاد کگاد. ح اهه ماي   روشن مي ارتباط آن را با امام زمان

رر این آیه خداوند امه رهماور  کاه باه انجاام     . 1« ِصْبِر و عَلخاا خلْاخرخ ئِضِ»
وامباه البهکگید؛ زیها پایداری رر انجام وامباه کار آساني نیست 

 و نیازمگد البه است.
و رهمورناد   هپهراخت « روص بِ وَ»ی ح هه رر ارامه به تبیین کهمه

را حفاظ   «ا ر بطوا»نا البه کگیاد. رر پایاان مگظاور از    یعگي به مصیبت
 اند.ری از ائمه معگا کهر ارتباط و پاسدا

این بخش از آیه با موضو  مهادویت   ،با این کالم امام الارق
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 11 انتظار نسـیم 

ررتار و ارکار و ناو    ،خورر؛ چها که ما باید رر روران غیبتگه  مي
 نگانمان به زندگي را رر راستای ارتباط با امام تعهیف کگی .

م عالو  به حدیثي که از امام الارق نقح شاد  روایتاي نا  از اماا    

را  غیبات  عصاه  رر «ر بِطا » از مگظور به ما رسید  که الهاحتاآ باقه
 رهمایگد:مي کگد. امامبیان مي زمان امام با ارتباط

ُكمْ الَفرائِِض ِ أََداءِ  َعَل  اِْصِِبُوا» ابِطُوا إَِماَمُكُم ر وَ  َو صابُِروا َعُدوَّ

 1«اَِّلُْنْتَظَر

منان صبورانه بر انجام واجبات صِب كنيد و در مقابل دش

  مقاومت كنيد و ارتباط خود را با امام حمكم نامیيد.

تاا زماان نباي گهاماي      زمان باا آغااز نباوه ح اهه آرم    ن 
و پس از ایکان، رشمگان رین باهای خاامو  کاهرن ناور      اسالم

 اما طبا  بیاان اماام بااقه     .ندایت از نی  تالشي رهوگذار نکهرند
 مسهمین مامور به مقاومت بورند.

ارتباط خور را باا اماام    :رهمایگدمي «وارابط»رر شهح واه   امام
بهقهار کگیاد. اکگاون کاه ماا رر عصاه غیبات نساتی  بایاد          زمان
نای ارتباط رر این زمان را ن  یار بگیهی . یار ح اهه و رعاا   شیو 

از  بهای رهد ایکان و تطبی  اعمال، ارعال و ارکار با نظه امام زمان
 .ستهاری ارتباط انای بهقممهه شیو 

                                                                        

 همان .1
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 گفتار هفتم: اکسیر جلب محبت امام

 :االمام الجوار قال

َتَلُب  ِخَصالٍ  َثاَلُث »  ْنَصاُف  َاِّلََْحبَُّة، هِبِنَّ  َُتْ ةِ  ِِف  َاإْلِ  ،وَ  َاِّلَُْعاََشَ

ِة، ِِف  َاِّلَُْواَساةُ  دَّ ُجوعُ  وَ  واالنطواعُ  َالشِّ  1«َسلِيمٍ  َقْلٍب  َعَل  َالره

انصاف در معاَشت و  شود.ب حمبت مىسه چيز موجب جل

قلب ه و برگشت ب هنگى،امواسات و برابرى در گرفتارى و مه

 .درست و ساَل

که رر ابتادای   با محور قهار رارن رهمایش گههبار امام الارق
مهاب محبات باه عگاوان      ینمچگاان ررباار    ،اشار  شاد  دانب کتاب

 ،ظاایف راهری  و یمهمتهین عامح بهقهاری ارتباط با اماام رر حاوز   
ناا و  کگی . واضح است که بهای مهب محبات، بایاد شایو    بحث مي

 کگی . عوامح آن را به خوبي شگاسایي
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 11 انتظار نسـیم 

 پهراختاه  محبات  مهاب  ناای شایو   بیاان  باه  موار امام روایت
-عاماح مهاب محبات بیاان ماي      عگوان به را خصهت سه ایکان است.

یعگاي رر   ؛اسات  رخ ِ لْإِنْصَو ُُاَِويا خلْمُعَ شخوااانا کگگد؛ یکي از این خصهت

-آنچاه کاه باهای خاور ماي     و  معاشهه با مهرم انصا  راشته باشای  

باه تعبیاه ریگاه خاور را مادا از       ی ؛بهای ریگهان ن  بپساگد  ی پسگد
 است.  صا نا را مثح خور ریدن انمهرم ندیدن و آن

ه رر کسااب و کااار و چااه رر روابااد چاانااای بااا انصااا ، انسااان
  .گیهندقهار ميامتماعي، مورر محبت سایهین 

ناا و  است؛ یعگي انسان رر ساختي    خلْمُاَ سَ   اَِيا خلشَدَّ ،رومین عامح
باه معگاي نمهاناي مااری و     لزوماآ مککاله رر کگار مهرم باشد. این 

مالي نیست. گا  ممکن است با یاک نمادرری ساار  ایان نمهاناي      
خاور   کاه  نمدل نباید به تومیه ایان  مگانؤتحق  پیدا کگد؛ بگابهاین م

  .گهرتار مککاله رهاوان نستگد رس  مساواه را رهامو  کگگد

ا لرُّ ُاعُاوَا الِنطِا عُ سومین عامح مهب محبت رر بیان امام موار

 اساسااآ  .بازگکت باه قهاب ساهی  و تحصایح آن اسات      ،سَلِیٍَاقخلْبٍاعَلخا
ی قهاب ساهی    اا کاه ثماه     متواضع و راستگو، پاک نایانسان مهرم

 ریگاي  ناای ارز  از کاه  حتاي کسااني  . رارناد ماي  وستر است ا را 

متواضاعانه ررتاار    ،اخالقاي  مهکااه  و ر اایح  بهاباه  رر رارند راالهه
گیکاان باا   زندناا آن اسات کاه اشخاالاي کاه      کگگد. تصور انسانمي
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معگویت گه  خورر  و الاحب قهب ساهی  نساتگد رر معاشاهه نا      
رصااح کگگااد و بااه نمااین رلیااح رر  مانااب انصااا  را رعایاات مااي 

رنگاد  خصوماه ا به رغ  آن که خور انح ایمان نیستگد ا تهمیح مي  

 اظهاار  متواضاع  و الاارق  انساان  یاک  از نمه مگان بهوند.ؤبه سهاغ م
 حجات  را شخصاي  چگاین  رأی ن  اختالراه رر و کگگدمي رضایت
  رنگد.مي قهار

-ماي  محبات  مهاب  باعاث  کاه  نساتگد  عاوامهي  خصهت، سه این

 ایکاان  مورر رر محبت مهب و زمان امام با ما ررتار تهسی .شوند
اگه ما بخوانی  محبات اماام    کگد. قطعاآن  از نمین قاعد  پیهوی مي

را به سمت خور مهب کگی  باید به نمین سه خصهت تومه  زمان
راشااته باشاای  و رر تمااام شاائون و مهاحااح زناادگي مانااب انصااا ،  

 نمین نیز يلهرنبهان اسیه  و سالمت نفس را رعایت کگی .  مواساه
ریدناد و حتاي باا    ناا ماهرم را مثاح خاور ماي     که تمام آن است بور 

  .نکهرند رشمگان خورشان ن  بدی

 1کسي را از ررِ خور رر نکهرند کهیمان با بدان ن  بد نکهرند
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 مهربانی حکایت

 رر اماام  کاه  اسات  کهر  نقح سالمه نام به الارق امام کگیز
 و باهر   ناام  را خاور  ساتگان ب از ممعاي  شهیفکان، عمه آخه ساعاه

 باه  ریگاار  نفتاار  ممهاه  از بدنیاد،  ناا  آن باه  پول مبهغ رالن: رهمورند
 .بدنید ارطس حسن

 شاما  باه  بزرگي کارر با قبالآ که ارطس حسن به آیا: کهرم عهض
 بدنی ؟ بهساند قتح به را شما خواستمي و کهر  حمهه

 ُیوَصـَل  َأنْ  بِـهِ  اهللَ َمـرَ أَ  َمـا َیِصُلونَ  َوالَِّذینَ  شهیفه آیه الارق امام

مْ  َوخَيَْشْونَ  ُ َسـاِب  ُسوءَ  َوخَيَاُفونَ  َرهبَّ  نساتگد  کساان    خهرمگادان   و ؛اْْلِ
 رر و رنگاد ما   پیوناد  رار  رهماان  آن با پیوند به خداوند را آنچه که
 خکایت   و خکاو   رارناد  کاه  شاگاخت   بخااطه   پهوررگارشان بهابه
 است رح  الههی  رربار که را ؛1تهسگدم  حساب سخت  از و رارند

 کگی ؟ عمح آیه این رهمان به خوانينمي آیا: رهمورند و خواندند

 باه  که آرهید ایگونه به را بهکت خو  بوی خداوند! سالمه ای
 باوی  نماین  ولاي . گاهرر ماي  استکمام آن را  سال نزار روی هرااله
 و گهریاد   والادین  عااق  کاه  اراهاری  باه  گستهرگیش تمام با خو 
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 1.رسدنمي نیاورند ما به را رح  الهه که کساني

 که حتي با کسااني  ویژگي بزرگ اخالقي رنبهان الهي است این
 ماا  اگاه . کهرناد ماي  ررتاار  محبات  با نیز کهرندمي بدینا آن به که

 اولیاا  اخاالق  نماین  بگیاهی   قهار زمان امام تومه مورر بخوانی 
خورمان قهار رنای . ایان    زندگي یي و ائمه طانهین را باید سیه اله

شور. به طور طبیعي ماا رر مساائح ماالي    ررتار باعث مهب محبت مي
پسااگدی  و اگااه بخااوانی  رر مساایه امااام مگفعاات را بااهای خااور مااي

حهکت کگی  باید باهای ریگاهان نا  آن را بپساگدی . اگاه       زمان
ضهر و زیان بهای ما ناپسگد است باید آن را بهای ریگهان ن  ناپسگد 

شاور کاه محبات اماام     انی . این طهز تفکاه و عمهکاهر سابب ماي    بد
 گونه است.  به سمت ما مهب شور؛ چون خور ح هه این زمان

 محبات نیز گام مهمي رر مهاب   همداومت و نمهاني رر معگویا
تاه  است. ما نهچه رر معگویااه و بگادگي خادا مادی     مانز امام

  بیکاتهی  باشی  و نسبت به انجاام وامبااه و تاهک محهمااه تاال     
  .ای را رر ح  خور روا راشته محبت امام زمان اآکگی  قطع
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 ـ 18ـ 

 ، کلید درب بهشتبیتگفتار هشتم: محبت اهل

 : قالَ الص اارِقُ 

َتباَرَک َو َتعـاىل َأوَجَب َعَلْيُكْم ُحبَّـنا َو ُمواالَتنا َو َفَرَض  اهللَ إنَّ »

 ألَوَرعَ  َيقَتِد بِنا. َفإنَّ ِمن َشأنِناَعَليُكْم طاَعَتنا. أال َفَمْن كاَن ِمنّا َفلْ 

ِحِم َو إْقراُء   َوالفاِجِر َوِصَلةَ األماَنِة إىَل الَِبِّ  َوأداءَ  َواإلجتِهادَ  الرَّ

ْيِف َوالَعفُو َعْن اِّلُسىِء َو َمْن ََلْ َیْقَتِد بِنا َفَليَس ِمنّا  .1«الضَّ

 خداوند حمبت و والیت و اطاعت ما را بر شام واجب كرده

است؛ پس هر كس از ماست، به ما اقتداء كند. روش و منش 

هاست: تقوى، تالش و كوشش، اداى امانِت نيكوكار و ما این

ميهامن و گذشت از  و گراميداشتگنهكار، و صله رحم 

 .از ما نيست ،و كسى كه از ما پریوى نكند. خطاكار

هری تکالیف ر یشد یکي از وظایفي که رر حوز  اشار طور که نمان
 .مگتظهان باید مورر تومه قهار بگیهر تقویت رابطه عاطفي با امام است
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 باه  د نااظه بیاان شا   حدیثي که رر آغاز ساخن از اماام الاارق   
 ماورر  رر ریهبااز  از رنیاا  بزرگ نایاستهاتژیست. است مسئهه نمین
 به سهطه. راشتگد نظهیاتي و مباحث حاکمیت، حفظ نایشیو  بهتهین

ي از یناا نموناه  ...و بهتهی تساهیحاتي و   وایين سهطه یا خاک و آب
 یاین نظهیاه است. اما اسالم به ما آموخته است که مهمتاه از نماه  

نا از روی عاطفه ماذب  نا است. اگه انسانقهباین موارر، سهطه به 
 یشاور. حاالاح ایان مذباه    پیوندشان ناگسستگي مي ،یکدیگه شوند

ریاد    م اماام الاارق  تدای به محبوب است که رر کاال قعاطفي، ا
اقتادا و   ،تقویت شاور  بیتحعاطفي ما و ان یرابطهاگه شور. مي

 رنگينمهاني و ن  به تأسي، این. آمد خواند آن رنبال به ن  تأسي
 الاارق  اماام  را آن از ماوارری  کاه  شاور مي مگجه بیتبا انح
 رهمایگد.مي بیان

و محبات   ،وتعاالي روساتي  تباارک  خداوناد  طب  بیاان ح اهه،  
به رنباال آن اطاعات    که را به مهرم وامب کهر  است ایکانوالیت 

از ایکاان  وامب است و نه کسي که خاور  را   شیعیاننا نیز به آن
  .اقتدا کگد این انوار مقدسبداند باید به 

رارر بایاد رر ررتاار و    را نهکس که ارعای روستي امام زمان
کگد که معهوم ای حهکت زندگي رهری و امتماعي خور  به گونه

  .است باشد مقتدایش امام زمان
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پارساایي از   از:عبارتگد  ،رهمایگدبیان مي نکاتي که امام الارق
راری نساابت بااه گگااا ، امتهااار و روحیااه تااال  و کوشااش و اماناات

  .ناانسان ینمه

یکاي از   ،شاور رهمیاد  ماي   بگابهآنچه از روایات اماام الاارق   
است و این روستي  ام زمانوظایف نه مگتظهی، روست راشتن ام

 خاوانی ، ایکان ماي  بهای که نایيزیارتگامه و ارعیه را باید ابهاز کگد.
  است. ح هه آن مبارک مح ه به روستي و اراره نو  یک بیان

 محبت جواب محبت،

رهمایگاد خادا محبات ماا را باه      ماي  روایت، امام الاارق  این رر
الآ چاها ماا بایاد    ایان اسات کاه االا     ساؤال مگین وامب کهر  است. ؤم

 مقدس وامب است؟   رین انواا را روست بداری ؟ چها محبت ائمه

رو سویه است؛ یعگي اگه کسي ما را روسات   ییک رابطه ،محبت
  که: ما ن  متقابالآ باید به او محبت کگی  این مگط  قهآن است  ،رارر

نُ اإِلحَس ٱِن إاِلَّ اإِلحَس ٱ َجَزاءُ  َهل1 

 ز نيكی است؟ آیا پاداش نيكی به ج
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 محبات . اندبور  الهي رنبهان ناانسان تهینرر نظام خهقت مههبان
هوقااه  مخ ینماه  شامح حال بهکه ناانسان تگها نه نموار  اولیا و انبیا

راات و مههباااني، رسااول أر یتااهین اسااو بااور  اساات. بهمسااتهخاادا 

 ،ته از ائمه معصومیناست و پس از ایکان زمین مههبان خدا
و شااخص   و الگاو  اساو  ندیاد  اسات. رر عصاه غیبات نیاز       به خور

 عصهنا، ومور مقدس ح هه وليمههباني نسبت به عموم انسان
است. رر حکایاه تکه  بزرگان به مح ه ح هه بسیار بیان شد  

ایکاان رر حاال رعاا باهای عماوم       ،شادند که وقتي به اماام وارر ماي  
نیست کاه ماا باه یاار     وار آیا سزااند. نا و خصوالاآ شیعیان بور انسان

 امامي باشی  که نموار  به یار ماست؟! 

نا بهاساس میزان محبتي که نسبت به ن  رارند تعهیاف  رابطه انسان
شور؛ این پهسش را باید از خور بپهسی  که آیا روا نیست امامي که مي

تاه از خاور روسات    بایش  ،رارر راما را بیش از خورماان روسات ماي   
 بداری ؟ 

این محبت زایدالوالف اماام باه شایعیان، والیات شاکح      رر پهتو 
 یتواند مادعي شاور کاه وارر رایاه     بعد از آن انسان ميو  .گیهرمي

  :رهمایدبار  ميرین شد  است. قهآن کهی  رر این

ا َ ُسوَل ٱاْ  َأطِيُعو وَ  هللَ ٱَأطِيُعواْ  َءاَمنُواْ  لَِّذینَ ٱ َیأَُّيه  ألَمرٱ َوُأْوِل  لرَّ

 ِمنُكم
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اید، از خدا اطاعت كنيد و از رسول و ى كسانى كه ایامن آوردها

 .مر خویش فرمان بریداولواأل

  .  نا را به ساحح نجاه و سهمگزل مقصور خواند رسانداین اطاعت، انسان

اشار  به روستي و محبت اماام باه عگاوان     ،حدیث قسمت نخستِ
اماام   عاطفه ما نسبت باه  ییک االح رر زندگي رارر و رر آن حوز 

ماواب   یتوان باه مگزلاه  شور. قسمت روم را به نوعي ميتعهیف مي
مگاد  بیات عالقاه  نه کسي کاه باه اناح    ،شهط رانست؛ به این معگا که

 زیها؛ کگد اقتدا و تأسي ایکان به بایدرارر نا را روست ميآن است و
 معصاوم،  اماام  راهامین  از تبعیات  بادون  محبات  ابهاز که است واضح
 . نیست یشب گزاري ارعای

تااهی بااه خااور بگیااهر و ساایمای  مااامع شااکح بایااد محباات ایاان
آن  به زباان آوررنِ  ،عد محبتخور را نکان بدند. یک بُ ییارتهتکامح

شاکح ریگاه محبات، محبات      .کگداست که رر گفتار انسان ظهور مي
 انساان  ررتاار  رر کاه  اسات  آن محبت شکح تهینکامح اما قهبي است.
  .ید رر ررتار عک  به محبوب را نکان بدنی اب ما یعگي؛ شور متجهي

که کاری نکگی  که خاطه ایکاان را آزرر    محبت ررتاری یعگي آن
رر  بایاد  کگاد  محبت اظهار عزیزی یا و مارر و پدر به انساني اگه. کگد

 کگاد  روستي اظهار خور بیان با که کسي. شور رید  محبت سهوکش،
 تواند الارق باشد.ميمح، خاطه محبوب را نگهان کگد نع رر اما
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 خواناد ماي  که نماز ایبگد . است ماری ن  خدا بگدگيِ رر این قاعد 
 مکااند   او از ناایي کاار  عماح  رر اماا  رناد ماي  انجاام  را الهاي  عباره و
 امح نیست.  ک محبتش. نیست راضي و پسگدرنمي خداوند که شورمي

 نهگواین رر قسمت پایاني حدیث شکح کامح محبت را امام الارق
رارر باید از ما پیهوی کگاد و  رهمایگد که نه کسي ما را روست ميمي بیان

 ای  را رر مان خویش بارور سازر. شئوني که ما بهای خور بهگزید 

کگای  و  اولین شأن، ور  است. ما رنبهان الهي نارهماني خدا را نمي
  .راشته باشد ور رارر باید کگد ما را روست مينه کسي که ارعا مي

 رعالیت و کوشش و تال  مظهه ائمه. امتهاراست روم، شأن
گه تالش نایيانسان باید رارند،مي روست را ائمه که کساني اند.بور 

خواناد؛ باه   و رعال باشگد. خدا از نه کسي رر حد توانش تال  ماي 
 :رهمایدنمین رلیح رر قهآن مي

  ُوسَعَها إاِلَّ  َنفًسا هللَُٱاَل ُیَكلُِّف
1 

 انتظار دارد. ش وند از هركس در حد وسعخدا

 کگاد تاا رر   تال  رارر باید که ب اعتينه انساني رر حد وسع و 
، قادره ، آباهو ، عها  ، ثهوه مانگد امکاناتي از خداوند بگدگي مسیه
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 . ببهر بهه  رارر اختیار رر ...که و قه 

ت. اسا  راریامانات  نستگد قائح خور بهای ائمه که مگزلتي سومین
راری نساتگد؛ چاه   مظهاه امانات   یتبانح ،ه امام الارقبه تعبی

ه باشااد. کساااني کااه روسااتدار رکااا هالاااحب اماناات نیکوکااار و چاا
  .نستگد ن  نباید خائن رر امانت باشگد بیتانح

تاوان  ه به این نکته ضهوری اسات کاه رو رساته امانات ماي     توم 
یي تصور کهر؛ امانت ماری و امانت معگوی. امانت ماری نماین اشایا  

ی ، وسایهه گیاهر؛ مگازل  است که گاني اوقاه رر اختیار ما قاهار ماي  
گیااهر و مااا چگااین بااه خااور مااي نقهیااه و ... کااه گااا  شااکح مالکیاات

 ناایي امانت واقع رر اموالپگداری  که این اموال ازآن ماست. این مي
ر رسات ماسات و بعاد نا  بایاد آن را باه       ر الاباحي  چگاد  که است

  .ریگهان بسپاری  و بهوی 

نای معگوی مانگد قهآن، نماز، والیت، رهزندان و عماهی کاه   امانت
خداوند به نه یک از ما رار  است. کساني که رر حفظ امانت معگاوی  

 .کگگدنای ماری ن  امین نستگد و خیانت نميمور  نستگد رر امانت
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 دارگفتار نهم: محبتِ ریشه

حبات اناح   نای عصه انتظاار، پایاداری رر م  ستهبای از ریگه یکي
تاداوم   ،است؛ یعگي شیعیان باید تال  کگگد که این محبات  بیت

اراره  باه وماور مقادس اماام زماان     بهخي از مهرم راشته باشد. 
یاسین یا رعای رارند اما این اراره رر قهائت رعای ندبه، زیاره آل

ایاان  ،ناا و اتفاقااه  شاور و رر بع اي از مگاسابت   عهاد خالالاه ماي   
 ر. شوپایداری کمهن  مي

رو بهراشات؛  بهای تثبیت این محبات، بایاد مواناع آن را از پایش    
امام معصاوم بکاور اماا     ای بهسد که امینِممکن است انساني به مهتبه

 یرر نگگامااه ،چااون رر تهبیاات نفااس خااور رقاات الزم را نداشااته  
رنیاا،  حاب  ساز زندگي، مسیه خاور را از اماام مادا کگاد.     سهنوشت
از  ،یهوی از شهواه و تمایاله نفسانيطهبي و پطهبي، شهههریاست

عهي »آن نمونه است. یکي از کساني که پایش رر محبت امام لغزید 
 خااااص ارارتمگااادان از ویاسااات.  «حماااز  بطاااائگي اباااي بااان 

؛ ررتمي شمار به والیت امین که بور کساني از و معفهبنموسي
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کاه  گیهی رر اختیار او بور. اماا زمااني   چک وموناه به نمین رلیح 
، از و به طماع تصااحب آن اماوال   ا ،به شهاره رسیدند امام نفت 

 را به بهاناه ایان   بور او نزر که و اماناتي کهر تمهر رضا امام اوامه

باه   ،اناد نکاهر   والیتي به امامت ح هه رضا که امام الارق
نموار  باید رعا کگای  کاه خداوناد     ،عالو  به تال  لذاایکان ندار؛ 

 را به ما عطا رهماید.  بیتمسیه محبت انح توری  پایداری رر

  :رهمایگدمي رر روایتي موالی متقیان عهي

ُخوُكْم ،َفإِْن َلَبُدوا َفاْلُبُدوا، ُاْنُظُروا َأْهَل َبْيِت َنبِيُِّكمْ » َو إِِن اِْسَترْصَ

وُهمْ  ُج َاْلِفَتَن بَِرُجلٍ  اهللَ إِنَّ ...  َفاْنرُصُ  1«ْيِت ِمنَّا َأْهَل َاْلبَ  ُیَفرِّ

ایشان باشد و اگر  بيتنگاه شام به خاندان پيامِب و اهل

ها ساكت شدند و در خانه نشستند شام هم سكوت اختيار آن

بيت پيامِب از شام یاری و كنيد و در خانه بنشينيد و اگر اهل

 گشایش مهانا خداوند .ها را یاری كنيدآن ،كمک خواستند

 است. سپرده بيتاهل ام از مردی دست به را شام ابتالئات

 بیتانح رهامین از محض اطاعت سمت به را ما پایدار محبت
 امیهالماؤمگین  رساتور  به. رندمي ا سوق است نجاه را  تگها ا که

                                                                        

 ۲9، باب 94۲، ص99، ج بح را ألنا ر .1



 57 دارریشه محبتِ: نهم گفتار

 رر و کهرناد  ساکوه  ائماه  اگاه  کاه  باشد گونهاین ما مکي باید
ما ن  به تبعیت سکوه کگی  و اگه قیام کهرند ماا نا     ،گدنکست خانه
سابب گکاایش اماور ماا      بیات نمهاني نماایی . یااری اناح   باید 

خواند شد؛ پس اگه بگویی  این محبت و پایاداری خاور گکایکاي    
 دی .هانسخگي به گزا  ن ،بهای مسهمانان است

 الماؤمگین ، محبات باه امیاه   رر رأس محبت به ائماه نادی  
رر ماورر انمیات محبات باه      رسول خادا  ای رارر.مایگا  ویژ 

 : رهمورند مگینؤامیهالم

 1«َاْلُقْرآنِ َأَحٌد ِِف  اهللُ  َالنَّاِس إاِلَّ َكَمَثِل ُقْل ُهوَ َما َمَثُلَك ِِف  !َیا َعِِله » 

مثل و جایگاه تو در امت اسالم مثل جایگاه سوره  !یا علی

 .توحيد در قرآن است

 قهائات  مهتبه یک که است این توحید سور  نایویژگي از یکي
 مهتباه  ساه  که کسي و است قهآن سوم یک وهتال ثواب با بهابه آن
 رنگد.مي او به را قهآن خت  ثواب کگد تالوه را سور  این

از  محباات امااام زمااان رر کااه پایااداریسااخن آن یخالالااه
ی ی نماه باه عهاد   مي است که عانای عصه انتظار و وظایف بایسته
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 تاوان رر . انمیت مایگا  محبت و پایداری رر آن راميشیعیان است
 :روایت پیامبه مکاند  کهر. ح هه رهمورند

ْساَلمِ  !َیا َعِِله »  َو َمْن  ،َمْن َأَحبََّك بِلَِسانِِه َفَقْد َأَحبَّ ُثُلَث َاإْلِ

ْساَلمِ  َو َمْن َأَحبََّك  ،َأَحبََّك بِلَِسانِِه َو َقْلبِِه َفَقْد َأَحبَّ ُثُلَثِي َاإْلِ

هُ بِلَِسانِِه َو َقْلبِِه َو َیَدْیِه فَ  ْساَلَم ُكلَّ َو َالَِّذي َبَعَثنِي  ،َقْد َأَحبَّ َاإْلِ

َب  اَمِء ِّلََا ُعذِّ قِّ َنبِّيًا َلْو َأَحبََّك َأْهُل َاأْلَْرِض َكُحبِّ َأْهِل َالسَّ بِاْْلَ

  1«َأَحٌد ِمنُْهْم بِالنَّارِ 

سوم اسالم را دوست داشته باشد یکبه زبان هركس تو را  !یا علی

سان و قلب دوست داشته باشد لكس تو را به  دوست داشته و هر

سوم اسالم و هركس تورا به زبان و قلب و عمل را دوست  دو

قسم به كسی  .اسالم را دوست داشته است یداشته باشد مهانا مهه

كه مرا به حق مبعوث كرد اگر اهل زمْي تو را مانند اهل آسامن 

 .شدعذاب نمی ،احدی از مردم به آتش ،دوست داشتند

از بکاره است و ازیک سو ، این رهمایش نبي گهامي اسالم
-ررواز  بکاره به این که محبت امیهالماومگین  .انذار سوی ریگه

که ایان مهحهاه    گکاید و انذار به اینسعاره را به روی انسان مي ی
 آن باید تال  کهر.  یرقد بخکي از مسیه است و بهای بقیه
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کگاد  از حد زبان تجاوز نماي  بخکي از مهرم ارارتکان به ائمه
 یکي نیست. اما رر رو  زندگي رانکان با انح بیت

رساید   نزار ام ای رعوه از کوره باه سیدالکاهدا   بیستبیش از 
نفاه بااقي    27رقاد  میاان  گفتگد اما از ایان  مي «یا حسین»که نمه با زبان 

 ای .را  را ررتهیک سوم تگها محبت لساني، رر حقیقت ما با ؛ لذا دماندن

ایااان حااادیث رهمورناااد کساااي کاااه     یح اااهه رر اراماااه 
را با زبان و قهبش روست بدارر رو سوم ایمان کامح  مگینؤامیهالم

است. اما نمچگان باید تومه راشت که ایمان چگین رهری نا  نگاوز   
بکااره رارناد کاه اگاه کساي       تکمیح نکد  است. ساپس پیاامبه  

ار و عمهکاهر نا    را با زبان و قهب روسات بادارر و رر ررتا    عهي
 .شورایکان را یاری کگد حقیقت ایمان رر کامح مي

 .کهر طي را مهحهه سه این باید پایدار محبت کسب بهای

 .عملیی  و قلبی، زبانی یمرتبه سه از معجونی است پایدار، محبت
کگای  و  یاسین و رعای عهد را زمزمه ماي زیاره آل ،عای ندبهر اگه
نماین   نایماان ررتاار راریا  بایاد رر    را روست امام زمانن   اآقهب

 یاا  محبت را نکان بدنی . اگه چگین شد رر شب عهوسي رهزندانمان
 یاا  و خانوارگي خصوالي محارح و ککور از خارد نایمسارهه رر

باه گفتاار و کاهرار ماا      مام زمانا که کگی نمي رهامو  روستانه،
 .حاضه و ناظه است و مهاقب عمهکهر خور نستی 



 ـ 61ـ 

 م: عوامل جلب محبت امامگفتار ده

 اا  اسات  قباح  مباحث یکگگد تکمیح که ا محبت مهب عوامح از
 نا   ماا  روایااه  رر کاه  اسات  زمیا   امام سالمتی نیت به صدقه
 باه  رارن الادقه  ما ریگي رهنگ  رر. است شد  آن به رهاواني تأکید
رر  1شااد  و بهکاااه عظیمااي رارر. معهرااي بالیااا ررااع عامااح عگااوان

رهاواني بهای الدقه ذکاه شاد  اسات از ممهاه آن کاه      روایاه آثار 
ا لوبَالءاا  خلصَّدَقخة »رهمورند:  پیامبه اکهم : الادقه، باال را رراع    7تخودَخعُ

  .کید شد  استأبه پگهاني بورن آن ن  ت نمچگین«. کگدمي

را و ناگهااني  ساخت  ماهگ  از ریگه بهکاه الدقه آن است که 
. اسااات الااادقه ریگاااه بهکااات رزق، نااازول .کگااادمهتفاااع ماااي
 رهمایگد:ميامیهالمومگین
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ْزَق  َواْسَتنِْزُلوا»  َدَقةِ  َالرِّ  1«بِالصَّ

 به پایْي بكشيد.  [از آسامنرا ]با صدقه دادن رزق خود 

کگیاد.   ررماان ناا را  بیمااری  ،نمچگین سافار  شاد  کاه باا الادقه     

ال کهر که من روست رارم بیماار نکاوم   ؤس شخصي از رسول خدا
   «.الدقه رهاوان بد ؛ 7َخأخکثِراَِنخا لصَّدَقخةِ: »ح هه رر پاسخ رهمورند

 رقها و ضعفا امه به رسیدگي که رر نستی  ينایشخصیت پیهو ما
نبورناد.   تفااوه باي  مسهمین مسائح به نسبت و اندبور  زبانزر و اسو 
را رلساوزی ایکاان    نای مه  پیاامبه یژگيو از یکي کهی  قهآن

ََ اعَنِتَُّْعَزِیزٌاعَلخیْهِا: کگدبیان مي
3 

خاورر باه پیغمباه گهاماي     مسائح و مککالتي که به مهرم رق  مي
سخت و رشوار بور. مکاکاله مامعاه اعا  از مکاکاله      اسالم

-شاد. ایکاان نماي   گاهان تماام ماي    ایکاان اقتصاری و اخالقي باهای  

نا رر رقه رهنگگي و اقتصاری قهار رارناد.  توانستگد ببیگگد که مسهمان
کاه از نساح چگاین پیغمباه      ا  مگتظه امام غایب نستگد قطعاآ کساني که
 و نیازمگدان تال  کگگد.  ضعفاباید رر رستگیهی از ا رلسوزی است 
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 61 انتظار نسـیم 

باشد که رر رسیدگي باه   تواند مگتظه امام زمانبگابهاین کسي مي
تفاوه نباشد. رر شهایطي که ارهار نیازمگاد رر رکاار و   امور نیازمگدان بي

 ماست. یتهی متومه نمهسئولیت سگگینتهی نستگد مسختي بیش

 کگد.مگان معهري ميؤقهآن کهی  انفاق آشکارا و پگهاني را از الفاه م

اء َّ اء َوالُضَّ َّ الَِّذیَن ُینِفُقوَن ِِف الَّسَّ
1 

 كنند؛ها كه در توانگری و تنگدستی، انفاق میمهان

مگاان  ؤم .رستگیهی از مستمگدان یک تکهیف کهي نمگاني است
تفاوه باشگد. یاران و مگتظهان حقیقي امام نسبت به یکدیگه بي بایدن

ناا  کساني نستگد که به یار رقها و ضعفای مامعه نستگد. آن زمان
ناای آرر و خهماا   کیسه ،نای شبکه نیمه مگانؤامیه م سي بهبا تأ

ناای آبهومگداناه باه یااری     باه رو   ،کهرناد را بین رقاها توزیاع ماي   
  شتابگد.مستمگدان مي

ن رشاامگا بااه نساابت حتااي کااه اساات الهااي رنبااهان یساایه  ایاان
خورشااان ناا  انااح رسااتگیهی بورنااد. رر تاااریخ آمااد  کااه وقتااي   

 اماام  شادند اگاه   روباهو  حُاه،  با «شها » مگزلگا رر  ءکهداالسید
 بورناد.  شاد   تهاف  تکگگي از نمه رارندنمي آبنا آن به حسین
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 بعاد  حتاي  و شدند سیهاب ماما امه به تکگه یکهر گ را  سهباز نزار
 نا ن  آب رنگد. نای آنمهکب به که رارند رستور آن از

  :گویدمطایهی مي

از شدت . ر بودم كه به منزلگاه َشاف رسيدمحمن آخرین رسباز 

هم و حتی قدرت نوشيدن آب  متشنگی روی زمْي افتاده بود

اما از شدت عطش  م. دهانه مشک را گرفته بودمنداشت

ی باالی رس من یم آن را كنرتل كنم. در مهْي ْلظات آقاتوانستنمی

ریزم و تو بنوش. آهسته من می :آمد و مشک را بلند كرد و گفت

آهسته آب را رخيت و من نوشيدم. ابتدا تصور كردم كه یكی از 

مهرزمانم در نوشيدن آب به من كمک كرده است اما وقتی رسم را 

 .خود دیدمرا باالی رس  علیبنبلند كردم حسْي

یاک عبااره م ااعف     الدقه رارن بهای سالمتي امام زماان 
است؛ چها که گویا رو عباره رر یک عمح واحد ممع شد  اسات.  

است و ما نسبت به ایکان مسئولیت  عزیزتهین رهر عال  امام عصه
 کاه  ماسات باه  بسیار رنی مي الدقه خور طور که بهایراری . نمان

 ایکاان . بپهرازی  زمان امام سالمتي نیت به را الدقاتمان از بخکي
 رهمایگد:مي شهیفي توقیع رر
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 1«بَِأْنَبائُِكمْ  ِعْلُمَنا ُُيِيطُ  َفإِنَّا»

 علم ما بر احوال شام احاطه دارد.

 باه  شما اعمال چیزی از و نستی  شما واقف کارنای ینمه به ما
 عهضاه  ح هه، مح ه به ما اراره اظهار نیست؛ بگابهاین پوشید  ما
  کگد.مي محبت ایجار قطعاآ و شوريم

ي بااا ح ااهه  عاااطف ارتباااط ایجااار نااایرا  از ریگااه یکااي
. اسات  مهیدوی  زیارات و ادعیه به توسل و تمسک ،عمَ ال ُةبقی

 رعاا  راهد،  رعاای  یاساین، آل زیااره ، عهاد  رعای ارعیه مثح با انس
 اناس  ،«َر هَاعَجِّلاوَ»عباره  با الهواه ذکه، ح هه سالمتي بهای
  کگد.مي زیار زمان امام با را ما الفت و

و  زییارت امیام یسیی     امام زماان  محبت مهب عوامح از 

مکمول محبت و لطف  است که ما را قطعاآ گریه برای سیدالشهدا
ح اهه ولاي    .خواناد کاهر   الهي و وماور مقادس اماام زماان    

 :رهمایگدرر زیاره ناحیه مقدسه مي عصه

ُموعِ  احًا َو َمَساًء، َو أَلَْبِكَْيَّ َعَلْيَک َبَدَل َفََلَْنُدَبنََّک َصبَ »  7«َدماً  الده

ندبه من هر صبح و شام در مصيبت شام  [ای جد بزرگوار!] 
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و اگر اشک دیدگان من خشكيده شود در عزای شام به  كنممی

 .مكنجای اشک خون گریه می

. شاوند ماي  رن یک معکوق و عاش ، عاشقي قهار ررگفتی  که 
 سیدالکاهداء  مصایبت  باهای  توالایف  ایان  باا  زمان امام قتيو

 ریزند بهای رلدارگاني که رر عزای مد غهیبش حسینمي اشک
 و ؛ لذا زیاره اماام حساین  شوندميارز  قائح  ن  اشک بهیزند

  شور.مي محبت ایجار سبب ایکان بهای گهیه به مداومت

 است مؤثه زمان امام محبت مهب رر که عوامهي از ریگه یکي
است. رر واقع ما باا   دا  به نام ایشا  و سایر اهل بیتفرزن نامگذاری

-اثباه ماي  انح بیتاین نامگذاری، اراره قهبي خور را به آستان 

کگااد. روایاااه رهاوانااي رر بحااث کگاای  کااه خااور ایجااار محباات مااي
   .کگی نامگذاری از ائمه به ما رسید  است که چگد نمونه آن را ذکه مي

رسید و عهض کهر ما نام شاما و   خدمت امام الارقشخصي 
کگای . آیاا ایان    نام پدران شما را بهای خور و رهزندانمان انتخاب مي

 رهمورند آری مفید است؛ امام الارق ؟کار مفید است

به »  یُن إاِلَّ َاْْلُ  1«َهِل َالدِّ

                                                                        

   31، ص۲7، جربح را ألنا  .1



 66 انتظار نسـیم 

 چيز دیگری هست؟  [برای خدا] آیا دین، جز حمبت

یان  رتاوان گفات   ماي  ممهاه  ر یاک ر محبت است. ،عصار  رین
ای از رستوراه که ما را به سوی محبت سوق خواناد  یعگي مجموعه

 که البته خور به نسبت محبت چه و یکدیگه به نسبت محبت چهرار؛ 
  .باشد پهوررگار رضایت راستای رر

 رهمایگاد: مي الهضا موسي بن عهي ح هه ریگهی روایت رر
انح خانه به خیه از نه البح و شام ی که رر آن نام محمد باشد اخانه

 و الابح  باشاد  محمد رر آن نام که ایخانه ؛1و نیکي یار خواند شد
 چاها ؛ کگگدمي یار نیکي به خانه انح از اعهي مهکوه مالئکه رر شام
 را خاناه  شاور مي ماری مگزل انح زبان به که نگگامي اس  نمین که
  .کگدنزول بهکت مي محح

-به آن اشار  رهماور   و انح بیت بهیکي از وظایفي که پیام

نیاک   اند آن اسات کاه اولیاا، خصوالااآ پادرنا، باهای رهزندانکاان ناام        
 رل رر را ایکاان  محبات  باذر  باشد، اولیا از بهگهرته که اسامي بهگزیگگد.
 شد.نمي انتخاب نام این نبور ایعالقه اگه که  ؛نکاندمي نام الاحب

                                                                        

َاا لنبيّاحکَاَنتخب محمد، الشیخ شهری، الری . المحمدی 1 ؛ ۲47ص ،1ج ، ألعمو
 944ص ،13ج ، لبالغةانهجاشرح عبدالحمید، ابوحامد فخرالدین الحدید، ابی ابن
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 با امام گفتار یازدهم: کردار نیک، همنشینی

 : ققال الصار

َمْن رُسَّ َأْن َیُكوَن ِمْن َأْصَحاِب َاْلَقائِِم َفْلَينَْتظِْر َو ْلَيْعَمْل بِاْلَوَرِع َو »

 1«حَمَاِسِن َاأْلَْخاَلِق َو ُهَو ُمنَْتظِرٌ 

قرار گرید،  كسى كه مایل است جزو یاران حُضت مهدى

ظار با تقوا و باید منتظر باشد و اعامل و رفتارش در حال انت

 .اخالق نيكو توأم شود

َمْن َماَت ِمنُْكْم َعَل َهَذا َاأْلَْمِر ُمنَْتظِرًا َلُه َكاَن َكَمْن َكاَن ِِف » 

اَلمُ   7«ُفْسَطاِط َاْلَقائِِم َعَلْيِه السَّ

هر كس از شام به اعتقاد به این امر بمرید در حاىل كه منتظر آن 

  .باشد ائمق مهمانند كسى است كه در خي باشد،

 رر وظایف رهری مگتظهان به عوامح مهب محبات اماام زماان   
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باور کاه رر    پاکی و پاکدامنیوامح مهب محبت، ع از یکي رسیدی .
اخیال    ،به آن اشار  شد. عامح ریگه مهاب محبات   احاریث گذشته

 رونقاح شاد  کاه     از اماام الاارق   ياست. روایت شاهیف  شایسته

 الاارق  اماام . کگاد مي بیان نزما امام االحاب بهای را ویژگي
عگاوان خصاهت یااران اماام     و اخاالق نیکاو را باه     م باا ور أانتظار تو
رهمایگاد اگاه   کگگد. آنگا  رر روایت ریگهی ماي معهري مي زمان

مثاح ایان اسات     ،کسي با این رو ویژگي زندگي کهر و از رنیا ررت
 کگار ح هه نکسته و ح ور ایکاان را  امام زمان یکه رر خیمه

 ررک کهر  است. 

، محبت مهب عوامح از که شورمي استفار  شهیف حدیث این از
  رهمایگد:مي حدیثي رر عهي امام است؛ زیها شایسته اخالق راشتن

ْفِق َو َالتََّواُضعُ  َاِّلََْحبََّة، ُیوِجْبنَ  َثاَلٌث » ُلِق، َو ُحْسُن َالرِّ   1«ُحْسُن َاْْلُ

لقى و مالیمت نيكو و خوش خ سه چيز باعث حمّبت مى شود،

 .فروتنى

 اخاالق ، ساه  آن از یکاي  ؛کگدسه چیز است که مهب محبت مي
رارناد.  نای خو  اخاالق را روسات ماي   انسان ،هرمم. است شایسته
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کگگاد  ارهاری که رر بهخورر با ریگهان، ارب و نزاکت را رعایت مي
محباوب   ،گویگدو با رویي گکار  و اربیاه سال  و احتهام سخن مي

  .کگگده و روستي ميتگد و مهرم از این اخالق، اظهار مسهّنس

« حسن الهرا  » مگینؤرومین عامح مهب محبت از نگا  امیهالم
 :حارظاست. به قول مگاب  مدارا کرد  با مردمیعگي 

 آسایش رو گیتي، تفسیه این رو حه  است
 1با روستان مهو ه، با رشمگان، مدارا

   .دکگمي محبت ایجار، مدارا با آمیخته یپسگدید  ررتار و مههباني و رر 

 ناای انساان  اسات.  تواضی  و فروتنیی  سومین عامح مهب محبت، 
 ماهرم  رو  باه  را خاور  زنادگي  بار تحمیح و رخهرهوشي از رهوتن
 اراهار  باا  نمگکایگي  از معماوالآ  ماهرم  رلیاح  نماین  باه ؛ کگگدمي پهنیز
از اراهار  هرم ما  ،مقاباح  رر. کگگاد مي شارماني اظهار رهوتن و متواضع

 اطاها   از اراهار  شادن  رور باعاث  چگانآن تکبه .متکبه نفهه رارند
 تکباه . بیزارناد  او از ن  متکبه رهر یخانوار  حتي که شورمي انسان
 اما. شور ایجار نفهه و بگیهر راالهه انسان از نارل که شورمي باعث
نای ریگاهان حکومات   رر غهبت ن  به رل حتي، متواضع نایانسان
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کگگد. به نمین رلیح، اولیا الهي ماا را باه ساوی اخاالق پساگدید ،      يم
اند. اگه تواضع را مهمتهین خصهت ررتار شایسته و تواضع سوق رار 

 اماام  عهات  نماین   ؛ باه ایا اولیای الهي بدانی  سخگي به گزا  نگفته

رهماید یکي از چیزنایي که مز پهوررگاار کساي از آن   مي عهي
را بین مهرم پگهان  ئشالهي نستگد. خداوند اولیا اولیای ،اطال  ندارر
حقاره نگا   یرهمایگد به نی  کس به رید ح هه مي .کهر  است
-به او ميحقاره و پستي  یبسا آن کسي که شما به رید نکگید؛ چه

 باا  ناا انساان  نماه  باا  لذاخبه نستید؛ خدا باشد و شما بي ولي نگهید، 
  کگید. بهخورر تواضع

1ریزهاقدراد ردای اعقیقسنگادات ادرا ینابحراعمیقچهاد ناکس
ا

 ماا  نظاه  از که رقیه و سواربي رهر یک یا سار  کارگه یک بسا چه
، مایگاا  بااالیي راشاته باشاد.     عالمیاان  پهوررگار نزر ندارر مایگاني

ایجاار   ،نمین الفاه ارزشامگد اخالقاي باهای ماا نازر اماام زماان       
اني را که اخالق شایساته رارناد   قطعاآ کس کگد. امام زمانمحبت مي
رارناد؛ چاها کاه خاور ح اهه اساو  اخاالق، مههبااني و         روست مي

 وارر ایغهیباه  اگاه  که است آمد  پیامبه یرر سیه تواضع است. 
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 رناد  تکخیص سایهین از را ح هه توانستنمي شدمي ایکان مسجد
 رهوتگاي  نهایات  باا  مهرم میان رر که ای رید  بسیار ائمه احوال رر یا و

  کهرند.مي خدمت

شام به حج مکه  شدند و رر طول  انح کاروان با سجار امام
-نماي  را ساجار  اماام  ن  شامیان کهرند.سفه به ایکان خدمت مي

 شاارماني  احسااس  کگدمي خدمتنا آن به کسي ایگکه از و شگاختگد
 و شگاخت را سجار امام شامي بزرگان از یکي ناگهان. کهرندمي
 هخدمت شاما بسات   به کمه که آقا این رانیدمي گفت: کاروان انح به

 ایان  گفات:  پیهماهر . کهرناد  اطالعاي باي  اظهاار  کاروانیاان کیست؟ 
 شاما . اسات  خادا  رساول  نوارگاان  از الحساین  بان  عهي شخص
 نمچون پیغمبه ینو . کگیدمي پیغمبه شهمگد  را خور رارید
 و آوررماي  غاذا  و آب شاما  بهای و  کگدمي خدمت شما به غالمي،
  !رندی شما را انجام ميکارنا

کاروانیااان خاادمت ح ااهه رسااید  و عااذرخواني کهرنااد. امااام 
 خادمت  خادا  یخاناه  زائاهان  باه  راشت  روسترهمورند من  سجار
 را کاار  این یاماز  شگاختگدمي مها کاروان، انح حجاز رر چون. کگ 
م که کسي مها   شدانح شام مهح کاروان به ناچار به رارند.نمي من به
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 1خدا کمک کگ . یزائهان خانهبه و بتوان  به الوره گمگام  نکگاسد

 نایيانسان نیز زمان امام قطعاآ و بور  چگین الهي ءاولیا یسیه 
 خادمت  مامعاه  و ماهرم  باه  رهوتگاي  و اخاالق  و باا  متواضعانه که را
  رارند.مي روست کگگدمي

کگد سمت ما مهب ميرا به  ح هه محبت که ریگهی عوامح از
ماوظفی  رر بهاباه اماام    ماا  اسات.   رعایت ایترام و ادب در برابر امام

باهی  از  ارب راشته باشای . وقتاي ناام رنباهان ریگاي را ماي       زمان
 :رهمورند ح هه عهي. کگی  یار ایکان با ارب

 7«َو الَ ِمرَیاَث َكاأْلََدِب » 

 هيچ ارث و مریاثی هبرت از ادب نيست. 

 بسات اماا   اماام  باه  را را  کاه  باور  کسي اولین ید ریاحيیزبنحهّ
یوساات. عهاات ایاان پ بهکااتیان ممااع بااه روزخیااان خیااح از سااهانجام

 او بااه سیدالکااهداء وقتااي کااه چااها؛ بااور حااه ارب ،سااعارتمگدی
 مسارتي و زر خور زبان به لجام 3«بگکیگد عزایت به مارره»رهمورند 
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 نداشت. روا طانه  یالدیقه ح هه به

. ندیاه  اسات  یضیرت  بیه   داد  هدیه محبت، مهب عامح ریگه
. شاور ماي  قهاوب  تاالیف  موماب  باشد اندک که ن  نهمقدار ،رارن
 زماان  امام. باشد نداشته نیازی آن به گیهند ندیه شخص نهچگد
 یار به خیه کار انجام و عمح این نفس اما ندیه ما ندارند به نیازی ن 

  ور.شمي ایکان شاری و مسهّه مومب ح هه،

محبات و اراره خاور را بیاان     ،ما با انداء ندیه به امام زماان 
کگی  و رر الدر آنی  که ح اور قهاب خاور را باه ایکاان اثبااه       مي
بگاد  و خداوناد    یالهیح قهآن این قاعد  حتي رر رابطه. بگا به کگی 

 :رهمایدن  مهیان رارر. قهآن کهی  مي

 َواَل َتكُفُرونِ شُكُروْا ِل ٱَأذُكرُكم وَ  ذُكُروِن فا
1 

 نم و شكرگزاری كرده و كفر نورزید.یادم نامیيد تا یادتان ك

را شاامح   اگه به یار خدا باشی  خداوند ن  امدار طور که نمان
حال ما قهار خواناد رار اگاه باه یاار ولاي خادا نا  باشای  و باهای          
ح هه قدمي بهراری  قطعااآ عگایااه خااص ایکاان شاامح حاال ماا        

 .خواند شد
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 تار دوازدهم: دعای فرج؛ گشایشِ امورگف

 :قال المهدی

َعاَء بَِتْعِجيِل َاْلَفَرِج َفإِنَّ َذلَِك َفَرُجُكمْ »   1«َأْكثُِروا َالده

برای تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد كه گشایش امر شام در آن 

 است.

محبت به اماام از   ،وظایف رهری مگتظهان یحوز  رربیان شد که 
 شیعیان است.  ممهه وظایف مه 

 بسایار  ح اهه  مح اه  به محبت ابهاز رربار یکي از اعمالي که 
بهای رهد ح هه و تعجیاح رر ظهاور ایکاان     رعا است شد  توالیه
که به خوری خاور یاک اباهاز محبات     باشد. این عمح، ضمن اینمي

نماوار  رر رل ماا زناد      شور که یاار اماام زماان   است باعث مي
-باید زمیگه را بهای ظهاور مگجاي عادالت   بماند و رهامو  نکگی  که 
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گسته رهان  کگی  تا خداوند توری  ررک ح ور  را به ماا عگایات   
  .کگد

 اسات  الادین از مهد روم کتاب کمال ،روایتي که رر باال بیان شد
است. ح هه  اه شهیف امام عصهعیقکه حاوی رهمایکاه و تو

بهای تعجیح رهد من زیار رعا کگیاد؛ چاها کاه گکاایش     : رهمایگدمي
  .کار شما رر آن است

ر ح اهه  ظهاو  باهای  رعاا  گفات  تاوان ماي  ممهه این رر تحهیح
شاور ولاي   چه به ند  امابت بهسد باعث گکایش رر امور ماي چگان
ریگاهی نا  ایان ممهاه را تفسایه کاهر؛ یعگاي         یتوان باه گوناه  مي

خور نیز گکاایش و راهد باه     رعاگویي بهای رهد ح هه به خوریِ
  .نمها  رارر

باشی  قطعاآ ایکان  که اگه ما به یار امام زمان خالاله سخن آن
  .ن  به یار ما خوانگد بور

 گفت پیغمبه که چاون کاوبي رری  
 

 عاقبت زان رر بهون آیاد ساهی  
 

 چااون نکاایگي بااه سااهِ کااوی کسااي
 

 1عاقبت بیگي تو ن  رویِ کساي 
 

 گاهرر ماي  آن قادر  باشد کسي یار به که انسانيبه طور عاری نه 
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نیاز چگاین اسات. قطعااآ      م زماناما مورر رر. بیابد را او سهانجام تا
 راهد  و کگاد ماي  یاار  را ایکاان  واست  کسي که به یار امام زمان

 قاهار  اهلل بقیاه  ح اهه  عگایات  مورر طهبدمي خدا از را ح هه

 تخااری ار چاه . باور  او خوانگاد  رعاگوی ن  ایکان و گهرت خواند
بهای کسي رعا بکگگد. اگه رعای خیاه   زمان امام آن که از باالته

زندگي انساني بکور سعارتش ت مین شاد  اسات؛    یح هه بدرقه
 شایعیان  ح  رر رعای امام زمان ،زیها از ممهه رعانای مستجاب

  است. کگگدمي رهد بهای رعایي که نایيانسان و خور

اگاه ماا باهای تعجیاح      که ربو این شهیف حدیث این اول ینکته
 ایکاان رعا کگی  متقابالآ مکامول رعاای مساتجاب     رهد امام زمان

  .شورایکان مایه بهکت زندگیمان مي الطا قهار خوانی  گهرت و 

ریگه نهفته رر ایان حادیث آن اسات کاه اگاه ماا باهای         ینکته
 یتعجیح رهد رعا کگی  و خداوند آن را رق  زند و به رعای ما مامه

چه سعارتي از این باالته و بهتاه و چاه رهماي از ایان      ،بپوشاند عمح
ظها   زندگي کگی  که عدالت حاک  است؟  يته که ما رر رورانبیش

رخت بهبساته و رقاه و تبااني و گگاا  ریگاه وماور نادارر. آن روز        
  .بهندنا رر یک آرامش و آسایش والف ناشدني به سه ميانسان

ین، متعهد و رلسوز را که شااند  نای متدشهاید رعهي، گا  انسان
 . ررماسات کگد که البته بهخاطه ميمککاله مامعه نستگد و آزرر 
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 یاک  رر نماه . بگادر بهماي  رخات  وضاعیت  این، عصهامام رولت
 و خوشااي از ناااانسااان و بهناادمااي لااذه زناادگي از آلایااد  محااید
 شوند. مي شارمان ریگهیک سعاره

 و الامیمیت  و الفا و الهح رر مهرم عصه امام رهد بهکت از
کگگد؛ لذا رعای بهای رهد امام مههباني نسبت به یکدیگه زندگي مي

عااطفي   یاز ممهه اعمالي است که رر بحث تحکی  رابطه عصه
 با امام به آن توالیه شد  است 

یکي ریگه از بهکاه رعای رهد، تکهی  و بزرگداشات ناام اماام    
تعها   باین ماا و اماام     است. به اثه مداومت به رعاای راهد،   زمان

 عائهتعظی  شا  یشور که رلدارگان را شیفتهبهقهار مي يخاطه و محبت
ناایي کاه باه    روستداران ح هه رر تمام مگاسبت و کگدمهدوی مي

بگدی، اطعام و اکاهام ساایه   ایکان ارتباط رارر با بهپایي مهاس ، آذین
  .رارندمگین محبت قهبي خور را به ایکان ابهاز ميؤم

 و ارعیاه  به مداومت ،امام با شیعیان پیوند تقویت نایرا  ممهه از
 کاه  اسات  شاد   وارر ح اهه  آن ماورر  رر که است نایيزیارتگامه
 است. ممهه آن از ندبه رعای، یاسین آل زیاره، رهد رعای
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 های عصر غیبتگفتار سیزدهم: تحمل رنج

ه آن یکي ریگه از اموری که باید شیعیان مگتظه رر عصه غیبت با 
نا و نامالیماتي است کاه رر روران  تومه راشته باشگد البه به سختي

 .غیبت با آن موامه نستگد

مورر نای ارزشمگد رر قهآن کهی  البه به عگوان یکي از ویژگي
 .شد  استواقع سفار  

  ِإاِلَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا  *إِنَّ اإِلنَساَن َلِفى ُخَّْسٍ * َواْلَعرْص

اِْلَ  ِْبِ الصَّ قِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ   .اِت َوَتَواَصْوا بِاْْلَ

 و زمان، مهانا انسان در ررر و زیان است، سوگند به عرص

و كارهاى شایسته كرده و مهدیگر را  ایامن آوردهمگر كسانى كه 

 .اندبه حق سفارش و به شكيبایى توصيه كرده

تگد یکادیگه  مگین عالو  به آنکه خور البور نسؤبه تعبیه قهآن، م
 کگگد.را ن  به بهرباری، شکیبایي و البوری رر زندگي سفار  مي

روزگاری په از محگت و رناج باهای پیاهوان اماام      ،روزگار غیبت 

مساائح و مکاکالتي رر    ،است. به رلیح رقدان امام رر بین ماا  زمان
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شاماتت   ارتد و حتي گاني اوقاه یاران امام زماان مامعه اتفاق مي
 اگاه  که کگگدمي مسخه  را ، ایکانخوانان و کج اندیکانشوند. بدمي

هنگا  ریگاي،   ر بهربااری رر . باور  حاضاه  شاما  باین  رر راشاتید  امامي

ای رارر. رر روایاه ما رساتورالعمهي باهای الابه تادوین     مایگا  ویژ 
 کگاد؛ اولاین  شد  که به طور کهي ما را به البه رر سه مقطع رعوه مي

-ماي  البه از سخن وقتي معموالآ که ستا مقطع، البه رر بهابه مصیبت

را از یاا ماالي   . اگه انسان، عزیزی رورمي سمت نمین به ناذنن شور،
 .موظف به البه است محهوم شورسالمتي از نعمت رست رند یا 

باالته و رشوارته از البه به مصیبت، البه رر بهابه طاعات اسات.   
از، روز ، حاج،  الهي البور باشاد. قطعااآ نما   اوامه انسان باید رر بهابه 

رعایت حجاب، پاکدامگي و پاکي و تمام این ر ائهي کاه رر اساالم   
 .شور نیازمگد البه استبه عگوان وامب یا معهو  از آن یار مي

رلیح ایگکه بع ي رر انجام رهایض ناامور  نساتگد آن اسات کاه     
 ین است.پای ضهیب البهشان

یگکاه انساان   به البه، البه رر بهابه گگا  است؛ ا یتهین مهتبهعالي
رر بهابه نارهماني از خداوناد، مهاار نفاس را بککاد. ایگکاه انساان باا        

، زبان، قه ، بیان و امکانااتي کاه   چک  ازپاکي و ور  زندگي کگد و 

ورر الابه رر بهاباه گگاا     آخدا به او رار  است سوء استفار  نکگاد ر  
 .است
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 خدا و اماام زماان   یکي از مظانه اطاعت الهي، تبعیت از ولي 
 رر اطاعاتِ و  است؛ ما باید رر این زمیگه ن  را  البه را پیش بگیهی 

 ،ساخت  . البته این امهپیکوای غایب از نظه شکیبایي و البوری کگی 

 رهمایگد: مي اما په ثواب است. امام حسین

ابَِر ِِف َغْيَبتِِه َعَل َاأْلََذى َو َالتَّْكِذیِب بَِمنِْزَلِة َاِّلُْ » َجاِهِد َأَما إِنَّ َالصَّ

ْيِف َبْْيَ َیَدْي َرُسوِل   .1«آِلهِ َعَليِه وَ  اهللَُصلَّ  اهللبِالسَّ

ها بر آزارها و تكذیب بدانيد كسی كه در غيبت امام زمان

كند مانند كسی است كه در كنار رسول خدا شمشری صِب می

 كند.زند و جماهدت میمی

ماه  باه رو گاهو  بکااره ا    رر این روایت شهیف سیدالکاهدا 
؛ یکي کساني کاه رر بهاباه   رنگداهلل را ميرسول بکارمجاندان رر 
نا نا و تکذیبکساني که رر بهابه کگایهکگگد و ریگه آزارنا البه مي
 .بهربار نستگد

بع ي نایي به نمها  رارر؛ مگان اذیتؤبهای م غیبت امام زمان
رر بع اي از ماهرم   . پهرازناد اذیات ماي   کگگد یا به ایاذا و مسخه  مي
گویگد اگاه اماام   کگگد و مياالح ومور امام را انکار مي ،عصه غیبت
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شاور یاک انساان بعاد از     تا به حال آمد  بور. چگونه مي ،زماني بور
نگاوز رر قیاد حیااه باشاد و باین ماهرم        ،قهنیازر  گذشت بیش از 

غاان  مبهّکگگاد کاه   ! مانگد آنچه نقح ماي زندگي کگد و ما او را نبیگی ؟

د و باا  نا بهرا ماي  اربانه نام امام زماان ره و لحن بيونابي با مسا
 .آیدآید مهدی ميمهدی مي ویگد:گلحن تمسخهآمیز مي

بهخااي شااما را  ،رهمایگااد رر روران غیبااتمااي امااام حسااین 
نا کگگد و اگه شیعه بتواند رر رهاق امام به اذیتتکذیب و اذیت مي

ار رشاواری  نا البوری و شکیبایي کگد اگهچه کاار بسای  و تکذیب
قطعاآ باه مسایه ساعاره و کماال قادم گذاشاته       انجام رار  است اما 

 است.

 



 ـ 81ـ 

 ی امامگفتار چهاردهم: صبوری در سایه

 :الباقه قال

ُكْم َو َرابُِطوا »  وا َعَل َأَداِء َاْلَفَرائِِض َو َصابُِروا َعُدوَّ اِْصِِبُ

 1«إَِماَمُكمْ 

نان صبورانه بر انجام واجبات صِب كنيد و در مقابل دشم

 مقاومت كنيد و ارتباط خود را با امام حمكم نامیيد.

به رنبال مهب محبت امام اسات. بادون    ،بیان شد که مگتظه واقعي
 کماال  به را ، انسانو رنا شدن از خور تهرید محبت به امام عصه

د رساند. انساني که عاشقانه به کسي ابهاز محبت خوان معگوی واالی
ه سبک و سیاق و شهاید محباوب را رر خاور   کگد کتال  مي ،کگد

تاه، محبات بادون    باه بهتاهین شاکح ایجاار کگاد؛ باه عبااره کاماح        
 .ال  روستي است و رروغي بیش نیست ،شدنیکهن 
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 1زن باشيبازِ رروغعک  تو که رر بگد خویکتن باشي

ته و رنا شور تا بتوان گفت سعاش  واقعي آن است که از خور ر
 نکااتي  بیان نیازمگد موضو  این تبیین است.که رر عک  خور الارق 

  آید.مي ذیح رر که است

 اماه  یک زمان امام به محبت عقح، حک  به که شد اشار  قبالآ
رت و مههباني و أمظهه ر ؛ چون امام زماناست ضهوری و الزامي
. نماور  تبعیات  بایاد  شخصاي  چگین از گویدمي ت، عقحخدا اس ولي 
 رر اگاه  ماا  کاه  اسات  واضاح . اسات  مهاهورزی  کاماح  یاساو   امام

. رویا  مي انح آن سهاغ به عقح ارشار به نباشی ، نظهالاحب مسائهي
نمان مسائح است. انساني کاه   از یکي ن  مههورزی الحیح یشیو 
رر مسیه الاحیح الهاي قاهار بگیاهر بایاد       اوخواند محبت کهرن مي

   .خور را به مگکاء االهي آن متصح کگد که نمان امام است

 ،زماان  اماام  محبات  مهاب  رر گاذار تأثیه بسیار عوامح از يیک
مثاح تقاوا و پهنیاز از     مساائهي  رعایات . اسات  اساالمي  شئوناه حفظ

شاور کاه   رعایت آراب و اخالق و سگن اسالمي سبب ماي  و محهماه
  .نا ا که اسو  تقوا است ا به نظه محبت به سوی ما بگگهندامام مههباني
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 اماام  رهمایکااه  از شاد  اشاار   آن باه  بااال  ساطور  رر کاه  روایتي
 اند. پایاني سور  آل عمهان رهمور  یکه رر تفسیه آیه است باقه

 :رهمایدقهآن کهی  مي

ای َ واْ ٱ َءاَمنُواْ  لَِّذینَ ٱ ا َأُّيه ُقواْ ٱوَ  َوَرابُِطواْ  َوَصابُِرواْ  صِِبُ  هللََّ ا تَّ

ُتفلُِحون َلَعلَُّكم
1 

كيبا باشيد و دیگران را به اید، شاى كسانى كه ایامن آورده

ها پایدارى كنيد و از خدا شكيبایى فراخوانيد و در جنگ

 .كه رستگار شوید برتسيد، باشد

کگاد کاه را  الابه و شاکیبایي و     ماي  توالایه خداوند به بگادگان  
بهرباری و ارتباط بهقهار کهرن و تقوای الهي را رر پیش بگیهند. امام 

ا اأخیُّهَ ی»اب خداوند با عباره خطگد رهمایرر تبیین این آیه مي باقه

یگاناه   خادای  باه  بگدگانمن است؛ زیها تا ؤبه بگدگان م «ءَ ََن ا ْالَّذِینخٱ
 .تهسی  مسیه تقوا بهایکان مفهومي ندارر ،داشته باشگدنایمان 

آن را تبیااین  ، الاابه اساات کااه امااامآیااهایاان  یاولااین توالاایه
 ؛قاام بایاد الابور باشاگد    مگان رر رو مؤرهمورند. طب  بیان ح هه، م

  .اوالآ البه رر ارای رهایض ریگي و روم البه رر بهابه رشمگان
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ي نماها  اسات.   ینابه وامباه با زحمت پایبگدیشکي نیست که 
خواندن نماز اول وقت، روز  گهرتن، حج مکاه  شادن، پهراخات    

از بخکي از اموال بهای خدا نی   نگذشتو زکاه، پهراخت خمس 

ی نیست؛ لذا انسان باید ضهیب البه خور را باال یک خالي از رشوار
ناای  البه باه وامبااه و تکهیاف   « االبهوا»ببهر. طب  بیان امام معگای 
الابه   یاز ریکاه آن نا   اسات کاه   « الاابهوا »ریگي است. واه  ریگه

 قطعااآ . است رین رشمگاناست و معگای آن مقاومت رر بهابه شیطگت 
 یکگگاد. رر سایه   نماي  کوتااني  توطئاه  و گاهی رتگه از رین رشمگان

نااای تکااخیص الااحت مکااي، مخالفاات یکااي از را  معصااومین
-رشمگان بور  است؛ یعگي اگه رشمگان با اقدامي مخالفت کهرند مي

 تواند مالک الحت آن عمح باشاد؛ باه نماین رلیاح اماام خمیگاي      
؛ 1رهمورند ما زماني باید نگهان باشی  که رشامن از ماا تعهیاف کگاد    

نای اسالمي مخالف نستگد و ارز  امام زمانیعگي کساني که با 
 اگه مای این نگهاني و رغدغه است که چها رشمگان اماام زماان  

از ما راضي نستگد رر واقع مخالفت انح باطح، خور رلیح به حقانیت 
 :رهمایگدمي باشد. امام الارقما مي
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ةً  اهللَحْسُب َاِّلُْْؤِمِن ِمَن »  ُه یَ  ُنرْصَ  اهللْعَمُل بَِمَعاِِص َأْن َیَرى َعُدوَّ

َوَجلَّ   1«َعزَّ

من مهْي یک نرصت اهلی كافی است كه ببيند ؤبرای م

 خداوند هستند. معصيت دشمنانش مشغول 

 ما رشمگان اگه که کهر بیان قاعد  یک الوره به توانمي را این
 خداوناد  نستگد، با ولي  خدا بیگانگي و معصیت و خدا انح نارهماني

 اگاه  و ایا  گهرتاه  قاهار  بیات اناح  مسیه رر ما باشی  که شاکه را
کگگد که بگدگان مطیع خدا نستگد و به کساني با ما رشمگي و ستیز مي

اراره رارند باید رر کهرار و ررتاار خاور تجدیاد نظاه      بیتانح
 کگی .

گوناه  را ایان «رابطاوا » یواه  با تومه به نمین قاعد  امام بااقه 
بهقاهار   باط خاور را باا اماام زماان    من باید ارتمؤکگگد که معگا مي
 کگد.

بحث کهری ؛ مگاماه با اماام   رر مورر شیو  بهقهاری ارتباط قبالآ
بورن و رعا  ثور و نیز به یار امام زمانأرر قالب ارعیه و رعانای م

بهای رهد ح هه از مصاری  ارتباط با امام عصه ارواحگا لاه الفاداء   
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-ارتباط محبت مام زمانا با خوانگداست. نمچگین کساني که مي

آمیز راشته باشگد باید کارنایي را انجام رنگد کاه خاور ح اهه باه     
خدا و ایکان است و از کارناایي کاه    ي ضنا مداومت رارند و مهآن

 .نظه کگگدپسگدر اله نا را نميآن امام زمان

ماام  ا کاه  اسات  مجالسي بهپایي ،نای ارتباط با اماماز ممهه شیو 
 :رهمورند امام رضا .شوریار ميرر آن  زمان

َيا فِيِه َأْمُرَنا َمْن َجَلَس جَمْلِساً »  ْ َیُمْت َقْلُبُه َیْوَم ََتُوُت  َُيْ ََل

شود يا میحاگر كسی در جملسی حارر شود كه امر ما در آن ا

  .قلب او نخواهد مرد ،مریدها میدر روزی كه مهه قلب

کگاد.  نوراني را بهای ما تهسی  مياین حدیث یک سبک زندگي 
استفار  کگای ؛   بیتنا بهای تهویج رهنگ  انحما باید از رهالت

 خاور  کاه  رنای   انجام رح  یالهه ن  خانوارگي، مجالس بهپایي با
 باه  را ماان  و کگای   زناد   را بیتانح یار ن  و است رین رستور
 .رنی  شستکو ایکان رهمایکاه حیاه آب
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 باشِ دائمیآمادهگفتار پانزدهم: 

ایجاار و حفاظ رائماي     ،نای عمومي عصاه انتظاار  ز ریگه بایستها
ناا باهای یااری ح اهه بقیاه اهلل      نا و زمیگاه آمارگي رر تمام عهاله

است. مگتظهان واقعي ا اع  از زن و ماهر ا بایاد نماوار         عظ اال
خاور حفاظ کگگاد. شایعیان     را ررآمارگي و استعدار یاری امام زماان  

رانگاد کاه ناه    ، خور را سهبازاني رر ارروگا  اماام ماي  امام عصه
 .نستگدایکان انجام رهامین  یلحظه آمار 

یَ ا خیُّهَ ا لَّوذِینخاای هرر مورر آیه شهیف از ومور مقدس امام باقه

آََن ا ْا صْبِر و ْاوَصَ بِر و ْاوَرَ بِط ا ْ
ال شاد. اماام توضایحي ذیاح آن     ؤسا  1

شهیف غیبت نعماني آمد  است. ح هه  بیان رهمورند که رر کتاب
الابه و شاکیبایي پیکاه     االابهوا، »با عبارهخداوند  خطاب :رهمورند
. پایداری 7بدان معگا است که البه به ارای رهایض راشته باشید «کگید
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. و مداومت به انجام رهایض کار آساني نیست و نیازمگاد الابه اسات   
، نمااز . شادند ماي  آن انجام به مور  نمه بور آساني و سهح کار اگه
 ماهرم  از بسیاری اما است وامباه از نمه ... و خمس پهراخت، حج

 . ندارند را آن به پهراختن یحوالهه

 رهمایگد: مي امام الارق

اُه َأْعَراِِبٌّ ِِف َأْفَطَح  اهللِّلََّا َأَفاَض َرُسوُل » َفَقاَل َیا َرُسوَل  َتَلقَّ

جَّ  اهلل َفَعاَقنِي َعائٌِق َو َأَنا َرُجٌل َمِِلٌّ َكثرُِی َاِّلَْاِل  إِنِّ َخَرْجُت ُأِریُد َاْْلَ

اجه َقاَل  َفُمْرِن  َفاْلَتَفَت َرُسوُل  َما َأْصنَُع ِِف َماِل َما َأْبُلُغ َما َبَلَغ َاْْلَ

َراَء  ص إىَِل َأِِب ُقَبْيٍس َفَقاَل َلْو َأنَّ  اهلل َأَبا ُقَبْيٍس َلَك ِزَنَة َذَهَبٍة مَحْ

اجه  اهلل ْقَتُه ِِف َسبِيلِ َأْنفَ   1«َما َبَلْغَت َما َبَلَغ َاْْلَ

مود، يپیبه عرفات ره م امِب خدايآن هنگام كه پ

 یرا مالقات كرد و گفت: ا ابان آن حُضتيدر ب ینيصحرانش

ش يپ یمشكل ی، من آهنگ حج نمودم ولیامِب خدا به راستيپ

د كه با یيمادارا هستم. بفر یآمد و از حج باز ماندم. من مرد

گزاران دست انجام دهم كه به آنچه حج یكار امییدارا

س رو نموده و يبه كوه ابوقب امِبيابند، برسم. پییم

رسخ داشته  یطال سيقب: چنانچه مهسنگ كوه ابوندفرمود
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 گزاران، به آنچه كه حجیو آن را در راه خدا انفاق كن یباش

 . یرسیابند، نمیدست 

قهار رارر و اگاه کساي طالاب آن اسات      ثواب حج رر خور حج
کگد، رر عهرااه و مکاعه و مگاا حاضاه شاور،       بیهباید محهم شور، ته
خدا و سایه مگاسک و اعماال را رر   یخانه طوا رمي ممه  نماید، 

 .زمان خاص به ما آورر تا به ثواب حج بهسد

الابه رر   ،مگظاور  :رهمایگدمي « وص برو»سپس امام رر تبیین معگای 
ناا رسات   رشمگان است. قطعاآ مامعه اسالمي رشامن رارر و آن بهابه 

 انبیاای  ینمه مانگد اسالم گهامي پیامبه گذارند.روی رست نمي
 شایطگت  ایکاان  عهیاه  کاه  راشتگد سهسخت رشمگاني پیوسته گذشته،

 خاور  اود باه  پیامبه زمان آزارنا رر و ناشیطگت این. کهرندمي
مورر ایذا و اذیت قاهار   ایکان،از  اند به کسنی  که ایبگونه رسید

 :رهمورند نگهرت. تا آنجا که پیامبه

 .1«ِمثَل َما ُأوِذَیُت  َنبِیٌّ َما أُوِذَی »

 هيچ پيامِبی به اندازه من مورد اذیت واقع نشده است.
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شیطگت  ،شدته ميبه طور کهي نهچه رین الهي به تکامح نزریک
میادان بگادگي خادا     الافتان رر شاد. شایطان  ته ميرشمگان ن  مدی

به نمین رلیح با نه حهکتي کاه رنا  و باوی     .مجال تحهک ندارند

 ،بیات کگگاد؛ تاا آنجاا کاه اناح     خدایي راشته باشد مخالفت ماي 
اند؛ از این رو مخالفت رشمگان را عالمت الحت عمح شیعیان رانسته

 از رشامگان  که باشی  نگهان باید زماني : مارهمورندمي امام خمیگي
. اگه رشمگان رین و ر یهت از کسي تعهیف کهرناد  کگگد یفتعه ما

الفتان از ما به نیکي یاار  ما چه کهری  که شیطان که مای تأمح رارر
 باا  کاه ناا  آن با رارربهمي قدم خدا مسیه رر که کسي قطعاآ کگگد؟مي
 ینماه  رشامگان  متقاابالآ  و کگاد ماي  مخالفت رارند زاویه رین و خدا

 بگدند.عهیه او به کار مي را خور رشمگي و عداوه

  رهمایگد:مي« رابطوا» معگای تبیین رر امام

 .1«َو رابُِطوا إِماَمُكُم اِّلُنَتَظرَ »

 يدا كنيد. پ ارتباط منتظر امام با

 بادانی   ماا  ایگکاه  این ارتبااط اوالآ باه معگاي شاگاخت اماام اسات.      
 راری ؟ ایکان بهابه رر ایوظیفه چه و چیست رر امام رضایت
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 تماام  رر رائماي  باا  رساتور آماار    روایت، رر نهفته ریگه هنکت
 است. زندگي طول

 آمادگی در عصر غیبت از اینمونه

 العالي رر ریداری کاه باا  العظمي سیستاني مدظههاهللح هه آیت
باور رر عاهاق   ناگه تهبیات مادمان    :رهمورند ایکان رر نجف راشت 

 .آورری روام نمي

از بزرگاان و   سیستاني مجتهد باقه مدمح سید اهلل آیت ایکان درپ
 چهاح کگگد که نخبگان ساکن مکهد بورند. رر حااله ایکان نقح مي

مداومت به رعا و    به مح ه امام زمانشب ممعه به قصد تکهّ
 یخاناه  از که شوندمي متومه چهه  یممعه شب رر توسح راشتگد.

 کاه  کگاد ماي  خطاور  ذنن ایکان به. روربه آسمان مي نوری، مجاور
با سهعت  ؛ لذاارندر تکهیف خانه آن رر عصهولي ح هه شاید

ای را شاوند مگااز   روناد. وارر خاناه کاه ماي    به سمت آن خاناه ماي  
روی آن انداختاه شاد  باور و ح اهه ولاي       ایبیگگد کاه پارچاه  مي
 .نیز باالی سه آن مسد بورند عصه

 مسد ین: ااهلل سیستاني وارر اتاق شد ح هه رهمورندوقتي آیت
این  :اطالعي ایکان، ح هه رهمورند؟ پس از اظهار بيشگاسيمي را

مسد یکي از بانوان پاکدامگي است کاه رر مهیاان ککاف حجااب     
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رضاخاني از تهس آنکه حجاب از سه او بهندارند شش سال از خاناه  
رانا  کاه رر   ن که از رنیا ررته، من باه خاور الزم ماي   بیهون نیامد. اآل
 1 .و بهایش قهآن بخوان  و رعا کگ  مضه شوکگار پیکه او حا

یقاین اگاه   باه  اسات.   این حاالح ارتباط شیعیان با اماام زماان  
ایکان نا  رر مقااطع    ،کسي قدمي رر مهب رضایت ح هه بهرارر

ن  نمین است؛  «وارابط»آیگد. معگای مختهف به یاری و ریدار او مي
از ماا راضاي    ،های محک  باشد که ح هایگکه پیوند با امام به گونه
 .  و زیاره حاالح نکورباشگد نهچگد توری  تکهّ

نای عمومي عصه غیبت، بزرگداشات ناام و   یکي ریگه از بایسته
را تکاهی  کاهر  و یاار     یار ح اهه اسات. ماا بایاد اماام زماان      

 .ح هه را احیا کگی 

 ءدر سیره علما  زمان تکریم امام

یعگي محق  رواني ] العظمي بهومهریاهللرو تن از شاگهران آیت
که ایکان کهرند نقح  [دین محالتيمجدال شیخ اهلل آقای حادو آیت

کاه پاای    هماائي و ع ینجتهدمرر روز پایاني ررس خارد رر ح ور 
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رویاد  ن که بهای تابستان به شههنای خور ماي اآل :ررس بورند رهمور
-و نام ح هه را بهگاد  دسخن بگویی نه کجا نستید از امام زمان

سایس  أای که تحسیگیه، ررمانگا  یا مهکز خیهیه ،گید. مسجدآواز  ک

 بهومااهری اهلل آیات  . سااپسباشاد  بااه ناام امااام زماان   ،کگیاد ماي 
. اسات  عصاه  اماام  مقدس ومور، رهرتهینغهیب امهوز رهمورند:

 . کگی  تکهی  را ح ههنام  ما باید لذا

 و ارب اظهاار  شاور مي بهگزار شکوني چگین با که اربعین مهاس 
 کاه  اسات  شایسته بسیار و است حسین امام به نسبت مهرم احتهام
 تکاهی   ایان  .بکاور  حاي  امام متومه ،تهپهرون  بسیار ارب اظهار این
وحي و عااطفي رر قالاب رعاای عهاد، زیااره آل      ر نظه از باید ن 

یاسااین و غیااه  باشااد کااه از ناحیااه بزرگااان توالاایه شااد  و ناا  رر  
 .این پیوند تحق  پیدا کگدنای معگوی و امتماعي ارتباط



 ـ 95ـ 

 بیتگفتار شانزدهم: همگام با اهل

 : قال عهي

ُاْنُظُروا َأْهَل َبْيِت َنبِيُِّكْم َفاْلَزُموا َسْمَتُهْم .... َو الَ َتْسبُِقوُهْم »

ُروا َعْنُهْم َفَتْهلُِكوا  1«َفَتِضلهوا َو الَ َتَتَأخَّ

روند ان میبنگرید و به جهتی كه ایش بيت پيامِببه اهل

شوید و از ملتزم شوید و از ایشان سبقت نگریید كه گمراه می

 ها عقب نامنيد كه هالک خواهيد شد.پِی آن

مي بور که شیعیان رر عصه غیبت نسابت  عامحور بحث، وظایف 
ما باه   یمي که نمهعانمگاني و وظایف  تکهیف به امام خور رارند.

 .شورنای انتظار تعهیف مينا و بایستهعهد  راری  رر زمه  ضهوره

رنبااهان ریگااي و امامااان     نمگااامي بااا   ،یکااي از آن تکااالیف 
وظیفاه   ،است. ما به عگوان شیعیان و پیهوان ائمه طاانهین  معصوم

 .ایکان که اسو  نستگد تبعیت کگی  اهراری  که از رستور
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-رر این روایت شهیف به یک نکتاه اشاار  ماي    امیهالمومگین 

 سابقت  ایکاان  از نه و بمانی  ما بیتانح ازنه  ما که این رهمایگد؛
ضاللت و گمهاناي باه نماها      ،بیتگیهی . پیکي گهرتن از انحب

رارر؛ چها که وقتي نگوز رستوری از سوی ایکان الارر نکد  باشد و 
-شوی . نمچگین عقبما مبارره به انجام کاری کگی  رچار تحیه مي

ماا رر   ،ارای تکهیاف  یشاور کاه رر لحظاه   ماندن از ایکان سبب مي
ماورر غ اب پهوررگاار واقاع      ،غفهت به سه ببهی  و با تهک وظیفه

 شوی .

کگگاد  ما قارر نیستی  با سهعتي که اولیای الهاي حهکات ماي    قطعاآ
 بگیاهی   قاهار  مهات  و مسایه  نماان  رر تاوانی  ماي  اماا  حهکت کگی 

 باه  ایکاان  باا  شادن  قدم ن  بهای را خور تال  تمام موظفی  نهچگد
 .گدی بب رکا

نای ماناح یاا گهرتاار اراهاط نساتگد یاا       انسان ،بیان روایاه طب 
شاوند باه   کگگد یاا گهرتاار کگادروی ماي    ي یا تگدروی ميیعگتفهید؛ 

خوانگاد  ته از آ  نساتگد و ماي  تعبیه امهوزی بهخي ارهار کاسه راغ
 ناد رهمور مگینؤمهوته از امام حهکت کگگد. نمانطور کاه امیهالما  

 ناای نموناه  که بیارتگد ضاللت به ناانسان که شورمي سبب این مسئهه
خاوارد  . کگی مي مکاند  امیهالمؤمگین زمان رر را آن از بسیاری
 خور امام از اما راشتگد ریگداری ارعای که بورند تگدرویي نایانسان
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باهای   ایهضاایع  که انداختگد را  به را نههوان مگ  و گهرتگد سبقت
 .عال  اسالم است

شور. اگه کساي  نا از امام نیز سبب نالکت مياندن انسانعقب م
نالکات   ،مسیهی که باید رر آن حهکات کگاد بااز بماناد     یاز ارامه

خویش را رق  زر  است. تگها را  مورقیت و سعارتمگدی نمهاني باا  
 .امام است

 بیراه و راه شاخص

 تکخیص، امام به معهرت رستاوررنای ممهه ازنهایتاآ باید گفت،  
 باطاح  و حا   شااخص  اماام . است ایکان تعالی  یسایه رر بیها  و  را

 را سااعاره مساایه کااهرن پیاادا تااوانِ بگاادگان،، آن باادون کااه اساات
 . راشت نخوانگد

 بااه و بگااذارر خاادا ولاايِّ پااایی مااا پااا خواناادمااي کااه کسااي
 چاها ؛ نماند عقب بیتانح از باید شور، مهتزمنا آن وسویسمت
شاور؛ نمچگاان کاه    ماي  ناا انساان  الکتن سبب ماندن عقب این که

 عقاب  اسات،  گمهاني و ضاللت سبب الهي پیکي گهرتن از رنبهان
کاه   . تگهاا راناي  نالکت است نیز سبب ریگي الگونای این از ماندن
؛ است بیت انح با نمهاني ماند،مي باقي سعاره به رسیدن بهای
 شگاسااي امااام ضااهوره رااهری، وظااایف شااگاخت یحااوز  رر لااذا
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 رو  یاارتن  رر کگای ،  پیادا  معهرت امام، به ما اگه. شورمي احساس
 . شوی نمي انحطاط و انحها  رچار زندگي الحیح

رعایات   ،الهي توقع رارناد کاه ماا باهراری      ءاولین گامي که اولیا
تقوا و پهنیزگاری است. نمسو شادن و نمهنگاي باا ذواه مقادس     

 بخکااد. انااح بیااتبااه زناادگي مااا رناا  الهااي مااي  ،انااح بیاات
اسو  تقوا بورند و تقواپیکگي، ما را شبیه آنان خواناد   اهللرسول

کااهر. ایاان انااوار الهااي رر رسااتگیهی از نیازمگاادان زبااانزر بورنااد و  
  .تهرید از پیهوان خور چگین توقعي رارندبي

 ین که ررتارنای ما باید بازتاب کوچکي از سیه آ االح سخنح
 کگای  کاه معهرات ایکاان رر    باشد تا بتوانی  ارعا  بیتتهبیتي انح
 .ي شد  استرل ما متجهّ

 

 



 ـ 99ـ 

 ی منتظر؛ تالش اجتماعیگفتار هفدهم: وظیفه

 وتعالي: قال اهلل تبارک

 ُكْم ُقوْا اهلل َلَعلَّ وْا َوَصابُِروْا َوَرابُِطوْا َواتَّ ا الَِّذیَن آَمنُوْا اْصِِبُ َ َیا َاُّيه

ُتْفلُِحونَ 
1  

ور باشيد و یكدیگر را به صِب و ی اهل ایامن، )در كار دین( صبا

مقاومت سفارش كنيد و مهّيا و مراقب كار دشمن بوده و 

  .ریوز و رستگار گردیدپخداترس باشيد، باشد كه 

سور  آل عمهان و ارتبااط آن   7۲۲ یرر بخش قبح رر مورر آیه
 ی. نمچگاین رساتوراه چهارگاناه   کهری  بحث مهدویتبا موضو  

نااا مگجااه بااه سااعاره کااه عمااح بااه آنمگاادرد رر آیااه، تبیااین شااد 
 .رستگاری استو

 آن رر تادبه  از کاه  است ارزشمگدی نکاه حاوی شهیفه آیه این
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 و ایماان  از رساتگاری  را  کاه  است آن اول ینکته. آیدمي رست به
 با آمیخته زندگي یک خوانگدمي که کساني. گذررمي خدامحوری
 عماح  ماالک  را خادا  رضاای  باید باشگد راشته رستگاری و مورقیت

والح بین آسامان و زماین    یحهقه ،. از آنجا که امام زمانرنگد قهار
نستگد و از مانب خداوند به ما والیت رارند مهاب رضاایت ایکاان    

رور؛ رر کگار رعایت تقوا تهاز حقیقي و واقعي اعماال باه شامار ماي    
بگابهاین ما باید رضایت الهي و مهب نظاه اماام زماان را تاهاز اعماال      

قهار بدنی . معگای ایمان به عگوان تهازوی اعمال ن  باید توسد خور 
 رهمایگد: رر این بار  مي یین شور. امام الارقبائمه بهای ما ت

 1«َفاَل ُیْعَص  اهللَُأْن ُیَطاَع »

ایامن یعنی اطاعت از خدا كنيد و آنچه سبب نافرمانی پروردگار 

 شود را ترک كنيد. می

د که نه کس خور را نکید رارأتطهب به این م معصومینائمه 
 راند باید از نارهماني خدا راالهه بگیهر.از ما مي

نمچگااان کااه رر گفتااار ساااب  بیااان شااد، کساااني کااه رر بهابااه   
قارر به حح مکاکاله امتمااعي    مککالهِ رهریِ خور البور نباشگد،
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مککاله امتماعي توان رویاارویي رارناد کاه     با. تگها کساني گدنیست
اشار   «االبهوا»ی ومت رهری خور را باال بهر  باشگد. واه ضهیب مقا

 مقاوماات ضااهیب بااه «الااابهوا» و رارر رااهری مقاوماات ضااهیب بااه

تاا خاور انساان ابتادا واکسایگه      است ي ه. بدیکگدمي تأکید امتماعي
 نماه تواناد رر بهاباه رشامگان ریان مقاومات کگاد.       نماي  ،نکد  باشد
-ماي  آسیب رشمن رهنگگي هتهامما و تبهیغاه بهابه رر که کساني

گد رر ررا  رهری و شخصاي ضاعف رارناد؛ و چاون از نظاه بگیاه       بیگ
زمااین  ،ه رشاامنتبهیغااا بااا رویااارویي رر نسااتگد، ضااعیف اعتقاااری

 خورند.مي

و رر این گفتاار   شورریگهی که از این آیه استفار  مي ینکتهاما 
ست که آن است که اسالم رین ارتباط امتماعي ا پهرازی ،به آن مي

شور؛ ارتباط با مهرم، ارتباط با خادا و  رر سطوح مختهف تعهیف مي
ارتباط با رنبهان الهي مهاتب این ارتباط امتماعي است. اسالم نسبت 

اا حساسایت نکاان     نا ا مثح رابطه با اماام  به حفظ بهخي از این رابطه
نا نیاز رساتورالعمح کاامهي    رار  است. بهای حفظ و قطع سایه رابطه

که نیازمگد نوشتار مستقهي است. ولاي یاک نکتاه رر ایان باار       رارر 
 :رهمورند پیامبه .پذیهرومور رارر که اسالم رنبانیت را نمي
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 1«مِ  اإلساَل ِِف  ةَ يَّ هبانِ  رَ اَل »

 در اسالم رهبانيت وجود ندارد.

رر کگج عزلت نکستن و رر خهوه خور به رعا و عباره مکاغول  
هام اسالم آن است که آحاار ماهرم   میید اسالم نیست. أمورر ت ،شدن

ناا حهاسات   رر مامعه ح ور امتماعي رعال راشته باشگد و از ارز 
 کگگد.

وارر شاهه بصاه  شادند.     مگینؤامیهالما  ،رر مسیه مگ  ممح
 کهرند که نه رو ارارتمگد ح هه بورناد. آنجا رو بهارر زندگي مي

 باه  گهیری و بور معتکف مسجد رر و کهر  رنیا تهکنا آن از یکي
ن مالي تماعي خور اشتغال راشت. نه رو بهارر از تمکّام نایرعالیت

 ن  بهخوررار بورند و نیازی به کار کهرن نداشتگد.

روزی بهارر رعال، ح هه را بهای اله  غذا باه مگازل رعاوه    
را پذیهرتگد و باا تعاداری از یااران باه مگازل آن      رعوه او امام  .کهر

 ،وسایع و باا امکانااه باور     ،نمیزبا لمگز آنکه رلیح . بهشخص ررتگد
ح هه به او تذکه رارند که مهاقب باشد این خانه و تجهیزاه او را 
از یار خدا غارح نکگد. آن مهر عهض کهر من رر نمین خانه به رقاها  
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رارم و کااگ  و مجااالس نکااه معااار  ریگااي بهپااا مااي رساایدگي مااي
ییاد  أت گزارشي از کارنای خور به ح هه عهضاه کاهر. اماام او را   

کهر  و رر ح  او رعا کهرند. سپس رهمورند تو رر حقیقت راری از 

 زني.رنیای خوب، آخهه خوبي بهای خور رق  مي

آن مهر نگگام خهود امام از مگزل، عهض کهر من باهارری رارم  
که به شما اراره رارر اما زن و بچه را رنا کهر  و رر مساجد ماامع   

کگ  رایاد  نادارر   نصیحت ميمعتکف شد  است. نه چه او را  صه ب
عاازم   ،پذیهر. ح اهه باه قصاد ریادن او    اما سخن شما را حتماآ مي

رسید خور را به  تکفمسجدمامع بصه  شدند. وقتي خبه به بهارر مع
ررب مسجد رساند تا از ح هه استقبال کگاد. باا ورور اماام، نکاانه     

باه او   ای کاه اماام  ارب رست ح هه را بوسید اما اولاین ممهاه  
 :همورند این بور کهر

 1«َیا ُعَديَّ َنْفِسهِ »

 ؟كنیچه می !خودت جانِ  ای دشمنِک 

 رر و کاهر   رناا  را خاور  بچاه  و زن چها رهمورند: او به ح هه
 گاهرت   راالاهه  رنیاا  از مان  کهر: عهض مهر ای؟شد  معتکف مسجد
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 معگاای  کاه  کهرناد  گوشزر او به ح هه. بسازم را خور آخهه که
ند تهک رنیا یعگي رهمور ایکان. است نفهمید  را ارنی از گهرتن راالهه

به آن وابستگي پیدا نکگید ناه ایگکاه خاور را از مواناب آن محاهوم      

 .1نمایید. تو باید رر مامعه و رر بین مهرم باشي

 باشگد راشته تومه آن به است الزم مؤمگین و متدیگینتذکهی که 
ار شاک سای   ار و پزطبیاب رو   ،گهامي اساالم  پیامبه که است این

 کهرندمي رعوه خدا به را مهرم چهه بهچهه  و خانه به . خانهبورند
 ماهرم  ساوی  باه  بایاد  متدیگین. باشگد چگین نیز مؤمگان است شایسته و

 را خاور  ماا  کاه  باشاد  قاهار  اگه. نمایگد مگتکه را رین حقای  و بهوند
کگد و ته ميور را تگ خ محااله  روز به روز رشمن بس، و رریابی 

 آورر.به ما نجوم مي
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 ، بالگردانِ امّتگفتار هجدهم: امام زمان

 ح اهه  خااص  ناای ویژگي ،مگتظهان وظایف بحث یارامه رر
ایکان ماورر رقات و مطالعاه     شگاخت یهمقدم عگوان به را اهللبقیه

 .رنی قهار مي

 باورنِ  األوالایاء خاات  ، عصاه  اماام  نایویژگي از یکي ریگه
. نساتگد  امامات  یسهساهه  بخاشِ پایاان  ههح ا  یعگاي ؛ ایکان اسات 

-خاات  ، ائماه  ساایه  و اسات  عصاه ولاي  ح هه مختص این

  :رهمایگدمي. ح هه رر توقیع شهیفي نیستگد األوالیاء

َوَجلَّ َاْلَباَلَء َعنْ  اهللَُاأْلَْوِصَياِءَو ِِب َیْدَفُع َأَنا َخاَتمُ »  وَ  َأْهِِل  َعزَّ

 1«ِشيَعتِي

بال  ،من یو خدا به واسطه ن پيامِب هستمآخرین از جانشينا من

 دارد.برمیمن و شيعيانم  اهلرا از 

                                                                        

 221، ص۲، جکم لا لدین .1



 016 انتظار نسـیم 

 امااام شخصاایت شااگاخت بااهای نکتااه یااک حاااوی روایاات ایاان
 بالگاهرانِ  کاه  اسات  باارزشاي  وماور  زمان امام؛ است زمان

  است. شیعیان خصوالاآ، خدا بگدگان

 اماام زماان   یراز والره و زنادگي مخفیاناه   ، باه گذشته رر 
به امه الهي و باه رلیاح شاهایطي     ،زیستي ح ههشار  کهری . پگهانا

ایجاار شاد  باور.    بهای ایکان عباس بور که توسد حاکمان ظال  بگي
را باه   حالي که اماام زماان  ررعین ومور مقدس امام عسکهی

کهرند اما رر موارر نارری، بگابه مصهحت و البتاه  نمگان معهري نمي
 . ویژگاي راشاتگد مباارک ایکاان بهماي    یه لیاقت ارهار، پهر  از چها 

 بیات  اناح  تعالی  یسایه رر که بور آن ارهار این ینمه مکتهک
 اساهار  حاارظ  مَحاهم و  کاه  بورناد  رساید   ریگي تهبیت از ایمهتبه به
شگد. این امه باه الاوره یاک قاعاد  ررآماد و رر طاول       با ائمه

اری کاه  و چه غیبت کبهی ا اراه    یتاریخ ا چه رر زمان غیبت الغه 
 اهللةبه مح ه ح اهه بقیا   ،لیاقت خور را به اثباه رساند  بورند

 .شدندشهریاب مي

 قم مردم نماینده تشرّف

ز محادثان نامادار شایعه باور باه      ا کاه  «اشاعهی  عباداهلل  بان  سعد»

 را قا   ماهرم  ومونااه  تاا ساامها شاد    نمایگدگي از مهرم قا  رانايِ  
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 ناایي کیساه  رر ومونااه  ایان . کگد تقدی  عسکهی امام خدمت
 نگگاام . باور  پُهما   و بساته  سه و راشت خاالي مُهه نهکدام که بور

ارته بور را باه نماها  رو   ب خور که یک پیهانن پیهزني، ق ، از خهود

 بهساند.  ررن  به او رار و خوانش کهر که آن را به امام عسکهی

ناا را نماها    کیساه  ،اماام شاد   یسعد بن عبداهلل وقتي وارر خانه 
راخح مگزل بهر اما رهامو  کهر که پول و پیاهانن پیاهزن را    خور به

گویااد نگگااامي کااه وارر خانااه امااام  از خااورمین رر آورر. او مااي
نایي بورند که هشدم ح هه مکغول پاسخگویي به نام عسکهی

نیز  گگدمگون چهه  با ساله سه حدوراآ . یک کورکرر مقابهکان بور
 بگیاهر  ح اهه  رست از را ه ق کهرمي سعي که بور ایکان اتاق رر
که بتوانگد باه کاار    شگاختی . ح هه بهای اینن طفح را نميآ ما که

ای که کگارشاان باور آن کاورک را    خور بهسگد با یک گوی پارچه
-ناا ماي  کهرناد و رر ایان راالاهه باه نوشاتن پاساخ ناماه       سهگهم مي

بااه رکااه رااهو رراات  کااه بعااد از امااام      يپهراختگااد. رر نمااین اثگاا 
دایت و امامات را چاه کساي باه عهاد  خواناد       نزمام  ،عسکهی

 گهرت و امام بعد از ایکان کیست؟ 

 خدمت رور نایرا  از که کساني، امامت روران تقهیباآ از ابتدای
 اماام  مح اه  باه  تکهّ  از مختهف نایرو  به رسیدندمي ائمه

 ه مح رر شوند مطمئن آن که بهای مثالآ؛ کهرندمي حاالح اطمیگان
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شادند. رر مااوارر  مگتظاه اخباار غیباي ح اهه ماي      ،اناد کساته اماام ن 
وم قااي مهیناااناا، مااواب باادون بااز کااهرن نامااه  متعادری، ائمااه 

رارند؛ یکاي از  کگگدگان ميیا اخباری را از بالر مهامعهو کهرند مي

باا خاور   مهامعاان  نا این بور که امام خصوالیت اموالي را که رو 
ارعای امامت ایکان  ،ره الحتو رر الو ندشمهرآورر  بورند بهمي

یاا   هپاساخ شابه   شد. نمچگاین رر بهخاي از ماوارر اماام    اثباه مي
  .رارندکگگدگان خطور کهر  بور را ميموضوعي که به ذنن مهامعه

 بعاد هر کاه  ک خطور ذنگ  به رکه این تا گویدمي عبداهلل بن سعد
 باه  رو ح هه بور، خواند امام کسي چه ،عسکهی حسن امام از
 تحویاح  را قا   وموناهِ ماهرم ! رهزندم رهمورند: و کهر  طفح اننم
 راخح رهمور: و آمد مهو ما متعجب ریدگان مقابح رر طفح آن. بگیه
نستگد   ریگار است که تعدار معیگي معیوب و بقیه سال 77۲ اول کیسه

 و متعه  به رالن شخص است و شغح آن رهر را ن  گفتگد. 

کگی . وقتي که کیسه باز بول ميرا ق سپس رهمورند ما وموناتش
آن مکخصااه ررسات اسات و ایان      یشد، مکاند  کهری  که نمه

اماوال روشان شاد. البتاه بهخاي از       یواقعه تکهار شد تا تکهیف نمه
پذیهرتگد و خواستگد کاه  نکه به حهام آمیخته بور  اموال را به رلیح آن

ماا   ،کهیبه الاحبانکان بهگهراند  شور. با این حهکات اماام عسا   
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وماور   طفح،امام پس از ایکان را شگاختی  و به ما روشن شد که آن 
  .است مقدس امام زمان

 ندیه بهو رهمورند د، ح ههبعد از ایگکه تکهیف اموال روشن ش
 پاول  ماا  ؛بیاور را گذاشتي خورمین رر که پیهانگي و قمي پیهزن آن
  کگی .مي رعا او ح  رر و کگی مي قبول را او لباس و پذیهی مي را او

 حیاه زمان رر حتي که کهرمي اقت ا روزگار آن سخت شهاید
را  اماام عصاه   ،مصهحت نباشد کاه نمگاان   ن  عسکهی امام

 اص این توری  را راشتگد. وببیگگد و رقد خ

خهیفه عباسي که مور  به پیدا کهرن امام زمان نکد  باور رساتور   
ن یاور  بهناد تاا    به مگزل ایکا ،رار پس از شهاره امام عسکهی

باه شاهاره   راوراآ ایکاان را    داگه از آن مولاور مباارک اثاهی ریدنا    
و آن مگجاي  ی الهي محق  شاد   زیها یقین راشت که وعد بهسانگد؛ 

بزرگ به رنیا آمد  است؛ بگابهاین آخهین تاال  مذبوحاناه خاور را    
  1انجام رار.گسته مهان بهای از میان بهراشتن عدالت

نمچاون   زماان  اماام  به ارهار نزریکتهین از بهخي میان این رر
توبه کهر و به معفه تواب معاهو   عمویکان معفه کذاب ا که بعد  
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و  عسکهیرا ندید  بور رر روز تکییع امام  ا که امام زمانشد 
باا اغاهاض رنیاایي مگکاه وماور       نماز توساد اماام زماان    یاقامه

 شد.  رهزندی بهای امام عسکهی

روران غیبات   امام عساکهی  مطهه پیکه به مازن یاقامه از بعد 
الغها شهو  شد و ح هه از انظار عموم مهرم غائاب بورناد و تگهاا    

گفتگاد. باا   توسد نواب خاص که چهار نفه بورند با مهرم ساخن ماي  
ارتحال نایب چهارم، روران غیبت کبهی ا کاه ماا نیاز باه آن مباتال        

یف راهری  نستی  ا شهو  شاد و رصاح مدیادی از وظاایف و تکاال      
 .شیعیان رر بهابه امام زمان گکور  شد



 ـ 000ـ 

 پروردگار؛ عامل امنیت، حافظ آئین گفتار نوزدهم: امام

 یباه آن اشاار  شاد، رهسافه     سابقاآلطف که رر  یبه اساس قاعد 
ندایت بکه است.  یتعیین امام از مانب پهوررگار، لزوم ایجار زمیگه

است؛ یعگي اراهار بایاد    این ندایت، رستهسي به امام معصوم یالزمه
بتوانگد به ناریان امت رستهسي راشته باشگد تا رستوراه و ارشااراه  

کاه اماام    شاور ماي ال ؤالزم را رریارت کگگد. نمین امه سبب این سا 
ناا  رر باین انساان   غائب چه روایادی رارر؟ آیاا اگاه اماام زماان     

 وته از غایب بورن اح ور راشت بهکاه و آثار او بهای مامعه بیش
. اسات  زماین  روی باه  خدا حجت امام که کهری  بیان قبالآ نبور؟
 بهعاد مي را خور انح باشد حجت از خالي زمین اگه روایاه تعبیه به
از بهکااه و آثاار اماام     . لاذا 1اسات  زماین  اناح  ناابوری  از کگایه که

 بخکي از بالیا استایمگي ،غایب
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ائاد اماام   مهمي اسات کاه بایاد قباح از رو     یغیبت مسئهه یرهسفه
غایب بحث شور؛ به عباره ریگه ما ابتدا باید بدانی  عهت این غیبت 
و رالیح طوالني شدن آن چیست؟ و عوامح محهومیات ماا از ررک   

ح ور امام کدام است؟ البتاه ایان موضاو ، نیازمگاد شاهح و بساد       
 باه  اما شور بحث آن مورر رر مستقح نوشتاری رر باید و رهاوان رارر

 امامت مقام از الیانت رر مهرم آمارگي عدم گفت باید خالاله طور
 غیبات  شدن طوالني سبب که است نایيعهت از ناانسان آزمایش و

 . است شد 

گهری . رواید امام غایب باز قبح سؤال به که است آن زمان اکگون
 چیست؟

یکااي از آثااار و بهکاااه امااام غائااب ا کااه رر باااال بیااان شااد ا      
 االعظا   اهلل بقیاه  ح هه یا است.بخکي بگدگان خدا از بالایمگي
 کگگد:مي معهري این گونه را خور شهیفي حدیث رر

 1«إّنی َأماٌن أِلَهِل األَرضِ »

 .زمْي، عامل امنيت هستم اهل [َتامی]من برای 

 ح ااهه،. نیسااتگد مسااهمین و شاایعیان امااام تگهااا ،زمااان امااام
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 001 پروردگار آئین حافظ امنیت، عامل امام؛: نوزدهم گفتار

 وروما  وماور  لاذا ؛ نساتگد  ناا انساان  ینماه  رنبه و بکهیت پیکوای
 ی امن و امان است.نا مایهی انساننمهای ایکان به مقدس

اسات کاه از    ایبخکي از بالیا توسد اماام معصاوم، قاعاد    ایمگي
 :رهمایدمي شور. قهآن خطاب به پیامبهقهآن کهی  استفار  مي

ُْم َوَانَت فِيِهمْ  َوَما َكاَن اهلل هَبُ ِلُيَعذِّ
1 

 به راها آن خداوند هستیا هآن ميان در تا تو ما! رسول ای 

 كرد نخواهد گرفتار عذاب

 رر مامعه عامح امگیت بور و امام زمان ومور پیامبه اکهم
 .نیز به نمین نحو است

نبایاد رهاماو  کگای  آن اسات کاه       ای که رر مورر امامنکته
نمگان را رر باه   ا چه حاضه باشگد و چه غایبا بهکت ومور ایکان 

مخهوقاااه و  یه کااه خورشااید بااه نمااه گوناانمااان؛ گهرتااه اساات
کگد و حتي کساني که ارز  خورشاید را  ارکاني ميموموراه پهتو

کگگااد. بااه عباااره گیهنااد و اسااتفار  ماايرانگااد از آن بهااه  مااينمااي
، نیاازی باه ح اور    مگدی از ومور امام زمانته، بهای بهه واضح

 .ایکان رر مقابح انظار نیست
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 001 انتظار نسـیم 

یب این است که ایکان نگهباان آیاین   یکي ریگه از روائد امام غا
اگهچاه   خداوند با ندایت باطگي نستگد. ومور مقدس امام زماان 

رارند و از آیاین   احاطهامور مهان  یاز نظهنا غایب است اما به نمه

الهي و شهیعت رسول خدا و راهامین آساماني نگهبااني و پاساداری     
وماور   یباه و ک ینای رهاواني رر روران غیبت الغهکگگد. نمونهمي

نااای رارر کااه ح ااهه توسااد نااواب اربعااه یااا بع ااي از انسااان    
نا و رنگمورنای خاور را  پیغام ،سیهه و رسته از تعهقاه رنیایيپاک

 .کهرندبه مامعه یا اشخاص ابالغ مي

 باا . اسات  آن از پاسداری و ریگي نایارز  حفظ به موظف امام
است ح اهه  گذاشته  رسالتي که خداوند به عهد  امام به تومه

به نه شکح ممکن باید زمام ندایت مامعه را رر رست بگیهناد و از  
رین الیانت کگگد. اکگون که شهاید بهای ظهور ح هه مهیا نیسات  

-کااربهری  شایعه  متکهمین باید این مه  به شکح ریگهی انجام شور.

رانگاد؛ یعگاي   ار انجام این رسالت را ندایت بااطگي اماام ماي   ابز تهین
یا یا رر تکهراه بزرگان به مح اه ایکاان و   ؤعال  رح هه گا  رر 

یا تهتیب رارن اسباب تکخیص را  و بیها  بهای مجتهدان ا که ناواب  
 .رسانگدعام ح هه نستگد ا این رسالت را به اتمام مي



 ـ 005ـ 

 فانوس هدایت، دستگیرِ ضعفاء ؛گفتار بیستم: امام

سابب  یکي ریگه از آثار و بهکاه امام غایب آن است که ایکان 
نا رر مسیه پاکي و الداقت حهکت کگگد و کارناای  د انساننشومي

رایاد  نیازمگاد یاک    ایان  خور را با نظه امام زمان تگظی  کگگد. تبیاین  
 :رهمایگدتوضیح است. ح هه رر توقیع شهیفي مي

ا ُُيِيُط ِعْلُمَنا بَِأْنَبائُِكمْ » ٌء ِمْن َأْخَباِركُ  َو الَ َیْعُزُب َعنَّا َفإِنَّ  1«مْ ََشْ

كه علم ما بر اوضاع شام احاطه دارد و هيچ چيز از براستی

 احوال شام، بر ما پوشيده نيست.

 رهمایگاد ماي  . ح اهه به معگاي خباه بازرگ و مها  اسات      «نبأ» 
 رسد.مي ما به شما اساسي و کالن خبهنای

 زباان  رر. اسات  نهفتاه  «احاطاه » کهماه  رر روایت این مه  ینکته
 باه  اسات  آن باه  کاماح  اِشها  معگای به نبور چیزی به محید عهبي
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 006 انتظار نسـیم 

ور نداشاته  وما  موضو  آن مورر رر پگهاني یزاویه نی  که ایگونه
ای کف رست انساان باشاد کاه رو روی آن    سکهباشد. مانگد آن که 

رهمایگاد ماا   مي باشد. پس وقتي ح هه بقیه اهلل شمقابح ریدگان

پگهااني   یقطاه به زندگي شما احاطه راری  به این معگاست که نای  ن 
شاور کاه   رر زندگي شما بهای ما ومور ندارر. نمین اماه سابب ماي   

کگد و ظها  نکگاد. باهای انسااني کاه      کا حهی  الهي را ن ،منؤانسان م
خهاوه و مهاوه رهقاي نادارر و      ،را ررک کهر  باشد احاطهمعگای 

را بدسات   نموار  مهاقب اسات کاه رضاایت خادا و اماام زماان      
 .آورر

مکه  شاد و عاهض    به مح ه امام رضا یاهزابان  بنعبداهلل
 ام رعا کگید ح هه رهمورند:کهر بهای من و خانوار 

 1«إِنَّ َأْعاَمَلُكْم َلُتْعَرُض َعَِلَّ ِِف ُكلِّ َیْوٍم َو َلْيَلةٍ  اهللَِأَوَلْسُت َأْفَعُل َو »

كنم؟! به خدا قسم كارهای شام هر روز و شب مینآیا چنْي 

 .شودعرضه می نبه م

 واقاف  ماا  کارناای  باه  ائماه این سخن کگایه از آن است که 
و لاذا   ؛کگاد آشکار و نهان ما را به ایکان عهضه مي خداوند و نستگد
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 سابب  اماه  ایان  باه  اعتقاار  کگگاد. این انوار مقدس ما را رهامو  نمي
 باه  ماان کارناای  وقتاي  کاه  کگای   عماح  ایگوناه  باه  ماا  که شورمي

 رهان  را ح هه سهور باباس شورمي عهضه عصهولي ح هه

 کگی .

 چاه  اا  نیازمگاد  اراهار  باه  رسااندن  یاری غایب، امام ریگه یراید 
 پاس  رر حتاي  ح اهه  گدان اقتصاری و چه رهنگگاي ا اسات.    نیازم
 تادبیه ناا  آن ساامان  باهای  و پهرازناد ماي  امات  امور به ی غیبتپهر 
-مي نوشتگد مفید شیخ مهحوم به که شهیفي توقیع رر ایکان. کگگدمي

 رهمایگد:

َو َلْو الَ َذلَِك  َو الَ َناِسَْي لِِذْكِرُكمْ ِّلَُِراَعاتُِكْم  ُمْهِملِْيَ  َغرْیُ  إِنَّا»

َْواءُ   1«َو اِْصَطَلَمُكُم اأْلَْعَداءُ  َلنََزَل بُِكُم الَلَّ

كنيم. و یاد شام را فراموش رسپرست رها نمىما شام را بى

ری از این بود، بر شام رنج كنيم )به یاد شام هستيم( و اگر غنمى

 .كردندشد و دشمنان، شام را بيچاره مىو سختى و بال نازل مى

 ماا  امور تدبیه به مقام رو رر ح هه، شهیف توقیع این طب  مفار
بهاباه رشامگان.    رر حفاظات  روم و بالیا، و ناپهرازند؛ اول سختيمي
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 این نمان معگای یااری رسااندن ح اهه باه یااران خاور اسات. رر       
مقابح، ایکان یک خواسته از شیعیان رارند که البتاه بازگکات مگاارع    

رعایت تقوا  ،شور. آن خواستهیاران و االحاب ح هه مي عایدآن 

است. ایکان توسد شیخ مفید پیاامي باهای تماام شایعیان رارناد کاه       
بگابهاین باید تومه  ؛تقوای الهي را پیکه کگید و خدا را رهامو  نکگید

به حساب ظاانه از نظاه ماا      حالي که امام زمانراشت که ررعین
 کید و ررع ما ازبالیا و شهور  ،غایب نستگد اما با عگایاه ویژ  ایکان

 است. ناکارآمد ما به رشمن یسیطه  و

رعای خیه ایکان باهای مومگاان و شایعیان     ،راید  ریگه امام غایب
گویااد سااحهگانان رر سااهراب مقاادس طاااووس مااياساات. ساایدبن
 :رهمورندرا شگیدم که مي عصهه وليالدای ح ه

ُهمَّ إِنَّ ِشيَعَتنَا ُخلَِقْت ِمْن ُشَعاِع َأْنَواِرَنا َو َبِقيَِّة طِينَتِنَا»  َو َقْد  ،َاللَّ

ْم  ،َفَعُلوا ُذُنوبًا َكثرَِیًة اِتَِّكاالً َعَل ُحبَِّنا َو َوالََیتِنَا َفإِْن َكاَنْت ُذُنوهُبُ

َفَقْد َرِضينَا َو َما َكاَن ِمنَْها فِياَم َبْيَنُهْم  ،َفاْصَفْح َعْنُهمْ َبْينََك َو َبْيَنُهْم 

ِسنَا ،َفَأْصلِْح َبْينَُهمْ  ا َعْن ُُخُ نََّة َو  ،َو َقاصَّ هِبَ َو َأْدِخْلُهُم َاْْلَ

َمْع َبْيَنُهْم َو َبْْيَ َأْعَدائَِنا ِِف  ،َزْحِزْحُهْم َعِن َالنَّارِ  َو الَ ََتْ

 .1«َسَخطَِك 
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شيعيان ما را از شعاع نور ما و بقيه طينت ما خلق كرده  !خدایا

گناهان زیـادى با اتكاء بر حمبت به ما و والیت ما ها . آناى

ها گناهى است كه در ارتباط با تـو اگر گناهان آن. اندكرده

اى و آنچه از گناهان ها بگذر كه ما را راىض كردهاسـت، از آن

ها را اصالح ان هست، خودت بْي آنها در ارتباط با خودشآن

و  ها بده تا راىض شوندآن به  و از ُخسى كه حق ما است كن

ها را با دشمنان ما در ها را از آتش جهنم نجات بده و آنآن

 .سخط خود مجع نفرما

ایکان  .کگگدبیان مي این رعا و ت ه  ح هه را امام رضاسِهِّ 
 1«ا لِدُا لشَّایق  ل...ا إلَِ مُا»: رر حدیثي رهمورند

امام پدری مههبان اسات و ایان پادر مههباان و شافی ، رهزنادان،       
 .خانوار  و آحار تحت پوشش خور را از یار نخواند بهر
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 ـ 011ـ 

 گسترِ آسمانیویکم: عدالتگفتار بیست

 :الهاری االمامقال 

َسِن اِْبنُُه َاْلَقائُِم »  َسُن َو َبْعَد َاْْلَ َماُم َبْعِدي َاْْلَ َالَِّذي َیْمََلُ َاإْلِ

 1«َاأْلَْرَض ِقْسطًا َو َعْدالً َكاَم ُملَِئْت َجْورًا َو ُظْلامً 

فرزندش امام  ،فرزندم حسن و بعد از او ،پس از من امامِ 

امام خواهد بود كه زمْي را پر از عدل و داد خواهد  ،قائم

  .كرد مهچنانی كه پر از ظلم و ستم شده است

 زماین  کاهرن  آکگد  ،عصهينای ح هه ولیکي از ویژگي
 سات   و ماور  و ظه  را رنیا که این از بعد است قسد و رار و عدل از
  گیهر.مي رها

 عادالت  کاه،  گفتی  شد. بیان مختصهی توضیح عدالت مورر رر 
 که چیزی نه. است خور  مای رر چیزی نه گهرتن قهار معگای به
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رر مایگاا    ای کاه اشایا و اراهار   گوناه  باه  شور، خارد چهخه این از
ارتااد. وقتااي کسااي ظهاا  و مااور اتفاااق مااي ،خورشااان قااهار نگیهنااد
رارر یا کسي که ظهریت کاری را ندارر و  ي راالالحیت تصدی پست

سااالری و  شور؛ زیها شایستهميظه  به آن مبارره ورزر سبب بهوز 
  .گیهرتوانمگدی واقعي شکح نمي

و  مبهکه رر روایااه پیاا   نای خاص امام زماناز ویژگي
آن است که ایکان با ظهاور   ،رهاوان به آن اشار  شد  است ،ائمه

سهشار از عادل   ،ررته که رر ست  و ظال  رهو خور، رنیا را پس از آن
  .دگکگو رار مي

باهای مباارز  باا     زماان  اماام  که است آن انمیت حائز ینکته
کاگد و  چرا ب ، طعا  عادالت  وقتاي ماهرم مامعاه    آیاد. قطعااآ  ظه  ماي 

کوشاش و ظاهریتش از    ،اند  کگگد که نه کس به تگاسب تاال  مک
با میاح و رغبات    ،کگدمگد شد  و امکاناه رریارت مينا بهه رهالت

خواني به رست امام آورند و اگه پهچ  عدالتبه مگکاء آن روی مي
 از بخکاي . آورندمي روی حقیقت و خدا رین به مهرم ،معصوم باشد
 ناایي ظها   وماور  شاور مي مکاند  رین به نسبت که ناسهخوررگي

 و نیسات  ن ا   و تحماح  قاباح ناا  آنبهای  و بیگگدمي مهرم که است
باا   مسهمانان از بهخي سوءررتار رلیح به یا و ظانه رر نا ظه  این اگه
 رچاار  خاور  رراعتقاراه مهرم که شورمي ، مومبخوررب گه  رین
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 و رظهاو  عصاه  رر رین به ورزیدن عک  مبارک اتفاق .شوند مککح
 معگاای  به عدالت روز آن. شد خواند محق  عصه امام رولت رر

-ماي  نمایش به را خور واقعي سیمای امگیت، و گیهرمي شکح واقعي

  .ررگذا

 محور جهانیحکومت عدالت

 حکومات  ایجاار  باا  ظهاور  عصاه  رر عدالت یتوسعه و گسته 
 ماارر  و پادر  یاک  از ناا انساان  ینماه . شاور مي محق  مهاني واحد
 رهماید:کهی  مي قهآن اند.شد  ید آره

 ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى ا النَّاُس إِنَّ َ  ُشُعوًبا َوَجَعْلنَاُكمْ  َیا َأُّيه

لَِتَعاَرُفوا َوَقَبائَِل 
1 

اى بيافریدیم. و شام را اى مردم، ما شام را از نرى و ماده

. هر آینه ها كردیم تا یكدیگر را بشناسيدها و قبيلهمجاعت

ترین شام نزد خدا، پرهيزگارترین شامست. خدا دانا و گرامى

 .كاردان است

شاهیفه  آیاه نماین حکیمانه را با نگاا  باه   بیت سعدی شیهازی این
 :است سهور
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1که رر آرهیگش ز یک گونهند آرم اع ای یکدیگهندبگي
 

 رهنگاا ، مهاااني حکوماات تکااکیح و زمااان امااام بااا ظهااور
کگد   پیدا ميتحق مهاني واحد امت. گیهرمي شکح محوریعدالت

ریگاه زماین را باه یاک     و نمه تحت یاک حکومات رر کگاار یاک    
 یناای باه پایاه   گادی کگگد. از این پاس مهزب زیستگا  الهي تبدیح مي

ناا از یکادیگه شاد     طایفه و ککور که باعث مدا شدن انساان  ،نژار
قول اسات و  عشور؛ زیها عصه ظهور، عصه شکورایي معگا ميبور بي
ا کاه    يمهزنای رنیای ی، نمهتعالی  آسماني امام زمان یرر سایه

بگدر؛ چون نماه باه   مگکاء نواخواني رارر ا از بین مهرم رخت به مي
 و نستگد نژار و نسح یک از رهمگد کهرسگد و ميآن معهرت واال مي

 ندارند. ن  به پهنیزگاری و تقوا به مز مزیتي

-را این گونه توالیف ماي  امام عصه عصه ظهور باقه امام 

 :رهمایگد

ْم َو َكَمَلْت بِِه َاْلِعَباِد َفَجَمعَ ُرُءوسِ َیَدُه َعَل  اهللُ َوَضعَ »  اُعُقوهَلُ هِبَ

 7«َأْحاَلُمُهمْ 
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 قرار هاانسان رس بر را زمان امام خداوند دست بابركت

 مردم و پاک هادرون، كامل هاعقل ایشان، بركت به و دهدمی

 خود از را دیگران كه رسندمی كامل و واال معرفت آن به

  دانند.نمی دیگران از جدای را خود و دانندمی

 ادیان اتحاد اثبات، انبیا رجعت

کاه مماع ریان اسات      «اریان»ی اعتقار متکهمین اسالمي، واه  به
 ا   خااات  ازآرم تاااااا  آلااور اساات. تمااام انبیااا مسااامحه یتعبیااه

ند و مهرم را به سوی خادای واحاد رنگماون    پهچمداران توحید بور
نااا ناا  بسااته بااه میاازان تمااایز رر آراب و مگاسااک آن .ساااختگدمااي

 یمطالعاه رر سایه   باا  آمارگي بکه بهای پذیه  توحید بور  اسات.  
نهگز رر بیان االول  ،ناتوان رریارت که آنمي انبیا و ائمه ندی

ت کاه نمگاي از   اند و رلیح این اماه آن اسا  یکدیگه را نقض نکهر 
  .اندسوی خدای یگانه با رسالت واحد مبعوث شد 

آن است کاه ح اهه    نای روران ظهور امام عصهاز ویژگي
و باه اماام    کاهر  ا که به اذن خدا زند  است ا نزول   عیسي مسیح

کگد. نمین ح ور ح هه مسیح و نمااز خوانادن   اقتدا مي زمان
از  ایحیت و قاطباه سبب گهایش مسای  ایکان پکت سه امام زمان

 .گسته خواند شدنا به سمت آن مگجي عدالتانسان



 ـ 015ـ 

 ودوم: مدیران مهدویگفتار بیست

 َكاَة َوَاَمُروا اَلَة َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم ِِف االَْرِض َاَقاُموا الصَّ كَّ الَِّذیَن إِن مَّ

1بِاِّلَْْعُروِف َوََنَْوا َعِن اِّلُْنَكِر َوهللِ َعاِقَبُة االُُمورِ 
 

كنند( آَنایی هستند كه اگر در روی زمْي )آنان كه خدا را یاری می

دهند و پا ميدارند و زكات میبه آنان اقتدار و َتكْي دهيم نامز به

كنند و )از هيچ كس جز خدا از منكر میمعروف و َنیامربه

 .دانند كه( عاقبت كارها به دست خداستترسند چون مینمی

پیوند خاورر  اسات آیاه     با امام عصه یکي ریگه از آیاتي که
 زماین  رر وقتاي  مؤمگان :رهمایدمي آیه این رر خداوند باشد.روق مي
  .رارنديبهم قدم چهار خدا را  رر کگگد پیدا مکگت

و  پیش از ورور به بحث الزم است که به یک نکتاه اشاار  کگای    
 تگد؛نسا  بهخاوررار  تمکن از خور نسبتِ به ناانسان ینمه آن ایگکه،
 ناه  رر کاس  ناه  است شایسته ولي رارر. ضعف و که شده نهچگد
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 نظاه  باه  نا   خداوناد  تاا  باشاد  شااکه  نسات،  که توانایي ای ازمهتبه
شاکال  ن ا باه اَ   تمکا  ایان  نهچاه  آنکاه  ریگاه . بگگاهر  او به مهحمت

 خواند تهسگگین ن  آن الاحب مسئولیت ته باشدمختهف آن ا بیش 

 از قباح  تمکن این از باید ثهوتمگدان و اساتید، مسئوالن، مدیهان. بور
 آن از ایبهاه   خدا بگدگان ن  تا کگگد استفار  بهور رستکان از آنکه
ا به ما آورر  باشگد. نه انساني موظف ر مکگت این شکه ن  و ببهند

است که خور را ارزیابي کگد که آیا این چهار گام ذکه شد  رر آیه 
 را رر حد توان به راشته است یا خیه.

 نماز اول:

اولین رسالت مسئوالن گسته  و بهپایي نمااز   ،طب  بیان این آیه
االاالحاه مامعاه بکاهی االاالحاه      یزیهبگای نماه چها که  ؛است

 تاوان مي آیه این یحاشیه رر که نایيپیام از یکي باشد.اعتقاری مي
 گذرندمي سهعت به امکاناه و نارهالت که است آن کهر رریارت

 نماها   به ابدی حسهه و ندامت باشی  نکهر  استفار  ناآن از اگه و
ت کگای .  تقویا  را ماهرم  اعتقاراه ابتدا که کگی  تال  باید لذا؛ رارر

حتي اگه بخوانی  مسائح اقتصااری مامعاه حاح شاور ابتادا بایاد رر       
ناایي کاه از نظاه    مسائح اعتقااری باه ثبااه رساید  باشای . خاانوار       

ندره ررگیاه مگازعااه خاانوارگي و    اعتقاری، سامان یارته باشگد به 

 یریکاه  شاور. شوند و کمته پایکان به رارگاا  ککاید  ماي   طالق مي
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 پیام مککاله خانوارگي و مگازعاه مالي، ضعف و اعتقاراه است.
 اعتقااراه  االاالح  باهای  بایاد  ابتادا  کاه  است آن ن  شهیفه آیه این

 اسات  مامعاه  آحاار  متومه مسئولیت این اگهچه. بهراری  قدم مامعه

نا باید تال  رند. آنرا تهیسگگین تکهیف زمیگه این رر مسئولین اما
نماز است ا را    ین اقامهآ شاخص مهمتهین رهنگ  ریگي ا که کگگد 

گسته  بدنگد؛ زیها اگه رهنگ  بگدگي حاک  شور قطعاآ بسیاری از 
 مککاله حح خواند شد.

 گازار  مگا  خادمت اماام     یوقتي سهان سه قاو  باهای ارائاه   
بادون توماه باه ح اار، از      ،ایکان رر اثگاء مهسه د،رسیدن خمیگي

اتاق خارد شدند. یکي از سهان عهض کاهر نگاوز مطالاب ماا تماام      
وقت » :نکد  است. امام بهگکتگد و نگا  تگدی به او کهرند و رهمورند

  1و از اتاق خارد شدند. «نماز است

مگا  را   تواناد ماي  رنباهی چگاین   ،رر میدان مگ  ح  عهیاه باطاح  
مور به اقاماه نمااز اسات و باهای تحقا       أتومه رارر که ماو مدیهیت کگد. 

رهنگا    ییارتاه تهبیات او قادم شاور.   خور باید اول از نمه پیش ،این معگا
حسیگي است. وقتي رر روز عاشورا ابوثمامه الیداوی وقت نماز را به اماام  
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 :ندح هه نگاني به آسمان کهرند و رهمور ،یارآوری کهر حسین
اَلَة، َجَعَلَك »  اكِِرینَ  اهللُ َذَكْرَت َالصَّ  .1«ِمَن َاِّلَُْصلَِّْي َالذَّ

یادی از نامز كردی، خدا تو را از نامزگزاران ذاكر  !ابوثاممهای 

 قرار بدهد. 

سپس امام از سپا  عمه سعد خواستگد که مگ  را متوقف کگگد تاا  
 واسات اماام،  تاومهي رشامن باه ایان ررخ    رغا  باي  نماز بخوانگاد. باه  

ای از یااران باا   ای نمااز شادند. عاد    ح هه از اسب پیار  شد  و مهی 
 ای به ح هه اقتدا کهرند.نای خور مهوی ایکان ایستارند و عد هسپ

به راستي اگه رر روز قیامت خداوناد نمااز ظهاه عاشاورای اماام      
را به ما نکان بدند که زیه باران تیه اقامه شد ما سهارکگد   حسین
تومیهي بهای به  ...وی . مکتهی، ارباب رمو ، مهسه، مهمان و شمي
تااه از حااال  سااخت يخیه انااداختن نماااز نیساات؛ زیااها شااهایط   أتاا

 توان تصور کهر.نمي ءسیدالکهدا
 . پهرازندمي زکاه :دوم
 کگگد.نا امه ميبه خوبي :ومس

 رارند. نا بازميمهرم را از بدی :چهارم
رهمایاد عاقبات اماور باه رسات      گیاهی ماي  سپس به عگوان نتیجاه 

 خداوند است.
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 وسوم: عصر ظهور، اوج شکوفاییگفتار بیست

 َن َقوْا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ َوَلْو َانَّ َاْهَل اْلُقَري آَمنُوْا َواتَّ

ُبوْا َفَاَخْذَناُهم باَِم َكاُنوْا َیْكِسُبونَ  اَمِء َواالَْرِض َوَلـِكن َكذَّ السَّ
1 

آورده و پرهيزكار نانچه مردم شهر و دیارها مهه ایامنو چ

شدند مهانا ما درهای بركاتی از آسامن و زمْي را بر روی می

گشودیم وليكن )چون آیات و پيغمِبان ما را( تكذیب ها میآن

  .كردند ما هم آنان را سخت به كيفر كردار زشتشان رسانيدیم

شاور  مطهح مي زمان یکي ریگه از آیاتي که رر رابطه با امام
رر تبیین پیام این آیاه و   سور  اعها  است. امام مجتبي ۹۶ یآیه

حتي  ،رهمایگد رر روران ظهور امام زمانارتباطش با مهدویت مي
؛ یعگي بکهیت وارر روراني 7کگگدحیواناه ررند  آزارانه زندگي مي

شور که آسیب و گزندی به نی  موموری نخواند رساید. زماین   مي
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-کگد و آسمان ن  بهکاه خور را نازل ميیانان خور را عهضه ميگ

نماید. رر آن روز ریگه اثاهی از خککساالي و عادم نازول رحمات      
نمه گگج ناا و معاارن زماین رر      الهي نیست. به تعبیه امام مجتبي

رقد به تا کگون یابد که شور و آنگا  انسان رر ميروز آشکار مي آن
 ه است.بخکي از معارن رست یارت

رر روزگار ظهور، تمام عه  و رانش کاه   الارقبیان امام طب  
بکاه  ، زماان  اماام  ظهور از قبح تا و است حه  72بگا به روایاه 

 ی. بکهیت با نماه 1شورمي ظانه ،کهر  ککف را آن حه  رو رقد
توقاف کاهر  اسات. باا      رو حه نای عهمي خور رر نمان پیکهرت

 بهابااهی ساایزر  از باایش شِمهاا یااک ، رانااشظهااور امااام زمااان
؛ یعگي ظهریتي که امهوز از نظه عها  و راناش، تکگولاوهی و    کگدمي

کگید یک مهش بایش  الگعت و عهوم طبیعي و مهگدسي مکاند  مي
 کگد.بهابهی پیدا مي 13از 

 اماام وقتي که  :رهمایگدمينقح است که  رر حدیثي از امام باقه
 ساه  باه  را ایکاان  تبهکا  باا  رسات  کگگد خداوناد مي ظهور زمان
هرم م و شورمي پاک ناررون و کامح ناعقح و رندمي قهار ناانسان
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. کیگه و حساره و حهص و 1کگگدبا یکدیگه خهرمگدانه بهخورر مي
شاور و ماهرم باه    کن مينا ریکهتکبه و رذایح اخالقي رر نهار انسان

ن حیاه واقعي خوانگد رساید. طبیعتااآ وقتاي کاه وماور انساان از ایا       

ررالدر تخهیب و ت عیف ریگهان نیست. با  ،رذائح اخالقي رور شد
شاور و رر پاي آن   نا، نگا  به زندگي خهرمگدانه ميکامح شدن عقح

بیگگد که مای توقاف نیسات. باه تعبیاه     نا رنیا را گذرگاني ميانسان
بیگگاد کاه بایاد از    رنیا را نمچون پهي ماي  ،مگانؤم ح هه عیسي
 .آن عبور کگگد

وَها َو الَ َتْعُمُروَهاإِنَّ »  ْنَيا َقنَْطَرٌة َفاْعُِبُ  7«اَم َالده

 مهانا دنيا مانند پلی است. از آن عبور كنيد و آبادش نكنيد.

احیاء رکه آرمي است که رنیا را گذرگا  و پهي بداند  حاالحاین 
که باید از آن عبور کهر. اگه این ریدگا  ارزشمگد رهاگیه شور مهرم 

راری خور از رنیا تغییه رویه خوانگاد رار و روابطکاان   بهرر نو  بهه 
 یزنادگي، رر ساایه   یاین االالح رویاه  شور.مي با یکدیگه االالح

 ارتد.تبعیت از ایمان و حفظ تقوا رر زمان ظهور اتفاق مي
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توماه باه معگاي کهماه      ،ماح رر آیاه  أیکي ریگه از نکااه قاباح ت  
. چیازی  اسات  مات ثباه و پایاداری نع  بهکت است. بهکت به معگای
گویگد. رر بین مهرم ن  بهکت به نمین که ثباه ندارر را بهکت نمي

گویگد رالن چیزی که شما به ماا راریاد بهکات    معگاست؛ لذا مثالآ مي
معگای بهکات   ،راشت؛ یعگي از بین نهرت و پایدار بور. با این توضیح

ار رر آیه این است که اگه ایمان و تقوا را رعایت کهرید نعمت پاید
 کگی .به شما عطا مي



 ـ 011ـ 

 وچهارم: عصر ظهور، عصر امنیت و حیات معنویبیستگفتار 

 ا َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اآلَیاِت اْعَلُموا َانَّ اهللَ ُُيْيِى االَْرَض َبْعَد َمْوِِتَ

ُكْم َتْعِقُلونَ  َلَعلَّ
1 

بدانيد كه خداست كه زمْي را پس از مرگ )خزان( زنده 

ت و ادّله )قدرت خود( را برای شام بيان گرداند. ما آیامی

 .كردیم تا مگر فكر و عقل به كار بندید

 و الاحت  تکاخیص  رر بیات کي از مبااني مهماي کاه اناح    ی
 کاهی   قاهآن  باه  موضاوعاه  یعهضه اندرار  یار ما به مسائح بطالن
 باا  را رساد مي شما به ما از کالمي نه که اندرار  رستور ایکان. است
 .کگید تهک را آن مطابقت عدم ررالوره و بسگجید قهآن
از  یکااي زمااان امااام پیهامااون مباحااث و مهاادوی احاریااث 
بهانگیزتهین روایاه کتب و متون اسالمي است و بدون تهریاد  بحث

  .شوربه قهآن مي عهضهمکمول قانون 
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آیاه رر   پانصدبع ي از مفسهین به این اعتقار نستگد که قهیب به 
نای مهدوی اشار  ه کگایه و مفهومي به پیامیا به الور قهان الهاحتاآ

تطبیا    رارر. یکي از آیاتي که مفسهان آن را به ح هه مهادی 

 ای است که رر ابتدای بحث به آن اشار  شد.نمین آیه کگگدمي

 :رهمایگدرر تفسیه این آیه مي امام باقه

ا اهللُ ُُيْيِي » ا ُكْفَر َأْهِلَهاَیْعنِي بِ  َتَعاىَل بِاْلَقائِِم َبْعَد َمْوِِتَ  1«َمْوِِتَ

كند بعد از آن زمْي را احيا می خداوند به سبب امام زمان

  .مرده استبه خاطر كفر اهلش كه 

مامعه بکهی رر مسایهی   ،رر زمان قبح از ظهور ح هه قائ 
باه   ، رنا  باختاه و  اخالقاي و ناای الهاي   گیاهر کاه ارز   قهار ماي 

اناد و  شاد   فاه مهرم مبتال به کرهاموشي سپهر  شد  است. بسیاری از 
کگگد ظهور مي آنگا  امام زمان .نا مهر  استرر حقیقت قهب آن
 نمایگد.و مامعه را احیا مي

از اوالا  عصهظهور، رسیدن امگیت به حد کمال است. روایاه 
کگاد کاه اگاه    گونه توالیف ميعصه ظهور، امگیت آن روران را این

سه خور بگیهر  رویموانهاه را تهین رخته مواني ظهري از گهانبها
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نا مخفي کگد از غاهب عاال    و بدون ایگکه این موانهاه را از چک 
به سمت مکهق حهکت کگاد نهگاز کساي باه ماان و ماال او طماع        

-رر آن روران اثهی از رقه و مککاله اقتصاری رید  نمي 1کگد.نمي

ه شور و این نمان حیاه واقعي است که بکه به رنبال آن بور  اماا با  
را  رسایدن باه آن را گا  کاهر  و      ،ناا رلیح راالهه گاهرتن از ارز  

 گهرتار کفهان نعمت الهي شد  است.

 یمگظور از آیه :نویسدمي الارق تفسیه نورالثقهین از قول امام
عادالت اسات؛ رر زماان ظهاور      یشهیفه، زند  شدن زمین به وسایهه 

 ت که امامای اسبکه نمچون مهر ظه  و مور زمین به اثه  ،ح هه
 عدالت سبب قوام مامعه اسات و اماام زماان    .کگدن را زند  ميآ

کگگاد. عادالت یعگاي ناه چیازی رر ماای       بهای تحق  آن ظهور ماي 
خااور  قااهار بگیااهر و نمااه بااه حقااوق خااور بهسااگد؛ لااذا ویژگااي 

 :آن است که روران ظهور امام زمان یبهمسته

 7«َئت َجورًا َو ُظلامً َیمََلُ األَرَض ِقسطًا َو َعدالً َكاَم ُملِ »

 شود امام زمانمهان طوری كه زمْي پر از ظلم و جور می

 كند.آن را پر از عدل و داد می
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چگاد  شاهیفه، توماه باه     یبهای ررک نهچه بهته معگای این آیاه 
 است: ضهوری نکته

حیاه ماری و ریگهی حیاه معگوی.  حیاه رارر؛ یکي نو  بکه رو
تپاد  نیاز به توضیح ندارر. نه انساني که قهب او رر سیگه ماي  حیاه ماری

و الاحب رست و پا و گو  و چک  و سایه موارح است حیاه ماری 
رارر کاه  وماور  معگوی ن  ، یک حیاه رر کگار این حیاه ماری رارر.

اندیکه پاک، مگش الاحیح   ،اگه رر مسیه الحیح قهار بگیهر حاالح آن
نا از نظه مسمي ساال   بسیاری از انسان و اخالق و ر ایح شایسته است.
؛ ندارناد  ایعارضاه  نای   ظانهاآ ارهار . ایننستگد اما روحکان مهر  است

 اماا  کگگاد ماي  تولیادمثح  و خورناد ماي  غذا، خگدندمي، گویگدمي سخن
 عگوی رر ومورشان مهر  است.م ر ائح و اخالق روح

 کگدمي اپید گسته  مامعه رر معگوی حیاه، زمان امام با ظهور
 رر ناا اندیکاه  و قهاوب  احیاای  آیگدمي ح هه وقتي. شورمي رهاگیه و

 نکااط  ایجاار  و قهاوب  احیاای  باهای  البتاه  .خاورر ماي  رق  بکهی مامعه
 به ما رسید  است.   بیتی انحسو از رانکارنای معگوی

 نا انس با قاهآن و تاالوه آیااه وحاي اسات.     یکي از آن رو 
 آن آیااه  رها   و قاهآن  باه  باهرن  گاا  پ باه  را ما نموار  بیتانح

 رر کاه  اندبهشمهر  آن بهای رهاواني رواید و آثار و اندکهر  تهغیب
ر شاعا  ناور نباوه، زرورن    ر گاهرتن  قاهار . گگجاد نمي مختصه این

ر شدن مگازل، بارور شدن ایمان و کفاار  گگاناان از   زنگار قهب، مگو 
 قهآن است. اُنس با ممهه رواید



 ـ 017ـ 

 جم: ظهور، پایان ستمگرانوپنگفتار بیست

 از بهخااي بااه تومااه، ظهااور مگتظااهان رااهری وظااایف حااوز  رر
که شاگاخت   چها؛ است انمیت حائز بسیار زمان امام نایویژگي

  .کگدما نسبت به ح هه را روشن مي کيِنا مَاین ویژگي

بایاد توماه راشات آن     یکي از نکاتي که رر مورر امام زماان 
نیسات. باه تعبیاه اماهوزی،      ایکاان رن است که بیعت احادی باه گاه   

ح هه با کسي پیمان بهارری نبسته و به کساي چاک سافید نادار      
 ظاال   نای   یمالحظاه  کگگاد ماي  قیام که زماني است؛ به نمین رلیح

 پیاامبه  راوور از را ویژگاي  این ح هه. کهر نخوانگد را طغیانگهی
 رر اماام  بتاه ال .نساتگد  بااطن  باه  ماأمور  ایکان مانگد و اندبهر  ارث به

ه رعاو  شهیعت به پیوستن و ررستي و راستي به را مهرم امه، ابتدای
تعهادی   ،که رر مقابح حقیقات مقاومات کگگاد   کگگد اما به کسانيمي

 :رهمایگدمي يندارند. عه
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ْ  اِذااِنَّ القائَِم ِمنَّا »  يَفلِذلَک ُُتفَ  ُكْن اِلََحٍد ِِف ُعنُِقِه َبيَعةٌ یَ قاَم ََل

 1«َوَیغيُب َشْخُصهُ  ِوالَدُتهُ 

كند بيعت هيچ كس بر از ماست و هنگامی كه قيام می قائم

به مهْي دليل والدتش خمفی و خودش غایب از  گردن او نيست.

  انظار است.

ستمگه و طاغوتي را نخوانگاد  نی  ی امام مالحظه ،با این والف
  .کگگدرین بهخورر ميکهر و با متمهّ

ای با ظالمان و ساتمگهان  ی  معامههن ،پس از ظهور امام زمان 
گستهی رر زمان ایکان معگاای  نخوانگد راشت؛ به نمین رلیح عدالت

واقعي خور را به نمایش خواند گذاشت. چگین موقعیتي بهای انبیاا و  
 و کگگد تحمح را شهاید بورند مجبور یانا اولیا الهي رهان  نبور و آن

 رر بورند مجبور تقیه ویر از موارری، رر حتي. کهرندمي سکوه یا
ن را امان عصه خاور اقتادا کگگاد و یاا رر ظاانه خالرتکا      ظال به نماز،

  .بپذیهند

با وظاایف راهری    ما نقطه والح این ویژگي امام زماننمین 
 تعهیاف  انساان  ررتارناای  از وسیعي محدور  رر ظه  مگتظهان است.
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، ظها  باه   ریگهان به ظه ، نفس به ظه  از اع  ا آن اقسام که شورمي
تواناد سهنوشات   شاوند ا ماي    خدا و ظهمي که حاکمان مهتکب ماي 

سایس  أباهای بهقاهاری عادالت و ت    انسان را تغییه رند. امام زمان

 یکگگاد و مصاداق کاماح آن رر محاو نماه     راضهه قیاام ماي   یمدیگه
شور. انساني که به رنبال انجام وظاایف راهری   مهاتب ظه  متبهور مي

ای ررتاار کگاد کاه رر ایان     گوناه بایاد باه   خور رر عصه غیبت اسات 
 تهتیبظال  نباشد. بدین ،وسیع قهار نگیهر یا بعباره بهته یمحدور 

ماند و ن  با بسد عدالت ا نهچگاد  ن  از غ ب ح هه رر امان مي
بهراشاته و   محدور ا گامي رر مهات پیکابهر آرماان اماام زماان      

  .ن خواند نکاندمبارک ایکا اناهلل لبخگد رضایت را به لبءشاان

 انبیاء دارمیراث آخرین

 نمه میهاث که است این زمان امام نایویژگي از ریگه یکي
  رهمایگد:مي اسالم گهامي رسول. است ایکان نزر انبیاء

َاِّلَهدیه ِمن ُولِدی ... َتكوُن َلُه َغيَبٌة َو حرَیٌة َتِضله فِيَها األَُمُم »

السالم َفَيمَلُؤَها َعدالً َو ِقسطًا َكام عليهمَیأتِی بَِذخرَیِة األَنبياء 

 .1«ُملَِئت جورًا َو ُظلامً 
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غيبتی است و در این او از فرزندان من است از برای  هدیم

-ها در آن گمراه میشوند كه امتمی حریتیغيبت مردم دچار 

 آید و زمْي را پر از عدل و داداو با مریاث انبيا می شوند.

  .پر از رنج و ستم شده استكند مهچنان كه می

 :گویگاد یکي از مصاری  این گمهاني آن اسات کاه بهخاي ماي     
چها باید غایب باشد؟ این تهریاد کاه عواماح     ،اگه امام زماني نست

-بزرگ و ضاللت ابادی انساان ماي    سهآغاز گمهانيِ ،مختهفي رارر

اماهای عادالت اسات. عادالت      به ، اساس ظهور امام زمان. شور
 کيء ري موضعه، نه چیزی رر مای خور قاهار بگیاهر.  یعگي وضع ال

 رر. شاور مي بهقهار عدالت باشد راضي خور  ح  به کسي نه اگه
 رر زماان  .خور  خاص مای رر اشیا نگهرتن قهار یعگي ظه ، مقابح
 رر و رساید  خواناد  خاور   حا   باه  کسي نه ،زمان امام ظهور

ا پیاد سته  . وقتي رر یک مامعه عدالت گگیهرمي قهار مایگانش
شور که رر نتیجه ماهرم باه ریان، معهرات و     آرامکي ایجار مي ،کگد

ریان و باا    یآورند. وقتي مهرم ببیگگاد کاه رر ساایه   حقیقت روی مي
شور و ناه کساي باه حا      نا ضایع نميح  آن ،ح ور رنبهان ریگي
 .ارز  ومور امام معصوم پي خوانگد بهر به ،خور خواند رسید

کگد. باه طاور عااری    ف مگتظهان را تبیین مياین امه یکي از وظای
-ایان  از؛ ندارر تمایح بهسد، نظه به پایانبي که انتظاریطبع انسان به 
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 قهاب  رر و باشاگد  نکهر  طي را ایمان مدارد و مهاتب که کساني رو
 ،با طوالني شدن زماان انتظاار   ،ه باشگدگذاشت باقي تاریک نقاط خور
کاگد ، ایماان راساخ و    ن انتظاار کُ تحمح اید. تگها را  شونیوس ميأم

است. بگا باه رساتوراه نباي گهاماي      راستین به بیاناه ائمه ندی
و انح بیت مکهم ایکان، ایمان بایاد از ساه مگطا  و عقاح      اسالم

باشد و تبعیت کورکورانه رر آن را  ندارر؛ یعگي یک مساهمان پاس   
نبیاا و  از آنکه از روی عقح و مگط  به ومور خداوند و لازوم بعثات ا  

 چگاد  نه - را سخگانکان باید پي بهر، ایکان گفتار الدقتعیین امام و 
 مؤمگاان  تفسایه،  نماین  باا  .بپاذیهر  ا نباشد آگا  آن زوایای و ابعار از

  .شوندیوس نميأخسته و م، انتظار ازراستین، 

 ، تجلّی قدرت پروردگار  عمر طوالنی امام زمان

ول عماه آن ح اهه   ، طنای امام زمانیکي ریگه از ویژگي
 :رهمایگدروایتي که بیان کهری  ميرر  راست. امام سجا

 1«رِ وُل الُعمُ طُ  ُهوَ  وَ  وٍح نُ ن مِ  ِم ُسنَّةٌ فِی القائِ »

به ارث برده و آن طول عمر  ح، خصلتی را از نوقائمدر 

 .است
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 ساوی  از زیااری  شبهاه و سؤااله ح هه، عمه طول رر مورر
 ناای پاساخ  نا   و حهّاي  ناای ماواب  ن  که شورمي مطهح معاندان
ایان شابهاه باه مگظاور انکاار وماور        یدری رارر. عمد متع نق ي

نا قصد رارند والره و شور که با بیان آنمبارک ح هه مطهح مي
ایان شابهاه مهباوط باه      تاهینِ ومور ح هه را انکار کگگد. ابتدایي

گویگاد عماهی کاه باهای اماام      ناا ماي  طول عمه ح هه اسات. آن 
یک انسان اسات   ته از عمه طبیعيِخیهي بیش ،کگیدبیان مي زمان
  !این نمه عمه کگد ،توان باور کهر که یک انسانو نمي

تاوان اشاار  کاهر؛    به یک آیه از قهآن مي ،رر پاسخ به این شبهه
 :رهمایدآنجا که مي

 ُإِنَّام َأْمُرُه إِذا َأراَد َشْيئًا َأْن َیُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكون
1 

مان او چنْي است كه هرگاه چيزی را اراده كند، تنها به آن فر

 !شوددرنگ موجود می، آن نيز بی«موجود باش!»گوید: می

 و پوشاد خداوند به نه چاه تعها  بگیاهر ماماه عماح ماي       یارار 
 نازاران  بگاد ،  یاک  باه  سار  است کاه  خدا شد. بهای خواند محق 
 از خ اه  ح اهه  ماا  اعتقاار  به ایگکه کما؛ بدند عمه طول سال
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متولاد شااد  و رر قیااد حیاااه اساات.   قبااح از امااام زمااان ناااقاهن 
-که باه اماه خداوناد از ساوء قصاد بگاي       نمچگین ح هه عیسي

 هر و به آسمان عهود کهر. اسهائیح مان به رر بُ

تواند ا حتي بهای یک لحظه ا از   زمین نمي 1لطف یبگا به قاعد  
خاالي   ،خداوند استو ان اتصال بگدگ یومور حجت خدا که نقطه

 نهایات اماام کاه رر    یاازر   زنادگي  یتجهباه  ،باشد. از ساوی ریگاه  
نکان رار  ،ناسپاسي بگدگان، رر غهبت و مظهومیت به شهاره رسیدند

الهي باید تا زماني کاه ماهرم نیااز باه اماام را باا        یکه آخهین ذخیه 
و نا رور باشد. ممع باین ایان ر  عم  مان ررک کگگد از رستهس آن

ای از ضهوره آن است که آخهین حجت الهي به شکح اعجازگونه
مگد شوند تا ن  زمین خالي از حجت نباشد و ن  عمهی طوالني بهه 

خداوناد محقا     یتا روزی که وعد  ،مان امام از بالیا مصون بماند
 عاد  گساتهی کاه خداوناد رر قاهآن و    شور و آن حکومات عادالت  

 .بهقهار شور ،رهمور 

                                                                        

و معن ای آن ل زوم    ش ود می بحث آن از کالم علم در که است ایلطف، قاعده یقاعده .1
ن اه دور  کاری از سوی خداوند است که به سبب آن بندگان به طاع ت نزدی و و از گ  

مکلف به ایجاد کند.  شوند بدون آنکه این لطف خداوند تأثیر و یا اجباری در قدرتمی
 قاعده لطف یکی از مهمترین ادله عقلی اثبات امامت است.
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  َأْن َنُمنَّ َعَل الَّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِِف اأْلَْرِض َو َنْجَعَلُهْم  َو ُنریُد

ًة َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرثْيَ  َأئِمَّ
1 

و آنان  مّنت َنيمو ما بر آن هستيم كه بر مستضعفان روى زمْي 

  .را پيشوایان سازیم و وارثان گردانيم

 ُبوِر ِمْن َبْعِد ْكِر َأنَّ اأْلَْرَض َیِرُثها ِعباِدَي َو َلَقْد َكَتْبنا ِِف الزَّ الذِّ

ونَ  اِْلُ الصَّ
7 

ایم كه این زمْي را بندگان نوشته -پس از تورات -و ما در زبور

 .صالح من به مریاث خواهند برد

 ینالعالم بحمد لهّه رال نو آخه رعوانا أ
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