
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 

 پيشگفتار

 سازيجهاني در آينده و گذشته پيوند نقش(1

 فرمان محتوم آينده از اطالع و بوده مناسب برنامه و طرح دارعهده حاكم گذشته از آگاهي

 .نمايدمي صادر را الزم مهندسي

 عدل مدار و نظم محور بر جهان آينده(2

 قابل فَوْضي و ومرجهرج نظم، سمت به يا رودمي پيش ومرجهرج سوي به جهان آيا

 يا نظم .گيردنمي قرار بحث موضوع ندارد چهارچوبي اصالً كه چيزي زيرا نيست بينيپيش

 استثمار، استبداد، مانند قهر و ظلم گردونه بر يا و است عدل مدار و حق محور بر

 زا آگاهان براي سلطه ايهنظام اين از كدامهيچ كه آن مانند و استحمار استعباد، استعمار،

 بود نخواهد قبول قابل خلقت ساختار

 مه ماركسيسم مثالً بينندمي راه اين در را خود مصاديق و اندمفهوم دو اين دنبال به همه

 داندمي مخور عدل و گراحق را خود

 گرددمي منظم و زنده الهي مدار عدل منجي با جهان آينده(3

 و است محورحق هستي نظام كه دارد داللت مطلب اين بر حكيم قرآن در فراواني آيات

 .بود نخواهد ديرپا كه است آب روي كف چونان باطل

 كامل انسان مبارك وجود به را آن و كندمي زنده خويش مدارعدل منجي با را جهان خدا

 .كرد ريزيبرنامه( عج)موعود موجود مهدي االولياء و االوصياء خاتم حضرت معصوم

 موعود منجي و جهاني عدل انتظار(4

 دموكراسي نظام در را مداريحق ليكن داند،مي محورعدل و مدارحق را آينده كه كسي

 هايبافته تمام و حق آنان هاييافته تمام كه فرض بر داندمي صرف ساالريمردم و محض



 زيرا نيست، مطرح آنان درباره اصالً نوعي يا شخصي مهدويت جريان باشد عدل هاآن

 عيني موعود و معين شخص، آن شود گفته تا شخص نه است جمعي عقل جامعه منجي

 هم را جمعي حكومت كه شود تفسير طرزي نوعي مهدويتِ آنكه مگر) نوعي يا است

 صرف پس نيست، مهدوي حكومت سنخ از مردم بر مردم حكومت زيرا ،(شود شامل

 .نيست باشد آن نوعي ودموع هرچند موعود مهدي پذيرش مستلزم جهاني عدل انتظار

 (عج)مهدي حكومت گرو در مدارعدل و محورحق آينده(5

 و كندمي ارزيابي فرد حكومت نظام در را مداريحق و داندمي محورحق را آينده كه كسي

 رأي نه است هماهنگ آفرينش با كه داندمي الهي قانون را وي فردي حكومت اساس

 هرچند بپذيرد الجملهفي را موعود مهدي مبارك وجود تواندمي معتقدي چنين شخصي،

 نمايد تأمل بايد آن بودن نوعي يا شخصي در

 شخصي مهدويت اثبات در نقل و عقل نقش(6

 كلي خطوط كالم، و حكمت زيرا نيست، ميسور صرف عقل با شخصي مهدويت اثبات

 خاص سِمَت باتاث دارعهده و نمايندمي تبيين را آن هايبرنامه و شرايط اوصاف، رهبري،

 ستا چنين تقليد مرجع تعيين به راجع نيز فقه چنانچه نيستند مخصوص شخص براي

 در كامالً ديگر سوي از او ويژگي و اوصاف و شرايط و سويک از مرجع اصل ضرورت كه

 مراجعه و اوالً خبرگان پژوهشگري را معيّن شخص فالن مرجعيت اما. شودمي ارائه فقه

 كندمي تعيين ثانياً آنان به مردم توده

 

 

 شناسي امام. يكم بخش

 عام امامت. يكم فصل



 مقابل در اصول از و كالمي لذا. است خداوند فعل آن تعيين و امام نصب شيعه مذهب در

 است فقهي منظر اين از و است واجب مردم بر آن پذيرش هرچند. رودمي شمار به فروع

 :آنكه غرض.آمد خواهد چنانچه

 (.مذهب يا دين اصول) شودمي مربوط او افعال و صفات الهي، اقدس تذا به آنچه. 1

 (.دين فروع) گرددبازمي انسان تكاليف و اعمال به كه اموري. 2

 برخالف و است امام ضعيف و نازل وظايف از جامعه امور اداره اماميه، راسخ اعتقاد در

 ماما كنند،مي معرفي امعهج تدبير و مديريت رياست، فقط را امامت كه آناني باطل پندار

 ندكمي تأمين را بشر جامعه واالي نيازهاي اشناسوتي وجود كه است ارزشمند شخصيتي

 اشجبروتي وجود و نمايدمي راه را ملكوت و مثال عالم فرشتگان اشملكوتي وجود و

 و برتر كارهاي هم و كندمي دعوت اليقشان كمال به را اعال مأل سكان و عرش حامالن

 .دارد عهده بر را االتريو

 در است قرار امام اوست،زيرا افعال از و خدا عهده بر امام تعيين يعني امامت بودن كالمي

 بايد نيز فردي بعد در حتي و باشد معصوم بايد لذا كند هدايت را مردم اجتماعي بعد

 به و ببرد پي عالم اين اسرار به بتواند تا باشد فكر در خطا و اشتباه و گناه از معصوم

 .است غيب به عالم خداي عهده بر تنها امام تعيين و نصب لذا بنگرد هاباطن

 خدا عهد را امامت (السالمعليه) ابراهيم حضرت حق،خليل  آزمايش جريان در نيز كريم قرآن

 قالَ: )است داده نسبت خدا به را امام نصب و تعيين و( الظّلِمين عَهدِي اليَنالُ: )خوانده

 (اِماما لِلنّاسِ اعِلُکَج اِنّي

 ترينكوچک ارتكاب و بودن ظالم سبحان خداي و شودمي شامل را خالف هرگونه «ظلم»

 اليَنالُ: )داندمي او به امامت و نبوت واالي مقام و واليت عهد رسيدن مانع را خالف

 ينچن اساسي شرط( خطيئه و خطا از مصونيت يعني) عصمت بنابراين ،(الظّلِمين عَهدِي

 اصول و الهي افعال از جايگاه اين در او نصب و معصوم تعيين و تشخيص و است مقامي

 است كالمي مسائل جزو نتيجه در دين،



 

 امامت فقهي چهره

 دين فروع رديف در مسئله همين از روايات برخي در امامت، مسئله بودن كالمي وجود با

 :دارد چهره دو واليت و امامت كه است اين رازش.است شده ياد

 خداي فعل به است مشروعيت و نصب مسئله دارعهده كه امامت مسئله از بخش آن ،

 چون لكن است؛ آن دارعهده كالم علم و است دين اصول جزو ،گرددبازمي سبحان

 و روزه و نماز همانند تولّي، است واجب مردم بر او رهبري از اطاعت و معصوم امام پذيرش

 زا نماز همانند نيز معصوم امام پذيرش بنابراين. است فقهي ايمسئله جهاد و حج و زكات

 .است فقهي و فرعي واجبات

 

 (السالمعليه)رضا حضرت نگاه در نصب و امامت

 به را امام انتخاب ايعده)مسئله اين از آگاهي و مرو به آمدن از پس (السالمعليه)رضا امام

 گونههمان. بشناسند را امام تا تندنشناخ را امامت: فرمودند( دادندمي نسبت مردم جمع

 :برشمردند را امام هايويژگي گاهآن امامت؛ با امام شود،مي شناخته الوهيت با( عج)اهلل كه

 .است خويش دوران يگانه امام ؛[1]أحد يدانيه ال دهره واحد اإلمام

 بلكه نيست مردم اجتماعي يا فردي عملي جهات به دادن سامان براي تنها امام نصب

 حدود، اجراي داوري، و قضا اسالم، حقوقي و فقهي احكام تشريح الهي، معارف تبيين

 وظايف از نيز هاانسان عملي و علمي هايدشواري گشايش دين، كيان از دفاع و تعزيرات

 است امام

 ازير. اندمحتاج او به هم فرشتگان نيازمندند، امام به هاانسان كه طورهمان ديگر، سوي از

 عملي و علمي مشكالت و گيرندمي ايشان از را علوم مالئک و است اهلل اسماء معلّم امام،

 (.بِاَسمائهِم اَنبِئهُم آدَمُ يا).گشايندمي او پرتو در را خود

 



 مردم دست به امام تعيين عدم بر مهدوي برهان

 را ناامامش توانندنمي مردم چرا كه پرسيد( عج)اهللبقية حضرت از قمي عبداهلل بن سعد

 پيشواي يا است اصالحگر صالح امام مرادش كه پرسيد حضرت آن برگزينند خود

 سپس است؛ اصالحگر صالح مقتداي مرادش كه كرد عرض سعد ؛انگيز فساد ناشايست

 فساد و صالح انديشه از ديگري خاطر در داندنمي كسي كه فرمود( عج)عصرولي حضرت

 برگزينند؟ دارد سر در فساد انديشه كه ار كسي مردم است ممكن آيا پس گذرد،مي چه

 بر برهان با كه است همين علّتش: فرمود( عج)عصرولي حضرت آنگاه. آري كه كرد عرض

 رسد اطمينان به عقلت تا كردم اقامه تو

 

 (عج)امام به معرفت ثمره معقول حيات

 جاهلية ميتة مات زمانه إمام يعرف لم و مات من

 خوب كهآن. است حيات عصاره مرگ كه چرا است، هالنهجا زندگي نشانه جاهلي، مرگ

 جز مرگ زيرا دارد، بد مرگ بردمي سر به بد كه هر و ميردمي نيكو كند،مي زندگي

 او حياتي سنن و شئون همه است جاهلي او زندگي نيست چون زندگي عصاره چشيدن

 .شد خواهد سپري جاهليت همانند

 جاهلي مرگ زيرا جاهلي، مرگ او مرگ و اشدب معقول حيات كسي، زندگي نيست ممكن

 را امامش كهآن. ندارد عاقالنه مرگ جز ايثمره معقول، زندگي و است جاهلي حيات ثمره

 .است جاهالنه حيات نشان واقعي مصلح نبودن منتظر و بود نخواهد او منتظر نشناسد،

 امام كه بپذيرد و است آگاه خدا اذن به اعمالش از او كه بداند و بشناسد را امامش كه هر

 بود؛ خواهد حضرتش منتظر قهراً ،[3]است[ 2(]كَسَبَت بِما نَفسٍ كُلِّ عَلي قائِم) مظهر

 اهتمام است، شرع دستورهاي همانا كه امام آن هايخواسته به عمل در كه معني بدان

 او رگم و زندگي هنگام، آن و داشت خواهد تولّي خود امام به راه اين از و ورزيد خواهد

 بود خواهد عاقالنه



 

 جاهالنه زندگي معيار

 اندكردهمي گوربهزنده دختر كه آوريممي نام جاهليت به آن از ما كه اسالم از قبل دوران

( عج)عصرولي حضرت مبارك ظهور تا بوده آنچه جاهليت نازله مراحل تا اندبوده وحشي و

 .است هليتجا ترعميق درجات درباره دارد، جريان جاهليت نام به

 يبرخوردار يا صنعت در پيشرفت عاقالنه، زيست يا جاهالنه حيات معيار قرآن، فرهنگ در

 وجود با كه كندمي معرفي را اقوامي كريم قرآن. نيست تجملي زندگي ابزار و رفاه از

 بدان تا اجتماعي زندگي رفاه از منديبهره و صنعتي شگرف هايپيشرفت از برخورداري

 و شدند خداوند رحمت از حرمان و الهي عقاب مستوجب كه رفتند پيش يتجاهل از پايه

 رسيدند هالكت به سرانجام

 خدا نمايندگان و خويش خداي با انسان كه است آن مردن جاهالنه و زيستن جاهل معيار

 .دارد رو پيش در را ابديت آنكه حال نباشد، آشنا

 من: وصيت نظير است؛ كاررفتهبه نيز ديگري متعدد موارد در[ 2]جاهلية ميتة مات تعبير

 حديث در: هست تعبير دو اين ميان تفاوتي اما ؛[3]جاهلية ميتة مات وصية بغير مات

 خصوص در كه شريفي روايت در ولي است؛ كمال نفي به ناظر جاهلي مرگ وصيت،

 است حقيقت نفي مراد است، عصري هر امام شناخت

 

 وحي فرهنگ در جاهلي مرگ و حيات

 زنده نبوت، و وحي[ 2(.]يُحييكُم لِما دَعاكُم اِذا ولِلرَّسولِ لِلّهِ استَجيبوا ءامَنوا الَّذينَ اَيُّهَاي)

 بر مبني عترت و قرآن مسئله در حاكم اصل برابر چون و است انساني جامعه كننده

 (و سلم آله و عليه اهلل)صلي اسالم الشأنعظيم پيامبر طيّبه دوده و كريم قرآن يگانگي و هماهنگي

 .است بخشحيات نيز عترت نداي به پاسخ لذا است، ديگري حكم يک هر حكم



 همسان وحي فرهنگ در جاهلي زندگاني و دارد جاهالنه حيات از نشان جاهلي مرگ

 است مرگ

 «زنده» آيه اين در سبحان خداي[ 1(.]الكفِرينعَلَي القَولُ ويَحِقَّ حَيًّا كانَ مَن لِيُنذِرَ)

 زنده يا انسان كه است فرموده گويا را؛ كافر و مؤمن نه داده قرار هم مقابل را «كافر»و

 .كافر يا است

 از كند، زندگي جاهالنه كه هر و است زيسته جاهالنه برود، دنيا از جاهلي مرگ به كهآن

 خورشيد پرتو در و نشناسد را خويش( عج)عصر امام كهآن. ندارد بهره حقيقي حيات

 حيات گرچه است، تهي انساني حيات از و دارد جاهالنه زندگي نگيرد، قرار او واليت

 .دارد حيواني

 

 قرآن ديدگاه از انسان حيات

 اثر زنده هايانسان در تنها قرآن[ 1(]الكفِرينعَلَي القَولُ ويَحِقَّ حَيًّا كانَ مَن لِيُنذِرَ) پايه بر

 فاقد ازآنجاكه كافران. خداوندند قهر مشمول اندمرده كه كافران وگرنه كند،مي

 زني انساني حيات نتيجه در ندارند، بهره قرآن از ،(متأله حي يعني انسان چون)اندتألّه

 .ندارند

 

 عقلي حيات هاينشانه و مراتب

 فجي)=گناه هر از انزجار عقلي، حيات نشانه: است مراتبي نيز و نشانه داراي عقلي حيات

 است آن دادن نجاما از پرهيز و( مردار الشه همان يا

 خواهدمي وقتي كه برسد جاييبه آدم كه است اين به عقلي حيات مراحل حداقل احراز

 از و كند حسّ را گناه عفن و نامطبوع بوي دهد، انجام را ناشايستي امر هر يا كند گناه

 .بگريزد تباهي حريم



 

 توحيد ادراك بر نبوت فهم و نبوت بر امامت شناخت توقف

 ولکرس عرّفني اللّهمّ نبيّک أعرف لم نفسک تعرّفني لم إن فانّک نفسک فنيعرّ اللّهمّ

 يتعرّفن لم إن فأنّک حجّتک عرّفني اللّهمّ حجّتک أعرف لم رسولک تعرّفني لم إن فانّک

 ديني عن ضللت حجّتک

 و گشت خواهيم باز سويش به و است آفريده را ما او كه ندانيم و نشناسيم را خدا ما تا

 سرانجام، و اوست با ما حشر و حساب و رساندمي روزي همگان به آدم و عالم آفريدگار

 او سويبه بايد ناگزير شودمي مربوط او به ما عملي و علمي كارهاي تمام ازآنجاكه

 در و شناخت خواهيم نيز را او و برده پي او نماينده وجود ضرورتبه وقتآن بازگرديم،

 فالح و سعادت به را ما و باشد داشته اطاعت شايستگي كه را قانوني دانش، اين پرتو

 ستهندان كافي خود سعادت تأمين براي را قانوني هر نتيجه در شناسيم،مي كند راهنمايي

 .داد نخواهيم در تن بدان و

 نرسيم، پيامبر از درستي شناخت و صحيح ادراك به تا سبحان خداوند شناخت از پس

 به نشناسيم، را عنه منوب ما وقتي چراكه شناخت، هيمنخوا را او جانشين و امر ولي

 .يافت نخواهيم راه اوست نائب كه امام معرفت

 

 مردن مسلمان راه بهترين امام، معرفت

 حقيقي زندگاني را مؤمنانه حيات و داندمي مساوي مرگ با را كافرانه زندگي قرآن چون

 است داشتن حقيقي حيات ايمعن به كه مردن، و زيستن واقعي مسلمان پس شمارد،مي

 .اوست از پيروي نيز و عصر هر امام و خدا ولي شناخت گرو در تنها

 

 امام معرفت واقعي مفهوم



 .است امامت و امام منيع مقام شناخت مرتبه ترينپايين امام نَسب و حَسَب به معرفت

 به. آيدمي دست به امامت معرفت راه از كه است آن (السالمعليه)امام به معرفت حقيقت مهم،

 (السالمعليه)علي اميرمؤمنان فرمايش

 اإلحسان و العدل و بالمعروف األمر اُولي و بالرسالة الرسول و باهلل اهلل اعرفوا

 ناسخداش بشناسد، را الوهيت كهآن. رسالتش با را رسول و بشناسيد الوهيتش با را خداي

 ماهر اسشن پيامبر بشناسد، را امبريپي و نبوت معيار توانست كهآن نيز. بود خواهد خوبي

 بود خواهد كاملي و

 و معروف به عمل با را او كه است كسي امام كه بداني كه است اين به امام شناخت راه و

 بشناسيد احسان اساس بر عمل و عدالت اجراي و حفظ

 كه) شناخت شودمي صديقين برهان همچون مختلفي هايراه از  را خدا كه گونههمان

 برهان طريق از نيز امام شناخت راه بهترين( شناسندمي خدا خود طريق از را خدا

 است امامت طريق از امام شناخت يعني صديقين

 

 ثمربي شناخت و ثمربخش معرفت

 در انساني پسنديده صفات برترين صاحب همواره و است انسان برترين معصوم امام

 سبب وممعص امام در انساني فضائل نيگوناگو و تضلع همين. مرتبه ترينكامل و باالترين

 شخصيتي، چنين به آشنايي اندك با باوري هر با و دين هر از مختلف افراد تا شودمي

 مغناطيس سويبه خاصي منظر از خود، بينش عمق و دانش گستره فراخور به هرچند

 هر البته ورزند؛ محبت او به جهت همان از و شوند جذب معصوم امام وجودي كماالت

  است معرفت آن از ايمرتبه مرهون مرتبتي هر در محبتي،

 



 آشنايي تنهانه استمعصوم  امام امامت حقيقت شناخت درگرو جاهلي مرگ از شدن دور

 .او انساني هايفضيلت به شدن مجذوب و

 حيات به زماني انسان شودمي شناخته اشوجودي آثار اساس بر موجودي هر ازآنجاكه

 حَيًّا انَك مَن لِيُنذِرَ) آيه اساس بر و كند بروز او از انساني حيات آثار كه يابدمي بار انساني

 در ايمان نور ظهور است، ايمان برابر در كفر ازآنجاكه و نيست مندبهره حيات از كافر

 ايبهره ايمان نور از كه ايجامعه پس است، انساني حيات آثار از انسان باطن و ظاهر

 ندهرچ رود،مي شمار به انساني ايجامعه نه و يافته بار انساني حقيقي ياتح به نه ندارد

 باشد داشته امام اخالقي برجسته وجوه به گرايش از ايبهره

 امام شناخت به منوط انساني حيات از منديبهره و ايمان نور تابش ديگر، سويي از

 جاهلية ميتة مات زمانه امام يعرف لم و مات من: است عصري هر معصوم

 تا است همگاني ايوظيفه عصر، هر معصومِ امامِ به ثمربخش و عميق معرفت اين كسب

 حيات به مردمانش كه ايجامعه گاهآن و باريابند انساني حيات به هاانسان آن پرتو در

 بود خواهد انساني شئونش تمام در باشند، رسيده انساني

 (السالمعليه)علي حضرت نوراني سخن عميق ادراك و شناخت اين رفيع قله به وصول در

 نمايدمي ضروري معروف به معرفت و منكر شناخت

 چنين آنچه و است معروف شناسند،مي رسميّت به سنّت و قرآن و عقل را آنچه هر

 ني،خودبي كبر، حسد، مانند است ناشناخته معتبر نقل و برهاني عقل نزد يعني نيست،

 منكرند، هاآن نظاير و گراييتجمل زي،اندومال فخرفروشي، پردازي،خيال

 .كند تأمين احسان را سريرتش و عدل را سنتش معروف، را سيرتش كه است آن امام

 

 امام معرفت گرو در خداپسند حيات



 القَولُ ويَحِقَّ حَيًّا كانَ مَن لِيُنذِرَ) آيه در كفر و حيات تقابل كه گذشت ازاينپيش

 از حقيقي زندگي و بهرهبي الهي و انساني حيات از كافر هددمي نشان[ 3(]الكفِرينعَلَي

 ايزندگي او به عارف و دارد جاهالنه مرگي( عج)عصر امام به ناآشنا. است مؤمنان آنِ

 ورَضيتُ: )است اسالم همانا كه خداست مرضي دين به مؤمنان حيات و مؤمنانه و عاقالنه

 .اوست رضاي مورد حيات مؤمنان زندگي و[ 4(]دينا االسلمَ لَكُمُ

 .است عصر هر امام از اطاعت و شناخت مرهون خداپسند، و عاقالنه حيات كه است مسلّم

 

 الهي نعمتي و بشر نياز امامت،

 امام و پيامبر به نياز مالك

 تدبير تحت را خويش امور تا است، مقتدر رهبري نيازمند همواره هاانسان از اجتماعي هر

 مردم دنيايي امور تمشيت و رهبري از برتر واليت، و مامتا مسئله اما كند تمشيت او

 است

 اجتماعي موجودي بشر ازآنجاكه: كنندمي استدالل چنين امامت و نبوت ضرورت بر برخي

 و انبيا به نياز هماره است، قانون وجود درگرو همآن و تمدن الزمِ نظم، و است مدني و

 نتأمي را بشري تمدن پيشرفت و نظم بقاي ها،آن اجراي و قوانين وضع با تا دارد، اماماني

 .كنند تضمين و

 :است كشيده چالش به چنين را برهان اين( سره قدس)طوسي نصيرالدينخواجه

 تربه ولي كنند؛نمي پيروي امامي و پيامبر از و اختيار ديني هرگز كه جوامعي و هاانسان

 كنندمي زندگي ما بسان يا

 رسد سامان به دنيايمان آن پرتو در كه نيست جهت بدان امامت و نبوت ضرورت پس

 اين داريم، رو پيش طوالني راهي نهايتبي تا و هستيم ابدي موجودي ما ازآنجاكه بلكه

 خود ابدي سعادت طريق پيمودن و شناسيممي معاد نام به كه نهايتبي تا مسير و ابديت

 است ائمه نصب و انبيا بعثت نيازمند



 پيوند ما ابديت با زند،سرمي ما از كه كاري هر و گذردمي فكرمان در كه ايانديشه هر

 آنجا از و برزخ تا مرگ از را ما كه هستيم اعمالي و اخالق و عقايد نيازمند و است خورده

 كه است كسي وجود به وابسته نياز، اين جبران. باشد رهگشا و كند حفظ بهشت تا

 از امامان نيز و اله اقدس ذات از انبيا را آن و گويدب ما آينده و گذشته با همساز سخني

 رسانندمي مؤمنان به و گيرندمي انبيا

 حق، امامان نصب و رسوالن بعثت ضرورت براي ديگر بياني

 وعمر با امشنيده: فرمودند( حكم بن هشام)شاگردشان به (السالمعليه)صادق امام مبارك وجود

 حضور در امّا آري؛: كرد عرض! اي؟داشته اياظرهمن واليت و امامت موضوع در عبيد بن

 شما: فرمودند (السالمعليه)صادق امام. دارم بيان را آن شرح كه دهمنمي اجازه خود به شما

 منكر كه) او علمي مجمع در: كرد عرض هشام. بگوييد را آن كه خواهممي من و مأذونيد

 داري؟ چشم تو آيا: پرسيدم او از و كردم شركت[ بصره مسجد در( ]بود امامت و واليت

: گفتم! داري اينابخردانه و نسنجيده هايپرسش چه: گفت داري؟ جوارح و اعضاء و گوش

. كنم مطرح را هايمپرسش من بگذاريد و دهيد پاسخ شما است؛ همين من هايسؤال

 و ادراكي مجاري اين از گذشته: گفتم. دارم جوارح و اعضا و گوش چشم، بله،: گفت

 ات داري گوش و ببيني تا داري چشم: گفتم. آري: گفت داري؟ هم قلب و عقل كي،تحري

 ازيني چه شود،مي تأمين اتتحريكي و ادراكي مجاري ساير با نيز ديگرت امور و بشنوي

 و مچش و گوش كنترلشان، و هدايت رهبري، به تا دارم نياز هاآن به: گفت قلب؟ و عقل به

 اشتباه از صيانت براي كه پروردگاري: گفتم. دارمنگه طاخ از را جوارحم و اعضا ساير

 امامي و قلب بشر، جوامع و عالم براي آيا آفريده، قلب انسان تحريكي و ادراكي مجاري

 است؟ نيافريده

 كسي يا باشد؛ درست دين، از فهمي و قرائت هر يا و پيموده راه هر كه است چنين آيا

 بر ار امري چنين كهآن. شناساند باز سقيم از را صحيح و گفته را پاياني سخن كه هست

 علمي خطاهاي و است عالم اين عقل و قلب كه است معصوم امام مبارك وجود دارد عهده

 .پذيردمي اصالح او رهبري و هدايت راستاي در عملي و



 جاك از را كلمات اين: پرسيدند و شنيدند (السالمعليه)صادق امام مبارك وجود را استدالل اين

 (السالمعليه)صادق امام آنگاه. آموختم شما مكتب و محضر از: كرد عرض هشام ؟تيفراگرف

 .است شده نوشته (عليهماالسالم)موسي و ابراهيم صحف در مطلب اين سوگند خدا به: فرمود

 و اخالق عقايد، مصحح و معلم به او نيازمندي و بشر ابديت ،يادشده برهان ثقل مركز

 را معصوم ائمه و انبيا وجود ضرورت و گرددمي وي ابدي رستگاري مايه كه است اعمال

 .كندمي اثبات

 

 خدا هميشگي لطف و منّت امامت،

 تَعُدّوا واِن: )داندمي شماربي را هاآن و كندمي ياد فراوان الهي هاينعمت از كريم قرآن

 و انبياء بعثت و خواندمي «تمنّ» را واالتر و تراهميت پر نعمت و[ 1(]التُحصوها اهللِ نِعمَةَ

 فيهِم بَعَثَ اِذ المُؤمِنينَ عَلَي اهللُ مَنَّ لَقَد: )شماردمي هامنّت ترينبزرگ از را امامان نصب

 ونَجعَلَهُمُ اَئِمَّةً ونَجعَلَهُم االرضِ فِي استُضعِفوا الَّذينَ عَلَي نَمُنَّ اَن ونُريدُ) ؛[2(]رَسوالً

 [3(.]الورِثين

 نبوت زيرا...« نهاد منّت خدا: »...گويدمي سخن ماضي فعل با نبوت از خست،ن آيه در

 مضارع فعل امامت درباره دوم آيه در امّا ؛ است ماندني دين اصل هرچند است شدنيتمام

 مردم براي هماره ما» فرمايدمي گويا فهماند؛مي را استمرار و تدريج كه بردمي كار به

 مضارع، فعل. «رسانيممي امامت به را زمين مستضعفان و كنيممي نصب معصوم امامان

 هب هستند، زمين در انساني جوامع و بشر تا و نيست امام بي زمين هرگز كه دهدمي نشان

 از نداند، نعمت را آن و نشناسد را الهي الطاف برترين كه هر.دارند نياز معصوم پيشوايان

 شيعيان كه گفتخواه  چنين نكرانهماند؛م خواهد محروم آن لطايف و ظرايف ادراك

 صادر ربوبي اقدس ذات از ضرورتاً لطف، و خداست لطف امامت كه اندآن بر جعفري

 اگر. است موجود مستور يا مشهود امامي همواره بنابراين است، «اهلل عن يجب» و شودمي

 و را دممر او كه امامي نيست؛ لطف هرگز داريد باور شما آنچه باشد، لطف امامت بپذيريم

 طفل نيست، همگان مقدور اشدسترسي و گسسته او با مردم رابطه بينند،نمي را او مردم



 را او مردم كه است ناظر و حاضر زنده، امامي بود، خواهد لطف شما، زعمبه آنچه. نيست

 هب و گيرد عهده به را مردم امور اداره نيز او. گذارند ميان در او با را خود نيازهاي و ببينند

 اگر بنابراين كند، برطرف را هادشواري و دهد پاسخ جامعه عملي و علمي هايپرسش

 .ستا ناپذير پذيرش آن صغراي بپذيريم، را قضيه كبراي ما و باشد صحيح هم لطف قاعده

 سخن است، استوار جعفري مكتب در امامت حقيقت از جهل پايه بر حرفي چنين گرچه

 تشكيک اين به جامع پاسخي ايجازش تمام با دتجري شرح در( سره قدس)طوسي محقق

 اي نهي يا امر به مسلمين امور در) تصرفش و است لطفي امام، وجود كه گويدمي او. است

 ديگر به و ماست ناحيه از حضرت آن تصرف عدم و امام غيبت و ديگر لطف( تصدي

 [1.]خداست عظيم منّت و الهي لطف باشد، مستور هم هرچند امام وجود سخن،

 اوست، عظيم لطف و سبحان خداي منّت امامت و نبوت يابدمي كه بصيرتي صاحب آن

 و كندمي پيروي او از سپس شود،مي هم شناسامام درنتيجه شناسد،مي را امامت

 جانش درون از است، زندگاني آب حقيقت كه معنوي حيات واليت، انوار پرتو در سرانجام

 .جوشدمي

 

 خاص امامت: دوم فصل

 (عج)زمان امام تا (السالمعليه)ابراهيم از واليت ستمرارا

 امامت به (السالمعليه)ابراهيم صالح فرزندان همه نيل

 

 [ 1](.مُبين لِنَفسِهِ وظالِم مُحسِن ذُرِّيَّتِهِما ومِن: )اندظالم يا محسن يا (السالمعليه)ابراهيمذريه

 گذشت آنچه در تأمل است،از رنيكوكردا ديگران حق در هم و خويش حق در هم محسن،

[ 2(]الظّلِمين عَهدِي اليَنالُ) فرمود خليلش به خداوند كه كريمه آيه اين انضمام و

 است رسيده حضرت آن محسن فرزندان به امامت عهد كه يابيمدرمي



 رسيده (السالمعليه)ابراهيم حضرت محسن فرزندان همه به امامت عهد شده، ياد برهان پايه بر

 رد اگرچه. هستند نيز امام اندحضرت آن نسل از كه الهي اولياء و انبياء همه نييع است؛

 چو ابراهيمي انبياء از بسياري امامت به قرآن

 رهانب اساس بر است، نشده تصريح و سلم( آله و عليه اهلل)صلي اكرم رسول يا عيسي موسي، نان

 از حضرت آن صالح و سنمح ذريه و فرزندان تمام گفت توانمي اطمينان با ،يادشده

 تا مبارك وجود آن از و االنبياءخاتم حضرت و عيسي و موسي تا اسحاق و اسماعيل

 .اندرسيده امامت مقام به( عج)المهدي الحسن بن حجة عالم، ذخيره

 اين كهدرحالي يافت پايان خاتم پيامبر از بعد از امامت اين كه كنندمي فكر برخي

  خطاست

 وريحض نيستند، پيامبر گرچه و سلم( آله و عليه اهلل)صلي اسالم مكرم نبي ذريه از معصوم امامان

 و مقام از اما بياورند؛ ايتازه حكم تا شودنمي تشريعي وحي آنان به: دارند پيامبرگونه

 و ضورح نيز معصوم امام در انبياء باطني واليت چون كنند،مي پيامبرانه كارِ واليتْ جايگاه

 بلكه است، نوافل و فرائض قرب محور بر معنوي واليت تنهانه واليت، اين. دارد ظهور

نَّما: )پذيردنمي زوال هرگز كه است امّت سرپرستي و تشريعي واليت همان  اهللُوَلِيُّكُمُ  اِ

 (كِعونار وهُم الزَّكوةَ ويُؤتونَ الصَّلوةَ يُقِيمونَ الَّذينَ ءامَنوا والَّذينَ ورَسولُهُ

 يک رد و الهي كالم آيات تفسير و تبيين تا مردم ميان داوري از آمد، تهگف آنچه اساس بر

 سپ و است معصوم ولي سرپرستي به است، نيازمند بدان پويا و زنده ايجامعه آنچه جمله

 (سالمالعليه)علي مبارك وجود به امامت و واليت اين ،و سلم( آله و عليه اهلل)صلي اعظم پيامبر رحلت از

 رسيد

 با و گيردمي دست در نيز را ظاهري خالفت باشد، همراه او با زمان شرايط و امّت اگر

 و امّت حضور كه پذيرد؛مي را امّت و دين كيان از حراست جامعه، امور اداره گرفتن عهده

 بوجود الحجة قيام و الحاضر حضور لوال: حضرت آن براي است حجتي خود امام با بيعت

 داشته ادامه دوازدهم امام تا يتوال اين ايشان از بعد الناصر



 

 عصرولي مبارك وجود به ائمه بشارت

 يامبرانپ به بشارت و پيشين انبياي تصديق( السالمعليهم)انبيا گوناگون كارهاي ازجمله

 [3(.]يَأتي بِرَسولٍ ومُبَشِّرًا) ؛[2(]يَدَيه بَينَ لِما مُصَدِّقًا: )است بوده پسين

 به را مردم و گويندمي سخن ذات يک از و گيرندمي نشأم واحد حقيقتي از همه انبيا

 نهزمي و كندمي تأييد را پيشين پيامبر پيامبري هر روازاين خوانند،مي واحد مبدأ همان

 .آوردمي فراهم را بعدي پيامبر تبشير

 تصديق را گذشته امامان و فراهم را بعدي امام ظهور زمينه يک هر نيز( السالمعليهم)ائمه

 مبارك وجود به منحصر ويژگي قائم امام ظهور به امامان تمام بشارت ولي كردند؛مي

 اوصياست خاتم كه است( عج)عصرولي

 

 طيبه كلمه ظهور

 مستضعفان پيروزي به سبحان خداي وعده تحقق زمينه 222 سال شعبان نيمه سحرگاه

ئِمَّةً ونَجعَلَهُم االرضِ يفِ استُضعِفوا الَّذينَ عَلَي نَمُنَّ اَن ونُريدُ: )آنان امامت و  ونَجعَلَهُمُ اَ

 شد فراهم[ 1(]الورِثين

 مهدوي مبارك شجره

 و نسب در ولي ندارند؛ اختالف( عج)مهدي وجود ضرورت در اسالمي فرق از يک هيچ

 باور اين بر اسالمي روايات از بسياري گواهي به شيعيان؛: است اختالف ايشان شجره

 فرزند نهمين و و سلم( آله و عليه اهلل)صلي محمد آل طيبه شجره از( عج)مهدي كه اندصائب

 .است طالبابي بن علي بن حسين



 رد شعراني عالمه كه عربي ابن مانند باورند  اين بر نيز هافرقه ساير دانشمندان ساير

 ترتيب همين به را عصر امام نسب عربي ابن فتوحات كتاب از نقل به يواقيت كتاب

  كرده تغيير عبارت و شدهتحريف عربي ابن كتاب اآلن كه هچاگر آورده هاشيعه

 (السالمعليهم)بيتاهل قدر ليله شعبان نيمه

 ،باشد نيز قدر شب دارد احتمال است، حضرت آن السرور موفور ميالد كه مبارك شب اين

 نيمه. است گرديده سفارش نيز شب اين در قدر ليالي اعمال برخي به كه گونههمان

 امام.دارد قدر ليالي به بسياري شباهت فضائل در كه است مباركي شب ن،شعبا

 ترينلتفضي با كه فرمود شعبان نيمه شب فضيلت درباره پرسشي پاسخ در (السالمعليه)باقر

 رب را خويش فضل شب اين در خداوند كه است شعبان نيمه شب القدر ليلة از پس شب

 خداي به نزديكي براي پس آمرزد،مي را آنان خود مكر و منّ با و داردمي ارزاني بندگانش

 ات را سائلي هيچ كه است كرده ياد سوگند خداوند چون بكوشيد شب اين در سبحان

 نگرداند محروم است نخواسته گناهي و ناپسند امر كهتيوق

 نيمه رد كه فرمود عايشه به شعبان نيمه شب نيز و سلم( آله و عليه اهلل)صلي اسالم گرامي پيامبر

 از بيش شب اين در وجلّ عزّ خداي و گرددمي قسمت ارزاق و نوشته هااجل شعبان

 آنجا زا و دنيا آسمان به را فرشتگان و آمرزدمي را بندگانش كلب،بني قبيله بزهاي موهاي

 آيندمي فرود مكه در ابتدا نزول اين در و كندمي نازل زمين به

 

 قدر شب با( جع)زمان امام ميالد ليله همتايي راز

 شدهنازل قدر شب در قرآن كه طورهمان و اندقرآن عدل ثقلين حديث اساس بر امامان

 همديگر عدل شب دو اين لذا و متولدشده شعبان نيمه شب در نيز عدل اين خاتم

 بود خواهند

 و اندعترت و قرآن ناگسستني پيوند تبيين گوياي نيز( السالمعليهم)معصومان روايات

 .يكديگرند از هاآن احكام و حقيقت دو اين ناپذيريجدايي گواه ثقلين، حديث با همسو



 از خود معرفي براي( السالمعليهم)ائمّه. دارد جريان نيز معرفت مقام در پيوستگي همين

 زيرا گويند،مي سخن خودشان حقيقت از قرآن شناساندن براي و گيرندمي كمک قرآن

 .شناخت تواننمي ديگري بي را يکهيچ

 ميان در نيز ايشان ميالد شب پس است امامان تمام فضايل عصاره عج زمان امام ازآنجاكه

 است برخوردار خاصي برجستگي از ائمه ساير

 (عج)عصر امام ميالد عيد

 صفات و قلوب تقواي هاينشانه از را خدا آيات گراميداشت و بزرگداشت كريم قرآن

 امام گرامي وجود و[ 1(]القُلوب تَقوَي مِن فَاِنَّها اهللِ شَعئِرَ يُعَظِّم ومَن: )داندمي متقيان

 تبزرگداش و تكريم و است الهي قدسي ذوات آن شعائر و هانشانه آيات، برترين از معصوم

 است؛ سبحان خداي شعائر تعظيم مصداق شهادت، يا ميالد ايام در

 (عج)زمان امام معرفت راه

 اين از رهايي براي و شودمي ديگري يعده شک و  ايعده گمراهي باعث امام غيبت

 است رستگاري و نجات راه تنها( عج)عصر امام و خدا ولي ،شناخت غيبت زمان مشكالت

 است شدني عملي و علمي مجاهده و خداوند اقدس ذات از درخواست با كه

 انيفراو هايراه( عج)عصر امام فردمنحصربه شخصيت و امامت واالي مقام شناخت براي

 امامان فرموده يا و رسيده( عج)عصر امام خود از كه هاييزيارت و دعاها بررسي هست؛

 هاستراه اين بهترين از است حضرت آن درباره( السالمعليهم)ديگر

 وقتي زيرا شود؛مي فهميده ايشان هايبرنامه( عج)عصر امام با مرتبط يا مأثور ادعيه از

 و امّت برابر در امام وظيفه و امامت هايويژگي دعا، ياتمقتض بر عالوه كند،مي دعا امامي

 يگر،د سوي از.كندمي تشريح را امام ملكوتي و ملكي تأثير و امّت با امام پيوند چگونگي

 پاك و جاهليت غبار زدودن در هاآن تأثيرگذاري كه دارد مراتبي( عج)زمان امام شناخت

 نيست، يكسان ارتجاع و تحجّر گرد كردن



 هللا اعرفوا: شودمي شناخته خصوصيات اين با امر ولي كه است صدوقِ و كليني يتروا در

 نقل اين امّا ؛[1]االحسان و العدل و بالمعروف باألمر االمر أولي و بالرسالة الرسول و باهلل

 را امر ولي تواننمي احسان و عدل و معروفامربه صرف با هرگز زيرا نيست، كافي

: ... فرمود ديگري نقل در سبب همين به بسيارند،... و معروف به آمران چون شناخت،

 احسان و عدل معروف، با امام زيرا ،«بالمعروف باألمر» نه[ 1]االحسان و العدل و بالمعروف

 به دارد عهده بر را امر واليت و خداست ولي كهآن. هاآن به امر با نه شودمي شناخته

 سيرتش و معروف او سنّت بلكه كندنمي ندهبس احسان و عدل معروف، به دادن دستور

 .است احسان او سريره و عدل

 (عج)عصر امام شناخت راه واالترين

 شناخت باالتر درجه در و بردمي بهره انفسي و آفاقي آيات از خداوند شناخت براي انسان

 كندمي پيدا شناخت خدا به خدا خود طريق از

 (شَهيد ءٍشي كُلِّ عَلي اَنَّهُ بِرَبِّکَ يَكفِ لَم اَو)

 ذات چرا كه گويدمي حال زبان به اندانفسي و آفاقي آيات پي در كه آنان به كسي چنين

 جوييد،مي او سويبه راهي انفس، و آفاق در وجوجست با و پنداريدمي غائب را حق

 شماست مشهود خدا دو، آن از پيش كهدرحالي

 يَكفِ لَم اَو: )شد يادآور بارهاين در را انفسي و آفاقي آيات از نيازيبي و شناختش

: كرد بيان چنين او شناخت براي را حق مبارك وجود كفايت دليل سپس و[ 1(]بِرَبِّک

 (شَهيد ءٍشي كُلِّ عَلي اَنَّهُ)

 شناخت براي شما.فاعل نه است مفعول معناي به و فعيل وزن بر شده ياد آيه در «شهيد»

 تاس شهود و ظهور مرتبه باالترين در حق زيرا نداريد، نياز انفس و آفاق آيات به حق ذات

 .گردد مشهود او چيزي، هر شهود از قبل كه است آن وصف، اين در شدت اقتضاي و



 راه همان راه، اين. است شدني همگان براي و هاشناخت سودمندترين شناختي چنين

 و حوزوي هايدرس يا كالمي فلسفي، اصطالحات دانستن به پيمودنش كه است قلب

 است هميشگي و همگاني هدايتي و ندارد نياز دانشگاهي

 اتذ صفات و اسما تامّ مظاهر ،(السالمعليهم)طاهرين ائمه و و سلم( آله و عليه اهلل)صلي اسالم مكرم نبي

 داراي اصالتاً تعالي خداي كه گونههمان و اويند هاينشانه باالترين و خداوند اقدس

 ايرتبه از تبعاً نيز اقدسش ذات نمايتمام مظاهر است، مشهوديت و ظهور مرتبه باالترين

 .برخوردارند او غير از برتر و حق مشهوديت از ترپايين

 فهم و قلب راه همان هدايت، امامان و خدا رسول شناخت راه بهترين گذشت، آنچه طبق

 است امامت و نبوّت الوهيت، شاهدانه

 

 ظهور دو حقيقت، يك عترت و قرآن

 انديافته وجود گونه دو ظهور مقام در كه هستند اييگانه حقيقت طاهره، عترت و نقرآ

 كماالت همه عترت ،«واحد يجوز ال ما في و يجوز فيما األمثال حكم» قاعده اساس بر

 .است عاري آن از نيز عترت باشد، دور به قرآن ساحت از نقصي هر و داراست را قرآن

 .او تكويني كالم ت،عتر و خداست تدويني كالم قرآن

 عترت و قرآن هماهنگي از هاييجلوه

 است عترت و قرآن هماهنگي از ايجلوه شعبان، نيمه و قدر شب همانندي

 است هماهنگي اين از ديگر ايجلوه كريم، قرآن يگانگي و طاهره عترت همتاييبي

 هك گفت يدبا. است آن تحدّي يا هماوردطلبي كريم، قرآن بودن بديلبي هاينشانه از

 وسيله به كدام هر. ناطق ولي است قرآن همان امام و صامت؛ امّا است امام همان قرآن

 شودمي تعريف است ترمعروف وي نزد ديگري آن كه كسي براي ديگري

 اعمال و اخالق عقايد، پيشواي معصوم، امام



 شودمي كامل وقتي مؤمن ايمان بلكه است، ايمان اهل الگوي خدا و پيامبر امام، كارهاي

 نشئه و خويش ظرف با متناسب را هاهمان و ببيند را امام و رسول خدا، كارهاي كه

 كند زنده خود در را هاآن سنن و دهد انجام امكان

 اعمال شاهد معصوم، امام

 خداوند علم و است قدرت و علم مبدأ حيات چون و است الهي حي اسم مظهر امام،

 است آگاه آنان كارهاي همه به و امّت اعمال شاهد نيز او است شهودي

 شنبهپنج و دوشنبه روزهاي كه است عمومي ايعرضه گاه امام پيشگاه به اعمال عَرْضه

 شودمي برده حضورشان به امّت اعمال

[ 2]صباح كل ،[1]ليلة و يوم كل عبارات با كه است هميشگي اشراف و دائمي عرضه گاه

 است امّت اعمال بر (السالمعليه)امام وقوف دوام به ناظر و است آمده معصومان روايات در

 نمِ بِالمُؤمِنينَ اَولي اَلنَّبِي) تعبير از توانمي است جانان جان امام كه را فاخر نكته اين

 اهلل صلي) اعظم رسول حضرت مانند معصوم كامل انسان اگر زيرا كرد، استفاده[ 3(]اَنفُسِهِم

 ارواح به نسبت وجودي تفوق مناسبت به حتماً است اوارترسز آنان جان از و سلم( آله و عليه

 جز امامت حقيقت چون و اندنبوي روح براي بدن منزله به امت ارواح كه طوري به است

 نيست رسول و خدا خالفت

 بنابراين. بود خواهد واجد باشد متصور واليت و نبوّت مقام ميان كه را مشتركي كمال هر

 ستا ثابت باالصاله پيامبر براي وجودي تفوّق واسطه به ذكورم آيه در كه اولويتي مقام

 بود خواهد ثابت بالتبع است اهلل رسول خليفه كه معصوم امام براي

 ديني ركني عصمت، خاندان والي

 هب اتصاف و الهي خلق به تخلق نفوس، تربيت مايه مباركي، ذوات چنين مودت و محبت

 اين. است گرديده واجب مؤمني هر بر االو خداوند سوي از و هاستآن كريمه صفات

 زيرا است، آن رسمي سرمايه و دين اصول از كه تشريفاتي، امري نه مودت و محبت

 درباره فرعي مسائل جزو برخي و اندكليدي امور بعضي: است گونه دو اسالمي مسائل



. اندورزيده بسياري اهتمام هاآن شايسته شاگردان و الهي رهبران دين، كليدي مسائل

 جمله از و و سلم( آله و عليه اهلل صلي) اسالم پيامبر بزرگوار اصحاب از كه انصاري عبداهلل بن جابر

 گرامي پيامبر از را معصومان كه است شخصيتي شد، نابينا عمر اواخر در و بود معمران

 صحابي اين. است كرده ادراك را آنان عصر و زيارت( السالمعليهم)باقر امام تا اسالم

 را انصار محله خانه به خانه و كوچه به كوچه بود، انصار بزرگ گروه از خود كه زرگوارب

 حضرت دوستي به را خود فرزندان علي؛ حبّ علي أوالدكم أدبوا: فرمودمي و گشتمي

 [2.]كنيد تربيت پيامبر خاندان يعني علي

 هايبحث نظير موضوع اين كه گوياست بيت، اهل محبت بر تأكيد و ترويج روش اين

 انهخ عصازنان نابينايي، و پيري حالت در قدري عالي صحابي كه چنان نيست، دين فرعي

 سيره اين كه حالي در گفت،مي سخن آنچنان و گرديدمي مختلف هايمحله در و خانه به

 مسئله كه است آن بيانگر خود اين و است نداشته سابقه دين فروع از موردي هيچ در

 .است ركني و كليدي احكام مرهز از بيت اهل محبت

 آن تسهيل راه و (السالمعليه)عصر امام ادراك دشواري

 ظهور و استتار عين در وي مستمر حضور و موجود موعود مهدي حضرت مسئله فهم اما ؛

 بالغ فحص گرو در آن به نيل رواين از است، معارف دشوارترين از اختفا، متن در او دائم

 .است ضمير طهارت همراه

 است بلندي مقام هر نردبان و گران متاع هر بهاي واال خداي كمک به اعتماد و وثوق

 

 (واالَرض السَّموتِ نورُ) مظهر( عج)عصر امام

 ءالِهَة فيهِما كانَ لَو) كريمه آيه همانند[ 2]لساخت إمام بغير األرض بقيت لو نظير رواياتي

 را معنوي بركات ادعاي تنها روايات اين. اندالميك استدالل دربردارنده[ 6(]لَفَسَدَتا اِالَّاهللُ

 هستي نظام حفظ در سبحان خداي كه آورندمي برهان ادّعا اين بر بلكه ندارند دربر

 او از و است زنده روح با بدن كه طوريهمان. است داده قرار وسيله را( السالمعليهم)ائمه



 کي مجموعاً بلكه نيستند مرده ناصرع روح،بي مواد سرد، اجرام كيهاني نظام يابدمي مدد

 .است معصوم كامل انسان واليت وامدار آن حيات كه اندزنده حقيقت

 ابراهيم به فرد سزاوارترين( عج)مهدي

 به فرد سزاوارترين و سلم( آله و عليه اهلل صلي) مصطفي محمد پيامبران، خاتم مبارك وجود

 زيرا ،[3(]ءامَنوا والَّذينَ النَّبِي وهذا اتَّبَعوهُ لَلَّذينَ بِاِبرهيمَ النّاسِ اَولَي اِنَّ: )است ابراهيم

 بدانچه و[ 4(]رَاي ما الفُؤادُ كَذَبَ ما: )ديد نيز مبارك وجود آن نگريست، ابراهيم را هرچه

 كه را كس آن و[ 2(]طَغي وما البَصَرُ زاغَ ما: )گرديد بينا بدان شد، بينا آن با ابراهيم

 اِنَّ: )دبرگزي دوستي و سرپرستي به حضرت آن گرفت، دوست و سرپرست (السالمعليه)ابراهيم

 آن جست، بيزاري ابراهيم آنچه از و[ 1(]الصّلِحين يَتَوَلَّي وهُوَ الكِتبَ نَزَّلَ الَّذي اهللُ وليِّي

 و يهعل اهلل صلي) پيامبر گاهآن و[ 2(]ورَسولُه المُشرِكينَ مِنَ ءبَرِي اهللَ اَنَّ: )نمود تبري حضرت

 چيزي و[ 3(]اَدني اَو قَوسَينِ قابَ فَكانَ  فَتَدَلّي دَنا ثُمَّ: )شد ترنزديک و نزديک و سلم( آله

 از او مه كه برد قربانگاه به را كسي حضرت آن: بود نكرده (السالمعليه)ابراهيم كه كرد قربان

 (السالمعليه)يعل بن حسين مبارك وجود قرباني، آن و او از خدا رسول هم و بود خدا رسول

 نهايت در تا شمرد، مقدم فرومايگان طاعت بر را كرامت و عزّت با شهادت و مرگ كه بود

 .گرديد جدا تن از مباركش سر فرومايه، سركشان از كعبه ايمني بهاي به

 حسين: من از حسين و حسينم از من كه فرمود اعظم رسول كه است آن اخير مطلب راز

 خدا رسول از كه فرمود (السالمعليه)حسين امام ديگر سوي از و[ 4]حسين من أنا و منّي

 او عهد و شماردمي روا را خدا حرام كه ديد را ستمگري سلطان هركس: فرمود كه شنيدم

 وا بر كردار و گفتار با چنانچه كند،مي عمل ستم به خدا بندگان ميان در و شكندمي را

 رسول انّ: كند داخل آتش در يعني تمگرس آن جايگاه در را او خدا كه سزاست نشورد،

 اكثاًن اهلل، لحُرُم مستحال جائراً سلطاناً رأي من: حياته في قال قد و سلم( آله و عليه اهلل صلي) اهلل

 بقول ليهع يغيّر فلم العدوان و باإلثم اهلل عباد في يعمل اهلل، رسول لسنّة مخالفاً اهلل، لعهد

 از كه (السالمعليه)حسين امام رو اين از[ 2]مدخله يدخله أن اهلل علي حقاً كان فعلٍ، ال و

 را واصحابش بيت اهل و خويشتن وي، از خدا رسول و بود و سلم( آله و عليه اهلل صلي) خدا رسول



 خلق و شكستن از را خدا پيمان و ماند امان در تحريف و كجي از خدا دين تا كرد، قرباني

 .باشد نگاهبان ستمديدن از را خدا

 عدل قيام آغاز در كه شد آشكار( عج)عصر امام مبارك وجود كالم از گذشت نچهآ از

 دفر سزاوارترين را خويش ابراهيم، مقام نزد نماز اقامه از پس ستم، ضد بر خود گسترانه

 (السالميهعل)القائم إنّ: خواندمي( السالمعليهم)اكرم رسول و خليل ابراهيم ويژه به پيامبران، به

 يصلّي ثم المقام؛ إلي ظهره يجعل و الكعبة فيستقبل الحرام المسجد لدخ خرج، إذا

 لناسا أولي أنا! الناس أيها يا. بآدم الناس أولي أنا! الناس أيها يا: فيقول يقوم ثم ركعتين

 صلي) بمحمّد الناس أولي أنا الناس أيها يا بإسماعيل، الناس أولي أنا! الناس أيها يا. بإبراهيم

 قوله هو و وجهه علي يقع حتي يتضرع و فيدعوا السماء إلي يديه يرفع ثم ؛و سلم( آله و عليه اهلل

 اهلل مَعَ اَءله االرضِ خُلَفاءَ ويَجعَلُكُم السّوءَ ويَكشفُ دَعاهُ إذا المُضطَرَّ يُجيبُ اَمَّن(:)عزّوجلّ)

 (تَذَكَّرون ما قَليالً

 كماالت فرد به منحصر وارث اوصياء، خاتم

 شدمي داشته پوشيده معصوم امامان ديگر در كه دارند روشني صوصيتخ( عج)عصر امام

 مورّث؛ هم و بودند وارث هم( السالمعليهم)هدايت ائمه ساير. است زمين وراثت آن و

( عج)عصر امام درباره امّا نهادند؛مي ارث به را آن هم و بردندمي ارث را امامت هم يعني

 نيست گونهاين

 ولي او از بعد چون و است برده ارث به را خود گذشتگان كماالت ههم كه است وارثي تنها

 نيست كسي مورّث وي نيز و او برميراث هم كسي آمد، نخواهد ديگري

 انبياي معجزات همه رواين از است، برده ارث به را گذشته اُمم و انبيا كماالت اوليا خاتم

 داراست را گذشته

 الهي قدرت و علم مظهر عصر، امام

 ما اَعلَمُ اِنِّي) رمزگشاي و سبحان خداي علم ترجمان نظري بُعد در( عج)عصر امام ا

 نمود عملي، بُعد در و است... و[ 2(]عِلما ءٍشي بِكُلِّ اَحاطَ قَد اهللَ واَنَّ) ،[1(]التَعلَمون



 تِالسَّمو فِي ءٍشي مِن لِيُعجِزَهُ اهللُ كانَ وما: )است الهي عزّت تام تفسير و قدرت روشن

 (قَديرا عَليمًا كانَ اِنَّهُ االرضِ والفِي

 نفس صاحبان تأثير

  بلكه ندارد كارآيي خارج عالم در دارد ذهني صورت كه آنچه از حصولي علم

 است بصيرت صاحب انسان نَفَس و نَفْس گذارد،مي خارجي اثر خارج عالم در آنچه

 ااولي خاتم حضرت ويژه به معصوم امام و خدايند اولياي اند،نَفَس و نَفْس صاحب كه آنان

 ظهور، گاه در رواين از است، عالم نَفَسان صاحب سلسله سر( عج)المهدي الحسن بن حجة

 .شد خواهد زنده عالم جانان جان آن مسيحايي نَفَس به عقول

 انعرف او زبان بلكه گويد،نمي سخن نظري عرفان يا كالم فلسفه، زبان به خدا خليفه

 .انگيزدمي دل در كه است شوري و كشش جذبه، انهم سخنش و عملي

 (عج)مهدي وجود در هادي اسم ظهور

 (عج)عصر امام دست به هادل هدايت

 بار امامت شامخ مقام به كه الهي اولياي و انبيا[ 1(]بِاَمرِنا يَهدونَ اَئِمَّةً وجَعَلنهُم) اساس بر

 .دارند عهده بر سبحان خداي غيبي امر با را مردم هايدل هدايت و رهبري انديافته

 به زماني امور؛ آن، جمع و است شأن آن، از مراد گاهي: دارد متعددي معاني «امر» واژه

 مفهوم برابر در امر هنگامي اوامر؛ آن جمع و است مأمور كردن وادار و دادن دستور معناي

 :است يااش ملكوتي جهت بيانگر الهي، آيات از بسياري در معني اين و[ 2]است «خلق»

 (فَيَكون كُن لَهُ يَقولَ اَن شيءاً اَرادَ اِذا اَمرُهُ اِنَّما)

 خلق، و است طبيعت از برتر عالم در موجودات دفعي ايجاد معناي به امر صورت، اين در

 است طبيعت در مكان و زمان داراي ءشي تدريجي آفرينش همان

 اشطبيعي جهات بر افزون مُلكي، ءشي هر است، امر از پس خلقي هر كه آنجا از و

 مقام در الهي امر كندمي تأمين را آن[ 3(]فَيَكون كُن) قولِ كه دارد ملكوتي ايجنبه



 و معجزه لباس در يعني عادت خالف عادي؛ و تدريجي: كندمي ظهور گونه دو به خلقت

 تحقق كَرامت شكل در را خود امر ظهور( عليهاالسالم)مريم براي سبحان خداي. كَرامت

 كُن) با[ 6(]بِاَمرِنا يَهدونَ) اساس بر نيز الهي اولياياست  عادت از خارج كه بخشيد

 كَرامت كمترين حوائج، برآوردن و مادي هايگرفتاري گشودن و كنندمي كار( فَيَكون

 هاستآن

 سالكان همسفر( عج)عصر ولي

 اند،يقطر آشنايان كه الهي اولياي و انبيا.است بيگانه هاآن با يا آشناست راه به يا سالک

 همقدمي و صبر به را خويش اعظم نبي سبحان خداي رو اين از اند،خلق هدايت سفيران

 عَشيوال بِالغَدوةِ رَبَّهُم يَدعونَ الَّذينَ مَعَ نَفسَکَ واصبِر: )كندمي امر عبوديت جاده سالكان با

 (وَجهَه يُريدونَ

 امام ليكن است، و سلم( آله و عليه اهلل صلي) اعظم پيامبر به خطاب كريمه آيه اين گرچه

 عمل آن به و است كريمه آيه اين مخاطب نيز است جناب آن جانشين كه( عج)زمان

 پيشاپيش يعني است؛ اهلل وجه طالب سالكان همسفر و راهنما آن، براساس و كندمي

 .دارندبرمي گام او قدوم پي در سالكان و نهدمي قدم هاآن

 عشق قافله قائد

 و دروني سير ملكي، امور اداره و ظاهري رهبري بر افزون ،(السالمعليهم)معصوم امانام

 دارند عهده به نيز را جامعه ملكوتي رهبري

 كه دارد گونه صيرورت سيري تقرّب، و صعود اين[ 2(]الطَّيِّب الكَلِمُ يَصعَدُ اِلَيهِ) اساس بر و

 ار اعمال ديگر كه بايد صاعدي و لحصا عمل يعني است؛ رهبري و تحريک نيازمند مسلماً

 عمل رهبري، چنين و كند رهبري را عامالن ديگر كه بايد اياسوه و سائد عامل و برد باال

 هر نماز نمازش، كه اوست. است عصري هر معصوم امام كه است كامل انسان صالح

 سوي هب هاانسان ملكوتي رهبري نيز مباركش وجود و كندمي امامت را متقي نمازگزار

 .دارد عهده بر را بشر آفرينش نهايي هدف



 پيوسته نمازهايي كاروان به او نماز كند، اقامه وقت اول در را نماز كس هر اساس، اين بر

 آن هماره( عج)عصر امام چون است، صعود در خدا سوي به خدا ولي نماز امامت با كه

 گزاردمي نماز وقت

 قهر و مهر آينه

 داراي نيز و ندارد مقابل رحمتي چنين كه است مطلق و عواس رحمت داراي خداوند

 بوده برغضب سابق كه رحمتي. است غضب آن و است مقابل داراي كه است خاص رحمت

 دارد عهده به را آن امامت و

 جامع كه است اعظم اسم مظهر چون خداست اسم سه هر مظهر نبوت ختمي حضرت

 دوم[ 3(]لِلعلَمين اِالّرَحمَةً: )... است الهي مطلق رحمت مظهر آنكه اول است اسما همه

 مظهر كه آن سوم و[ 4(]رَحيم رَءوف بِالمُؤمِنينَ: )خداست خاص رحمت مظهر آنكه

 (بَينَهُم رُحَماءُ الكُفّارِ عَلَي اَشِدّاءُ مَعَهُ والَّذينَ اهللِ رَسولُ مُحَمَّد: )خداست غضب

 را هاآن خود جهاني حكومت عصر در و داشته را ويژگي همين نيز( عج)مهدي امام امامت

 ورمزب گانهسه ابعاد در الهي قهر و مهر كامل آئينه حضرت آن بنابراين. فرمود خواهد پياده

 .است

 الهي دين تحقّق عامل ،(عج)مهدي

: ستا منسوخ يا باطل هايمكتب تمام بر خدا دين پيروزي پيامبران، بعثت نهايي انگيزه

 (المُشرِكون كَرِهَ ولَو كُلِّهِ ينِالدّ عَلَي لِيُظهِرَهُ)

 مبارك وجود ويژه به معصوم كامل هايانسان رهبري هدفي، چنين تحقق عامل ترينمهم

 از مردم عقلگرايي و خردورزي شكوفايي و با حضرت آن زيرا است،( عج)مهدي حضرت

 اظهار را او دين و خدا امر شودمي موفق سو ديگر از جامعه پروريعدالت بالندگي و يكسو

 بخشد برتري مكاتب و آراء ساير بر و

 موسي با( عج)عصر امام شباهت



 را[ 1(]الورِثين ونَجعَلَهُمُ اَئِمَّةً ونَجعَلَهُم االرضِ فِي استُضعِفوا الَّذينَ عَلَي نَمُنَّ اَن ونُريدُ) ه

 برنامه بيان توانمي خواندند، والدت لحظه در( عج)عصرولي حضرت مبارك وجود كه

 .دانست مقدسش وجود اصالحي

 از ار مستضعفان است خواسته تكويناً سبحان خداي كه است اين مزبور آيه پيام و محتوا

 به را داد و عدل حكومت و گرداند زمين وارث را آنان و برهاند متكبران ستم چنگال

 ومح يگيت پهنه و زندگي صحنه از هميشه براي را فرعونيان سانبدين و بسپارد دستشان

 .كند

 زبان از آن تالوت و است مستكبران با مستضعفان تقابل درباره كه كريمه آيه اين انتخاب

 آن باكفايت دست به الهي اراده اين كه معناست بدين ،(عج)عصر امام مبارك وجود

 يابدمي تحقق حضرت

 شباهت هك چنان است، ستمگر كفرپيشگان با نبرد (السالمعليه)كليم موساي مانند اشبرنامه

 قيام شيوه و برنامه در شباهت گواه نيز والدت و حمل دوران در موسي با حضرت آن

 .است

 قائم به( عج)زمان امام نامگذاري راز

. آري: فرمود نيستيد؟ حق به قائم شما همه مگر: پرسيدند (السالمعليه)باقر حضرت از. 1

 جدّمان كه هنگام آن: فرمود شد؟ ناميده نام، اين به شما دوازدهمين تنها چرا پس: گفتند

 يا و اله اي: گفتند زنانضجه آه، و اشک با فرشتگان رسيد، شهادت به (السالمعليه)حسين

 آنان به خداوند كنند؟مي چه تو برگزيده فرزند و برگزيده بنده با كه نگرينمي آيا! ما سيد

 هاآن از حتماً! سوگند جاللم و عزّت به! باشيد آرام من فرشتگان اي: كرد وحي چنين

 از پس امامان و زد كنار را پرده گاهآن بگذرد؛ هامدت هرچند گرفت، خواهم انتقام

 واند،خمي نماز و بود ايستاده يكي آنان ميان در نماياند؛ فرشتگان به را (السالمعليه)حسين

 رمگيمي انتقام هاآن از (قائم) ايستاده شخص اين با: فرمود فرشتگان به خداوند پس

 فراموش و محو افراد از بسياري خاطره از مبارك وجود آن ياد طوالني، غيبت اثر بر. 2

 كندمي قيام ناگوار فراموشي اين از پس حضرتش گاهآن و شودمي



 مقائ همگي كه ديگر ائمه قيام ميان در او حق به قيام كه ناميدند قائم جهت آن از را او. 3

 است رداربرخو خاصي ويژگي از بودند حق به

 و مخفي مردم از والدتش فرمودند از ويژگي هاي ايشان اين است كه (السالمعليه)جواد امام

 خداست رسول كنيه هم و نام هم... گرددمي غائب شخصش

 اهلل بقية به (السالمعليه)امام تسميه سرّ

 [8(.]اِالّوجهَه هالِک ءٍشي كُلُّ)

 باز سبحان خداي به لفظي، نه معنوي قريب به بازگشت صورت در( وَجهه) در ضمير

 چنين را آيه بايستمي برگردد، لفظي قريب و ظاهري مرجع به ضمير اگر امّا گرددمي

 وجه يا جهت دو داراي چيز هر: چيز آن وجه مگر است شدني نابود چيزي هر: كرد معنا

 يديگر چيز دگرگوني و زوال فقد، فقر، از غير كه او خصوصي و شخصي وجه.1: است

 خدا آيت لحاظ اين از كه قوي غني مبدأ به ارتباط و ربوبي پيوند و الهي وجه.2. نيست

 .ندارد راه آن در تبديلي و تغيير هيچ و شده شمرده

 ارائه خاص فردي يا ويژه شيئي سوي به سبحان خداي كه ايچهره آن يعني «اهلل وجه»

 است؛ عدل و علم پايه بر ماندني چهره، اين و كرد

 او است، بشر جوامع تمام اصالح براي خداوند ذخيره( عج)عصر امام چون اساس، ينهم بر

 نامندمي اهلل بقية را

 توحيد تجلي ،(عج)زمان امام نماز

 است( عج)زمان امام نماز مستحب، اعمال اين واالترين از يكي

 گوياي كه. شودمي تكرار صدبار[ 2(]نَستَعين واِيّاكَ نَعبُدُ اِيّاكَ) توحيد جمله نماز اين در

 را( اِيّاك) كه ايگونه به را آن و كند تلقي توحيد صدبار كه نمازگزاري: است عميق سرّي

 اليح در) سازد تلقين خويش قلب به دارد، مقدم( نَستَعين) و( نَعبُد) بر است مفعول كه

 بار ناب توحيد به( حصرند مفيد عبادت، چه و استعانت بخش در چه جمله دو هر كه

 .يابدمي



 ليع يا! علي يا محمد يا بخواند را نماز از بعد دعاي دهندمي دستور كسي چنين به گاهآن

 كافياي فإنكما اكفياني! محمد يا

 توحيد اساس بر عمل و باور مهم، امر هر اول كه آموزاندمي توحيد پي در دستور اين

 واسطه توسيط و وسائل به توسل توحيد، جهت در سپس و است

 

 شخصي مهدويت. ومس فصل

 (عج)موجود موعود مهدي

 ظهور بخواهد خدا كه زماني هر و است زنده اكنون و شده متولد دوازدهم معصوم امام

 يراز باشد، كرده رحلت و شده متولد قبالً آنكه نه يا گردد متولد بعداً آنكه نه كرد؛ خواهد

 است غوايت او، الارتح فائل آفل زعم هم و است ضاللت والدت، عدم باطل پندار هم

 «موعود موجوديت» شناخت از قوشچي ناتواني

 اگر گفتيد شما كه گويدمي طوسي خواجه به او:تجريد شرح در قوشچي جناب شبهه

 كند، ظهور لحظه هر است ممكن و مترقّب ظهورش كه غائب امام به باشد معتقد كسي

 كه دارد محذوري چه مّاا اوست؛ سعادت تأمين ضامن و كندمي كنترل را او عقيده همين

 گاهآن نمايد؛ ايجاد را او كند اراده كه وقت هر سبحان خداي و نباشد موجود امامي چنين

 چنين بر برشمرديد، كه آثار و بركات آن همه ايالساعه خلق امام چنين به اعتقاد با

 هكشيد ظهورش انتظار كه غائب ولي موجود امام از ديگر و گرددمي مترتب نيز امامي

 يكاف اهداف آن تأمين در نيز ووجودش والدت و حدوث انتظار بلكه شويم،مي نيازبي شود

 .است

 امام هب اعتقاد منافع حصول با تا نيست، بشر رهبري راهنمايي براي تنها امام:شبهه پاسخ

 اَنبِئهُم آدَمُ يا) قبيل از ديگري شئون بلكه شويم، نيازبي موجود امام از موعود،

 به وابسته نيز[ 3]يختم بكم و اهلل فتح بكم و[ 2(]واالرض السَّموتِ يُمسِکُ)،[1(]هِمبِاَسمائ

 .است موجود امام وجود



 تشيّع حيات راز در كربن هانري سخن

 اديان هزمين در را كنفرانسي فرانسه سوربن دانشگاه در كه هنگامي»: كربن هانري پرفسور

 مكتبي كه است شيعه تنها جهان، ملل مذاهب و اديان تمام ميان در گفتم كردم،مي ارائه

 ددگرنمي قطع هرگز خدا با انسان رابطه كه معتقدند آنان. دارد عرضه قابل و بخش حيات

 و مطلق اهلل ولي كه دارد وجود آنان همنوع و هاانسان خود ميان از كاملي انسان هماره و

 است حاضر و حي نيانسا الهي اعظم ولي اين و است خالق و خلق ميان فيض واسطه

 خدا خليفه و كامل انسان عصر، امام

 الهي خالفت حقيقت

 (خَليفَة االرضِ فِي جاعِل اِنّي)

 آيه و الهي حسناي اسماي تمام مظهر تواندمي كه است بلندي مقام صاحب كامل، انسان

 باشد داشته ظهور و حضور وجود، نشئات همه در و او اقدس ذات نمايتمام آينه و

 بالذات و اصالت استقاللي و ازلي صورت به سبحان خداي را آنچه يعني الفتيخ چنين

 عَرَضي و تبعي شَكْلبه است، خمس حضرات جامع و جامع كون كه كامل انسان دارد،

 داراست

 عنه مستخلف شناخت ضرورت

 ،ولکرس عرّفني! اللّهمّ. نبيّک أعرف لم نفسک تعرّفنيلم إن فإنّک نفسک، عرّفني! اللّهمّ

 نيتعرّف لم إن فإنّک حجّتک، عرّفني! اللّهمّ حجّتک، أعرف لم رسولک تعرّفني لم إن فإنّک

 .ديني عن ضللتُ حجّتک

 امام شناخت/////پيامبر شناخت///خدا شناخت

 يكديگر با كامل انسان و قرآن شناخت

 است كريم قرآن كامل، انسان معرف باالترين و كامل انسان قرآن، معرف بهترين

 زمان هر كامل انسان خصائص و مقام



 معلّم طبيعت نشئه در[ 3(]والحِكمَة الكِتبَ ويُعَلِّمُهُمُ) اساس بر كه طورهمان كامل انسان

 عهده بر را[ 1(]بِاَسمائهِم اَنبِئهُم آدَمُ يا) مسئوليت نيز فرشتگان جمع در است، جامعه

 زمان هر موجود ولي و ملكا انسان از را خود رهنمودهاي امور، مدبر فرشتگان و دارد

 گيرندمي

 محوري ويژگي دو

 :علمي ويژگي. 1

 قرآن بر را رأيش تنها نه كه است چنان كامل انسان و( عج)عصر ولي علمي خصيصه

 اي پذيرش مدار دائر را آن ردّ يا قبول و داردمي عرضه قرآن بر را آن بلكه كندنمي تحميل

 داندمي قرآن ردّ

 :عملي ويژگي. 2

 غرايز و اغراض اميال، ها،خواسته ها،عالقه نفس، هواي بعضي كه هنگامي عمل، حوزه در

 دهند،مي قرار خويش افعال و اميال تابع را قرآن و كنندمي تحميل قرآن بر را خويش

 را هوا و دهندمي قرار هوا رهبر را هدايت كند ظهور چون( عج)عصر ولي مبارك وجود

 هدايت تابع

 قرآن منظر در لكام انسان وحدت

 نهمچني و است شخص يک انگار كه ميگويد سخن چنان آنان كتب و پيامبران از قرآن

 ميداند همگان تكذيب را يكي تكذيب

 الهي اراده برابر در كامل انسان خضوع

 الحسن بن حجة عصر امام جز خداست، اعظم اسم مظهر كه معصومي كامل انسان
 نيست (السالمعليه)

 الهي خالفت شناخت به عصر امام معرفت وابستگي



 و حضور وي اذن به جا همه كه اوست تام مظهر او خليفه يا ندارد خليفه اساساً يا خدا

 انسان كه سازدمي روشن «خليفه» به كامل انسان از الهي اقدس ذات يادكرد. دارد ظهور

 براي آنچه و باشد الهي حسناي اسماي تمام مظهر تواندمي كه دارد وااليي جايگاه كامل

 .گرددمي ثابت آيت و ظهور گونه به او خليفه براي است، ثابت ازلي شكل به اقدس او ذات

 زمان كامل انسان منحصر مصداق ،(عج)مهدي حضرت

 حيات آب حقيقت( عج)عصر امام

 و است كماالت تمام واجد است، الهي اعظم اسم مظهر كه جهت آن از كامل انسان وجود

 است زندگاني آب سرچشمه و معنوي حيات تأمين مايه معصوم امام اساس، همين بر

 (يُحييكُم لِما دَعاكُم اِذا ولِلرَّسولِ لِلّهِ استَجيبوا ءامَنوا الَّذينَ ياَيُّهَا)

 همه است خداوند اعظم اسم مظهريت مقام در و كامل عدلش و علمش چون كامل انسان

 كنندمي دگانيزن آب كار تنهايي به پس دارد، همراه به را بركات

 كامل انسان از اطاعت ثمره آسوده، زندگي

 جامعه كه راهنماست بهترين شناسد،مي را عالم باطن اسرار و ظاهر متن كه كامل انسان

 رسدمي سعادت كمال به او اطاعت با

 

 انتظار. دوم بخش

 

 آفتاب شعاع. يكم فصل

 (عج)عصر ولي غيبت بودن نسبي يا مطلق

 و وجودي مقاطع همه در كه است آن مطلق غيبت. نسبي و لقمط: است قسم دو غيبت

 مقدور ذاتش كنه معرفت كه خداوندي اقدس ذات همچون است؛ پوشيده همگان براي

  خودامام براي هماره گرچه است، غيب همگان به نسبت و نيست كس هيچ



 بغي نيز ءشي آن خود براي كه معنايي به مطلق غيب وجود جهت اين از است، مشهود

 محض، معدوم و نيست محض معدوم جز چيزي چنين زيرا بود، خواهد ممتنع باشد

 .خود غير يا خود براي خواه باشد؛ معلوم تا نيست چيزي

 همچون است؛ غيب بعضي براي يا وجودي مقاطع برخي در كه است آن نسبي، غيب

 ار قيامت اكپ هايانسان از ايعده اما هستند؛ غيب بسياري براي كه فرشتگان و قيامت

 لَها مَثَّلَفَتَ: )شوندمي روروبه فرشتگان تمثّل با الهي اولياي برخي و كنندمي شهود دنيا در

 (سَويّا بَشَرًا

 به ءشي وصف اساس، اين بر :است نسبي و مطلق شهادت نسبي، و مطلق غيب برابر در

 شخود غير با ءشي آن نسبت اعتبار به يعني است؛ موصوف متعلق حال به وصف غائب،

 است مشهود و حاضر خويش براي شيئي هر وگرنه شود،مي وصف غائب به

 ظلحا به غائب، وصف به( عج)عصر امام مبارك وجود اتصاف كه شودمي روشن بيان اين با

 ايشان محضر از مردم گفت بايد پس اوست، مبارك وجود ادراك از جامعه محروميت

 حضرت آن نه اندغائب

 يبتغ چرايي و حكمت

 مِنكُم ءامَنوا الَّذينَ اهللُ وَعَدَ: )است الهي ناپذيرتخلف وعده زمين، بر صالحان حكومت

 وقت( عج)عصرولي حضرت مبارك وجود و[ 1(]االرض فِي لَيَستَخلِفَنَّهُم الصّلِحتِ وعَمِلوا

 عَلَهُمُونَج اَئِمَّةً جعَلَهُمونَ االرضِ فِي استُضعِفوا الَّذينَ عَلَي نَمُنَّ اَن ونُريدُ) آيه قرائت با تولد

 مباركي وعده چنين تحقق اما ورزيدند؛ تأكيد الهي وعده اين تحقق بر[ 2(]الورِثين

 از خود غيبت،.بود خواهد ناشدني بلكه دشوار ظهور هاآن تحققبي كه دارد شروطي

 است ناپذير تخلف وعده اين تحقق شرايط

 غيبت اسرار

 قتل از ترس. 1



 يعقل هراسي بلكه خيزد،برمي نفس ضعف از كه نيست مذموم خوف رگزه شده ياد ترس

 است ضروري و الزم موارد برخي در و پسنديده بس امري كه است

 قيام زمين در ديگري معصوم و حجّت شدند،مي شهيد چون( السالمعليهم)ائمه ساير

 .تاس الهي معصوم امام و حجّت آخرين( عج)عصر امام مقدس وجود اما كرد؛مي

 .هاطاغوت بيعت از رهايي (2

 كه كرد خواهم ظهور حالي در من اما بودند؛ زمانشان طاغوت بيعت از ناگزير پدرانم همه. 

 .ندارم گردن بر را طاغوتي هيچ بيعت

 .تدريجي افاضه. 3

 زا يا مستفيض، موجود هاآن بدون كه است مالزم خاصي مقدمات و شرايط با رسانيفيض

 و فيّاض موجود ميان رابطه زيرا برد،نمي تامّي بهره آن از يا ؛شودمي محروم فيض

 :است گونه سه مستفيض

 باشند داشته را فيض دفعي دريافت و اعطا توان مستفيض و فياض. أ

 كند دريافت دفعي طور به را فيض نتواند قابل امّا باشد؛ تامّ اعطا در فاعل. ج

 استفاضه؛ در قابل نه و باشد تام اعطا در فاعل نه. ب

 وانت قابل گاهي: است گونه دو قابل، استعداد و توان اساس بر نيز تدريجي فيض افاضه

 هواسطبي يا را سبحان خداي تدريجي فيض تواندمي امّا ندارد؛ را الهي فيض دفعي جذب

 كرامات و عظام انبياي معجزات كه گونههمان كند، دريافت فيض وسايط كمترين با يا

 شاهد( عليهاالسالم)مريم حضرت براي آسماني مائده نزول و انددسته اين از كرام اولياي

 .معناست اين

 مقدمات گذراندنبي فياض مبدأ سوي از گرچه صالحان، حكومت فيض از برخورداري ،

 و مقدمات شرايط، تابع و فيض جمعي دريافت براي الزم استعداد فاقد هاقابل ندارد، مانع



 نيايند، فراهم زمان بستر در مقدمات و شرايط آن تا كه ايگونه به اند،الزم هايزمينه

 .شرايط از و برسند الهي فيض اين به توانندنمي

 براي مردم در آمادگي ايجاد و صالح هايانسان پرورش صالحان، حكومت استقرار اساسي

 اين تحقق براي( عج)عصر معصوم امام غيبت كه است جهاني عادالنه حكومت پذيرش

 .است يطشرا

 غيبت نهاني سرّ

 ميشود روشن طهور از بعد كه همدارد ديگر دليل يک

 حجاب در خورشيد

 غيبت عصر در( عج)امام از بردن بهره چگونگي

 شمس وقوع به موعود موجود مهدي حضرت آن غيبت و خورشيد به (السالمعليه)امام وجود

 انآن منديبهره همچون ،حضرت آن از مردم انتفاع وچگونگي است شده تشبيه ابر پس در

 است پنهان آفتاب از

 وجود است، سيارات و كرات حركت محور شمسي، منظومه در خورشيد كه چونان. 1

 است هستي نظام محور (السالمعليه)خدا حجت مبارك

 نيست منحصر آن مستقيم تابش به خورشيد از شمسي منظومه موجودات منديبهره. 2

 و ثبات مايه كه جاذبه نيروي بلكه باشد، آن از كلّي انتفاع مانع ابر، به شدنش پوشيده تا

 وجود بركات از همه... و گياهان رويش باران، ريزش باد، وزش است، كيهاني نظام بقاي

 كه است آن از فراتر بسيار( عج)عصر امام وجود بركات همچنين اوست؛ اشراق و خورشيد

 زمين، و آسمان قوام. سازد بهرهبي او فيض از را موجودات كامل، انسان آن ظاهري غيبت

 ايگوشه همه... و مستعدان يافتن هدايت خورندگان، روزي به دادن رزق عالم، امور تدبير

 .نيست هاآن افاضه مانع غيبت پرده كه است حضرت آن مبارك وجود فيوضات از

 ورشيدخ شود،مي حائل خورشيد قرص و ديدگان ميان ايپرده چونان ابر كه هنگامي. 3

 اشراق مشاهده و نور دريافت از را او و پوشاندمي را بيننده بلكه سازد،نمي پنهان را



 شود پوشيده ابر به كه است آن از تربزرگ خورشيد هم كه چرا سازد،مي محروم خورشيد

 .گردد قطع نديدنش با كه است آن از بيش منافعش هم و

 نآ از تربزرگ بسي است آدم و عالم حيات استمرار مايه كه نيز كامل انسان مبارك وجود

 عالم و وي ميان رابطه و دارد محجوب افاضه، از را او چيزي كه است

 اذن به را هستي نظام عنان و خداست خليفه كه موجودي چگونه. سازد متزلزل را هستي

 شود؟مي غيبت دچار است، خبر با آن آشكار و نهان از و دارد كف در خداوند

 هك را هاييچشم نه سازد؛مي محجوب نگرندمي خورشيد به زمين از كه را گانيديد ابر،. 4

 زا سر كه دنياطلبان چشم در نيز( عج)عصر ولي مبارك وجود. اويند گرنظاره ابرها فراز از

 ائبغ نشينندمي نظاره به را او دنيوي تعلقات ابر پس از و كنندنمي بيرون طبيعت عالم

 سر معني آسمان به و نهاده پا نفساني هواهاي غبار و هاشهوت سر بر كه آنان امّا است؛

 اندشريف وجود آن حضور در لحظه هر اند،كشيده

 به قابلي هر و ندارد تبعيضي و مرز و است ناشدني قطع خورشيد، افاضه و افشاني نور. 2

 تمام هك موجودي حال،. شودمي مندبهره او فيض از خورشيد، با پيوندش و استعداد قدر

 تريكامل بهره كند،مي عرضه شمس اشراق به بالواسطه را خويش و داردبرمي را موانع

 داشت خواهد

 به خورشيدي چونان است، الهي فيض واسطه كه( عج)موعود موجود مهدي مبارك وجود

 نليك گذارد؛نمي تفاوتي خدا بندگان ميان جهت، اين در و رساندمي فيض هستي تمام

 .گرددمي مستفيض خود، ارتباط قوّت و استعداد انميز به كس هر

 برودت شدّت و ظلمت فراگيري به ابر، پس از هرچند خورشيد، نتابيدن كه همچنان. 6

 و خدا ولي افاضه و عنايت اگر سازد،مي ناممكن را زميني و زمين حيات و انجامدمي

 و معيشت نگنايت و هاسختي نبود غيبت پرده پس از هرچند ،(عج)عصر كامل انسان

( عج)عصر امام كه همچنان داد،نمي امان عصمت خاندان دوستان به دشمنان، توزيكينه

 و نيستيم انگارسهل شما حال مراعات در ما: فرمود چنين مفيدِ شيخ به مبارك توقيع در



 و رسيدمي شما به فراواني تنگناهاي و هاسختي وگرنه كنيم،نمي فراموش را شما هرگز

 .كردندمي نابود را شما ،دشمنان

 .غيبت عصر در نيابت ضرورت

 نظام حفظ براي صحيح نظم فاعلي عنصر به بشر جامعه نياز ضرورت عقلي براهين

 هب حضرت آن نماينده يا نائب تثبيت براي توانندمي( عج)عصر ولي غيبت زمان در امت،

 آيند كار

 معدوم يا ممتنع خود، امع منصوبان و نائبان وسيله به حضرت آن مطلق تصرف آري

 روروبه حضرت آن مخصوص بركات و خاص تصرف فقدان با غيبت زمان در و بود نخواهد

 آن تصرف اصل ولي است؛ شده آنان دامنگير بشر جوامع تبهكاري اثر بر كه هستيم

 .است برقرار عام، توكيل و نائب نصب صورت به هرچند حضرت،

 غيبت عصر در نيابت

 شروطها من أنا و بشروطها حصني اهلل إالّ إله ال

 حضرت آن عصمت نماينده عدالتش و معصوم امام علم نائب فقاهتش كه عادل فقيهي

 است؛ توحيد شرط استمرار مايه و رهبري شايسته است،

 ،(السالمعليهم)بيت اهل مكتب شاگردان( عج)االوصياء خاتم مبارك وجود غيبت عصر در

 لهي،ا كريم كتاب) دين معرفتي قوي و غني منابع اساس بر دقيق مفسران و ديني عالمان

 لهيا آيات تبيين به ميسور قدر به ،(اجماع و برهاني عقل و( السالمعليهم)معصومان سنت

 احكام عصر، هر ظهور نو هايپديده و زمان شرايط شناخت با ايوارسته فقهاي و پرداخته

 تالش همين و. اندداده قرار ايمان اهل اختيار در و كرده استنباط منابع آن از را اسالمي

 اماحك و معارف علوم، از اسالمي جوامع منديبهره سبب ناپذير،خستگي مجاهدت و پيگير

 .است شده غيبت عصر در عترت و قرآن هدايت از هاانسان حرمان مانع و الهي

 اسالمي قوانين اجراي به نياز تداوم



 زندگي در آن اجراي هم يكي آورد را آن قرآن كه قانون يكي دارد نياز دو همواره انسان

 ميدهنند انجام را »آ معصومان كه اجتماعي و فردي

 و جاويد قوانين اجراي نيازمند زمان هر در و همواره اسالمي و انساني جامعه شکبي

 يا است مرج و هرج و نظميبي يا هاآن اجراي عدم پيامد كه چرا است، الهي بخشسعادت

 زا نيز( عج)عصر ولي مبارك وجود غيبت عصر و ها؛انسان تباهي و فساد ظلم، گيري،برده

 ارآلودغب فضاي اين در سبحان خداي ترديدبي ديگر سويي از. نيست مستثنا معني اين

 نابودي و تباهي سوي به را انسان جهالت، و فساد تندبادهاي و ترديد و شک طوفان كه

 و نگذارده ضاللت، وادي در شده رها و هدايت از ستهگس را انساني جامعه و بشر كشاندمي

 .باشند جامعه هدايت دارعهده تا است گمارده جامعه واليت براي را كساني

 و تقنين تعليم، هايعرصه در الهي دين بخشتداوم غيبت عصر در كه واليتي چنين

 هانفقي ،(عج)صرع امام عام نايبان عهده بر مستند، و مشهور روايات تصريح بنابر اجراست،

 اجتهاد و بليغ سعي و جهد بذل با سويي از كه آناني ؛[1]است شناساسالم و عادل

 و ندكنمي تبيين آينده و حال گذشته، موضوعات همه به نسبت را شريعت احكام مستمر،

 بخشندمي تداوم را مسلمانان جامعه اداره و اجتماعي واليت آن، اجراي با طرفي از

 غيبت عصر در احكام تعطيلي ناروايي

 ائمه حاكميت

 عصر رد حاكميتي، چنين استمرار عدم كه الهي تعاليم تبليغ و تنفيذ و الهي احكام اجراي

 مقاطع و موارد از بسياري در تعاليم و احكام اجراي تعطيل و توقف( عج)عصر امام غيبت

 ديات، حدود، ماحكا از بسياري زيرا ،(است داده رخ كه طورهمان) دارد درپي را تاريخ

 با زج نيز حكومتي چنين و نيست اجراپذير اسالمي حكومتبي آن، مانند و حقوقي مباني

 سوي از و گرفت نخواهد شكل حضرتش عام يا خاص نائبان يا معصوم امام سرپرستي

 و قصاص چون ديني احكام اجراي به رودنمي انتظار نيز ديني غير حكومت هيچ از ديگر

 كند اقدام حدود



 اسالمي قضاي تحقق براي اسالمي حكومت رورتض

 رودمي شمار به والي شئون از شأني قضا كه چرا دارد، عميقي تفاوت واليت با قضا بحث

 اقض مسئله چون و بود خواهد آن دارعهده( واسطه با) تسبيباً يا( واسطهبي) مباشرتاً كه

 دريايي، از اعم هاآن غير و اجتماعي نظامي، سياسي، اقتصادي، مشاجرات تمام در اوالً

 بدون داوري و حكم صرف ثانياً و دارد فقهي حضور خارجي و داخلي زميني، فضايي،

 وجود بدون وسيعش معناي به حكم تنفيذ ثالثاً و نيست سودمند قاضي حكم اجراي

 ضرورت اسالم در قضا پذيرش قطعي الزمِ نيست، ميسور و مقدور اجرايي قدرت و واليت

 است اسالمي يحكومت وجود

 .فقيه واليت اثبات بر راهي (السالمعليه)صادق امام دعاي

 ديني عن ضللت حجّتک تعرفني لم إن فإنّک حجّتک، عرّفني! اللّهمّ

 گيرد؟مي دربر هم را (السالمعليه)معصوم امام غيبت زمان شناخت اين آيا

 عنه منوب كه آن: ستا لمّ برهان واليت و امامت مسئله در جامعه مشكل زدودن راه تنها

 واليت و است اكرم رسول نائب معصوم امام يابد؛نمي راه نائب شناخت به نشناخت، را

 شناسامام نشناخت، را نبوت و وحي كه آن پس معصوم، امام عام نيابت دارعهده فقيه

 شخص و شناخت نخواهد را فقيه واليت و عام نيابت نشد، شناسامام كه آن و شودنمي

 بود خواهد فقاهت تابع زني فقيه

 چه نداشتند، دسترسي مردم به شخصاً خودشان كه آنجا( السالمعليهم)ائمه عصر در

 و امر بودند، ايشان شاگردان از كه كساني آيا گماردند؟مي خويش نيابت به را كساني

 نداشتند؟ امام با عملي و علميرابطه هيچ كه افرادي يا كردند؛مي ادراك را امام سخن

 نداشت حضور مصر در شخصاً كه هنگام آن (السالمعليه)اميرمؤمنان حضرت مبارك جودو

 داش گسيل مصر به را شاگردش

 ؟(عج)قائم قيام از قبل خيزشي هر شكست



 از قبل حقي گرفتن يا ظلمي دفع براي بيت اهل ما از كسي:فرمودند (السالمعليه)صادق امام

 ببس قيامش و شودمي دچار بليّه و مصيبت به مگر كند،نمي و نكرده قيام ما، قائم قيام

 از بعد و زيد قيام جريان در صادق امام را اين شودمي ما شيعيان و ما رنج و كراهت ازدياد

 فرمودند بين شهادتش

 (عج)عصر امام به دين از دفاع واگذاري پندار

 (خدا خلق از هم و هراسندمي خدا از هم) هستند ثنوي ترس، در كه كساني

 دخو كار گرفته، خويش سر بايد( عج)عصر امام غيبت عصر در كس هر كه باورند اين بر

 يكُمعَلَ ءامَنوا الَّذينَ ياَيُّهَا) آيه به استناد با اينان. بپرهيزد ديگران به پرداختن از و كند

 در جهاد و فاعد منكر، از نهي معروف، به امر[ 1(.]اهتَدَيتُم اِذَا ضَلَّ مَن اليَضُرُّكُم اَنفُسَكُم

 هر چون كه گويندمي سپرده( عج)عصر ولي حضرت ظهور زمان به را دين حفظ مسير

 بر و كندمي زندگي خود باور اساس بر ديني صاحب هر و است خويش عمل گرو در كس

 .نارواست بلكه بيهوده ديگران به پرداختن شود،مي محشور ملّت همان

 به امر ترديدبي كه چرا نيست، مغالطه جز ايانديشه چنين كه است آگاه هوشمندي هر

 بدون و است كريم قرآن قطعي دستورهاي از همه جهاد، و دفاع منكر، از نهي و معروف

 بسب به گرچه گمراهان ضاللت» شود گفته تا يابد،نمي بار هدايت به كسي هاآن اجراي

 شک،بي زيرا ،«زد واهدنخ يافته هدايت به آسيبي باشد، منكر از نهي و معروف به امر ترك

 قيام قسط و عدل به الهي احكام ساير يا جهاد و دفاع منكر، از نهي و معروف به امر تارك

 بود خواهد گمراهان شمار در خود و است نيافته بار هدايت به و نكرده

 مهدوي انقالب آينه اسالمي انقالب

 سربازان و شاگردان از محدودي با كه مهدويت عصر عميق تحول و انقالب در افراد برخي

 خواهد زمين پهنه بر حاكم نظام تغيير به سرانجام و گرددمي آغاز حضرت آن ويژه

 اندك ظاهر به گروهي ياري با كه را عظيمي تحول چنين و دارندمي روا تشكيک انجاميد،

 .شمارندمي بعيد شودمي آغاز



 و خيزش چنين وقوعي امكانِ از روشني بسيار نمونه حوزه اين در ايران اسالمي انقالب

 است عظيم حركتي

 شهيدان به غيبت عصر دستور آموزگار قرآن

 كردند عمل قرآن آيات اساس بر كامال شهيدان

 مهدوي انقالب براي اسالمي انقالب بودن ساززمينه شرط

 گيفرهن فرهيختگان كه آوردمي فراهم را( عج)بقيةاهلل ظهور زمينه وقتي مقدس نظام اين

 نوراني احكام و الهي معارف از پيروي در را صالح عمل كسوت و صحيح علم مهجا آن،

 بركنند در اسالم

 

 انتظار حقيقت. دوم فصل

 فرج انتظار

 سبحان خداي جانب از فرج انتظار را امّت عمل بهترين و سلم( آله و عليه اهلل صلي) خدا رسول

 جودو فرج انتظار را كلي وانعن اين مصداق ترينبرجسته( السالمعليهم)بيتاهل .داندمي

 گشايش حضرت آن ظهور مؤمن هايانسان براي كه چرا اند،دانسته( عج)عصر ولي مبارك

 است حقيقي

 (السالمعليهم)بيت اهل مكتب در انتظار

 تمامي در عُدّه و عِدّه سازيآماده معني به حضرت آن ظهور حقيقي انتظار كه حالي در ،

 خداست راه در جهاد و امينظ مسائل جمله از هازمينه

 يسوي از( السالمعليهم)بيت اهل مكتب در موعود موجودِ انتظارِ عميق معناي آنكه نتيجه

 به شدن مسلح يا بودن مسلح ديگر، سوي از و( السالمعليهم)هدايت امامان سنت به اقتدا

 خداست راه در مجاهده براي ايمان و علم سالح



 به عارف و معتقد منتظر كه است آن( فرهنگي عرصه)عرصه اين در انتظار حقيقت

 در را خويشتن و كندمي احيا را آنان امر معرفتش اساس بر( عج)اعظم اهلل ولي حضرت

 ظاهرش در و بگيرد ريشه باطنش از الهي فيض تا سازد،مي منحصر ايشان اوامر محدوده

 كند تجلي

 انتظار حقيقت تحقق شرايط

 خواهد باالتري حقيقت و عمق نيز انتظار باشد، ترحيحص و واالتر معرفت و دانش هرچه

 ها ديده از چه اگر است موجود و حاضر االن امام بداني كه است اين معرفت آن و. داشت

 لساخط و ميبرد فرو خودش در را اهلش زمين نميبود اگر و است پنهان

 به ماما حقيقي شخصيت شناخت و واليت به اعتقاد و امامت معرفت را معقول حيات

 كند،مي تأمين او اطاعت انضمام

 خام، آرزوي از و هماهنگ اميد، با است عبادات اعظم از كه انتظار حقيقت اينكه ديگر

 است منزّه

 .منتظَر كَرامت و انتظار ارزش

 و انسانها از اعم موجودات تمام براي امام كه آنجا از است منتظَر كرامت به انتظار ارج

 حضرتش مترصدان انتظار منطقه پس هااست ينهزم  همه در  گر اصالح

 است بشريت قلمرو وسعت به

 انتظار  برترين راه، بهترين

 را او هستي سراسر و گردد آميخته منتظِر جان با كه است آن انتظار شكل برترين

 بازگرداند عقل نور به وهم ظلمات از و ذكر و حضور به نسيان و سهو از را وي و فراگيرد

 نسيمي اگر تا باشد، غيب امر مترصد انسان كه است آن مقام چنان به نيل راه بهترين

 .بيندازد پرده پس به نظري بتواند زد، كنار را شهادت عالم پرده و وزيد

 (عج)زمان امام مشهود يا شاهد



 كه چرا او؛ چهره شاهد تنها تا باشد معصوم رحيميه نظره مشهود انسان كه است آن بهتر

 .داشت نخواهد اثري نسازد، جذب و جلب را آنان شريف نظر هك اييكسويه نگاه

 ماما ديدن از قبل تا ميكنند تالش ديگر اي عده اما ببينند را امام تا دارند تالش اي عده

 گردند امام مشهود و كنند جلب خود به را امام نظر

 مظهر است، الهي اسماي و صفات جميع مظهر كه طورهمان (السالمعليه)معصوم امام كه چرا

 .هست نيز شهيد و بصير اسماي

 همچون آياتي كه عمومي نگاه.1: است مرتبه دو و شيوه دو خداوندي اقدس ذات نگاه

 (بَصير ءٍشي بِكُلِّ)

 ندارد، بهره اينظاره چنين فيض از كس همه و اوست اولياي آنِ از كه خاص نگاهي. 2

 اهللُ واليُكَلِّمُهُمُ: )كندنمي ظارهن نگاهي چنين به را ايعده هرگز سبحان خداي زيرا

 (القِيمَة يَومَ اِلَيهِم واليَنظُرُ

 نگاه شيوه دو هر از سبحان خداي مظهريت اساس بر نيز عصر امام مبارك وجود

 .مندندبهره

 .حقيقي انتظار راهبرد عقل

 آن حريم از دفاع و وحي چراغ نگاهداشتن روشن ظهور، خورشيد طلوع سازيزمينه در

 دست به عقل مصباح به هاجان تنوير به پرداختن با جز مهم اين و دارد عمده مسه

 متعديان و كنند دفاع وحي هايانديشه از عقل، سالح به مسلح ايعده بايد آيد،پسنمي

 سازند منكوب متجاوزي

 

*** 

 منتظر. سوم فصل

 فرهيختگان انتظار برتري



 .است برخوردار ويژه امتيازهايي از تظرمن فرهيختگان انتظار منتظران، تمامي ميان در

 ات بگذارند، او الهي اهداف و امام اختيار در را خويش حضرت آن ظهور با تا منتظرند اينان

 .شود اجرا هاآن دست به مهدوي عظيم تحول

 علمي هايانديشه لحظه هر و كنندمي اقتدا خويش امام به عمل و علم در كساني چنين

 تعالي ظهور عصر براي تامّ آمادگي سوي به تكاملي روندي در را انشعملي هايانگيزه و

 روح و يكسو از عدل و قسط سمت به همگي منش و روش كه ايگونه به بخشند،مي

 .باشد سوم سوي از عقل و علم تكامل و ديگر سوي از نيازيبي

 منتظران كمالي مراحل

  ميشناسد را امام هاي برنامه بعد و را امام بعد و را پيامبر آن از بعد و را خدا شخص

 تالش دريابد، روشني به عصرش معصوم امام حكومت تحقق راستاي در را خود وظيفه

 مهياي را اشجامعه و خويش و سازد احيا برون و درون در را حضرت آن امر تا كندمي

 .يابدمي شايستگي فردي چنين گاهآنكند  زمانش امام مبارك وجود ظهور

 و گردد روشن ايمان فروغ و معرفت نور به قلبش و شود خود ولي عنايات فيض مجراي

 بود خواهد آن رودنباله نيز قالب شد، هدايت قلب چون

 نااميدي از منتظران رهيدن

 به اميد نور همچنين و ميايد وجود به بخش حيات زندگي او در شناحت را امام كه كسي

 نااميد لذا است نصرت و زمين در استخالف صالح عمل و ايمان اهل به خدا وعده كه اين

 برميدارد قدم استوار و بااميد راه اين در نميشودو

 به عمل در اوست، ظهير و ناصر خداوند كه بداند و باشد اميدوار چنين كه امّتي

 بود خواهد پيروز امّتي چنين و كرد نخواهد سستي اشوظيفه

 منتظران فضائل



 اِحدَي» فيض از اند،الهي اولياي واليت عارف حق، به كه( عج)عصر ولي حقيقي منتظران

 گردند؛مي مفتخر حضرت آن ظهور ادراك و ديدار به يا زيرا برخوردارند،[ 2]«الحُسنَيَين

 باشند كرده جهاد حضرتش همراه كه رسندمي كساني منزلت به يا

 قائم امام منتظران برابر در غائب امام داراندوست

 فقط كسي واگر عمل و علم زمينه در و كاركرد معنوي امور در يدبا هم بودن يار براي

 از ظهور زمان در و قائم امام نه است غائب امام دوستدار شخصي چنين اين زاهدبود

 كرد نخواهد پيروي امام جهادي دستورات

*** 

 تكاليف و ابعاد انتظار،. چهارم فصل

 انتظار آثار

 آينده به اميد. 1

 و فردي هايتالش و هاكوشش ها،حركت در بزرگي سهم كه نروش ايآينده به اميد

 .شودمي شمرده آثار اين از يكي دارد، اجتماعي

 اجتماعي و فردي هايعرصه در اصالحگرايي. 2

 ات كوشند،مي نيز خود جامعه اصالح در و كرد خواهند اصالح را خويشتن واقعي منتظران

 .آورند اهمفر را كريمه دولت آن تشكيل و ايجاد زمينه

 .مصلح هم و است صالح هم است، جهاني مصلح راستين منتظر كه آن اساس، همين

 .هاعرصه تمام در پيشرفت و پويايي تالش،. 3

 .نفساني فضائل به تخلق. 4



 و كندمي پيشه حيا او خليفه و سبحان خداي محضر در قرآن اساسي هايآموزه اساس بر

 دوري معاصي و هازشتي از و ديده، خويش امام و قح مشهد در را خود برون، و درون از

 .سازدمي نوراني را قلبش شده، او روح تنزيه موجب انتظاري چنين و كندمي

 ظهور براي آمادگي. 2

 باشد( عج)موعود موجود مهدي ظهور لوازم و شرايط واجد همواره بايدمي

 .السالمعليهم)بيت اهل تشريفي نگاه استحقاق. 6

 موالي مطلوب كند، چنين چون و است اسالم دستورات به حقيقي عامل واقعي منتظر

 ساير و خويش امام تشريفي نگاه و خاص عنايت مستحق و رسانيده انجام به را خويش

 شدخواهد( السالمعليهم)طاهره عترت

 هاانديشه شكوفاسازي. 7

 زا فرهنگ و دانش و عقل صاحبان و علما وقفهبي كوشش و سويي از علوم طبيعي سير

 ديشهان شكوفايي و فكر رشد زمينه و علمي معارف و مباحث گسترش سبب ديگر، سويي

 آوردمي فراهم را

 اعتماد مقام به باريابي. 8

 الگوسازي كاري، چنين با ندارد، نياز معصوم غير از قول نقل به معصوم ولي چند هر

 ولي و سبحان خداي حضور اكادر و نفس با مجاهده اثر بر انسان كه آموزاندمي و كندمي

 هب باشد، (السالمعليه)امام اعتماد مورد كه گيرد اوج پايه بدان تا تواندمي خويش عصر اهلل

 كند قول نقل او از معصوم امام كه ايگونه

 «البيت اهل منّا» رفيع جايگاه به ورود. 9

 و اوسط جهاد عرصه در را خويش كه( عج)منتظر حجت صادق و صالح منتظران بسا چه

 يميهرح نظره مشمول و اندباريافته( السالمعليهم)بيت اهل قبول بارگاه به و پرورده اكبر

 خوردر است، شده گرانبها طاهره عترت كيميايي نگاه اثر بر وجودشان مس و گشتند آنان



 گردن بر را «البيت أهل منّا» مدال و باريابند بيت اهل محمود مقام به شانوجودي مرتبه

 ...و ،«سلمان ،«ابوذر خادمهٍّ، فضّه نظير بزرگاني كه گونههمان ند،آويز

 منتظران وظايف و تكاليف

 شناسي امام. 1

 و توحيد معرفت اساس بر كه است، انتظار اهل مؤمن وظيفه اولين امام، و امامت شناخت

 و رما اساس بر و است خداوند خليفه پيامبر دانستيم چون گردد،مي استوار نبوّت شناخت

 پيامبر معرفت پرتو در را امام بايستمي گاهآن كند،مي كار و گويدمي سخن او وحي

 .بشناسيم

 تالش و پويايي. 2

 و دائمي حركتي منتظر انسانِ كه كندمي اقتضا انتظار معناي روشن و صحيح ادراك

( عج)تظَرمن امام ظهور مهياي را خويش جامعه و خود آن اثر بر تا باشد، داشته پويا تالشي

 سازد

 اخالقي كرائم به تخلق. 3

 عمل با هم و زبان با هم حقيقي انتظار

 شجاعت و شهامت مديريت، فرهنگ، تعالي. 4

 انسان پيام ادراك جهت الزم زمينه نخستين عمومي، فهم و تعقل فرهنگ، سطح تعالي

 حضرت آن منتظران وظايف ترينگرانمايه از مهم اين و خداست مطلق ولي ظهور و كامل

 را الهي معارف باشد، برخوردار باالتري و واالتر فرهنگ سطح از كه ايجامعه زيرا است،

 بهتر كينه و جهل امواج هجوم برابر در و ادراك بهتر كرد خواهد عرضه (السالمعليه)امام كه

 از دهدمي اجازه نه و گرددمي تجاهل و جهل گرفتار خود نه. كندمي دفاع و ايستادگي

 .شود استفاده سوء يگراند جهل



 و اجتماعي هايمديريت امور، تدبير به بخشيدن تعالي و رشد انتظار، اهل ديگر وظيفه

 به همواره آن بخشحيات احكام اجراي و دين زيرا است، شجاعت و شهامت ملكات اكمال

 است محتاج عنصر چهار اين

 (السالمعليهم)امامان و پيامبر سيره و سنت به اقتدا. 2

 قرآن با بايستمي ،(عج)عصر امام منتظر و نيست عترت و قرآن راه جز( عج)عصر امام هرا

 باشد آشنا ديگر سويي از عترت معالم و سيره با و سويي از هايشآموزه و

 (عج)زمان امام با ارتباط

 (عج)عصر امام با ارتباط ضرورت

 مال ل لرسو و للله ا يبواستج ا آمنو الذين ايها يا دل شدن زننده باعث قرآن با ارتباط

 دلهاست كننده زنده هم امام پس است قرآن عدل امام كه آنجايي از و بحببكم

 تنها نه خويش،( عج)عصر امام با انسان قلب و روح اتصال و واليت شامخ مقام با ارتباط

 سازدمي تتميم نيز را بشر نقايص بلكه كندمي تأمين را معقول حيات

 عج)زمان ماما با ارتباط چگونگي

 ختيس بسيار كار ايشان محضر به تشرف كه چرا كيرد انجام روح طريق از بايد ارتباط اين

 به آن ثواب اهداي و حضرت آن از نيابت به صالح اعمال و مستحبات دادن انجام. است

 انانس ارتباط تواندمي كه است هاييراه بهترين از( السالمعليهم)طاهره عترت طيّب ارواح

 رد انسان كه است آن نيابتي، چنين در حالت بهترين و كند تأمين را مبارك وجود آن با

 باشد نداشته ايخواسته امام آن از خويش عمل برابر

 (عج)عصر ولي از سفارت و بابيّت ادعاي

 امام با رابطه مدعي كه رودمي كار به كساني درباره( سفارت) و[ 1(]بابيت) واژه دو

 ؛[2]است رسيده هاآن به دستورهايي (السالمعليه)امام از كه كننديم ادعا و بوده( عج)عصر

 در هك اندگرفته حضرت آن از را هاييآموزه و يافته دسترسي (السالمعليه)معصوم امام به يعني



 ميان واسطه كه وي از را سخنان اين كه آناني و او براي هاآموزه آن صورت اين

 اين است، الهي دستوري و شرعي حجت شنوند،مي است شده ديگران و (السالمعليه)امام

 آن به( عج)عصر ولي حضرت با ارتباط مدعيان گرچه است ادعايي چنين حقيقي معني

 نكنند تصريح

 پيام اي حكم تلقي و سفارت مدعيان تكذيب نقل، دستورهاي برآيند و عقل حكم اساس بر

 است رتحض آن واقعي منتظران و دوستان وظيفه امام آن سوي از

 خود كه گردند، اسالمي احكام جعل يا تبديل يا تغيير مدعي ميان، اين در كه بسا چه

 .آفريندمي مرج و هرج

 (عج)مهدوي دعاي آينه در منتظران وظايف

 :فرمودند زمان امام خود را دعا اين

 ديباله وأكرمنا الحرمة وعرفان النيّة وصدق المعصية وبُعد الطاعة توفيق ارزقنا اللّهمّ

 من وننابط وطهِّر والمعرفة بالعلم قلوبنا وامأل والحكمة بالصواب ألسنتنا وسدِّد واالستقامة

 والخيانة الفجور عن أبصارنا واغضض والسرقة الظلم عن أيدينا واكفف والشبهة الحرام

 مينالمتعلِّ وعلي والنصيحة بالزهد علمائنا علي وتفضّل والغيبة اللغو عن أسماعنا واسدد

 اءبالشف المسلمين مرضي وعلي والموعظة باالتباع المستمعين وعلي والرغبة هدبالج

 اإلنابةب الشباب وعلي والسكينة بالوقار مشايخنا وعلي والرحمة بالرأفة موتاهم وعلي والراحة

 الصبرب الفقراء وعلي والسعة بالتواضع األغنياء وعلي والعفّة بالحياء النساء وعلي والتوبة

 لبالعد االُمراء وعلي والراحة بالخالص االُسراء وعلي والغلبة بالنصر الغزاة يوعل والقناعة

 والشفقة

 ام واقض والنفقة الزاد في والزوار للحجاج وبارك السيرة وحسن باإلنصاف الرعية وعلي

 الراحمين أرحم يا ورحمتک بفضلک والعمرة الحج من عليهم أوجبت

 

 منتظران شخصي وظايف



 شخصي امور

 ابعاد در روزي درخواست ضمن و باشد بزرگ خداوند با پيوند اهل بايد منتظري هر. 1

 :كند تالش خويش در صفات اين استقرار و كردن دروني براي ذيل،

 طاعت توفيق. أ

 معصيت از دوري. ب

 خالصانه نيت. ج

 الهي محرّمات شناخت. د

 محري شكستن بهساب چه ندارد، پاس را آن حريم و نشناسد را الهي محرمات كه منتظري

 آيد گرفتار هاآن

 از هك است بايسته برد،مي سر به عصرش هايانسان ترينكريم انتظار در كه انساني. 2

 خويش و كند طلب كرامت اسباب در را خود كرامت حفظ و ازدياد و اعطا كريم خداوند

 .ننشيند پاي از خواسته آن تحقق در هم

 خاص تكويني هدايت درخواست. أ

 رد را تكوين هدايت افاضه زمينه عملي، جهد و علمي تالش با كه است منتظر سانان بر

 بالهُدي واكرمنا: دهد پرورش لحظه هر خويش

 هدايت مسير در استقامت درخواست. ب

 از تصيان زبان گفتاري نيک توفيق رواين از است، انسان انديشه و عقل ترجمان زبان،. 3

 .است ضروري انتظار اهل براي آن

 گفتن صائب سخن. أ

 .گفتن سخن حكيمانه. ب



 اين در. نيست آن شايسته مظروفي هر كه است مباركي ظرف منتظر، انسان قلب. 4

 در راستين منتظران وظيفه هم و معرفي مؤمن قلب شايسته مظروف هم شريف دعاي

 :است شده بازگو موضوع اين

 علم نور كسب. أ

 تمييز با كه شودمي اطالق علمي به و ستا علم از اخصّ معرفت: معرفت نور كسب. ب

 است راستين منتظران بر. است همراه آن خصوصيات ادراك و خود غير از معروف كامل

 نايل عرفتم كسب به علوم گستره به بخشيدن عمق با و نكنند بسنده علم اكتساب به كه

 هست علم معرفتي هر كه آيند،

 اقتصادي امنيت حوزه

 فوظاي از باشد انسان ارتزاق و درآمد زمينه كه مشروعي و سالم اقتصادي فعاليت داشتن

 است انتظار اهل

 خطوط از گذشتن محصول عادتاً كه نامشروع و ناسالم درآمدهاي و اموال از دوري. أ

 .الحرام من بطوننا وطهّر: است ديگران حق در اجحاف و ظلم و الهي احكام

 والشبهة: است نامشخص و مبهم هاآن نبود حرام يا حالل كه درآمدهايي از پرهيز. ب

 اجتماعي امنيّت حوزه

 :است ذيل وظيفه شش به عمل برآيند اسالمي جامعه اخالقي و اجتماعي امنيت تأمين

 :است گرديده بيان شريف دعاي اين در كلّي عنوان دو با كه ديگران حقوق رعايت. 1

 حق در خواه است؛ ظلم يحقيق معناي حق، صاحبان حقوق نكردن ادا يا كردن ضايع. أ

. معنوي يا باشد مادي مخلوقات؛ حقوق يا باشد الهي حقوق از ديگران؛ يا باشد خويش

 .الظلم عن أيدينا واكفف: است منتظر مؤمنان وظايف از مراتبش جميع در ظلم از دوري

 يحق آن به نسبت ديگري كه را مادي غير يا مادي چيزي دانايي و قصد با انسان اگر. ب

 نامندمي سارق را فردي چنين بگيرد، او از شرعي موجّه دليل بدون و مخفيانه ددار



 اندحق جمال گوناگون هايجلوه بر نظاره اليق پاك، هايچشم. 2

 است شده سفارش اساسي عامل دو با چشم صيانت رو اين از

 دد،گر آشكار گناه و فسق و نشود عمل انساني اخالق اعتدال و تقوا مقتضاي به وقتي. أ

 فجور و شودمي معنا چيز همان حسب به ءشي هر خصوص در فجور. نمايدمي رخ فجور

 از دوري. تقواست اقتضاي خالف هاآن رؤيت كه باشد مناظري بيننده كه است آن چشم

:  اندبسته الهي ذخيره آخرين ديدار به دل كه است كساني وظيفه اولين عملي، چنين

 .الفجور عن أبصارنا واغضض

 آن هب يا رودمي توقع كسي از تشريعاً يا تكويناً كه عهدي خالف بر كه است آن خيانت. ب

 .بپرورد دل در نيّتي يا كند كاري است، شده موظف

 رد نباشد، قابلي گوش اگر ولي اند؛تامّ فاعليّت مقام در اگرچه الهي، سخن و حق حرف. 3

 ،بردمي سر به زمانش اهلل ولي نتظارا در كه ايجامعه و فرد. نشست نخواهند ثمر به دل

 دو هب عمل با نيز مهم اين و باشد تامّ نيز قابليّت در تا بدارد منزّه را گوش هماره بايدمي

 :است شدني دستور

 سانان و است لغو نباشد برخوردار فكري پشتوانه از و بوده ثمربي كه عملي يا سخن هر. أ

 هبايست عصر امام راستين منتظران بر. بردمي خاطر از را خدا و كشاندمي بيهودگي به را

 .اللغو عن أسماعنا واسدد: بكوشند آن صيانت در لغو به نسپردن گوش با كه است آن

. ودش ناراحت بشنود، اگر كه شود گفته سخني مسلماني سر پشت كه است آن غيبت. ب

 پس دارد، عمده نقش هدايتي، قابليت تضييع و انسان روح كدورت در بزرگ، گناه اين

 .والغيبة: بپرهيزند سخناني چنين به سپردن گوش از منتظر مؤمنان كه رواست

 هاگروه وظايف

 علما وظايف. 1

 زا اند،امّت سداد و صالح پيشگامان دين، حريم پاسداران و الهي علوم عالمان ويژه به علما

 دارند هدهع بر( عج)الهي حجّت آخرين ظهور سازيزمينه در مؤثري نقش رواين



 :از است عبارت دانشمندان عمده وظيفه دو

 زهد. أ

 از. است ناخالصي و شائبه هر از نزاهت و تمام خلوص معني به «نُصح» واژه: نصيحت. ب

 انديشه در هم بايد دانشمندان كه آيدبرمي چنين نوراني بخش اين

 لوصخ و يكرنگي با هم و باشند پيراسته ايكننده آلوده شائبه هر از خويش فعل و قول و

 نكنند كار و نگويند سخن نينديشند، آنان صالح و خير به جز و باشند امّت خيرخواه

 دانشجويان وظايف. 2

 اندوزيعلم راه در تالش. أ

 است شديد ميل و اكيد تمايل رغبت،: علم كسب در رغبت. ب

 مستمعان وظايف. 3

 به خاص ظرافتي با شجويان،دان زمره در نه و هستند علما سلک در نه كه مردمي از

 است شده ياد «مستمعين»

 چيزي يا كسي سر پشت در اراده و ميل با همراه حركت متابعت، معناي اقتضاي: اِتّباع. أ

 است

 موعظه. ب

 است ارشاد قبول و پندپذيري يعني «اتعاظ» معناي به اينجا در

 كهنساالن. 4

 سنگيني و متانت معناي به وقار: وقار حفظ. أ

 .است، روحي و جسمي آرامش و استقرار همانا كه سَكينه: سَكينه فظح. ب



 كه يگريد تحريكي زمينه هر يا غضب هنگام به تا است بايسته و شايسته منتظر پيران بر

 فظح را خويش وزانت و آرامش كشاند،مي رفتار و گفتار در ثباتيبي و اضطراب به را آنان

 والسكينة: كنند

 جوانان. 2

 جواني نعمت از صيانت راه بهترين هميشگي، مراقبت و بزرگ خداي با ئميدا ارتباط

 .است

 منتظر جوانان. است سبحان خداي به تامّ توجّه و خدا غير از گرداندن روي انابه: اِنابه. أ

 همنزّ خداست غير هرچه از را شانانگيزه و انديشه ساحت نفس، تزكيه و تهذيب با بايد

 كنند

 .توبه. ب

 زنان. 6

 .امنيت و آرامش از درخور سهمي كه رو آن از انداسالمي جامعه از مهم بخشي هازن

 است زنان نظيربي نقش وامدار جامعه رواني

 .است عيب و زشتي و آلودگي نوع هر برابر در نفس از مراقبت معناي به حيا: حياء. أ

 :عفت. ب

 به لفضائ اين تصاصاخنفساني  شهوات و تمايالت از نفس نگهداشتن يعني عفت، حفظ

 زنان براي و است زيبنده فردي هر بر عفت و حيا ارزشمند اوصاف بلكه نيست؛ بانوان

 .ترزيبنده

 ثروتمندان. 7

 تواضع. أ



 فقر همانا كه تريدست فرو مرتبه در را خويش نفس بيرون و درون از كه معنا بدين

 ار خويش و دانسته خدا نآ از را خود ثروت و بشناسند است متعالي ايزد به نسبت محض

 بالتواضع األغنياء وعلي: ببينند خدا بندگان ساير رديف در

 هانآ بر الهي تفضل شكرانه به كه است منتظر ثروتمندان و اغنيا بر: بخشيوسعت. ب

 نيازمندان شناسايي با كنند، ادا را... و زكات و خمس ونچ خويش شرعي حقوق تنها نه

 باشند مؤثر توانندمي تا ديگران ندگيز تنگناهاي رفع در بكوشند

 پذيرآسيب اقشار وظايف. 8

 صبر. أ

 قناعت. ب

 فرماندهان و حاكمان وظايف. 9

 است تفريط و افراط ميان حركت معناي به عدالت: عدالت. أ

 شفقت. ب

 قدرت و قاطعيت و صالبت همراه آسانگيري و دلسوزي كه مشفقانه رفتاري برگزيدن

 است،

 نظامي وهاينير وظايف. 11

 نصر. أ

 جهت در تالش نظامي نيروهاي وظيفه اولين پايه، اين بر[ 1(.]يَنصُركُم اهللَ تَنصُرُوا اِن)

 و: گردند برخوردار سبحان خداي نصرت از راه اين از تا است دين كيان از دفاع و تقويت

 .بالنصر الغزاة علي

 غلبه. ب



 آخرين و تاكتيكي و تكنيكي هايتوانايي به دستيابي جهت در تالش سويي، از

 استقامت، و صبر و ايمان تقويت جهت در كوشش طرفي از و دفاعي دستاوردهاي

 اِن) ؛[2(]وعَدُوَّكُم اهللِ عَدُوَّ بِهِ تُرهِبونَ الخَيلِ رِباطِ ومِن قُوَّةٍ مِن استَطَعتُم مَا لَهُم واَعِدّوا)

 (.اَلفا يَغلِبوا مِائَة مِنكُم يَكُن واِن مِائَتَينِ يَغلِبوا صبِرونَ عِشرونَ مِنكُم يَكُن

 (رعية) مردم توده وظيفه. 11

 انصاف. أ

 و اعتدال رعايت اسالمي، حكومت برابر در نيز و هم برابر در مردم توده وظيفه نخستين

 است انصاف همان يا حق اداي در مساوات

 :سلوك حسن. ب

 مقام در حضرت كه شودمي استفاده( ةرعي) واژه بردن كار به و( االُمراء علي و) قرينه به

 و ناتامكا به توجّه... اين بر بنا يكديگرند با اسالمي امّت و حكومت متقابل وظايف بيان

 و نواقص رفع و هاپيشرفت حصول براي اسالمي دولت دادن ياري و موجود هايتوانايي

 يرةالس وحسن: است وظيفه اين به عمل مصاديق از اسالمي جامعه هايكاستي

 منتظران وظايف ديگر

 آن پيروان وظايف از (السالمعليه)معصوم امام منويات تحقق جهت در كوشش كه آنجا از

 آيدمي شمار به منتظران وظايف از نيز آن زمينه ايجاد است، حضرت

 زا( اجتماعي تأمين مانند) بهداشتي و پزشكي خدمات و عمومي بهداشت سطح ارتقاي. 1

 سوي از بيماران صحت و شفا اعطاي ابزار زيرا است، اسالمي حكومت و مردم آحاد وظايف

 والراحة بالشفاء المسلمين مرضي علي و: است متعالي خداوند

 الهي رحمت و رأفت طلب و رفتگان از كرد ياد. 2

 زنداني و اسير فقدان. 3



 و اجتماعي امنيت تأمين براي ريزيبرنامه و جوييچاره: گفت توانمي اساس اين بر

 و جوييچاره نيز و هاستانسان اسارت اصلي عامل كه جنايت و جرم هايزمينه از كاستن

 جهت در تالش و هابدهي ديه، پرداختن با هستند بند در كه آنان رهايي براي كمک

 به بايد منتظر جامعه كه است اموري از... اندآمده اسير دشمن چنگال در كه آناني آزادي

 .الراحة و بالخالص االُسراء يعل و: گمارد همّت آن

 عمره و حج مسئله بر تأكيد. 4

 راستين منتظران نيايشي وظيفه عهد، دعاي

 منتظران عالوه بر اقدانات عملي بايدكه از دعا و نيايش هم غافل نشومد

 

 (عج)مهدوي فاضله مدينه تا ظهور از. سوم بخش

 آفتاب ظهور تا. ... يكم فصل

 ظهور ضرورت

 قرآن ظهور و وجود ضرورت از توانمي را( عج)نهايي منجي و امام ينآخر ظهور ضرورت

 هستند يكي ثقلين حديث اساس بر دو اين كه چزا گرفت نتيجه طبيعت جهان در

 :جامعه در رانق ظهور ضرورت

 هُدًي) هاانسان هدايت جمله از كند؛مي تأمين را فراواني اهداف كريم قرآن انزال. 1

 طبِالقِس النّاسُ لِيَقومَ: )عدل حكومت برپايي براي آنان تنبرانگيخ ،[1(]لِلنّاس

 کَاِلَي اَنزَلنهُ كِتب: )هدايت نور و روشنايي به جهل تاريكي و تيرگي از بشر كردن خارج

 (النّور اِلَي الظُّلُمتِ مِنَ النّاسَ لِتُخرِجَ

 و كند لنزو طبيعت عالم در شريف كالم اين كه است آن گرو در اهداف اين تحقق. 2

 قرآن عمومي اهداف از دسته آن تا گيرد قرار بشر عموم دسترس در و يابد كتبي وجود

 شود تأمين كندمي لحاظ آن كليّت به را انساني جامعه كه



 اهدافي تعالي خداي اگر بنابراين است، قرآن همتاي و عِدْل عصر هر (السالمعليه)معصوم امام

 است صادق نيز (السالمعليه)معصوم امام درباره هدافا همان برشمارد، قرآن نزول براي را

 حجاب پس در همواره كه صورتي در اسالمي امت امامت به امام نصب و جعل از پس

 گاه هيچ باشد، نداشته مشهودانه حضور و نكند ظهور مردم هايتوده ميان و باشد غيبت

 شد نخواهد عملي امامت عمومي اهداف از دسته آن

 و ضروري موعود موجود مهدي عصر، امام اعظم اهللولي مبارك وجود هورظ اساس، اين بر

 است حتمي

 ظهور عام آثار

 شدگان داده نعمت صراط احياي. 1

 (عَلَيهِم اَنعَمتَ الَّذينَ صِرطَ  المُستَقيم الصِّرطَ اِهدِنَا)

 الشُّهَداءِو والصِّدّيقِينَ النَّبِيّينَ مِنَ هِمعَلَي اهللُ اَنعَمَ الَّذينَ مَعَ فَاُولئِکَ والرَّسولَ اهللَ يُطِعِ ومَن)

 (رَفيقا اُولئِکَ وحَسُنَ والصّلِحينَ

 نآ بايدمي هاآن صف به پيوستن براي كه دارد لوازمي شدگانداده نعمت طريق پيمودن

 هاستآن از يكي «نبودن مجرمان پشتيبان» كه شود تحصيل نيز لوازم

 پرتو در و شودمي احيا هاراه اين تمام كنند، ظهور( جع)عصرولي مبارك وجود كه گاهآن

 جرمانم پشتوانه و پشتيبان شكلي هر به اينكه از طريق اين پويندگان بزرگ، نعمت اين

 احياي جهتدر  خود توان تمام با نعمت اين اثر بر كه چرا بود، خواهند امان در باشند

 كنندمي قيام باطل اماته و حق

 تاريخ عطف نقطه ظهور،. 2

 در بخشحيات و عميق تأثيراتي نيز آنان شاگردان از برخي و معصوم امامان و الهي انبياي

 و نور سوي به تيرگي و انحطاط از را انساني جوامع حركت جريان و داشته بشر تاريخ

 به بخشيدن سو و سمت در گرچه تاريخ، درخشان نقاط اين. اندكرده معطوف رستگاري



 از ايگوشه در تأثيرشان دامنه اند،بوده همداستان واحد ايقبله يسو به انساني جوامع

 نقطه همان( عج)عصر امام مبارك وجود ظهور. است بوده متفاوت زمان از ايزاويه و زمين

 و زمين تمامي وسعت به ايگستره در را بشر جامعه جريان كه است جهانشمولي عطفِ

 داردمي عطوفم تعالي و هدايت سوي به خود، زمان تماميت

 فرودهاي و فراز تمام كنندهتأمين انگيزه، و انديشه يا عمل و علم جنبه دو كه آنجا از

 و نهدمي شگرف تأثيري جنبه دو هر در( عج)عصر امام مبارك وجود است، انساني جوامع

 و سح بشر، عقول اثاره با حضرت آن علم، و انديشه بُعد در: آفريندمي نهايي عطفي نقطه

 نور به و آورددرمي وحي خدمت به نيز را عقل و عقل فرمانروايي تحت را وهم و خيال

 معطوف حق به را جامعه ادراكي مجاري تمامي بدينسان كند؛مي هدايت الهي كالم

 .رساندمي تعالي به و كندمي

 را هاغضب و هاشهوت ها،دفع و هاجذب گريزها، و هاگرايش نيز عمل يا انگيزه بعد در

 و تكميل وحي رهبري به را عملي عقل گاهآن و بردمي عملي عقل اداره و اراده تتح

 و كندمي منعطف هدايت و نور مستقيم راه بر را ايكجراهه هر بدينسان و سازدمي تتميم

 فسن هواي كه عطفي نقطه دهد؛مي شكل را بشر عالم عطف نقطه ترينجهاني گونهبدين

 تأمين را بشر جامعه سعادت و گرداندبرمي وحي محور بر را بشر آراي و هدايت بر را

 كندمي

 بشر جامعه دادن ثمر روز ظهور،. 3

 اين اما يابد؛مي دست تازه موفقيتي به روز هر خود رشد و تكامل مسير در بشر جامعه

 از هجنب يک تنها يا صنعتي؛ رشد مانند نيست انسان انسانيت حوزه در يا هاپيشرفت

 كه نشست خواهد بار به گاهآن بشر جامعه درخت آنكه حال سازد،مي كاملمت را انسان

 عدالت و حق محور بر انگيزه، حوزه در هم و باشد داشته صائبي رأي انديشه، بُعد در هم

 يدخورش پرتو در جز كند،مي تأمين را انساني حيات حقيقت كه كمالي چنين و كند عمل

 آمد نخواهد دست به امامت و واليت درخشان شعاع و نبوت و وحي



 را انگيزه و انديشه آفات كه است( عج)اعظم اهلل ولي ظهور محصول شيريني، ميوه چنين

 ساخته دور بشر جامعه از

 الهي منّت جلوه ظهور،. 4

 و كسوف هيچ و نيست زوال محكوم و پذيردنمي افول كه است نعمتي آن «منّت»

 ندارد را منيرش سراج كردن سردهف توان عاملي هيچ و تابدبرنمي را خسوفي

 تيمنّ را آن و خواندمي نعمتي چنين را و سلم( آله و عليه اهلل صلي) اعظم نبي نبوت سبحان خداي

 (اَنفُسِهِم مِن رَسوالً فيهِم بَعَثَ اِذ المُؤمِنينَ عَلَي اهللُ مَنَّ لَقَد: )شماردمي مسلمانان بر

 است بندگان بر الهي هايمنّت زا نيست نبوت مستمر فروغ جز كه نيز امامت

 از موعود موجود مهدي جمال خورشيد كه است هنگامي عظيمي، نعمت چنين تام ظهور

 الَّذينَ عَلَي نَمُنَّ اَن ونُريدُ: )بخشدمي روشني را عالم و آيدمي در به غيبت ابر پس

 (الورِثين ونَجعَلَهُمُ اَئِمَّةً ونَجعَلَهُم االرضِ فِي استُضعِفوا

 قائم قيام اهگ

 به هرگز آن، استتار بر تأكيد و ظهور وقت تعيين عدم اين و نيست معلوم ظهور زمان

 نيست ظهور زمان از كامل انسان اطالع عدم لزوم معني

 ما: »مودفر بلكه نيستيم آگاه ظهور وقت از ما كه نفرمود بصيرابي به (السالمعليه)صادق امام ه

 «كنيمنمي معيّن را وقتي

 ظهور عصر عمومي يسيما

 تمخا ظهور عصر با مشابه وضعيتي جهان (السالمعليه)االولياء ختم حضرت ظهور قدم پيش در

 اصول و بوده متنوع هاينحلت و متعدد هايملّت داراي جهانيان: داشت خواهد االنبياء

 حاكم قانون و مهجور المللي بين تعهدات و مواثيق متروك، انساني اصول فراموش، الهي

 .بود خواهد[ 1(]استَعلي مَنِ اليَومَ اَفلَحَ قَد) فرعوني خوي ها،انسان ميان مناسبات بر



 جامعه و الهي معارف و مقدس هايكتاب دين، از متعدد هايقرائت اثر بر ديگر، سوي از

 بود خواهد روروبه نبوي عصر از ترپيچيده مشكلي با انساني

 ظهور گاهجلوه

 كنار در مكه شهر از مهدوي، جمال شمس( السالمعليهم)اهرهط عترت روايات اساس بر

 به را مردم جبرئيل و ايستاده مقام و ركن ميان كه كرد خواهد طلوع حالي در و كعبه،

 دايص «بقيةاهلل أنا» فرياد با نيز وي و خواندفرامي خداست با بيعت همانا كه او با بيعت

 رساندمي جهانيان گوش به را مباركش

 حاكمي ظهور، از پس حضرت آن زيرا اوست، قيامگاه آغازين بلكه ظهور محل تنها نه مكه

 كرد خواهد اقدام اشجهاني رسالت دادن انجام به خود و گماردمي مكه بر را

 جوامع قوام و قيام محور يعني كعبه باشدكه اين كعبه كنار از حضرت آن ظهور سرّ

 بشريت جهان تمام گستردگي به الهي قيامي نيز حضرت آن انقالب و ظهور و انساني

 .اوست به وابسته انساني جوامع انسانيت قوام كه است

 كندمي اصالح شبه يک را او كار خداوند

 دآينمي گرد او دور به عالم نقاط دورترين از نفرند 313 كه اصحابش

 ظهور هنگام رخدادهاي برخي

 (السالمعليه)مسيح نزول. 1

 ترينمهم از يكي( عج)عصر امام به نماز در حضرت آن اقتداي و (السالمعليه)عيسي نزول

 قتداا تو به تا بگذار نماز ما براي بيا: گويدمي( عج)زمان امام آنان ساالر هنگام آن در وقايع

 يعني) شما از برخي امت اين گراميداشت باب از واال خداوند: گويدمي حضرت آن. كنيم

 است داده قرار ساالر و بزرگ ديگران بر را(( عج)عصرولي

 كهف اصحاب حضور. 2



 است حوادثي ديگر از نيز( عج)عصرولي خدمت در آنان حضور و كهف اصحاب شدن زنده

 اندكرده اشاره بدان احاديث برخي كه

 سفياني لشكر شدن نابود. 3

 (.عج)زمان امام با جنگ در سفياني ملعون لشكر مسخ

 خاص محبان شدن مبعوث. 4

 اندوقايع اين از عصمت خاندان محبان و شيعيان از خاصان نشد برانگيخته

 مهدوي كريمه دولت. دوم فصل

 فَرَج خوش روزهاي

 پيروزي تا ظهور از

 بايد بلكه خير كند دگرگون را دنيا بخواهد عادي غير  طرق از امام كه نيست طور اين

 ببندند جهاد به كمر ياران

 قلوب انگيزدل بهار ظهور،

 (مَوتِها بَعدَ االرضَ يُحي اهللَ نَّاَ اِعلَموا)

 مقدس ظهور بر را مرگ از پس زمين مجدد حيات كه هست نيز رواياتي آن، بر افزون

 جتح آخرين دست به كه داندمي عدالتي بيانگر را آيه و كندمي تطبيق( عج)عصر ولي

 زندگي را آن و كندمي آكنده داد و عدل از را زدهستم زمين و شودمي حاكم( عج)الهي

 بخشدمي دوباره

 بر) دارد معنوي مرگي و زندگي طبيعي، مرگ و حيات از غير زمين كه شد روشن چون

 رغبت اب و ميكند تسبيح را خدا پيوسته است آن در آنچه و زمين ميگويد كه آياتي اساس

 را كه بفهمد ميتوند كه دراد شعور و ادراك زمين كه ميشود معلوم ميآيد خدا سمت به

 اهللَ اَنَّ اِعلَموا) چون آياتي استناد به و( بداندد سلب خدا از را صفاتي چه و كند يحتسب

 توانمي گويد،مي سخن مرگش از بعد زمين كردن زنده از كه[ 2(]مَوتِها بَعدَ االرضَ يُحي



 سطح در بشر نفاق و كفر و جهل و زدگيستم دوران را زمين معنوي مرگ مراتب از يكي

 احياي را الهي ذخيره آخرين نوراني قيام و ظهور بركت پر هنگامه و انستد المللي بين

 درهم ظلمت صحيفه و ستم طومار رسيدنش با كه ناميد، زمين حقيقي بهار و معنوي

 از يزلبر زمين و بيدار را شرك و كفر بستر در خفته جهان اشمسيحايي نفس و پيچدمي

 سازدمي سرشار داد و عدل از را بيداد

 .است انگيزيدل بهار همان اين

 مهدوي رسالت

 انبيا تمام رسالت در كه است عناصري همان الهي، ذخيره آخرين رسالت محوري عناصر

 از حراست وحي؛ سراج پاسداشت و افروختن: اساسي عنوان دو شامل كه است بوده

 است بشر بصيرت ديده و عقل مصباح سالمت

 برساند مقصد به را جامعه تواندمي عقلبي وحي هن كه اندتنيده هم در چنان وحي، و عقل

 را عقل كار وحي نه و كندمي را وحي كار عقل نه. وحي بدون عقل نه و

 مهدوي مدينه هندسه

 حكومت هايسرفصل نخستين بشر، عقل احياي و بصيرت اصالح و وحي چراغ افروختن

 الهي كتاب ترجمان و همتا و امامت و واليت مقام وارث خود كه او. است مهدوي حق

 از را وهم حجاب و بصيرت از را غرور پرده و سازدمي پرفروغ را وحي درخشان چراغ است،

 سعادت وحي نور پرتو در و تعقل و بصيرت چشم به انسان تا زدايد،مي بشر عقل چهره

 و گذارد قدم مستقيم طريق در و كند اصالح را خويش حركت و شناخته باز را خويش

 دريابد را خويش ختيخوشب نهايت

 را نآ زيربناي كه حكومتي گردد؛مي تأسيس «هلل البيعة» اساس بر مهدوي كريمه دولت

 كندمي تأمين عدل و قسط را آن روبناي و توحيد

 نآغازي نقطه تواندمي ظهورند عصر فراعنه كه آنان و فرعوني انديشه با مبارزه و مقابله

 باشد، حضرت آن قيام رسمي برنامه



 را آن شهروندان هايويژگي و ترسيم را( عج)مهدوي مدينه هندسه كه گرانبهايي ديثاحا

 ديگر به و مردمش قلوب غناي از هم و دهندمي خبر جامعه عدل از هم كنند،مي تصوير

 است، گشته جاري وحي سرچشمه از كه حضرت آن حكومت اساسي قانون اصول سخن،

  مهدي امام]استغنا، وحر تقويت مژده هم و دهدمي عدل نويد هم

 مهدوي آرمانشهر هايويژگي

 در ديگر و ميشود پيروز...  و پرستي بت و  شزك تمامي بر خدا دين حكومت اين در

 نيست تقيه هيج جاي ديگر دشمنان با برخورد

 مهدوي مدينه در عدل هايجلوه

 ود ديگر، وييس از هاانسان قلوب در نيازيبي روح تقويت و سويي از داد گسترش و احيا

 است( عج)مهدوي آرمانشهر مهم شاخص و اساسي ركن

 ماند؛ نخواهد عدالتيبي از اثري( عج)مهدوي مدينه استغناپرور و گسترعدالت فضاي در

 و عدالت آفت كه حساببي هايبخشش و بذل. سياسي يا اقتصادي هايعرصه در خواه

 و كم هيچبي گردد،مي عطا او به حقي صاحب هر حق و رودمي ميان از است، انصاف اُفت

 شدن ضايع يا كاست

 (عج)مهدوي حكومت در عملي و نظري عقل كمال

 ات و شودمي تأمين عملي عقل راهبردهاي و نظري عقل هدايت پرتو در بشر سعادت كمال

 به انساني مبارك درخت نرسند، خويش اليق كمال به انسان سعادت مهمّ عامل دو اين

 نشست نخواهد ثمر

 حضرت و نيست عدالت و علم جز عملي و نظري عقل بُعد در انساني طوباي درخت ثمره

 ميرساند خود كمال به را دو اين

 (عج)مهدوي مدينه در قضا و اجراء



 فراهم هاآن اجراي زمينه كه را احكامي و كندمي احيا را اسالم معطّل احكام و قوانين

 گذارد خواهد اجرا جايگاه به ،ايمان اساس بر ارث تعلق مانند است، نبوده

 همين وبر دارد دوش بر مظلومان حق احقاق و عدل اقامه در ويژه مأموريتي حضرت آن

 به استناد اساس بر قضايي منازعات در كه اشگرامي پدران و اجداد از متفاوت اساس،

 كندمي حكم واقع به او كردند؛مي حكم ظاهر به قسم، و شهادت

 (عج)مهدوي دولت پرتو در لوژيتكنو و صنعت پيشرفت

 مهه توسعه و يتكنولوژ صنعت، در بشر شكوفايي دوران حضرتش حكومت نوراني عصر

 و رودمي كمال به رو فزاينده ايگونه به شهري توسعه و آبادي عمران،: است جانبه

 ظهور، عصر روايات برخي در. يابندمي فراوان وسعت توسعه اين نماد عنوان به مساجد

 در: است گرديده بيان چنين معماري و عمران صنايع در رشد و توسعه اين از ايهنمون

 شودمي ساخته در هزار با مسجدي كوفه شهر از بيرون

 كه ايگونهبه داد، خواهد رخ شگرف تحوّلي نيز تكنولوژيكي و صنعتي هايپيشرفت در

 ندباش كه كجا هر در نآنا و گويدمي سخن او: بود نخواهد پيكي يارانش و حضرت آن بين

 شنونمي را صدايش و بينندمي را وي

 (عج)مهدوي حكومت در داريدين نظيربي جلوه

 زا جهان جمعيت بيشتر و خوردمي چشم به دينداري از هاييجلوه كنوني دنياي در گرچه

 ربش عمومي گرايش حضرت، آن حكومت روزگار در اند،ابراهيمي اديان از يكي به متدينان

 را دينداري هايجلوه ترينبزرگ است، محمدي ناب اسالم جوهره كه عدل و حق به

 آخرين دست در كه ناب اسالم پرچم تحت هاانسان تمام كه ايگونه به آفريند،مي

 آيندمي گرد است الهيحجت

 

 

 قيامت تا... 



 موجود مهدي حق حكومت ناپذيروصف هايزيبايي و فردمنحصربه هايويژگي رغمبه

 نيز زمان آن در بشري جامعه عدل، گسترش و حق دين شدن گيرهمه و( عج)موعود

 را هاانسان از برخي هايدل نيز دوران آن در نفاق و كفر زيرا بود، خواهد اختالف شاهد

 وايل زير ماليات، و جزيه پرداخت با و نپذيرفته را اسالم كه آنان سويي از و كندنمي رها

 و كينه باطلشان برعقيده جحود و جمود بر افزون و كننديم زندگي اسالمي حكومت

 و كشيد نخواهند افكنياختالف از دست پرورانند،مي دل در را خدا حجت دشمني

 رسيد خواهد شهادت به تبهكار مخالفان دست به حضرت آن مبارك وجود نيز سرانجام

 از (السالمعليه)صادق ضرتح شريف روايت از را( عج)عصر امام شهادت با قيامت برپايي رابطه

 مامنه واحد اليصلح أخوان العادل السلطان و اإلسالم: دريافت توانمي روشني به پدرانش

 له حارس ال وما فمنهدم؛ له اُسر ال ما و حارس، العادل والسلطان اُسٌّ اإلسالم: بصاحبه اِالّ

 يبق مل اإلسالم، من أثر يبق لم وإذا اإلسالم من أثر يبق لم قائمنا رحل إذا فلذلک. فضائع

 الدنيا من أثر

 

 والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته       

 

 در اختیار ما قرار دادند. و کردند خالصهرا  کتابکه  «رامین اژدری» با تشکر از آقای*
 

 


