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  2ج/»اتمام حجت«- ريركبيدانشگاه ام
اگر حق خيلي : سنت الهي/است» اتمام حجت« ظهور، »مقدمات« نكته در ارتباط با نياكنون مهمتر: پناهيان

 »يي نهااميق« برسد تا اني به پادي با»اتمام حجت« ندي فرآ/شود ميرا نپذيرد نابود  كس آنروشن شود، هر 
 چه »اتمام حجت«ما در فرآيند /خشي از فرآيند اتمام حجت بودرهبر انقالب بامام و نامة / رخ دهد

  اي داريم؟ وظيفه

. كنـد  ي م ي سخنران ري كب ري در دانشگاه ام   »اتمام حجت « اول، سه شب با موضوع       ية به مناسبت فاطم   اني پناه نيحجت االسالم و المسلم   
   :ديخوان ي را م جلسهدومين از مباحث مطرح شده در يا دهيدر ادامه گز

    شود؟  پيروز ميحق،  و باطلحق نزاع شود كه در چه مير آخرالزمان د
      و  حـق شود كه در نـزاع  واقعاً چه مي. صورت دقيق نگاه كرد به» اتمام حجت«در ارتباط با ظهور و اتفاقات آخرالزمان، بايد به مفهوم 

با وجود بزرگترين اولياء خدا به اين شكل پيـروز          شود؟ همان حقي كه در طول تاريخ          باطل در آخرالزمان، اين حق است كه پيروز مي        
 هم) ع(رسد و در واقع امام زمان شود كه در آستانة ظهور و در دروان غيبت ولي خدا، حق به آستانة پيروزي مي                حاال چطور مي   ،نشده

هنوز خيلـي   طور نيست كه      اين. ت يعني فرآيند نزاع حق و باطل تا قبل از ظهور، خيلي جلو رفته اس              كنند؟  كننده را ايفا مي     نقش تمام 
 .تنه حق را بر باطل پيروز كند اي ظهور رخ دهد و حضرت يك دفعه  و يكچيزها براي مردم جانيفتاده باشد

 »پراكنده«آيد نه يك لشكر   مي»يافته سازمان«براي فرماندهي يك لشكر ) ع(امام زمان

   هـا و     غربـت آن  حركتـي در آغـاز راه بـود و لـذا همـة              ) ص(عثت پيامبر كند؛ ب   خيلي فرق مي  ) ص(با بعثت پيامبر  ) ع(ظهور امام زمان
دهـد كـه خيلـي از         ظهـور در شـرايطي رخ مـي       . ولي ظهور ديگر نبايد در آن شرايط رخ دهد        . ها و صبرها قابل توجيه بود       مظلوميت

آيـد، نـه بـراي        تـه مـي   ياف  حضرت براي فرمانـدهي يـك لـشكر سـازمان         . آورد   و اال حضرت تشريف نمي     باشدشده  مقدمات فراهم   
 كه نرسيده باشند فهم و درك به ايناين لشكر حق در تمام دنيا و خصوصاً در منطقه، اگر . دهي يك لشكر پراكنده و متشتت سازمان

لشكر حق . يافته باشند، قطعاً لياقت فرماندهي حضرت را هم نخواهند داشت خودشان با هم منسجم و سازمانبايد در غيبت حضرت، 
 .توان ديد هاي آن را مي يافته باشد و همين االن هم نشانه  از ظهور، بايد سازمانتا قبل

      خواهـد    اگر كسي بگويد كه خداوند مـي      . ، بايد طبق قواعد طبيعي حيات بشر جلو برود        )ع(شرايط برقراري حكومت جهاني امام زمان
چون معنايش اين است كـه      . به دين ما توهين كرده است     در واقع    شرايط ظهور را درست كند،       ،اي بدون مقدمه و با معجزه       دفعه  يك

 و امـر فـرج را   كنـد  مـي ، امور را درست  و دخالت مستقيم خودش و نهايتاً خداوند با معجزه نيستاين دين با قواعد طبيعي قابل اجرا        
و طبـعِ حـق     . ين تناسب دارد  خواهد ثابت كند كه حق با انسان تناسب دارد و انسان با حقيقت د                در حالي كه خدا مي     .كند  ميمحقق  

 . اين است كه پيروز است، هرچند اين پيروزي نياز به زمان دارد

نامة امام به گورباچف جزء فرآيند  /است» اتمام حجت« مهمترين نكته در ارتباط با مقدمات ظهور، اكنون
 اتمام حجت بود

     به عنوان  . است» اتمام حجت «كند    دمات ظهور، جلب توجه مي    اي كه در ارتباط با مق       بينيد كه مهمترين نكته     االن اگر دقت كنيد مي
البته آقاي گورباچف آن را قبول نكرد و جامعة آنهـا           .  براي آقاي گورباچف اتمام حجت كرد      - با آن نامة تاريخي خود    - ) ره(مثال، امام 

 .اند كراين شدهو بخصوص االن كه گرفتار بحران ا و اين مشكل امروز هم هست،دچار مشكل شد
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 برخي از نهادهاي تبليغي ما دچار خـواب      گويا  . اي در خصوص پيام امام انجام نشده است         حال اقدام شايسته    تاسفانه از آن زمان تا به     م
بايد  ما يافته بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تحت شعاع اين پيام امام بودند و االن                تمام كشورهاي استقالل  ! سي ساله هستند  

صـحيفه  ( به دامان غرب پنـاه نبريـد       ده بودند كه  امام ما آن زمان به شما توصيه كر       :  مثالً بگوييم  شان شرح دهيم،    اياين را بر  برويم  
امروز ايـن   . اند ها تا پاي نابودي شما ايستاده       بينيد كه غربي     توجه نكرديد و امروز مي     امامهاي     به توصيه   ولي شما  )221ص/21 ج/امام

 . اند وضوع شدهمتوجه اين مهم كشورها، خودشان 

   دانند كه سيستم غرب، يك سيـستم   ديگر گرايش به غرب وجود ندارد چون مي   افراد برجسته در روسيه و بلوك شرق،       االن در ميان
و اين جزء . اين واقعيت را خيلي زودتر به آنها گفته بودند) ره(و حضرت امام. شوند كامالً فاسد است و اگر به سمت آن بروند، نابود مي

 .ند اتمام حجت بودفرآي

امروز در كنار هر مظلوميتي كه  / جوانان غربي هم بخشي از فرآينده اتمام حجت استبه رهبر انقالب پيام
 شود بينيد كه حق آشكارتر مي دهد، مي رخ مي

            ها هـزار      منطقه ده  اينكه االن مردم  . اي از فرآيند اتمام حجت است       رهبر انقالب هم براي جوانان غربي نامه نوشتند، و اين هم قطعه
بينيـد كـه حـق     دهـد، مـي   د نيز جزء فرآيند اتمام حجت است؛ چون امروز در كنار هر مظلوميتي كه رخ مـي نا هكشته و سر بريده داد   

شد تا حق روشن شود، ولي امروز ديگر حق روشن شـده              هاي فراوان داده مي     طور نبود و مهلت     شود، اما جهان قديم اين      آشكارتر مي 
 .است

 بينيد كه  هر مظلوميتي را براي حق ديديد، سرتان را باال نگه داريد و چند لحظه منتظر بمانيد، مي.  اطراف خودتان را نگاه كنيدمحيط
 .حقانيتش بر شما آشكار خواهد شد

      گويي مـشهور    كنندگان، در بين مردم خودشان به دروغ        كنند، از آنجايي كه توهين      توهين مي ) ص(امروز وقتي به پيامبر گرامي اسالم
اينهـا  . شود  شود بلكه فروش قرآن بيشتر از قبل مي         تنها توجه مردم آن كشورها به اسالم كمتر نمي          كنند، نه   هستند، وقتي توهين مي   

 . رسد يعني فرآيند اتمام حجت دارد به نتيجه مي

 در جنگ صفين) ع(اتمام حجت اميرالمؤمنين/فرآيند اتمام حجت بايد به پايان برسد تا قيام نهايي رخ دهد 

    دهد لذا اهل حق هم وظيفه دارند قيام كنند و موانع را از سـر   كند و اهل حق را نصرت مي وقتي حق روشن شود، خداوند معطل نمي
 . فرآيند اتمام حجت بايد به پايان برسد تا قيام نهايي رخ دهد. راه بردارند

  كه بر روي دست گرفته بود، به سـوي آنهـا فرسـتاد، آنهـا دسـت                 اش در جنگ جمل بود كه حضرت يك نفر را با قرآني               يك نمونه
بعد از اين ظلم آشكار و اتمام حجت بود كه حضرت اجازة جنگ به يارانشان . راست و سپس چپش را قطع كنند و سپس او را كشتند

 ).2/155/مناقب... ثُم أَخَذَ الْمصحف و طَلَب منْ يقْرَأُ علَيهِم (. را دادند

   من دوست ندارم قبـل از      «:  فرستادند اميحضرت بست، حضرت پ   تشنة   اني لشكر ي آب را بر رو    هي معاو يوقتجنگ صفين   جريان  در
دهيم فعال مقابله به مثل نكنيم تا اينكـه اتمـام             ايد، ترجيح مي    اي از ما را كشته      اتمام حجت با شما بجنگنم و با وجود اينكه شما عده          

كْرَه قِتَالَكُم قَبلَ الْإِعذَارِ إِلَيكُم و إِنَّك قَد قَدِمت بِخَيلِك فَقَاتَلْتَنَا قَبلَ أَنْ نُقَاتِلَك و بدأْتَنَا بِالْقِتَالِ و نَحنُ مِـنْ   أَنَا أَ (»حجت صورت بگيرد  
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      كلَيع تَجنَح و كوعتَّى نَدح أْيِنَا الْكَفدر حالي كه هر دو سپاه در منطقة جنگي آمادة جنـگ             هم و پس از آن      )161/ن؛ وقعة الصفي  ر
 . بودند، حضرت بيش از يكماه را صرف گفتگو و اتمام حجت كردند و بعد از آن جنگ را آغاز كردند

  ها و مراحل متعدد و مختلف  و همچنين در لحظات پاياني قبل از آغاز جنگ، در زمان     جنگ نهروان   قبل از   ) ع(همچنين اميرالمؤمنين
آنها اتمام حجت كردند و تا اينكه بسياري از آنها برگشتند و حضرت پس از اتمام حجت مجدد با افراد باقيمانده باز هم صبر كردند                         با  

حتّـى  (.حضرت اجازة جنگ به يارانشان دادنـد      و آنگاه بود كه     . را كشتند يك نفر از ياران حضرت      جنگ را آغاز كردند، و      تا وقتي آنها    
 )2/405/؛ مروج الذهب...تيلٍ متَشَحطٍ بِدمِهِاتِي بِرَجلٍ قَ

هاي آخرالزمان در  فتنه / با سرعت زياد در جريان است،ذشتة تاريخبرخالف گ  اتمام حجتامروز جريان
 شوند فرآيند اتمام حجت، سبب رسوايي منافقين مي

         توانيد ببينيد كه امروز جريان اتمام حجـت، بـر خـالف             طور كامل انجام شود و شما مي        قبل از قيام نهايي، فرآيند اتمام حجت بايد به
توانيـد    مـي مثالً شما    .شود  با سرعت  و به خوبي دارد اجرا مي        ) بسيار بهتر از آنچه تاكنون در تاريخ رخ داده        (گذشته  آنچه در تاريخ مي   

در آخرالزمان از فتنه ناراحت نباشـيد،       «: دفرماي  مي) ص(پيامبر اكرم يك نمونه از اتمام حجت در آخرالزمان را در اين روايت ببينيد كه              
فتنـه   )31170/كنـز العمـال    (»ني المنافِقِ ُري آخِرالزَّمانِ فَاِنَّها تُب   يال تَكرِهوا الفِتنَه فِ   كند؛    هاي آخرالزمان منافقين را رسوا مي       چون فتنه 

) ص(يامبر اكرم ولي پ . اطل، يعني به اشتباه انداختن    هم ريختگي حق و ب      شود، يعني به    يعني امتحاني كه در شرايط غبارآلود گرفته مي       
، »شـوند  كفار رسوا مي«فرمايد  دقت كنيد كه نمي. كند  نباشيد چون منافقين را رسوا مي   ناراحت  در آخرالزمان  ها  فرمايد از اين فتنه     مي

 .دهند ها، منافقين خودشان را لو مي در اين فتنه. اند چون كفار كامالً برمال شده

 گونـه   اما در صدر اسـالم اصـالً ايـن        . شوند منافقين رسوا شوند و لو بروند        ي آخرالزمان در فرآيندي از اتمام حجت، موجب مي        ها  فتنه
االن چه كسي ) حدود هزار سال(كردند زدند، و سالهاي سال ايشان را لعن مي     تهمت مي ) ع(نبوده است؛ مثالً اينكه عليه اميرالمؤمنين     

زدند كه االن برطرف شده   مي به ايشانهزاران تهمت) ره( حضرت امام حياتزمانحتي در تهمت بزند؟ ) ره(تواند به حضرت امام مي
 .تواند اين تهمت را به امام بزند ولي االن كسي نمي! است» طلب جنگ«گفتند امام  ثالً ميم. است

 است) ع(مان، حق را قبول نكند مستحق شمشير امام ز كاملكسي كه بعد از شفافيت حق و اتمام حجت

  راه حلي جز استفاده از      توانند به آنها مخفيانه كمك نكنند چون        گيري نكنند و نمي     ها موضع   توانند عليه داعشي    ها نمي   امروز آمريكايي
مـردم   ماند، لـذا   ديگر پنهان نمي چهرة واقعي آمريكا  كنند،  ها كمك مي    وقتي هم كه به داعشي     .ها براي كنترل منطقه ندارند      داعشي

 واقعيـت،   همـين ديـدن   .  اين يعني تمام حجـت     شود؛  شوند و آمريكا بيش از پيش رسوا مي         جه حمايت علني آمريكا از داعش مي      متو
 وقتي حجت براي كسي تمام شود ولي او باز هم بعد از شفافيت حق و در زمان پايان يافتن حجت،. كند حجت را براي همه تمام مي 

 . است) ع(شير امام زماناو واقعاً مستحق شم.  قبول نكندحق را

 توان با تجربه اثبات كرد و اين يعني فرآيند اتمام حجت  را ميامروز بسياري از حق

   مثالً امروز با . توان با تجربه اثبات كرد و اين به معناي فرآيند اتمام حجت است  ميحق رابسياري از اي است كه  گونه االن شرايط به
اي خـوب     توان فهميد كه موسيقي چه آثاري روي انسان دارد و چه نوع موسيقي              فيزيولوژي مي تجربه و بر اساس علم روانشناسي و        

توان اثر دعـا را       با تجربه مي  . دست آورد   توان با تجربه به     آثار منفي نگاه حرام را هم مي       امروز) سواي اينكه حالم است يا حرام     (است؟
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تـوان    حتي آثار مثبت مناجات و نماز شب را هـم مـي           )  در اين زمينه دارند    كمااينكه برخي دانشمندان تجربياتي   (بر روي انسان فهميد   
رغم اينكه    توان ثابت كرد كه خواندن نوافل علي        به تجربه مي  مثالً  . دست آورد   توان با تجربه به     آثار منفي نگاه حرام را هم مي      . فهميد

  .روز براي كارهاي ديگر باز شود ل شبانه در طوشود كه وقت انسان  موجب مي در مجموعگيرد، ولي وقت مياز انسان 

 هاي ديكتاتوري هم بيشتر است دهد جنايات دموكراسي از حكومت تجربة دموكراسي نشان مي

   دربـارة اينكـه تجربـة      : از بنده سؤال كردند   .  و اثبات كرد   توان از تجربة بشري استفاده كرد و حق را فهميد           مي هم   در عرصة سياست
آيـا  : شما چه پاسخي داريد؟ بنده گفتم هاي ديني قبلي در جهان اسالم، شكست خورده است،   و حكومت حكومت ديني در مسيحيت     

 . درست است كه اسم آنها ديني بوده، ولي واقعاً ديني نبودند!آنها واقعاً ديني بودند؟

   هـاي    راسـي از حكومـت    هـاي دموك    دهد كه جنايـت      نشان مي  - هاي قبلي شده    حكومتانواع  كه جايگزين   - امروز تجربة دموكراسي
آنها حتي بـراي    ! پيدا كنيد؟ در جهان    يك كشور دموكراتيك غيرجنايتكار را       به عنوان نمونه   توانيد  آيا مي . ديكتاتوري هم بيشتر است   

 درصد عليه يك درصد رخ 99هاي     جنبش )قدرتمندتر از بقيه است     مثالً كه(ند، به حدي كه در آمريكا     ا  همردم خودشان هم خوب نبود    
 . دچار مشكالت اقتصادي و اجتماعي هستندده ودا

                      كـه روش   - آيـا امـروز   . شما دين و ايمان را كنار بگذاريد، و به دنبال يك روش بهتر براي زندگي كردن و ادارة جوامع بشري باشـيد
 ؟  داشته باشد يا براي ادارة جوامع بشري كسي هست كه يك روش بهتر براي زندگي كردن- بست رسيده ها به بن غربي

 گرايي يكي شده است بيني با آرمان امروز واقع

 مثالً برخي معتقد هستند كه . گرايي يكي شده است بيني با آرمان امروز واقع. بيني خيلي به نفع حق شده است گرايي يا واقع امروز واقع
تر زنـدگي    ي خودمان كوتاه بياييم تا راحت     هاي انقالب   مقدار از آرمان     يك  بايد اي نبايد آرماني برخورد كرد، يعني       انرژي هسته مسألة  با  

 است  ني ا تي واقع د؟ي خواهد چرخ  مانيها   واقعاً كارخانه  م،ييايها كوتاه ب     كه اگر از آرمان    دي د ديمنتها با .  بچرخد مان يها  و كارخانه  كنيم
  . ديكه نخواهد چرخ

        ذره   اگـر اينهـا يـك     . كردند  رفتند افغانستان را آباد مي       مي  جايي را آباد كنند،     اگر حاضر بودند   اگر دشمنان ما حاضر بودند ظلم نكنند و
توانـستند در     ، مـي  )دهـد   ها كشته مي    برخالف وضع امروز كه عراق روزانه ده      (دادند  شعور و قدرت داشتند و به كشور عراق، امنيت مي         

كـار اگـر      و ايـن  »  ! را هديه كرديم   و امنيت   آباداني  و عراق   افغانستان به ،با برقراري دموكراسي  ما آمديم و    «: تبليغات خودشان بگويند  
رفت و  د، جمهوري اسالمي به حاشيه ميدهنكار را انجام   اينتوانستند آنها اگر مي.  از نظر تبليغاتي خيلي به نفع آنها بودشد، انجام مي

كـه در عـراق و افغانـستان،         هـستند    حدي نـادان     و به  - اند  ديگر قدرت يا فرصت اين كار را نداشته       - ولي دشمنان ما    . شد  ضعيف مي 
 .قدر بر سر مردم بدبختي آوردند كه مردم از آنها متنفر شدند آن

در شرايط  /گويد الزمة بقاي دشمنان ما نابودي ماست و الزمة بقاي ما نابودي آنهاست گرايي مي واقع
 دشو  كه بمانيم، خود به خود به يك انقالبي تبديل ميبگيرد تصميم ، هركسامروز

  منتها مسأله اين است كـه  . ها بچرخد گوييم بايد چرخ كارخانه مي اتفاقاً ما هم . گوييم   نمي اين سخن را  گرايي     بر اساس آرمان   ما االن
 الزمة بقاي آنها نابودي ماست و الزمة بقـاي           واقعيت اين است كه    گذارند اين اتفاق بيفتد؛ چون      اگر ما كوتاه بياييم، دشمنان ما نمي      
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 واقعيت را   اين. خواهد  فهميدن اين واقعيت نياز به دين و ايمان هم ندارد، فقط كمي عقل و تجربه و محاسبه مي                 . ما نابودي آنهاست  
 .خواهند شد نابود آنهاد اگر ما بمانيم، ندان د، چون ميندار اند لذا از دشمني با ما دست بر نمي  ما هم با محاسبه فهميدهدشمنان

      پس وقتي تصميم گرفتيم كه      !ها بمانند، خودمان را نابود كنيم      ندارد كه ما براي اينكه آن       هم و دليلي شوند،    اگر ما بمانيم آنها نابود مي 
قدر شفاف  ناالن حق اي! شويم انقالبي كه بخواهيم زندگي كنيم، مي يعني همين. شويم بمانيم، خود به خود به يك انقالبي تبديل مي

 . اتمام حجت استشده است و اين فرآيند

 كند باطل، خودش دارد بطالن خود را اثبات مي /اخر فرآيند اتمام حجت هستيم ما در او

  بـه عبـارت     . اسـت  اواخر فرآيند اتمام حجت   ديگر  انشاءاهللا  رسد يعني     فرآيند حجت دارد به اتمام مي     اين است كه     در عالم    خبر جديد 
سـال اخيـر در       ها نفر در منطقه، در همين يك        ميليون. شود چيز دارد روشن مي    همه. اندازد  ديگر، خداوند دارد حق را براي همه جا مي        

. آوريد  اللهي هم پيش آنها كم مي       به حدي كه شما جوانان حزب     . اند  هاي مقاومت در برابر استكبار، از صفر به صد رسيده           جهت آرمان 
 حتي اگر ما تمام بودجة سي سـالة         .اين جزء فرآيند اتمام حجت است، بدون اينكه جمهوري اسالمي براي اين كار هزينه كرده باشد               

 . توانستيم اين بيداري را ايجاد كنيم كرديم، نمي خودمان را خرج مي

  ،مگر اينكه يك باطل جديدي بيايد و . برد، ولي قطعي است  البته اين فرآيند زمان ميكند، خود را اثبات ميبطالن خودش دارد باطل
) ع(در زمـان امـام حـسن      . حق را مظلوم قرار دهد، ولي تصورش خيلي سخت است         ره  دوبابتواند روند پيروزي حق را متوقف كند، و         

ولي االن دشمن ما در شرايطي قـرار دارد         » ...خواهيم زندگي كنيم    خواهيم، ما مي    ما صلح مي  «: شد مردم فريب بخورند و بگويند       مي
كه ما  ستي داعش مهم نيبرارسد و  ش به مرزهاي ما مياالن اگر ما كوتاه بياييم، داع. تواند بگذارد چنان وضعي پيش بيايد كه نمي

 .خواهند آنها فقط نابودي ما را ميايم،  ايم يا صلح نكرده با آمريكا صلح كرده

 دانند امروز همه مي/ خواستند چهرة استكبار ليبرالي را در كشور ما محبوب قرار دهند ها مي بعضي
  هستندي ليبرالها اذناب آمريكا داعشي

 چيـز    همـه -  با حمايـت اسـتكبار از داعـش   - ولي االن. استكبار ليبرالي را در كشور ما محبوب قرار دهند       خواستند چهرة      مي ها  بعضي
ببينيد امروز حق چقدر روشن و آشكار شـده    . ها اذناب آمريكا هستند     االن هيچ آدم عاقلي نيست كه نفهمد داعشي       . روشن شده است  

خواهد حجت را تمام كند،  وقتي كه خدا مي . ند حق را ببينند، و اين مشكل از خودشان استخواه اي باز هم نمي ولي يك عده! است
 . شود  آشكار و روشن را نپذيرد، نابود ميحقوقت هر كسي اين  آن. كند داليل را واضح و آشكار مي

  نشوندپذيرند زود نابود كرد تا كساني كه نمي عمداً برخي از حقايق را زياد آشكار نمي) ص(پيامبر

   پذيرنـد، زود نـابود    كرد تا به مردم فرصت بدهد و كساني كـه نمـي    را زياد آشكار نمي  حقايقبرخي از   عمداً   )ص(پيامبر گرامي اسالم
 فَبعثَه اللَّه(در تعيين جانشين خود، از كلمة موال استفاده كرد، به همين دليل است) ص(اينكه پيامبر: فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنين .نشوند

 موال )1/255/؛ احتجاج طبرسي...بِالتَّعرِيضِ لَا بِالتَّصرِيحِ و أَثْبت حجةَ اللَّهِ تَعرِيضاً لَا تَصرِيحاً بِقَولِهِ فِي وصِيهِ منْ كُنْت مولَاه فَهذَا مولَاه
و اين كلمه در ادبيات . نايش دوست استاست، يك معنايش سرپرست است و يك معغالم حداقل دو يا سه معنا دارد؛ يك معنايش 

 .شود عرب، در هر سه معناي فوق هم استفاده مي
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       از موال، همـان سرپرسـت      ) ص(شود كه منظور پيامبر      معلوم مي  - ساير قرائن و عالئم   و  - ) ص(درست است كه از لحن سخن پيامبر
 است؟  وصي بالفصل من  با اين مشخصات،    ) ع( نفرمود كه علي   »لَاهومنْ كُنْت مولَاه فَهذَا م    «جاي عبارت     به) ص(پيامبرچرا  است اما   

مقدار ابهام بـاقي بمانـد تـا اگـر            خواست يك   مي) ص(دهد كه دليلش اين است كه پيامبر        در روايت فوق توضيح مي    ) ع(اميرالمؤمنين
رحمـه  «) ص(دليل است كه پيـامبر    به همين   . كسي اين سخن را نپذيرفت، بالفاصله عذاب بر سرش نازل نشود و سريع نابود نشود              

 و إِنَّك تَرَى - و أَما قَولُه لِلنَّبِي و ما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِينَ         .(است يعني هم براي مؤمنين و هم براي كفار، رحمت است          » للعالمين
 )نبعم ؛ همان... أَهلَ الْمِلَلِ الْمخَالَفَةِ لِلْإِيمانِ و منْ يجرِي

شود، هر كسي آن را نپذيرد  خيلي روشن حقاگر / فلسفة نابودي برخي اقوام در آستانة ظهور چيست؟
 نابود خواهد شد

  ص       ؛  »!گويم؛ اي ديوار، تو گوش بده       به در مي   « به خداوند پيامبر ما را مبعوث كرد     «: فرمايد  نيز مي ) ع(امام صادق ـهثَ نَبِي عـب إِنَّ اللَّه
  اكة    بِإِيارا جعِي يماس نِي وـاكِ       ):ع(امام صادق . شبيه اين روايت را دربارة قرآن نيز داريم       (و   )1/16/تفسير قمي (»أَعنَـزَلَ الْقُـرْآنُ بِإِي 

ـ          .  است - ي بودن ا  يا اشاره - و اين هم به معناي تعريض        )2/631/؛ كافي أَعنِي و اسمعِي يا جارةُ     ات كمااينكـه در قـرآن كـريم نيـز آي
نَّ أُم        .(كنند  محكم و متشابه داريم و آنهايي كه در قلبشان مرض هست، از متشابهات قرآن سوء استفاده مي                 هـ كَمـاتحم آيـات مِنْه

ـ      قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشابه مِنْه ابتِغاء الْفِتْنَةِ         الْكِتابِ و أُخَرُ متَشابِهات فَأَما الَّذينَ في        اصـالً ديـن مـا       )7/انرعمـ   ه؛ آل  و ابتِغـاء تَأْويلِ
اما چرا تصريح نشده است؟ بـراي       . يك نمونة ديگرش هم اين است كه اسم دوازده امام در قرآن كريم نيامده است              . طوري است   اين

 .شد پذيرفت نابود مي شد، هر كسي نمي  خيلي روشن ميحقاينكه اگر 

    اش اين است كـه حجـت بـر آنهـا تمـام شـده و آنهـا حـق را          شوند چيست؟ فلسفه ظهور نابود ميحاال فلسفة اقوامي كه در آستانة
در حـالي   ! زنـد   آيد و گردن همة گنهكاران را مي        مي) ع(كردند كه امام زمان     ها به اشتباه تصور مي      بعضي. شوند  پذيرند و نابود مي     نمي

زننـد؛ همـان كـساني كـه         گر حضرت بيايند، گردن چه كساني را مي       الاقل االن در منطقه معلوم شده است كه ا        . طور نيست   كه اين 
 .دهند هايي انجام مي دانند دارند چه جنايت مي

 فرآيند اتمام حجت را در ارتباط با خودمان ببينيم. 1/  داريم؟اي وظيفهما در فرآيند اتمام حجت چه 

        وظيفـة مـا ايـن    اولـين  كند؟  د چگونه دارد با ما اتمام حجت مي   اينكه ببينيم خداون   - 1 داريم؟   اي  وظيفهما در فرآيند اتمام حجت چه
 دارد  يـا در چـه موضـوعي   اي االن خدا در چـه زمينـه  م كه   مراقب باشي   ببينيم و   خودمان در ارتباط با  است كه فرآيند اتمام حجت را       

شود و   مسجد رد ميدارد از جلوي درِ مثالً گاهي يك نفر . چه در زندگي فردي و چه در زندگي اجتماعيكند؟ حجت را بر ما تمام مي
بـرايش اتمـام حجـت شـده، هرچنـد          كه  فهمد    خودش مي هم  او  . شود  خورد و برايش اتمام حجت مي       يك آية قرآن به گوش او مي      
 .اعتنايي كند ممكن است جدي نگيرد و بي

 شايد خدا دارد حجت را بر ما تمام . ما بفهماندكند، اين اتمام حجت را به  از خدا بخواهيم آن جاهايي كه دارد براي ما اتمام حجت مي
دانيد   شما كه مي  . طوري زندگي كنيم كه سرباز حضرت باشيم        ا به راه حق بياييم و در آن ثابت قدم باشيم، بلكه يك            تنه  كند كه نه    مي

 كنيد؟  چرا هنوز مثل قبل داريد زندگي مي،آيد موالي شما دارد مي

  حجتِ رسا و تمام (اي خدا حجت بالغه   بر«دربارة اين آيه    ) ع(امام صادق (ةُ الْبالِغَةُ است؛جفَلِلَّهِ الْح«) دهنـد و    توضـيح مـي  )149/مانعـا
: فرمايـد  دانستم، خداوند به او مي  دانستي؟ اگر بگويد كه مي      ميتو  ! بندة من : فرمايد  اش مي   خداوند در روز قيامت به بنده     «: فرمايند  مي
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چرا نرفتي ياد بگيري كه عمل كني؟       : فرمايد  دانستم، خداوند مي    كردي؟ و اگر بگويد كه من نمي      دانستي عمل ن    چرا به چيزي كه مي    
 و إِنْ قَالَ ت فَلَا عمِلْت بِما علِمإِنَّ اللَّه تَعالَى يقُولُ لِلْعبدِ يوم الْقِيامةِ عبدِي أَ كُنْت عالِماً فَإِنْ قَالَ نَعم قَالَ لَه أَو اين حجت بالغه است؛ 

        هخْصِملَ فَيمتَّى تَعح تلَّمأَ فَلَا تَع اهِلًا قَالَ لَهج كُنْتذَلِك الِغَةوةُ الْبجو خداوند اين را در زندگي هر كسي بـه  ) 228/امالي مفيد(» الْح
لـذا بدانيـد كـه خداونـد بـراي       . جام نداده است  توانسته اين كار را انجام بدهد ولي كوتاهي كرده و ان            دهد كه او مي     خودش نشان مي  

 .كند ، به يك نوعي اتمام حجت مي نيزهاي گمراه تك آدم تك

 دومين وظيفة ما اين است كه در فرآيند اتمام حجت، مشاركت كنيم .2

              و قـرآن را    ) ص(پيامبر اكرم كه  كسي هست   امروز  آيا  . دومين وظيفة ما اين است كه در فرآيند اتمام حجت، مشاركت و كمك كنيم
در فرآيند اتمام حجت، اگـر دسـت يـك نفـر را هـم               . سعي كنيد خودتان هم در اين فرآيند اتمام حجت، مشاركت كنيد           ياري كند؟   

الهي براي ما وجود ندارد و گاهي اوقات ايـن          امور معنوي، محدوديتي در پاداش       در   .برابر خواهد گرفت   بگيريد، خدا دست شما را دو     
مثالً اگر شما دو نفر را هدايت كنيد، آن دو نفر هم دو نفر ديگر را هدايت كنند، ثواب كار آنها . رود صاعدي باال ميپاداش به صورت ت

شـود و لـذا       و آن چهار نفر هم چند نفر ديگر را هدايت كنند، دوباره ثواب آنها نيز براي شما نوشته مـي                   . شود  نيز براي شما نوشته مي    
 .كند نامحدود افزايش پيدا ميثواب شما به صورت تصاعدي و 

 ها و بالها  ها منتظر فرد و جامعه است و هم بزرگترين عقاب وقتي حجت تمام شد، هم بزرگترين ثواب

                 هـا    كند هـم بزرگتـرين ثـواب        خالصة بحث اينكه، بايد جهان متفاوتِ معاصر خودتان را درك كنيد، وقتي خداوند حجت را تمام مي
وقتي اتمام حجت شود، ديگـر فرصـت انتخـاب    . ها و بالها منتظر فرد و جامعه است م بزرگترين عقاب منتظر فرد و جامعه است و ه      

قبل از ظهور ايمان خودتان را تكميل كنيد، چون در آستانة ظهـور ديگـر فرصـت تكميـل ايمـان                     : فرمايد  مي) ع(امام صادق . نيست
 فَقَالَ الĤْيات هم الْأَئِمـةُ و الĤْيـةُ          ض آياتِ ربك ال ينْفَع نَفْساً إِيمانُها لَم تَكُنْ آمنَت مِنْ قَبلُ            يوم يأْتِي بع    فِي قَولِ اللَّهِ عزَّ و جلَ     (.نيست

                    امِـهِ بِالـسلِ قِي مِـنْ قَبـ نَـتتَكُنْ آم ا لَمانُهنَفْساً إِيم نْفَعئِذٍ لَا يموع فَي الْقَائِم ونْتَظَرَةُ هـ      الْم بِم نَـتإِنْ آم فِ وائِـهِ ع       يمِـنْ آب ـهم؛ نْ تَقَد
گيرد و لذا ممكن است انسان در اثر يك ضعف   هر كسي هرچقدر ايمان دارد، با همان ايمان مورد امتحان قرار مي)1/18/نيالد كمال

 .مام حجت استدهد و اين خاصيت ات وقتي كه حجت تمام شود، ديگر خدا مهلت نمي. در ايمانش، نابود شود

     ولـي   . انتخاب كنـيم   -  را بشناسيم و   حق- دهند كه      براي ما در ابهام باشد، به ما مهلت مي         حقاگر  . ايم   آفريده شده  حقهمة ما براي
 .دهند  در ابهام نباشد، ديگر به ما مهلت نميحقاگر 

   د؛ مثل آن مردم نامرد مدينـه كـه حقانيـت           خواهيم ما را جزء كساني قرار ندهد كه بعد از روشن شدن حق، ساكت نشستن                از خدا مي
 ...  ، ولي ساكت نشستند و از ايشان دفاع نكردندشدشان روشن  چيز براي را ديدند و همه) س(حضرت زهرا

  


