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مقدمه 

 آغاز سخن به نام خداوند بخشایندۀ مهربان؛ سپس سالم بر  آخرین فرستادۀ او و 
.ک ایشان خاندان پا

سخنوری، عمری به درازای تفکر بشری دارد؛ از دورۀ باستان تا روزگار معاصر، سخنرانان 
برجسته ای داشته ایم که نامشان، ثبت و ضبط شده است. در تمدن اسالمی نیز خطبا 

و واعظان زیادی سراغ داریم که آوازۀ آن ها در تاریخ پیچیده است.
هنوز می توان از ال به الی سطور نهج البالغه، ندای بزرگ ترین خطیب تاریخ اسالم، 
امیرالمؤمنین علی  را شنید که با تأسی به خاتم األنبیا، بر باالی منبر کوفه فریاد 

برمی آوْرد و راه ورسم زیستن و بندگی را به تشنگان معرفت می آموخت.
بهره گیری از منبر،  به عنوان یکی از بلیغ ترین و رساترین شیوه های تبلیغ دینی، روش 
عملی تمامی ائمۀ معصومان بوده است. در میان پیروان مکتب اهل بیت نیز 
در قرون میانۀ تمدن اسالمی، خطبا و واعظان بزرگی برخاسته  و در تبیین آموزه های 

دینی نقش بسزایی را ایفا کرده اند.
که هنوز هم باوجود  خطابه و منبر از ظرفیت های عظیم حوزه و روحانیت است 
توسعه و گسترش انقالب اطالعاتی و عصر دیجیتال، می تواند در پیشبرد رسالت تبلیغ و 

تربیت، بسیار مؤثر باشد.
آشنایی هرچه بیشتر امت اسالمی با سّنت و سیرۀ معصومان، توبۀ بسیاری از 
گنهکاران، اسالم آوردن بسیاری از غیر مسلمانان و مقابله با نحله های فکرِی انحرافی، از 

مهم ترین برکات و ثمرات منبر و وعظ و خطابه است.
خلف  و   امام خمینی حضرت  رهبری  به  اسالمی  شکوهمند  انقالب  از  پس 
صالح ایشان، حضرت آیت اهلل خامنه ای مدظله العالی، آستان قدس رضوی با مدیریت 
فقیه عالی مقام، حضرت آیت اهلل واعظ طبسی دامت توفیقاته، ضمن بهره گیری از ظرفیت 
منبر و دعوت از سخنرانان برجسته، توانسته است پذیرای 25 میلیون زائر و مجاور 
حریم رضوی باشد و به جایگاه واالی عالی ترین پایگاه نشر معارف دینی دست یابد.
بهره وری  درجهِت  رضوی  قدس  آستان  اسالمی  ارتباطات  و  تبلیغات  معاونت 
بیشتر از محتوای ارزشمند سخنرانی های ایرادشده در حرم مطهر رضوی، پس از 
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با هدف  و  کرده  را فهرست برداری، مستندسازی و خالصه نویسی  پژوهش، آن ها 
بهره مندی هرچه بیشتر تشنگان معرفت، در قالب های مختلف ارائه می کند.

و  سخنوران  ارزشمند  سخنرانی های  مستندسازی  هدف  با  منظور،  همین  به 
مجموعه کتاب های   ،علی بن موسی الرضا حضرت  فرهنگی  خادمان  به همت 

مشکات تهیه و تدوین شده است.
سخنرانی های  در  مهدویت  موضوع  و  والیت  خاتم  عنوان  با  حاضر  نوشتار 
که  ایرادشده در حرم مطهر رضوی، مجّلد سوم از دّومین مجموعۀ مشکات است 
تقدیم ارادتمندان امام مهربانی ها، حضرت علی بن موسی الرضا می شود. امید 
است این اثر، مورِدقبول موال و ولی نعمتمان، حضرت ولی عصر و استفادۀ شما 

گیرد؛ ان شاء اهلل.     گرامیان قرار 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی
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فصل اّول
مفهوم مهدویت
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مهدویت؛ موضوعی کهن 
گر نخواهیم دربارۀ قبل از اسالم  کهن و ریشه دار است. حاال ا مهدویت یک جریان 
که با تولد امام زمان در سال  کنیم، الاقل مهدویت، موضوعی نیست  هم بحث 
سخنان  در   ،عصر ولّی  والدت  از  قبل  سال ها  نه!  باشد.  شده  مطرح  255ق 
رسول خدا، امیرالمؤمنین و همۀ ائمه، موضوع امام زمان مطرح 
کتاب هایشان  که حّتی اهِل سنت هم در  بوده است. آن قدر دراین باره روایت داریم 

موضوع مهدویت را آورده و انکار نکرده اند.
از  خیلی  وهابی ها  که  است  متفکرانی  و  تئوریسین ها  از  خودش  ابن تیمیه، 
از  از عقاید است و در خیلی  گرفته اند. او منکر بخش زیادی  او  از  را  حرف هایشان 
که با نام منهاج السنة  کتابی  کرده است؛ اما بااین وجود، در  جاها با شیعه مخالفت 
علی رغم  یعنی  است.  داده  اختصاص   امام زمان به  را  بحثی  نوشته،  النبویة 

کند! که با شیعه دارد، نتوانسته است این موضوع را انکار  عنادی 
 امام زمان به  راجع  مستقل  کتابی  اهِل سنت  دانشمندان  از  بعضی  حّتی 
الزمان  صاحب  اخبار  فی  البیان  نام  به  کتابی  که  گنجی  شافعِی  مثل  نوشته اند؛ 
امام زمان در میان مسلمین منتفی  انکار  تقریبًا قضیۀ  بنابراین  نوشته است. 
کتاب دراین رابطه نوشته اند و احادیث فراوانی  است. هم شیعه و هم سنی، ده ها 
گرچه ممکن است اختالف هم وجود داشته باشد. مثاًل  نیز از رسول خدا داریم؛ 
که امام زمان هنوز متولد نشده اند!  بعضی از دانشمندان اهِل سنت معتقدند 
فرزند را  ایشان  که  شیعه  دانشمندان  و  اهِل سنت  از  دیگر  بسیاری   برخالف 
آن  بزرگوار  تولد  از  سال  هزار  از  بیش  که  معتقدند  و  می دانند   عسکری امام 
می گذرد. ممکن است این اختالف وجود داشته باشد؛ اما اصل قیام و ظهور و اصل 

کسی انکار نکرده است. وجود حضرت حجت را 
حجت االسالم و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 8مهر90
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مهدویت چیست؟
نسبت   مهدی حضرت  به  به نوعی  آنچه  یعنی  است؛  نسبی  صفتی  مهدویت 
پیدا می کند. این امور ممکن است آموزه ها و اعتقادات باشند؛ یعنی آنچه ما دربارۀ 
همچنین  حضرت،  غیبت  حضرت،  زندگی  مثل:  می دانیم؛   مهدی حضرت 
یعنی  که به حضرت مهدی منتسب می شود؛  کردارهایی  و  رفتارها و عمل ها 
وظایف منتظران. این ها درمجموع می شود مهدویت. اینکه ما در مقابل حضرت 
انجام  کارهایی  در مقابل حضرت چه  و دشمنان  انجام دهیم  کارهایی  باید چه 

می دهند، می شود مهدویت.
مهدویت با این معنا، شامل دوران غیبت و دوران ظهور حضرت می شود؛ یعنی 
که امام حسن عسکری زندگی می کردند و نیز پس از شهادت ایشان و  دورانی 

دوران امامت اما م مهدی. این، می شود مهدویت. 
حجت االسالم و المسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 14مرداد88
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مهدویت؛ موضوعی فرامذهبی 
فرادینی است. نمی خواهم دررابطه با  و  فرامذهبی  مسئلۀ مهدویت، یک مسئلۀ 
آیین حضرت مسیح، یهود،  که در  بگویم؛ چرا فرادینی بودن مهدویت سخن 
ُکل طوری ترسیم  زرتشت، بودایی و حّتی هندویی و... موضوع منجی و مصلح 
که غیر از وجود مقدس امام زمان هیچ راه دیگری ندارد. نکتۀ مهم  شده است 
کتاب توسط علمای شیعه  که حتی قبل از والدت امام زمان صدها  این است 
و سنی دربارۀ ظهور ولّی عصر و قیام و حکومت جهانی امام و صلح عالم گیر 

ایشان نگارش یافته است.
آیت اهلل حسینی قزوینی‘حفظه اهلل تعالی’، رواق شیخ طوسی، 28آبان88
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اعتقاد به مهدویت 
کالمی، از جنبۀ اعتقاد به وجود یک  موضوع مهدویت به عنوان یک مسئلۀ مهم 
که در آینده قرار است جامعۀ جهانی را با تمام  امام زندۀ غایب و منجی موعودی 
گسترش عدالت و خوبی ها قرار دهد، بخش ویژه ای از  شمولش در معرض عدل و 

اعتقادات ما مسلمانان و پیروان مکتب تشیع را تشکیل می دهد.
همین  در  اما  است؛  عقیدتی  باور  یک  است،  کالمی  اعتقاد  یک  ما  اعتقاِد  این 
موضوِع مهدویت و اعتقاد به امام غائب، یکی از موضوعات بسیار مهم و اولوّیت دار، 

مسئلۀ انتظار است.
حجت االسالم و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 2تیر92
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خالصۀ فصل اّول
کهن و ریشه دار است. * مهدویت یک جریان 

کتاب هایشان موضوع  که حّتی اهِل سنت هم در  * آن قدر دراین باره روایت داریم 
مهدویت را آورده و انکار نکرده اند.

و...  هندویی  حّتی  و  بودایی  زرتشت،  یهود،   ،مسیح حضرت  آیین  در   *
مقدس  وجود  از  غیر  که  است  شده  ترسیم  طوری  ُکل  مصلح  و  منجی  موضوع 

امام زمان هیچ راه دیگری ندارد.
* در همین موضوِع مهدویت و اعتقاد به امام غائب، یکی از موضوعات بسیار 

مهم و اولوّیت دار، مسئلۀ انتظار است.
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فصل دوم
دالیل عقلی و نقلی وجود امام  زمان 
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اعتقاد ادیان به مصلح جهانی 
اعتقاد به وجود مصلح جهانی، فقط عقیدۀ اسالمی نیست؛ بلکه شرایع دیگر مانند 
که بشرّیت، روزی باید به وسیلۀ یک  مسیحیت و یهود هم چنین عقیده ای دارند 
قرآن  در  خداوند  است.  تورات  و  زبور  شاهدش  شود.  اصالح  جهانی  مصلح  مرِد 

مجید می فرماید:
1اِلُحوَن ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَی الّصَ

َ
ّنَ اْل

َ
ْکِر أ

ّ
ُبوِر ِمن َبْعِد الِذ

َ
َکَتْبَنا ِفی الّز َو َلَقْد 

و درحقیقت، در زبور، بعد از ذکر )تورات( نوشتیم: »بندگان شایسته ام وارث 
]حکومت[ زمین خواهند شد.«

که قریب به دویست سال قبل، در لندن چاپ شده است، چنین  کتاب عهدین  در 
آمده است: »زمین را صالحان وارث خواهند شد.«

که آیۀ 105 سورۀ مبارکۀ انبیاء می گوید.  این عینًا همان جمله ای است 
حجت االسالم و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 2تیر92

 دلیل عقلی بر وجود امام زمان
1. رسیدن به هدف نهایی از آفرینش انسان

که انسان، هدفمند آفریده شده است. فعاًل خطاب ما به مسلمانان  ما قبول داریم 
که ما را بی هدف نیافریده است. قرآن هم این مطلب را  و موحدان است. خداوند 
گر  کرده اند. استدالل عقلی ا کتاب های آسمانی دیگر هم تصریح  تصریح می کند. 
یک بندش پاره بشود، مشکل به وجود می آورد. خداوند عّز و جل همۀ ما را آفرید؛ 
هدفمند هم آفرید. هدف کجاست؟ آیا پیامبر اسالم و انبیا هدف هستند؟ 

امامان معصوم هدف هستند؟
اوج  و  زندگی  نقطۀ  آخرین  آفرینش،  نهایی  هدف  است.  نقطه  آخرین  هدف،   
انبیا  یعنی  است.   امام زمان فاضلۀ  مدینۀ  تحّقق  آن،  که  است  بشری  کمال 
که انسان را حرکت داده و به امامت تحویل دهند. یازده امام  آمده اند و واسطه اند 
آمده اند تا مردم را از انبیا تحویل بگیرند و به دورۀ امام زمان برسانند؛ چون همۀ 

خوبی ها در آن دوره تحّقق پیدا می کند.
آیت اهلل العظمی سبحانی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جمهوری اسالمی، 19مرداد87

1. انبیاء 105.
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2. الزمۀ حکمت الهی
خداوند، حکیم و منظم است. نگاهی به ساختمان بدنت کن؛ در همه جایش نظم 
کنار هم بگذارند،  کنند و در  گر رگ ها و مویرگ های بدن ما را جدا  است. می دانی ا
می کند؛  را  خودش  کار  و  است  باز  این ها  تمام  می شود؟!  کیلومتر  هزار  چندین 
که این  خ می دهد. این نشان می دهد  گاهی رگ های قلب می گیرد و سکته ر ولی 
کبد ما سیصد  دستگاه چقدر دارای حساب و برنامه است. دانشمندان می گویند 

نوع مادۀ سمی را خنثی می کند!
که بشر  که این عالم را با این نظام آفریده، اجازه می دهد  آیا خداوند حکیم و عادلی 
به این ظلم و بیدادگری و بی نظمی ادامه  دهد یا سرانجام نمایندۀ خودش را مبعوث 

می کند تا جهان را همان طور که از ظلم و جور پر شده است، پر از عدل و داد کند؟
اسالمی  کتب  و  اسالمی  روایات  می دهد؛  بشارت  قرآن  می دهد؛  بشارت  عقل، 

دیگر هم، همه بشارت این ظهور را می دهند.
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 24مرداد87

منجی در ادیان مختلف 
مسئلۀ مهدویت در همۀ ادیان توحیدی: مسیحیت، یهودیت، اسالم و... وجود 
دارد و یک مسئلۀ قطعی است؛ اما نه به صورتی که ما معتقدیم؛ بلکه به صورت وجود 
که می آید و در آیندۀ جهان، وضع جوامع را بهتر می کند و هدایت های  یک منجی 
کیست؟ همان طورکه ما معتقدیم و  عمومی بیشتر و بهتری دارد. اما این انسان 
بر  می کنند  تطبیق  آن ها  است.   عسکری امام  فرزند  بزرگوار،[  ]این  می گوییم، 
عیسای پیامبر و افراد دیگر؛ اما روشن ترین عقیده در باب مهدویت مربوط به 

شیعه است. 
حجت االسالم و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 2تیر92 
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روایات شیعه و سّنی  دربارۀ ظهور 
ازطرف سنی و شیعه نقل شده است.  روایات متواتر بی شماری  ]درزمینۀ ظهور[ 
خیال نکنید در این مسئله، بین شیعه و سنی تفاوتی است. تنها این تفاوت است 
کرۀ زمین برافرازد، االن زنده  که باید این پرچم را در تمام  که ما می گوییم آن امامی 
َماِن؛ در آخر الزمان  و در پشت پردۀ غیبت است و آن ها می گویند: »َسُیوَلُد ِفی آِخِر الّزَ

متولد می شود.« 
که همنام پیامبر و از خاندان ایشان است و بعد از اینکه   اما همه معتقدیم 

گرفته باشد، جهان را پر از عدل و داد می کند. ظلم و ستم همه جا را فرا 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 24مرداد87

رطبی
ُ

امام زمان در تفسیر ق
ِه َو َلْو  ُکّلِ یِن  ْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدی َو ِدیِن اْلَحّقِ ِلُیْظِهَرُه َعَلی الّدِ

َ
ِذی أ

َ
َهَو اّل

1َکِرَه اْلُمْشِرُکوَن
قرطبی  آنان،  علمی  ارکان  و  برجسته  شخصیت های  و  اهِل سنت  بزرگان  از  یکی 
او  تفسیر  و  است  اهِل سنت  کم نظیر  شخصیت های  از  قرطبی(،  تفسیر  )صاحب 

)تفسیر قرطبی( در نزد اهِل سنت عصارۀ تفاسیر آنان تا قرن هفتم هجری است. 
که خوْد از مفسران  ایشان در جلد هشتم تفسیر خود، صفحۀ 121، از قول سدی 
که به  بنام عصر پیامبر است، می گوید این آیه دربارۀ حضرت مهدی است 
کم نیست و ]در زمان  کرۀ زمین جز اسالم، هیچ دین دیگری حا هنگام ظهور او در 
کرۀ زمین و عرصۀ هستی، غیر از مسلمانان، از دیگر ادیان و تابعین آن ها  ایشان،[ در 

خبری نیست.
آیت اهلل حسینی قزوینی‘حفظه اهلل تعالی’، رواق شیخ طوسی، 24مرداد87

 

1. صف، 9؛ توبه، 33.
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خوش بینی و بدبینی دربارۀ آیندۀ بشر
که ]درحال حاضر[ بشر در مسیر مادی گری سیر می کند. عالم   بدبین ها معتقدند 
ماده هم عالم جنگ و نزاع است؛ دائمًا در میان بشر جنگ خواهد بود. مجامع 
بین المللی حقوق بشر، دموکراسی و امثال این موضوعات هم نه تنها مشکل را حل 
که ملت های محروم را بیشتر  نمی کند؛ بلکه ابزاری می شود در دست جهان خواران 
که جنگ جهانی سّوم شروع  کار به جایی می رسد  در فشار قرار دهند. سرانجام 
زیاد  به اندازه ای  کشتارجمعی  ابزار  دّوم،  و  اّول  جهانی  جنگ  برخالف  و  می شود 
کند؛ بنابراین، سرانجام ]دنیا[، تیره و تاریک  که می تواند تمام بشریت را نابود  است 

ک است.  و وحشتنا
و  مادی  دنیای  از  بشریت  می گویند  پیش بینی  این  برخالف  خوشبین ها  گروه 
قوانین مادی خسته می  شود. می بیند هیچ کدام از این ها مشکل او را حل نکرده اند؛ 
کم  سرانجام به سوی ادیان الهی و پیام های آسمانی می آید. معنویت و اخالق، حا

گرفت. می شود و صلح و عدالت جای جنگ و خون ریزی را خواهد 

سه وعدۀ قرآن در زمان ظهور 
خداوند در شش آیه از قرآن مجید، سه وعده به همۀ مسلمانان داده است. 

آیۀ اّول، آیۀ پنج سورۀ مبارکۀ قصص است: 
 َو َنْجَعَلُهُم 

ً
ة ِئّمَ

َ
ْرِض َو َنْجَعَلُهْم أ

َ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوْا ِفی اْل

َ
ُمّنَ َعَلی اّل

َ
ن ّن

َ
َو ُنِریُد أ
اْلَواِرِثیَن

ما می خواستیم بر مستضعفان زمین مّنت نهیم و آنان را پیشوایان]مردم [ 
و وارثان روی زمین قرار دهیم!

دربارۀ  آیه  این  است.  استمرار  بر  دلیل  ع[  مضار ]فعل  است.  ع  مضار فعل  ُنرید، 
ع و مستمر  اما چون به صورت فعل مضار بنی اسرائیل در مقابل فرعونیان است؛ 
همۀ  برای  است  بشارتی  آیه،  این  می شود.  شامل  را  همه جا  است،  شده  بیان 
فرا  را  همه جا  عدل،  حکومت  سرانجام،  که  می دهد  نشان  و  تاریخ  مستضعفان 

می گیرد.
وعدۀ دّوم خداوند در دو آیه از قرآن مجید است: آیۀ 105 سورۀ مبارکۀ انبیاء و آیۀ 

55 سورۀ مبارکۀ نور:  
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 1اِلُحوَن ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَی الّصَ
َ
ّنَ اْل

َ
ْکِر أ ِ

ّ
ُبوِر ِمن َبْعِد الذ

َ
َکَتْبَنا ِفی الّز َو َلَقْد 

در زبور، بعد از ذکر )تورات( نوشتیم: »بندگان شایسته ام وارث ]حکومت[ 
زمین خواهند شد.«
و اما آیۀ 55 سورۀ مبارکۀ نور:

ْرِض َکَما 
َ
ُهْم ِفی اْل

َ
اِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفّن ِذیَن َءاَمُنوا ِمنُکْم َو َعِمُلوا الّصَ

َ
َوَعَد اهلُل اّل

ُهم 
َ
َلّن ِذی اْرَتَضی َلُهْم َو َلُیَبّدِ

َ
َنّنَ َلُهْم ِدیَنُهُم اّل ْبِلِهْم َو َلُیَمِکّ

َ
ِذیَن ِمْن ق

َ
اْسَتْخَلَف اّل

ْوَلِئَک 
ُ
أ

َ
ْمنًا َیْعُبُدوَنِنی َل ُیْشِرُکوَن ِبی َشْیئًا َو َمْن َکَفَر َبْعَد َذِلَک ف

َ
ْن َبْعِد َخْوِفِهْم أ ِمّ
 2ُهُم اْلَفاِسُقوَن

کارهاى شایسته انجام داده اند،  که ایمان آورده و  خداوند به کسانی از شما 
وعده می دهد که قطعًا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد؛ همان گونه که 
که برای  به پیشوایان آن ها خالفت روی زمین را بخشید؛ و دین و آیینی را 
و  امنّیت  به  را  ترسشان  و  کرد  خواهد  ریشه دار  و  پابرجا  پسندیده،  آنان 
آرامش مبّدل می کند، ]آن چنان که[ تنها مرا می پرستند و چیزى را شریک 
کافر شوند، آن ها فاسقان هستند. کسانی که پس از آن  کرد و  من نخواهند 

سّومین وعدۀ خداوند در سه آیه از قرآن مجید آمده است؛ ابتدا در آیۀ 33 سورۀ 
که می فرماید:  مبارکۀ توبه و آیۀ 9 سورۀ مبارکۀ صف 

ِه َو َلْو  ُکّلِ یِن  ْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدی َو ِدیِن اْلَحّقِ ِلُیْظِهَرُه َعَلی الّدِ
َ
ِذی أ

َ
َهَو اّل

 َکِرَه اْلُمْشِرُکوَن
که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا او را بر همۀ  کسی است  او 

کراهت داشته باشند! کند؛ هرچند مشرکان  دین ها غالب )پیروز( 
ادیان در آن  پیروز شود و همۀ  ادیان  بر تمامی  که اسالم  این است  نهایی  هدف 
گیرد؛  فرا  را  دنیا  همۀ  اهلِل«  َرُسوُل  ٌد  »َمَحّمَ و  اهلُل«   

َّ
ِإال ِإَلَه   

َ
»ال بانگ  و  شوند  ادغام 

هرچند مشرکان، همان ماده پرستان، آن هایی که خدایشان پول است، نخواهند! 
گرفت.  که اسالم، همۀ جهان را خواهد  ولی خداوند وعدۀ حتمی داده است 

آیۀ دیگر، باز هم همین مضمون را دارد:
ِه َو َکَفی  یِن ُکِلّ ْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َو ِدیِن اْلَحِقّ ِلُیْظِهَرُه َعَلی الِدّ

َ
ِذی أ

َ
ُهَو اّل

1. انبیاء، 105.
2 . نور، 55.
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1ِباهلِل َشِهیدًا
کسی است  که رسولش را با ]قصد[ هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر  او 

گواه  این موضوع باشد. که خدا  کافی است  کند و  همۀ دین ها پیروز 
دین  که  است  داده  شهادت  است،  قادر  همه چیز  به  که  خداوند  آیه،  دو  این  در 

گرفت. اسالم همۀ عالم را ]دربر[ خواهد 
مؤمنان  کمّیت  حا  .2 مستضعفان؛  کمّیت  حا  .1 است:  الهی  وعدۀ  سه  این ها 

کمّیت اسالم بر تمام جهان.  صالح؛ 3. حا
ایشان،  قیام  و   که دربارۀ حضرت مهدی این ها بشارت های واضحی است 

برای ما آمده است.
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 24مرداد87

1 . فتح، 28.
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خالصۀ فصل دوم
* اعتقاد به وجود مصلح جهانی، فقط عقیدۀ اسالمی نیست؛ بلکه شرایع دیگر 
که بشرّیت، روزی باید به وسیلۀ  مانند مسیحیت و یهود هم چنین عقیده ای دارند 

یک مرد مصلح جهانی اصالح شود.
که آن،  کمال بشری است  اوج  و  زندگی  نقطۀ  آخرین  آفرینش،  نهایی  * هدف 

تحّقق مدینۀ فاضلۀ امام زمان است.
که  که این عالم را با این نظام آفریده، اجازه می دهد  * آیا خداوند حکیم و عادلی 
بشر با این ظلم و بیدادگری و بی نظمی ادامه  دهد یا سرانجام نمایندۀ خودش را 
که از ظلم و جور پر شده است، پر از عدل و  مبعوث می کند تا جهان را همان طور 

کند؟ داد 
* روشن ترین عقیده در باب مهدویت مربوط به شیعه است.

* پنجمین آیۀ سورۀ مبارکۀ قصص، بشارتی است برای همۀ مستضعفان تاریخ و 
که سرانجام، حکومت عدل، همه جا را فرا می گیرد. نشان می دهد 

کمیت  حا  .2 مستضعفان؛  کمیت  حا  .1 ظهور:  زمان  برای  الهی  وعدۀ  سه   *
کمیت اسال م بر تمام جهان. مؤمنان صالح؛ 3. حا
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فصل سوم
شناخت امام زمان
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حیات طّیبه یا مرگ جاهلی؟
کرم فرموده اند: پیامبر ا

ّنَ َمْن َماَت َو َلْم َیْعِرْف ِإَماَم 
َ
ٍة هلِِل َعَلی َخْلِقِه َو أ  َتْخُلو ِمْن ُحّجَ

َ
ْرَض ال

َ ْ
ّنَ األ

َ
أ

ًة.1 َزَماِنِه َماَت ِمْیَتًة َجاِهِلّیَ
کسی که  و  نمی ماند  خالی  خالیق  بر  الهی  حّجت  از  قیامت[  روز  ]تا  زمین 

بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلّیت مرده است. 
باید  زمانی،[  هر  در  انسانی،  ]هر  است.   معصوم امام  َزَماِنِه«،  »ِإَماَم  از  منظور 

که او واسطۀ فیض است: حجت حق را بشناسد و بداند 
َماُء.2 ْرُض َو الّسَ

َ ْ
َو ِبُیْمِنِه ُرِزَق اْلَوَرى َو ِبُوُجوِدِه َثَبَتِت األ

و به برکت او َخلق روزی می خورند و به وجود او زمین و آسمان برجاست.
کرده  ازدواج  کیست؟  پدرش  نیست!  شناسنامه ای  شناختن  هم،  شناختن  این 
یا نه؟ اوالد دارد یا ندارد؟ این ها مهم نیست و در معرفت، تأثیری ندارد. منظور از 
گر مثل آن ها  که ا این معرفت، معرفت به سیره و روش و منش اهل بیت است 
گر مثل آن ها زندگی نکردیم،  کردیم، حیات ما حیات طّیبۀ انسانی است و ا زندگی 

مِنش ما مِنش جاهلی خواهد بود.
آیت اهلل خاتمی‘حفظه اهلل تعالی’، مدرسۀ پریزاد، 6فروردین92

بأعالم اهلدى، ص442؛  الورى  إعالم  الشیعه، ج 16، ص246؛فضل بن حسن طبریس،  . حممدبن حسن حّر عامىل، وسائل   1
یه، کمال  الدین و متام  النعمة، ترمجۀ هپلوان، ج2، ص120. حممدبن عىل بن بابو

نان، ص116. لیس، زاد املعاد، ص423 ؛ عباس مقی، مفاتیح الج 2 . فرازی از دعای شریف عدیله: حممدباقر حمج
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کیفّیت والدت امام زمان
و  آمد   عسکری امام حسن  خدمت  حکیمه خاتون  شعبان[  پانزدهم  ]شب 
فرمودند:   عسکری امام  برود.  و  کند  خداحافظی  شب  اوایل  می خواست 
بمانم؟!« حضرت فرمودند:  کرد: »چرا  »امشب بمان!« حکیمه خاتون عرض 
امشب  در  تعالی  و  تبارک  خداوند  هست؛  مسعودی  موعود  امشب،  »برای اینکه 
کرد و والدت او در خانۀ من است.« حکیمه خاتون عرض  حجت را آشکار خواهد 
موعود  این  کسی  چه  نمی بینم!  اثری  می کنم،  نگاه  هرچه  من  »آقاجان،  کرد: 
»آقاجان،  کرد:  فرمودند: »نرجس.« عرض   امام به دنیا می آورد؟!«  را  مسعود 
که  او نمی بینم!« حضرت فرمودند: »خدا خواسته است  بارداری در  از  آثاری 
بارداری او همچون حضرت موسی در شکم مادر پنهان بماند؛ چون دشمنان 
در انتظارند!« حکیمه می گوید: »من در خانه ماندم. آخر شب شد. بلند شدم تا 
نماز شب بخوانم؛ دیدم نرجس خاتون هم برای خواندن نماز شب بلند شد. هیچ 

آثاری از این موعود نمی دیدم...!«
فرمودند:   عسکری امام حسن  است.  موضوع  این  به  نزدیک  روایت، 
دیدند  یک وقت  است.«  نزدیک  نده؛  راه  خودت  به  تردید  و  شک  »عمه جان! 

گذاشته است و دارد این آیه را می خواند: مولودی سر به سجده 
 َو َنْجَعَلُهُم 

ً
ة ِئّمَ

َ
ْرِض َو َنْجَعَلُهْم أ

َ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوْا ِفی اْل

َ
ُمّنَ َعَلی اّل

َ
ن ّن

َ
َو ُنِریُد أ

1اْلَواِرِثیَن
 و ما می خواستیم بر مستضعفان زمین مّنت نهیم و آنان را پیشوایان]مردم [  

و وارثان روی زمین قرار دهیم!
کنیم و  که مستضعفان دنیا را تقویت و امامان را خلفای زمین  کرده ایم   یعنی اراده 

]آن ها[ وارث همۀ امکانات جهان شوند.
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 15مرداد88

1. قصص، 5.
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َسب و القاب امام زمان
َ
ن

پدر امام زمان، امام حسن عسکری و مادر آن بزرگوار، جناب نرجس خاتون 
 که همان اسم معروف رسول خدا هستند. امام زمان  یک اسم بیشتر ندارند 
که  کنیه دارند: »اباالقاسم« و »اباعبداهلل«. ما سه امام داریم  است. ]حضرت[ دو 

 .و امام  مهدی و امام صادق کنیۀ اباعبداهلل دارند: امام حسین
 امام باقر می فرمایند: »کنیۀ امام زمان اباعبداهلل است.«

نوشتۀ  الثاقب،  نجم   در  دارند.  لقب   182 و  کنیه   2 اسم،   1  ]عصر ]امام   
 182 که استاد مرحوم محّدث قمی است، برای امام زمان  میرزاحسین نوری
لقب آورده شده است. مهدی، اسم امام زمان نیست؛ لقب ایشان است. قائم، 
لقب های  از  تا   68 هستند.  ایشان  لقب های  و...  صاحب الزمان  حّجت،  منتَظر، 

امام زمان در دعای شریف ندبه آمده است.
قمری   260 سال  در  و  شدند  متولد  سامرا  در  قمری   255 سال   ،امام زمان  

درحالی که پنج ساله بودند، پدرشان حضرت عسکری به شهادت رسیدند.
 امام زمان تنهافرزند پدر و مادرشان هستند؛ یعنی َنه خواهر دارند، َنه برادر. 
و   امام رضا است:  داده  فرزند  یک  فقط  آن ها  به  خداوند  که  داریم  امام  دو   ما 

.امام عسکری
 حجت  االسالم و المسلمین عبدوس، صحن جامع رضوی، 18تیر90
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ویژگی های امام 
فکر  »بعضی  شد:  عرض  ایشان  خدمت  شدند،  وارد  مرو  به  که   امام رضا  
کرد و بعد از پیامبر قرار داد!«  که همین طوری می شود امام را انتخاب  می کنند 
امام رضا فرمودند: »آیا قدر امامت و جایگاه آن نسبت به اّمت را می شناسند تا 
]اختیار ایشان [ در آن جایز باشد؟ همانا امامت ازنظر قدر، باالتر و شأنش بزرگ تر... 

که مردم با عقل هاى خود به آن برسند... .« بعد فرمودند:  از آن است 
به فرزندش  از مادر  و  برادری همدل  امام مونسی دلسوز، پدری مهربان، 

مهربان تر است... .1
تو  »پیامبر!  می فرماید:   پیامبرش به  خداوند  است.  محبت  سمبل  امام، 
غصه  این ها  برای  چقدر  کنی؟!  اذیت  را  خودت  مردم  به خاطر  می خواهی 

می خوری؟!«2 پیامبر را اذیت می کردند. پیامبر می فرمودند:
 َیْعَلُموَن.3

َ
ُهْم ال

َ
ُهّمَ ِإْهِد َقْوِمی َفِإّن

َ
َالّل

خداوندا، قوم من را هدایت فرما؛ آن ها نمی دانند!
حجت االسالم و المسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 14مرداد88 

یزاهلل عطاردی قوچاین، مسند االمام الرضا، ج1، ص69. 1. عز
؛ گویی می خواهی به خاطر اعمال آنان، خود 

ً
َسفا

َ
ِدیِث أ َ َذا الْ  ِبَ

ْ
ْ ُیْؤِمُنوا   آَثاِرِهْم ِإْن لَّ

َ
ْفَسَک َعىل َک َباِخٌع ّنَ

َّ
َعل

َ
2. اشاره به کهف،  :6َفل

ک کین، اگر به این گفتار امیان نیاورند. را از غم و اندوه هال
رائح، ج 1، ص164؛ فضل بن حسن طبریس، إعالم الورى بأعالم اهلدى،  رائج و الج 3. قطب الدین سعیدبن عبداهلل راوندى، الخ

لیس، حبار األنوار، ج21، ص118، ح17. ص83؛ حممدباقر حمج
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 امام زمان؛ رحمت واسعه 
کرم »َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمین« هستند؛ امام زمان هم همین طورند:  پیامبر ا

ْحَمُة اْلَواِسَعُة ... .1 اَلُم َعَلْیَک... َو الّرَ لّسَ
َ
أ

گستردۀ خداوند. سالم بر تو ای رحمت 
شاد از ِوی شو؛ مشو از غیر ِوی                            او بهار است و دگرها ماِه ِوی

َناِم... .2 
َ
اَلُم َعَلی َرِبیَع األ لّسَ

َ
أ

سالم بر بهار مردمان... 
در روایتی نورانی، امام صادق فرموده اند:

ْنُفِسُکْم.3 
َ
ْرَحُم ِبُکْم ِمْنُکْم ِبأ

َ
َنا أ

َ
 َو اهلِل أ

به خدا سوگند، من از خودتان به شما مهربان ترم! 
اما  می کند؛  دعوت  عدالت  و  محبت  به  را  مردم  امام،  دارد.  را  ویژگی  این  امام، 
منفعت طلبان مگر آرام می نشینند؟ در مقابِل امام می ایستند و حضرت مجبور 
است با آن ها درگیر شود. به تعبیر امام رضا، امام زمان امام مهربانی هستند؛ 
که زبانی جز زور و ظلم ندارند، به اجبار  اما طبیعی است این امام با سران استکبار 

درگیر شوند.
حجت االسالم والمسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 14مرداد88 

لیس، حبار األنوار، ج 53، ص171. 1. امحدبن عىل طبریس، أالحتجاج عىل أهل اللجاج،  ج 2، ص493؛ حممدباقر حمج
لیس، زاد املعاد، ص541. لیس، حبار األنوار، ج 99، ص101؛ حممدباقر حمج 2 . حممدباقر حمج

رائح، ج 2، ص714. رائج و الج 3. قطب الدین سعیدبن عبداهلل راوندى، الخ
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 سبک زندگی امام زمان
 سیره، یعنی سْبک زندگی. هر نوع زندگی، سْبک ندارد. اغلب مردم می آیند و می روند و 
زندگی می کنند؛ اما سْبک ندارند. پیامبران بزرگ الهی، امامان شیعه، بزرگان 
دین ما و اولیای خدا سْبک زندگی )روش زندگی( دارند که همیشه می شود از این روش 

استفاده کرد. به دو روایت در زمینۀ سبک زندگی امام زمان   اشاره می کنم.
امام صادق دربارۀ سبک زندگی امام زمان می فرمایند: 

ْن َیِسیَر ِفیِهْم ِبِسیَرِة َرُسوِل اهلِل َو َیْعَمَل ِفیِهْم ِبَعَمِلِه.1
َ
أ

کند و خود  که در میان مردم سیرۀ رسول خدا را جاری  متعهد می شود 
کند. نیز به روش آن حضرت عمل 

 است: مانند پیغمبر همان سیرۀ جدشان، رسول خدا سیرۀ امام زمان
دلسوزند.   کرم ا پیامبر  مثل  هستند؛  مهربان   امام زمان می کنند.  عمل 
که به هیچ عنوان در مسیر هدایت قرار  نمی گیرند  کسانی را می ُکشند   ]،حضرت[

کسانی که اهِل منطق و هدایت اند، با منطق برخورد می کنند.  با 
ّ

و لج بازند؛ و ِاال
کرده و می گوید:  عبداهلل بن عطاء مّکی از امام صادق روایت 

َرُسوُل  َصَنَع  ]َما[  َکَما  َیْصَنُع  َفَقاَل  ِسیَرُتُه  َکْیَف  اْلَمْهِدّیِ  ِسیَرِة  َعْن  ْلُتُه 
َ
َسأ

ِنُف 
ْ
ِة َو َیْسَتأ ْمَر اْلَجاِهِلّیَ

َ
َکَما َهَدَم َرُسوُل اهلِل أ َکاَن َقْبَلُه  اهلِل َیْهِدُم َما 

ْساَلَم َجِدیدًا.2 ِ
ْ

ال
 مهدی حضرت  روش  و  سیره  دربارۀ   )امام صادق( حضرت  آن  از 
فرمودند:   حضرت بود؟«  خواهد  چگونه  او  »سیرۀ  که:  پرسیدم 
کرد: آنچه پیش از او بود،  که رسول خدا عمل  »همان طور عمل می کند 
کرد و ]به این  نابود می کند؛ همان گونه که رسول خدا جاهلیت را نابود 

صورت[ اسالم را از نو برپا می کند.«  
که  اآلن خیلی از چیزها بین ما مسلمانان جا افتاده است و به آن عمل می کنیم 

جزء اسالم نیست!
 حجت  االسالم و المسلمین عبدوس، صحن جامع رضوی، 19تیر90

لیس، حبار األنوار، ج 52، ص337؛ فتال نیشابوری،  1. فضل بن حسن طبریس، إعالم الورى بأعالم اهلدى، ص460؛ حممدباقر حمج
ابوعبداهلل  الوایف، ج2، ص468؛  کاشاین،  ، ج 2، ص265؛ حممدحمسن بن شاه مرتىض  فیض  املتعظیخ و بصیرة  الواعظیخ  روضة 

حممدبن حممدبن نعمان بغدادی )شیخ مفید(، االرشاد یف معرفة حجج اهلل عىل العباد،  ص342تا345.
2. حممدبن ابراهمی نعماین، الغیبة للنعماین، ص231.
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ولّی خدا؛ واسطۀ فیض 
که در ِبزنگاه ها هدایت می کنند؛  امروز، امام مهدی به عنوان امام عزیزی هستند 
و  مأمور  به عنوان  را  آن ها  می گوید،  سخن  فرشتگان  از  وقتی  خداوند  چنان که 

تدبیرگران ارادۀ الهی می داند و می فرماید:
1 ْمرًا

َ
َراِت أ اْلُمَدِبّ

َ
ف

که امور ]بندگان [ را تدبیر می کنند. و آن ها 
که واسطۀ فیض الهی است؛  کسی است  این ها مأمور دستگاه الهی اند. ولّی خدا 
که خداوند می خواهد برساند، ازطریِق ولِیّ خداست و امروز امیر این  یعنی فیضی 

درگاه، حضرت ولّی عصر هستند.
 حجت االسالم و المسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 14مرداد88 

داستان حضرت موسی و ُمصاحب
کهف، خداوند در داستان حضرت موسی با ُمصاحب خودش،  در سورۀ مبارکۀ 
این  نمی دانیم  پنهان.  ولّی  و  ظاهر  ولّی  است:  کرده  معرفی  ولی  نوع  دو  ما  برای 
مبارکه،  سورۀ  این  در  ُمصاحب.  می گوییم  ما  نه؛  یا  است  خضر  اسمش  ُمصاحب 
که یکی آشکار است؛ مثل  کرده است  خداوند مّنان برای بشریت دو نوع ولی معرفی 
مردم  بین  در  گره گشاست؛  که  موسی  ُمصاحب  هم  دیگری  و   موسی حضرت 

است: مردم او را می بینند؛ ولی نمی شناسند. 
که آن حاجت  موسی بن عمران از خداوند مّنان حاجتی خواست؛ حاال بماند 
او  از  و  ببین  را  ما  اولیای  از  یکی  آنجا  دریا؛  لب  »برو  فرمود:  خدا  باالخره  بود.  چه 
آموزش بگیر!« داستانش مفصل است. باالخره آمد این مصاحب را لب دریا پیدا 
کارهای مرا داشته  که شما تاب و توانایی  گفت: »من فکر نمی کنم  کرد. مصاحب 
و  نکنم  اعتراضی  اما  باشم؛  شما  با  که  می دهم  »قول  فرمود:   موسی باشی!« 
کشتِی مملو از جمعیت راه می افتد. یک مرتبه،  کشتی شدند.  سخن نگویم.« سوار 
که در خدمت مستضعفان است و  ُمصاحب موسی، همان ولّی مخفی، این ولّی 
کرد به سوراخ کردن  کار می کند؛ شروع  خوِد مسکینان او را نمی بینند، اما برایشان 
کند و فرمود: »این چه  کشتی. موسی نتوانست در مقابل این علم لُدّنی سکوت 

1. نازعات، 5.
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کشتی را سوراخ می کنی؟!« کاری است؟! 
موسیگفت:  کن!«  سکوت  که  گفتم  شما  به  »من  داد:  پاسخ  مصاحب   

»چشم.«
شدند.  باغ  آن  وارد  است.  افتادن  درحال  دیواری  دیدند  جایی،  یک  آمدند   
گفت: »بیا برویم  گفتند: »ما به شما چیزی نمی دهیم.« ُمصاحب  ]صاحبان باغ[ 

که درحال افتادن است، بسازیم!« دیواری 
موسی فرمود: »این ها به ما آب و نان هم ندادند؛ حاال می خواهی خدمتشان 
کارم را  که شما اعتراض نکنی؛ ]اما حاال اسرار  گفت: »بنا بود  کنی!« مصاحب باز 
روی  پیش  بود.  آن ها  ارتزاق  وسیلۀ  بود،  فقرا  مال  کشتی  آن  می گویم...:[  برایت 
کاملی را می دید، غصب می کرد. من  کشتی  که هر کشتی زیبا و  این ها پادشاهی بود 
کردم تا پادشاه غصب نکند و نان آن فقرا قطع نشود. خدا خواست من  را معیوب 

کنم تا مورِدتوجه نباشد!« کشتی را معیوب  این 
گفت: »زیر این دیوار،  کردی؟!« مصاحب  موسی پرسید: »دیوار را چرا چنین 
گنج را به یغما می بردند. خداوند  گر دیوار افتاده بود،  گنجی بود برای دو بچۀ یتیم. ا
گنج مخفی باشد و هرموقع ورثه بزرگ  که من این دیوار را به پا دارم تا این  کرد  امر 

گنج را درآورند.« شدند، خودشان 
 معلوم می شود که خدا در عالم آفرینش تنها ولّی آشکار ندارد؛ ولّی پنهان و مخفی 
می دهد؛  نجات  را  فقرا  می دهد،  نجات  را  مستضعفان  می کند،  کار  که  دارد  هم 

طوری که خودشان نمی بینند؛ حتی موسی هم ]او را[ نمی شناسد.
 آیت اهلل العظمی سبحانی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جمهوری اسالمی، 19مرداد87
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امام زمان؛ ولّی پنهان
 االن امام زمان از اولیای الهی هستند: در بین ما هستند، در جمع ما هستند. 
ُمصاحب  مانند  بشرند؛  بین  در  زمین اند،  در  نیستند:  آسمان  در   امام زمان

کار می کرد. که در دل جامعه بود و   حضرت موسی
نمی شناسند،  مردم  و  است  مردم  خدمت  در  ُمصاحب  این  همان طوری که 
امام زمان هم روزگار ما را، دین ما را، وضعیت ما را پیوسته ترمیم می کنند؛ ولی 

ما ایشان را نمی بینیم. خدمات امام برای ما روشن است؛ ولی توجه نداریم!
کردند،  اشاره  غیبت  امر  به  صحبت هایشان  در   اسالم پیامبر  وقتی 
مدت  در  قائم  وجود  از  شیعه  »آیا  پرسید:   حضرت از  انصاری  جابربن عبداهلل 
خدایی  به  سوگند  »آری،  فرمودند:   کرم ا رسول  می شود؟«  بهره مند  غیبتش، 
می گیرند؛  بهره  غیبتش  دوران  در  او  رهبری  نور  از  مردم  برگزید،  نبوت  به  مرا  که 

همان گونه که از خورشید، هنگام قرارگرفتن پشت ابرها.«1 
غائب  امام  از  چگونه  مردم  غیبت،  زمان  »در  پرسیدند:  هم   امام صادق  از 
بهره مند می شوند؟« حضرت فرمودند: »همچنان که از خورشید، هنگامی که در 

پشت ابرهاست، بهره مند می شوند.«2
از  ابر،  آفتاب پشت  نه؛  بی اثر است!  ابر،  آفتاِب پشت  این  مردم خیال می کنند 
که[  گرما و انرژی خودش را می فرستد ]و با این هاست  البه الی ابر، نور و حرارت و 
درختان، سبز و جهان، روشن می شود. این پردۀ غیبت، بین ما و اوست؛ ولی او 

)امام زمان( در مقابل ما مانعی ندارد و ما را می بیند.
آیت اهلل العظمی سبحانی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جمهوری اسالمی، 19مرداد87
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شناخت؛ زمینۀ توجه به امام
که  استثنائاتی  در  مگر  است؛  معرفت  تابع  محبوبیت،  و  توجه  به طوِرمعمول، 
احساسات دخالت داشته باشد. هرچه شناخت ما دربارۀ یک مسئله بیشتر شود، 
توجه ما به آن بیشتر می شود. مثال بزنم: ما چون آتش را شناخته ایم و می دانیم که 
می سوزاند، دستمان را نزدیک آن نمی بریم. از بچه مان هم مواظبت می کنیم که به 
آتش نزدیک نشود و نسوزد یا چون شناخته ایم که نتیجۀ افتادن در چاه، غرق شدن 
گناه را نشناخته ایم؛  که در چاه نیفتد. اما  و مرگ است، دست بچه مان را می گیریم 
]دربارۀ  آتش است!  گناه مثل  نزدیک می شویم! نمی دانیم  گناه  به  برای همین، 
امام زمان هم همین طور است؛[ چون امام زمان را نشناخته ایم، به ایشان 

نزدیک نمی شویم و یادمان می رود و غافل می شویم!
کیست؟  پدرش  بدانیم  که  است  این  منظور  بشناسیم؟  را  ایشان  چطور  یعنی 
که حضرت چه نقشی در زندگی ما دارند. کیست و...؟ نه؛ باید بفهمیم  برادرش 
که روزیمان از راه امام زمان ]، به واسطۀ امام زمان[ می رسد و  گر بدانیم  ا
می رسد،  ما  به   امام زمان وجود  کانال  از  عالم  خوبی های  همۀ  که  بدانیم  گر  ا

قطعًا توجه مان به آن حضرت بیشتر خواهد شد.1
حجت االسالم و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 2تیر92

تألیفات زیاد دربارۀ مهدویت
که علمای شعیه و سنی دربارۀ حضرت ولّی عصر نوشته اند، از مرز  کتاب هایی 

گذشته است. 1145 تألیف 
 امام زمان دررابطه با  روایت  هزار  سه  از  بیش  سنی،  و  شیعه  کتب   در 

کدام یک از حوزه های معرفت اسالمی، این همه روایت دارید؟   آورده شده است. در 
فرهنگ  نشر  برای   اطهار ائمۀ  و   کرم ا نبی  که  نشان می دهد  این ها همه 
را  خود  تالش  نهایت   بزرگواران این  داشته اند.  را  اهتمام  نهایت  مهدویت، 
که موضوع مهدویت در فرهنگ اسالمی نهادینه شود؛ آن  هم نه به صورت  کرده اند 

عادی؛ بلکه به صورتی که برای عموم، غیِرقابل انکار باشد.
آیت اهلل حسینی قزوینی‘حفظه اهلل تعالی’، دارالحجه )رواق شیخ طوسی(، 28آبان88 
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خالصۀ فصل سوم
کرم »َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمین« هستند؛ امام زمان هم همین طورند. * پیامبر ا

* امام صادق دربارۀ سبک زندگی امام زمان می فرمایند: »متعهد می شود 
کند و خود نیز به روش آن حضرت  که در میان مردم سیرۀ رسول خدا را جاری 

کند.« عمل 
* سیرۀ امام زمان همان سیرۀ جدشان، رسول خدا است.

خداوند  که  فیضی  یعنی  است؛  الهی  فیض  واسطۀ  که  است  کسی  خدا  ولِیّ   *
ولّی  حضرت  درگاه،  این  امیر  امروز  و  خداست  ولّی  ازطریِق  برساند،  می خواهد 

عصر هستند.
ُمصاحب  با   موسی حضرت  داستان  در  خداوند  کهف،  مبارکۀ  سورۀ  در   *

کرده است: ولّی ظاهر و ولّی پنهان.  خودش، برای ما دو نوع ولی معرفی 
ما  جمع  در  هستند،  ما  بین  در  هستند:  الهی  اولیای  از   امام زمان االن   *
مانند  بشرند؛  بین  در  زمین اند،  در  نیستند:  آسمان  در   امام زمان هستند. 

کار می کرد. که در دل جامعه بود و   ُمصاحب حضرت موسی
که مرا به نبوت برگزید، مردم  کرم فرموده اند: »...سوگند به خدایی  * رسول ا
از خورشید  بهره می گیرند؛ همان گونه که  قائم در دوران غیبتش  نور رهبری  از 

هنگام قرارگرفتن پشت ابرها.«
نزدیک  را  دستمان  می سوزاند،  که  می دانیم  و  شناخته ایم  را  آتش  چون  ما   *
می شویم!  نزدیک  گناه  به  همین،  برای  نشناخته ایم؛  را  گناه  اما  نمی بریم؛  آن 
گناه مثل آتش است! ]دربارۀ امام زمان هم همین طور است؛[ چون  نمی دانیم 
امام زمان را نشناخته ایم، به ایشان نزدیک نمی شویم و یادمان می رود و غافل 

می شویم!
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فصل چهارم
دشمنان مهدویت
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 شناسنامۀ وهابّیت
کشورهای اسالمی،  که در قرن هشتم هجری، در   وهابّیت یکی از فرقه هایی است 
نام:  به  است  فردی  وهابیت  تئوریسین  آمد.  به وجود  اختالف  ایجاد  به قصد 
ابن تیمیۀ حّرانی، متوفای 728ق. پس از ظهور افکار ابن تیمیه، علمای اهِل سّنت 
کردند و در  و شیعه با تمام  وجود، در صحنه حاضر شدند و با افکار فاسد او مبارزه 

کمتر از نیم  قرن، افکار ابن تیمیه به فراموشی سپرده شد.
در قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری، استعمار بریتانیا برای اینکه دولت بزرگ 
کند،  کشورهای اسالمی تفرقه ایجاد  و اسالمی عثمانی را در هم بکوبد و در میان 

توطئه هایی را در خاورمیانه انجام داد.
کثیف و ضّددینی بهائیت را تأسیس  کرده و فرقۀ   در ایران، علی محمد باب را بزک 
کردند، در عراق اخباری گری را راه انداختند و در عربستان سعودی هم وهابی گری 
که وهابّیت به نام  کردند. در این مرحله، فردی به نام محمدبن عبدالوهاب  را احیا 
کمک مستشاران  با  گرفت و  بریتانیا قرار  او رقم خورده است، تحِت تأثیر استعمار 
کرد. از همان زمان،  نظامی انگلستان در جزیرة العرب، حکومت وهابیت را تأسیس 

گرفت. تفرقه و تشّتت و اختالف، میان امت اسالمی، حّتی میان اهِل سنت اوج 
 وهابی ها با مشرک خواندن تمام مسلمانان، اعم از شعیه و سّنی، مسلمانان را 
کردند و آن ها را با انواع  کردند، اموالشان را به عنوان غنائم جنگی تصاحب  قتِل عام 
کردند،  کربال و نجف نابود  شکنجه ها عذاب دادند؛ آثار اسالمی را در مکه و مدینه و 
و  جبرئیل  محل  مدیدی  مدت  که   کبری خدیجۀ  خانۀ  بیت الحرام  کنار  در 
کردند! محل  نزول وحی بود را ویران و به جای آن، سرویس های بهداشتی درست 
کردند؛  کرم را هم ویران و به محل خریدوفروش حیوانات تبدیل  والدت پیامبر ا

همچنین ده ها خیانت دیگر را مرتکب شدند. 

اهداف شوم وهابّیت
که ]نام[ اهِل بیت عصمت و طهارت  یکی از اهداف شوم وهابّیت این بوده است 
کنند. ابن تیمیه حّرانی، تئوریسین وهابّیت و  گان و قاموس اسالمی حذف  را از واژ
که در آنجا، تا توانسته  کتابی دارد به نام: منهاج السنة النبویة  نظریه پرداز بزرگ آنان 
است در تنقیص امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و ائمۀ معصومین سخن 
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گفته است؛ به  طوری که دربارۀ امیرالمؤمنین بعضی نسبت های ناروا و قبیح را 
بزرگان اهِل سّنت مثل سقاف می گویند: »ما در ناصبی بودن  که حّتی  داده است 
کمال  با   ،او به صدیقۀ طاهره، حضرت فاطمه ابن تیمیه شبهه ای نداریم.« 
که در شأنش آیۀ تطیهر نازل شده است؛  وقاحت، نسبت نفاق می دهد! فاطمه ای 
در شأنش آیۀ مباهله نازل شده است؛ در شأنش سورۀ مستقلی به نام »هل أتی« 
و  بس وقیح  مطالبی  شیعی  حوزه های  از  حوزه ای  هر  در  این ها  است!  شده  نازل 

زننده دارند؛ به ویژه دررابطه با حوزۀ مهدویت. 

ابن تیمیه؛ منکر وجود امام زمان
مهدویت  موضوع  دررابطه با  زیادی  سخنان  محمدبن عبدالوهاب،  و  ابن تیمیه 
که در منابع  دارند: منکر وجود مقدس حضرت ولّی عصر و ویژگی هایی هستند 
اسالمی دربارۀ امام زمان وارد شده است؛ به طوری که »شیعیان را برای اعتقاد 
نیز عقیده به  و  امام زمان در سرداب مقدس  به مسئلۀ سرداب و غائب شدن 
با  ایشان  کیفیت ظهور و حکومت جهانی حضرت و مبارزه  مسائل مربوط به 

مظاهر ظلم و فساد و استبداد، متهم به حماقت و بی عقلی می کنند!«1 

روایت هیثمی 
از بزرگان اهلِ سّنت مثل آقای »ابن حجر هیثمی مّکی« متوفای 974ق   بسیاری 

می گویند: 
کفر.2 من انکر المهدی فقد 

کافرست.  هرکه منکر مهدی باشد، 
یعنی قضیه تا به اینجا رسیده است: انکار مهدویت، یعنی انکار یک اصل از اصول 

اسالم و انکار ضرورتی از ضروریات دین!
       آیت اهلل حسینی قزوینی‘حفظه اهلل تعالی’، دارالحجه )رواق شیخ طوسی(، 28آبان88

1. نک: مهناج السنة، ج1، ص44.
2. قاض حممدبن عىل شوکاین، التوضیح یف تواتر ما جاء یف املهدی املنتظر.



40

ت
والی

تم  
خا

شبهۀ قتِل عام
یکی از شبهه های وهابّیت برای ایجاد تفرقه و تشکیل قومّیت در جامعۀ اسالمی، 
که مهدِی شیعیان بیاید، تمام عرب را از  که می گویند: »ای مردم، فردا  این است 
که ظهورش برابر  گی های مهدِی شیعیان این است  دم، قتِل عام می کند! یکی از ویژ

کرۀ زمین!«  است با نابودی هرچه عرب در 
کردند؛ مخصوصًا  وهابی ها رفتند چند تا روایت ضعیف و دروغ را از اطراف جمع 
در  است،  سعودی  عربستان  وهابی  لیدرهای  از  که  غفاری  ناصرالدین  دکتر  آقای 
کتاب درسی دانشگاه مدینه است،  که االن  کتابش به نام اصول مذهب الشیعه 

روی این شبهه، حسابی مانور داده است. 
کرده اند:  که هم شعیه و هم سنی نقل  در روایات متعدد داریم 

الروم و غیرهم فی طاعته من غیر  و  الحرب  و اهل  العجم  و  العرب  تدخل 
قتال.1 

درگیری،  و  جنگ  بدون  دیگران،  و  رومیان  ستیزه جویان،  عجم،  و  عرب 
گردن می نهند. اطاعت او را 

یکی از ویژگی های ظهور آقا امام زمان این است که تمام عرب و عجم، بدوِن آنکه 
 می شوند و به لشکر امام زمان جنگی صورت بگیرد، مطیع حجة بن الحسن

می پیوندند. این را چه می گویید؟! 
کتاب کنزالعمال، این روایت را نقل  حتی بزرگان شما مثل آقای متقی هندی در 
می کنند. ما کدام سخن شما را بپذیریم؟ اینکه مهدی، تمام عرب را از بین می برد یا 
که تمام عرب، داخل در طاعت آقا امام زمان می شوند و پیرِو فرامین  این روایت 

آن بزرگوار خواهند شد؟! 
َبْیَنُهْم«2  »ُرَحَمآُء  و  ار« 

َ
اْلُکّف َعَلی  آُء 

َ
ِشّد

َ
»أ  رسول اهلل مثل  هم   امام زمان

هستند. 
 که همیشه امام زمان که به آن مبتال شده ایم این است  یکی از آسیب هایی 
کشتن، مال دشمن است؛ نه مال  گرفتن و  کرده ایم.  با قهر و خشونت معرفی  را 

ص119؛  ج3،   ،املهدی االمام  احادیث  معجم  ص261؛  ج2،  العمال،  کنز  هندی(،  )متیق  عىل بن حسام  عالءالدین   .1
مسة من الصحاح الستة، ترمجۀ سیدمرتىض  سیدابن طاوس،  املالحم و الفتخ یف ظهور الغائب املنتظر، ص66؛ فضائل الخ

فیروزآبادى، ج3، ص341.
2. اشاره به آیۀ 29 سورۀ مبارکۀ فتح.
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دوست! چرا بعضی ها این اشتباه را می کنند؟! حتی دربارۀ مسیحی ها هم در روایت 
کل عالم مسیحیت به امام زمان ایمان می آورد. که  داریم 

از  بسیاری  می بینند،   امام زمان سر  پشت  را   عیسی حضرت  وقتی 
بسیاری  می شوند.   امام زمان یار  و  می آورند  ایمان  مشرکین  حتی  اهِل کتاب، 
می گذارند. کنار  را  انحراف  می بینند،  را   امام زمان وقتی  انحرافی،  فرقه های   از 
ولّی عصر فقط با کسی برخورد می کند که جلوی امام، مخالفت و مقاومت کند. 
گر حضرت مهدی بیایند،  یکی دیگر از شبهات آن ها این است که می گویند: »ا
تمام مردم غیر از تعدادی شیعه، همه را از لب شمشیر می گذراند. با آمدن مهدی، 

نسل بشر نابود می شود!« 
که وقتی می خواهند از حضرت  کنم  گالیه  البته  مقداری هم از خطبا و مداحان 
مهدی سخن بگویند، همان اّول حرف می روند سراغ شجاعت حضرت؛ مثاًل 

که تا زیر زانوی اسبشان را خون فرا می گیرد!« کشتاری می کنند  می گویند: »چنان 
چرا  ندیده ایم؟  را  روایات  این  هستیم،  حوزه  در  است  سال  چهل  که  ما  چرا   
که قبل  بزرگانی چون شیخ مفید، سیدمرتضی، عالمۀ حّلی و امثالهم 
کجا  از  حضرات  این  نیاوردند؟!  کتاب ها  در  و  ندیدند  را  روایات  این  بودند،  ما  از 
که جز ضربه زدن به فرهنگ مهدویت، هیچ اثری در  این روایات را بیرون می آورند 

جامعۀ حتی شیعی ندارد؟! 
کرم،  ا رسول  خود  زبان  از  آن هم  متعددی،  روایات  در  ما  به عکس، 
شاخصه های  از  یکی  و  می آیند   عصر ولّی  آقا  که  داریم   محمدبن عبداهلل
ایشان »رحمة للعالمین« است؛ مثاًل ایشان ازطرف خداوند متعال پس از بیان 
این  »...و  می فرمایند:   امام زمان دربارۀ   ،معصومان تک تِک  ویژگی های 
که رحمت براى  کامل می کنم   )امامت[ را با فرزندش )فرزند امام حسن عسکری[

کمال موسی و روشنی عیسی و صبر ایوب هست.«1   همۀ جهانیان است. در او 
       آیت اهلل حسینی قزوینی‘حفظه اهلل تعالی’، دارالحجه )رواق شیخ طوسی(، 28آبان88

واهر السنیة )کلیات حدیث  کاظمی خلخاىل )حمدث عامىل(، الج ین العابدین  کلیین،  الکایف ، ج1، ص528؛ ز 1. حممدبن یقوب 
وَب... .« ّیُ

َ
اُء ِعییَس َو َصْبُر أ  ُمویَس َو َبَ

ُ
ْیِه َکَمال

َ
یخَ َعل ِ

َ
َعامل

ْ
ًة ِلل  َذِلَک ِباْبِنِه م ح م د َرمْحَ

ُ
ْکِمل

ُ
قدیس(،  ص404: »...َو أ
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دشمنان و مبارزه با مهدویت
که مسئلۀ مهدویت را به عنوان یک  خواهران و برداران! دشمنان اسالم اصرار دارند 
و  امیداوری  باعث  باعث نشاط است؛  کنند! مسئلۀ مهدویت  فکر خرافی مطرح 
که این مسئله  زنده بودن دل هاست؛ باعث حرکت و قیام است. آن ها می دانند 
ک است؛ بنابراین می خواهند به آن، رنگ خرافی بدهند. برای این  برایشان خطرنا
می کنند!  درست  خرافات  مشت  یک   ،مهدی وجود  به  اعتقاد  اطراف  در  کار، 
که می خواهند تفکر  ایمان به  بیدار باشید! این خرافات زاییدۀ فکر دشمنان است 

مهدی را از بین ببرند. 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 24مرداد87 

علت دشمنی غرب با مهدویت
چرا دشمنان با مهدویت مبارزه می کنند؟ چون اثراتش را فهمیده اند: فهمیده اند 
چون  نشوید؛  همراه  ستم  و  ظلم  با  امروز  که  است  این  به معنای  مهدویت  که 
گر جامعه بخواهد دچار رکود شود، مهدویت مخالف رکود و سستی  که ا فهمیده اند 

که حرکت نکند.   است. متکبران عالم، جامعه ای می خواهند 
که بیگانگان دانا و دوستان نادان، طوری مسئلۀ  گفت  متأسفانه باید این درد را 
انجام  را  خودشان  وظیفۀ  غیبت،  دوران  در  افراد  که  کرده اند  مطرح  را  مهدویت 
کرده و منافع  که ظلم را بر این ها تحمیل  نمی دهند و در مقابِل مستکبران عالم 

آن ها را چپاول می کنند، سکوت می کنند. 

کنفرانس تل آویو
تل آویو  کنفرانس  نام  به  کنفرانسی  تل آویو،  در  اشغالی  فلسطین  در  بیگانگان، 
کنفرانس عدۀ زیادی جمع شدند؛ ازجمله سیصد نفر شیعه شناس  گرفتند. در این 
که تألیفات زیادی هم دارند و بعضی هایش  کرامر« و »برنارد لوئیس«  مثل »مارتین 
را  برای اینکه دو سؤال  به فارسی ترجمه شده است. صاحب نظران جمع شدند؛ 

پاسخ دهند. 
سؤال اّول: چرا مسلمانان، به ویژه شیعیان، دائمًا قیام می کنند؟! 

سئوال دّوم: انقالب اسالمی ایران، چطور پیروز  شد؟ 
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که جواب خیلی مهمی است،  این ها آمدند این جواب ها را آوردند. جواب اّول را 
بود.  گفته  »هانتینگتون«  گرد  شا غربی،  نظریه پرداز  فوکویاما«  »فرانسیس  قباًل 
جواب این بود: علت اینکه شیعه، جنبش خیز  است و این نگاه جنبش خیزانه را به 
خ یا شهادت و نگاه دّوم،  کرده است، دو نگاه است: نگاه اّول، نگاه سر عالم منتقل 

نگاه سبز یا ظهور. 

خ نگاه سر
که از خون امام حسین رنگین تر نیست؛ جان  ]شیعیان[ بر این باورند: خون ما 
کبِر او  عزیزتر نیست! ما که از جان عزیز امام حسین و جان عزیزانی مثل علی   ا
می فرستادند  جبهه  به  را  فرزندانشان  افرادی  را!  ما  شهدای  کند  رحمت  خدا 
خواهر  نیست!«  عزیزتر   امام حسین کبر  علی ا از  که  من  »پسر  می گفتند:  بعد  و 

شهیدی می گفت: »مگر برادر من از برادر حضرت زینب باالتر است؟!« 
رهبر  که  حرفی  همان  می کنند.  مقایسه   امام حسین با  را  خودشان  این ها 
کردم و  که: »من فقط به یک درس حسین  بن علی عمل  گفت  هند، »گاندی« 

آن عزتش بود و توانستم هند را به استقالل برسانم.« 

نگاه سبز
نگاه سبز یعنی چه؟ یعنی امید؛ یعنی آیندۀ روشن؛ یعنی اینکه در نگاه شیعه، آینده 
فرزندان حضرت  از   که آن حضرت و سّنی می دانند  کاماًل روشن است. شیعه 

کرم فرموده اند: فاطمه هستند. در روایتی از اّم سلمه، پیامبر ا
أْلَمْهِدُی  ِمْن  ِعْتَرِتی  ِمْن  ُوْلِد َفاِطَمَة.1 

مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است. 
که در نگاه شیعه، سخن از  اهِل سّنت هم این را قبول دارند؛ اما فرقش این است 
که به دنیا آمده است و در طول تاریخ، جلوه گری و هدایت و محبت او  امامی است 

و در بزنگاه ها دست مقدسش را دیده ایم.
حجت االسالم والمسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 14مرداد88

مسة من الصحاح الستة، ترمجۀ سیدمرتىض  مئة، ج2، ص438؛  فضائل الخ الغمة یف معرفة األ 1. عىل بن عییس اربىل،  کشف 
فیروزآبادی، ج3، ص331 ، نقل از: مسند االمام أمحدبن حنبل، ج3، ص37.
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روش های مقابله دشمنان با پیامبران و عدالت
دشمن وقتی مسئلۀ مهدویت را جّدی ببیند، در مقابلش موضع گیری می کند. با 
خوِد حضرت مهدی مشکل دارند؛ چنان که با حضرت موسی، چنان که با 
 مشکل داشتند. پیامبران پیامبر گرامِی خودمان، حضرت محمد مصطفی
که بیگانان به ساحت مقدس  کنند. این تهمتی است  که جنگ را شروع  نیامدند 

پیامبران و اولیای خدا زدند؛ آغازگر جنگ، همیشه دشمنان بوده اند. 
کند و در مقابل ظلم و ستم  ح  دشمن دید تفکر مهدوی قرار است عدالت را مطر
آن ها بایستد؛ بنابراین، قبل از اینکه امام متولد بشود، این ها برنامه ریزی داشتند 
کردند.  کار را  که جلوی تولد ایشان را بگیرند؛ چنان که برای حضرت موسی این 
که نگذارند  کار را انجام دانند. دنبال این بودند  برای حضرت ابراهیم هم این 
متولد  عزیز  این  تا  گماردند  جاسوسانی  چه  بیایند؛  دنیا  به   مهدی حضرت 
که حضرت مهدی متولد و حفظ شوند. االن هم  کرد  نشود؛ ولی خداوند اراده 

مستکبران عالم آماده شده اند برای اینکه ظهور این ولّی خدا تحقق پیدا نکند.

 راه های مقابله با تفکر مهدوی
1. انکار موضوعات مهم مانند اصل مهدویت

وقتی دشمنان و مستکبران عالم، تفکر مهدویت را مقابل خودشان می بینند، در 
برابر آن، چهار رفتار را انجام می دهند: 

اّول اینکه شروع می کنند به انکارکردن اصل مهدویت! می گویند اصل مهدویت 
دروغ است؛ درحالی که در تمام ادیان وعدۀ آمدن مردی الهی مطرح شده است! 
که  گرامی روایت دارند  در دین اسالم، هم شیعه و هم اهِل سنت، از زبان پیامبر 

فرموده اند: 
1. ... ُرُکْم ِباْلَمْهِدّیِ َبّشِ

ُ
أ

شما را به ظهور مهدى مژده می دهم... . 
انکار  را  انقالب  دستاوردهای  تاریخ  طوِل  در  چنان که  است؛  انکار  دشمن  روش 
جابربن حیان ها،  رازی ها،  کردند:  عرضه  عالم  به  مسلمانان  که  علومی  کردند! 
انکار  را  علوم  این  همۀ  ]دشمنان[  کردند؛  عرضه  عالم  به  که  و...  ابوعلی سیناها 

می کنند.

مسة من  لیس، حبار األنوار، ج51، ص81، فضائل الخ مئة، ج2، ص471؛  حممدباقر حمج 1. عىل بن عییس اربىل،  کشف الغمة یف معرفة األ
الصحاح الستة، ترمجۀ سیدمرتىض فیروزآبادی، ج3، ص336، به نقل از: مسند االمام أمحدبن حنبل، ج3، ص37.
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می دهند  استناد  را  این ها  انیمیشن  هایشان،  و  فیلم ها  و  بازی ها  در  می بینید 
فراموش  اصاًل  از مدتی،  بعد  و  تغییر می دهند  را  تعابیر  به دانشمندان خودشان! 
مسلمانان  مدیون  این ها  همۀ  است!  بوده  کجا  از  تعابیر  این  ریشۀ  که  می شود 

هستند. 
حجت االسالم و المسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 14مرداد88 

کنند یا خرابش  که مهم باشد، ]مخالفان[ سعی می کنند یا انکارش  اصواًل هر چیز 
کنند؛ مثاًل قضیۀ غدیر، قضیۀ بسیار مهمی است؛  که انکار  کنند! اّول سعی می کنند 
والیت امیرالمؤمنین، والیت ائمه است؛ جانشینی بعد از پیامبر است. اّول 
کنند و بگویند چنین چیزی نبوده است! وقتی دیدند  گر بشود، انکارش  خواستند ا
آمدند  کرده اند،  گزارش  را  این   پیغمبر کرد؛ چون صدها صحابی  انکار  نمی شود 
کلمۀ ‘مولی’ به معنای سرپرست  کنت مواله’،  گفتند: »در ‘من  کردند!  دستکاری اش 
]و ولی[ نیست!« در معنای واژه دست بردند. وقتی دیدند اصلش را نمی شود انکار کرد؛ 

کی است!  سعی کردند یک  طوری جریان غدیر را کم رنگ کنند. این کار خطرنا
حجت االسالم و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 8مهر90 

2. تخریب
که دشمن انجام می دهد، تخریب است. چهرۀ پیامبر را در قرآن  کاری  دّومین 

کنید؛ برادران! خواهران! قرآن بخوانید:  نگاه 
 1...َر ِمَن اْلُقْرآِن َرُءوْا َما َتَیّسَ

ْ
اق

َ
...ف

...هرچه برایتان میسر است، قرآن بخوانید... .
 به پیامبر اسالم ببینید چه تهمت هایی  کنید.  تأمل  در ترجمه و تفسیر قرآن 
گفتند! ببینید االن در غالب  کذاب و دروغ گو  گفتند،  گفتند، مجنون  زدند: ساحر 

فیلم ها و بازی ها، مسلمان ها را در عالم چطور معرفی می کنند! 
انجام می دهند؛  را  باالترین جنایت ها  و  تمام جنایت کاران عالم جمع شده اند 

آن وقت از حقوق بشر سخن می گویند! 
چهرۀ اسالم را، چهرۀ مسلمانان را، چهرۀ ایران را، چهرۀ شیعه را تخریب می کنند! 
که امام زمان را سمبل  چهرۀ اهل بیت را تخریب می کنند! مگر این نگاهی 

خشونت و شمشیر معرفی می کند، چیزی جز توهین به امام زمان است؟! 

1. مزمل، 20.
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3. تحریف
کار سّوم دشمن، تحریف است؛ یعنی می آید در مقابل امام زمان و در مقابل اسالم، 
واژه ها را تغییر می دهد؛ معناها را بی هویت می کند؛ شروع می کند به واردکردِن خرافه؛ 

شروع می کند به واردکردن بدعت.
انتظار به معنای زمینه سازی است. انتظار یعنی رصدکردن امام؛ یعنی ببینی امام 
از  تو چه می خواهد؛ اما دشمن می آید این انتظار را این گونه معرفی می کند و معنایش 
کنیم تا امام زمان   خودشان بیایند  که انتظار یعنی صبر  را این طور عوض می کند 
کنند! یعنی به جای اینکه من وظیفه ام را انجام بدهم، به این فکر  کارها را درست  و 
کاماًل  کنند! معنا و مفهوم،  کارها را درست  که حضرت  بیایند و خودشان  می کنم 

تغییر می کند؛ این می شود تحریف!

4. جایگزین سازی
که دشمن انجام می دهد، جایگزین سازی است؛ یعنی می آید در مقابل  کار چهارمی 
کردند!  طالی ناب، بدل درست می کند: در مقابِل پیامبران، پیامبر دروغین را مطرح 
که  کنید در ایران و غیِرایران چه آدم هایی آمده اند  ُمسیلمه ها پیدا شدند! االن نگاه 
مطرح  کسی  به عنوان  یا  منجی  به عنوان  را  خود  مثاًل  دارند؛  هم  متفاوتی  ادعاهای 

می کنند که ارتباط ویژه با امام زمان  دارد! بدانید این ها دروغ است. 
که مسیر علمی را نرفته اند؛ ولی  کسانی هستند  صورت بعدِی جایگزین سازی، 
را  قرآن  نباشند  بلد  هم  رو  از  شاید  می دهند!  قرار  مراجع  و  علما  به جای  را  خود 
گمراهانه تفسیر و تبیین می کنند! ]بعضی هم[  بخوانند یا می توانند بخوانند؛ اما 
که این هم باطل است؛ چون  خودشان را به عنوان پاسخ گوی دین معرفی می کنند 

که دین دار هستند.«  کنید  اهل بیت فرموده اند: »به علمایی مراجعه 
نجات بخش  به عنوان  را  خودش  غرب  جهان،  در  امروزه  بعدی،  صورت  در 
گرچه دورۀ این حرف ها تمام شده است! در خوِد غرب،  بشریت معرفی می کند؛ 
همین  کردند.  اعالم  را  لیبرال دموکراسی  پایان  که  هستند  بسیاری  اندیشمندان 
لیبرالیسم،  ادعای  این همه  با  ادعای مردمی بودن،  این همه  با  که غرب  بگویم  را 
کشورها می شود؛ این  برگشته به دوران چنگیز مغول! با جنگ و خون ریزی وارد 

یعنی پایان لیبرالیسم. 
حجت االسالم والمسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 14مرداد88
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خالصۀ فصل چهارم
که علمای شعیه و سّنی دربارۀ حضرت ولّی عصر نوشته اند، از  کتاب هایی   *

گذشته است.  مرز 1145 تألیف 
 امام زمان دررابطه با  روایت  هزار  سه  از  بیش  سنی،  و  شیعه  کتب  در   * 

آورده شده است. 
کشورهای  در  هجری،  هشتم  قرن  در  که  است  فرقه هایی  از  یکی  وهابّیت   *
به  است  فردی  وهابیت  تئوریسین  آمد.  به وجود  اختالف  ایجاد  به قصد  اسالمی، 

نام: ابن تیمیۀ حّرانی، متوفای 728ق. 
* یکی از اهداف شوم وهابّیت این بوده است که ]نام[ اهِل بیت عصمت و طهارت 

کنند. گان و قاموس اسالمی حذف  را از واژ
* بسیاری از بزرگان اهلِ سّنت مثل آقای »ابن حجر هیثمی مّکی« متوفای 974ق 

کافرست.« کفر؛ هرکه منکر مهدی باشد،  می گویند: »من انکر المهدی فقد 
و عجم،  تمام عرب  که  این است   امام زمان آقا  ویژگی های ظهور  از  یکی   *  
لشکر  به  و  می شوند   حجة بن الحسن مطیع  بگیرد،  صورت  جنگی  بدوِن آنکه 

امام زمان می پیوندند.
که همیشه امام زمان را  که به آن مبتال شده ایم این است  * یکی از آسیب هایی 

با قهر و خشونت معرفی کرده ایم. گرفتن و کشتن، مال دشمن است؛ نه مال دوست! 
خرافی  فکر  یک  به عنوان  را  مهدویت  مسئلۀ  که  دارند  اصرار  اسالم  دشمنان   *
زنده بودن  و  امیداوری  باعث  است؛  نشاط  باعث  مهدویت  مسئلۀ  کنند!   مطرح 
برایشان  مسئله  این  که  می دانند  آن ها  است.  قیام  و  حرکت  باعث  هاست؛  دل 

ک است؛ بنابراین می خواهند به آن، رنگ خرافی بدهند. خطرنا
فهمیده اند:  را  اثراتش  چون  می کنند؟  مبارزه  مهدویت  با  دشمنان  چرا   *
که امروز با ظلم و ستم همراه نشوید؛  که مهدویت به معنای این است  فهمیده اند 
گر جامعه بخواهد دچار رکود شود، مهدویت مخالف رکود و  که ا چون فهمیده اند 

که حرکت نکند.   سستی است. متکبران عالم، جامعه ای می خواهند 
عالم  به  را  جنبش خیزانه  نگاه  این  و  هست  جنبش خیز  شیعه،  اینکه  علت   *
خ یا شهادت و نگاه دّوم، نگاه  کرده است، دو نگاه است: نگاه اّول، نگاه سر منتقل 

سبز یا ظهور. 
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کرم فرموده اند: »أْلَمْهِدُی  ِمْن  ِعْتَرِتی  ِمْن  ُوْلِد  * در روایتی از اّم سلمه، پیامبر ا
َفاِطَمَة؛ مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است.« 

ح کند و در مقابل ظلم و ستم  * دشمن دید تفکر مهدوی قرار است عدالت را مطر
آن ها بایستد؛ بنابراین، قبل از اینکه امام متولد بشود، این ها برنامه ریزی داشتند 
کردند.  کار را  که جلوی تولد ایشان را بگیرند؛ چنان که برای حضرت موسی این 
* راه های مقابلۀ دشمنان با تفکر مهدوی عبارت اند از: 1. انکار موضوعات مهم 

مانند اصل مهدویت؛ 2. تخریب؛ 3. تحریف؛ 4. جایگزین سازی.
یا  کنند  انکارش  یا  می کنند  سعی  ]مخالفان[  باشد،  مهم  که  چیز  هر  اصواًل   *

کنند! خرابش 
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فصل پنجم
آسیب شناسی بحث مهدویت
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بدل برای چیزهای باارزش
که در  کرد، بحث آسیب ها یا مشکالتی است  که باید به آن توجه  یکی از مسائلی 
که همیشه در مقابل  بحث مهدویت پیش می آید. یکی از این آسیب ها این است 
طالی ناب و یک امر باارزش، بدل درست می کنند. همیشه یک سری اموری مثل 
را  آن ها  بدل  می آیند  افرادی  و  دارد  هم  بدلیجاتی  ارزشمند،  مسائل  مثل  طال، 
گر  درست می کنند و درواقع بدلی را به جای اصِل آن به دیگران عرضه می کنند و ا
کسی تشخیص ندهد، ممکن است به سمت خطا و اشتباه برود. معمواًل هم برای 

چیزهایی باارزش بدل درست می کنند.
که  باشد  داشته  پایینی  قیمت  و  باشد  بی ارزش  چیزی  یک  کنیم  فرض  گر  ا
نمی آیند زحمت بدل سازی آن را به خودشان بدهند؛ اما وقتی یک امر، مهم است، 

تقلبی اش را درست می کنند. دربارۀ مهدویت هم، به همین صورت است. 
حجت االسالم و المسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 6تیر92 

مدعیان در عصر غیبت
افراد  شدند،  خالص  متاع  یک  تشنۀ  مردم  وقتی  حضرت اند.  وجود  تشنۀ  مردم 
سودجو، نادرست و تقلبی اش را درست می کنند و به بازار می آورند. یکی ادعا می کند 
 امام زمان خاص  نمایندۀ  من  می گوید  دیگری  هستم!  حسنی«  »سیِد  من 
دستور  مراجع  شما  به  بیایم  که  داده اند  مأموریت  من  به  می گوید  یکی  هستم! 
بعضی هایشان  بدهیم!  دستور  شما  به  داریم  دستور  که  می نویسند  نامه  بدهم! 

که واقعًا مضحک و شرم آور است. کارهایی می کنند 
کوه های اطراف  کردند. این ها می رفتند در  گروهی از آن ها را در تهران دستگیر 
کعبه درست می کردند و دورش طواف می کردند؛ بعد هم می گفتند:  تهران، یک 
آن  سیادت؛  بخشیدن  برای  می گذاشتند  قرار  روزی  شدیم!«  حاجی  »همه مان 

کمر هرکسی می بست، سید می شد!  گمراهان، شال سبز می گرفت و دور  رئیس 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 24مرداد87 
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دجال های آخرالزمان
که در آخرالزمان، دجال ها می آیند؛ نه یک دجال! دجال در لغِت  در ]روایات[ داریم 
می شوند؛  این ها  مجذوب  عزیز  جوانان  از  بعضی  متأسفانه  دروغ گو.  یعنی  عرب، 
کارهای خالف اخالقی  کرده اند و چه  بعدًا معلوم می شود چقدر مردم را سرکیسه 

مرتکب شده اند! مراقب این دجاالن باشید. 
دجاالِن دیگر، این ماهواره ها و سایت های اینترنتِی فاسد هستند: فریب کارند؛ 
عالمان  یعنی  شده اند؛  شناخته  که  بگیرند  کسانی  از  تنها  را  دینتان  دروغ گویند. 

 .گاه به مطالب قرآن و اهل بیت گاه به زمان و آ باتقوای آ
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 24مرداد87 
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تطبیق نادرست عالئم ظهور
یکی از جریان هایی که مهدویت را دچار آسیب می کند، مسئلۀ تطبیق های نادرست 
که قبل  در عالئم و نشانه های ظهور  است. تطبیق یعنی چه؟ مثاًل ما حدیث داریم 
کند. این درست است و ما هم منکرش  از قیام امام زمان  سید حسنی باید قیام 
کیست، ما  که سید حسنی  کسی تطبیق بدهیم  نیستیم؛ اما اینکه این حدیث را به 
کار را بکنیم  نمی دانیم! نه در روایت مشخصات دقیق آمده و نه ما حق داریم که این 
نشانه های  و  عالئم  نه.  است!  حسنی  سیِد  فالنی  است!  دجال  فالنی  بگوییم:  یا 

ظهور دو قسم است:  1. عالئم حتمی؛ 2. عالئم غیِرحتمی. 
که  این نیست  به معنای  کند،  پیدا  گر تحقق  ا یعنی  خیلی ها غیِرحتمی است؛ 
عالئم  از  بعضی  به عبارِت دیگر،  است.  نشانه  ]این ها[  می گیرد؛  صورت  حتمًا  قیام 
ظهور، متصل به ظهور نیست؛ یعنی ممکن است اتفاق بیفتد و سیصد سال بعد از 
گفته اند: »سقوط بنی عباس از نشانه های ظهور است.«  خ دهد؛ مثاًل  آن، ظهور ر

کرده است؛ این، دلیل نمی شود.  که سقوط  خب بنی عباس هفتصد سال است 
بعضی از عالئم هم حتمی است؛ دو سه تا هم بیشتر نیست؛ مثل خروج سفیانی 
کجا و چه ساعتی  و دجال و سید حسنی. اما اینکه این ها چه افرادی هستند و 
که به این اسم تولید می شود  خروج می کنند را نمی دانیم؛ بنابراین سی دی هایی 
باز  دکان  آن  با  ظهور،  نشانه های  و  عالئم  تطبیق  اسم  به  عده ای  که  جلساتی  و 
بعضی هایش  در  متأسفانه  که  دارم  کتاب هایی  من  است.  انحراف  یک  می کنند، 
این مطالب آمده است! این ها درست نیست و ما حق نداریم دنبالش برویم. به 
این ها  بگردیم؛  غیبت  زمان  در  وظایفمان  دنبال  این ها،  به جای  که  گفته اند  ما 

خودبه خود تحقق پیدا می  کند. 
حجت االسالم و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 8مهر90 
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تکذیب کنید!
کنید: 1. تعیین وقت؛ 2. ادعای رؤیت.  دو چیز را در زمان غیبت، محکم تکذیب 

1. تعیین وقت
کجا می گوید؟!  کسی بیاید و بگوید فالن سال، سال ظهور است! از  ممکن است 
در خواب دیده است! مگر خواب برای ما پیام شرعی می آورد؟! مگر حجت را ثابت 
می کند؟! من کتابی دارم؛ آقایی به من داده است. در آن کتاب، نویسندۀ محترم که 
کرده است، می گوید فردی آقا ولّی عصر را در خواب دید و  متأسفانه بی احتیاطی 
که سپتامبر  گفت: »آقا! قیام شما را در چه سالی می بینیم؟« آقا فرمودند: »آن سالی 
که منظور آن،  گذاشته  اتفاق می افتد!« بعد دیدم نویسنده هم از خودش تحلیلی 
حادثۀ یازده سپتامبر است و آن سال را به عنوان سال ظهور امام زمان معرفی 
گذشته و تمام شده  که  یازده سپتامبر، چند سال است  از حادثۀ  می کند! ُخب، 
براساس  را سست می کند. شما  این ها عقاید مردم  نیامد.  اما ظهور پیش  است؛ 
کتاب می نویسید؟! با عقاید مردم بازی می کنید! مگر می شود یک نفر  یک خواب، 

کند؟!  با خواب بیاید و مسئلۀ مهمی را اثبات 
مرجع  فالن  بله،  کند.«  تعیین  وقت  ظهور[  ]برای  ندارد  حق  »کسی  گفته اند: 
درستی  حرِف  این،  باشند.«  داشته  ظهور  امید  هم  ما  »پیرمردهای  فرموده اند: 
که  است؛ همه باید امید ظهور داشته باشند. باید آن قدر امید ظهور داشته باشیم 
که ]حتمًا[  بگوییم ان شاء اهلل همین جمعه اتفاق بیفتد؛ اما آیا می توانیم بگوییم 
این جمعه اتفاق می افتد؟! نه نمی توانیم؛ امیدداشتن به ظهور، غیر از تعیین زمان 

برای ظهور است. 
بزرگوار ]، مرحوم آیت اهلل العظمی بهجت[ فرموده اند: »همه امید  آن مرجع 

داشته باشند.« 
از 1100  که بیش  که سال 329ق شروع شده است تا االن  کبری  از زمان غیبت 
کتاب   طوسی شیخ  ببینید،  شما  بوده اند.  منتظر  ما  علمای  می گذرد،  سال 
کتاب  و  نعمانی  غیبت  کتاب  همچنین  است؛  نوشته  پیش  سال  هزار  را   غیبت 
اما  رفتند؛  از دنیا  افراد هم  از  زمان، خیلی  آن  از  آثار علما.  و دیگر   شیخ مفید

کند، یک آسیب است.  کسی برای ظهور، وقت تعیین  منتظر بودند. اینکه 
حجت االسالم و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 8مهر90 
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2. ادعای رؤیت
سبز  نور  فالن جا  یا  ما  خانۀ  آمدند   عصر ولّی  که  می کند  رؤیت  ادعای  فردی 
اتفاق بیفتد، تجربۀ شخصی است؛ حّق  کسی  گر هم برای  ا دیدیم! این حرف ها 
کشور، در مجله،  بازکردن دفترودستک و دکان ندارد. در همین  تبلیغ و ترویج و 

کرده اند! این جایز نیست.  دستخط به نام امام زمان چاپ 
 مفید شیخ  جناب  است.  کالمی  بحث  یک  غیبت،  عصر  در  مالقات  بحث 
ندارد.« جناب شیخ طوسی می فرمایند: »امکان دارد.«  می فرمایند: »امکان 
کبری  که در عصر غیبت  هرکدام هم ادله ای دارند. ما با فهم قاصرمان معتقدیم 
کی و تقواست: آن هایی  مالقات امکان دارد؛ ولی با شرایطی. یکی از این شرط ها پا
کرنا نمی کنند. باید سیِد بحرالعلوم بود  که توفیق دیدار پیدا می کنند، در بوق و 
که آدم برای تقوای او قسم  که ضرب المثِل تقواست؛ باید مقدس اردبیلی بود 

می خورد. این ها توفیق تشرف پیدا می کنند ]؛ نه هرکسی[. 

اعتقاد به دو ظهور!
تحلیل  این  پشت  کبری!  ظهور  یکی  و  صغری  ظهور  یکی  نداریم؛  ظهور  دو  ما 
کبری ]را به دروغ[ درست  انحرافی، یک جریان انحرافی است. ظهور صغری و ظهور 
 کرده اند! می گویند در ظهور صغری، عده ای خاص می توانند محضر امام زمان
کبری همه می توانند آقا را ببینند! این یک انحراف بّین  کنند و در ظهور  تشرف پیدا 
گمراهی محض است؛ این خالف همۀ معارف محکم در  )آشکار( و به تعبیر صریح تر 

کبری است. باب غیبت 
گفته اند! دلیل حساسیت روی این حرف  هیچ کس این را نگفته است؛ منحرفان 
که این شیوه، شیوۀ مدرن رویارویی با نائب امام زمان است. وقتی که  این است 
می گویند ظهور صغری هست؛ یعنی در این عصر، عده ای می توانند به طور مستقیم 
نائبش  از  اینکه دیگر الزم نیست  ارتباط باشند. بعدش چه! بعدش هم  آقا در  با 

حرف شنوی داشته باشند! 
آیت اهلل خاتمی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 6مرداد90 
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علل به وجودآمدن مدعیان
از این  مدعیان، اصاًل مشکل روحی روانی  که بعضی  از بررسی معلوم می شود  بعد 

دارند. بعضی از آن ها هم فسادهای اقتصادی و اخالقی و سیاسی داشته اند.
کجا پیدا می شوند؟ چرا عده ای جذب این ها می شوند؟   مدعیان دروغین از 

عامل اّول: مشکالت روحی روانی
خوش بینانه اش این است که بگوییم یکی از عواملی که باعث می شود افرادی ادعاهای 
در  نیست.  ایران  مخصوص  هم  این  است.  روحی روانی  مشکالت  بکنند،  مختلف 
کشورهای دیگر هم افرادی داریم که به علت بیماری ها و عقده های مختلفی که دارند و 
برای اینکه این عقده ها و حقارت ها را برطرف کنند، گاهی وقت ها دچار  توّهم می شوند. 
بود،  روان پزشکی  انستیتوی  رئیس  هم  زمانی  که  ایران  روان شناسان  از  یکی 
بعضی وقت ها  هستند،  روان پزشک  که  ما  »همکاران  که:  می کرد  مطرح  این طور 
خودش  یکی  هستند!«  توهماتی  چنین  دچار  که  دارند  مریض  چند  هفته ای 
امام  اشتِر  را مالک  امام می داند! یکی خودش  را  پیامبر می داند! یکی خودش  را 

می داند! 
گاهی وقت ها فردی مذهبی هم  بیرون از ایران هم ]از این اتفاق ها داریم؛[ حتی 
بازیگر می بیند!  را جای فالن  بیماری ها می شود و خودش  این  اما دچار  نیست؛ 
این ها بعضی وقت ها ازراه مصرف داروهای مختلف، طول درمان دارند تا آرام آرام 
مشکل روانی شان حل بشود. آدم هایی هستند که دچار نوعی بیماری دوشخصیتی 

هستند؛ یک روز خودشان را این می بینند و یک روز  آن می دانند! 
گر دیدید فردی، حتی از نزدیکانتان مدل حرف زدن و نمازخواندن و رفتارهای  ا
کرد  کنید. باید یک  جوری بررسی  مختلفش، غیر از رفتار عادی است، به او شک 
متخصص[  ]به  رسید،  افراط وتفریط  حالت  به  و  شد  ج  خار عادی  حالت  از  گر  ا و 
کارشناسان  گاهی هم باید به  کرد،  گاهی باید به روان شناس مراجعه  کرد:  مراجعه 
که چه طور شده و چه حالتی برایش پیش آمده است.  کرد تا بفهمیم  دینی مراجعه 
گروه ها و جریان های منحرف و مّدعی  حداقلش مثاًل وسواس است یا اینکه درگیر 

شده است! 
حجت االسالم و المسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 6تیر92 



56

ت
والی

تم  
خا

عامل دّوم: سودجویی
که  باعث می شود عده ای ادعاهای مختلفی  بحث سودجویی ها عامل دّومی است 
بکنند؛ مثاًل می بینند رویکرد به مهدویت جدی است، عالقه به امام زمان زیاد 
است؛ مؤمن و غیِرمؤمن، مسلمان و غیِرمسلمان، مطابق دین خودشان یا دین 
اسالم به این موعد و وعدۀ الهی عالقه مندند؛ براین اساس، درواقع برای سودجویی، 
ادعاهای مختلفی می کنند. ازنظر روحی روانی مریض نیستند؛ اما مرض های دیگری 
دارند: دنبال سودجویی هستند؛ گاهی وقت ها دنبال سودجویی اقتصادی هستند، 
که از ساده لوحی دیگران استفاده  گاهی هم دنبال مریدبازی. چقدر افرادی بوده اند 

کرده اند!  و جیب هایشان را خالی 
مدعیان به بهانه های مختلف می آیند و می گویند: »شما یک همزاد داری؛ یک 
که اذیتت می کند! چند میلیون به من بده؛ این را دستگیر می کنم!«  جن داری 

با این شیادبازی ها پول های فراوانی می گیرند! 
یا اینکه می گویند: »شما فالن کار را انجام بده، من بهشت را برایت تضمین می کنم!« 
مثل زمانی که مسیحی ها در کلیساهایشان بهشت فروشی می کردند و می گفتند: »شما 

یک گناه کردی؛ فالن پول را بده به من؛ گناهت را برایت حل می کنم!«
 هیچ کدام از مراجع و علمای ما همچنین حرف هایی نزده اند. 

عامل سّوم: مشکالت اخالقی
آدم ها  بعضی  گاهی وقت ها  است.  اخالقی  مشکالت  ادعاها[،  ]این  بعدی  عامل 
به علت برخی عقاید یا مفاسد یا مشکالت اخالقی شان ادعاهای مختلفی می کنند 
تا افراد را بفریبند؛ حتی بعضی وقت ها با چهره و اداهای دینی می آیند؛ اما هدفشان 
گاهی  وقت ها اسم مقدسات را می آورند؛ اما هدفشان فریفتن  فریب دیگران است. 

کرد.  دیگران است! بنابراین باید در این موضوعات احتیاط 
حجت االسالم و المسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 6تیر92
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جریان فرقه سازی ها
که  جریان فرقه سازی ها، عرفان های نوظهور، معنویت های نو و... اموری هستند 
گاهی یک نفر را در سایت های  کاماًل هدایت می شوند.  درحال حاضر، ازطرف بیرون 
مختلف معرفی می کنند؛ به عنوان قطب عرفانی، قطب معنوی، قطب درویشی! 
که به سمت معنویت و  را  افرادی  ک  پا برای اینکه فطرت  تبلیغ می کنند؛  آن  روی 
کنند. این، یعنی شیطان با  امام زمان و خوبی هاست، به سمت دیگران وصل 
 همۀ وجود آمده است و از ابزارهای مختلفی استفاده می کند تا یاران امام زمان
یاری  به سمت  و  کند  جدا   امام یاران  صف  از  را   حضرت آن  به  معتقدان  و 

شیطان سوق دهد. 
حجت االسالم و المسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 6تیر92
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عوامل جذب شدن به انحرافات
چرا عده ای جذب این آدم های شیاد )مدعیان و سودجویان( می شوند؟! 

نگویید  یک وقت  نباشد!  غریب  و  عجیب  برایتان  خیلی  خواهران،  برادران، 
که  هم  آن ها  نیست.  معلوم  نه،  نمی شویم!  شیادان  این  جذب  که  ما  الحمدهلل 
جذب این شیادان شدند، آدم هایی مثل من و شما بودند؛ اما چطور جذب این 

شیادان شدند؟!

عامل اّول: ساده لوحی
که افراد را به این شیادان جذب می کند، ساده لوحی است. آدم های   یکی از عواملی 
ساده و زودباور، هرچه دیگران بگویند، فوری باور می کنند! در روایت داریم: »یکی از 
گفتند، یا فوری بگوید  که هرچه به او  که جهل آدم را می رساند، این است  عواملی 
کند تا متوجه شود  کمی فکر  دروغ است یا فوری بگوید راست است!« خب آدم باید 

که درست است یا غلط. 

عامل دّوم: دوری از علم و دین
که  که باعث می شود عده ای جذب این شیادان شوند، این است  دّومین عاملی 
گوسفندها  گلۀ  که از  کرده اند! قباًل می گفتند: »بره ای  دستشان را از علم و دین جدا 
گر انسان اندیشمندی از جمع علمی و دینی  گرگ می شود.« ا جدا بشود، نصیب 

گرگ ها.  کسانی می شود؟ نصیب شیادان و  جدا بشود، نصیب چه 
الزم  را  متخصص  و  پزشک  به  مراجعه  پزشکی  مسائل  در  که  است  چطور 
گاهی وقت ها دچار غرور می شویم! دچار  اما در مسائل مختلف دینی  می دانیم، 

جهل می شویم! دچار یک جور ساده انگاری می شویم!
که مطالعۀ   جالب است! وقتی با بعضی از این آدم ها صحبت می کنیم، می بینیم 

دینی ندارند! 
کارشناس  شما وقتی مشکل دینی داشتی یا سؤالی برایت پیش می آمد، به یک 
که  دینی مراجعه می کردی؟! حاال بنده را قبول نداری، اشکال ندارد؛ فالن آقا را 
کارشناس ]دینی[  قبول داری؛ ]به او مراجعه می کردی![ باالخره نباید دستمان را از 
که صالحیت  کنیم؛ این آقا را قبول ندارید؛ ]بروید سراغ[ آن آقا؛ ]البته فردی  جدا 

کنند.[  داشته باشد و بزرگان دین تأییدش 
آقای  این  حاال  کرد.  مراجعه  پزشک  به  باید  می گویند  که  بفرمایید  فرض  مثاًل 
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که بگویید ما دیگر به  پزشک را قبول ندارید، بسیار خب؛ اما دیگر این طور نباشد 
پزشک مراجعه نمی کنیم! 

جوانان و اهمیت تحصیل علم و دین
امام رضا فرمودند:

ْمَرَنا.
َ
ْحَیا أ

َ
َرِحَم اهلُل َعْبدًا أ

که امر ما را زنده بدارد. کند بنده ای را  خداوند رحمت 
عبدالسالم بن صالح هروی پرسید: »چگونه امر شما را زنده می کند ]و شما این طوری 

که رحمت خدا بر او[؟« برایش دعا می فرمایید 
 امام رضا در پاسخ فرمودند: 

َبُعوَنا.1 
َ
ّت

َ
َکاَلِمَنا ال اَس َلْو َعِلُموا َمَحاِسَن  اَس َفِإّنَ الّنَ ُمَها الّنَ ُم ُعُلوَمَنا َو ُیَعّلِ

َ
َیَتَعّل

زیبایی های  گر مردم  ا زیرا  یاد می دهد؛  به مردم  و  یاد می گیرد  را  ما  علوم 
گفتار ما را بدانند، از ما پیروى می کنند.

 برادران و خواهران، فرزندان و جوانانتان را بفرستید که علم دین یاد بگیرند. علوم دیگر 
گر برای  ]هم[ محترم اند؛ به شرط اینکه مفید باشند؛ الاقل برای دنیا مفید باشند. علم ا
گر انسان قصد قربت کند )رضای خداوند را در نظر بگیرد(، ثواب دارد.  دنیا مفید باشد، ا
هیچ اشکالی ندارد؛ اما بفرستید علم دین را هم یاد بگیرند. در شهرها و روستاهایی 
گرفتیم، آنجایی که از یک عالم خوب جدا بودند، بیشتر دچار  که رفتیم و دیدیم و آمار 
گروهای منحرف شده اند. آن هایی که با علم و عاِلم سروکار داشتند،  بهائّیت و بابّیت و 
آن هایی که با دین و کارشناس دینی سروکار داشتند، معمواًل سالم مانده اند. آدمی که 

کسینه شود و با دکتر سروکار داشته باشد و پیشگیری کند، سالم تر است.  وا

عامل سّوم: تشخیص ندادن جادوگری
بعضی از افرادی که جذب ]شیادان[ می شوند، درست تشخیص نمی دهند؛ هرچیز 
کرامت است! مثاًل می دانید االن  که دیدند، فکر می کنند معجزه و  عجیب و غریبی 
انواع شعبده بازی ها، انواع تله پاتی ها و انواع هیپنوتیزم ها وجود دارد؛ حتی عده ای 

علمش را دارند و آموزش می دهند. 
خدا رحمت کند شیخ بهایی را! در زمان ایشان، ساحران و جادوگرانی پیدا شدند 

1. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا، ترمجۀ محیدرضا غفارى و عىل اکبر مستفید، ج1، ص620.
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ج می کردند.  که انواع جادوگری ها را انجام می دادند و داشتند افراد را از دین خار
که جادوگری چیست، سحر چیست و غیِرسحر  شیخ بهایی تشخیص می دادند 

کرد و از بین برد.  چیست! ]این بزرگوار،[ این ها را باطل 
فالنی!  گفتند:  مثاًل  و  کردند  عجیب و غریبی  کار  آدم ها  از  بعضی  گر  ا بنابراین 
که این آدم،  گمشدۀ شما فالن جاست! این، خیلی مهم است؛ اما دلیل نمی شود 
کارها،  این  از  بعضی  باشد.  داشته   امام زمان به  ربطی  و  باشد  بامعنویتی  آدم 

روش های آموزشی دارد؛ در بعضی هم از قدرت جن و... استفاده می کنند. 

عامل چهارم: تنبلی و فرار از تکلیف
بعضی از آدم ها به علت تنبلی و فرار از تکلیف، جذب این مدعیان می شوند. به تعبیر 
روایات هرکه حق و تحمل حق برایش سخت باشد، باطل برایش سخت تر و مشکل دارتر 
فرود می آید! یعنی چه؟ بعضی ها برای اینکه از تکلیف فرار کنند، به پستی و بدبختی و 
رذالتی می افتند که دل آدم می سوزد! مثاًل در مقابل یک آدم پست کثیف که مدت ها 
کند،سر فرود  کرده است تا  قدرت هایی پیدا  استحمام نکرده و در نجاست زندگی 

می آورند و زانو می زنند! پول به او می دهند و دست او را می بوسند! 
هرکه دست والیت اهل بیت را نفشارد، هرکه برای خدا بندگی نکند، هرکه 

تحمِل ذکر خدا برایش سخت بیاید؛ یک عمر، اسیر این جریانات می شود. 

عامل پنجم: ضعف اطالع رسانی
گاهی وقت ها  عامل دیگر جذب شدن به این افراد، ضعف اطالع رسانی است؛ یعنی: 
از  بعضی  در  گاهی   است.  برنامه سازان  و  گویندگان  مبلغان،  رسانه ها،  از  ضعف 
کالم اهل بیت را ارائه نداده ایم تا  مسائل دینی، به تعبیر امام رضا زیبایی 
کمربندبستن  گفتم برای اینکه  گفتم.  مردم ببینند. من این را در صداوسیما هم 
]حین رانندگی[ بین مردم فرهنگ شود، انواع انیمیشن ها ساخته شد.  زمانی مردم 
کارتون ها در  کمربند ببندند؛ اما این قدر این انیمیشن ها و  که  خجالت می کشیدند 
کمربند نبندد، خجالت می کشد و خودش  کسی  گر  که ا تلویزیون تکرار شد تا االن 

را بی فرهنگ می داند! 
گاهی اوقات ضعف اطالع رسانی در  کرده اند؛  کم کاری  برنامه سازان و مبلغان ما 
گاهی هم  که محتوا را خوب ارائه نکرده ایم؛  گاهی در محتواست  گویندگان است؛ 

در ابزارهاست.
حجت االسالم و المسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 6تیر92 
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خالصۀ فصل پنجم
* همیشه در مقابل طالی ناب و یک امر باارزش، بدل درست می کنند. دربارۀ 

مهدویت هم، به همین صورت است.
که در آخرالزمان، دجال ها می آیند؛ نه یک دجال! دجال در  * در ]روایات[ داریم 

لغِت عرب، یعنی دروغ گو. 
را دچار آسیب می کند، مسئلۀ تطبیق های  که مهدویت  از جریان هایی  * یکی 

نادرست در عالئم و نشانه های ظهور است.
* بعضی از عالئم ظهور، حتمی است؛ دو سه تا هم بیشتر نیست؛ مثل خروج 
کجا و چه  سفیانی و دجال و سیِد حسنی. اما اینکه این ها چه افرادی هستند و 
که به این اسم تولید  ساعتی خروج می کنند را نمی دانیم؛ بنابراین سی دی هایی 
که عده ای به اسم تطبیق عالئم و نشانه های ظهور، با آن دکان  می شود و جلساتی 

باز می کنند، یک انحراف است.
کنید: 1. تعیین وقت؛ 2. ادعای رؤیت.  * دو چیز را در زمان غیبت، محکم تکذیب 
دارد؛  امکان  مالقات  کبری  غیبت  عصر  در  که  معتقدیم  قاصرمان  فهم  با  ما   *
دیدار توفیق  که  آن هایی  تقواست:  و  کی  پا شرط ها  این  از  یکی  شرایطی.  با   ولی 

کرنا نمی کنند. پیدا می کنند، در بوق و 
کبری! پشت این تحلیل  * ما دو ظهور نداریم؛ یکی ظهور صغری و یکی ظهور 

انحرافی، یک جریان انحرافی است. 
که باعث می شود افرادی  که بگوییم یکی از عواملی  * خوش بینانه اش این است 
ایران  مخصوص  هم  این  است.  روحی روانی  مشکالت  بکنند،  مختلف  ادعاهای 

نیست. 
گر دیدید فردی، حتی از نزدیکانتان مدل حرف زدن و نمازخواندن و رفتارهای  * ا
کرد  کنید. باید یک جوری بررسی  مختلفش، غیر از رفتار عادی است، به او شک 
متخصص[  ]به  رسید،  افراط وتفریط  حالت  به  و  شد  ج  خار عادی  حالت  از  گر  ا و 

کرد.  مراجعه 
بحث  بکنند،  مختلفی  ادعاهای  عده ای  می شود  باعث  که  دّوم  عامل   *
سودجویی هاست. این ها ازنظر روحی روانی مریض نیستند؛ اما مرض های دیگری 
اقتصادی  سودجویی  دنبال  وقت ها  گاهی  هستند؛  سودجویی  دنبال  دارند: 
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گاهی هم دنبال مریدبازی. هستند، 
مشکالت  یا  مفاسد  یا  عقاید  برخی  به علت  آدم ها  بعضی  گاهی وقت ها   *
دیگران  فریب  هدفشان  اما  می آیند؛  دینی  اداهای  و  چهره  با  حتی  اخالقی شان، 
گاهی  وقت ها اسم مقدسات را می آورند؛ اما هدفشان فریفتن دیگران است!  است. 

کرد.  بنابراین باید در این موضوعات احتیاط 
* جریان فرقه سازی ها، عرفان های نوظهور، معنویت های نو و... اموری هستند 

کاماًل هدایت می شوند.  که درحال حاضر، ازطرف بیرون 
که افراد را به این شیادان جذب می کند، ساده لوحی است. در  * یکی از عواملی 
که هرچه به او  که جهل آدم را می رساند، این است  روایت داریم: »یکی از عواملی 

گفتند، یا فوری بگوید دروغ است یا فوری بگوید راست است!« 
از جمع علمی و دینی جدا بشود، نصیب شیادان و  اندیشمندی  انسان  گر  ا  *

گرگ ها می شود. 
الزم  را  متخصص  و  پزشک  به  مراجعه  پزشکی  مسائل  در  که  است  چطور   *
گاهی وقت ها دچار غرور می شویم! دچار  اما در مسائل مختلف دینی  می دانیم؛ 
جهل می شویم! دچار یک جور ساده انگاری می شویم! وقتی مشکل دینی داشتی 

کارشناس دینی مراجعه می کردی؟!  یا سؤالی برایت پیش می آمد، به یک 
گرفتیم، آنجایی که از یک عالم  که رفتیم و دیدیم و آمار  * در شهرها و روستاهایی 
گروهای منحرف شده اند. آدمی  خوب جدا بودند، بیشتر دچار بهائّیت و بابّیت و 

کند، سالم تر است.  کسینه شود و با دکتر سروکار داشته باشد و پیشگیری  که وا
افرادی که جذب ]شیادان[ می شوند، درست تشخیص نمی دهند؛  از  * بعضی 

کرامت است!  که دیدند، فکر می کنند معجزه و  هرچیز عجیب و غریبی 
* بعضی از آدم ها به علت تنبلی و فرار از تکلیف، جذب این مدعیان می شوند. 
به تعبیر روایات هرکه حق و تحمل حق برایش سخت باشد، باطل برایش سخت تر 

و مشکل دارتر فرود می آید! 
* هرکه دست والیت اهل بیت را نفشارد، هرکه برای خدا بندگی نکند، هرکه 

تحمِل ذکر خدا برایش سخت بیاید؛ یک عمر، اسیر این جریانات می شود. 
 زیبایی کالم اهل بیت گاهی  در بعضی از مسائل دینی، به تعبیر امام رضا *

را ارائه نداده ایم تا مردم ببینند.
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فصل ششم
 مفهوم انتظار
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تربیت دینی؛ رهبران دینی 
انتظار  مسئلۀ  مهدویت،  بحث  در  اولویت دار  و  مهم  بسیار  موضوعات  از  یکی 
است؛ یعنی اینکه همۀ افراد، همۀ جامعه، همۀ نسل امروز و فردا تا قبل از ظهور 

امام زمان، روحیۀ انتظار و آمادگی و توجه به آیندۀ بهتر داشته باشند.
 حفظ روحیۀ انتظار و امید به آیندۀ بهتر در مدینۀ فاضلۀ امام زمان، یک باره 
و یک روزه فراهم نمی شود! این ها در طول زمان های بلند فراهم می شود. وظیفۀ 
ایجاد این روحیه هم به عهدۀ رهبران دینی است و حضرات معصومین هم 

نسبت به هرکسی، به وظیفه و تکلیف خودشان آشناترند.
 باید بدانیم که حضرات معصومین برای عمده ترین مسئلۀ اعتقادی جامعۀ 
کرده اند؟ آیا تالششان را شناخته ایم؟!  اسالمی، یعنی مهدویت و اولوّیِت انتظار چه 

قطعًا آن ها برنامه ریزی و تالش  هایی داشته اند.
است؛  تدریجی  موضوع  یک  است؛  آموزشی  مقولۀ  یک  تربیت،  که  کنیم  دقت 
کرد تا به تدریج انجام  یک باره به وجود نمی آید. برای تربیت، هم باید برنامه ریزی 

کرد. شود، هم باید آموزش داد و هم باید معرفتش را در جامعه ایجاد 

امامان و تربیت نسل منتظر
گامی برداشته و در مسیر  امام رضا با اهمیت دادن به مسئلۀ انتظار می خواهند 
در   کنند. امام علی بن موسی الرضا تربیت نسل آینده، حرکتی فرهنگی ایجاد 
 )و حّتی پدرشان )امام حسن عسکری زمان خودشان که هنوز حضرت مهدی
که  کنند  هم به دنیا نیامده بودند، از آن زمان، می خواستند نسلی را آماده و تربیت 
کنار مسئلۀ انتظار  کرده باشد و به آسانی از  در این نسل، فرهنگ انتظار تجلی پیدا 

نگذرند. 
حجت االسالم و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 2تیر92
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 دو روش تربیتی امام رضا
 هدف امام رضا تربیت نسل منتظر برای یک جامعۀ جهانی و دولت جهان شمول 
که وظیفه داریم به تبعّیت از امام رضا انجام دهیم، در دو بخش  بود. این تربیت 
تحقق یافتنی است: بخش اّول، خانواده و بخش دّوم جامعه. قبل از آن به چند 

شاخص می پردازیم.
 که حضرت که امام رضا برای جامعه انجام می دهند و نسلی   تربیتی را 
و  معیار  شود؟  اندازگیری  خط کشی  چه  با  باید  باشند،  منتظر  آن ها  می خواهند 

ک این سنجش چیست؟ مال

شاخصه  های نسل منتظر
1. باور به آینده

که جامعه  نخستین نکته در تربیت نسل منتظر از دیدگاه امام رضا این است 
که بخواهد با انتظار تربیت شود، اّول باید به آینده باور داشته باشد. مسئلۀ  و نسلی 
مهدویت و امام زمان درحقیقت، آینده پژوهی و اعتقاد به آینده است. آن آینده، 
زمان تشکیل حکومت جهانِی اسالمی شیعی به رهبری یک انسان است؛ آن  انسان 

هم، یازدهمین فرزند از فرزندان امیرالمؤمنین علی است. 
که علمای بزرگوار، ازجمله ابن بابویه قمی )شیخ  صدوق(  در   در فرمایشی 

کرده اند ، امام رضا خطاب به دعبل خزائی می فرمایند: کتاب های خود نقل 
ُة اْلَقاِئُم اْلُمْنَتَظُر ِفی َغْیَبِتِه اْلُمَطاُع ِفی ُظُهوِرِه َلْو  ...َبْعَد اْلَحَسِن اْبُنُه اْلُحّجَ
َج  ی َیْخُر َل اهلُل عز و جل َذِلَک اْلَیْوَم َحّتَ  َیْوٌم َواِحٌد َلَطّوَ

َّ
ْنَیا ِإال

ُ
َلْم َیْبَق ِمَن الّد

1.
ً
َکَما ُمِلَئْت َجْورا َها َعْداًل 

َ
َفَیْمَل

...بعد از حسن )امام حسن عسکری(، پسرش حجِت قائم امام است 
که ]اهِل ایمان[ در زمان غیبتش انتظار او را می کشند و در ظهورش از وى 
گر از عمر دنیا جز یک روز نمانده باشد، خداوند  ا فرمان بردارى می کنند. 
کند؛  متعال آن روز را چنان طوالنی می کند تا او بیاید و جهان را پر از عدل 

همان طورکه از ظلم پر شده است.

لیس،  حبار األنوار، ج51، ص154 . 1. حممدباقر حمج
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2. آمادگی 
 دّومین شاخص تربیت نسل منتظر، آمادگی است. آیا انتظار فقط خواندِن دعای 
فرج و دعای ندبه است؟ آیا انتظار فقط شادی در نیمۀ شعبان یا فقط اشک در 
فراق و غیبت امام زمان است؟ هرگز این چنین نیست. انتظار یعنی آمادگی در 
برابر آنچه منتظر آن هستیم. شاخصۀ این انتظار، آمادگی است؛ آن هم آمادگی برای 

که به امید آن نشسته ایم.  چیزی 
کنند و دولت تشکیل بدهند؛ پس باید  که امام زمان ظهور   ما انتظار داریم 
که هر  کنیم  برای حکومت امام زمان  آمادگی داشته باشیم و اعالن آمادگی 
کردند، ما آماده ایم تا به عنوان یک سرباز در رکاب  زمان حضرت مهدی ظهور 

کامل داریم. ایشان باشیم؛ هر مسئله ای هم وجود داشته باشد، آمادگی 
نیاز دارد؛  تعهدها  و  به تخصص ها  نیاز دارد؛  فراهم کردن مقدمات  به  آمادگی،   
باشد؛  پیشرفت  به  رو  من  جامعۀ  تا  کنم  تالش  باید  غیبت،  دورۀ  این  در  یعنی 
افضل  که  است  این  باشم.  آماده  لحظه  هر  کردند،  ظهور   امام گر  ا برای اینکه 

کرده اند. اعمال را انتظار فرج معرفی 
و  بشود  اذان  وقت  تا  می نشینید  جماعت  صف  در  هستید،  نماز  منتظر  وقتی 
گرفته و مهر  که در این حال نشسته اید، چه کار می کنید؟ وضو  نماز بخوانید؛ شما 
گرفته و ذکر خدا می گویید.  را برداشته و رو به قبله نشسته اید؛ تسبیح به دست 
درواقع دلتان را به خدا داده اید؛ یعنی همۀ مقدماتش را فراهم کرده اید. ُخب ]حاال[ 
گرفته ایم؟  که می گوییم منتظر ظهور امام زمان هستیم، چقدر وضوی فرج  ما 
گرفته ایم؟  کرده ایم؟ چقدر تسبیح ظهور به دست  ک و آماده  چقدر خودمان را پا
گفته ایم؟ چقدر دلمان را به دست امام زمان داده ایم؟! منتظر  چقدر ذکر فرج 

یعنی این.

3. جهانی اندیشیدن 
که فرد منتظر، جهانی می اندیشد و   سّومین ویژگِی تربیت نسل منتظر این است 
فقط به فکر خودش نیست. حرکت و دولت امام زمان جهانی است؛ پس من 
کم علی االطالق جهان باشم،  که می خواهم در دولت جهانی ایشان، سرباز حا هم 
باید از االن تفکر جهانی داشته باشم؛ یعنی از خودم بیرون بیایم و به فکر دیگران 
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اما به فکر مردم  کشور، یک جامعه بگوید منتظر است؛  هم باشم. نمی شود یک 
که به فکر  فلسطین نباشد! به فکر مظلومان دنیا نباشد! نسل منتظر، نسلی است 

همۀ جامعۀ جهانی باشد و داعیۀ مدیریت جهانی داشته باشد.

4. یاد امام 
زندگی   امام زمان یاد  به  که  است  این  منتظر  نسل  تربیت  در  چهارم  شاخصۀ 
کنیم. نمی توانیم منتظر باشیم؛ اما دلمان از امام زمان غافل باشد! نمی شود 
ج بخوانند! این  بازارمان از نام و یاد امام زمان غافل باشد، اما در آنجا دعای فر
تا  کارمان  از پشت میز  باید وجود داشته باشد؛   امام زمان یاد  فایده ای ندارد. 
دست  در  باید  دل  نیست؛  زبان  لقلقۀ  فقط  هم   امام زمان یاد  خانواده.  بین 

امام زمان باشد. 
حجت االسالم و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 2تیر92

ریشۀ اصلی انتظار 
 برادران و خواهران، توسل به امام زمان خوب است؛ دعای ندبه خوب است؛ 
جشن و شادمانی نیمۀ شعبان خوب است؛ خواندن دعای عهد بعد از نماز صبح، 

خوب است؛ ولی این ها همه، شاخ وبرگ است!
متأسفانه مشکالت اخالقی در جامعۀ ما خیلی زیاد شده است. دامنۀ دروغ و 
گفته می شود،  زیاد  نه تنها دروغ  و شایعه سازی خیلی وسیع شده است.  تهمت 
تازه ای در این جراید و  که شایعۀ  زیاد شده اند! روزی نیست  افراد دروغ پذیر هم 

سایت ها نباشد! 
کنیم؛ به  کشورمان رحم  کنیم؛ به   شما را به خدا قسم بیایید به انقالبمان رحم 

کنیم!  نسل آینده مان رحم 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 15مرداد88
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ویژگی های کلی نسل منتظر 
نسل  تربیت  شاخصه های  از  همه  عدالت خواهی،  و  خدامحوری  و  دین محوری   
باید  باشد،  منتظر  می خواهد  که  نسلی  کنم:  عرض  جمله  یک  در  است.  منتظر 
تجلی گاه همۀ ویژگی های امام زمان باشد؛ یعنی هرچه امام زمان داشته و 
کنند و هرچه امام زمان برای آن به امامت رسیده و حکومت  می خواهند پیاده 
گر توانستیم همۀ آن ها را  تشکیل می دهند، همۀ این ها باید در وجودمان باشد. ا
کنیم، آن وقت می شویم یک نسل تربیت یافته در دوران غیبت برای زمان  پیاده 

ظهور. این تکلیف، هم در خانواده به عهدۀ ماست و هم در جامعه.

 آمادگی و انتظار 
1 ٍة ّوَ

ُ
ْن ق ا اْسَتَطْعُتم ِمّ وْا َلُهم ّمَ

ُ
ِعّد

َ
َو أ

کنید! هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آن ها )دشمنان( آماده 
کنید؛  هرچه می توانید، خودتان را برای مبارزه با دشمنان، آماده و مقابله به مثل 
یعنی ما انتظار نظامی هم داریم؛ انتظار سیاسی و علمی هم داریم. نباید در مقام 
کنیم و بگوییم: »حاال امام زمان می آیند و دیگر  علمی خود بنشینیم و توقف 
که امام زمان می آیند  کنم!« نه! این باور غلط را  که تخصصی پیدا  نیازی نیست 
کنیم. بله معجزه از  ج  کارها را با اعجاز پیش می برند، باید از ذهنمان خار و همۀ 
پیش  اعجاز  با  نیست  قرار   امام زمان دولت  کارهای  ولی  است؛  امام  شئونات 
کنند.  استفاده  شما  و  من  تخصص های  همین  از   امام زمان است  قرار  برود. 
می یابد؛  تشکیل  انسان ها  همین  از  نمی دهند:  تشکیل  مالئک  که  را  امام  کابینۀ 
از همین خودسازی ها و طهارت نفس ها  از همین علوم و تکنولوژی ها، تعهدها، 

استفاده می شود.
حجت االسالم و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 2تیر92

1. انفال، 60.
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ویژگی های سه گانۀ یاران امام زمان
و  کرده  راهنمایی تان   امام صادق باشید،   امام زمان یار  دارید  دوست  گر  ا

فرموده اند: 
ِع َو َمَحاِسِن  ْصَحاِب اْلَقاِئِم َفْلَیْنَتِظْر َو اْلَیْعَمْل ِباْلَوَر

َ
ْن َیُکوَن أ

َ
[ أ ُه ]ُسّرَ َمْن َسّرَ

ْجِر 
َ
ْجِر ِمْثُل أ

َ ْ
َکاَن َلُه ِمَن األ ْخاَلِق َو ُهَو ُمْنَتِظٌر َفِإْن َماَت َو َقاَم اْلَقاِئُم َبْعَدُه 

َ ْ
األ

ُتَها اْلِعَصاَبُة اْلَمْرُحوَمُة... .1 ّیَ
َ
وا َو اْنَتِظُروا َهِنیئًا َلُکْم أ

ُ
ْدَرَکُه َفِجّد

َ
َمْن أ

کار انجام دهد: منتظِر   هرکه دوست دارد از سربازان قائم باشد، باید سه 
گناه  نکند و اخالقش را  آمدن حضرت باشد، حریم خدا را نگه دارد و 
گر اجلش برسد و در این حالت بمیرد  کند؛ ]این گونه[ او منتظر است. ا نیکو 
که آن حضرت  کسی است  کند، ثواب او مانند  و قائم بعد از مرگ او قیام 
کنید و منتظر باشید؛ خوشا  به  حال شما اى  کرده است؛ پس سعی  را درک 

کرده است!... . که  خداوند شما را مشمول رحمت خود  مردمی 
بعضی زبانشان تلخ است! زن و مرد باید خوش اخالق باشند. 

حجت االسالم و المسلمین عبدوس، صحن جامع رضوی، 19تیر90

لیس،  حبار األنوار، ج52، ص140؛ حممدبن ابراهمی نعماین ، الغیبة للنعماین ، ص200. 1. حممدباقر حمج
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 ثواب انتظار از دیدگاه ائمۀ اطهار
کابلی فرمودند:  امام سجاد به ابوخالد 

 )مهدی )حضرت  او  امامت  به  که  غیبت  زمان  مردمان  خالد  ابو  اى 
معتقد شوند و منتظر ظهورش باشند، بهترین مردمان خواهند بود؛ زیرا 
که غیبت در  کرده است  خداوند به اندازه اى به آنان فهم و عقل مرحمت 
کسانی  محسوب  مانند  زمان  آن  به منزلۀ مشاهده است. مردم  آنان  نظر 
که در مقابل حضرت رسول به جهاد پرداخته باشند. آن ها  خواهند شد 
که  به حقیقت بندگان خالص و شیعیان راست گو هستند و همین افرادند 

مردم را در پنهان و آشکار، به طرف دین خداوند آشکارا دعوت می کنند.1 
گر واقعًا منتظر و معتقد به  که در زمان غیبت مهدی زندگی می کنند، ا مردمی 
 امام زمانشان باشند، از همۀ مردمان زمان سابق برترند. این ها در روایات ائمه

بیان شده است.
یا اعمال  کرد: »اعمال ما ثوابش بیشتر است  شخصی به امام صادق عرض 
مردم در زمان غیبت؟« امام صادق فرمودند: »شما بگویید ثواب صدقۀ پنهانی 
فرمودند:   حضرت پنهانی.«  »صدقۀ  گفت:  آشکار؟«  صدقۀ  یا  است  بیشتر 

»اعمال مردِم زمان غیبت، ثوابش از اعمال شما بیشتر است.«
 براساس بعضی از روایات، این پاداش، چندین برابر است؛ چون آن ها امامشان 
را می دیدند، حجت خدا را می دیدند و به ایشان دسترسی داشتند؛ ولی مردِم زمان 

که ما باشیم، اماِم ندیده را قبول داریم. غیبت 
 حجت االسالم و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 8مهر90

1. امحدبن عىل طبریس، االحتجاج عىل أهل اللجاج، ترمجۀ نظام الدین امحد غفاری مازندراین، ج 2، ص318؛ فضل بن حسن طبریس، 
ِ َزَماٍن 

ّ
ْهِل ُکل

َ
 ِمْن أ

ُ
ْفَضل

َ
یَن ِلُظُهوِرِه أ ْنَتِظِر ُ َقاِئِلیخَ ِبِإَماَمِتِه َو الْ

ْ
 َزَماِن َغْیَبِتِه ال

َ
ْهل

َ
َبا َخاِلٍد ِإّنَ أ

َ
إعالم الورى بأعالم اهلدى، ص408 : »َیا أ

ِة 
َ
ْنِزل َماِن ِبَ ُهْم یِف َذِلَک الّزَ

َ
َشاَهَدِة َو َجَعل ُ ِة الْ

َ
ْنِزل َغْیَبُة ِعْنَدُهْم ِبَ

ْ
ْعِرَفِة َفَصاَرْت ِبِه ال َ ْفَهاِم َو الْ

َ ْ
ُعُقوِل َو األ

ْ
ْعَطاُهْم ِمَن ال

َ
 ِذْکُرُه أ

َ
ّنَ اهلَل َتَعاىل

َ
أِل

». ...
ً
 َو َجْهرا

ً
 اهلِل ِسّرا

َ
َعاُة ِإىل  َو الّدُ

ً
 َو ِشیَعُتَنا ِصْدقا

ً
ُصوَن َحّقا

َ
ْخل ُ ِئَک الْ

َ
ول

ُ
ْیِف أ َجاِهِدیَن َبْیخَ َیَدْی َرُسوِل اهلِل؟لص؟ ِبالّسَ ُ الْ
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انتظار فرج یعنی...
کرم فرموده اند:   پیامبر ا

ِج... .1 ِتی اْنِتَظاُر اْلَفَر ّمَ
ُ
ْعَماِل أ

َ
ْفَضُل أ

َ
أ

ج است... . بافضیلت ترین اعمال اّمِت من انتظار فر
ج؟« همین؟!  انتظار فرج یعنی چه؟ بنشینیم و بگوییم: »عّجل اهلل تعالی لک الفر
می کنید؟  چه کار  هستید؛  مهمان  منتظر  شما  کنیم  فرض  نیست!  انتظار  اینکه 
که مهمان بیاید یا اّول می روید برای این مهمان غذا  دست روی دست می گذارید 

تهیه می کنید؟
انتظار لقلقة اللسان )لقلقۀ  انتظار مجّرد،   

ّ
اال با عمل باشد و  انتظار باید همراه   

زبان( است. انتظار فرج باید همراه با عمل باشد. در درجۀ اّول باید برای حضرت 
کنیم. فرزندان ما سربازان امام زمان باشند و روح این ها  سرباز  تهیه )تربیت( 
کنیم. انتظار  کنیم؛ خودمان را آمادۀ ظهورش  روح والیتی باشد. خودمان را اصالح 

که همراه با عمل باشد. فرج یعنی انتظاری 
 آیت اهلل العظمی سبحانی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جمهوری اسالمی، 19مرداد87

یه، کمال الّدین و متام الّنعمة، ج2، ص644. لیس، حبار األنوار، ج52، ص128؛ حممدبن عىل بن بابو 1. حممدباقر حمج
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خالصه بخش ششم
* حفظ روحیۀ انتظار و امید به آیندۀ بهتر در مدینۀ فاضلۀ امام زمان، یک باره و 

یک روزه فراهم نمی شود! این ها در طول زمان های بلند فراهم می شود. 
کنند و دولت تشکیل بدهند؛ پس باید  که امام زمان ظهور  * ما انتظار داریم 
که هر زمان  کنیم  برای حکومت امام زمان آمادگی داشته باشیم و اعالن آمادگی 
کردند، ما آماده ایم تا به عنوان یک سرباز در رکاب ایشان  حضرت مهدی ظهور 

کامل داریم. باشیم؛ هر مسئله ای هم وجود داشته باشد، آمادگی 
که می خواهم در دولت  * حرکت و دولت امام زمان جهانی است؛ پس من هم 
جهانی  تفکر  االن  از  باید  باشم،  جهان  علی االطالق  کم  حا سرباز  ایشان،  جهانی 

داشته باشم؛ یعنی از خودم بیرون بیایم و به فکر دیگران هم باشم.
 هم فقط لقلقۀ زبان نیست؛ دل باید در دست امام زمان یاد امام زمان *

باشد.
* دین محوری و خدامحوری و عدالت خواهی، همه از شاخصه های تربیت نسل 

منتظر است. 
مقابله به مثل  و  آماده  دشمنان،  با  مبارزه  برای  را  خودتان  می توانید،  هرچه   *

کنید؛ یعنی ما انتظار نظامی هم داریم؛ انتظار سیاسی و علمی هم داریم. 
غیبت،  زمان  مردِم  »اعمال  فرموده اند:  یارانشان  به  خطاب   امام صادق  *

ثوابش از اعمال شما بیشتر است.«
 انتظار مجّرد، انتظار لقلقة اللسان )لقلقۀ 

ّ
* انتظار باید همراه با عمل باشد و اال

زبان( است. انتظار فرج باید همراه با عمل باشد.
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فصل هفتم
 دوران غیبت
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انتظار ؛ امید و بردباری
که در آن ها مسئلۀ انتظار  از وجود مقدس ثامن الحجج روایات فراوانی داریم 
ح شده است. چرا حضرت رضا مسئلۀ  به صورت نمایه و یک مسئلۀ مهم مطر
انتظار را مهم شمرده اند؟ برای اینکه این انتظار در فرهنگ رضوی و برای جامعه، 
اولوّیت دارد و مردم باید قبل از هرچیزی به مسئلۀ انتظار و آمادگی و امید به وجود 

کنند. مقدس امام زمان توجه 
در روایتی علی بن موسی الرضا  فرموده اند:

ج.1  ...انتظار الفرج من الفر
گشایش است. ...انتظار فرج، خوْد 

تعطیل  زندگی  این  نباشد،  امید  گر  ا  
ً
اصاًل باشیم.  امیدوار  آینده  به  باید  ما  یعنی 

کارها و فعالیت های ما به دلیل امید به آینده است. در روایات  می شود. بسیاری از 
برای  پدری  و  نمی دهد  شیر  را  فرزندش  مادری  نباشد،  امید  گر  ا که  است  آمده 

فرزندش تالش نمی کند!
وجود مقدس امام رضا فرموده اند:

ِج...  .2 ْبَر َو اْنِتَظاَر اْلَفَر ْحَسَن الّصَ
َ
َما أ

ج... . چه نیکوست شکیبایی و انتظار فر
حجت االسالم و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 2تیر92

شیوه های معصومان برای حفظ اعتقادات مهدوی 
امام  غیبت،  طوالنی  مدت  این  در  مردم  گر  ا که  بودند  متوجه   ما امامان 
 که نکند قضیۀ امام زمان زمانشان را نبینند، بعضی ها به شک و تردید می افتند 
دروغ است! چطور می شود امام باشد و ما از او خبری نداشته باشیم؟! چون یازده 
امام دیگر را مردم از اّول تا آخر دیدند و با آن ها معاشرت داشتند؛ اما امام دوازدهم 

زندگی ویژه ای دارند و دیده نمی شوند.
و  نیفتند  تردید  و  شک  به  و  نشوند  ناامید  مردم  برای اینکه   معصومان
کردند تا آن ها را امیدوار نگه دارند.  اعتقادشان سست نشود، از چند شیوه استفاده 

یزاهلل عطاردی قوچاین، مسند االمام الرضا، ج 1، ص227. 1. عز
ج 1،   ،الرضا اإلمام  مسند  قوچاین،  عطاردی  یزاهلل  عز ج 2، ص645؛  النعمة،  متام  و  الدین  کمال  یه،  حممدبن عىل بن بابو  .2

ص228و341.
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 شیوۀ اّول: ارجاع به قرآن
که طبق روایات ائمه به امام زمان تفسیر  کریم، 504 آیه وجود دارد  در قرآن 
کتابی است در پنج جلد     ،و تطبیق شده است. معجم احادیث االمام المهدی
که دانه به دانه به امام زمان تفسیر و تأویل  و به زبان عربی. این 504 آیۀ قرآن را 

کتاب آورده اند.  داده شده، در جلد پنجم این 
1اِلُحوَن ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَی الّصَ

َ
ّنَ اْل

َ
ْکِر أ

ّ
ُبوِر ِمن َبْعِد الِذ

َ
َکَتْبَنا ِفی الّز َو َلَقْد 

و درحقیقت، در زبور، بعد از ذکر )تورات( نوشتیم: »بندگان شایسته ام وارث 
]حکومت[ زمین خواهند شد.

زبور  را  آسمانی  کتاب های  همۀ  نیست؛  زبور  کتاب  خوِد  فقط  زبور،  از  منظور 
همۀ  یعنی  »زبور  فرموده اند:  المیزان  تفسیر  در   طباطبایی عالمه  می گویند. 

کتاب های آسمانی.« 
که روزی ظالمان و ستمگران  کتب آسمانی، ازجمله قرآن است  این نوید همۀ 
روایات  می افتد.  صالحان  به دست  زمین  کرۀ  کّل  در  حکومت  و  می روند  بین  از 

که منظور از صالحان، حکومت امام زمان است. متعددی هم داریم 

شیوۀ دوم: احادیث فراوان 
کرده اند،  که امامان برای حفظ اعتقادات مهدوی استفاده  دّومین شیوه ای 
کتاب های شیعه  که احادیث زیادی راجع به امام زمان فرموده اند. در  این است 
و اهِل سّنت، سه هزار حدیث مسّلم ثبت شده است. این احادیث چه می گویند؟ 
ایشان، ظهورشان، حکومتشان،  امام زمان، طول عمر  به والدت  راجع  همه چیز: 

یارانشان، ویژگی هایی ظاهری شان و... .
از هزار سال، این  کرده اند؟ چون مردم بیش  می دانید چرا این همه موشکافی 
امام را نمی بینند و با او ارتباط ندارند ! خیلی از شیاطین شیطنت می کنند، مردم 
به  و  می کنند  لرزان  را  اعتقادی ما  پایه های  می دهند،  فریب  می کنند،  گمراه  را 
حدیث   1291  ،المهدی االمام  احادیث  معجم  در  فقط  می اندازند.  تردیدمان 

راجع به امام زمان داریم! 

1. انبیاء، 105.
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 شیوۀ سوم: آرزوی زیارت مهدی
آرزوی  دارند،  نگه  امیدوار  را  مردم  برای اینکه   معصومان شیوه های  از  یکی 

زیارت امام عصر بود. 
از امام صادق سؤال شد: »آیا قائم متولد شده است؟«

حضرت در پاسخ  فرمودند:
اَم َحَیاِتی .1 ّیَ

َ
ْدَرْکُتُه َلَخَدْمُتُه أ

َ
 َو َلْو أ

َ
ال

گر من به او می رسیدم، همۀ عمر به خدمتش می ایستادم. نه؛ ا

شیوۀ چهارم: دعا 
ندبه  دعای  این  کنیم.  دعا  ظهور  برای  که  کرده اند  سفارش  خیلی   اهل بیت
بحاراألنوار، صفحۀ  که صبح جمعه می خوانید، عالمۀ مجلسی در جلد 99  را 
ِة ْبِن  َک اْلُحّجَ ُکْن ِلَوِلّیِ ُهّمَ 

َ
لّل

َ
کرده اند. دعای سالمتی  امام زمان: »أ 104تا110 نقل 

اْلَحَسن... .«2 در زادالمعاد عالمۀ مجلسی، صفحه 491 نقل شده است.
کنیم. ممکن است شما بگویید این دعاهای  که دعا  خیلی توصیه شده است 
ندبه و سمات، نماز شب چهارشنبه، زیارت آل یاسین و... خاصیت ندارد و هروقت 
خدا صالح بداند، امام زمان را می فرستد! این طور نیست؛ دعا اثر دارد! امامان 
یا سمات  کسانی که دعای ندبه  کرده اند.  کردن دعوت  را به دعا معصوم، ما 

می خوانند، به یاد امام زمان هستند.
که در قنوت نمازش دعای  که امام  رضا به شیعه ای  در روایتی این طور دیدم 

ج نمی خوانی؟!« عادی می خواند، فرمودند: »چرا در قنوت، دعای فر

تأثیر دعا در ظهور
که:  کرده اند  نقل  را  روایت  این  بحاراألنوار،   52 جلد  در   مجلسی عالمۀ 
را  فرعون  و  بودند  خداپرست  چون   )یعقوب حضرت  )خاندان  »بنی اسرائیل 
رها  را  زندگی  و  کار  شبانه روز  چهل  می شدند.  شکنجه  و  زندانی  نداشتند،   قبول 
که خدا آن ها را از دست فرعون نجات دهد.  گریه و دعا می کردند  کرده بودند و فقط 

لیس، حبار األنوار، ج 51، ص148.   1. حممدبن ابراهمی نعماین، الغیبة للنعماین، ص245؛ حممدباقر حمج
لیس، حبار األنوار، ج94، ص349.  قبال باألعمال السنة، ج 1، ص191؛ حممدباقر حمج 2. سیدابن طاووس، اال
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از دست  را  بنی اسرائیل  و  بروند  که  کرد  مأمور  را  پیامبر  این دعاها، خداوند دو  با 
فرعون نجات دهند. 

گریه  گر مثل بنی اسرائیل در درگاه خداوند به   ششمین امام فرموده اند: »ا
گر چنین نباشید، این  کرد؛ اما ا و زاری بپردازید، خداوند فرج ما را نزدیک خواهد 
کشید.«1 دعا خیلی اثر دارد و می تواند مفید  سختی تا پایان مدتش، طول خواهد 

باشد.
حجت االسالم و المسلمین عبدوس، صحن جامع رضوی، 18تیر90

غیبت صغری و اّولین نائب
 برخی زمان غیبت صغری را از تولد حضرت مهدی حساب می کنند و برخی از 
برای  که مأمورین معتمد عباسِی ملعون،   امام حسن عسکری زمان شهادت 
یافتن ایشان به خانۀ حضرت هجوم آوردند. درهرحال، این مسئله مهم نیست؛ 

مهم اصل غیبت صغری و مسائل این دوره است.
خودشان  خاص  نائب  به  عنوان  را  نفر  چهار   مهدی حضرت  دوره،  این  در   
برگزیدند. این چهار نفر با ایشان ارتباط داشتند و مشکالت و خواسته های شیعه 
را به اطالع حضرت می رساندند. نام اّولین نائب، عثمان بن سعید)رضوان اهلل تعالی( 

کردم: است. راوی می گوید به امام عرض 
ْقَبُل؟

َ
ْن آُخُذ َو َقْوَل َمْن أ ْو َعّمَ

َ
َعاِمُل أ

ُ
 َمْن أ

کیست؟ کسی رفت وآمد داشته باشیم و مرجع مشکالتم   با چه 
امام مهدی فرمودند:

ی  َفَعّنِ ی  َعّنِ َلَک  َقاَل  َما  َو  ی  ُیَؤّدِ ی  َفَعّنِ ی  َعّنِ ِإَلْیَک  ى 
َ

ّد
َ
أ َفَما  ِثَقِتی  اْلَعْمِرّیُ 

ُموُن.2 
ْ
َقُة اْلَمأ ُه الّثِ

َ
ِطْع َفِإّن

َ
َیُقوُل َفاْسَمْع َلُه َو أ

من  بگوید،  او  هرچه  است.  من  مورِداعتماد  عثمان بن سعیدالعمری، 
کن  گر می آورد، حرف مرا می رساند؛ از او بشنو و اطاعت  گفته ام. پیغامی ا

که او معتمد و امین است. 
 از این جمالت دو نکته مهم استفاده می شود: ]اّول[ اینکه انسان باید دینش را از 
ک در آیۀ 24  جاهای مطمئن بگیرد. زید شّحام از امام باقر دربارۀ معناى خورا

لیس، حباراألنوار، ج 52، ص132؛ البرهان، ج 3، ص 125؛ املیزان، ج 10، ص331. 1. حممدباقر حمج
2. حممدبن یعقوب کلیین، الکایف، ج 1، ص329و330.
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که می فرماید: سورۀ مبارکۀ عبس پرسید 
1ْنساُن ِإَلی  َطعاِمِه ْلَیْنُظِر اْلِ

َ
 ف

امام باقر فرمودند:
ُخُذُه .2 

ْ
ْن َیأ ُخُذُه َعّمَ

ْ
ِذی َیأ

َ
ِعْلُمُه اّل

کسی می آموزد. که[ از چه  کند  که فرا می گیرد، ]دقت  ]یعنی در[ علمی 
عالوه بر این حدیث، در روایات دیگرى از زبان ائمه، تعالیم معنوى به »غذا« 

گرفتن علم را تغذیۀ جان بشر دانسته اند. تعبیر شده است و فرا
]دومین نکته نیز این است که[ همان گونه که فرمایش امام معصوم، واجب االتباع 
است، فرمایش نائب او هم واجب االتباع است و اصاًل والیت مداری، خودش را در 

این عرصه نشان می دهد. 

دومین نائب
 دومین نائب خاص امام زمان، فرزند نائب اّول یعنی محمدبن عثمان بن سعید 

است. او هم در تراز پدرش است. امام عسکری به اصحاب خود فرمودند:
ی   َلَک َفَعّنِ

َ
َیاِن َو َما َقاال ی ُیَؤّدِ ی[ َفَعّنِ َیا ِإَلْیَک ]َعّنِ

َ
ّد

َ
ْلَعْمِرّیُ َو اْبُنُه ِثَقَتاِن َفَما أ

َ
أ

ُموَناِن... .3 
ْ
َقَتاِن اْلَمأ ُهَما الّثِ

َ
ِطْعُهَما َفِإّن

َ
ِن َفاْسَمْع َلُهَما َو أ

َ
َیُقوال

هستند؛  معتمد  )محمدبن عثمان(  پسرش  و  )عثمان بن سعید(  »َعمری 
پس هرچه به تو می رسانند، از من می رسانند و هرچه به تو می گویند، از 
کن؛ زیرا آنان ثقه و امین هستند. من می گویند؛ پس از آنان بشنو و اطاعت 

محمدبن عثمان پنجاه سال نائب خاص امام زمان بوده است. 

با دعای امام زمان والدت شیخ صدوق
شیخ  جناب  پدر  که  بود   )امام زمان دوم  )نائب  محمدبن عثمان  عصر  در 
صدوق یعنی علی بن بابویه توسط همین نائب، به حضرت ولّی عصر پیغام 
فرزندی  من  به  خداوند  تا  کنید  دعا  نمی شوم؛  بچه دار  من  »آقاجان!  که:  داد 

یش ]و آفرینش آن[ بنگرد!« 1. ترمجه: »انسان باید به غذای خو
2. حممدبن یعقوب کلیین، الکایف، ج 1، ص49و50.

3. فضل بن حسن طبریس، إعالم الورى بأعالم اهلدى، ص421؛ حممدبن یعقوب کلیین، الکایف، ج1، ص330.  
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که: »خداوند  کند.« ازطریِق همین نائب خاص، پیام امام زمان رسید  عنایت 
یکی جناب  تو عنایت می کند.« همین طور هم شد:  به  فرزند صالح  به زودی، دو 
دنیایی  که  است   صدوق شیخ  به[  ]معروف  قمی،  محمدبن علی بن بابویه 

کرد و یکی هم برادرش. خدمات به فرهنگ شیعه عرضه 

ارجاع دادن شیعیان به ولّیِ فقیه
به  دوم(  )نائب  محمدبن عثمان  جناب  را  زیادی  نامه های  پنجاه ساله،  دورۀ  در 
ایشان  است.  نامۀ  اسحاق بن یعقوب1  آن ها  از  یکی  که  می رساند   امام زمان
آقا بقیة اهلل االعظم رسانده و  ازطریِق محمدبن عثمان، سؤاالت زیادی محضر 
که در عصر غیبت شما  این است: »در حوادثی  گرفته است. یک سؤالش  جواب 

کنیم؟«   کسی پیروی  پیش می آید، از چه 
 امام زمان در جواب مرقوم فرمودند:

ِتی َعَلْیُکْم َو  ُهْم ُحّجَ
َ
ا اْلَحَواِدُث اْلَواِقَعُة َفاْرِجُعوا ِفیَها ِإَلی ُرَواِة َحِدیِثَنا َفِإّن ّمَ

َ
َو أ

ُة اهلِل ]َعَلْیِهْم[.2 َنا ُحّجَ
َ
أ

کنید؛ زیرا آن ها  و اما در حکم پیشامدهاى تازه، به راویان حدیث ما رجوع 
حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آن ها هستم.

کسی که درست روایات  که روایات را می فهمند.  »ُرَواِة َحِدیث«، آن هایی هستند 
که پیش می آید، باید سراغ  اهل بیت را می فهمد، می شود فقیه. در حوادثی 
ولّیِ فقیه برویم. حجِت امام زمان بر شما ولّیِ فقیه است. این روایت، روایت 
سیاسی  رهبر  یک  به  نگاه  تنها  فقیه،  ولّیِ  به  نگاهتان  است.  مطمئنی  و  معتبر 

نباشد؛ نگاه به نائب ]عام[ امام زمان باشد.

والیت فقیه؛ اصلی فقهی
مسئلۀ والیت فقیه، یک مسئلۀ فقهی است. در این مسئلۀ فقهی، برخی از فقها 
کامل می دانند و برخی نیز این ادله را نقد می کنند؛ البته این نقد  ادلۀ والیت فقیه را 
هم به معنای شمشیرکشیدن از رو در مقابل والیت فقیه نیست ]و این مسئله نیز[ 

1. اسحاق بن یعقوب، در سر پل ذهاب مدفون است.
یه، کمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص485؛ فضل بن حسن طبریس، إعالم الورى بأعالم اهلدى، ص452. 2. حممدبن عىل بن بابو
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گرچه به تعبیر صاحِب جواهر، یعنی  مثل دیگر مسایل فقهی نقد و بررسی می شود؛ 
شیخ محمدحسن نجفی، اصل والیت فقیه نزد هیچ فقیهی انکار نشده است.

صاحب جواهر، پهلوان فقاهت است؛ مثاًل وقتی می خواهند بگویند سیِد یزدی، 
کرده است!  صاحب ُعروه، خیلی بزرگ است، می گویند دو دوره جواهر را مطالعه 
آیت اهلل العظمی  و  شیرازی  مکارم  آیت اهلل العظمی  توفیقات  می خواهیم  وقتی 
دوره  یک  سال،  پانزده  آن ها  می گوییم  بگوییم،  را  سبحانی)حفظهمااهلل تعالی( 
که  است  این چنینی  فقیهی  جواهر،  صاحِب  یعنی  این  کردند!  مباحثه  را  جواهر 

کتابش محل افتخار است. مطالعۀ 
کتاُب الجهاد است،  که  که[ یک فقیه معمولی نیستند، در جلد 21 جواهر  ]ایشان 
کسی که منکر اصل والیت فقیه باشد، اصواًل فقه  که  در پایان این بحث فرموده اند 

را نفهمیده است؛ اصواًل حرف های اهل بیت را نفهمیده است: 
 ما ذاق من طعم الفقه شیئا و ال فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا.1

شمشیرکشیدن در برابر حکومت دینی
نقد  را  فقیه  والیت  ادلۀ  که  آن ها  حتی  ولی  ندارد؛  انکار  جای  فقیه  والیت  اصل 
شد،  تشکیل  دینی  حکومت  یک  درجایی  گر  ا که  می گویند  به صراحت  می کنند، 
کرد. تضعیف حکومت دینی حرام است و این فتوای همۀ فقهای  باید آن را تقویت 
که خالف این را بگوید؛ بنابراین وقتی  معاصر است. یک مرجع تقلید پیدا نمی کنید 
کارشان[ یعنی  کسانی که علیه والیت فقیه شمشیر از رو می کشند، ]این  می گوییم 

تالش برای نابودی نظام!
که اسم مخالفت های تئوریک و طلبگی، شمشیرکشیدن نیست؛  روشن است 
میدان  وارد  کسانی که  است،  گرفته  شکل  دینی  حکومت  یک  جایی که  در  ولی 
که  کاری  است؛  آشکار  حراِم  کارشان  این  بشکنند،  را  دینی  حکومت  تا  می شوند 

کرد و همچنان توطئه شان ادامه دارد، همین است. جریان فتنۀ سال 88 
استحاله شده های  منافقان،  سلطنت طلب ها،  صهیونیست ها،  آمریکا،  اروپا، 
ضّد قرآن و تعداد زیادی شبکۀ ماهواره ای فارسی زبان ]ازجمله شبکه های معاند 

وهابی[، مقابله با نظام را دنبال می کنند.
سّومین نائب

ىف، جواهر الکالم یف شرح شرائع االسالم، ج 21، ص397. 1. حممدحسن نج
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سومین نائب خاص حضرت ولّیِ عصر، جناب ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی 
که استادان علم رجال در وثاقتش، اتفاِق نظر دارند. در دورۀ  است. او بزرگی است 

که عبرت آموز است. خ داد  این آقا حادثه ای ر
کتابی  بود،  شیعه  بزرگ  چهرۀ  که  شلمغانی  محمدبن علی  نام  به  آقایی  یک 
حضرت  به  کتاب  این  انحرافش،  از  بعد  حتی  که  کتاُب التکلیف  نام  به   دارد 
کتاب،  که به استثنای دو مورد از این  ولّیِ عصر عرضه شد و حضرت فرمودند 
نمایندۀ جناب حسین بن روح  این چنینی، شد  آدِم  کنند. یک  باقی اش عمل  به 
گفت من لیاقت نیابت  کرد. او در مقابل حسین بن روح ایستاد و  و به او حسادت 
کشید. توقیعی ازطرف امام مهدی به    کار به امام زمان امام زمان را دارم! 
که آن جایگاه را داشت، بیزاری  که در آن، از شلمغانی  جناب حسین بن روح رسید 
جسته و او را نکوهش و لعن فرموده بودند. حضرت ولّی عصر در آن توقیع چنین 

می فرمایند:
که  شلمغانی  به  معروف  محمدبن علی  که  کن  گاه  آ را[  مردم   [...  
مرتد  اسالم،  از  ندهد،  مهلتش  و  فرموده  تعجیل  او  عذاب  در  خداوند 
و خاندانش  و رسول خدا  تعالی  به خدای  از وی  ما   و جدا شده است... 
را  او  )صلوات اهلل علیه و سالمه و رحمته و برکاته علیهم( بیزاری جسته و 

کرده ایم. لعنت های خداوند پی درپی از ما بر او باد... .1  لعنت 
او از دین خدا مرتد شده است! لعنت خدا و فرشتگان الهی و مردم بر او باد! 

)ولّیِ  عام  نائب  که  بگویم  نمی خواهم  است!  تکان دهنده  خیلی  تعبیر،  این 
فقیه(، مثل نائب خاص است؛ هرکدام حریم خاص خودش را دارد؛ ولی ایستادن و 
شمشیرکشیدن از رو در مقابل والیت فقیه، قطعًا ایستادگی در برابر امام زمان است.

ع غیبت کبری چهارمین نائب و شرو
که مدت سفارتش حدود سه سال2 بود،   چهارمین نائب خاص حضرت مهدی
جناب علی بن محمد سمری است. شش روز مانده بود تا این نائب خاِص وفادار به 

که نامه ای از ناحیۀ حضرت صاحب به او رسید: دیدار خداوند برود 

1. امحدبن عىل طبریس، االحتجاج عىل أهل اللجاج، ج2، ص474و475.
2. از شعبان326تانیمۀ شعبان329.
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ْجَر ِإْخَواِنَک 
َ
ْعَظَم اهلُل أ

َ
ُمِرّیَ أ ٍد الّسَ ِحیِم َیا َعِلّیَ ْبَن ُمَحّمَ ْحَمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

َحٍد 
َ
 ُتوِص ِإَلی أ

َ
ْمَرَک َو ال

َ
اٍم َفاْجَمْع أ ّیَ

َ
ِة أ ٌت َما َبْیَنَک َو َبْیَن ِسّتَ َک َمّیِ

َ
ِفیَک َفِإّن

 َبْعَد ِإْذِن 
َّ

ُة َفاَل ُظُهوَر ِإال اّمَ َفَیُقوَم َمَقاَمَک َبْعَد َوَفاِتَک َفَقْد َوَقَعِت اْلَغْیَبُة الّتَ
ْرِض َجْورًا 

َ ْ
َمِد َو َقْسَوِة اْلُقُلوِب َو اْمِتاَلِء األ

َ ْ
اهلِل َتَعاَلی ِذْکُرُه َو َذِلَک َبْعَد ُطوِل األ

َقْبَل  اْلُمَشاَهَدَة  َعی 
َ

اّد  َفَمِن 
َ

ال
َ
أ اْلُمَشاَهَدَة  ِعی 

َ
َیّد ِإَلی ِشیَعِتی َمْن  ِتی 

ْ
َو َسَیأ

 ِباهلِل اْلَعِلّیِ 
َّ

َة ِإال  ُقّوَ
َ

 َحْوَل َو ال
َ

اٌب ُمْفَتٍر َو ال
َ

َکّذ ْیَحِة َفُهَو  ْفَیاِنّیِ َو الّصَ ُخُروِج الّسُ
اْلَعِظیِم.1 

به نام خدواند بخشایندۀ مهربان. ای علی بن محمد سمری! خداوند به 
کرامت فرماید  که  براداران دینی ات در عزای ازدست دادن تو، اجری عظیم 
به  و  کن  آماده  ]برای مرگ[  را  ُمرد؛ پس خود  روز دیگر خواهی  تا شش  تو 
که  َاحدی ]برای نیابت[ وصیت نکن که پس از وفاتت قائم مقام تو شود؛ چرا
غیبت بزرگ )دومین غیبت( واقع )آغاز( شده است و ظهوری نخواهد بود؛ 
مگر به اذن خداوند عّز و جّل . ظهور من بعد از مّدتی طوالنی واقع خواهد 
گیرد و زمین از جور و ستم لبریز شود. به زودى  که دل ها را قساوت فرا شد 
کنند؛ بدانید هرکه  کسانی نزد شیعیان من آیند و اّدعاى مشاهدۀ مرا ادعا 
بُکند،  را  من  مشاهدۀ   ادعاى  آسمانی  صیحۀ  و  سفیانی  خروج  از  پیش 

 باهلل العلّی العظیم.
ّ

دروغ گوِی افترا زننده است و ال حول و ال قّوة إال

ادعای مشاهده
کسانی  که می فرمایند: »بعد از این،  معنای این جملۀ حضرت مهدی چیست 
کند،  که ادعای دیدن امام زمان را می کنند! هرکه دیدن امام زمان را ادعا  می آیند 

کذاب است«؟ برای این مطلب، چند تفسیر بیان شده است:
کسانی بیایند و بگویند: »ما  کنایی آن است؛ یعنی  1. مراد از این مشاهده، معنای 
کند، دروغ گوست و نباید حرفش را قبول  نائب خاص امام زمانیم!« هرکه این ادعا را 

کنید؛
2. مراد، ادعای مشاهدۀ بامعرفت است!

گرفته، حرف و حدیثی هم به میان آمده   در بسیاری از مواقع، مالقات صورت 

1. امحدبن عىل طبریس، االحتجاج عىل أهل اللجاج، ج 2، ص478. 
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آقا،  آن  که  است  فهمیده  مالقات کننده  شده اند،  غائب  آقا  اینکه  از  بعد  و  است 
حضرت بقیة اهلل االعظم بوده اند؛

که  3. مراد، انکار اصل رؤیت امام نیست؛ بلکه انکار ادعاست؛ یعنی آن هایی 
که ]این سعادت را[  در عصر غیبت توفیق تشرف پیدا می کنند، آدم هایی نیستند 

اینجا و آنجا بگویند.
توفیق هستند، دیدار  این  اهل  که  آن هایی  اما  نیست؛  انکارکردنی  رؤیت  اصل 

کرنا نمی کنند. حضرت بقیة اهلل االعظم را در بوق و 
سعدی می گوید:

که خبر شد، خبری باز نیامد این مدعیان در طلبش بی خبرانند                          آن را 
آیت اهلل خاتمی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 6مرداد90

گناهان؛ عامل تداوم غیبت 
ایجاد  مشکالتی  گر  ا نبود،  ما  گناهان  گر  ا که  درمی یابیم  روایات،  به  توجه  با 
ظهور  در  ما  خوِد  یعنی  نمی شدیم؛  محروم  عصرمان  امام  دیدار  از  نمی کردیم، 

امام و در محرومیت از امام نقش داریم. 
باعث  امام زمان بودند،  که معاصر  گذشتگان ما، آن هایی  که  درست است 
اصل  در  شاید  ما  خواهران،  و  برادران  اما  شوند؛  غائب   حضرت آن  که  شدند 
آن  و طول کشیدن  ادامۀ غیبت  در  به یقین  ولی   نداشتیم،  نقشی  )شروع( غیبت 

نقش داریم.

آخرالزمان و تفکر امروزۀ غرب
که  است  مکاشفات  کتاب  در  و  مقدس  کتاب  در  آخرالزمان،  دربارۀ  بحث  بیشتر 
کتاب، پر است از رمزهای مختلف از تفاسیر  آخرین قسمت عهد جدید است و آن 
کشیش ها  مختلف. زمانی که آمریکا با شوروی سابق در جنگ سرد بود، تعدادی از 
کردیم و براساس  کتاب مکاشفات را تفسیر  که: »ما  گفتند  و مسیحیاِن جناح راست 
که در آن، از بمب اتمی  آن، در آخرالزمان، بین آمریکا و شوروی جنگ بزرگی می شود 

استفاده می کنند؛ سپس حضرت مسیح برمی گردند و آمریکا پیروز می شود!«
 بعد از تمام شدن جنگ سرد و انحالل شوروی، آن مسیحیانی که این طور پیش بینی 
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کرده بودند، خجالت کشیدند؛ چون چیزی که گفتند، اتفاق نیفتاد! برای همین، دنبال 
دشمن دیگری بودند که بتواند نقش شوروی را داشته باشد.

متأسفانه بعضی از آن ها این دشمن جدید را در اسالم پیدا می کنند و همان چیزهایی 
که دربارۀ شوروی می گفتند، دوباره دربارۀ اسالم و مسلمین یا اسالم سیاسی و امثال 
کثریت مسیحیان در آمریکا این نوع  که ا کنیم  این ها تکرار می کنند؛ ولی باید توجه 
حرف ها را قبول نمی کنند و بیشتر آن ها منتظر هستند که حضرت مسیح برگردند؛ 

اما انتظار ندارند که جنگی با مسلمانان یا چیزی مثل این رخ دهد.

هماهنگی بین شیعه و مسیحیت
مصباح)حفظه اهلل تعالی(  آیت اهلل  با  و  آمد  قم  شهر  به  آمریکایی  استادان  از  یکی 
که  دارید  اعتقاد  »شما  فرمودند:  مصباح)حفظه اهلل تعالی(  آقای  داشت.  دیداری 
درآخرالزمان، حضرت مسیح برمی گردند. ما شیعیان هم این را قبول می کنیم؛ 

که حضرت مسیح همراه با امام زمان ما برمی گردند.« ولی ما می گوییم 
که شما )شیعیان( این اعتقاد را دارید؛ ولی  گفت: »من نمی دانستم  این استاد 
گر امام دوازدهم شما می خواهد همراه با حضرت مسیح بیاید، به نظرم مانعی  ا

ندارد!«
این  از  ]مسیحیان[  که  فرمودند  ما  به  مصباح)حفظه اهلل تعالی(  آیت اهلل  خوِد 
که  که ما به آن معتقدیم، تفسیر خاصی دارند. ]آن تفسیر[ این است  انتظار ظهور 
چون حضرت مسیح و امام ما برمی گردند و صلح و عدالت را در جهان برقرار 
تعدادی  و   پیروان حضرت مسیح از  آخرالزمان، عده ای  از  می کنند؛ پس قبل 
آن  دو  ظهور  شرایط  آماده کردن  برای  شیعیان،  یعنی   ،امام زمان پیروان  از 

بزرگوار همکاری می کنند.
پروفسور لیگن هاوزن، رواق دارالهدایه، 1دی84
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مردم و یاری ولّی خدا 
امیرالمؤمنین علی فرموده اند:

ِة ِبُوُجوِد   ُحُضوُر اْلَحاِضِر َو ِقَیاُم اْلُحّجَ
َ

َسَمَة َلْو ال  الّنَ
َ
َة َو َبَرأ ِذی َفَلَق اْلَحّبَ

َ
َما َو اّل

َ
أ

 َسَغِب َمْظُلوٍم 
َ

ِة َظاِلٍم َو ال
َ

ِکّظ وا َعَلی   ُیَقاّرُ
َّ

ال
َ
َخَذ اهلُل َعَلی اْلُعَلَماِء أ

َ
اِصِر َو َما أ الّنَ

ُکْم  ُدْنَیا ْلَفْیُتْم 
َ َ
ِلَها َو أل ّوَ

َ
أ ِس 

ْ
ِبَکأ َلَسَقْیُت آِخَرَها  َو  ْلَقْیُت َحْبَلَها َعَلی َغاِرِبَها 

َ َ
أل

ْزَهَد ِعْنِدی ِمْن َعْفَطِة َعْنٍز... .1
َ
َهِذِه أ

فراوان  حضور  گر  ا آفرید،  را  جان  و  شکافت  را  دانه  که  خدایی  به  سوگند 
گر خداوند از علما  بیعت کنندگان نبود و یاران حّجت را بر من تمام نمی کردند و ا
عهد نگرفته بود که در  برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت 
نکنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته و رهایش می کردم و آخِر خالفت 
را به کاسۀ اّول آن سیراب می کردم؛ آنگاه می دیدید که دنیاى شما نزد من از آب 

بینی بزغاله اى بی ارزش تر است.
به  و  نکرده  پیدا  گر مردم حضور  ا که[  برداشت می شود  این طور  فرمایش،  این  ]از 
که خداوند بدون  کمک نکنند، ولّی خدا دست بسته می شود! قرار نیست  ولّی خدا 

کند[! کنیم، عالم را به هم بریزد و ]متحول  اینکه فعالیت 
  2 ْنُفِسِهْم

َ
ُروا ما ِبأ ی ُیَغّیِ

َ
ُر ما ِبَقْوٍم َحّت ِإّنَ اهلَل َل ُیَغّیِ

درحقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.
برای  غیبی  امداد  باشیم.  داشته  غیبی  امداد  توقع  نباید  نکنیم،  حرکت  ما  تا 
که به میدان مبارزه آمدند  و غرق  کسانی است  رزمندگان جنگ بدر است؛ برای 
کسی  بیاید  عرق و خون شدند. به این ها امداد غیبی می رسد؛ اما قرار نیست برای 

کجایی؟« که در خانه نشسته و می گوید: »یابن الحسن 
حجت االسالم والمسلمین دکتر جعفری، صحن جمهوری اسالمی، 14مرداد88

که  کبرای حضرت ولّی عصر، حفظ دین است  وظیفۀ اصلی ما در زمان غیبت 
کرد.  کنند، عنایت خواهد  که اراده  کار سختی است؛ ولی خداوند به آن هایی  البته 
که صراط حق است، ثابت قدم  که در صراط والیت  خداوند به همۀ ما توفیق بدهد 

بمانیم؛ ِإن شاء اهلل.

1. نج البالغه، ترمجۀ حممد دشت ، ص48، خطبۀ 3 )خطبۀ شقشقیه(.
2. رعد، 11.
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خالصۀ فصل هفتم
که: »آیا قائم متولد شده است؟«،  * امام صادق در پاسخ به این سؤال 

گر من به او می رسیدم، همۀ عمر به خدمتش می ایستادم.«  فرمودند: »نه؛ ا
نائب خاص  به  عنوان  را  نفر  * در دورۀ غیبت صغری، حضرت مهدی چهار 
خودشان برگزیدند. این چهار نفر با ایشان ارتباط داشتند و مشکالت و خواسته های 

شیعه را به اطالع حضرت می رساندند.
* انسان باید دینش را از جاهای مطمئن بگیرد.

* امام زمان فرموده اند: »...در حکم پیشامدهاى تازه، به راویان حدیث ما 
کنید؛ زیرا آن ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر  آن ها هستم.«  رجوع 

حجِت  فقیه.  می شود  می فهمد،  را   اهل بیت روایات  درست  کسی که 
بر شما ولّیِ فقیه است. این روایت، روایت معتبر و مطمئنی است.   امام زمان
نگاهتان به ولّیِ فقیه، تنها نگاه به یک رهبر سیاسی نباشد؛ نگاه به نائب ]عام[ 

امام زمان  باشد.
که اهل این توفیق  * اصل رؤیت امام زمان، انکارکردنی نیست؛ اما آن هایی 

کرنا نمی کنند. هستند، دیدار حضرت بقیة اهلل االعظم  را در بوق و 
گر مشکالتی ایجاد نمی کردیم،  گر گناهان ما نبود، ا  * با توجه به روایات، درمی یابیم که ا
از دیدار امام عصرمان محروم نمی شدیم؛ یعنی خوِد ما در ظهور امام و در محرومیت 

از امام  نقش داریم. 
که ما به آن معتقدیم، تفسیر خاصی دارند. ]آن  * ]مسیحیان[ از این انتظار ظهور 
که چون حضرت مسیح و امام ما برمی گردند و صلح و عدالت را  تفسیر[ این است 
 در جهان برقرار می کنند؛ پس، قبل از آخرالزمان، عده ای از پیروان حضرت مسیح
و تعدادی از پیروان امام زمان، یعنی شیعیان، برای آماده کردن شرایط ظهور آن  دو 

بزرگوار همکاری می کنند.
* تا ما حرکت نکنیم، نباید توقع امداد غیبی داشته باشیم.

که  کبرای حضرت ولّی عصر، حفظ دین است  * وظیفۀ اصلی ما در زمان غیبت 
البته کار سختی است؛ ولی خداوند به آن هایی که اراده کنند، عنایت خواهد کرد.
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انواع رؤیت
هیچ کس حق ندارد ادعای مالقات، رؤیت و... داشته باشد. من نمی خواهم بگویم 
العبقری الحسان.  نام  به  نوشته اند  کتابی  نهاوندی  آقای  مرحوم  نه!  کنیم؛  انکار 
گوهرشاد نماز می خواندند و هنوز هم به آن شبستان، شبستان  ایشان در مسجد 
ترجمه  عصر ولّی  حضرت  برکات  نام  با  ایشان  کتاب  می گویند.   نهاوندی 
 شده است و کتاب بسیار خوبی است. ایشان در آنجا هفت ِقسم ارتباط با امام زمان

را برشمرده و در تمام آن ها هم از سندها و داستان های مهم استفاده کرده اند.
را   امام زمان عده ای  غیبت،  زمان  در  بعضی وقت ها  می فرمایند  بزرگوار  این 
که خدمت امام عصر می رسیدند،  می بینند و می شناسند؛ مثل سید بحرالعلوم 
گرفتند. آقا را می شناختند، با ایشان ارتباط داشتند و حتی حضرت را در آغوش 
 بعضی ها خدمت آقا می رسند؛ ولی ایشان را نمی شناسند. بعضی ها در خواب، 
حضرت را می بینند؛ مثل شیخ صدو ق. بعضی ها یاران امام را می بینند؛ 
هم  آقا  و  می شوند  متوسل  برخی  و  می بینند  را  این ها  گرفتاری ها  در  عده ای 

مشکلشان را حل می کنند.
کسی توفیق داشته باشد   ما نمی گوییم رؤیت ممکن نیست؛ حتی ممکن است 

که هر روز امام زمان را ببیند؛ اما دفتر و دستک و دکان بازکردن جایز نیست!

حضور و ظهور
در زمان غیبت حضرت حجت، بعضی ها می خواهند فکر زیبای مهدویت را 
کنند! حواستان جمع باشد! چطور؟ با ادعای رؤیت، با تعیین وقت برای  تخریب 

ظهور، با تطبیق عالئم ظهور، با اشخاص و جریان ها و با غفلت از وظیفه.
که ننوشته است مشروط به زمان ظهور است! تمام این آیات  زیر آیه های قرآن 
مال تمام اعصار است. بیشتر از هزار سال امام زمان در پس پرده غیبت  هستند؛ 
َیْغَتْب  َل  است،  همیشه  مال   ُسوا َتَجّسَ َل  است،َو  همیشه  مال   اهلل ُقو 

َ
ِإّت اما 

َبْعُضُکْم َبْعضًا برای همیشه است!
گناه  ما چه کار می کنیم؟ بعضی می گویند: »دیگر  مثاًل  بیایند،   امام زمان گر  ا
هم  االن  را  کارها  این  ُخب   »! و...  می خوانیم  وقت  اّول  را  نمازمان   نمی کنیم، 

که هستند! انجام بدهید. امام ظاهر نیستند؛ حاضر 
حجت االسالم والمسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 8مهر90
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و پاسخ آقای قاضی درخواست دیدار امام زمان
آقاسیدعلی  بزرگ،  عارف  گردان  شا از  یکی  »با  می کردند:  نقل  علما  از  یکی 
گفتم:  و  رسیدم  ایشان  محضر  روز  یک  داشتم.  ارتباط  قاضی)رضوان اهلل تعالی( 
آقای  گرد  شا که  شما  دارد.  ارتباطی   امام زمان با  قطعًا  قاضی  ‘آقاسیدعلی 
خواهش  یک  می روی  وقتی  می کنی،  رفت وآمد  ایشان  خانۀ  به  و  هستی  قاضی 
را  این مسیر، دست ما  که در  التماس داشت  و بگو فالنی  ازطرِف من برسان  هم 
گذشت. در خانه بودم. ناهار را خورده بودم و  هم بگیر و ببر ]خدمت آقا[.’ مدتی 
که بچه ها  اما متوجه شدم  کنم. آمدم بخوابم؛  بعدازظهر می خواستم استراحت 
خیلی سروصدا می کنند. عصبانی شدم و سرشان فریاد زدم و مقداری بداخالقی 
کار بدی نکرده اند! بچه اند  که  گفتم: ‘این ها  کردم. بعد پشیمان شدم و با خودم 
کردم و دلشان را شکستم!’ با خودم  کنند؛ من چرا بداخالقی  و می خواهند بازی 
‘بلند می شوم و می روم بازار؛ شیرینی می خرم و می آیم اینجا و دل آن ها را  گفتم: 
کردم؛ اما هنوز دل  گرم  به دست می آورم و آرامشان می کنم.’ برگشتم و سرشان را 
گرد سیدعلی آقای قاضی  که شا خودم آرام نشد. یک بار رفتم پیش همان عالمی 
که محضر استاد رسیدید، خواهش مرا  گفتم: ‘فالنی، شما  بود. همین که رسیدم، 
کردم؛  را مطرح  اتفاقًا چند روز پیش رفتم خواهشت  ‘بله؛  گفت:  کردید؟’  مطرح 
کرده و فرمودند: به فالنی بگویید چطور  کرده و بعد سربلند  اما آقای قاضی تأملی 
تحمل  درحالی که  برسد؛   امام زمان محضر  به  را  طوالنی  مسیر  این  می خواهد 
که نمی تواند خودش را بسازد، چطور می خواهد  سر و صدای بّچه ها را نداشت. او 

محضر امام زمان برسد؟!’«
 دقت کنیم که یک لحظه بی توجهی، یک لحظه گناه می تواند ما را از امام زمان

کند! جدا 
حجت االسالم و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 2تیر92
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راه مالقات با امام زمان
برای  مخصوصًا  مثال  یک  ببینیم.  را   امام زمان که  داریم  انتظار  ما  از  بسیاری 
که ابر سیاه، آسمان را  که در یک روز بارانی  کنید  کنید. تصور  جوانان می زنم. دقت 
گرفته است، سوار هواپیما می شویم. هواپیما باال می آید. ابر را می شکافد. باالی  فرا 

ابر، آفتاب درخشان نمایان است. زیر ابر، تاریک و باال، روشن است.
ابر بیاید؟  باید به زیر  یا آفتاب  باید باال برویم  را ببینیم، ما  گر بخواهیم آفتاب  ا
کنیم، ابرهای تاریک را بشکافیم، باال برویم  آفتاب به زیر ابر نمی آید! ما باید پرواز 

و آفتاب را ببینیم.
می خواهیم امام زمان را ببینیم؟ باید ابرهای تیره وتار هواپرستی، خالف کاری، 
است. نمایان  آفتاب  ابرها،  باالی  رفتیم  وقتی  بشکافیم.  را  و...  خدا  از   دوری 
جوانان  باشیم.  داشته  صعودی  سیر  باید  ما  نمی کنند؛  تنّزل   حضرت آن 

کنند. کی دارند. آن ها بهتر می توانند این سیر صعودی را طی  قلب های پا
آیت اهلل مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 24مرداد87

شرط دیدن
ک انداز ک شو اّول و پس دیده بر  آن پا گویند              پا َکْهل طریقت  غسل در  اشک زنم؛ 

کبر  ُبخل،  حرص،  از  درونش  باید  ببیند،  را   امام زمان می خواهد  کسی که   
لذت گرایِی  دنیاپرستی،  نفس،  هوای  غرور،  ُعجب،  ریا،  کینه،  )خودپسندی(، 
پا،  زبان، دست،  گوش،  باید چشم،  بیرونش هم  باشد. در  ک  پا و...  غیرمنطقی 
ک باشد؛ بعد مثل آن مرد اهوازی )پسر مهزیار(،  شکم و سایر اعضایش از هر حرامی پا
را   حضرت آن  لحظه  یک  که  دهند  اجازه  تا  کند  مراقبت  کی  پا این  از  سال ها 

کی را نگه می دارم یا نه! که این پا کند. باید معلوم شود  زیارت 
و  )پست  زیبا در مقابلمان جلوه می کند، صندلی  به سراغمان می آید، زن  پول 
مقام( وسوسه مان می کند و زمینه های اجتماعی دیگر هم برایمان فراهم می شود؛ 
آن وقت  داشتیم،  نگه  امتحان دادن  سال ها  از  بعد  را  بیرونمان  و  درون  کی  پا گر  ا

که یک لحظه امام زمان را ببینیم. اجازه می دهند 
حجت االسالم و المسلمین شیخ حسین انصاریان، صحن جامع رضوی، 26تیر88
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با امام زمان مالقات سیِد بحرالعلوم
سید بحرالعلوم خدمت حضرت مهدی می رسید. اتفاقًا همراه عده ای در 
کرد: »در زمان غیبت، امکان رؤیت  یک جلسۀ عمومی نشسته بودند. یکی سؤال 

کنید.« حضرت ولّی عصر وجود دارد؟« فرمود: »نه؛ انکار 
که خلوت شد، میرزای شیرازی از ایشان پرسید: »آقاجان! این جواب  جلسه 
فرمود:   بحرالعلوم سید  رسیدید؟«  آقا  خدمت  کْی  شما  خود  بود.  عمومی  که 
 همین هفته در مسجد کوفه؛ دیدم که آقا ایستاده اند و مناجات امیرالمؤمنین«

ی... .’«
َ

را می خوانند: ‘َمْوالَی َیا َمْوال
خدمت  نیز   حّلی عالمۀ  می رسید.   آقا محضر  هم   اردبیلی مقدس 
حضرت  خدمت  ما  علمای  بعضی  معاصر،  سال های  همین  در  است.  رسیده  آقا 

رسیده اند. ما اصل رؤیت را انکار نمی کنیم؛ بلکه می گوییم ادعا را نباید پذیرفت.

پیرمرد قفل ساز
]یک نفر[ برای اینکه امام زمان را ببیند، خیلی ریاضت و سختی کشید. در عالم رؤیا 
گر می خواهد امام زمان را ببیند، ایشان فردا بعدازظهر، در مغازۀ  که ا گفتند  به او 
فالن کاسب قفل ساز نشسته اند. او که در اشتیاق دیدن بود، به آن نشانی رفت؛ اما در 
آن لحظه، امام زمان را نشناخت. دید پیرزنی، یک قفل را آورده و می خواهد از سر 

فقر، آن را بفروشد. پیرزن فقیر بود؛ ولی نمی خواست دست گدایی دراز کند!
گفت: »قفلتان را می خرم و تعمیرش می کنم... .«  مرد قفل ساز تا قفل را دید، 
کرده بود؛  بعد هم آن را به قیمت خوب و منصفانه ای از پیرزن خرید. پیرزن تعجب 

گفته بود این قفل ارزشی ندارد!  که رفته بود،  کاسبی  چون سراغ هر 
این  »مثل  فرمود:  بود،  نشسته  قفل سازی  مغازۀ  کنار  که  آقایی  وقت،  این  در 
دیدنتان  به  امام  زمان  بگردید؛  زمانتان  اماِم  دنبال  نیست  الزم  باشید؛  کاسب 
که  می آید!« این را فرمود و از چشم او غائب شد. مرد یک باره به خود آمد و فهمید 

آن آقا، امام زمان بوده اند.
تشرف  توفیق  تا  باشیم  ک ترین  پا باید  مختلف  عرصه های  در  که  کنیم  توجه 

کنیم. محضر ولّی عصر را پیدا 
آیت اهلل خاتمی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 6مرداد90
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 عطار بصری
گفتند:  در بصره، عطاری وجود داشت. یک روز دو نفر به مغازۀ عطاری او آمدند و 
که سالیان سال در بصره  کرد. او  کافور می خواهیم.« نگاهی به چهره شان  »سدر و 
گفت: »این ها اهِل بصره نیستند!« دقت  زندگی می کرد، آن ها را غریبه دید و با خود 
برای  نیستند.  معمولی  و  عادی  آدم های  این ها  که  کرد  احساس  و  کرد  بیشتری 
کافور  گفتند: »چه کار دارید! ما آمدیم سدر و  کجا آمده اید؟«  کرد: »از  همین، سؤال 
کجا و  که هستید؟ از  گفت: »به من بگویید شما  گرفت و  بخریم.« عبای آن ها را 

برای چه آمده اید؟!«
کردند، شک و تردید او  عطار اصرار می کرد و آن ها امتناع؛ اما هرچه آن ها امتناع 
کرد و  که این مشتری ها آدم هایی غیرعادی هستند! بیشتر اصرار  هم بیشتر شد 
گرامی اسالم سوگندشان داد. غریبه ها ناچار شدند  آخر مجبور شد و به رسول 
از یاران ایشان  از مالزمان خیمۀ امام زمان هستیم. یکی  گفتند: »فالنی، ما  و 
کافور بخریم و آن یار و  از دنیا رفته است و ما ازطرِف موالیمان مأموریم تا سدر و 
کنیم.« تا این جمالت را  کرده و در تشییع جنازه اش شرکت  دوست امام را تجهیز 
که برمی گردید به خیمۀ امام زمان، من را هم همراه  گفت: »شما  گفتند، عطار 
گفتند: »ما چنین جرئتی نداریم و بدون اجازۀ موالیمان حرکتی  خودتان ببرید.« 
که او را  کرد  که ناامیدش نکنند و درخواست  کرد  نمی کنیم.« مرد عطار دوباره اصرار 
که رسیدند، آن ها   هم همراه خودشان ببرند و نزدیکی محل استقرار امام زمان
گر اجازه ندادند،  گر اجازه دادند، او مشرف شود و ا از آن حضرت اجازه بگیرند؛ ا

بر گردد.
کردند و او را با خودشان بردند. رفتند و دوسِت  آن ها با این پیشنهاد موافقت 
افتادند. در  راه  به  بعد  و  کردند(  )کفن ودفن  کردند  را تجهیز   امام زمان مرحوِم 
که آن دو نفر پایشان را روی آب  بازگشت، به یک رودخانه رسیدند و مرد عطار دید 
گفتند:  او ترسید و ایستاد! آن ها برگشتند و  گفتند و رفتند!  گذاشتند و بسم اهلل 
امام زمانت  را به وجود  گفتند: »خدا  ]؛ نمی توانم[.«  گفت: »دریاست  »بیا.« مرد 
کرد و  را  کار  سوگند بده و بگو بسم اهلل؛ این آب برایت مثل جاده می شود.« این 

همراهشان رفت.
در  که  افتاد  یادش  می بارد.  باران  که  شد  متوجه  رسیدند،  که  دریا  میانۀ  به 
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عطاری، صابون سازی هم می کرد. صابون های زیادی آماده و روبه روی آفتاب پهن 
زمانش  امام  از  بفروشد. حواسش  و  کند  تا صبح جمع  که خشک شود  بود  کرده 
گفت: »عجبا، سرمایۀ زندگی ام رفت. االن باران صابون هایم را  غافل شد! با خود 

می شوید و می برد!«
که  کرد  کرد، احساس  که این فکرها را به ذهن آورد و به زبان جاری  همین اندازه 
پاهایش در آب فرو می رود. آن دو نفر، دستش را گرفتند و او را با خود از دریا بیرون بردند.
که از دور، خیمه ای  کردند. رفتند و رفتند تا به جایی رسیدند  در بیابان حرکت 
کرده  که این خیمه، عالم را نورانی  نورانی معلوم بود. خیمه را نشانش دادند و دید 
تا  هنوز  رفتند.  نزدیک تر  است.   امام زمان موالیش  خیمۀ  این  فهمید  است! 
که همراهانش او را نگه داشتند و یکی از آن ها به داخل  خیمه مقداری فاصله بود 
عطار  یک  »ما  می گفت:  امام  به  که  می شنید  را  او  صدای  عطار  مرد  رفت.  خیمه 
کرد و ما را قسم داد؛ اجازه می خواهد  اهِل بصره را همراه خودمان آوردیم. التماس 

که به محضر شما مشرف شود. اجازه می دهید یابن رسول   اهلل؟«
گفت: »آقا می فرمایند او را برگردانید. او یک مرد  مالزم امام از خیمه بیرون آمد و 

صابونی است.«
َکنده نشده  از مادیات دنیا  یعنی دلش پیش صابون هایش است؛ هنوز دلش 

است و فقط به دنبال امامش نیست!
عجبا! دلدادگی به حالل دنیا، ما را از امام زمان جدا می کند؛ پس وای به حال 
گناه داده باشیم!  گر دل به  گر دل به حرام خدا داده باشیم! وای به حال ما، ا ما، ا

کرده باشیم! گر حرام وارد زندگی مان  وای به حال ما، ا
حجت االسالم و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 2تیر92
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مکیال المکارم
که به صورت تخصصی، در زمینۀ دعا برای  کتاب هایی است  مکیال المکارم یکی از 
سیدمحمدتقی  آیت اهلل  را  دوجلدی  کتاب  این  است.  شده  نوشته   امام زمان
گردآورندۀ  کرد؛ مثل سیدرضی،  اصفهانی نوشته است. این عالم 47 سال عمر 

کرد. که 47 سال عمر  نهج البالغه 
را به جا  تا اعمال حج  که به مکه رفت  سیدمحمدتقی اصفهانی، سی ساله بود 
که در مکه بیماری وبا شایع شده است و حاجیان  آورد. وقتی به آنجا رسید، دید 
گر زنده به ایران  گفت: »خدایا، من جوانم و سی سال دارم. ا کرد و  می میرند! نذر 
کتابی راجع به امام زمان می نویسم.« متوسل شد و  و شهرم اصفهان برگردم، 

سالم به شهرش برگشت.
کتاب را[ فراموش  کار و زندگی شد و ]نوشتن  گذشت، مشغول  که  کوتاهی  زمان 
که یک شب امام زمان را در خواب  کتابش نوشته است  کرد. در مقدمۀ جلد اّول 
که وقتی سالم  دید و حضرت ]با این مضمون[ به او فرمودند: »تو قراری داشتی 
گفت: »چشم آقا.« حضرت  کردی؟!«  کتاب بنویسی! فراموش  به ایران برگشتی، 
کتاب را خودم انتخاب می کنم: مکیال المکارم فی فوائد  مهدی فرمودند: »اسم 

الدعاء للقائم.«
کتاب را نوشت. سر هفده سال از دنیا رفت  هفده سال نشست و این دو جلد 
کتاب، 1700 حدیث و نود فایده دررابطه با دعا برای  و زنده نماند. در این دو جلد 

امام زمان آورده است.
حجت االسالم و المسلمین عبدوس، صحن جامع رضوی، 18تیر90
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خالصۀ فصل هشتم
* هیچ کس حق ندارد ادعای مالقات و رؤیت و... داشته باشد.  

* ما نمی گوییم رؤیت ممکن نیست؛ حتی ممکن است کسی توفیق داشته باشد 
که هر روز امام زمان را ببیند؛ اما دفتر و دستک و دکان بازکردن جایز نیست!

* در زمان غیبت حضرت حجت، بعضی ها می خواهند فکر زیبای مهدویت را 
کنند! حواستان جمع باشد! چطور؟ با ادعای رؤیت، با تعیین وقت برای  تخریب 

ظهور، با تطبیق عالئم ظهور، با اشخاص و جریان ها و با غفلت از وظیفه.
گناه  گر امام زمان بیایند، مثاًل ما چه کار می کنیم؟ بعضی می گویند: »دیگر  * ا
کارها را االن هم انجام  نمی کنیم، نمازمان را اّول وقت می خوانیم و... !« خب این 

که هستند! بدهید. امام ظاهر نیستند؛ حاضر 
از  را  ما  می تواند  گناه  لحظه  یک  بی توجهی،  لحظه  یک  که  کنیم  دقت   *

کند! امام زمان جدا 
کبر  ُبخل،  حرص،  از  درونش  باید  ببیند،  را   امام زمان می خواهد  کسی که   *
لذت گرایِی  دنیاپرستی،  نفس،  هوای  غرور،  ُعجب،  ریا،  کینه،  )خودپسندی(، 
پا،  زبان، دست،  گوش،  باید چشم،  بیرونش هم  باشد. در  ک  پا و...  غیرمنطقی 

ک باشد. شکم و سایر اعضایش از هر حرامی پا
* دلدادگی به حالل دنیا، ما را از امام زمان جدا می کند؛ پس وای به حال ما، 
گناه داده باشیم! وای  گر دل به  گر دل به حرام خدا داده باشیم! وای به حال ما، ا ا

کرده باشیم! گر حرام وارد زندگی مان  به حال ما، ا
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فصل نهم
 جهان پس از ظهور
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انقالب فرهنگی پیامبر اکرم
 کریم، در مکه نازل شد. پیامبر بیش از هشتاد سوره از صدوچهارده سورۀ قرآن 
کردند؛ بعد به مدینه آمدند و حکومت  کار فرهنگی  در سیزده سال حضور در مکه، 
که  شدند  کار  این  مانع  مخالفان  دادند.  ادامه  را  فرهنگی  کار  و  داده  تشکیل 

پیامبر در مقابل آن ها متوسل به زور شدند.
انقالب  و  فرهنگی  قیام  یک  است:  همین طور  هم   مهدی حضرت  قیام 
برنامه های  و  استدالل  و  فرهنگ  ازطریِق  جهان  مردم  کثریت  ا و  است  فرهنگی 
سالح،  از  استفاده  می آورند؛  ایمان   حضرت آن  به  معجزات،  دیدن  و  آموزنده 

برای اقلیت است.

انقالب فرهنگی امام زمان
در جلد 52 بحار األنوار، صفحۀ 1،336 امام باقر می فرمایند:

ِبِه  ْکَمَل 
َ
أ َو  ُعُقوَلُهْم  ِبِه  َفَجَمَع  اْلِعَباِد  ُرُءوِس  َعَلی  َیَدُه  َوَضَع  َقاِئُمَنا  َقاَم  ِإَذا 

ْخاَلَقُهم.
َ
أ

و  می گذارد  بندگان  سر  بر  را  خویش  دست  کند،  قیام  ما  قائم  زمانی که 
کامل می کند. ِبدین وسیله نیروهاى مردم را تمرکز بخشیده و اخالقشان را 

کامل باشد، احتیاجی به جنگ ندارند. جنگ، مال  که عقل و اخالقشان  جمعیتی 
بی عقل های دنیاست؛ مال اخالق های فاسد است؛ عاقالِن بااخالق، اهِل جنگ 

نیستند. این یک برنامۀ فرهنگی بسیار قوی است.
 در حدیث دیگری امام صادق می فرمایند:

ی  ْبَصاِرِهْم َحّتَ
َ
ْسَماِعِهْم َو أ

َ
[ ِلِشیَعِتَنا ِفی أ

َ
 اهلُل ]عّزَ و جّل

َ
ِإّنَ َقاِئَمَنا ِإَذا َقاَم َمّد

ُمُهْم َفَیْسَمُعوَن َو َیْنُظُروَن ِإَلْیِه َو ُهَو ِفی   َیُکوَن َبْیَنُهْم َو َبْیَن اْلَقاِئِم َبِریٌد ُیَکّلِ
َ

ال
َمَکاِنِه .2

گوش ها و چشم های  کند، خداوند عّز و جّل در  هنگامی که قائم ما قیام 
که دیگر میان آن ها و ]حضرت[  شیعیان ما چنان نیروى رسانایی قرار دهد 
قائم، پیکی نباشد و آن حضرت ]از فاصلۀ دور[ با آنان سخن بگوید و آنان 

که هست. بشنوند و او را در همان جایی  ببینند 

رائح. رائج و الج 1. به نقل از: قطب الدین سعیدبن عبداهلل راوندى، الخ
لیس، حبار األنوار، ج 52، ص336.   2. حممدبن یعقوب کلیین، الکایف، ج 8، ص241؛ حممدباقر حمج
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که  می شود  قوی  به قدری   امام زمان ظهور  زمان  در  جمعی  ارتباط  وسایل 
فرمایش  براساس  می شود.  تعطیل  پست  وزارتخانه های  و  پست  اداره های  همۀ 
امام صادق، حضرت مهدی در مکان خودشان هستند و از همان مکان، 
و  می بینند  را  امام  آن ها  به طوری که  می گویند؛  سخن  دنیا  سراسر  در  یارانشان  با 
سخنان حضرت را می شنوند، امام هم آن ها را می بینند و سخنانشان را می شنوند! 
گستردۀ فرهنگِی خود  یعنی با این وسیلۀ قوِی ارتباط جمعی، امام زمان برنامۀ 
کثریت مردم جهان از این راه، جزِو یاران و  را برای جهان بشریت پیاده می کند و ا

که به او ایمان آورده اند! اهلل عالم. افرادی خواهند شد 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 15مرداد88

اّولین کار امام زمان 
کار فرهنگی است. مسئولین دولتی  که امام زمان انجام می دهند،  کاری   اّولین 
 که حضرت کنند: هرکه مرید امام زمان است، بداند  گوش هایشان را باز  ما 
باال  را  فکر مردم  یعنی سطح  فرهنگی است؛  کار  انجام می دهند،  که  کاری  اّولین 

می برند و فرهنگ را تقویت می کنند؛ درنتیجه، اخالق مردم رشد می کند. 
امام باقر می فرمایند:

اهلِل  ِبِکَتاِب  َبْیِتَها  ِفی  َلَتْقِضی  َة 
َ
اْلَمْرأ ِإّنَ  َحّتی  َزَماِنِه  ِفی  اْلِحْکَمَة  ...ُتْؤَتْوَن 

1.ِة َرُسوِل اهلِل َتَعاَلی َو ُسّنَ
که یک زن در خانۀ  تاآنجا از حکمت برخوردار می شوید  او شما  در دوران 

کرد. کتاب خداى تعالی و روش پیامبر خدا، حکم خواهد  خود برابر با 
 ،امام زمان دورۀ  در  است!  جهل  به خاطر  می شویم،  مرتکب  که  گناهانی  کثر  ا

گاه و دانا می شوند. مردم، آ
 حجت االسالم و المسلمین عبدوس، صحن جامع رضوی، 19تیر90

لیس، حبار األنوار، ج 52، ص352؛ حممدبن ابراهمی نعماین، الغیبة للنعماین، ص239.       1. حممدباقر حمج
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هر 
َ

امام ِمهر و ق
قرآن  در  خداوند  همان طورکه  یعنی  هستند؛  قهر  امام  و  ِمهر  امام   ،امام زمان  

کریم، پیغمبر را معرفی می کند: 
  1 اِر ُرَحَمآُء َبْیَنُهْم

َ
آُء َعَلی اْلُکّف

َ
ِشّد

َ
ِذیَن َمَعُه أ

َ
ُسوُل اهلِل َو اّل ٌد ّرَ َحّمَ ّمُ

کافران،  برابر  او هستند، در  با  کسانی که  و  محمد][ فرستادۀ خداست 
سرسخت و شدید و در میان خود، مهربان اند... .        

کافران شدِت عمل دارند؛ ولی با دوستان مهربان هستند. هیچ انقالبی  پیامبر با 
کسانی که انقالب می کنند، باید  بدون این دو رفتار، به سرانجام نمی رسد. تمامی 
هم مهر داشته باشند و هم قهر؛ هم شدت و برخورد و خشونت داشته باشند و هم 

مهربانی و دوستی؛ در غیر این صورت، موفق نمی شوند.
کرد؛ ُخب   شاید بپرسید: »کدام انقالب؟« انقالب اسالمی خوِد ما. امام، انقالب 
که اعدام  ک )نصیری(  می توانست با هویدا مهربانی داشته باشد؟ با آن رئیس ساوا
کار را نکرد؛ چون باید اعدام می شدند؛ حقشان  شد، مهربانی داشته باشد؟ نه، این 
تا عمق  که در عملیات مرصاد  با منافقانی  کرده بودند! می  توانست  بود؛ جنایت 
کرده بودند، مهربانی داشته باشد؟ نه.  ک ایران آمده بودند و با صدام همکاری  خا
که  اما همین امام خمینی مقابل اشک یتیم اشک می ریزد و خانوادۀ شهدا را 

می بیند، متأثر می شود.
َبْیَنُهْم«  »ُرَحَمآُء  و  ار« 

َ
اْلُکّف َعَلی  آُء 

َ
ِشّد

َ
»أ  ،خدا رسول  مثل  هم   امام زمان

هستند.

حکومت مهربانی
بخوانید؛  زیاد  را  زیارت  این  است.   امام زمان شناسنامۀ  آل یاسین،  زیارت 
که  کنید  که حال معنوی خوشی پیدا می کنید. دقت  مخصوصًا در عصرهای جمعه 

در زیارت آل یاسین، چطور امام زمان را صدا می زنید:
ْحَمُة اْلَواِسَعُة ... .2 اَلُم َعَلْیَک... َو الّرَ لّسَ

َ
أ

گستردۀ خداوند. سالم بر تو ای رحمت 

1. فتح، 29.
لیس، حبار األنوار، ج 53، ص171. 2. امحدبن عىل طبریس، أالحتجاج عىل أهل اللجاج،  ج 2، ص493؛ حممدباقر حمج
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که در زمان ظهور، بسیاری از  ما باید برای مردم از ُبعد رحمتِی امام بگوییم تا بدانند 
کابینۀ حضرت هستند و اصاًل بدون  مردم، یار و یاور امام زمان هستند. 313 نفر، 

لشکر و یاور نمی شود حکومت تشکیل داد!
است.  عدالت  و  دوستی  حکومت  است؛  مهربانی  حکومت  مهدوی،  حکومت 
کند، عقل  کسی سالح در دست بگیرد و بخواهد با امام زمان مقابله  گر  البته ا
دوست؛  با  ولی  هست،  مهربانی  بنابراین  کرد؛  مبارزه  او  با  باید  که  می کند  حکم 

شدت و قهر هم هست، ولی با دشمن. 
حجت االسالم و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 8مهر90

اسامی حکومت مهدوی
در روایات برای حکومت امام زمان، پنج اسم بیان شده است. شاید هم تعداد 
کریمه«  اّولین اسم، »دولت  تا پیدا نکردم.  از پنج  بیشتری باشد، ولی من بیشتر 
زمان خود،  در  آمدند، هرکدام  کار  روی  انقالب  از  بعد  که  این دولت هایی  است. 
شما  که  اسالمی  جمهوری  آبادانی  این  کشیدند.  زحمت  مردم  و  مملکت  برای 
که بعد از انقالب روی  امروز می بینید، نتیجۀ زحمت مجموعۀ دولت هایی است 
کمتر و در یکی، بیشتر تالش  کار یک دولت نیست؛ منتها در یکی،   کار آمده اند و 
و  نبودند  کریمه  دولت  این ها  از  هیچ کدام  اوصاف،  این  تمام  با  است.  شده 
)دعای  افتتاح  دعای  در  است.   امام زمان دولت  کریمه،  دولت  نیستند...؛ 

شب های ماه مبارک رمضان( می خوانیم:
َفاَق َو   ِبَه الّنِ

ُ
ْهَلُه َو ُتِذّل

َ
ْساَلَم َو أ ِ

ْ
َکِریَمٍة ُتِعّزُ ِبَها ال ا َنْرَغُب ِإَلْیَک ِفی َدْوَلٍة 

َ
ُهّمَ ِإّن

َ
لّل

َ
أ

ْهَلُه... .1 
َ
أ

که اسالم و  که دولتی باشکوه برانگیزى  بار خدایا، مشتاقانه مسئلت داریم 
کشی... .  ک ذلت  اسالمیان را عزت بخشی و نفاق و منافقان را به خا

»آخرین دولت ها«، دومین اسم حکومت امام زمان  است. امام باقر  فرموده اند:
 َیُقوُلوا ِإَذا 

َ
 َمَلُکوا َقْبَلَنا ِلَئاّل

َّ
ْهُل َبْیٍت َلُهْم َدْوَلٌة ِإال

َ
َوِل َو َلْن َیْبَقی أ

ُ
َدْوَلُتَنا آِخُر الّد

 
ُ

ِء َو ُهَو َقْوُل اهلِل َعّزَ َو َجَل َو اْلعاِقَبة
َ

ْوا ِسیَرَتَنا ِإَذا َمِلْکَنا ِسْرَنا ِمْثَل ِسیَرِة َهُؤال
َ
َرأ

1. حممدبن یعقوب کلیین، الکایف، ج 3، ص424؛ ابوجعفر حممدبن حسن طویس، مصباح املهتجد، ج 2، ص581.
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2 .1 ِقیَن
َ
ِلْلُمّت

لیاقت  که  خاندانی  هر  دولت هاست.  آخرین   )اهل بیت( ما  دولت 
کار  سلطنت دارند، پیش از ما به سلطنت می رسند تا هنگامی که ما بر سر 
گر ما به سلطنت می رسیدیم،  آمدیم و روش دولت ما را دیدند، نگویند: »ا
 

ُ
اْلعاِقَبة شریفۀَو  آیۀ  معناى  و  می کردیم«  عمل  )آل محمد(  اینان  مانند 

ِقیَن   این است.
َ
ِلْلُمّت

دیگر نام های حکومت امام زمان، دولت صالحان و دولت مستضعفان و دولت 
اسم پنج  این   ،امام زمان حکومت  به  مربوط  روایات  و  آیات  در  است.   حق 

آمده است.
حجت االسالم و المسلمین عبدوس، صحن جامع رضوی، 18تیر90

برکات ظهور
که در منابع شیعه و  که به قیام امام زمان اشاره دارد و روایاتی  از مجموع آیاتی 
 ،که با قیام آن حضرت اهِل سّنت دراین باره نقل شده است، مشخص می شود 

شش برکت عاید جهان بشریت می شود.

اّول: جانشینی
3ْرِض

َ
ُهْم ِفی اْل

َ
اِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفّن ِذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الّصَ

َ
َوَعَد اهلُل اّل

کارهای شایسته انجام داده اند،  که ایمان آورده و  خداوند به کسانی از شما 
کرد... . که قطعًا آنان را حکمراِن  روی زمین خواهد  وعده می دهد 

که در این آیه به آن اشاره شده است، »خالفت روی زمین« است. در  اّولین چیزی 
جای دیگر، از این خالفت، به ائمه تعبیر می کند و می فرماید:

 4َو َنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن 
ً

ة ِئّمَ
َ
َو َنْجَعَلُهْم أ

...و آنان را پیشوایان ]مردم[ و وارثان روی زمین قرار دهیم!
گرفته می شود و  یعنی حکومت جهان از دست ظالمان و ستمکاران و خودکامگان 

1. اعراف، 127؛ قصص، 83.
لیس، حبار األنوار، ج 52، ص332. 2. حممدباقر حمج

3. نور، 55.
4. قصص، 5.
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که می توانند عدل و داد  به دست بندگان صالح خدا و مؤمنانی سپرده خواهد شد 
کنند. به عبارت دیگر، خالفِت روی زمین و امامت جهان بشرّیت،  را اجرا و برقرار 

به دست صالحان سپرده می شود.

گسترش اسالم دّوم: 
دّومین بشارت، این است که خداوند، اسالم را در سراسر جهان گسترش می دهد.

1ِذی اْرَتَضی َلُهْم
َ
َنّنَ َلُهْم ِدیَنُهُم اّل َو َلُیَمِکّ

که برای آنان پسندیده است، پابرجا و ریشه دار خواهد  ...و دین و آیینی را 
ساخت...

خ  ر  مهدی حضرت  قیام  »هنگامی که  فرموده اند:   امام صادق حدیثی،  در 
ٌد َرُسول اهلل شنیده می شود.«  اهلل و ُمَحّمَ

َّ
 ِإَلَه ِإال

َ
می دهد، در سراسر زمین، نغمۀ ال

سّوم: امنیت  
امنیت، سومین وعدۀ الهی است: 

2...ْمًنا
َ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم أ ُهم ِمّ

َ
َلّن ...َو َلُیَبِدّ

...و ترسشان را به امنیت و آرامش مبّدل می کند... .
ناامنی از جهان برچیده می شود و امنیت همه جا را فرا می گیرد؛ نه جنگ جهانی، 
صلح  دنیا  در   ً

ظاهرا االن  وحشت.  و  ترس  با  توأم  صلح  نه  و  منطقه ای  جنگ  نه 
برقرار است؛ اما این صلح، شکننده و آمیخته با وحشت است. انبارهای دولت های 

استکباری، مملو از بمب های اتمی است!
را  اتمی  کالهک های  می توانند  که  است  آماده  موشک هایی  کشورها،  این  در 
امنیتی هم هست، شکننده و  گر  ا بنابراین  کنند!  از جهان حمل  به هر نقطه ای 
که زمان  آمیخته با ترس و وحشت است؛ اما براساس قرآن، وعدۀ الهی این است 

ظهور حضرت مهدی، امنیت واقعی همه جا را فرا می گیرد.

1. نور، 55.
2.  نور، 55.
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چهارم: عبادت خالصانه
چهارمین نوید، برچیده شدن آثار شرک و بت پرستی از تمام جهان است. بت های 

کوچک و بزرگ، شکسته شده و آثار توحید در همه جا نمایان می شود:
 1َیْعُبُدوَنِنی َل ُیْشِرُکوَن ِبی َشْیًئا

کرد. ...آنچنان که فقط مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند 

پنجم: تمام ثروت های زمین؛ ارث صالحان
براساس وعدۀ پنجم، صالحان، وارث تمام ثروت های زمین می شوند:

2َو َنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن 
ً

ة ِئّمَ
َ
َو َنْجَعَلُهْم أ

...و آنان را پیشوایان ]مردم [ و وارثان روی زمین قرار دهیم!
گرفته می شود و به دست  از دست مستکبران و ظالمان  یعنی تمام ثروت جهان 
صالحان می افتد؛ ثروت های عظیمی که تمام مردم دنیا را تأمین می کند و درنتیجه، 

زندگانی آمیخته با فقر و بدبختی و درد و رنج، از صفحۀ جهان برچیده می شود. 

ششم: عدالت و مبارزه با ظلم
که ظلم و تبعیض در اشکال مختلف از جهان  آخرین وعدۀ خداوند هم این است 
که در یک طرِف دنیا غذاها را به زباله دان ها یا دریا  برچیده می شود. چنان نیست 

گرسنگی بمیرند و جان بدهند! گروه عظیمی از  بریزند و در طرف دیگِر دنیا، 
این شش امتیاز و وعدۀ الهی، با ظهور حضرت ولّی عصر در جهان پیاده خواهد 

شد. سند آن هم آیات مسّلم قرآن و روایات متواتر و معتبر  است.
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 15مرداد88

1. نور، 55.
2. قصص، 5.
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امنیت و عدالت و رفاه در زمان ظهور
امام صادق فرموده اند:

ْمُن َو اْلَعْدُل َو اْلِخْصُب.1
َ ْ
اُس ُطّرًا ِإَلْیَها األ ْشَیاَء َیْحَتاُج الّنَ

َ
َثاَلَثُة أ

که همۀ مردم به آن نیاز دارند: امنیت و عدالت و فراوانی  سه چیز است 
)رفاه(. 

امام زمان، با ظهورشان برای مردم امنیت می آورند؛ به گونه ای که مثاًل خانمی از 
مشهد به تنهایی راه می افتد و به شهر دیگری می رود؛ هیچ کس هم نگاه چپ به او 

نمی کند! این ]یعنی[ امنیت.
حضرت مهدی، عدالت را هم اجرا می کنند. درحال حاضر، عده ای آن قدر ثروت 

دارند که نمی دانند چه کار کنند؛ عده ای هم از گرسنگی نمی دانند چه کار کنند! 
کرم می فرمایند: در روایتی از ابوسعید خدری، پیامبر ا

 
ُ
َفَیْمَل ِزَل 

َ
َزال َو  اِس  الّنَ ِمَن  اْخِتاَلٍف  َعَلی  ِتی  ّمَ

ُ
أ ِفی  ُیْبَعُث  ِباْلَمْهِدّیِ  ُرُکْم  َبّشِ

ُ
أ

َعْنُه  َیْرَضی  َجْورًا  َو  ُظْلمًا  ُمِلَئْت  َکَما  َعْداًل[  َو  ]ِقْسطًا  ِقْسطًا  َو   
ً

َعْدال ْرَض 
َ ْ
األ

اِس .2 ُة َبْیَن الّنَ ِوّیَ ْرِض َیْقِسُم اْلَماَل ِصَحاحًا... الّسَ
َ ْ
ِکُن األ َماِء َو َسا ِکُن الّسَ َسا

و  مردم  احوال  انقالب  هنگام  که  می دهم  مژده  مهدى  ظهور  به  را  شما 
اوضاع متزلزل، قیام و زمین را از عدل و داد پر می کند؛ همان طور که از ظلم و 
کنان آسمان و زمین از او راضی خواهند بود و  اموال  ستم پر شده باشد. سا

را به طور صحیح ]یعنی[ علی السویه میان مردم تقسیم می کند.
که هر جامعه ای، مسلمان یا  این سه چیز، امنیت و عدالت و رفاه، چیزهایی است 

غیِرمسلمان، به آن احتیاج دارد: 
به این ترتیب، در زمان ظهور، خرابی ها آباد می شود و مردم برقراری رفاه و امنیت 
که امام با شمشیر، همه را به راه  و عدالت را به وضوح می  بینند؛ پس این طور نیست 
بیاورند؛ سیل جمعیت ]با مشاهدۀ این وضعیت[ به طرف امام زمان می ریزند و 

از آن بزرگوار اطاعت می کنند.
حجت االسالم والمسلمین عبدوس، صحن جامع رضوی، 18و19تیر90

لیس، حبار األنوار، ج 75، ص234.   1. ابن شعبه حراین، حتف العقول عن آل الرسول، ص320؛ حممدباقر حمج
مئة، ج 2، ص471. لیس، حبار األنوار، ج51، ص81؛ عىل بن عییس اربىل، کشف الغمة یف معرفة األ 2. حممدباقر حمج
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حضرت مسیح و زمان ظهور 
یکی از مسّلماتی که دربارۀ امام زمان وجود دارد، پیوستن حضرت عیسی به 
وجود مقدس امام زمان است. البته ما در باب مهدویت، یک مقولۀ معرفتی، به 

که در هنگام ظهور امام زمان اتفاق می افتد. نام رجعت داریم 
خوبان  از  عده ای  برنمی گردند؛  مردم  همۀ  رجعت،  در  بازگشت.  یعنی  رجعت 
کرده اند و عذاب آخرت برایشان  برمی گردند. َبدان هم می آیند؛ برای اینکه زیاد ظلم 
گرفته شود. امام زمان از آن ها  بس نیست و باید در این دنیا هم از آن ها انتقام 

انتقام می گیرند!
پیامبر خدا، حضرت عیسی هم می آیند؛ ولی آمدنشان رجعت نیست! چون 
رجعت به معنای بازگشت از آن دنیا به این دنیا، قبل از قیامت و بعد از مردن انسان، 
که  دوره ای  در  هستند.  زنده   عیسی حضرت  است.   امام زمان یاری  برای 
 هم می آیند و پشت سر امام زمان ظهور می کنند، این بزرگوار امام زمان
نماز می خوانند؛1 درنتیجه، بسیاری از مسیحیاِن آن زمان هم مسلمان می شوند. 

این، جزِو  مسّلمات ظهور است.
مقام نبوت بسیار باالست. عیسی مسیح پیامبر بوده اند؛ اما دورۀ نبوتشان 
برای  هم  االن   حضرت این  است.  شده  تمام   اسالم پیامبر  آمدن  از  قبل 
الهی  انبیای  از  یکی  به عنوان  را  ایشان  هم   امام زمان هستند.  محترم  ما 
زمان ظهور، اما در  دارند؛  اقرار   نبوت حضرت عیسی به  و   محترم می شمارند 

که پیامبری  حضرت عیسی از یاران امام زمان هستند. هیچ منعی هم ندارد 
بیاید و پشت امام زمان قرار بگیرد؛ چون دورۀ امامت است.

حجت االسالم و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 2تیر92

تب و  مئة، ترمجۀ رسوىل حمالىت، ص102، به نقل از امام حسن حمج 1. هاشم بن سلیمان حبراین، االنصاف یف النص عىل األ
 .ص235، به نقل از پیامبر اکرم
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جهش علمی پس از ظهور
در جلد 52 بحاراألنوار، صفحۀ 336، حدیثی از  ششمین معصوم وجود دارد 
می شود.   ایجاد  فوق العاده  علمی  جهش  یک  ظهور،  زمان  در  آن،  براساس  که 

امام صادق در این حدیث نورانی فرموده اند: 
ُسُل َحْرَفاِن َفَلْم َیْعِرِف  ْلِعْلُم َسْبَعٌة َو ِعْشُروَن َحْرفًا َفَجِمیُع َما َجاَءْت ِبِه الّرُ

َ
أ

اْلِعْشِریَن  َو  َج اْلَخْمَسَة  ْخَر
َ
أ َفِإَذا َقاَم َقاِئُمَنا  اْلَحْرَفْیِن  َغْیَر  اْلَیْوِم  ی  اُس َحّتَ الّنَ

َها َسْبَعًة َو ِعْشِریَن َحْرفًا.
َ

ی َیُبّث اِس َو َضّمَ ِإَلْیَها اْلَحْرَفْیِن َحّتَ َها ِفی الّنَ
َ

َحْرفًا َفَبّث
علم 27 حرف است؛ یعنی به اندازۀ 27 مرحله. آنچه پیغمبران آورده اند، 
کنون بیش از آن دو حرف ندانسته اند؛ پس  دو حرف است و مردم هم تا
که قائم ما قیام می کند، 25 حرف دیگر را بیرون می آورد و آن را در  موقعی 
میان مردم منتشر و آن دو حرف را هم به آن ها ضمیمه می کند تا آنکه 27 

حرف می شود.
پیدا   مهدی حضرت  قیام  زمان  تا  اّول  روز  از  که  دانش   هایی  و  علوم   تمام 
را  باقی مانده  حرف   25 آن  و  است  حرف  دو  به اندازۀ  می شود،  و  است  شده 
امام زمان و یارانشان تعلیم می دهند؛ یعنی در تمام دانشگاه ها و مکاتب علمی 

و همه جای جهان، یک جهش علمی دوازده ونیم  برابر پیدا می شود.
که در آن، نسبت علوم و دانش ها دوازده ونیم برابر بشود،  آیا این جهش علمی 
 امام زمان کار  که  نکنیم  تصور  بنابراین  نیست؟!  قوی  فرهنگی  انقالب  یک 
کنند! این طور  کشتن و خون ریختن و ازمیان بردن انسان هاست تا عده ای وحشت 
کار امام زمان، تعلیم وتربیت است؛ پرورش اخالق است؛ پرورش عقل  نیست. 
آثار سوء ظلم و  است؛ توجه دادن بشریت به نتیجۀ عدالت است؛ توجه دادن به 

بیدادگری و جنایت است.
میان  در  باید  هستیم،   امام زمان منتظر  می کنیم  ادعا  که  ما  به این ترتیب، 
و  کند  پیدا  ارتقاء  معرفتمان  سطح  تا  کنیم  ایجاد  فرهنگی  انقالب  یک  خودمان 
ک شود. این انقالب فرهنگی در میان ما هم مقدمه ای می شود برای  اخالقمان پا

.ظهور آن امام بزرگوار
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 15مرداد88
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پروندۀ ظلم و دوران عدالت!
که می آیند ) امام زمان(، اجرای عدالت است. برادران و  اّولین برنامۀ آن آقایی 
که زیر بغلم پروندۀ ظلم دارم، در آن فضا چه  خواهران،  از شما سؤالی دارم: »من 
نقشی خواهم داشت؟« زیر بغلم از راه رشوه خواری، غصب مال یتیم، رباخواری، 
دارد،  پرونده هایی  چنین  کسی  گر  ا دارم!  ظلم  پروندۀ  و...  تقلبی  جنس  عرضۀ 
چنین  و  هستم   امام زمان منتظر  بگویم  می توانم  آیا  می شود!  رو  زمان  آن  در 
کنند.  کامل  پرونده هایی هم داشته باشم؟! حضرت می آیند تا دین جّدشان را 

کرم فرموده اند: جّدشان پیامبر ا
ْخاَلِق.1

َ ْ
َم َمَکاِرَم األ َتّمِ

ُ
َما ُبِعْثُت أِل

َ
ِإّن

کمال برسانم. مبعوث شدم تا مکارم اخالق را به حّد 
گر پروندۀ  این، یعنی آمده اند تا مفاسد اجتماعی را برچینند. ]دوباره می پرسم:[ »ا
فساد اخالقی، زیر بغل های من است، در آن فضا، نقشم چه خواهد بود؟« مفاسد 
اخالقی مثل: ماهواره های فاسد، فیلم های مبتذل، مجالس مختلط زن و مرد به 

کارهای فسادانگیز دیگر! نام عروسی و 
کنیم؛ پرونده های خالفمان را با آب توبه  بیایید بار دیگر با آن حضرت بیعت 

بشوییم و برای استقبال از چنین آقای بزرگواری آماده شویم.
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی‘حفظه اهلل تعالی’، صحن جامع رضوی، 24مرداد87

احیای حق و ازبین رفتن ظلم 
به این آیات توجه فرمایید:

2ْعِدَل َبْیَنُکُم
َ
ِمْرُت ِل

ُ
َو أ

کنم... که در میان شما ]به[ عدالت ]رفتار[  ...]بگو[ مأمورم 

3ْقَوى
َ
َرُب ِللّت

ْ
ق

َ
ِإْعِدُلوْا ُهَو أ

ج 68، ص382؛  األنوار،  حبار  لیس،  حمج حممدباقر  ص328.  انصارى ،  مسعود  و  خرمشاهی  باء الدین  پیامبر، ترمجۀ  پیام   .1
حسن بن فضل طبریس، مکارم األخالق، ترمجۀ سیدابراهمی میرباقرى، ج 1، ص6؛ نج الفصاحه، ترمجۀ ابوالقاسم پاینده، ص345؛ 
یر املواعظ العددیه، ص63؛ امحد جنت، نصایح، ص41. عالءالدین عىل بن حسام )متیق هندی(،   عىل مشکیین اردبیىل، حتر

کنز العمال، ج13، ص151.
2. شوری، 15.

3. مائده، 8.
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که ]آن[ به پرهیزکاری نزدیک تر است! کنید  ]به[ عدالت ]رفتار[ 
وجود مقدس ولّی عصر می خواهند بساط ظلم را برچینند و باطل را از میان 
بردارند و عدل را در سراسر جهان بگسترانند. دراین رابطه، احادیثی وارد شده است 

که شاید شنیده باشید. 
کرم فرموده اند: پیامبر ا

ی َیْبَعَث اهلُل ِفیِه  َل اهلُل َذِلَک اْلَیْوَم َحّتَ  َیْوٌم َواِحٌد َلَطّوَ
َّ

ْنَیا ِإال
ُ

َلْو َلْم َیْبَق ِمَن الّد
َکَما ُمِلَئْت ُظْلمًا  َرُجاًل ِمْن ُوْلِدی ُیَواِطُئ اْسُمُه اْسِمی َیْمَلُؤَها َعْداًل َو ِقْسطًا 

َو َجْورًا.1
گر از عمر عالم یک روز باقی مانده باشد، خداوند آن روز را آن قدر طوالنی   ا
کند و زمین را  که همنام من است، ظهور  می کند تا مردی از خاندان من 

همان طورکه از ظلم و جور ُپر شده است، مملو از عدل و داد  کند.
گر ما می خواهیم امروز   یکی از پیام های دین، احیای عدل و برچیدن ظلم است. ا
امام رضا، قلب مقدس  آقا  ائمۀ طاهرین، روح  ارواح   ،قلب رسول اهلل
کنیم و ارزش های  ولّی عصر و درحقیقت خداوند متعال از ما راضی باشد، همت 

کنیم. ج نهاده و احیا  اسالمی را ار
حجت االسالم و المسلمین نظری منفرد، رواق امام خمینی، 21تیر90

دوران ظهور در روایت طبری
روایتی   امام عصر آقا  دربارۀ  به صراحت  االمامه،  دالئل  طبری در صفحۀ 468 
وقتی  روایت،  این  براساس  کرده اند.  نقل  ُسنی  هم  و  شیعه  هم  که  است  آورده 
و  است  گیر  فرا عدالت  آن چنان  می گسترانند،  را  حکومتشان   مهدی حضرت 
کنان  تمام سا که  فرو می ریزد  زمان  و  زمین  از  تمام مردم  بر  آن چنان نعمت خدا 

زمین و آسمان با حکومت آقا ولّی عصر شاد می شوند.2
کجا؟! ح می کنند  که وهابی ها مطر کجا و آن شبهاتی  این 

آیت اهلل حسینی قزوینی‘حفظه اهلل تعالی’، دارالحجه )رواق شیخ طوسی(، 28آبان88

1. حممدبن حممدبن نعمان بغدادی )شیخ مفید(، االرشاد یف معرفة حجج اهلل عىل العباد، ج 2، ص340و341.
2. سیدابن طاووس، املالحم و الفتخ یف ظهور الغائب املنتظر ، ص142: »...یفرح به أهل السماء و أهل األرض و الطیر یف اهلواء و 

یا به وسیلۀ آن حضرت خوشحال خواهند شد.«   الیتان یف البحر؛ ...و اهل آمسان و زمیخ و مرغان هوا و ماهی هاى در
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خالصۀ فصل نهم
کثریت  * قیام حضرت مهدی، یک قیام فرهنگی و انقالب فرهنگی است و ا
مردم جهان ازطریِق فرهنگ و استدالل و برنامه های آموزنده و دیدن معجزات، به 

آن حضرت ایمان می آورند.
کار فرهنگی است. که امام زمان انجام می دهند،  کاری  * اّولین 

ار« و »ُرَحَمآُء َبْیَنُهْم« 
َ

آُء َعَلی اْلُکّف
َ

ِشّد
َ
* امام زمان هم مثل رسول خدا، »أ

هستند.
* زیارت آل یاسین، شناسنامۀ امام زمان است. این زیارت را زیاد بخوانید.

* خالفِت روی زمین و امامت جهان بشرّیت، به دست صالحان سپرده می شود.
خ می دهد،  * امام صادق فرموده اند: »هنگامی که قیام حضرت مهدی ر

ٌد َرُسول اهلل شنیده می شود.«  اهلل و ُمَحّمَ
َّ

 ِإَلَه ِإال
َ

در سراسر زمین نغمۀ ال
دارند:  نیاز  آن  به  مردم  همۀ  که  است  چیز  »سه  فرموده اند:   امام صادق  *
آباد می شود و مردم  )رفاه(.« در زمان ظهور، خرابی ها  فراوانی  و  امنیت و عدالت 

برقراری رفاه و امنیت و عدالت را به وضوح می  بینند.
که امام زمان ظهور می کنند، این  * حضرت عیسی زنده هستند. در دوره ای 
بزرگوار هم می آیند و پشت سر امام زمان نماز می خوانند؛1 درنتیجه، بسیاری از 

مسیحیاِن آن زمان هم مسلمان می شوند. این، جزِو  مسّلمات ظهور است.
که از روز اّول تا زمان قیام حضرت مهدی  پیدا   * تمام علوم و دانش   هایی 
را  باقی مانده  حرف   25 آن  و  است  حرف  دو  به اندازۀ  می شود،  و  است  شده 

امام زمان و یارانشان تعلیم می دهند.  
با آب  را  کنیم؛ پرونده های خالفمان  با آن حضرت بیعت  بار دیگر  * بیایید 

توبه بشوییم و برای استقبال از چنین آقای بزرگواری آماده شویم.
از  را  باطل  و  برچینند  را  ظلم  بساط  می خواهند   عصر ولّی  مقدس  وجود   *

میان بردارند و عدل را در سراسر جهان بگسترانند.

تب و  مئة، ترمجۀ رسوىل حمالىت، ص102، به نقل از امام حسن حمج 1. هاشم بن سلیمان حبراین، االنصاف یف النص عىل األ
 .ص235، به نقل از پیامبر اکرم
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فصل دهم
 عصر غیبت؛ نسل منتظر  
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و احترام به امام زمان امام رضا
اینکه بین ما رسم است با شنیدن نام امام زمان قیام می کنیم و دست روی سرمان 
 کار[ سّنت امام رضا که از امام رضا داریم. ]این  می گذاریم، برگرفته از روایتی است 

است. 
کلمۀ قائم بیان شد، »َوَضَع الّرضا   که وقتی در حضور امام رضا نقل شده است 
َیَدُه َعلی َرأِسِه و َتواَضَع قائمًا و َدعا َله ِبالَفَرج؛ دستشان را روی سرشان قرار دادند و 

کردند.« سپس فرمودند: ج دعا  متواضعانه ایستادند و برای فر
ل َمخَرَجُه. ل َفَرَجُه و َسّهِ لّلُهَم َعّجِ

َ
أ

گردان.1  کن و راه ظهورش را آسان  خداوندا! بر فرجش شتاب 
برای  امام  یعنی  قاِئمًا«؛  َتواَضَع  »و  می  گوید:   امام رضا رفتار  این  دربارۀ  راوی 

تواضع، بپا خاستند.
گذاشتند و ایستادند! همۀ ائمه احترام دارند!  آقا دستشان را روی سر 

کسی بگوید چرا برای بقیۀ  که  این قیام و ایستادِن ما فقط برای احترام نیست 
ائمه نمی ایستید؟! قیام فقط برای احترام نیست؛ نشانۀ آمادگی است؛ یعنی 
که آن آقا قیام می کنند و حکومت واحدی برای جهان انتخاب می کنند،  همان طور 

ما هم می ایستیم و اعالم آمادگی و همراهی می کنیم.

دعای قوم حضرت یونس
قوم حضرت یونس وقتی پیامبرشان از میانشان رفت، قرار بود که عذاب شوند؛ 
کردند، خالصانه در خانۀ خدا رفتند و شروع  گناهان توبه  اما دور هم جمع شدند، از 
را خواستند و یونس  از خدا پیامبرشان  انجام دادن اعمال صالح. آن ها  کردند به 

پیامبر دوباره برگشت.
سخت ترین عذاب خدا، محرومیت از ولّی خداست؛ چون بهترین نعمت خدا، 

ولّی خداست.

ثر، ص640. 1. منتخب األ
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دعا برای امام زمان در قنوت نماز جمعه 
ابوالحسن الرضا از ابن مقاتل سؤال فرمودند: »در قنوت نماز جمعه چه دعایی 

می خوانی؟«
کرد: »آنچه مردم می گویند.« عرض 

که این  که او آنچه مردم می گویند، نگوید و توصیه فرمودند  امام رضا فرمودند 
دعا را بخواند: 

ُه 
َ

ُحّف َو  ُرُسَلَک  َو  ْنِبَیاَءَک 
َ
أ ِبِه  ْصَلْحَت 

َ
أ ِبَما  َخِلیَفَتَک  َو  َعْبَدَک  ْصِلْح 

َ
أ ُهّمَ 

َ
لّل

َ
أ

ِمْن  َو  َیَدْیِه  َبْیِن  ِمْن  اْسُلْکُه  َو  ِعْنِدَک  ِمْن  اْلُقُدِس  ِبُروِح  ْدُه  ِیّ
َ
أ َو  ِبَماَلِئَکِتَک 

 
َ

َیْعُبُدَک ال ْمنًا 
َ
أ َخْوِفِه  َبْعِد  ِمْن  ْبِدْلُه 

َ
أ َو  ُکِلّ ُسوٍء  ِمْن  َیْحَفُظوَنُه  َرَصدًا  َخْلِفِه 

َک ُسْلَطانًا َو ْاَذْن َلُه  َحٍد ِمْن َخْلِقَک َعَلی َوِلِیّ
َ
 َتْجَعْل أِل

َ
ُیْشِرُک ِبَک َشْیئًا َو ال

ُکِلّ َشْی ٍء َقِدیٌر.1 َک َعَلی 
َ
ْنَصاِرِه ِإّن

َ
ِه َو اْجَعْلِنی ِمْن أ َک َو َعُدِوّ ِفی ِجَهاِد َعُدِوّ

برای  آن گونه که  کن؛  کارسازی  خودت،  جانشین  و  بنده  برای  خداوندا! 
گرد او فرشتگانت را قرار بده. او  گردا کردی و  کارسازی  پیامبران و رسوالنت 
را از ناحیۀ خودت به روح القدس تأیید فرما، از پیش رویش و پشت سرش 
کنند و آرامش و آسودگی را  کن تا او را از هر بدی حفظ  مراقبانی را همراهش 
کند و  جایگزین ترس و بیم او بگردان تا ]هرکس[ تنها تو را عبادت و بندگی 
چیزی ]یا کسی[ را با تو شریک نکند. نیز برای هیچ یک از آفریدگانت بر ولّیت 
کسی که دشمن تو و دشمن اوست  تسّلطی قرار نده و به او اجازۀ جهاد با 

که تو بی گمان بر هر چیز توانایی. را مرحمت فرما و مرا از یاوران او قرار ده 

و سایر ائمه تفاوت بین امام زمان
یک تفاوت بین ما و مردمان زمان ائمه است و آن این است که آن ها جای امامشان 
 هیچ تفاوت دیگری 

ّ
را می دانستند، ولی ما جای امام زمانمان را نمی دانیم؛ و اال

نیست. غیر از امام عصر، جای تمام ائمه معلوم بود؛ مثاًل امام صادق در 
 در مدینه و مدتی هم در ایران بودند؛ اما امام زمان مدینه بودند یا امام رضا

در مکان های مختلف حضور دارند  و محّلشان معلوم نیست:

لیس، حبار األنوار، ج 86، ص251؛ مجال األسبوع بمکال العمل املشروع؛ ص413. 1. حممدباقر حمج
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ْسَمَع 
َ
 أ

َ
 ُتَری َو ال

َ
َری اْلَخْلَق َو ال

َ
ْن أ

َ
ْم ِذی ُطَوی َعِزیٌز َعَلّیَ أ

َ
ْم َغْیِرَها أ

َ
ِبَرْضَوی أ

َ
أ

 َنْجَوی... .1
َ

َلَک َحِسیسًا َو ال
این تفاوت وجود دارد؛ اما از نظر اصل حضور امام، بین امام زمان ارواحنا فداه و 

سایر ائمه تفاوتی نیست.
گشاید یا حسین! کی شود مهدی بیاید یا حسین!                           عقده ها از دل 
کی شود خورشیدروی فاطمه                                       از پس پرده درآید یا حسین!

حجت االسالم و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 8مهر90

خالصۀ فصل دهم
* اینکه بین ما رسم است با شنیدن نام امام زمان قیام می کنیم و دست روی 
کار[ سّنت  که از امام رضا داریم. ]این  سرمان می گذاریم، برگرفته از روایتی است 

امام رضا است.
* سخت ترین عذاب خدا، محرومیت از ولّی خداست؛ چون بهترین نعمت خدا، 

ولّی خداست.
که آن ها جای  * یک تفاوت بین ما و مردمان زمان ائمه است و آن این است 
هیچ   

ّ
اال و  نمی دانیم؛  را   زمانمان امام  جای  ما  ولی  می دانستند،  را  امامشان 

بین  امام،  حضور  اصل  نظر  از  اما  دارد؛  وجود  تفاوت  این  نیست.  دیگری  تفاوت 
امام زمان ارواحنا فداه و سایر ائمه تفاوتی نیست.

لیس، زاد املعاد، ص307؛  قبال باألعمال السنة، ج 1، ص510؛ حممدباقر حمج 1. فرازی از دعای شریف ندبه: سید بن طاووس، اإل
لیس، حبار األنوار، ج 99، ص108. حممدباقر حمج
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حرف آخر
کنیم: تابه حال چقدر و در چه مواقعی به امام زمان و وجود بابرکت  قدری تأمل 

کرده ایم؟!  آن حضرت احساس نیاز 
کار و  که از خواب برمی خیزیم، نماز می خوانیم، صبحانه می خوریم، سِر  از صبح 
درس و شغلمان می رویم، نماز می خوانیم، ناهار می خوریم، استراحت می کنیم، 
کارمان رسیدگی می کنیم، نماز می خوانیم، شام می خوریم، فیلم  به امور خانه یا 
انجام  درحال  به راستی  و...؛  می رویم  رختخواب  به  می کنیم،  مطالعه  می بینیم، 
کدام مرحلۀ  کرده ایم؟ در  کدام یک از این رفتارها با همۀ وجود و آه و سوز او را فریاد 

کرده ایم؟! زندگی جای او را در جمع خودمان خالی احساس 
کمبود می کنیم؟ واقعّا چقدر بدون او احساس 

شب تاب ماه  نورانی،  خورشید  گوارا،  آب  مانند  »امام  فرموده اند:   امام رضا 
و ... است.«  

چقدر در فراق اماممان احساس عطش داریم؟
چه اندازه از ظلمت جهل و تردید خودمان خسته شده ایم؟

آیا این روزمره گی ها سراب زندگی مان نشده است؟!
آیا چشم دلمان به تاریکی ها عادت نکرده است؟!

و  ظهور  به  »مضطر«  را  خود  چقدر  داریم؟!  نیاز  امام زمانمان  به  چقدر  واقعًا 
حکومت او می دانیم؟!

کوفیان منتظر حسین نبودند؟! آیا مشتاق دیدارش نبودند؟! آیا در فراق  آیا 
او ناله ها سر ندادند؟! نامه ها نفرستادند؟! 

کردند؟! پس چرا با نایب او چنین 
کوفه را با میزان همراهی شان  که حسین فاطمه عیار مردم  حق این است 
یعنی  زمان،  این  در   فاطمه حسین  آیا  زد.  محک   مسلم حضرت  با 
نائبش  با  وفاداری  میزان  در  را  خودش  به  ما  وفاداری  عیار   ،امام  مهدی

نمی سنجد؟!
الحق نسل گذشتۀ ما، به ویژه شهیدان و ایثارگران عزیزمان، وفاداری بی نظیر خود 
را به نایب بحّق حضرت مهدی، امام راحل، نشان دادند؛ اینک هنگامۀ سنجش 

عیار وفاداری ما به جانشین امام راحل، مقام معظم رهبری)دامت ظّله( است.
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گیرشدن است، ما  که موج بیداری اسالمی و اسالم خواهی در حال فرا  در این روزها 
گر تداوم نبوت  که ا و نسل ما برای این میدان آزمون چقدر آماده ایم؟! بر این باوریم 
جز با امامت میسر نیست، تداوم خط امامت در زمان غیبت امام زمان نیز جز 
با نیابت عامۀ آن حضرت شدنی نیست. »والیت فقیه« جلوۀ تکامل یافتۀ نیابت 
ساحل  به  رسیدن  راه  و  امروز  انسان  به  غدیر  آسمانی  هدیۀ  و  عصر  ولِیّ  حضرت 

نجات حکومت عدل جهانی است.
 این نعمت بزرگ الهی را قدر می دانیم، آن را با زبان و عمل شکرگزاریم و به درگاه 

الهی این گونه نجوا می کنیم:

َنا  َکْثَرَة َعُدّوِ َنا َو  َنا َصَلَواُتَک َعَلْیِه َو آِلِه َو َغْیَبَة َوِلّیِ ا َنْشُکو ِإَلْیَک َفْقَد َنِبّیِ
َ
ُهّمَ ِإّن

َ
لّل

َ
أ

ٍد َو آِلِه َو  َماِن َعَلْیَنا َفَصّلِ َعَلی ُمَحّمَ َة اْلِفَتِن ِبَنا َو َتَظاُهَر الّزَ
َ

َة َعَدِدَنا َو ِشّد
َ
َو ِقّل

ُه َو ُسْلَطاِن َحّقٍ  ُلُه َو ِبُضّرٍ َتْکِشُفُه َو َنْصٍر ُتِعّزُ ا َعَلی َذِلَک ِبَفْتٍح ِمْنَک ُتَعّجِ ِعّنَ
َ
أ

ْرَحَم 
َ
أ َیا  ِبَرْحَمِتَک  ُتْلِبُسَناَها  ِمْنَک  َعاِفَیٍة  َو  ُلَناَها  ُتَجّلِ ِمْنَک  َرْحَمٍة  َو  ُتْظِهُرُه 

اِحِمیَن.1 الّرَ
که درودهای تو بر او و  خدایا!  به تو شکایت می  کنیم از نبودن پیامبرمان 
از  افرادمان و  کمی  از بسیاری دشمنان و  از غیبت موالیمان و  آلش باد و 
کمک دادن اوضاع زمانه به زیان ما! پس بر محمد و  سختی آشوب ها و از 
گشایش فوری ازطرِف  کمک ده، با  آلش درود فرست و ما را بر این اوضاع 
خود و برطرف کردن رنج  و ناراحتی و یارِی با عزت و ظاهرساختن سلطنت 
که ما را  گیرد و نیز تندرستی ازطرِف تو  که ما را فرا حق و رحمتی از سوی تو 

بپوشاند؛ به رحمتت ای مهربان ترین مهربانان.

وانند. لیس، زاد املعاد، ص89: به سند معتبر از امام زمان نقل شده است که به شیعیان نوشته اند این دعارا حبخ 1. حممدباقر حمج


