
 
1 

 

 

 1400عید بیعت 

 

 مقدمه
شده  ادی «یثان ریغد»( به عنوان یاالول )آغاز امامت حضرت مهدعیاز روز نهم رب اتیروا در

که در  دی. تصورش را بکنکندمیچندان روز را دو نیا تیزمان اهماست. زنده و حاضر بودن امام

]امروز مثل  ؛شدیدر مقابل چشم ما به امامت منسوب م نیمنؤرالمیو ام میحضور داشت ریروز غد

حس  نیزمان اپس چرا نسبت به امام م؛یو حاضر دار یامام ح کیروز است[ اکنون هم ما  انهم

 .میدچار مشکل هست شانیاست که در شناخت ا نیا ،آن لیدل دیشا ؟میرا ندار
 

 امام امتحان دعوت از

در  ایاما آ ؛میستیایکار شما م یما پا مییگویو به امام م میکنیظهور دعا م یاز ما برا یاریبس

و از امام  مییگویالعجل مالعجل دائماً ما ادعاست؟ کیحرف ما  ایاست  نطوریهم زین تیواقع

. در گفتندیم نیحسسخنان را به امام نیهم ا انیکه هرچه زودتر ظهور کنند، کوف میخواهیم

کس جز چیند و هاَکه مردم در انتظار تو ایما ب یسوه به سرعت ب نوشتندیخود به امام م یهانامه

که اگر ما  دیاما فراموش نکن ؛مییگویزمان مها را به امامحرف نیهم هم ما. قبول ندارندرا  شما

زمان را به امام م،ینکن جادیالزم را در خود ا یهایآمادگ انیاما مانند کوف ایب مییهم به امام بگو

است، خدا بدون فراهم شدن  یاله یرهیذخ نیزمان آخرالبته چون امام ؛میفرستیقتلگاه م

پس  ؛تاد و مردم قدر آنها را ندانستندما فرس تیهدا یامام برا 11خدا . فرستدیاو را نم ،طیشرا

خود به  یهااز نامه یکیکوفه در  مردم .شدامتحان خواهند  ،از ظهور امام شیبار مردم پ نیا

تو ما را  یبه ما رو کن! باشد که خدا به واسطه میما امام ندار»... نوشتند:  نیچن نیا نیحسامام

 ،ییایما ب یسوه ب یکه قبول کرد میاحقاق حق دور هم جمع کند... هرگاه مطمئن شو یبرا

اإلرشاد، ) «.میسازیو به شام ملحق م میکنیم رونی( را از شهر بهیمعاو یدهنی)نما ریبشبننعمان

 (36-38، ص 2ج 
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هزار  18است که منظور از  نیمهم ا یگفته شده است. نکته هزار 18تا  انیکوف یهانامه تعداد

 تیحما یبه معنا آنها یبودند و امضا لهیقب کی خیافراد ش نیاز ا ی. برخستیهزار نفر ن 18 ،نامه

را  تانیهانامه دیو سع یهان »...نوشت:  انیکوف یدر جواب نامه امام. بود لهیقب یو دعوت همه

که خدا به  دیشا ،ایما ب یبه سو میبود که ما امام ندار نیمتوجه شدم حرف اکثر شما ا رساندند...

من  تیبکه مورد اعتماد و از اهل می. من برادر و پسر عمودینما کیتو ما را به حق نزد یلهیوس

عموم  یکه آرا سدیمن بنو یاگر او برا ؛فرستمیشما م یرا به سو لیعقبنمسلم یعنی ؛است

بحاراألنوار، )« .میآیشما م یبه سو یعقال و بزرگان شما متحد است... من به خواست خدا به زود

 (344، ص 44ج 

درست است و  انیبه امام نوشت که حرف کوف یاکردند و او در نامه عتیمردم کوفه با مسلم ب

چون  ؛کردند یدر عمل پشت مسلم را خال انیاما کوف ؛امام فرستاد و کار تمام شد یسوه نامه را ب

مردم وارد کوفه شد. در همان ابتدا بزرگان  بِیبا فر ادیزرا نداشتند. ابن امیق یالزم برا یآمادگ

از  یادیز یبود که عده نجایرا گردن زد. ا یکرد و برخ یرا زندان یاکرد. عده ریشهر را دستگ

کس هر ینهارایاعالم کرد که  یدر اقدام بعد ادیزامام منصرف شدند. ابن یاریترس جان خود از 

 نی. در چنکردرا قطع خواهد  کمک کند نیحسبه امام اشرهیاز خانواده و عش یکس ایکه خود 

 نیما هم هم تیوضع. آمد، مردم مسلم را تنها گذاشتند شیکه امتحانات پ نیو هم یطیشرا

 یهاامتحانات امت یهمه دیپس با ؛میانداده یاما امتحان ؛میکنیاست. امام را دعوت به آمدن م

 .میاز ظهور امام بده شیگذشته را پ
 

 امام یدهنیاطاعت از نما امتحانِ

ملزم به  انیامام بود، کوف دییأاما چون فرستاده و مورد ت ؛معصوم نبود لیعقبنمسلم اگرچه

امتحان  نیاز بزرگان کوفه در ا یاریداد، بس امیمسلم فرمان ق یاما وقت ؛از او بودند یفرمانبردار

 کوفهبود که امام در راه  نیاو ا هیتوج .افراد بود نیا یاز جمله یخزاع صردِ مانِیرد شدند. سل

 .میکنیقبول م دیاگر امام بگو ؛است

 .شودیمورد امتحان واقع م یاسالم یدارد با جمهور عهیش یجامعه امروز

. میامکانات استفاده کن نیاست که چگونه از ا نیماست. مهم ا اریامروز حکومت و رسانه در اخت

اما با وجود امکانات و  ؛میکردیو چنان م نیچن میبود تیباگر ما در زمان اهل ندیگویم یبرخ

عمل  انیدر عمل و هنگام امتحانات مانند کوفو  کنندینم یدگیفقرا رس وبه مردم  امور یآسان

وند بر انجام طاعت ما که خدا انیعیاگر ش»فرمودند:  دیمفخیبه ش یانامهزمان در امام. کنندیم
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 افتادینم ریها به تأخمالقات ما از آن یِدر وفا کردن به عهد ما همدل بودند، مبارک موفقشان بدارد

 دهیها پوشآنما را از  یزیپس چ ؛شتافتیها مآن یهمراه با معرفت ما به سو داریو سعادت د

 ،الخالصیوم)« .میها انتظار ندارو از آن میو ما دوست ندار رسدیها به ما ممگر آنچه از آن ؛داردینم

 (161ص 

. است کرده امیهاست که قمردم جهان. امام سال گرینه د م،یمشکل ظهور هست انیعیما ش یعنی

است که حب مقام و  نینکردن ما ا امیق لی. دلمیاکه بدون عمل فقط به انتظار نشسته مییما نیا

 .ما را بسته است یدست و پا ییایدن یشهرت و بندها
 

 ظهور و امتحانات پیش از حکومت لیتشک
. کندیاست که کار را سخت م حکومت. ستیامتحان ن ییهما ،حکومت لیمانند تشک زیچچیه

زمان اطاعت از نائب امام ما در آزمونِ  شودآزمون قبل از ظهور است تا معلوم  ،یاسالم یجمهور

زمان ما به خاطر امام ی. شهداستیکشورها ن ییهمانند بق یعاد یکشور رانیا .میکنیخود چه م

 یهاآزمون یخود برا یآمادگ ،خود امیق با رانیمردم ادر واقع  .اندظهور خون داده یسازنهیو زم

بودند که  یحاناتامت زین یاقتصاد میجنگ و تحر قبل از ظهور و داشتن امام را اعالم کردند.

 طیو در شرا کنندیرا درک نم طیشرا نیکه ا ینیمسئول. کردند زشیدر مواجه با آنها ر یاعده

با شمر محشور خواهند شد. هرچند  کنندیم یزمان دزدامام یخانهعهیالمال شتیاز ب میتحر

الجوشن است یذعمل آنها، عمل شمربن رایز ؛اباعبداهلل شرکت کنند ینماز بخوانند و در عزادار

 .برندیرا م عهیش یو با عمل خود آبرو
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