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 انتظار

  

 :مقدمه

ترین  دوران غیبت امام عصر، یکی از سخت های موجود،  بینی اساس پیش   بیت و بر طبق روایاتِ اهل 

 های زندگی شیعیان است. دوره 

در این  است؛ زیرا    دوره یتیمیبرای این دوره، تعبیرات مختلفی ذکر شده است، یکی از این تعبیرات،  

 دوره، شیعه به پدر معنوی خود دسترسی ندارد. 
 

 : نسبت شیعیان با امام زمان

نسبتی که    نسبتی برقرار شود.   ، ، باید بین شیعه و امام )عج(   غیبت و ظهور امام زمان   ی هر دو دوره   در 

 ر شود، در دو عنصر خالصه شده است. باید در دوره غیبت، بین ما و امام برقرا

 

 

 
 

  :عنصر ارتباط •

أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَُّقُوا اللَُّهَ  یَا  » :  فرماید می   سوره آل عمران   200خداوند در آیه  

 « لَعَلَُّکُمْ تُفْلِحُونَ 

دارید و با یکدیگر پیوند و    اید، شکیبایی کنید و دیگران را به شکیبایی وا ای کسانی که ایمان آورده » 

 « ارتباط برقرار کنید. 

یعنی    اند. « تفسیر کرده ر ظَنتَ امامکم المُ   رَابِطُوا یا » هدی« المَ  عَ مَ   رَابِطُوا « را به » رَابِطُوا »   ی در روایتی، کلمه 

   دهد. رابطه می   به   فرمان   ، مبارکه   ی این آیه   در   خداوند   پس   .( رابطه برقرار کنید ج با حضرت مهدی )ع 

 عناصرِ نسبت شیعیان با امام در عصر غیبت
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 داد؟غیر ممکن میفرمان به امر محال و ،  نآیا خدای منّا ،راستی اگر ارتباط ممکن نبود
 

 عنصر انتظار: •

وجود    وجود آیند، صفت انتظار در ه  است که اگر این صفات در ما ب  با فضیلت   چند صفتِ   ی عصاره   ، انتظار 

 کند. ما بروز پیدا می 

در انسان،    انتظار   . تاریکی داشته باشد   ی تواند آینده نظام احسن است و نظام احسن، نمی   نظام خداوند، 

منتظر بگیرند هیچ آرمان و  اگر انتظار را از فرد  آورد؛ به طوری که  شی به وجود می اندییک حالت مثبت 

 ای برای تالش نخواهد داشت. انگیزه 

 ای تاریک است،ی بشریت، قطعًا آیندهته باشد، آیندهاگر منجی الهی وجود نداش

 که ارزش مجاهدت و شهادت را ندارد.
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