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 ظهور عصر در سازیانسان

  

 :مقدمه
 :است نوع دو که دتعمّ با همراه روانی حالتی یعنی انتظار

؛ گذاردمی دست روی دست تالشی هیچ بدون فرد و کندمی منزوی را فرد که انتظاریچشم .1

 .است اعتراض مخالف ،انتظار این

 موضوع هرچه .شودمی فرد حرکت و پویایی باعث کهاست  راهی به چشم و انتظاریچشم .2

 .شودمی بیشتر هم او بیقراری، باشد مهمتر فرد برای انتظار مورد

 عملکرد و اتفاق یک بلکه نیست حالت انتظار یعنی است نامیده عمل را انتظار معصوم امام

 خواستن و جنگیدن، برخاستن، اعتراض با مساوی انتظار که کند کیدأت امر این بر تا است

 امت اعمال بهترین»؛ «عَزّوَجَل اللَّهِ مِنَ الْفَرَجِ انْتِظَارُ مَّتِیا أعْمَالِ أفْضَلُ»: فرمودند پیامبر .است

 (644 ص، 2 ج ،النعمةتمام و الدین)کمال «.است فرج انتظار ،من

 انجیل در مرتبه ۸۵ انسان پسر نام؛ است شده پرداخته منجی موضوع به فراوان نیز انجیل در

 ۳۰ تنها»: گویدمی مقدس کتاب ،قاموس ینویسنده مسیحی روحانی هاوتس جمیز. است آمده

 من»: فرمایندمی عیسی حضرت خود «دارد اشاره عیسی حضرت به مورد ۸۵ این از مورد

 انتظار اهمیت در صادق امام .است مهدی امام او که دانیممی ما و «آیممی انسان پسر همراه

 «.تیر یک کردن فراهم با گرچه باشد آماده باید حجت خروج برای شما از هریک»: فرمایدمی
 (۳2۰ ص )الغیبةنعمانی،

 .باشد داشته ثیرأت ما زندگی[ سبک] در باید انتظار. دارد تفاوت منتظر غیر فرد با منتظر انسان

 طوالنی را او عمر که است امید ،شودمی آماده مهدی امام یاری برای کسی ببیند خداوند وقتی

 از نشان غالباً نیز زمان امام القاب و هانام .باشد حضرت یاوران از و کند درک را ظهور تا کند

 این. است «قائم» ایشان اصلی القاب از یکی مثالً دارند بودن پویا و هوشیار ،بیدار، ایستادگی

 در ندبه دعای و عهد دعای خواندن بر کیدأت. دهدمی نشان را برخاستن اجتماعیِ حکمتِ ،اسم

 جدی یدهندهنشان اینها یهمه .دارد زمان امام یاری برای شدن بیدار لزوم از نشان نیز صبح
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: گفت و رسید باقر محمد امام خدمت به فردی. است منتظران آمادگی لزوم و ظهور امر بودن

 یک یاندازه به و شودمی درست خودبهخود کارها کند قیام مهدی وقتی گویندمی مردم»

 بود قرار اگر سوگند آفرینجان خدای به»: فرمودند حضرت «شودنمی ریخته خون هم حجامت

 شکست دهانش که هنگامی شدمی درست پیامبر برای شود درست خودبهخود کسی برای کار

 بخشجان خدای به شود درست خودبهخود کار که نیست چنین هرگز. شکافت صورتش و

 نوار، ج)بحاراأل «.شویم خون و عرق در غرق شما و ما اینکه تا شد نخواهد درست کار ،سوگند

 (۳۵۸ ، ص۵2

کسى که منتظر » منتظر امام زمان بودن مقام واالیی است چنانچه امام جعفر صادق فرمود:

 دشمن ،ظهور امام دوازدهم باشد مانند کسى است که در رکاب پیغمبر است و با شمشیر برهنه

 (129، ص ۵2نوار، ج بحاراأل) «نماید.حضرتش را دفع مى

 امر انتظار که کسى»؛ «اللَّهِ سَبِیلِ فِی بِدَمِهِ کَالْمُتَشَحِّطِ لِأمْرِنَا الْمُنْتَظِرُ»: فرمودند نیز علی امام

 «.باشد غلتیده خود خون به خدا راه در که است کسى همچون (باشد ظهور منتظر) بکشد را ما
 (64۵ ص ،2 ج النعمة،تمام و الدین)کمال

، زمان امام به کمک، فرج انتظار یزمینه در فراوانی احادیث نیز سنتاهل برادران کتاب در

 .است آمده ظهور از پس و ظهور شرایط و هاویژگی، هانشانه
 

 :مراحل حاکمیت امام زمان
 

 

 

 

 

 

 

 شود:می محقق مرحله هفت در زمین روی در زمان امام حاکمیت

 عقل حاکمیت: 

 دینِ . نیست سلرُ ارسال از اثری و کندمی زندگی خود عقل به متکی صرفاً مرحله این در بشر

 مراحل حاکمیت امام زمان

کمال دینل و ا  سُُُ ارسال رُ  حاکمیت عقل 

 اتمام حجت غیبت کبری

های مذهبیبه قدرت رسیدن هسته نبرد بزرگ  

 ظهور
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 .است بشر وجدان و عقل مقتضای به عمل، انبیاء دعوت و ندارد وجود بشر هدایت برای جهانی

 دین اکمال و رسل ارسال: 

 دین و پیامبر سرهم پشت و کندمی یاری شرع یوسیله به را عقل خدا مرحله این در

 .کرد تقویت را عقل، شرع و رشد ،عقالنیت مرحله این در. کند کامل را حجت تا فرستدمی

 حجت اتمام: 

 4۰۰۰ صادق امام. ندارند مشکلی هم با شرع و عقل که شد اثبات بشر برای مرحله این در

 .است( حیان بن جابر) شیمی علم پدر آنها از یکی که داشتند شاگرد

 کبری غیبت: 

 و گیردمی را معصوم امام خدا. شودمی مرخص عقل کنار در حضور از موقتاً شرع مرحله این در

 خودش دنیا را مدیریت کند. در این ،با علم و تکنولوژی کند تاانسان را به عقلِ خود واگذار می

 ،معصوم امام بدون دنیا که شود اثبات او به تا کندمی آزمایش را هائولوژیاید تمام بشر مرحله

 .است هیچ

 طبیعی بالیای و گناه، فقر، جنگ افزایش

 .است معصوم ولی نبودن و انسان عقل مدیریت ینتیجه

 مذهبی هایهسته رسیدن قدرت به: 

 امام نداشتن از مردم و افتاد اتفاق ایران مردم انقالب با پیش سال ۳۳ بار اولین مرحله این

 انقالب با مائده یسوره ۵6 و ۵۵ ،۵4 آیات در خداوند الهی یوعده و شدند پشیمان معصوم

! خدایا! خدایا: بود این آنها شعار و کردند قیام ایران مردم پیش سال ۳۳ .شد تعبیر ایران مردم

 امام حکومت به که کردیم انقالب ما یعنی بفرما محافظت خمینی نهضت از مهدی انقالب تا

 جنگ ،ما مقدس دفاع سال هشت جنگِ. دادیم بسیار هایهزینه راه این در و برسیم زمان

 که دادیم نشان جنگ در ما اما شدند متحد ما نابودی برای کشورها تمام؛ بود سوم جهانی

 :فرمودند خمینی امام دلیل همین به است هیچ الهی یاراده برابر در جهانی صهیونیسم قدرت

 (41۰، ص 21)صحیفه امام خمینی، ج  «.نداشت پیامبر داشتم من که امتی»

 جلوی توانمی که فهمیدند نیز عربی کشورهای ،جهانی استکبار برابر در ایران ایستادگی با
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 ۳۳ جنگ در لبنان اهللحزب مثالً گرفت شکل منطقه در هاییجنبش و کرد ایستادگی استکبار

 بدون حماس جنبش که شد تمام زمانی ،حجت اما شدند پیروز ساده هایسالح با خود یروزه

 کشورهای سایر تا شد موجب اتفاقات این. شد پیروز و جنگید دشمنان با تجهیزات و سالح

 و استکبار با مبارزه و اسالمی بیداری یعرصه وارد نیز بحرین و یمن، تونس، مصر مانند عربی

 .شوند ظلم

  ،یعلونموشه دلیل همین به ماست ایستادگی ینتیجه اتفاقات این یهمه

 «.ماست مرگ ایران حیات یادامه»: است گفته اسرائیل جنگ سابق وزیر

 بزرگ نبرد: 

 مقاومت یجبهه و شوندمی وصل هم به و شده زیاد آرامآرام مقاومت هایهسته که ایمرحله

 هاتمدن برخورد یدرنظریه هانتینتون .است حتمی برخورد مرحله این در دهندمی تشکیل را

 دارد (سوریه) بازو یک ایران»: گویدمی ونلیعموشه. کندمی یاد ویژه صورت به ایران تمدن از

 قطع را بازو بار این کرد سانیرخون بازو اما کردیم حمله مچ به 2۰۰6 در( اهللحزب) مچ یک و

 یک ،سوریه یلهئمس که بینیدمی پس «رویممی است ایران که بدن سراغ به بعد و کنیممی

 .است امنیتی یلهئمس

 ظهور: 

 به باید 6ی مرحله و[ هستیم آن در که] پنج یمرحله. هستیم کجا در بدانیم باید ما امروز

. نباشیم غافل نیز دعا ثیرأت از البته و کنیم تالش باید. ماست دستِ این و برسد اتمام

 از گذر. کردند نزدیک سال 12۰ پشیمانی ابراز و گریه با را موسی حضرت ظهور اسرائیلبنی

 نیز آن انتظار یدوره، باشد بزرگتر انقالب هرچه. است واجب انقالب هر برای انتظار یدوره

 آماده باید که دارد( مردم بصیرت و آگاهی مانند) ملزومات بعضی به نیاز زیرا است بزرگتر

 .رفتند منینؤامیرالم حکومت سمت به مردم تا کشید طول سال 2۵. شود

 .برود امام سمت به باید مومأم یعنی است کعبه ل  مَثَ ،امام َمثَل  که نکنیم فراموش

 اعالم رسماً تالویو کنفرانس در ما دشمنان. است جدی ظهور یمسئله ،شویم آماده باید ما

 مهدی نام با و کنندمی قیام حسین نام با هااین چون زد را هامسلمان مهدویتِ باید که کردند
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 .کنندمی حفظ را خویش قیام
 

 :منتظران وظایف

 :است شده ذکر منتظر برای وظیفه ۸۰ از بیش ،مکیال درکتاب

 پاسخ در؟ دارد اثراتی چه دعا این .است زمان امام سالمتی برای دعا ،وظیفه ترینابتدایی .1

 این که نکنیم فراموش. شوندمی بیمار پیامبران و ائمه سایر مانند هم زمان امام ،گفت باید

 دعا ایشان سالمتی برای ما وقتی. گذارندنمی پاسخبی را محبتی و لطف هیچ ،خانواده

 .است مستجاب ایشان دعای که کنندمی دعا ما برای مقابل در هم ایشان، کنیم

 با سپس و نوح با ابتدا را الهی عهد این خدا .عهد دعای خواندن با پیمان و عهد تجدید .2

 صندوق به آنها. عهدیم صاحبان ما گفتندمی افتخار با یهودیان. بست او یذریه و ابراهیم

 عهد یهودیان اما زنندمی رقم را آخرالزمان که معتقدند و گویندمی عهد صندوق، سکینه

 عهد هامسلمان و اسماعیلبنی با[ گرفت آنها از را نبوت] نیز خداوند. شکستند را الهی

 .بست

 و ندهید گوش من به اگر»: گویدمی آن از پس و 14 یآیه، 26 باب، الویان سِفر در کتاب خدا

 تنبیه را شما آنگاه بشکنید را بستم شما با که عهدی و کنید رد مرا قوانین و نکنید اطاعت مرا

 خواهید فرار به پا دشمنانتان برابر در شما و خواست برخواهم شما ضد بر و کرد خواهم

 ۵6 تا ۵4 آیات در «کرد. خواهند حکومت شما بر دارند نفرت شما از که کسانی و گذاشت

 یَرْتَدَّ مَنْ آمَنُوا الَّذِینَ  أیُّهَا یَا» :است شده اشاره مسلمانان با الهی عهد موضوع به مائده یسوره

 الْکَافِرِینَ عَلَى أعِزَّةٍ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى أذِلَّةٍ وَیُِحبُّونَهُ یُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ اللَّهُ یَأْتِی فَسَوْفَ دِینِهِ عَنْ مِنْکُمْ

 وَاسِعٌ وَاللَّهُ َیشَاءُ مَنْ ُیؤْتِیهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِکَ، لَائِمٍ َلوْمَةَ یَخَافُونَ وَلَا اللَّهِ سَبِیلِ فِی یُجَاهِدُونَ

 خدا زودی به شود مُرتَد خود دین از شما از که هر ایدآورده ایمان که گروهی ای »؛ «عَلِیمٌ

 و سرافکنده مؤمنان به نسبت و دارند دوست را خدا نیز آنها و دارد دوست بسیار که را قومی

 و کنند جهاد خدا راه در که برانگیزد( اسالم نصرت به) مقتدرند و سرافراز کافران به و فروتن

 عطا خواهد که هر به خدا فضل است این. ندارند باک احدی مالمت و نکوهش از( دین راه در)

 شد نازل آیه این وقتی «.است دانا( همه احوال به) و منتهاستبی وسیعِ رحمتِ را خدا و کند
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: فرمودند و کردند اشاره سلمان به پیامبر «؟هستیم ما ،منظور آیا»: گفتند پیامبر به اصحاب

 )تفسیر نورالثقلین( «.است سلمان قوم منظور»

 سرنوشت و معرفی را است داده آنها به الهی یوعده که مردمی خدا (۵6 و ۵۵) بعد آیات در

 وَیُؤْتُونَ  الصَّلَاةَ ُیقِیمُونَ الَّذِینَ آمَنُوا َوالَّذِینَ وَرَسُولُهُ الَلّهُ وَلِیُّکُمُ إنَّمَا» :کندمی را مشخص آنها

؛ «الْغَالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ فَإنَّ آمَُنوا وَالَّذِینَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یَتَوَلَّ مَنْ وَ رَاکِعُونَ  وَهُمْ الزَّکَاةَ

 را نماز که هاهمان اندآورده ایمان که آنها و او پیامبر و خداست تنها، شما ولیّ و سرپرست»

 افراد و او پیامبر و خدا والیت که کسانی و دهندمی زکات، رکوع حال در و دارندمی برپا

 «.است پیروز خدا جمعیّت و حزب( زیرا) پیروزند، بپذیرند را باایمان

 است علی حضرت ،آیه این از مراد خاصه و عامه مفسرین  اجماع بنابر

 .اندمنینؤامیرالم پیروان افراد این یعنی

 را خود و کردند انتخاب را نژاد، نژاد و دین بین که شکستند عهد زمانی اسرائیلبنی قوم: نکته

 و نباشیم مواظب اگر هم ایرانیان ما. بخورند زمین شد باعث همین و نامیدند برگزیده قوم

 .شودمی گرفته ما از عهد و شویممی دچار بال همین به شود مهم برایمان نژادی مسائل

 پوراستاد رائفی سخنرانی

 ظهور عصر در سازیانسانضوع: مو

 انزلی 91 اردیبهشت پور،یاستاد رائف سخنرانی خالصه و چکیده
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