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 و خانواده تیمهدو

 

 :مقدمه

 ،یاسالمی خانواده یبه معنا یمهدوی خانواده ،باشدمیو ناب  لیاسالم اص یبه معنا تیمهدو

که اسالم بدون چرا است نیو د السالم مهیعل تیبآل و مورد نظر خدا و اهلدهیا یخانواده

به  موضوع امامت تیاهم است. تیمانند جاهل تیبدون مهدو نیندارد و د یادهیفا تیمهدو

و امام زمانش را  ردیهرکس بم»آمده است که:  یو سن عهیاست که در منابع مختلف ش یقدر

 (۴۰۹ ، ص۲ النعمه، جتمام و نیالدکمال) «مرده است. ینشناخته باشد به مرگ جاهل
 

 :امامت یمهم درباره دو اصل

 
 

 
 

 

دو اصل را به فرزندان  نیامامت مسلط باشد و ا یبه دو اصل مهم درباره دیبا ،یمهدوی خانواده

 خود آموزش دهد.

 :شناخت شأن امام 

 ستیامامت چ یمعنا میبدان دی؛ ابتدا بااست امامت یموضوع قرآن مسئله نیتریاصلو  نیمهمتر

 بقره یهسور ۱۲۴ یآیهخداوند در  است که مسجود مالئک شده است. یگاهیچه جا نیو ا

 ادآریو به » ؛«…وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاِهیمَ رَبُُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَُّهُنَُّ قَالَ إِنُِّی َجاعِلُکَ لِلنَُّاسِ إِمَامًا» :ندیفرمایم

من »: آورد؛ خدا به او گفت یامتحان فرمود و او همه را به جا یرا به امور میکه خدا ابراه یهنگام

اهلل لیخل میحضرت ابراه رایمقام امامت از نبوت برتر است ز «...نمیگزرلق بخَ ییِشوایرا به پ تو

امامت یاصل مهم دربارهدو   

شأن امامشناخت  شناخت شخص امام  
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 گاهی[ به جایریآمد ]در سن پ رونیسربلند ب یاز امتحانات اله نكهیاولوالعزم، بعد از ا امبریو پ

 .دیامامت رس

 :شناخت شخص امام 

 امام دی. هر فرد باشناخت شخص امام و امام هر زمان استپس از شناخت شأن امام، نوبت به 

نام مبارک او، نام پدر و مادر، سال تولد و مشخصات  بشناسد مثالً یانظر شناسنامه از خود را

 یانحراف یهااست که خود و فرزندانمان دچار فرقه نیشناخت ا نیسن ااو را بداند. حُ یظاهر

 دانیدر مقابل آنها م دیاما نبا آخرالزمان باشد یهانگران فتنه دیبا یمهدوی خانواده .میشوینم

پاداش  امافرساست ها طاقتسخت و فتنه طیکه در آخرالزمان شرات کند. درست اس یرا خال

بعد از شما  یبه زود»محمد به اصحاب خود فرمودند:  اکرم حضرتر امبیپ است. میعظ زیآن ن

ها گفتند: پاداش پنجاه نفر از شماست. آن یها به اندازهنفر از آن کیکه پاداش  ندیآیم یگروه

رسول  ،ما قرآن نازل شد یو درباره میبا تو بود نینحد و حُاُ ،رسول خدا، ما در جنگ بدر یا»

ها صبر و مثل آن نهادندیها به دوش گرفتند اگر بر دوش شما مرا که آن هآنچ»فرمود:  خدا

 (۱۳۰ ، ص۵۲ نوار، جاألربحا) «.دیکردیاستقامت نم

قدم بماند، ما ثابت تیغائب ما بر وال بتیهرکس که در زمان غ»سجاد فرمودند:  امام نیهمچن

 (۳۲۳ ، ص۱ ج ن،یالدکمال) «کند.یطا معَ وی حد را بهبدر و اُ  یاز شهدا دیخداوند اجر هزار شه

به خاطر  یانقالب یهااز خانواده یسفانه بعضأمت است که یبه قدر یمجاز یفضا یو هجمه ریثأت

 کنندیم یخوددار یاز فرزندآور یتیو مسائل ترب یاجتماع یهاجامعه و شبكه یترس از فضا

 است. یمهدوی خانواده کی یهایژگیبا و ریمغا نیکه ا
 

 :مهدویی خانواده هایویژگی

 

 

 
 

 

مهدوی یهای خانوادهویژگی  

های اجتماعیفرصت انگاشتن شبکه عملکرد امام زمان با خود یمقایسه   

 محل حفظ ایمان گذشت از اشتباهات

ارزش جایگاه زن و مرد درک تفاوت و رک گناهانی مانند غیبتتصمیم به ت   
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 های زیادی دارد که برخی از آنها عبارتند از:مهدوی ویژگی یخانواده

 عملکرد امام زمان با خود یمقایسه: 

 .کندیگناه نم یبه راحت داندیم شانیحاضر و خود را در محضر ا و یزمان را حَ که امام یکس

وجود  لم بهعِ یگاه. میندار نیقیخود )حاضر بودن امام(  یدانسته نیاست که به ا نیمشكل ما ا

 دازمان و خ دقت را در مورد امام نیسفانه اأدارد اما مت یما بازدارندگ یمكان برا کیدر  نیدورب

است که قبل از انجام هر  نیشود ا یعمال و رفتار ما مهدواَ نكهیا یراهكار ساده برا کی .میندار

 ای دادندیکار را انجام م نیا ما بودند یاگر امام زمان جا ای: آمیاز خود بپرس یگفتن حرف ایکار 

 گفتند؟یسخن را م نیا

 یاجتماع یهافرصت انگاشتن شبکه: 

 .داندیخود به جهان م زمان شناساندن امام یبرا یفرصترا  یاجتماع یهاشبكه ،فرد منتظر

 مانیخانواده محل حفظ ا: 

مگر  شودیم ریکه جوان پ یسخت است به طور اریحق از باطل بس صیدر آخرالزمان تشخ

 امبریپ. است مانیحفظ ا یمكان برا نیخانواده مهمتر یطیشرا نیمن باشد در چنؤکه م یانسان

شود؛ شب کافر است و یمن است و شب کافر مؤدر آن هنگام، انسان صبح م»...اکرم فرمودند: 

 (۱۰۷۵ الفصاحه، حنهج) «.فروشدیم ایدن زیرض ناچخود را به عَ نیو د شودیمن مؤروز م

  از اشتباهاتگذشت: 

از اشتباهات  یبه سادگ یمیقد قیدو رف ،باشند قیبا هم رف دیزن و شوهر با یمهدوی در خانواده

 بگذرند. گریكدیاز خطاها و اشتباهات  قیمانند دو رف دیبا زیزن و شوهر ن ؛گذرندیم گریكدی

 بتیمانند غ یبه ترک گناهان میتصم: 

 اریکه در محضر خدا بساست  یناز گناها یكی ،بتیغ .ستندیاهل گناه ن ،یمهدو هایخانواده

آن در قرآن آن را همچون خوردن  ینشان دادن زشت یکه خداوند برا ییتا جا باشدمیناپسند 

 ؛«فَكَرِهْتُمُوهُ ْیتًاوَلَا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَْعضًا أَیُحِبُُّ أَحَدُکُمْ أَْن یَأْکُلَ لَحْمَ َأخِیهِ مَ»: داندیم تیگوشت م

 یردهاز شما دوست دارد که گوشت برادر مُ یکس اید، آینكن بتیرا غ یگریاز شما د کیچیو ه»
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 (۱۲ /)حجرات «خود را بخورد؟!

 بدتر بتیکه غ زیبپره بتیاى ابوذر! از غ»: دیگویاسالم خطاب به ابوذر م یگرام رسول نیهمچن

 (8۹ ، ص۷۷ نوار، جبحاراأل) «ناست.از زِ

 است. طانیش یبلکه جا ستیامام زمان ن یجا ،شود بتیکه در آن غ یاخانه

 زن و مرد گاهیدرک تفاوت و ارزش جا: 

 دیزن و مرد با .زن و مرد عوض شده است یاست که جا نیها ااز مشكالت امروز خانواده یكی

 ،احترام بگذارند تا خانه گریكدی یتیشخص یهارا بشناسند و به تفاوت گریكدیخاص  یهایژگیو

به  صفات جمال اوست یصفات جالل خداوند و زن تجل یمرد تجل محل آرامش باشد.من و اَ

جمال و جالل  نیکه ا یخاطر مرد به دنبال جمال زن و زن به دنبال جالل مرد است. هنگام نیهم

 اتینگرند و به جزئیها جزئنگر و زنیبه طور مثال مردها کل .شودیم جادیبه هم برسند، آرامش ا

دو عوض شود،  نیا یجا یاما وقتمهم است[  اریفرزند بس تیدر ترب یژگیو نی]ا توجه دارند

 فرزند دارد. حیصح تیدر ترب ینكات سهم قابل توجه نیتوجه به ا .شودیم جادیا یمشكالت

 پوراستاد رائفی سخنرانی

 مهدویت و خانوادهضوع: مو

 کرمانشاه ۹۷آذر  پور،یاستاد رائف سخنرانی خالصه و چكیده
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