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 امام زمان را بهتر بشناسیم 

  

 :مقدمه

 « زکات، حج، روزه و والیت.  ،نماز  :بنای اسالم روی پنج چیز استفرماید: »در حدیثی می  امام باقر

زیرا والیت کلید   ؛والیت برتر است »:  حضرت فرمود  «کدامیک از اینها برتر است؟»زراره پرسید:  

 (5 ت روای ،۳۰ ص ،۳ کافی، ج )اصول «آنهاست.

مورد قبول واقع    ،که نماز و دیگر اعمال ما بدون پذیرش آن   ؛ امر والیت به قدری ضروری است

شد؛ خواند  ۶۰۰۰شیطان    نخواهد  نماز  استاما    ؛سال  جهنم  او  خل زیرا    ؛ جایگاه  و  والیت  یفه 

هستیم )امام  از آنجایی که همه چیز با والیت امامی که تحت امر آن  جانشین خدا را قبول نکرد.  

 بسیار مهم است. ،پذیریدرک مفهوم و مقام امامت و والیت ؛شودزمان( سنجیده می
 

 :اهمیت والیت

 
 
 
 
 

 

 :درک امامت برای فهم والیت ✓

 سه مرحله دارد: ،شناخت امام و رسیدن به والیت 

 .امام ایزبانی: دانستن اسم و مشخصات شناسنامه .1

 .قلبی: باور قلبی به مقام امامت .2

 .عملی: تبعیت از امام و شبیه او شدن .3

 اهمیت والیت

درک امامت برای فهم 

والیت

 امام راه رسیدن به خدا
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.« کندمن با چنین فردی )یزید( بیعت نمی  مِثل؛ »ثله«ع مِبایِثلی الیُ»...مِامام حسین فرمودند:  

 (2۰۰ ص ،مفیدشیخ  )ارشاد

 مأموم باید شبیه امام خود باشد و نشانی از او داشته باشد. این یعنی

 امام راه رسیدن به خدا: ✓

من جبران  »:  ابلیس گفت  ؛وقتی خدا به خاطر نافرمانی ابلیس به او نهیب زدامام صادق فرمودند:  

کسی    ،خوانم که تا به حالقدر برایت نماز می »آن:  کنی؟« گفت»چکار می :  خداوند فرمود  «.کنممی

فرمود پاسخ  در  باشد.« خدا  آن:  نخوانده  دارم  که خودم می»من دوست  عبادت   ،خواهمطوری 

 (42 ص ،1 ج، قمی  )تفسیر خواهی.«طوری که تو مینه آن ؛بشوم

 پذیری از امام به معنی اطاعت از خداست. واقع والیت در
 

 جایگاه و شأن امامت:

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 :ی نظام هستیواسطهامام،  ✓

ها، حیوانات، مالئکه و... به واسطه  امامی وجود دارد و کل نظام هستی اعم از انسان ، در هر عصر

 اند.امام زنده 

 :، شرط دینداریائمه تیوال رشیپذ  ✓

  ائمه است.  تیوال رشیمشروط به پذ ، اسالم رش یو پذ ی نداریقرارگرفته که د ،ن یبر ا  یاراده اله

  إِن لَمْ تَْفعَلْ   کَ وَربِّن غْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِ:»یَا أَیُُّهَا الرَُّسُولُ بَلِّفرماید می  سوره مائده ۶۷در آیه  خدا

 جایگاه و شأن امامت

 ینداریائمه، شرط د تیوال رشیپذ ی نظام هستیواسطهامام، 

 بخیریپذیری موجب عاقبتوالیت پذیری به انسانبخشی والیتهویت

 باالتر بودن جایگاه امامت از پیامبری امامت مبنای سنجش اعمال

 از ائمه یخاص برخ یهایژگیو ثل کعبهامام مِ
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بَلَّ رِسَالَتَهُفَمَا  »ای«غْتَ    بن  علی  رهبری  و  والیت  درباره]   پروردگارت  سوی  از   آنچه!  پیامبر  ؛ 

 ای.« نرسانده را خدا پیام ؛ندهی  انجام  اگر و کن ابالغ ؛شده نازل تو بر[ امیرالمؤمنین ،بیطالبا

 : به انسان یریپذتیوال یبخشتیهو ✓

خداوند  شود.یمحشور شده و با نام امام زمانش شناخته مخود  امامبا  فرد هر  ،زیدر روز رستاخ

کُلَّ»فرماید:  می نَدْعُو  بِإِمامِهِمْ  یَوْمَ  روز  ادی  به)»  ؛«أُنَاسٍ  گروه   یآر(  هر  ما  با    یکه  را  مردم  از 

 ( ۷1 )اسراء/« .میخوانی( مقتیحق  شگاهی)به پ  شانیشوایپ

 : بخیریپذیری موجب عاقبتوالیت ✓

هر کس بمیرد و امام  ؛ »«انِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَُّةمَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَم»  فرمود:  یامبر اسالمپ

 ( هالنعم  تمام و الدین )کمال.« به مرگ جاهلى مرده است ؛زمانش را نشناخته باشد

 امامت مبنای سنجش اعمال:  ✓

 باشد. گ و بویی از اعمال امام را داشته اعمال ما باید با سیره امام تناسب و سنخیت داشته و رن

 : یامبریامامت از پ  گاهیباالتر بودن جا ✓

اما بعد از پیروزی در امتحانات الهی )در سن    ؛اهلل و پیامبر اولوالعزم بودخلیل  ،حضرت ابراهیم

قَالَ إِنُِّی جَاعِلُکَ لِلنَُّاسِ    فَأَتَمَُّهُنَُّ  بِکَلِمَاتٍ  هُرَبُّ  إِبْرَاهِیمَ  ابْتَلیإِذِ    وَ»  سالگی( به مقام امامت رسید.  99

جای آورد،  را بهو )به یاد آر( هنگامی که خدا ابراهیم را به اموری امتحان فرمود و او همه  ؛ »«إِمَامًا

 (124 )بقره/ «.گزینممیمن تو را به پیشوایی خلق بر»خدا به او گفت: 

به مقام امامت اسالم نیز  و رسول گرامی    سلیمانحضرت    ،پیامبران دیگری همچون حضرت داوود

 .رسیدند

 : ثل کعبهامام مِ  ✓

حضرت    .میکن  کیو خود را به او نزد  میبه سمت امام برو  دیما ندارد؛ ما با  ت یبه تبع  یازیامام ن

فرمود:    فاطمه خدازهرا  رسول  استثَمَ»فرمود:    همانا  کعبه  چونان  امام،  گِ  ؛ ل  بر    ردشکه 

 (۳5۳ ، ص۳۶ نوار، جحاراأل)ب «.چرخدینم یزیرد چگِ او بر و چرخندیم
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 : از ائمه یخاص برخ هایویژگی  ✓

اما برخی   ؛کندیعمل م  زمان خود  طیبر شرا  بنا  و هر امام  واحد هستند نور  ،ئمه معصوم ا  ،هرچند

لقب اختصاصی امام    ،منینمؤامیرال  . مثالًفقط مخصوص خودشان استی دارند که  صیاز ائمه خصا

امام حسین است و  ،علی است. وسعت بخشش و جذب  عدل  حکومت  ،از این میان  مخصوص 

 است. امام زمان یوعده داده شده برا جهانی
 

 جایگاه امام زمان:

 شناسی دو مرحله دارد؛ اول باید جایگاه و مقام امامت را بشناسیم و در مرحله بعد باید بهامام 

 :شناخت و معرفت امام زمان برسیم. یعنی بعد از شناخت شأن امام به شناخت شخص امام برسیم

 ،قائمشان  ،هاهمین آن که نُ   ؛نفرند  9  ،همانا امامان از فرزندان حسینخوانیم: »روایتی میدر   •

 (1۰2 ، ص1 نعمانی، جهالغیب) باطن ایشان و بهترینشان است.« ،ظاهر ایشان

حسین • امامی    ،امام  برمیست  ا اولین  رجعت  هنگام  ایشانگردد که  زمان   .  امام  یاران    جزء 

 .کنندمی زندگیهم  خواهد بود و مدتی را با

 یینها  هیدیی أامام زمان برسد و ت  یبه امضا  دیبا  ؛می خواهیم  گر یکه از ائمه د  یحاجات   یتمام •

 با امام زمان است. 

 « .طاووس اهل بهشت است  ی،: »مهد فرمودند  یحضرت مهد  لتیفض  روایتی در   در  امبریپ •

 (1۰5  ، ص51 نوار، جبحاراأل)

امام  امام   ما بود  یهجر  ۶1سال  حسین  زمان    دیبا  .  بشناسخود  امام  فرقه  تا  میرا    ی هاگرفتار 

وقت بگذاریم و با کتاب خواندن و سخنرانی    شناخت امام زمانپس باید برای    .میشون  یانحراف

و حاضر   یامام ح  ،زمان  امام  تقویت کنیم.به ایشان    نسبتعات و معرفت خود را  اطال  ،گوش کردن

است و ما    ازینیب   ایشان از محبت ما  ،هرچند.  میبرقرار کن  زیآممحبت  ایرابطه  . باید با اوماست

 . میازمندیبه او ن
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 های محبت به امام زمان:روش

به    یکارها  نی همبسیار ساده است؛ پس از مدتی خواهید دید    ،های محبت به امام زمانروش

 :کندیآسان م ،نکردن در برابر گناهما را  و مقاومت دهدیم ر ییرا تغ احواالت ما ،ظاهر ساده

  .و تقدیم کردن ثواب آن به ساحت امام زمان ( یک صفحه)حتی خواندن روزانه قرآن  .1

 .صلوات هدیه کردن به ایشان .2

 شوداول اینکه زیارتمان قبول می؛  سن دارداین کار دو حُ  :انجام زیارت به نیابت از امام زمان .3

  این زیارت در عوض امام نیز ؛مانندبدهکار کسی نمی  ،این خاندان از آنجایی که دوم اینکه و

 .آورندجا میبه زیارت ما برای

بخش .4 درآمد  یاختصاص  خود  از  زمان  (درصد  ک ی  حتی)  ماهانه  امام  باعث    عمل  نیا   :به 

خداوند   دوماً؛  مینکن   مانیلقمه حرام وارد زندگ  ،تین   ن یاو  امام زمان    رمتبه حُ  اوالً  ؛شودیم

 .دهدی برکت م ما همان درصد به کل درآمد فزایشاخاطر ه ب

با امام زمان صحبت    پیش از خواب(   در روز )مثالً   قهیدق  5حداقل    صحبت روزانه با حضرت: .5

 . میبده کارهای خود به حضرتاز  یو گزارش میکن

 از گناهان مانع ظهور استغفار کنیم. .6

 آشنا کنیم.پرچم مهدویت را باال نگه داریم و دیگران را با امام زمان  .7

 پوراستاد رائفی سخنرانی

 ضوع: امام زمان را بهتر بشناسیممو

 تهران ،98 ، فروردینپورسخنرانی استاد رائفی خالصه و چکیده مطالب

 @Mahdiaran   سسه مصاف، مهدیارانتهیه شده در واحد مهدویت مؤ

http://t.me/Mahdiaran

