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 امام حی و حاضر 

 

 :زمانامام  مقام و جایگاه شناخت

دارد چراکه   یشتریب  تیائمه اهم  ر یسا  امامتنسبت به آغاز    السالمهیعل  یمهد آغاز امامت امام 

زمان تا امام  میبخواه   ی هم حاجت  تی ب اهل  ر یاگر از سا  یحت   ی عنیو حاضر هستند    یامام ح  شانیا

هر   نزمامالئک در شب قدر به حضور امام.  رسدی ما به اجابت نم  یآن حاجت را امضا نکند دعا

کائنات به   یهمه  .رسدیزمان مامام   یشب به امضا  نیدر ا  یهرکس  یو رزق و روز  رسندیعصر م

 است.  بیما مظلوم و غر انیدر م  شانیاما ا چرخدیم  شانیوجود ا ی لیطف 

 هاست که تنهاست. زمان ما قرنبود، امام  نینشسال خانه ۲۵ نیمنؤرالمیاگر ام 

  دن ی از د  شانی است و دل ا  دهیحجت هزاران عاشورا د  ضرتح  د،یعاشورا د  کی  نیحساگر امام 

در   ی و سهم خاص  گاه یجا  شانیا  نیمظلوم جهان خون است. با وجود ا  انیعیها و مصائب شداغ

»مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ فرمودند: شناخت امام  ت یاسالم در اهم امبریما ندارند. پ یزندگ

  زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلى مرده است.« »هرکس بمیرد و امام  ؛«ةمَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیََّ

 (۲۴۶ ، ص۱ شهرآشوب، جابن)مناقب

مقام امام و عمل در    قی و عم  یبلکه شناخت و باور قلب  ستین  یلم و آگاهعِ  «یَعرِف»منظور از  

را دوست    شانی ا  یو حت  شناختیرا م  نیحسسعد هم اماما عمربنلَّاِ   و  امام است  جهت خواستِ

امام  معرفت  و  شناخت  بدون  هرکس  پس  بمداشت  خود  مرگ   رد،یزمان  او  مرگ    یمرگ  مانند 

شد، عدم معرفت او و تکبرش    طانی است. آنچه باعث سقوط ش  یجاهل  یهاعرب  گریابوجهل و د

بدون    ینداریپس د را قبول داشت    امبرانیمعاد و پ  ،خدا   طانیا شلَّاِ  اهلل بود وهف ینسبت به خل

صادق  امام .ستیبخش ناهلل( مورد قبول خداوند و نجاتفهیزمان )خلامام تی شناخت و قبول ول 
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؛ «یاتیح  امیأدرکته لخدمته  أ»لو  :  ند یفرمای م   شانیزمان و مقام اامام  تیول  ت یدر اهم  السالمهیعل

م درک  را  او  دوران  م  میزندگ  یروزها  یهمه  کردمی»اگر  او  به  خدمت  در   .« ماندگذریرا 

 (۱۴۸  ص، ۵۱ نوار، ج)بحاراأل

 ی از ح  یو آگاه  میغافل  شانیاست و ما از ا  شانیکائنات وابسته به وجود ا  یتمام وجود ما و همه 

اما باور   میلم داربه وجود و حضور امام عِ  یعنی  شودی مانع گناه کردن ما نم  شانیو زنده بودن ا

اگر حجت خدا  »  ؛هلها«أرض ب»لول الحجه لساخت األ:  ندیفرمایم  السالملیهعصادق  امام .  میندار

 ص   ،األبصارالسالم عنعلیه  الغائبوجهاألستار عن  )کشف  .«بردیساکنانش را فرو م  ن،یزم  مسلماً  نبود

۱0۶ ) 

 . کندینم یما فرق   یبرا شانیبودن ا  بیحاضر و غا م یزمان را نشناسو مقام امام گاهیاگر جا

مانند ش امام  انیعیدرست  برا  رضاامام  ای صادق  زمان  مجالس روضه  در    ه یگر  نیحسامام  ی که 

 نداشتند. یزمانشان شناخت دیزیزمان و اما نسبت به امام کردندیم
 

 : زمان یا با شیطانیا با امام

در گروه   ای  یزمانت باش در گروه امام  دیبا  ای  ستین  یطرفیآخرالزمان دوران تماشاگر بودن و ب

  وست، یدر جنگ جمل از سپاه دشمن کناره گرفت اما چون به سپاه امام نپ  نکهیبا ا  ریزب   .مقابل او

رفت و در دفاع   نیحسامام  یاریشد چون بعد از ترک سپاه دشمن به    یر بهشتاست؛ حُ  یجهنم

 ی هست   اهیس  ای . در آخرالزمان  میخود را مشخص کن  تیوضع  دیما با  ی. همهشد  دیشه  شانیا  از

دشوار است. آخرالزمان   طیبه نام حد وسط وجود ندارد. در آخرالزمان شرا  ی زیچ  د؛یسف   ایو  

  ل ی دل  نیبه هم  کندیرا دشوار م  یندار ید  ،طیشرا  نیلهو و لعب و تجارت است و هم  یعرصه

م  ندارانید ا  نتظران و  عظ  ن یدر  آنها  پاداش  و    مورد در    امبریپ .  است  میعصر شاخص هستند 

امام فرمود:  منتظران  آخرالزمان  در  إ  ،یعَل  ای»زمان  النَّاسِ  أعظَمُهُم    ماناًیأعجَبُ  قَومٌ    ناًیق یوَ 

  ی آله وَ حُجِبَ عَنهُم الحُجَّةُ فَآمَنوا بِسَوادٍ عَلوهیعلاهللیصلَّ  یالنَّب  لحَقوا یالزَّمانِ لَم  آخِرِ  یفِ  کونونَ ی

از همهن ی)مهمتر  نیبتریعج  یعل  یا»  ؛«اضٍیبَ ا  یکسان  ی( مردم    نشانیقیبرتر و    مانشانیکه 

و نه حجَّت و    انددهیرا د  امبریکه نه پیدر حال  ندیآیکه در آخرالزمان م  اندیتر است کسانکامل
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 مان یکه در دستشان است( ا  ییهاهمان کتاب  یعنی)  ید یدر سف   یاهیحال به س  نیع   امام را در

 ( ۵۶، ص 77ج  نوار،بحاراأل).« آورندیم

در آخرالزمان سخت و مانند نگه داشتن آتش در کف دست است اما    یدارنیکه د  ستین  یشک

  در   ای  میو سعادتمند شو  میزمان باشامام  ارانی  یدر زمره   میخواهیکه م  میانتخاب کن  دیما با

 .طانیش ارانی یزمره
 

 ن:زمامعرفت امام راهکارهای رسیدن به 

  یرابطه  شانیو با ا   میزمان انجام دهبه معرفت امام  دنیدر جهت رس   یهرچه زودتر کار  دیپس با

از    ی. برخکنندیم   یاریمحبت و معرفت    نیبه ا   دنیما را در رس  ، امور  ی. برخمیبرقرار کن   یقلب

 ز: آنها عبارتند ا

 .میده ش یو... شناخت خود نسبت به امام را افزا یکتاب، گوش دادن سخنران یبا مطالعه  •

برخ • انجام  امام  یبا  محبت  کارها  دلاز  در  را  ن  مثالً  میده  شیافزا  مانیهازمان  از    ابتیبه 

را    میکنیکه قرائت م  یثواب قرآن  ایو    میقرآن بخوان  شانیاز ا  ابتیبه ن  میزمان صدقه دهامام 

 م. یبرو ارتیاز امام به ز  ابتیبه ن م یکن هیهد شانیبه ا

امام  • کنبا  برقرار  ارتباط  دق  مثالً  میزمان  روزانه  قهیچند  زمان  با    یاز  را صرف صحبت  خود 

 .میبده شانی خود را به ا ی روزانه  یهاتیاز فعال یو گزارش میزمان کنامام 

 .کار است( نیترسخت نی)که البته ا میرا کنار بگذار یزمان گناهبه خاطر امام •
 

 :انتظار عمل

 ی برا  دیاست. با  «یو فراد  ی»ان تقوم هلل مثن  یکار است. عرصه  یآخرالزمان، عرصه  یعرصه

آتش   دی. بامیباش  گرانیمنتظر د دی و نبا میکار کن شانی ظهور ا یسازنهیزمان و در جهت زمامام 

  م انجا  یبرا  یادیز  یهاسقوط کند. راهزمان  امام  یخانهعهی که ش  میو اجازه نده  میباش  اریبه اخت 

را بدون    یاخانه  تواندیدارد م  یخوب   یمال  ت یوضع  یبه طور مثال اگر فردکار وجود دارد    نیا

اخت  در  اجاره  م  یجوانان  اریگرفتن  ا  خواهندی که  با  بدهد  قرار  کنند  او   تین  نیازدواج  اگر  که 

نم تعج  شودی ازدواج کند دچار گناه  باعث  م  لیو کم شدن گناهان  امام    ک ی.  شودیدر ظهور 
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ست و  زمان بسازد و... هرکس در هر پُامام  یهاعهیش  یامن برا  یهاخانه  تواندیعمران م  دسمهن

امام  یرابطه  دیبا  یمقام با  را  تنظخود  و  مشخص  خود  :  دیفرمایم  ینیخمامام  .کند  میزمان 

شروع    یهنقط  رانی. انقالب مردم استین  رانیبدانند که انقالب ما محدود به ا  دیمسئولن ما با»

مسلمانان و   یهانقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمدارى حضرت حجت است که خداوند بر هم

منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادى و مادى اگر   انیجهان

مسئولظهلح وظ   ن یاى  از  خفهی را  و  بزرگ  خطرى  کند،  منصرف  دارند  عهده  بر  که    انتى یاى 

  یهدولت جمهورى اسالمى تمامى سعى و توان خود را در ادار  دیرا به دنبال دارد. با  نیسهمگ

  جادیانقالب که ا  میکه آنها را از اهداف عظ   ستیبدان معنا ن  نیولى ا  دیهرچه بهتر مردم بنما

 (3۲7، ص ۲۱امام، ج  فهی)صح «اسالم است منصرف کند. هانىحکومت ج

  ی اد یو بزرگان ز  نیمسئول  ،خیدر طول تار  .خود بترسند  گاهیجا  تیاز حساس  دیما با  نیمسئوللذا  

  ،یسامر،  از سرنوشت قارون  دیسقوط آنها شد. با  باعث  یازدگیبودند که غفلت و دن  اءیدر کنار انب 
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