
َمــاٌن 
َ
ُجــوَم أ لّنُ

َ
 ا

َ
ّن

َ
َكَمــا أ ْرِض 

َ ْ
ل

َ
ْهــِل ا

َ
َمــاٌن ِل

َ
ــي أ : ِإّنِ

َ
َمْهــِدي؟جع؟ َقــال

ْ
َعــِن ال

ــَماِء.  لّسَ
َ
ْهــِل ا

َ
ِل

امــام مهــدی؟جع؟ فرمودنــد: مــن بــرای اهــل زمیــن امــن و امانــم، همــان 
گونــه کــه ســتارگان آســمان امــن و امــاِن اهــِل آســمانند.

ْمــِر َكَمــْن 
َ ْ
ل

َ
ا ا

َ
: َمــْن َمــاَت ِمْنُكــْم َو ُهــَو ُمْنَتِظــٌر ِلَهــذ

َ
َعــْن أِبــي َعْبــِداهلل؟ع؟ َقــال

ْســَطاِطِه. 
ُ
َقاِئــِم ِفــي ف

ْ
ل
َ
ُهــَو َمــَع  ا

امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: هــر کــس از شــما کــه در حــال انتظــار ظهــور 
کــه در  کســی اســت  حضــرت مهــدی؟جع؟ از دنیــا بــرود، همچــون 

ــرد.  ــه ســر می ب خیمــه و در معیــت آن حضــرت، در حــال جهــاد ب

 ِعيَســى 
َ

؟جع؟ ِإَذا َخــَرَج َنــَزل َمْهــِدّيُ
ْ
ل
َ
ِتــَي ا ّيَ : ِمــْن ُذّرِ

َ
ِبــي؟لص؟ َقــال

ّ
َعــِن الَن

َفــُه. 
ْ
ــى َخل

َّ
َمــُه َو َصل

َ
َقّد

َ
َيــَم ِلُنْصَرِتــِه ف ْبــُن َمْر

گرامــی اســام؟لص؟ فرمودنــد: مهــدی؟جع؟ از فرزنــدان مــن  رســول 
اســت؛ زمانــی کــه قیــام می کنــد، عیســی بــن مریــم؟ع؟ جهــت نصــرت 
ی او )از آســمان( فــرود می آیــد و حضرتــش را بــرای نمــاز مقــّدم  و یــار

مــی دارد و بــه او اقتــدا می نمایــد.

َبــاََء َعــْن 
ْ
ل
َ
هلُل ا

َ
ــُع ا

َ
ْوِصَيــاِء َو ِبــي َيْدف

َ ْ
ل

َ
َنــا َخاَتــُم ا

َ
: أ

َ
َمْهــِدي؟جع؟ َقــال

ْ
َعــِن ال

ْهِلــي َو  ِشــيَعِتي. 
َ
أ

ــه  ــا هســتم و ب ــد: مــن ختم کننــدۀ راه اوصی امــام مهــدی؟جع؟ فرمودن
وســیلۀ مــن، خــدا باهــا را از اهــل بیــِت مــن و شــیعیانم دفــع می نمایــد.

ج معنایـش ایـن نیسـت کـه انسـان  انتظـار فـر
نزند،صرفـًا  کاری  هیـچ  بـه  دسـت  بنشـیند، 
دل خـوش کنـد به اینکه مـا منتظر امام زمان؟ع؟ 

 . هسـتیم
انتظـار، دسـِت قاهـِر قدرتمنـِد الهِی ملکوتی اسـت 
کـه بایـد بیایـد و بـا کمـک همیـن انسـان ها سـیطرۀ ظلـم را از بیـن ببـرد 
پرچـم  و  کنـد  کـم  حا مـردم  زندگـی  در  را  عـدل  و  کنـد  غالـب  را  حـق  و 
توحیـد را بلنـد کنـد و انسـان ها را بنـدۀ واقعـی خـدا بکنـد. تشـکیل نظـام 
جمهـوری اسـامی یکـی از مقدمـات ایـن حرکـت عظیـم تاریخـی اسـت.

آن روز که یاران مهدی؟ع؟ جمع می شوند
بیــت؟ع؟  اهــل  از  کــه  متعــددی  روایــات  در 
ِت 

ْ
ْیــَن ٰمــا َتُکوُنــوا َیــأ

َ
بــه مــا رســیده، جملــۀ »أ

حضــرت  اصحــاب  بــه  َجِمیعــًا«  اهّٰلُل  ِبُکــُم 
مهــدی؟جع؟ تفســیر شــده اســت.  از جملــه 
؟ع؟  باقــر امــام  از  کافــی  روضــۀ  کتــاب  در 
می خوانیــم کــه بعــد از ذکــر ایــن جملــه فرمــود:  
ِبْضَعــَة 

ْ
َثِماَئــِة َو َال َا

َ
َقاِئــِم َالّث

ْ
ْصَحــاَب َال

َ
»َیْعِنــي أ

َمْعــُدوَدُة 
ْ
ــُة َال ّمَ

ُ ْ
 َو ُهــْم َو َاهّٰلِل َال

َ
َعَشــَر َرُجــًا َقــال

َواِحــَدٍة  َســاَعٍة  ِفــي  َاهّٰلِل  َو  َیْجَتِمُعــوَن   
َ

َقــال
یــِف«؛ یعنــی منظــوِر جملــه،  َخرِ

ْ
َال َکَقــَزِع  َقــَزٌع 

و  ســیصد  کــه  قائــم؟جع؟  امــام  اصحــاب 
ســوگند  خــدا  بــه  هســتند؛  نفرنــد،  ســیزده 

ِة.  هِل الَجّنَ
َ
: الَمهِدی؟جع؟ طاووُس أ

َ
ِبي؟لص؟ َقال

ّ
َعِن الَن

اهــل  طــاووس  مهــدی؟جع؟  فرمودنــد:  اســام؟لص؟  گرامــی  رســول 
اســت. بهشــت 

َفَرِج.
ْ
ل
َ
ِتي ِاْنِتَظاُر ا ّمَ

ُ
ْعَماِل أ

َ
َضلُ أ

ْ
ف

َ
: أ

َ
ِبي؟لص؟ َقال

ّ
َعِن الَن

رســول گرامــی اســام؟لص؟ فرمودنــد: برتریــن اعمــال امــت مــن، انتظــار 
َفــَرج و ظهــور امــام مهــدی؟جع؟ اســت.

َذِلــَك   
َ

ــِإّن
َ
ف َفــَرِج 

ْ
ل
َ
ا ِبَتْعِجيــِل  َعــاَء 

ُ
لّد

َ
ا ْكِثــُروا 

َ
أ  :

َ
َقــال َمْهــِدي؟جع؟ 

ْ
ال َعــِن 

ُجُكــْم.  َر
َ
ف

یــاد دعــا  امــام مهــدی؟جع؟ فرمودنــد: بــرای تعجیــل در ظهــور مــن ز
کنیــد کــه خــوِد ایــن دعــا کــردن، َفــَرج و نجــات شــما اســت.

ْنَكَرِني. 
َ
َقْد أ

َ
ِدي ف

ْ
َقاِئَم ِمْن ُول

ْ
ل
َ
ْنَكَر ا

َ
: َمْن أ

َ
ِبي؟لص؟ َقال

ّ
َعِن الَن

کــه حضــرت قائــم )امــام  رســول گرامــی اســام؟لص؟ فرمودنــد: کســی 
مهــدی؟جع؟( را – کــه از فرزنــدان مــن اســت – در دوران غیبتــش ُمنِکــر 

شــود، بــر حالــت جاهلیــِت قبــل از اســام از دنیــا خواهــد رفــت.

ــا   َيْعــُزُب َعّنَ
َ
ْنَباِئُكــْم َو ال

َ
ُمَنــا ِبأ

ْ
ــا ُيِحيــُط ِعل

َ
ِإّن

َ
: ف

َ
َمْهــِدي؟جع؟ َقــال

ْ
َعــِن ال

ــْم  ْخَباِرُك
َ
ــْن أ ــْيٌء ِم َش

یــم و هیــچ  امــام مهــدی؟جع؟ فرمودنــد: مــا از اوضــاع شــما کامــًا باخبر
چیــز از احــوال شــما بــر مــا پوشــیده نیســت.

بــه  از »امــة معــدودة« آن هــا هســتند؛  منظــور 
خــدا ســوگند در یــک ســاعت همگــی جمــع 
کــه  می شــوند، همچــون پاره هــای ابــر پائیــزی 

می گــردد! کــم  مترا و  جمــع  تندبــاد،  اثــر  بــر 
َو  َذِلــَك  »َو  نقل شــده:  نیــز  رضــا؟ع؟  امــام  از 
ْیــِه َجِمیــَع 

َ
ــْو َقــاَم َقاِئُمَنــا َیْجَمــُع َاهّٰلُل ِإل

َ
َاهّٰلِل ِإْن ل

ــَداِن«؛ یعنــی بــه خــدا 
ْ
ُبل

ْ
ِشــیَعِتَنا َمــْن َجِمیــِع َال

ســوگند هنگامی کــه حضــرت مهــدی؟جع؟ 
قیــام کنــد، تمــام پیــرواِن مــا را از تمــاِم شــهرها 
ایــن  شــک  بــدون  می کنــد.  جمــع  او  گــرد 
کــه  آیــه اســت؛ چرا از مفاهیــِم بطــوِن  تفســیر 
گاه  قــرآن  آیــات  روایــات،  طبــق  می دانیــم 
کــه یــک معنــی ظاهــر  معانــی متعــددی دارد 

و همگانــی عمومــی اســت و دیگــری، معنــی 
درونــی و به اصطــاح بطــن آیــه اســت کــه جــز 
کــه  کســانی  و  امامــان؟مهع؟  و  ؟لص؟  پیامبــر

نیســتند. گاه  آ آن  از  بخواهــد،  خــدا 
روایــات  ایــن  حقیقــْت  در   : دیگــر تعبیــر  بــه 
قــدرت  کــه  خدایــی  اســت،  آن  بــه  اشــاره 
در  را  انســان ها  ِک  خــا کنــدۀ  پرا ذرات  دارد 
ی  قیامــت از نقــاِط مختلــِف جهــان جمــع آور
حضــرت  یــاران  می توانــد  به آســانی  کنــد، 
مهــدی؟جع؟ را در یــک روز و یــک ســاعت 
بــرای افروختــن نخســتین جرقه هــای انقــاب 
و  الهــی  عــدِل  حکومــِت  تاســیس  به منظــور 
نمایــد. و ســتم، جمــع  بــه ظلــم  دادِن  پایــان 

تفسیر نمونه ج 1 ص 503 الی 504 : 

بحاراالنوار ج ۵۲ ص ۱۲۶

بحاراالنوار ج ۵۳ ص ۸۰

بحاراالنوار ج ۵۰ ص ۳۱۷

الغیبة شیخ طوسی ؟هر؟ ج ۱ ص ۲۴۶

بحاراالنوار ج ۷۵ ص ۳۸۰

بهجة النظر ج ۱ ص ۱۶۴

من امیدوارم که إن شاءاهلل برسد روزی که آن 
وعـدۀ مسـلِم خـدا تحقـق پیـدا کنـد و مسـتضعفان 
مالـک ارض بشـوند. ایـن مطلب وعدۀ خداسـت و 
تخلـف نـدارد؛ منتهـا آیـا مـا درک کنیـم یـا نکنیـم، 
کـه مـا در ایـن  آن بـه دسـت خداسـت. آن چیـزی 
وقـت، در ایـن عصـر وظیفـه داریـم، آن مهـم اسـت. همـه انتظـار داریـم 
وجـود مبـارک ایشـان را؛ لکـن بـا انتظـاِر تنهـا نمـی شـود؛ بلکـه بـا وضعی 
کـه بسـیاری دارنـد، اصـًا انتظـار هـم نیسـت. مـا بایـد ماحظـۀ وظیفـۀ 

فعلـی و شـرعی و الهـِی خودمـان را بکنیـم .

احاديث كاس

احاديث مباحثه

رهبر معظم انقاب ؟بد؟رهبر كبير انقاب ؟هر؟

بحار االنوار ج ۵۳ ص ۱۷۴

می  کر هفته نامه اخالیق خلق 
حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

) امنی الدوله _ فیلسوف الدوله ( 
ی اخالق  حوزه علمیه جماز

 سال اول / مشاره هفدهم
هفته دوم شعبان 1443
هفته چهارم اسفند 1400

امام خمینی ؟وضر؟: در راس همه امور تهذیب نفس است.

والدت امام زمان ؟جع؟

ُکّلِ َشْیٍء َقِدیٌر هّٰلَل َعلٰی 
َ
 ا

َ
 ِإّن

ً
هّٰلُل َجِمیعا

َ
ِت ِبُکُم ا

ْ
ْیَن ٰما َتُکوُنوا َیأ

َ
َخْیٰراِت أ

ْ
ل
َ
اْسَتِبُقوا ا

َ
یٰها ف ِ

ّ
َو ِلُکّلٍ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَول

هــر طایفــه ای قبلــه ای دارد کــه خداونــد آن را تعییــن کــرده اســت )بنابرایــن زیــاد دربــارۀ قبلــه گفتگــو نکنیــد و به جــای آن( در نیکی هــا و اعمــال خیــر 

وز رســتاخیز( حاضــر می کنــد؛ زیــرا  بــر یکدیگــر ســبقت جوییــد و هــر جــا باشــید خداونــد شــمارا )بــرای پــاداش و کیفــر در برابــر اعمــال نیــک و بــد در ر

آیه 148 سوره مبارکه بقرهاو بر هر کاری توانا است.

والدت حضرت حجت امام زمان؟جع؟ بر تمامی منتظران  ظهور مبارک باد.

کمال الدین و تمام النعمه ج ۲ ص ۴۱۲

امالی شیخ صدوق ؟هر؟ ج ۱ ص ۲۱۸ 
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بایــد بــه اســتقبال نیمــه شــعبان 
بــزرگ  بســیار  ایــن شــب  رفــت. 
بــه  تعلــق  ضمــن  در  و  اســت 
مــا  و  دارد  زمــان؟جع؟  امــام 
منتظــر  می گوییــم  همــه 
امــام زمــان؟جع؟ 

گــر ا هســتیم.  
مســافری  کســی 
و  باشــد  داشــته 
انتظــار بازگشــت او را بکشــد، انتظــار وقتــی صــدق می کنــد کــه بــرای 

بکنــد. ی  کار خــود،  مســافرِ  آمــدِن 
کســی مثــًا بــه مکــه رفتــه و می خواهــد مراجعــت بکنــد، شــخصی کــه 
منتظــر اوســت، فرش هــا و پرده هــا و شــکل ظاهــرِی خانــه را درســت 
ــایل را  ــذارد، وس ــیرینی می گ ــاند، ش ــربت می جوش ــد، ش ــم می کن و منظ

کمــا هــو فراهــم می کنــد.
؟ع؟ می فرمایند:  حضرت امام باقر

چنانچــه شــما انتظــار امامتــان را می کشــید، می بایســت رفتارتــان در 
ــه اخــاق حســنه، در آن حــد  ــرِک محرمــات و تخلــق ب واجبــات و در ت
یــد باشــد. بایــد کوشــش کنیــد، بایــد در حــد تــوان کوشــش  کــه تــوان دار

کنیــد کــه موردپســند و رضــای آن حضــرت؟ع؟ باشــید.

وظیفۀ منتظران
تـا آمادگـی هـای فردی و اجتماعی در مردم ایجاد 
نگـردد، حضـرت مهـدی؟جع؟ قیـام نمـی کننـد. 
بنابرایـن مهـم تریـن پرسـش بـرای هـر فـرِد مؤمـن در 
دوران غیبـِت آن حضـرت؟ع؟، ایـن اسـت کـه بـا 
انجـام دادن چـه اعمالـی و متخلـق شـدِن بـه چـه اخاقـی، مـی تـوان بـه 
ظهـور آن حضـرت؟جع؟ کمـک کـرد و اصـواًل یـک مسـلمان، در دوران 

غیبـت، چـه وظایفـی بـر عهـده دارد؟ 
ایـن  بـه  فراوانـی  هـای  پاسـخ  معصومیـن؟مهع؟  سـخنان  مجموعـه  در 

شـود: مـی  اشـاره  آنهـا  از  برخـی  بـه  کـه  شـده  داده  پرسـش، 
»دعا برای تعجیل فرج«

امـام  واقعـی  پیـروان  آن،  واالی  جایـگاه  و  دعـا  مهـم  نقـش  بـه  توجـه  بـا 
، هـر صبـح و شـام بـا تمـام  زمـان؟جع؟ افـزون بـر تکلیـف هـای دیگـر

کننـد.  مـی  دعـا  حضـرت؟ع؟  آن  فـرج  تعجیـل  بـرای  وجـود، 
آنـان از خداونـد متعـال درخواسـت مـی کننـد کـه بـا ظهـور هرچـه سـریع 
تـرِ آن حضـرت؟ع؟، دل هـای آنهـا را روشـن سـازد تـا در سـایۀ حکومـِت 
دسـت  واقعـی  سـعادِت  بـه  الهـی،  آخریـِن  حجـِت  آن  جهانـِی  عـدِل 
؟جع؟ بـه شـیعیان سـفارش  یابنـد. وجـوِد مبـارِک حضـرت ولـی عصـر

مـی کننـد:
و  فـرج  زیـرا  کنیـد؛  دعـا  بسـیار  مـن،  ظهـور  و  فـرج  در  تعجیـل  »بـرای   

اسـت«. آن  در  شـما  کار  گشـایش 

»محزون بودن در فراق امام زمان؟جع؟«
انـدوه  و اظهـار  ؟مهع؟، ندبـه  ائمـۀ اطهـار ابعـاد مسـلم در سـیرۀ  از  یکـی 

اسـت.  مهـدی؟جع؟  حضـرت  فـراق  در  شـدید 
ایـن امـر در نـوع خـود، نوعـی آمـوزش بـه پیـروان راسـتین مکتـب اهـل 

اسـت. بیـت؟مهع؟ 
ی فرزند   گروهـی از یـاران امـام صادق؟ع؟ ایشـان را دیدنـد که مانند پدر

مـرده، بـا دلـی سـوزان در فـراق عزیزی گریه می کنـد و می فرماید:
بـوده و زمیـن را بـر مـن  ، خـواب از چشـمانم ر  ای آقـای مـن، غیبـت تـو

کـرده اسـت... تنـگ 
یافتنـد کـه آن حضـرت؟ع؟ بـه یـاد سـختی فراق   چـون دقـت کردنـد، در
دوراِن غیبـِت فرزنـِد خـود؛ حضـرت مهـدی؟جع؟، چنیـن نالـه و ندبـه 

کنند. مـی 

ثمــرٔه انجــام وظیفــه، ثــواب هــم خیمــه بــودن بــا 
امــام زمان؟جع؟:

آن کســانی کــه وقــت بــرای ظهــور تعییــن کرده انــد، 
ید کــذب می گویید  بــه ایــن افــراد بگوییــد شــما دار
و بــه آن کســانی کــه خیلــی خیلــی عجلــه می کننــد 

بگوییــد کــه عجلــه نکنیــد. 
گاهــی اوقــات فاصلــۀ بیــن یــک منجــی مثــل عیســی مســیح؟ع؟ تــا آقــا 

ــد.  ــول می کش ــا ط ــه قرن ه ــال ها، بلک ــول اهّٰلل؟لص؟ س رس
، خداوند صدسال حالت موت قرار داد. برای ُعَزْیرِ پیامبر

 بعضی هــا بــه دنیــا آمدنــد و از دنیــا رفتنــد و پیامبر خودشــان را ندیدند. 
فاصلــۀ دو منجــی ممکــن هســت چنــد صدســال حتــی چندیــن قــرن 

طــول بکشــد.
ی اهّٰلِل«؛

َ
ُه إل

َ
َفَرِج َفإّن

ْ
 »أّما ُظُهوُر ال

ــد وقتــش  ــد متعــال اســت و بای  بحــِث ظهــور کامــًا در دســتان خداون
برســد.

 البتــه مــا بایــد وظیفــۀ مــان را انجــام بدهیــم و اینکــه در زندگی مــان 
غفلــت نکنیــم. 

کــه بایــد انجــام بدهیــم؛ منتهــی خــوِد  یــم  مــا وظیفــه ای ظاهــری دار
اســت.  متعــال  خداونــد  دســت  در  ظهــور 

چــون بعضــی از اشــخاص می گفتنــد کــه چــون ظهــور دســِت خداونــد 
ــه انتظــار بنشــینیم؛ نــه؛  ی انجــام ندهیــم و ب اســت، پــس مــا هیــچ کار
کــردی؛ بلکــه  گــر وظیفــه ات را انجــام ندهــی، درواقــع کوتاهــی  شــما ا

معصیــت انجــام دادی. 
گر وظیفۀ تان را انجام بدهید، فرمود:  چنان که ا

ــان؟جع؟  ــام زم ــۀ ام ــن االن در خیم ــه همی ــت ک ــن اس ــِل ای ــت مث درس
هســتید. 

شــاید یــک شــخصی خدمــت امــام زمــان؟جع؟ برســد، ولــی وظیفــه اش 
را انجــام نــداده باشــد.

چه بسیار
ْیــِس َقَرِنــی کــه امــام زمانــش را، پیامبــر خــودش را، وصــِیّ  ِو

ُ
 کســی مثــل أ

؟لص؟ عاشــِق آن شــخص بــوده  زمانــش را ندیــده باشــد، ولــی پیامبــر
باشــد.

 بــرای اینکــه آن شــخص وظیفــه اش را انجــام داده اســت و بعــد هــم 
ْیــِس َقَرِنــی توفیــق شــهادت نیــز پیــدا می کنــد. ِو

ُ
أ

آيت اهلل حق شناس؟هر؟

استاد مير هاشم حسينى ؟ظفح؟ آيت اهلل جاودان ؟ظفح؟

سؤال: 
امــام  بــا  خــود  معنــوِی  رابطــه  تقویــت  بــرای 
زمــان؟جع؟ چــه برنامه هــای عملــی ای را توصیــه 

؟ ییــد ما می فر
 و کــدام دســتورالعمل مجــرب بــرای دیــدار بــا امــام 

زمــان؟جع؟ موثرتــر می باشــد؟
جواب: 

کــردن  بهتریــن برنامــۀ عملــی پــس از تصحیــح اعتقــادات و محکــم 
گاهــی از وظایــف شــرعی )واجبــات و محرمــات( در تمامــی  آن هــا، آ

شــئون زندگــی و عمــل دقیــق بــه آن هاســت.
گاهــی  ارتبــاط خــود را بــا عالمــان و مجالــس دینــی قــوی گردانیــد؛ کــه آ
امامــت  و  قیامــت  توحیــد،  بــه  نســبت  را  انســان  معرفتــِی  و  دینــی 

می بخشــد. اســتحکام 
و در ادامــه، توســل مســتمر بــه امــام زمــان؟جع؟ بــا خوانــدِن دعــای 
عهــد، صدقــه بــرای ســامتی حضــرت؟جع؟ و دعــا بــرای ســامتی 
و فــرج بــا عافیــت خــود بهتریــن دســتورالعمل بــرای ارتبــاط قــوی بــا 

می باشــد. حضــرت؟جع؟ 
توفیــق دیــدار حضــرت بــدون طهــارت اعتقــادی، فکــری، اخاقــی و 

گــون زندگــی حاصــل نمی شــود. گونا عملــی در شــئون 

آيت اهلل تحریری ؟ظفح؟

خوشــا بــه حــال اشــخاصی کــه ثابــت قــدم هســتند در زمانــی کــه امــام 
زمانشــان در غیبــت اســت: 

»طوبــي لُهــم! طوبــي لُهــم! طوبــي للثابتیــن علــي أمرنــا فــي ذلــك الزمــان« 
خوشــا بــه حــال آن اشــخاصی کــه در زمانــی کــه امــام؟جع؟ در پــس 
پــرده غیبــت اســت، اســتقامت در دینشــان دارنــد و غیرممکــن اســت 

خافــی عمــدًا _ خــدا نکنــد إن شــاءاهّٰلل _ از آن هــا ســربزند.
ــراى برخــی از شــیعیان، غیبــت هماننــد شــهود اســت.  در آخرالزمــان ب

حضــرت فرمــود: 
ــُل  ْفَض

َ
ــوِرِه أ ــَن ِلُظُه ُمْنَتِظرِی

ْ
ــِه َو َال ــَن ِبِإَماَمِت َقاِئِلی

ْ
ــِه َال ــاِن َغْیَبِت ــَل َزَم ْه

َ
 أ

َ
»ِإّن

َو  ُعُقــوِل 
ْ
َال ِمــَن  ْعَطاُهــْم 

َ
أ ــی 

َ
َتَعال َو  َتَبــاَرَك  َاهّٰلَل   

َ
ّن

َ
ِل َزَمــاٍن  ُکّلِ  ْهــِل 

َ
أ ِمــْن 

ــاَهَدِة«؛  ُمَش
ْ
ــِة َال

َ
ــْم ِبَمْنزِل ــُة ِعْنَدُه َغْیَب

ْ
ــِه َال ــا َصــاَرْت ِب ــِة َم َمْعرَِف

ْ
ــاِم َو َال ْفَه

َ ْ
َال

یعنــی کســانی کــه در زمــان غیبــت امــام زمــان؟جع؟ قائــل بــه امامــت 
او بــوده و انتظــار فرجــش را می کشــند، افضــِل افــراِد کِل زمــان هســتند و 
پــروردگار چنــان عقــل و فهمــی بــه آنــان داده اســت کــه غیبــت در نــزد 

آن هــا به منزلــۀ شــهود اســت.
 غیبــت بــراى آن هــا معنایــی نــدارد! ایــن اشــخاصی کــه ایــن منزلــت را 
کــرم؟لص؟ جهــاد  پیــدا می کننــد، ماننــد کســانی اند کــه در حضــور نبی ا
ُصــوَن َحّقــًا َو ِشــیَعُتَنا ِصْدقــًا«؛ یعنــی آن هــا 

َ
ُمْخل

ْ
ِئــَك َال

َ
ول

ُ
کرده انــد. »أ

حقیقتــًا شــیعیان مــا هســتند، آن هــا مخلصــون هســتند.
زمانــت  امــام  بــا  رابطــه اى  آیــا شــما چنیــن   فهمیــدى داداش جــون ؟ 

ى ؟ دار

اِدِق؟ع؟ :  َعِن الَصّ
ــُه 

َ
ُمِطیِعیــَن ل

ْ
ُمْنَتِظرِیــَن ِلُظُهــوِرِه ِفــي َغْیَبِتــِه َو َال

ْ
»ُطوَبــی ِلِشــیَعِة َقاِئِمَنــا َال

ْیِهــْم َو اٰل ُهــْم َیْحَزُنــوَن«؛ 
َ
ِذیــَن اٰل َخــْوٌف َعل

َّ
ْوِلَیــاُء َاهّٰلِل َال

َ
ِئــَك أ

َ
ول

ُ
ِفــي ُظُهــوِرِه أ

یعنــی خوشــا بــه حــال شــیعیاِن قائــِم مــا، آن اشــخاصی کــه در غیبــت 
! وقتی کــه  امــام زمــان؟جع؟ منتظــرِ ظهــورش هســتند. امــا رفقــای عزیــز
؟ع؟ ســؤال می کننــد: یابــن رســول اهّٰلل؟لص؟! انتظــاِر قائــم  از امــام باقــر
بایــد  مــا،  قائــم  منتظریــن  فرمودنــد:  حضــرت  چیســت؟  معنایــش 
همیشــه در حــال امتثــال اوامــر مــا باشــند. امــرًا و نهیــًا. یعنــی کســانی کــه 
یــارت می کنیــم؟  می گوینــد: ای امــام زمــان؟جع؟! ِکــی مــا جمــاِل تــو را ز
گر اســتقامت کردند،  ی ماســت؛ ا تحفۀ شــان اســتقامِت در فرمان بردار
از افــراد بــارز منتظریــن امــام غایــب اســام هســتند. خــدا رحمــت کنــد 
مرحــوم آقــا شــیخ مرتضــی زاهــد؟هر؟ را کــه فرمودنــد: مــن یــک مبلغــی 
پــول مــورِد ضرورتــم بــود. یــک نامــه بــرای امام زمــان؟جع؟ نوشــتم. عرض 
کــردم:  مــن نمی توانــم ایــن نامــه را داخــِل چاه هــای امــام زاده ابوالحســن 
ی بــود  بیانــدازم و فعــًا فراغــت ایــن کار را نــدارم. اصــًا ســّن ایشــان طــور
کــه نمی توانســتند ایــن کار را بکننــد. شــاید هــم نمی خواســتند کســی از 
برنامــۀ ایشــان مطلــع شــود. فرمودنــد: نامــه را بــردم در بــازاِر حلبی ســازها 
کــه یــک نهــری ســر آن کوچــه، مقابــل کتابخانــه بــود؛ آنجــا آداب را به جــا 
آوردم و نامــه را در نهــر انداختــم و حاجتــم را درخواســت کــردم. تقریبــًا 
، حاجــت مــن روا شــد. قضیــه بــه ایــن  شــاید ســاعت پنــج بعدازظهــر

شــکل اســت آقــا جــون مــن!

»اقتدا به امام زمان؟ع؟«

هنگامـی کـه انسـان، کسـی را بـه عنوان امـاِم معصوم، مقتـدای خود قرار 
ی کند. داد، بایـد در همـۀ رفتارهـا و کردارها از او پیرو

 یکـی از ویژگـی هـای حضـرت مهـدی؟جع؟ بـی اعتنایـی بـه دنیـا و 
یسـتی اسـت.  سـاده ز

آیـا فـردی کـه غـرق در لـذت هـای دنیوی اسـت، مـی تواند ادعـا کند که 
؟جع؟ هسـتم. مـن پیـرو امام عصر

 بارزترین صفت امام زمان؟جع؟، عدالت و دادگستری است.
توانـد ادعـای  روا مـی دارد، مـی  بنـدگان خـدا، سـتم  بـه  کـه  کسـی  آیـا   

باشـد؟  داشـته  را  حضـرت؟ع؟  آن  بـودن  شـیعه 
کرم؟لص؟ می فرمایند: پیامبر ا

کنـد، در  را درک  اهـل بیـت؟جع؟  قائـم  کـه  کـس  آن  بـه حـال   خوشـا 
کـه در زمـان غیبـت آن حضـرت؟ع؟ بـه او تأسـی داشـته اسـت. حالـی 
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تاثیــر شــناختن نفــس 
در تهذیــب اخــاق 

خــود،  شــناختن 
بــه  شــوق  موجــب 
کمــاالت و تهذیــب اخــاق  تحصیــِل 
»رذایــل«  دفــع  در  ســعی  باعــث  و 

؛ د د می گــر
حقیقــت  بعدازآنکــه  آدمــی  کــه  زیــرا   
کــه  دانســت  و  شــناخت  را  خــود 
حقیقــت او »جوهــری« اســت از »عالــم 
ملکــوت« کــه بــه ایــن عالــم جســمانی 

باشــد، آمــده 
چنیــن  کــه  می افتــد  فکــر  ایــن  بــه   
و بی فایــده  را عبــث  جوهــری شــریف 
بــه ایــن عالــم نفرســتاده اند و ایــن گوهــرِ 
صندوقچــۀ  در  یچــه  باز بــه  را  قیمتــی 

ننهاده انــد. بــدن 
خــود  مــن  گویــی  کــه  اســت  گاه  و 
خــود  حقیقــت  بــه  و  شــناخته ام  را 

 . م ه ا ســید ر
زنهــار کــه ایــن نیســت مگــر از بی خبــری 

و بی خــردی. 
عزیزِ من 

ســعادت  کلیــد  را  شــناختن  چنیــن 
نشــاید و ایــن شناســایی تــو را به جایــی 
نرســاند کــه ســایر حیوانــات نیــز بــا تــو 
آن هــا  و  ایــن شــناختن شــریک اند  در 

نیــز خــود را چنیــن شناســند؛
از ظاهــرِ خــود نشناســی  تــو  کــه  یــرا  ز  
و  پــای  و  دســت  و  ی  رو و  ســر  مگــر 
گوشــت و  گــوش و پوســت و  چشــم و 
از باطــن خــود ندانــی مگــر ایــن قــدر کــه 
چــون گرســنه شــوی غــذا طلبــی و چــون 
ک شــوی در صــدد  کســی خشــمنا بــر 
تــو  بــر  شــهوت  چــون  و  برآیــی  انتقــام 

کنــد،  غلبــه 
امثــال  و  نمایــی  خواهــش  مقاربــت 

 . ین هــا ا
همــۀ حیوانــات بــا تــو در این هــا برابرنــد؛ 
پــس هــرگاه حقیقــت تــو همیــن باشــد 
پایــان،  از چــه راه بــر حیوانــات و چهار

می کنــی؟ مفاخــرت 
گــر تــو همیــن باشــی بــه چــه ســبب   و ا
خداونــِد عالــم تــو را بــر ســایر مخلوقــات 

ترجیــح داده اســت؛ 
پــس بایــد کــه حقیقــت خــود را طلــب 
کنــی و بفهمــی کــه خــود چــه چیــزی و 
چــه کســی و از کجــا آمــده ای و بــه کجــا 

خواهــی رفــت.
ــه چــه  ی چنــد و ب ــه ایــن منزلــگاه روز  ب
کار آمــده ای و تــو را بــرای چــه آفریده انــد 
و ایــن اعضــا و جــوارح را بــه چــه ســبب 
بــه تــو داده انــد و زمــام قــدرت و اختیــار 
را بــه چــه جهــت در کــف تــو نهاده انــد؛ 
ــو چیســت و از  ــی کــه ســعادت ت و بدان

کــت تــو چیســت. چیســت و ها

فضائــل  فــی  فصــل 
رذائلهــا و  الخــاق 
فضائــل الخــاق مــن 
المنجیــات الموصلة 

رذائلهــا  و  البدیــة  الســعادة  إلــی 
للشــقاوة  الموجبــة  المهلــکات  مــن 
و  الثمانیــة  عــن  فالتخلــی  الســرمدیة، 
التحلــی بالولــی مــن أهــم الواجبــات. 
الحقیقیــة  الحیــاة  إلــی  الوصــول  و 
بدونهمــا مــن المحــاالت، فیجــب علــی 
کتســاب  ا فــی  یجتهــد  أن  عاقــل  کل 
الوســاط  التــی هــی  الخــاق  فضائــل 
و  الشــریعة  صاحــب  مــن  المثبتــة 
هــی  التــی  رذائلهــا  عــن  االجتنــاب 
کــة  الها أدرکتــه  قّصــر  لــو  و  الطــراف 
لــو خــرج  کمــا أن الجنیــن  البدیــة، إذ 
المتوســط  الرحــام  ملــک  طاعــة  عــن 
فــی الخلــق لــم یخــرج إلــی الدنیــا ســویا 
ســمیعا بصیــرا ناطقــا کذلــک مــن خــرج 
المتوســط  الحــکام  نبــی  طاعــة  عــن 
فــی الخلــق لــم یخــرج إلــی عالــم اآلخــرة 

کذلــک. 
ْعمــٰی َفُهــَو ِفــی 

َ
ٰکاَن ِفــی ٰهــِذِه أ »َو َمــْن 

ْعمــٰی«؛ کرجــل زرع زرعــا فنبــت 
َ
ِخــَرِة أ

ْ
اآل

فأمــر  یفســده  حشــیش  معــه  نبــت  و 
بقلعــه  الحشــیش  عــن  الــزرع  بتنقیــة 
ــه فأخــذ یجــز رأســه و یقطعــه  عــن أصل
فــا یــزال یقــوی أصلــه و ینبــت، فــإن 
هــی  القلــب  فــی  المذمومــة  الخــاق 
مغــارس المعاصــی فمــن لــم یطهــر قلبــه 
منهــا لــم تتــم لــه الطاعــات الظاهــرة، أو 
یــض بــه جــرب و قــد أمــر بالطــاء  کمر
لیزیــل مــا علــی ظهــره و یشــرب الــدواء 
لیقلــع مادتــه مــن باطنــه فقنــع بالطــاء 
فــی  یــد  یز مــا  متنــاوال  الــدواء  تــرک  و 
و  الظاهــر  یطلــی  یــزال  فــا  المــادة 
الجــرب یتفجــر مــن المــادة التــی فــی 

الباطــن. 
ئ الخــاق  ثــم إذا تخلــت عــن مســاو
الترتیــب  علــی  بمعالیهــا  تحلــت  و 
العلمــی اســتعدت لقبــول الفیــض مــن 
رب الربــاب و لــم یبــق لشــدة القــرب 
صــور  فیهــا  فترتســم  حجــاب،  بینهمــا 
الموجــودات علــی مــا هــی علیهــا، علــی 
ــة أی بحدودهــا و لوازمهــا  ســبیل الکلی
الذاتیــة المتنــاع إحاطتهــا بالجزئیــات 
تناهیهــا،  لعــدم  الجزئیــة،  حیــث  مــن 
الکلیــات  ضمــن  فــی  علمــت  إن  و 
لعــدم خروجهــا عنهــا و حینئــذ یصیــر 
ســرمدی  الوجــود  أبــدی  تامــا  موجــودا 
البقــاء، فائــزا بالرتبــة العلیــا و الســعادة 
و  اإللهیــة  للخافــة  قابــا  القصــوی، 
الرئاســة المعنویــة، فیصــل إلــی اللــذات 
الحقیقیــة و االبتهاجــات العقلیــة التــی 
مــا رأتهــا عیــون العیــان و لــم تتصورهــا 

الذهــان. عوالــی 

، وضايف منتظراِن ظهور
نسبت به امام زمان؟جع؟:

 

 انتظــار فــرج و ظهــور

آن حضرت؟جع؟
 

گریستن 
و اندوهگیــن بــودن از فــراق 

آن حضرت؟جع؟

 محبــوب نمــودن آن
 حضرت؟جع؟
در میان مردم

تحصیــل 
صفــات،  شــناخت، 

هــای  ویژگــی  و  آداب 
؟جع؟ ت حضــر

مداومت 
بــر خوانــدن دعــای عهــد در 

صبح ها

مداومت 
بر خواندن

 دعای غریق

 تشکیل
در حضــور   و 

و مناقــب  ذکــرِ   مجالــِس 
فضایل حضرت؟جع؟

 درخواست
 معرفــِت نســبت بــه آن

حضرت؟جع؟
از خداوند 

شناختن 
عامات 

ظهور آن حضرت؟جع؟

مداومت 
آل  دعــای  خوانــدن  بــر 

یاسین

خوشحال 
بــرای  مؤمنیــن  کــردن 

کسب 
رضایت حضرت؟جع؟

یارِت  ز
مشــاهِد  و  حــج 

؟مهع؟ بــه  مشــرفۀ ائمــۀ اطهــار
نیابت از حضرت؟جع؟

هنــگام  دل  خشــوِع 
یاد کردن

 آن حضرت؟جع؟

هدیه
ثــواب نمــاز و  کــردن 

عبــادات و صدقــه دادن بــه 
نیابت آن حضرت؟جع؟

ســفارش یکدیگــر بــه 
آن  غیبــت  زمــان  در  صبــر 

حضرت؟جع؟

صبر 
کردن بر

اذیــت و تکذیــب و ســایر   
محنت ها

مداومت
مســجد  بــه  رفتــِن  در 

جمکران

حفظ 
تمامی 

و  گنــاه  از  بــدن  اعضــای 
سعی در انجام ثواب

حفظ 
تمامی 

و  گنــاه  از  بــدن  اعضــای 
سعی در انجام ثواب

حکومــت  از  دفــاع 
عنــوان  بــه  اســامی 
ی؟جع؟ مهــدو حکومــت 

 
والیــت  از  تبعیــت 

فقیــه )بــه عنــوان نائــب آن 
) ؟جع؟ ت حضــر

مبارزه با مستکبرین عالم
... و

تقویت
 حیثیت نظامِی تشیع

کــردن و صدقــه  دعا
دادن برای سامتی
آن حضرت؟جع؟

وظائفوظائف
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ــالت خــوش آمــدی ــن امیــد رسـ ای آخریـ

خورشــید آسمـــان عـــدالت! خوش آمدی 

سر تا به پات قدر و جاللت! خوش آمدی

بنیان کــن اســاس ضاللــت! خــوش آمــدی

ــمان ــک آس ــن رش ــت زمی ــو گش ــدم ت ــا مق ب

یــا صاحب الزمــان عجــل علــی ظهــورک 

گرفــت جـــان  بـــاز  تـــو  والدت  بـــا  اســالم 

گرفــت آسمـــان  از  دل  تـــو  ندیـــدۀ  روی 

گرفــت دیـــن بـــا والیتــت شــرف جــاودان 

«حســنت بــه اتفاق مالحــت جهان گرفت»

گــوش جهانیــان جــاء الحقــت رســید بـــه 

یــا صاحب الزمــان عجــل علــی ظهــورک 

ای از خــدا ســالم بــه جســم و بــه جــان تــو

تــو زبــــان  از  می شنــــوم  وحـــی  آوای 

تــو بیــان  مـــالحت  ز  پـــدر  از  دل بـــرده 

قــرآن بخــوان کــه بوســه زنــد بــر دهــان تــو

ای عمــر وحــی از نفســت گشــته جــاودان

عجــل علـــی ظهــورک یــا صاحب الزمــان

برنامه های هفته
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خمید پیکرم از انتظار و جان به لب آمد

قدح به یاد تو کج کرده ام بیا که نریزد

#یا_ربیع _االنام

_که _من _می _کنم _فشردن _جان _است #این _صبر

@Mohamad...محمد امین مشتاقی نیا

458 567 68 35

در آینه ادب 

می نشینم چو گدا بر سر راهت ای دوست

شاید افتد به من خسته نگاهت ای دوست

به امیدی که ببینم رخ زیبای تو را

می نشینم همه شب بر سر راهت ای دوست

یاب #آقا_جان_ما_را_در

@Mahdi...مهدی خزلی

754 727 755 75

زمزمــه  را  تــو  نــام  بــرف،  گــوِش دانه هــای  مــا در  و  بــرف می بــارد 

. می کنیــم

تا برف زمستانی از شوق حضورت، بهار را لمس کند!

به امید ظهور که فرج و گشایش همٔه امور است.

_نزدیک_است #ظهور

@Sayyedm...ومیانی سید محمد حسین ر

255 535 553 287

ی بــر خانــٔه کعبــه تکیــه خواهــد زد و نــدای أنــا المهــدی  ، روز او

ســر خواهــد داد.

اما من در آن روز در چه حالم؟!

#یا_صاحب_الزمان_ادرکنی

@Sayyed...یفی سید عماد الدین شر

587 455 134 315

روزها رفت  و  فقط حسرِت دیداِر ُرخت

مانده بر این دِل یعقوبی ما آقا جان

#دلتنگ_دیدار

@Mahdi...مهدی مستقیم

388 87 785 433

ي َو َتْقُنُت ِ
ّ
ْیَك ِحیَن ُتَصل

َ
َاُم َعل الّسَ

ی بشود... ، َبه چه نماز بعد َقْد َقاَمِت تو

#امام_عشق

@Amir...امیر حسین اسانلو

475 537 867 485

غامرضا سازگار


