
َمهدي؟جع؟:
ْ
َماِم ال ِ

ْ
َعِن ال

ُهــَدی َو ِمــْن 
ْ
ل
َ
ــِة َبْعــَد ا

َ
ل الَ

َ
لّض

َ
ِجــالَِء َو ِمــَن ا

ْ
ل
َ
َعَمــی َبْعــَد ا

ْ
ل
َ
ُعــوُذ ِبــاهَّلِل ِمــَن ا

َ
 »أ

ِفَتِن«. 
ْ
ل
َ
ْعَماِل َو ُمْرِدیاِت ا

َ ْ
ل

َ
ُموِبَقاِت ا

پنــاه بــه خــدا می بــرم از نابینایــِی بعــد از بینایــی و از گم راهــِی بعــد از 
راه یابی و از اعماِل ناشایسته و فرو افتادِن در فتنه ها.

َمــاٌن 
َ
ُجــوَم أ لّنُ

َ
 ا

َ
ّن

َ
ْرِض کَمــا أ

َ ْ
ل

َ
ْهــِل ا

َ
َمــاٌن ِل

َ
ــی أ َمهــدي؟جع؟: »ِإّنِ

ْ
َمــاِم ال ِ

ْ
َعــِن ال

َماِء«.  لّسَ
َ
ْهِل ا

َ
ِل

وجــود مــن بــرای اهــل زمیــن، ســبب امــان و آســایش اســت؛ هم چنــان کــه 
ستارگان سبب امان آسمان اند.

َمهدي؟جع؟:
ْ
َماِم ال ِ

ْ
َعِن ال

ــی  ِت ــْم ُحّجَ ُه
َ
ِإّن

َ
ــا ف َواِة َحِدیِثَن ــی ُر

َ
ــا ِإل ــوا ِفیَه اْرِجُع

َ
ــُة ف َواِقَع

ْ
ل
َ
ــَواِدُث ا َح

ْ
ل
َ
ــا ا ّمَ

َ
 »َو أ

هَّلِل علیهم« 
َ
ُة ا َنا ُحّجَ

َ
یکْم َو أ

َ
َعل

در پیشــامدهای مهــّم اجتماعــی بــه راویــان حدیــث مــا مراجعــه کنیــد؛ 
زیــرا کــه آنــان حّجــت مــن بــر شــما هســتند و مــن هــم حّجــت خدا بــر آنان 

هستم.

 ذِلَک فَفَرُجُکم«. 
ّ

ِإَن
َ
َفَرِج ف

ْ
عاَء ِبَتْعجیِل ال

ّ
ْکِثُرو الُد

َ
َمهدي؟جع؟: »أ

ْ
َماِم ال ِ

ْ
َعِن ال

و  کــردن، فــرج  کنیــد؛ زیــرا همیــن دعــا  یــاد دعــا  ز بــرای تعجیــل فــرج 
گشایش شما است.

روحیٔه ارتباط با حضرت ولی عصر؟جع؟: 
حقیقتـًا روحّیـٔه انتظـار و روحّیـٔه ارتبـاط بـا حضـرت 
و منتظـر  بـودن  و منتظـر ظهـور  ولّى عصـر؟جع؟ 
آن روز بـودن، یکـى از بزرگ تریـن دریچه هـاى فـرج 
بـراى جامعـٔه اسـامى اسـت. منتظـر فـرج هسـتیم 
و خـوِد ایـن انتظـار، فـرج اسـت؛ خـود ایـن انتظـار، دریچـٔه فـرج اسـت و 
امیدبخـش اسـت، نیروبخـش اسـت و از احسـاس بیهودگـى، از احسـاس 
ضایـع شـدن، از نومیـدى، از گیـج و گمِى نسـبت بـه آینده جلوگیرى مى کند. 

َو   
ُ

َحــّق
ْ
ل
َ
ا َظَهــَر  َقــْوِل 

ْ
ل
َ
ا ِفــی  َنــا 

َ
ل هَّلُل 

َ
ا ِذَن 

َ
أ َمهــدي؟جع؟: »ِإَذا 

ْ
ال َمــاِم  ِ

ْ
ال َعــِن 

َباِطُل َو ِاْنَحَسَر َعْنکْم «. 
ْ
ل
َ
 ا

َ
ِاْضَمَحّل

هــرگاه خداونــد بــه مــا اجــازه دهــد کــه ســخن گوییــم، حــّق ظاهــر خواهــد 
[ شــما برطــرف  شــد و باطــل از میــان خواهــد رفــت و خفقــان از ]ســرِ

خواهد شد. 

ــی ِذکــُرُه َو 
َ
هَّلِل َتَعال

َ
 َبْعــَد ِإْذِن ا

َّ
ــالَ ُظُهــوَر ِإال

َ
َمهــدي؟جع؟: »ف

ْ
َمــاِم ال ِ

ْ
َعــِن ال

 .» 
ً
ْرِض َجْورا

َ ْ
ل

َ
وِب َو ِاْمِتالَِء ا

ُ
ُقل

ْ
ل
َ
َمِد َو َقْسَوِة ا

َ ْ
ل

َ
َذِلک َبْعَد ُطوِل ا

ظهــور انجــام نمی شــود، مگــر بــه اجــازٔه خداونــد متعــال و آن هــم پــس از 
گیر شدن زمین از جور و ستم. زمان طوالنی و قساوت دل ها و فرا

ــْو 
َ
هَّلِل َداِحَضــٌة َو ل

َ
ــَة ا  ُحّجَ

َ
ّن

َ
َمــُة أ

َ
ل

ّ
َمهــدي؟جع؟: »َزَعَمــِت الَظ

ْ
َمــاِم ال ِ

ْ
َعــِن ال

ک«. 
َ

لّش
َ
 ا

َ
َزال

َ
کالَِم ل

ْ
ل
َ
َنا ِفی ا

َ
ِذَن ل

ُ
أ

ســتمگران پنداشــتند کــه حّجــت خــدا از بیــن رفتــه اســت، در حالــی 
گــر بــه مــا اجــازه ســخن گفتــن داده می شــد، هــر آینــه تمــام شــّک ها  کــه ا

را از بین می بردیم.

ــَل  َض
ْ
ف

َ
ــیٍء أ ــیَطاِن ِبَش

َ
لّش

َ
ــُف ا ْن

َ
ــَم أ ْرِغ

ُ
ــا أ َم

َ
ــدي؟جع؟: »ف َمه

ْ
ــاِم ال َم ِ

ْ
ــِن ال َع

یَطاِن «. 
َ

لّش
َ
ْنَف ا

َ
ْرِغْم أ

َ
َها َو أ ِ

ّ
َصل

َ
ِة ف الَ لّصَ

َ
ِمَن ا

ــت نمی مالــد 
ّ
ک ذل ، بینــی شــیطان را بــه خــا هیــچ عملــی هماننــد نمــاز

ک  ــه خــا و او را ذلیــل نمی کنــد؛ پــس نمــاز بخــوان و بینــی شــیطان را ب
بمال.

، ج۷۵، ص۳۸۰  بحار األنوار

، ج۵۱، ص۳۶۰  بحار األنوار

من ال یحضره الفقیه، ج۱، ص۴۹۸ 

بحار األنوار، ج۵۳، ص۱۹۰ 

، ج۵۰، ص ۲۲۸  بحار األنوار

ج  برداشت های غلط از انتظار فر
کـه  مى داننـد  ایـن  بـه  را  ج  فـر انتظـار  بعضى هـا، 
در مسـجد، حسـینیه و در منـزل بنشـینند و دعـا 
ج امـام زمان؟جع؟ را از خـدا بخواهند.  کننـد و فـر
دیگـر غیـر از ایـن، کاری از آن هـا برنمى آمـد و فکـر 
کاری بکننـد، نبودنـد. یـک دسـته دیگـری بودنـد  کـه یـک  ایـن مهـم، 
ایـن  زمـان غیبـت محقـق بشـود،  گـر در  ا کـه مى گفتنـد: هـر حکومتـى 

حکومـت باطـل اسـت و برخـاف اسـام اسـت. آن هـا مغـرور بودنـد. 

احادیث کالس

احادیث مباحثه

کبیر انقالب ؟هر؟ رهبر معظم انقالب ؟بد؟رهبر 

هفته نامه اخالقی خلق کریم 
حوزه علمیه آیت اهَّلل حق شناس ؟هر؟

) امین الدوله _ فیلسوف الدوله ( 
حوزه علمیه مجازی اخالق 

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

فرارسیدن ماه ربیع االول و اعیاد تبریک و تهنیت باد.

مرآة العقول، ج۲۶، ص۲۰۵ 
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بحار األنوار، ج۵، ص۹۲ 

امام صادق؟ع؟ در حدیثی »ائمه و پیشــوایان« را 
بر دو گونه تقســیم می کنند: 

کــه بــه امــر خــدا هدایــت را بــر عهــده  امامانــی 
می گیرنــد و امــر خــدا را بــر امــر خودشــان مقــدم 
می شــمرند و امامانــی کــه دعــوت بــه ســوی آتــش 
ــر فرمــان حــق مقــدم  می کننــد و فرمــان خــود را ب
می دارنــد و برطبــق هــوای نفــس خویــش و بــر ضد 

کتــاب اهّٰلل عمــل می نماینــد.  
در اینکــه منظــور از »امــر« در اینجــا امــر تشــریعی 
ع( اســت، یــا امــر تکوینــی  )دســتورات الهــی در شــر
)نفــوذ فرمــان الهــی در عالــم آفرینــش(، ظاهــر آیــه 
و  روایــات  تعبیــرات  و  اســت  اول  همــان معنــی 
مفســران نیــز، همیــن معنــی را تداعــی می کنــد؛ 

ولــی بعضــی از مفســران بــزرگ آن را بــه معنــی »امــر 
تکوینــی« دانســته اند.  

توضیــح اینکــه: هدایــت در آیــات و روایــات بــه دو 
معنــی آمــده اســت: 

ارائــه طریــق )نشــان دادن راه( و ایصــال به مطلوب 
)رســاندن به مقصد(.  

هدایت پیشوایان الهی نیز از هر دو طریق صورت 
می گیــرد، گاه تنهــا بــه امــر و نهــی قناعــت می کنند، 
ولــی گاه بــا نفــوذ باطنــی در دل هــای الیق و آمــاده، 
آن هــا را بــه هدف هــای تربیتــی و مقامــات معنــوی 
می رســانند کــه این گونــه هدایــت همان ایصــال به 

مطلوب اســت.  
بحــث  مــورد  آیــه  در  بامرنــا«  »یهــدون  جملــه 

ــه همیــن معنــی اســت؛ یعنــی آن هــا  ــز اشــاره ب نی
پیشــوایانی بودند که به قدرت پروردگار در نفوس 
آمــاده نفــوذ می کردنــد و آن هــا را بــه هدف هــای 
عالــی تربیتــی و انســانی ســوق می دادنــد. ایــن 
معنــی فــی حــد ذاتــه معنــی قابــل مالحظــه ای 
شــاخه های  و  امامــت  شــئون  از  یکــی  و  اســت 
هدایــت اســت؛ امــا جملــه »یهــدون بامرنــا« را 
منحصــر بــه این معنی دانســتن، موافق ظاهــر آیه 
نیســت؛ ولــی مانعــی نــدارد کــه مــا »امــر« را در ایــن 
جملــه بــه معنی وســیع کلمه بگیریــم که هــم »امر 
تکوینــی« و هــم »تشــریعی« را دربرگیــرد؛ ولــی بــه هر 
حــال رســیدن امــام و پیشــوا بــه ایــن مقام، تنهــا در 

ــت.  ــر اس ــتقامت امکان پذی ــن و اس ــو یقی پرت

اَيِٰتَنا ُيوِقُنوَن  ـَٔ  ِب
ْ
 َو َكاُنوا

ْ
ا َصَبُروا ّمَ

َ
ْمِرَنا ل

َ
ًة َيْهُدوَن ِبأ ِئّمَ

َ
َنا ِمْنُهْم أ

ْ
اَيِٰتَنا ُيوِقُنوَن َو َجَعل ـَٔ  ِب

ْ
 َو َكاُنوا

ْ
ا َصَبُروا ّمَ

َ
ْمِرَنا ل

َ
ًة َيْهُدوَن ِبأ ِئّمَ

َ
َنا ِمْنُهْم أ

ْ
َو َجَعل

»و از میــان بنــی اســرائیل پیشــوایانی قــرار دادیــم کــه بــه فرمــان مــا )مــردم را( هدایــت کنند؛ چــون آنان، هم صبــر کردند و هم 

به آیات ما یقین داشتند«
سورٔه مبارکٔه سجده آیٔه شریفٔه ۲۴ تفسیر نمونه ج۱۷، ص۱۶۷ و ۱۶۸

، ج۵۱، ص۴  بحار األنوار

حضرت ولیعصر ؟جع؟
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کنید  باید نظر امام زمان؟جع؟ را درک 
خودنگهــدار  هیچ کــس  بدارنــد.  نگــه  را  شــما  بایــد  مــن!  عزیــز  پــدر 
نیســت. بایــد نظــر امــام؟جع؟ را درک بکنیــد. بایــد افــراد جامعــه را 
 ! عزیــز اســت.  امــام؟جع؟  مبــارک  نظــر  ایــن  بدانیــد.  خــود  بــرادران 

نــدارد.  معنــی  بــودن  بى جهــت 

توسل شیخ مرتضى زاهد؟هر؟ به امام زمان؟جع؟ 
آقــا شــیخ مرتضی؟هر؟می فرمودنــد: بــه جهــت اینکــه بــه فقــراء کمــک 
می کــردم، یــک بدهــی پیــدا کــردم. رفــع ایــن بدهــی را از امــام زمان؟جع؟ 
تقاضــا کــردم. یــک نامــه اى بــه حضــرت نوشــتم و گفتــم: آقاجــان! مــن کــه 
نمی توانــم ایــن نامــه را در چاه هــاى امامــزاده ابوالحســنین بیانــدازم، 
کســی را هــم نــدارم تــا ایــن نامــه را در حــرم ثامــن الحجــج؟ع؟ بیانــدازد. 
ایشــان می فرمــود: رفتــم بــه بــازار حلبی ســازها، آن جــا یــک نهــر آب بــود 
کــه جریــان داشــت، بــه آن دســتورات عمــل کــردم و نامــه را در آن نهــر آب 

انداختــم و تــا عصــر جــواب نامــه از طــرف حضــرت؟ع؟ آمــد! 

در آخرالزمان براى برخى از شیعیان، غیبت همانند شهود است 
ــُروَن  ــِه َاْلُمْنَتِظ ــوَن ِبِإَماَمِت ــِه َاْلَقاِئُل ــاِن َغْیَبِت ــَل َزَم ْه

َ
ــود: »ِإّنَ أ ــرت فرم حض

ْعَطاُهــْم ِمــَن َاْلُعُقــوِل 
َ
ّنَ َاهّٰلَل َتَعاَلــی ِذْکــُرُه أ

َ
ُکّلِ َزَمــاٍن ِل ْهــِل 

َ
ْفَضــُل أ

َ
ِلُظُهــوِرِه أ

ــِة َاْلُمَشــاَهَدِة«؛  ــِه َاْلَغْیَبــُة ِعْنَدُهــْم ِبَمْنِزَل ْفَهــاِم َو َاْلَمْعِرَفــِة َمــا َصــاَرْت ِب
َ ْ
َو َال

کســانی کــه در زمــان غیبــت امــام زمــان؟جع؟ قائــل بــه امامــت او بــوده و 
انتظــار فرجــش را می کشــند، افضــل افــراد کل زمــان هســتند و پــروردگار 
ــه  ــزد آن هــا ب کــه غیبــت در ن ــان داده اســت  ــه آن چنــان عقــل و فهمــی ب
منزلــٔه شــهود اســت. غیبــت بــراى آن هــا معنایــى نــدارد! ایــن اشــخاصی 
حضــور  در  کــه  کســانی اند  ماننــد  می کننــد،  پیــدا  را  منزلــت  ایــن  کــه 
وَلِئــَك َاْلُمْخِلُصــوَن َحّقــًا َو ِشــیَعُتَنا 

ُ
کرده انــد.  »أ کــرم؟لص؟ جهــاد  نبی ا

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

مرتبط با موضوع

 سید بحرالعلوم؟هر؟ و تشرف به خدمت امام زمان؟جع؟ 
کــه بیــن همــٔه مذاهــب مختلــف قضــاوت  کــه ســید بحرالعلــوم -  وقتــی 
می کــرد _ مختصــر مشــکل مالــی برایشــان پیــدا شــد، درب خانــه بــه 
کــه  صــدا درآمــد و خــود امام زمــان؟جع؟ تشــریف آوردنــد و _ آن طــور 
نوشــته شــده اســت _ آن قــدر ایشــان بــه امــام  زمــان؟جع؟ نزدیــک شــد 

کــرد! کــه زانــوى ایشــان بــه زانــوى حضــرت؟ع؟ اصابــت 
آب  غصــٔه  نبایــد  دیگــر  کــه  بــود  شــده  قیمتــی  آن قــدر  ایشــان  فکــر 
گــر مــا غصــٔه نــان و آب و ســیب زمینی و پیــاز را  و نــان و.. را بخــورد. ا
ــه  ک ــت  ــن اس ــراى ای ــت، ب ــا نیس ــن حرف ه ــرى از ای ــا خب ــم، ام می خوری

فکــر مــا بى قیمــت اســت. 

هدف از تحصیل، خدمت به امام زمان؟جع؟ است 
شــد.  خواهــد  منقطــع  شــما  تحصیــالت  نباشــد،  اخــالق  درس  گــر  ا
اســتعداد را خــدا می دهــد، عشــق بــه تحصیــل را خــدا می دهــد و غایــت 

ــیم. ــان؟جع؟ باش ــام زم ــزار ام ــه خدمتگ ک ــت  ــن اس ــم ای ــل ه تحصی

موعظۀ هفته
خدا به لقمان؟ع؟ حكمت داد، چون قوى در امر خدا بود 

نمی کنــد.  هــم  مبالغــه  و  نمی خــورد  بى جــا  قســم  صــادق؟ع؟  امــام 
لقمــان؟ع؟  بــه  پــروردگار  گــر  ا خــدا  بــه  قســم  فرمــود:  حضــرت؟ع؟ 
کــرد در حالــی  حکمــت داد و علــوم حقیقیــه را بــر او فــرود آورد و صبــح 
کــه دانشــمندترین افــراد جامعــه بــود و حقایــق اســالمی را بــه افــراد 
جامعــه القــاء می کــرد و ایــن به خاطــر حســب و نســب و مــال و جمــال 

کــه در امــر خــدا قــوی بــود.  نبــود؛ بلکــه بــه خاطــر ایــن بــود 
 

گر ده تا بگويى، یكى هم نمى گويم!  ا
اســت  گفتــه  مــن  بــه  کســی  یابن رســول اهّٰلل!  داشــت:  عرضــه  شــخصی 
ــم!  ــش می ده ــا فح ــن ده ت ــی، م ــش بده ــن فح ــه م ــه ب ــک کلم ــر ی گ ــه ا ک
گــر ده تــا بگویــى، مــن یکــی هــم  حضــرت؟لص؟ فرمــود: تــو بــه او بگــو: ا

نمی گویــم! 
 

گر بنده مجاز بودم، از صندلى پايين مى کشیدمش!  ا
در  بنــده  امــا  نمــی داد؛  تکیــه  مــردم  لقمــان؟ع؟ در حضــور  حضــرت 
کــه از تحصیــل در اروپــا برگشــته بــود، در  یــک مجلســی دیــدم یــک نفــر 
ک قــدم آن هــا باشــد، روى صندلــی  کــه بایــد خــا حضــور پــدر و مــادرش 
نشســته و پاهایــش را هــم روى هــم انداختــه بــود! بنــده مجــاز نبــودم 

از خــارج  تــازه  گفتــم  از روى صندلــی می کشــیدم پاییــن؛  را  وگرنــه او 
آمــده، شــاید بــه او بربخــورد. آیــا ایــن ادب اســت ؟! آیــا ایــن ادب بــه 
پــدر و مــادر اســت ؟! انســان بایــد در حضــور پــدر بــراى نشســتن اجــازه 

بگیــرد. اى داد بــى داد! 
 

اوصاف لقمان؟ع؟ 
درآب  می کردنــد؛  رعایــت  را  اجتماعــی  آداب  حضرت لقمــان؟ع؟ 
دهــان انداختــن، آب بینی انداختــن، مراعــات اشــخاص را می کردنــد. 
عمیق النظــر بودنــد و خنده شــان تبســم بــود، نــه اینکــه بــا اخــالق خشــن 
بــا افــراد جامعــه برخــورد بکنــد. خنده شــان بــه قــدر نمــک در آش بــود. 

 
گر با کسى رفیق شدى، در میان راه معطلش نكن!  ا

باســواد  شــخصیتی  کــه  را  اشــراقی؟هر؟  مرحــوم  رحمت کنــد  خــدا 
از  علمیــه  حوزه هــاى  در  آقایــان  و  بــود  مجتهــد  بلکــه  دانشــمند،  و 
ســخنرانی هاى ایشــان اســتفاده می کردنــد. یــک شــب بنــده ایشــان را 
کــه آقــا شــما در مرتبــٔه چنــدم ایمــان  کــردم  در عالــم رؤیــا دیــدم و عــرض 

گفتنــد: مــن در مرتبــٔه هفتــم هســتم. بعــد ایشــان  هســتید؟ ایشــان 
گــر بــا کســی رفیــق شــدى، در میــان راه  کــه ا کردنــد  بــه بنــده توصیــه 
کــه حتی المقــدور  معطلــش نکــن و توصیــٔه دیگرشــان هــم ایــن بــود 
کنیــد خنده تــان تبســم باشــد و دندان هایتــان معلــوم نباشــد.  ســعی 

بى تفاوتى حضرت امام؟هر؟ به دنیا 
گــر دنیــا بــه لقمــان حکیــم؟ع؟ اقبــال می کــرد، خوش حــال نمی شــد؛  ا
ادبــار دنیــا  و  اقبــال  ایشــان هــم  بــراى  کــه  امــام؟هر؟  مثــل حضــرت 
ــا  ــود و نبــود دنی ــودم؛ ب ــرده ب ک ــا ایشــان معاشــرت  ــود. مــن ب مســاوى ب
ــر  گ ــود. ا در نظرشــان تفاوتــی نمی کــرد و تعــادل در وجودشــان برقــرار ب
بــه  کــه  را مکلــف می دانســتند  بــه دستشــان می رســید، خــود  پولــی 
اهلــش برســانند و خودشــان هــم بــه قــدر شــئونات زندگــی برخــوردار 

گــر هــم پولــی از دســت می رفــت، محــزون نمی شــدند.  شــوند، ا
گر ز دست برآید  که  بر سر آنم 

کارى زنم که غصه سرآید  دست به 
ُکــْم«؛ تــا بــر آنچــه از  َســْوا َعلــٰی ٰمــا ٰفاَتُکــْم َو اٰل َتْفَرُحــوا ِبٰمــا آٰتا

ْ
»ِلَکْیــاٰل َتأ

دســت دادید، تأســف نخورید و به آنچه به شــما داده شــد، سرمســتانه 
شــادمانی نکنیــد. 

»ٰما ِعْنَدُکْم َیْنَفُد«؛ آنچه نزد شماست، نابود می شود. 
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بــه نظــر شــما بــرای توســل روزانــه بــه امــام 

مى تــوان  توســالتى  چــه  از  زمــان؟جع؟ 

بهــره بــرد؟ 

مــوارد ذیــل بــه شــرط وجــود توجــه، خلــوص 

ــان؟جع؟  ــام زم ــر ام ــه محض ــى ب ــالت خوب ــته دلی، توس و شکس

اســت: 

- خواندن دعای عهد در چهل روز 

- خواندن زیارت آل  یس هر روز 

-  خواندن نماز امام زمان؟جع؟ هر روز 

- خوانــدن نمــاز خــاص امــام زمــان؟جع؟ در ســحِر شــب های 

جمعــه 

- دعا برای سالمتی و فرج امام زمان؟جع؟ 

گفتــن، مناجــات و عــرض حاجــت بــه محضــر امــام  -  ســخن 

زمــان؟جع؟ 

بــه خصــوص محبــان  مــردم،  بــا  زمــان؟جع؟ چگونــه  امــام 

مى شــوند؟ مرتبــط 

انــدازٔه  بــه  و  محبتشــان  انــدازٔه  بــه  حضــرت؟ع؟  آن  محبــان   

اطاعتشــان، مــورد توجــه و عنایــت آن حضــرت؟ع؟ هســتند؛ آن 

حضــرت؟ع؟ نیــز بــه همــان انــدازه در امــور ایشــان سرپرســتی 

ــت  ــم عنای ــریت ه ــوم بش ــه عم ــبت ب ــان نس ــه ایش ــد. البت می کنن

خاصــه  عنایــِت  محبــان،  خصــوِص  درمــورد  امــا  دارنــد؛  عــام 

 ، ، عنایــت بیشــتر خواهــد بــود. هرچــه محبــت و ارادت بیشــتر

کــه ممکــن اســت در ذره ذرٔه زندگــی آن هــا، حضــوِر  تــا آن جــا 

عنایــت قابــل لمــس باشــد.

استاد جاودان؟ظفح؟

چــرا بایــد امــام زمــان؟جع؟ را بشناســیم؟ 

تاثیــر عملــى شــناخت امــام زمــان؟جع؟ در 

کجــای زندگــى فــردی و اجتماعــى انســان 

ظاهــر مــى شــود؟ 

 خــدای متعــال مــا را بــدون راهنمــای بــه ســوی خــود قــرار نــداده 

اســت و بــرای مــا راِه همــواری بــرای ارتبــاط و قــرب بــه خــود 

کــه هــدف واالی از خلقــت مــا اســت، قــرار داده اســت. مــا بــه 

کــه از جهــت  تنهایــى نمی توانیــم بــدون چنیــن رهبــران الهــی 

گنــاه و خطــا هســتند، آن  فکــری و اعتقــادی و عملــی معصــوم از 

ــناخت  ، ش ــر ــن نظ ــم. از ای ــت بیاوری ــه دس ــود را ب ــق خ ــال الی کم

امــام الزم اســت. 

کامــل  کــه مــا او را الگــوی  شــناخت امــام هــم بــرای ایــن اســت 

و هــم،  قــرار دهیــم  زندگــی  گــون  گونا زندگــی خــود در شــئون 

قــرار  زندگــی خــود  برنامه هــای  لوحــٔه  را ســر  او  و روش  ســخن 

دارد،  الهــی  زندگــی  یــک  امــام؟ع؟  کــه  همان طــور  تــا  دهیــم 

الهــی  و  زندگــی حقیقــی  یــک  او  از  تبعّیــت  پرتــوی  نیــز در  مــا 

داشــته باشــیم. از ایــن جهــت ســعادت دنیــا و آخــرت مــا در 

ایــن  کــه  گی هاســت  ویژ ایــن  بــا  امــاِم؟ع؟  شــناخت  پرتــوی 

اساســی  تأثیــر  مــا  حقیقــِی  زندگــِی  شــکل دهِی  در  شــناخت، 

دارد.

استاد تحريری؟ظفح؟

استاد میرهاشم حسینى؟ظفح؟

در ســوره مبارکــه قصــص، بــه قضیــه حضــرت 

کنــد.  موســی؟ع؟ و فرعــون اشــاره مــی 

خصوصیــت  اْلُمْفِســِدیَن«؛  ِمــَن  َکاَن  ــُه 
َ
»ِإّن

فرعــون را این طــور بیــان مــی کنــد کــه شــخص 

ــود و  ــرار داده ب ــود ق ــوِر خ ــری خ ــردم را توس ــود و م ــتکبری ب مس

خیانــت مــی کــرد و بــه راحتــی آدم کشــی راه انداختــه بــود و زنــان 

کاالی مصرفــی خــود اســتفاده می نمــود.  را بــه عنــوان 

ْرِض«؛ ســپس 
َ ْ
ِذیــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــي ال

َ
ْن َنُمــّنَ َعَلــی اّل

َ
»َو ُنِریــُد أ

ــد: ــی فرمای ــد م خداون

کــه بــه اســتضعاف  کــه ایــن افــرادی   ارادٔه مــن بــر ایــن اســت 

گردنــد.  زمیــن  وارثــان  شــده اند،  کشــیده 

بحث از ارادٔه خداوند متعال است. 

گر تیغ عالم بجنبد ز جای  ا

گر نخواهد خدای نبرد رگی 

 

که در آیه شریفه آمده است، بر دو قسم است:  تی هم  ِمَنّ

کــه پســندیده اســت  کــه قبیــح بــوده و منــت عملــی  منــت زبانــی 

کــه خداونــد قصــد دارد بــا ایــن منــت در اختیــار  و آن چیــزی 

انســان های مســتضعف  قــرار دهــد، حکومــت اســت: 

ــًة َو َنْجَعَلُهــُم اْلَواِرِثیــَن«؛ و اینکــه خداونــد آن هــا  ِئّمَ
َ
»َو َنْجَعَلُهــْم أ

را در زمیــن امــام قــرار خواهــد داد. 

کــه  کرده انــد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ قریــب بــه ایــن مضامیــن اشــاره 

ایــن واقعــه بــه دســت حجــة ابــن الحســن العســکری؟جع؟ بــه 

وقــوع خواهــد پیوســت و ایشــان؟جع؟ مســتضعفان زمیــن را در 

ــرار می دهنــد.  حکومــت ق

امام زمان؟جع؟ به ۵ پیامبر شباهت دارند: 

شــباهت  ایشــان  بــه  زمــان؟جع؟  امــام  کــه  پیامبــری  اولیــن 

کــه حضــرت؟جع؟ از ســه  دارنــد، حضــرت موســی؟ع؟ اســت 

ایشــان شــباهت دارنــد:  بــه  جهــت 

یکــی اینکــه امــت ایشــان؟جع؟ توســط ظالمانــی ماننــد فرعــون 

مــورد شــکنجه و آزمایــش قــرار می گیــرد. 

می آیــد،  پیــش  امتــش  بــرای  غیبــت  آزمایــش  آن کــه  دیگــری 

آمــد.  پیــش  غیبــت  موســی؟ع؟  حضــرت  بــرای  کــه  همان طــور 

شــاید شــباهت دیگــر آن باشــد کــه حضــرت موســی؟ع؟ قــرار بــود 

رأس ۳۰ روز بازگــردد، امــا َبــداء رخ داده و ۱۰ روز دیرتــر آمــد و 

ــه ســراغ ســامری رفتــه و  ــه ســبب ایــن طوالنــی شــدن مــردم ب ب

گرفتــار فســاد و تباهــی شــدند. 

کــه امــام زمــان؟جع؟ بــه ایشــان شــباهت  دومیــن پیامبــری 

دارنــد، حضــرت یوســف؟ع؟ اســت کــه ایشــان حاضر بودنــد، ولی 

حتــی برادرانشــان ایشــان را نشــناختند؛ و امــام زمــان؟جع؟ نیــز 

حاضــر اســت، امــا بــه صــورت ناشــناس و کســی او را نمی شناســد. 

کــه امــام زمــان؟جع؟ بــه ایشــان شــباهت  ســومین پیامبــری 

کــه در دهــان نهنــگ ماندنــد  دارنــد، حضــرت یونــس؟ع؟ اســت 

و پــس از خــروج، نــه تنهــا رحلــت نکردنــد، بلکــه بــا ســیمایى 

ــود  ــر حاضــر شــدند؛ امــام زمــان نیــز همین طــور خواهــد ب زیبات

و پــس از گذشــت ســالیان متمــادی بــا چهــره ای جــوان نمایــان 

کــه ایــن غیــر ممکــن نبــوده و نوعــی خــرق عــادت  خواهنــد شــد 

اســت. 

کــه امــام زمــان؟جع؟ بــه ایشــان شــباهت  چهارمیــن پیامبــری 

دارنــد، حضــرت عیســی؟ع؟ اســت؛ زیــرا دربــارٔه وجــود ایشــان 

گفته انــد: نظــرات متعــددی اســت؛ برخــی 

ــد  ــه تول ک ــد  ــاور بودن ــر ایــن ب ــد پیــدا نکــرده و برخــی دیگــر ب  تول

گمــان نمودنــد  کــرده، برخــی دیگــر  کــرده و ســپس رحلــت  پیــدا 

کــه بعــد از تولــد کشــته شــده و بــه دار آویختــه شــده اســت و نظــر 

کــه ایشــان متولــد شــده و همــوز هــم  درســت هــم ایــن اســت 

زنــده اســت. 

گروه هــا تقســیم  ــه ایــن  ــز مــردم ب در مــورد امــام زمــان؟جع؟ نی

گمان هــا را دارنــد.  می شــوند و بعضــًا ایــن 

ایشــان شــباهت  بــه  زمــان؟جع؟  امــام  کــه  پیامبــری  آخریــن 

هســتند.  کــرم؟لص؟  ا رســول  حضــرت  دارنــد، 

کــرم؟لص؟، جاهلیــت در چهــار بعــد ظهــور  در زمــان پیامبــر ا

ــرد:  ک

۱. ظــّن الجاهلیــة: یعنــی بــاور و پندارهــای جاهلــی زیــاد مــی 

شــود. 

۲. حکــم الجاهلیــة: اســاس نامه هــای عجیبــی در زندگــی انســان 

جــای می گیــرد. 

۳. تبــّرج الجاهلیــة: رفتــار و فســادهای بســیار عجیبــی رایــج 

می شــود. 

زیــاد  جاهلــی  عصبیــت  و  خشــونت  الجاهلیــة:  حمیــة   .۴

 . د می شــو

در زمــان امــام زمــان؟جع؟ هــم جاهلیــت در ایــن چهــار ُبْعــد 

می کنــد.  ظهــور 

منتظــر  و  می کننــد  مواظبــت  خــود  از  عــّده ای  بســتر  ایــن  در 

بــا  کــه  هســتند  کســی  ماننــد  این هــا  فرمــود:  و  می ماننــد 

حضــرت؟جع؟ در خیمــٔه ایشــان هســتند و چــه بســا از یــاران 

باشــند.  افضــل  نیــز  ؟لص؟  پیامبــر زمــاِن 

ــوُل:   ــِد اهّٰلِل؟ع؟ َیُق ــا َعْب َب
َ
ــِمْعُت أ ــاَل َس ، َق ــاٍر ــِن ُمْخَت ــِض ْب ــِن اْلَفْی َع

َکَمــْن ُهــَو َمــَع اْلَقاِئــِم   ، ْمــِر
َ ْ
»َمــْن َمــاَت ِمْنُکــْم َو ُهــَو ُمْنَتِظــٌر ِلَهــَذا ال

ظهــور  انتظــار  حــال  در  کــه  شــما  از  هرکــس  ُفْســَطاِطه «؛  ِفــي 

کــه  حضــرت مهــدی؟جع؟ از دنیــا بــرود، هم چــون کســی اســت 

ــه ســر  ــت آن حضــرت؟جع؟، در حــال جهــاد ب در خیمــه و معّی

می بــرد. 

، ج ۵۲، ص ۱۲۶ بحار النوار
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قیامتی است گمانم قیامت مهدی؟جع؟ است

جهان محیط وسیع کرامت مهدی؟جع؟ است

زمــان زمــان شــروع زعامــت مهــدی؟جع؟ اســت

غدیــر دوم شــیعه، امامــت مهــدی؟جع؟ اســت

ســام دهیــد  همــه  و  قیــام  کنیــد  همــه 

امــام گشــت  دوبــاره  زمان هــا  کل  امــام 

بــاد مبــارک  بشــر  بهــر  آمــده  بشــارت 

بــاد مبــارک  ســحر  شــد،  ســحر  فــراق  شــب 

بــاد مبــارک  ثمــر  را  خــدا  وصــل  بهشــت 

بــاد مبــارک  خبــر  ایــن  منتظــران  بــرای 

شــده نصــر  آیه هــای  همــه  نــور  خطــاب 

شــده عصــر  ولــِیّ  دوبــاره  عصــر،  ولــِیّ 

غامرضا سازگار
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