


برقرار است؟  ایشـان  و  ما  بین  نسـبتی  کیسـت؟ کجاسـت؟ چه    j امام زمان 

او محروم هسـتیم؟ از  می برند؟ چرا  به سـر  غیبـت  در  چرا 

داریم؟  او  در غیبت  نقشـی  ما چه 

می داند؟ تنها  تنهـای  و  آواره، طرد شـده  بین شـیعیان،  در  را  ایشـان    j علی  امام  چرا 

الزمان چیسـت؟ آخر  در  ایرانیان  نقـش 

کنیم؟ بایـد  ایشـان چه  و غربت  آوارگی  و  مظلومیت  رفـع  برای  ما 

دارد؟  و خطراتی  آثـار  ایشـان چه  در حق  کوتاهی 

و...

پاسخ این سؤاالت مهم و کلیدی و ده ها سؤال دیگر را در این نوشته ی کوتاه مطالعه فرمایید.       
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انسـان       حقیقت 
انسـان هـر چنـد در ُبعـد طبیعـی و دنیایـی اش دارای ابعـاد جمـادی، گیاهـی و حیوانی اسـت، اما 
حقیقـت او و كمـاالت او بـه عنـوان یـك انسـان كـه می توانـد مظهـر خـدا و خلیفـه او باشـد، از سـنخ 
كمـاالت مـادی، از قبیـل وزن، حجـم، بدن، رنگ، بـو و كماالت گیاهـی از قبیل رشـد، تغذیه، قدرت 
بدنـی و... نیسـت. هم چنیـن انسـانیت او بـه غرایز و عواطف حیوانـی از قبیل انواع شـهوات حیوانی، 
تشـكیل خانـواده، تشـكیل اجتمـاع و طـی مـدارج اعتبـاری در اجتمـاع، كار، تفریـح، مسـكن گزینی 

و... نمی باشـد، بلكـه حقیقـت او و كمـاالت او غیـر از ایـن كماالت اسـت.
خداونـد انسـان را اشـرف مخلوقـات قـرار داد و بـه فرشـته ها امـر كـرد تـا بـر او سـجده كننـد و آنها 
را خـادم او قـرار داد. در عظمـت مقـام انسـان همیـن بـس كـه خداونـد از روح خـود، در او دمیـده و 
حقیقـت او را همـان روح الهـی قـرار داده اسـت و او را خلیفـه خـود در زمیـن و مظهـر تمامـی اسـماء 
و صفـات خـود گردانیـد؛ یعنـی بـه انسـان وجـود نامحـدودی عطـا كرده كـه می توانـد تمامی اسـماء و 

صفـات خداونـد را - كـه نامحـدود اسـت - در خـود جلوه گر كنـد.
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در نتیجـه، حقیقـت انسـان یـك حقیقت فوق طبیعی و غیر دنیایی اسـت كه از عوالـم فوق طبیعت 
بـه جسـم و كالبـد او تعلـق گرفتـه اسـت. وجود فـوق طبیعـی و الهی انسـان، پـس از اقامـت موّقت در 
ـِه َو ِانَّا  زمیـن، بـه سـوی اصـل و حقیقت خـود، یعنی جایـگاه روح الهی بازگشـت صعـودی دارد.)ِانَّا لِلَّ

ِالَْیـِه راِجُعـوَن؛ مـا از خداییم و به سـوی او بـاز می گردیم.(
لذا حركت در این مسیر و رسیدن به جوار رحمت الهی با شناخت و معرفت امكان پذیر است. 

امیرالمؤمنینj   می فرمایند:
Nَرِحـَم اللَّـُه اْمـِرءاً َعِلـَم ِمـْن اَْیـَن َو فـی اَْیـَن َو اِلـی اَْیـَن؛ خـدا رحمـت كند كسـی را كـه بدانـد از كجا 

M.آمـده، دركجـا هسـت و بـه كجـا مـی رود
اّمـا سـؤالی كـه بـه ذهـن خطـور می كند این اسـت كـه انسـان چگونـه می تواند بـه این سـه مرحله، 

علم پیـدا كند؟
دو مرحلـه »مـن أیـن« )از كجـا آمـده( و »إلـی أیـن« )بـه كجـا مـی رود( مربـوط بـه مـاورای طبیعت 
اسـت كـه علـم آن در اختیـار معصومیـنb  می باشـد و مرحله »فـی أیـن« )در كجا هسـت( مربوط به 



5

2 شــماره   ،j ن  زما م  ما ا با  آشــتی        نامه  ه  یــژ و

عالـم طبیعـت اسـت كـه شـناخت آن بـه پنـج مرحله  مهـم به شـرح ذیل، تقسـیم می شـود: 
1 ـ شناخت جسم انسان

2 ـ شناخت روح انسان
3 ـ شناخت رابطه جسم و روح و تأثیر متقابل آن ها بر یكدیگر

4 ـ شناخت عالم طبیعت بدون انسان؛
5ـ  شناخت رابطه طبیعت با انسان )یعنی مجموع روح و بدن او( و كیفیت تأثیر متقابل آنها بر یكدیگر.
هر مكتبی كه بخواهد همه مصالح بشر را تأمین و تضمین كند و او را به خوشبختی برساند، باید 
مبتنی بر شناخت انسان در دو مرحله فوق طبیعی و شناخت های پنج گانه مربوط به عالم طبیعت باشد.
اگـر مجموعـه دانـش بشـری دربـاره پنـج مرحلـه طبیعـت و نیـز در مرحلـه مـاورای طبیعـت را 
مالحظـه كنیـم، خواهیـم دیـد كـه بشـر بـا همه پیشـرفت هایی كـه داشـته، به دانـش اندكـی از هر یك 
از ایـن علـوم پنج گانـه رسـیده اسـت. از دانشـمندان علـوم مرتبـط بـه ایـن پنـج مرحله طبیعـت هیچ 
كـس چنیـن ادعایـی نكـرده اسـت كـه بـه تمـام دانسـتنی ها دسـت یافته، بلكـه به عكـس بسـیاری از 
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دانشـمندان بـزرگ در هـر یـك از ایـن رشـته های پنج گانـه بـه عجـز و اندكی دانـش خـود در برابر همه 
آن چـه كـه بایـد و می خواهنـد بداننـد، اعتـراف كـرده انـد. بـا این وصـف، پس چه كسـی ایـن علوم را 

در اختیـار بشـر قـرار می دهـد و اساسـًا بـه سـراغ چـه كسـی بایـد رفت؟
پاسـخ، بسـیار روشـن و بدیهـی اسـت. بایـد بـه سـراغ كسـی رفـت كـه انسـان را بـا تمـام ابعـاد 
وجـودی اش و بـرای رسـیدن بـه هدفـی بـس بـزرگ و عالـی خلق كـرده و تمام سـه مرحله عالـم وجود 
را ایجـاد نمـوده اسـت. آری بایـد بـه سـراغ خداونـد علیـم و حكیـم رفـت، چرا كـه غیـر از او هیچ كس 

ایـن سـه مرحلـه را بـه طـور كامـل نمی شناسـد.

اصالت تخصص       اصـل 
اصـل اساسـی و فطـری پذیرفتـه شـده در بیـن همـه ی انسـان ها، تبعیت محـض و بی چـون و چرا 
از متخّصـص در هـر كاری اسـت. همه انسـان ها فطرتـًا و عقاًل به ایـن قانون الهی مجهز هسـتند كه در 
هـر كاری كـه خـود دربـاره آن آگاهی و تخّصصـی ندارند، به سـراغ متخّصـص آن كار می روند. كوتاهی 
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در شـناخت متخّصـص و راه اصلـی و حقیقـی موجب هالكـت و بدبختی انسـان خواهد بود. 

كیسـت؟ متخصص        
حـال بایـد دیـد كـه خداونـد چگونه انسـان را هدایـت نمـوده و اطالعات مربـوط به پیمودن مسـیر 
دنیـا تـا آخـرت )ابدیـت( را چگونـه در اختیـار وی قـرار داده اسـت؟ خداونـد بـزرگ و مهربـان هدایت 
خـود را از طریـق انسـان های برگزیـده ای كـه دارای علـم الهـی الزم بـرای هدایـت بشـر و عصمـت 
هسـتند، انجـام داده اسـت. نبـود رهبـران متخّصـص و معصوم و دینـی قابل اعتماد و شـفاف، خالف 
حكمـت خداونـد و هـدف خلقـت انسـان اسـت؛ یعنـی بـدون وجـود رهبـر و دین قابـل اعتمـاد، نظام 
خلقـت انسـان پـوچ و بیهـوده اسـت و خداونـد از چنیـن خلقتـی و چنیـن كاری منـزه و مبّراسـت. بـا 
توجـه بـه ایـن حق مسـلم انسـان، خداونـد در تمام تاریـخ حیـات او بر روی زمیـن، همیشـه رهبرانی 

معصـوم و متخّصـص در اختیـار او قـرار داده اسـت تـا هیـچ كـس حّجتـی برخدا نداشـته باشـد.
قـرآن دربـاره ایـن حقیقـت كه هر انسـان و قومـی نیاز بـه راهنمای الیقـی دارد و این امـر را فقط و 
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فقـط بایـد خداوند تأمیـن كند، چنیـن می فرماید:
M.انَّما اَنَْت ُمْنِذٌر َو لُِكلِّ َقْوٍم هاٍد؛ همانا تو فقط بیم دهنده ای و برای هر مردمی رهبری استN

امام باقرj  درباره این آیه می فرمایند:
Nَرُسـوُل اللَّـِه الُْمْنـِذُر َو لِـُكلِّ َزمـاٍن هـاٍد َیْهدیِهـْم اِلـی ما جـاَء بِه نَِبـیُّ اللَّـِه ُثمَّ الُْهـداُة ِمـْن بَْعِده َعِلـیٌّ ُثمَّ 
الْاوِصیـاُء واِحـٌد بَْعـَد واِحـٍد؛ رسـول خداs بیـم دهنده اسـت و در هر دورانـی از ما رهبری اسـت كه 
مـردم را بـر آن چـه كه پیامبر خـدا آورده رهبری كند، سـپس رهبران پس از وی، علـیj  و اوصیای 

M.پـس از او هسـتند یكی پـس از دیگری

 bبیت اهل        ضرورت شـناخت 
بـدون شـناخت اهـل بیـتb    امـكان برقـراری یـك ارتبـاط صحیح بیـن ما و آن هـا وجود نـدارد و 
بـدون برقـراری یـك ارتبـاط صحیـح هرگز نمی تـوان راه راسـت و طریق خوشـبختی را كه بایـد مبتنی 

بـر تخصص هـای هفت گانـه باشـد، پیمود.
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ضـرورت شـناخت امـام زمـانj  و پیونـد بـا او بـه دلیل اهمیـت حیاتی و غیـر قابل انكاری اسـت 
كـه شـناخت امـام و بـه خصـوص امـام زمـانj  یعنـی رهبـر و الگـوی زمـان و تنها عامـل پیونـد ما با 

خداوند و آسـمان دارد. 
پیامبر گرامی اسالمs فرمودند:

Nَمـْن مـاَت َو لَـْم َیْعِرْف اِمـاَم َزماِنه ماَت میَتـًة جاِهِلیًَّة؛ هر كـس بمیرد و امـام زمان خود را نشناسـد، 
M.به مـرگ جاهلیت مرده اسـت

نشـناختن امـام زمـاِن خـود، بـه معنـی عـدم ارتباط با امـام اسـت و این یعنـی قطع پیونـد هدایت 
بـا خداونـد، كـه همان مـرگ جاهلیـت و خـروج از دین و گمراهی اسـت.

اوسـت امام  گرو شـخصیت  در  هر كس  بدبختی  یـا        خوشـبختی 
قـرآن كریـم سرنوشـت انسـان ها و خوشـبختی یـا بدبختـی آن هـا را درگرو نوع ارتباطشـان بـا امام 

زمانشـان می دانـد و چنیـن می فرمایـد:
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M.َیْوَم نَْدُعوا ُكلَّ ُاناٍس بِِاماِمِهْم؛ روزی كه هر قومی را با امامشان دعوت می كنیمN
امام باقرj  درباره این آیه می فرمایند:

»در آن روز رسـول خـدا و حضـرت امیـر و حسـن بـن علـی و حسـین بـن علـیj    بـا قـوم خـود 
می آینـد و هـر كـس كـه در عصـر هـر امامـی از دنیـا رفتـه، آن روز بـا آن امـام محشـور می شـود.«

آری، هـر كـس روز قیامـت بـا امـام زمـان خـودش محشـور می شـود تـا در محكمـه عـدل الهـی 
پاسـخگوی ایـن سـؤال باشـد كـه بـا امـام زمانـی كـه خداونـد او را منصوب كـرده اسـت و شـناخت او، 

ارتبـاط و پیونـد بـا او و تبعیـت از او بـر شـما واجـب شـده، چـه كردیـد؟ 
رهبـر یعنـی كسـی كه انسـان عماًل و از صمیـم قلب حاكمیت او را می پذیرد و اندیشـه و دسـتورش 
را اجـرا می كنـد. پـس كسـی كـه ادعـا می كنـد، حضـرت مهـدیj  امـام اوسـت، ولـی در اعمـال و 
رفتـار و تصمیم گیـری  و اندیشـه اش از شـخصیت های فاسـد و منفور امـام زمانj  و كسـانی كه هیچ 
سـنخیتی بـا حضـرت ندارنـد، پیـروی كنـد و آنهـا را الگـوی خود قـرار دهد، خـود را فریـب داده، زیرا 

امـام واقعـی هـر كسـی الگوی عملی اوسـت، نـه امـام ادعایی و شـعاری او.
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 bبیت اهل  و  مـا  رابطه وجودی        
اهـل بیـتb اصـل و حقیقـت مـا بـوده و رابطـه مـا بـا آنهـا یـك رابطه وجـودی اسـت. آنهـا همان 
روح خداونـد هسـتند كـه در همـه انسـان ها پرتـو و تجّلـی دارنـد و همه ما ذاتـًا سـهمی از وجودمان از 

سـنخ وجـود آن هـا و تابـش و تجّلـی آن هاسـت. در زیـارت جامعـه كبیـره می خوانیم:
النُُّفـوِس؛ روح هـای شـما در روح هـا و جان هـای شـما در  اَنُْفُسـُكْم ِفـی  َو  Nاَْرواُحُكـْم ِفـی ااَلْرواِح 

M جان هاسـت.
نسـبت آن هـا بـه ما از نسـبت پـدر و مادر بـه ما بسـیار نزدیك تـر، شـدیدتر و قوی تر اسـت. والدین 
مـا اصـل و ریشـه جسـمانی و ُبعـد حیوانـی و مـاّدی و دنیایـی مـا هسـتند، در حالـی كـه آنهـا اصـل، 
حقیقـت روح، ذات مـا، ریشـه ُبعـد انسـانی، الهـی و ابدی ما هسـتند و به همین دلیل پـس از خداوند 
از همـه كـس حتـی از والدیـن و تمـام عزیـزان ما در دنیا بـرای ما عزیزتـر و مهم تر هسـتند. آنها اصل، 
والدیـن قدسـی و آسـمانی مـا هسـتند كـه واسـطه عشـق مـا بـه خداونـد و رسـاننده مـا به حـق تعالی 
می باشـند. معصومیـنb كسـانی  هسـتند كـه بـدون توسـل بـه آنهـا و بـدون شـروع از آنهـا پیونـد 
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مـا و اتصـال حقیقـی مـا بـا خداونـد محـال اسـت. چنان كـه در زیـارت جامعـه كبیـره ایـن حقیقت را 
می خوانیـم: این گونـه 

M.َمْن اَراَد اللََّه بََدَء بُِكْم؛ هر كسی كه اراده رسیدن به خدا را كرد، از شما شروع می كندN
یتیم حقیقی كسی نیست كه از پدر و مادر جسمانی اش جدا بیفتد، بلكه یتیم حقیقی آن است كه 
از حقیقت روحش و وطن جانش دور بیفتد. به همین دلیل در فرهنگ دینی ما به كسانی كه از پیامبر 

و آل ایشان دور افتاده اند و فاصله پیدا كرده اند، لفظ »یتیم« اطالق شده است.

ما هسـتند پـدران حقیقی   bبیت اهل        
امام عسكریj  می فرمایند:

»سـخت تر از یتیمـِی كسـی كـه پـدر خـود را از دسـت داده اسـت، یتیمـی كسـی اسـت كـه از امـام 
خـود جـدا و محـروم اسـت و نمی توانـد بـه او دسترسـی پیدا كنـد و نمی داند كـه وظیفـه اش در احكام 
دینـی مـورد ابتـالی او چیسـت. بدانیـد، هـر كسـی او را هدایـت و راهنمایـی كنـد و آییـن مـا را بـه او 
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بیامـوزد، در پیشـگاه خداونـد همـراه مـا و در جایگاه ماسـت.«
رسول خداs خطاب به امیرالمؤمنینj  چنین می فرمایند:

ُمـوا َعَلْیِهـْم ِفـی الُْاوقاِت  هـاِت اَْن َیَتَرحَّ ـِة َو ِمـْن ُحُقـوِق ااْلبـاِء َو الُْامَّ Nیـا َعِلـیُّ اَ نَـا َو اَنْـَت اَبَـوا هـِذِه الُْامَّ
لَِیُكـوَن فیِهـْم اَداُء ُحُقوِقِهـْم؛ ای علـی! مـن و تـو پـدران ایـن اّمـت هسـتیم و از حقـوق پـدران و مـادران 
بـر فرزنـدان ایـن اسـت كـه در اوقـات مقتضـی بر پـدر و مادرشـان رحمـت آوردند تـا ادای حقوقشـان 

M.نمـوده باشـند
طبـق ایـن فرمایـش زمانـی خواهـد رسـید كـه بـر همـه اّمـت واجب اسـت كه همـه رحمت خـود را 
متوجـه پـدران معنـوی خـود نماینـد و بـه ادای حقـوق و وظیفـه ای كـه به عنـوان فرزند بر عهده شـان 
گذاشـته شـده، بپردازنـد. ولـی افسـوس كـه اّمت اسـالمی هیـچ گاه بـه آن اوقـات توجه نكـرد و پس از 
پیامبـرs ، اهـل بیـت عزیـز یكـی پـس از دیگـری در برابـر بی توجهـی و قسـاوت مـردم بـه شـهادت 

رسـیدند و جـز عـّده ای انـدك، هیـچ كس بـه وظیفـه فرزنـدی خود عمـل نكرد.
افتاد كه هنوز بشریت در  اتفاق  پیامبرs مكرم اسالم،  از رحلت  بزرگ ترین مصیبتی كه پس 
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حال پرداختن تاوان آن و چشیدن آثار این مصیبت است، حذف خاندان رسالت و اهل بیتb  از 
رهبری و هدایت كامل مردم بود. با حذف آن ها بشریت دچار بزرگ ترین خسران و مصیبت شد؛ چرا 
كه جریان هدایت انسان ها به طور كالن و فراگیر از دست رهبران متخّصص و معصوم الهی خارج شد 

و به دست افراد جاهل و جاه طلب افتاد كه روند آن، متأسفانه تاكنون ادامه داشته و دارد.
سـؤال و دغدغـه اصلـی و مهـم ایـن اسـت كـه در حـال حاضـر مـا با پـدر حقیقـی و مظلوممـان چه 

می كنیـم؟ آیـا بـه وظیفـه فرزنـدی كـه پیامبـرs  از مـا انتظـار دارنـد، عمـل می كنیـم؟!

مظلومیـت، اضطرار مهربانـی،        
سـخن در مظلومیـت چنیـن امـام و چنیـن پـدر مهربانـی اسـت كـه قـدر او ناشـناخته مانـده و 
محّبت هـا و مهرورزی هـای پدرانـه اش بـدون پاسـخ مانـده اسـت. نكتـه مهمـی كـه دربـاره مظلومیت 
حضـرت صاحـبj  بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد این اسـت كه ایشـان بـا وجـود جایـگاه عظیمی كه 
در عالـم وجـود و در نـزد خداونـد دارنـد، هم چنیـن با توجه بـه عاطفـه و محّبت عظیم الهـی و جایگاه 
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پدری شـان، هیـچ نیـاز و وابسـتگی بـه مـا ندارند.
محّبـت حضـرت بـه همـه ما كـه فرزندان او هسـتیم، به اندازه شـناخت و ارزشـی اسـت كه ایشـان 
از مـا سـراغ دارنـد، اّمـا او مـا را همان طور كـه خداوند آفریـده، یعنی به بلنـدای ابدیت می بینـد. او ما 
را بـا گوهـر بـاارزش انسـانی و نفخـه الهـی كه در ماسـت، می بینـد؛ یعنی موجـودی با فطـرت الهی، با 
ارزشـی بی نهایـت كـه می توانـد در همسـایگی و همراهـی حضـرت، در جـوار رحمت الهـی و در ظرف 

ابدیـت و بـا اتصـال به دریـای بی انتهـای كمـاالت زندگی كند.
آری، مـا بـرای همراهـی و همسـایگی و پیونـد بـا امـام زمـانj  بـرای ابدیـت و لقـای خداونـد 
آفریـده شـده ایم. بنابرایـن نـوع محّبـت و عاطفـه پـدری حضرت بـه ما یـك محّبت معمولـی و طبیعی 
كـه تـوأم با نیاز و طمع باشـد، نیسـت. او اصل و ریشـه ماسـت كـه فرزندانش بـا او نهایت پیوسـتگی و 

اتصـال را - آن هـم در ابعـاد بی نهایـت و ابـدی - دارنـد.
حضرت به شّدت دل نگران و مراقب اوضاع شیعیان و دوستانش می باشد، شریك غم آن هاست. 

در شادی های آن ها شاد و در غم هایشان غمگین است.



2 شــماره   ،j ن  زما م  ما ا با  آشــتی        نامه  ه  یــژ و

16

ایـن نـوع خواسـتن و محّبـت، عمیق تریـن و زیباتریـن و خالص ترین نوع خواسـتن و محّبت اسـت 
زیـرا در آن، هیـچ نوع شـائبه نیـاز و خودخواهی وجـود ندارد.

همیـن مسـأله، شـدت مظلومیـت حضـرت و عمق ظلمی كه به او شـده و می شـود را بیشـتر نشـان 
می دهـد. اگـر در والدیـن معمولـی و دنیایـی درجـات شـدید عاطفـه و محّبـت وجـود دارد، در مقابـل 
نیـازی هـم هسـت كـه تأمیـن می شـود، ولـی در حضـرت یـك محّبـت و عاطفـه خالـص ابـدی وجـود 
دارد كـه فقـط و فقـط بـه وجـود مـا تعلـق می گیـرد. او پـدری اسـت بـا میلیون هـا فرزنـد و بـا مهربانی 
و عاطفـه ای نامحـدود بـه یكایـك فرزندانـش. چقـدر سـخت و غم انگیـز اسـت، بـرای حضـرت كـه بـا 
داشـتن چنیـن روح و عاطفـه ای نسـبت بـه میلیون هـا فرزنـدش، آن هـا را در وضعیتی اسـف بار و دور 
افتـاده و غافـل و نامهربـان بـا پـدر می بینـد. او می بینـد كـه فرزندانـش بـا وجـود نیـاز شـدیدی كـه به 
او دارنـد و خطرهـای بزرگـی كـه همـه هسـتی و سـعادت دنیـا و آخـرت آن هـا را تهدیـد می كنـد، تنها 
منجـی و پناهـگاه خـود و پـدر قـوی و دلسـوز خود را رهـا كرده اند و به جـای این كه به سـراغ او بروند و 
بـه او پنـاه ببرنـد، بـه ورطه های خطر نزدیك شـده، دچـار مصائب و سـختی های فراوان می شـوند و با 
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وجـود ایـن بـه قهـر و فرار خـود از تنها پناهـگاه و منجی خویش و چنیـن پدر عزیزی ادامـه می دهند.
ببینیـم اول مظلـوم عالـم علـیj  كـه مهـدی موعـودj  وارث او در مظلومیتـی بزرگ تـر اسـت، 

چگونـه دربـاره تنهایـی و مظلومیـت فرزنـدش سـخن می گوینـد و چگونـه او را معرفـی می نماینـد:
ـریُد الَْفریـُد الَْوحیـُد؛ صاحب ایـن امر] امام زمـانj [، طـرد شـده و آواره و تنهای  ریـُد الشَّ Nُهـَو الطَّ

M تنهاست.

ماسـت دلیل محرومیت  مـا،  لیاقتی  بـی        
امام باقرj  می فرمایند:

انـا َعـْن َجواِرِهـْم؛ هـرگاه خداونـد تبـارك و تعالـی بـر  Nاِذا َغِضـَب اللَّـُه َتبـاَرَك َو َتعالـی َعلـی َخْلِقـِه َنحَّ
M.خلقـش خشـم كنـد، مـا را از مجـاورت آن هـا دور كنـد

بنابراین عّلت این كه این گونه دعاها هر چند مفید هستند، ولی هنوز به اجابت نرسیده اند، این 
است كه ما به اندازه كافی در راه از بین بردن موانع ظهور قدم برنداشته ایم. پس اگر در دعاهایمان 



2 شــماره   ،j ن  زما م  ما ا با  آشــتی        نامه  ه  یــژ و

18

یا به خود حضرت عرض می كنیم كه در ظهور  از خداوند تعجیل در ظهور حضرت را می خواهیم و 
تعجیل فرما، باید خود نیز نسبت به امر ظهور هّمت و آمادگی متناسب با این درخواست تعجیل را 
داشته باشیم. این امر نیاز به اقداماتی دارد كه ما باید خودمان زمینه آن را فراهم سازیم كه از آن 

جمله: خودسازی، برداشتن موانع ظهور، تبلیغ و شناساندن حضرت به جامعه جهانی است.
امـی ِبـال َوَتـٍر؛ كسـی كـه دعـا می كند و  پیامبـر گرامـی اسـالم می فرماینـد: »َالّداعـی ِبـال َعَمـٍل َكالرَّ

عمـل نكنـد، مانند كسـی اسـت كـه بـا كمـاِن بـدون زه تیرانـدازی كند.«

مژده حكومـت صالحان اسـامی،  انقاب        
اینـك سـؤال اساسـی ایـن اسـت كـه در آسـتانه ظهـور كـه همـه جـا را ظلـم و تباهـی فـرا گرفتـه، 
سـربازان و یـاوران امـام زمـانj  چگونـه و از كجا تأمین می شـوند؟ آیـا می توان امیدی بـه پیدایش 

ایـن همـه فطـرت گـرای حـق جـو و این همـه فدایـی امـام زمانj  داشـت؟
با كمال خرسندی و با امید و شادی حقیقی پاسخ می دهیم:   آری.
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پیامبر گرامی اسالم مژده چنین تحّول عظیمی را در آستانه ظهور بدین صورت داده است:
ـُؤوَن لِْلَمْهـِدیِّ ُسـْلطاَنُه؛ مردمـی از مشـرق قیـام می كننـد و مقدمه  Nَیْخـُرُج نـاٌس ِمـَن الَْمْشـِرِق َفُیَوطِّ

M.سـلطنت مهـدی را فراهـم می كننـد
امـام باقـرj  بـا بینش الهـی خود، بشـارتی بزرگ به مّلـت ایران می دهنـد و درباره ریشـه انقالب 

اسـالمی ایـران، كشـته ها و آینده آن چنیـن می فرمایند:
N َكَاّنـی بَِقـْوٍم َقـْد َخَرُجـوا بِالَْمْشـِرِق َیْطُلُبـوَن الَحـقَّ َفـال ُیْعَطْوَنُه ُثـمَّ َیْطُلُبونَـُه َفال ُیْعَطْونَـُه َفـِاذا َرَأْوا ذلَِك 
َوَصُفـوا ُسـُیوَفُهْم َعلـی َعواِتِقِهـْم َفُیْعَطـْوَن ما َسـَأُلوا َفال َیْقَبُلونَـُه َحتَّـی َیُقوُمـوا َو ال َیْدَفُعوَنها ااِلَّ اِلـی صاِحِبُكْم 
ُقَتالُهـْم ُشـَهداُء َأمـا اِّنـی لَـْو َأْدَرْكـُت ذلِـَك لَاْسـَتْبَقْیُت نَْفسـی لِصاِحِب هـَذا ااَلْمـِر؛ گویـا مردمـی را می بینم 
كـه در مشـرق قیـام كرده انـد و حـق را می طلبنـد، ولـی بـه آن ها داده نمی شـود، سـپس دوبـاره آن را 
می طلبنـد، ولـی باز هم به آن ها داده نمی شـود. پـس چون وضع را چنین دیدند، شمشیرهایشـان را 
بـدوش می گیرنـد )و بـه جهـاد می رونـد( در نتیجه خواسته شـان داده می شـود، اّما آن هـا نمی پذیرند 
)بـا طاغـوت كنـار نمی آینـد( تـا آن كـه برمی خیزنـد )و بـه مبـارزه و جهـاد علیه ظلـم و اسـتكبار ادامه 
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می دهنـد( و آن )حكومـت( را تنهـا بـه موالی شـما ]صاحـب الزمـانj [ می دهند. كشـته های آن ها 
شـهید هسـتند. بدانیـد كـه اگر مـن آن زمان ]انقالب اسـالمی[ را درك كنـم، خود را بـرای صاحب این 

M.حفظ خواهـم كرد ] jامـر ]صاحـب الزمـان
همان طور كه می بینیم حضرت باقرj  انگیزه انقالب را حق طلبی مردم معرفی می نماید و انگیزه 

و نّیت این مردم را كه خواهان حكومت اسالمی مبتنی بر فقه و آیین تشیع بوده، تأیید فرموده اند.
حضـرت بـه فـراز و نشـیب ها و چنـد مرحلـه ای بودن ایـن انقالب نیـز تصریـح  فرموده اند كه شـاید 
مـراد قیـام مـردم در مرحلـه اول در 15 خرداد 1342 باشـد كه به خواسته شـان نرسـیدند و بـار دوم در 
سـال 1357 قیـام كردنـد و بـا مقاومت رژیم و كشـتار رو به رو شـدند. پس از آن كه شـاه به عذرخواهی 
افتـاد و قـول داد خواسـته های مـردم را عملـی كنـد و اصالحاتی در كشـور انجام دهد، مـردم قول ها و 

وعده هـای اصالحـی او را نپذیرفتنـد و قیـام را تا پیـروزی ادامه دادند.
حضرت باقرj  بر دهان یاوه گویان فاسدی كه هرگز شجاعت و هّمت مبارزه با دشمنان دین را 
نداشتند و ندارند و همیشه خود را پشت چهره ها و نقاب های تقّدس و تدّین پنهان كرده و به این 
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انقالب و رهبری آن، انتقاد می كردند كه چه كسی جواب این خون ها را خواهد داد و چرا باید این قدر 
خون ریزی شود، مشت محكمی زده و می فرمایند: »كشته های آن ها شهید هستند.«

و ایـن حركـت را تـا زمانـی كـه بـه ظهـور حضـرت منجـر شـود، تأییـد می نمایـد و بـا این تأییـد نیز 
مشـت محكمـی بـر دهـان كسـانی كه به هشـت سـال دفاع مّقـدس و شـهادت رزمنـدگان اسـالم ایراد 
 s گرفتـه و می گیرنـد، می كوبنـد و بـودن در بیـن ایـن مـردم را آرزو می كننـد. همان طور كـه پیامبر
بـودن بـا مـردم را بـه همـه توصیـه فرمودنـد. آری چنیـن اسـت كـه خمینـی كبیـر، رهبری بـا عظمت 
كـه تاریـخ پـس از معصومیـنb  ، رهبـری بـه عظمـت او ندیـده اسـت، آرزو می كنـد كه خداونـد او را 

بـا بسـیجیانش محشـور نماید.
و در پایـان حضـرت بـه همـه تردیدهـا و شـبهه ها و سسـتی ها تیـر خالص زده؛ نـه تنها آینـده این 

انقـالب را روشـن و تضمیـن شـده معرفی می كنـد، بلكـه باالتـر از آن می فرمایند:
»اگر من انقالب اسالمی را درك كنم، خود را برای ظهور حفظ خواهم نمود.«

امام كاظمj   درباره نقطه شروع انقالب شرقی كه در روایات قبل آوردیم چنین می فرمایند:
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یاُح الَعواِصُف َوال َیُملُّوَن ِمَن   Nَرُجٌل ِمْن اَْهِل ُقْم َیْدُعو النَّاَس اِلَی الَْحقِّ َیْجَتِمُع َمَعُه َقْوٌم َكُزُبِر َحدیٍد الَتِزلُُّهُم الرِّ
ُلوَن َوالْعاِقَبُة لِْلُمتَّقیَن؛ مردی از »قم«، مردم را به حق دعوت می كند و بر  الَْحْرِب َو ال َیْجُنُبوَن َو َعَلی الّلِه َیَتَوكَّ
اطراف او مردمی گرد می آیند كه مانند پاره های آهن هستند، طوفان ها آن ها را نمی لرزاند و از جنگ 

M.خسته نمی شوند و نمی ترسند و بر خداوند توكل می كنند و عاقبت از آِن متقین است

 eامـام خمینی نگاه  در    jمهـدی ماقات حضرت  بـرای  آمادگی        ضرورت 
امیدها و نویدها 

»تمـام دسـتگاه هایی كـه االن بـه كار گرفته شـده اند، در كشـور ما و امیدواریم كه در سـایر كشـورها 
توسـعه پیـدا بكنـد، بایـد توجـه بـر ایـن معنا داشـته باشـند كـه خودشـان را مهیـا كنند بـرای مالقات 

.  jحضـرت مهدی
»مـا امـروز دورنمـای صـدور انقـالب اسـالمی را در جهـان مسـتضعفان و مظلومـان بیـش از پیـش 
می بینیـم و جنبشـی كـه از طـرف مسـتضعفان و مظلومان جهان علیه مسـتكبران و زورمندان شـروع 
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شـده و در حـال گسـترش اسـت، امیـد بخـش آتیـه روشـن اسـت و وعـده خداونـد تعالـی را نزدیـك و 
نزدیك تـر می نمایـد. گویـی جهـان مهیـا می شـود بـرای طلـوع آفتـاب والیـت از افـق مكـه معّظمـه و 

كعبـه آمـال محرومـان و حكومت مسـتضعفان.«
خدمت در انتظار

امام خمینیe  درمورد انتظار حضرت ولی عصرj  نیز چنین فرموده اند:
»از خـدای تعالـی مسـألت می كنـم كـه ظهـور ولـی عصـرj  را نزدیـك فرماید و چشـم های مـا را به 
جمـال مقّدسـش روشـن. مـا همه انتظار فـرج داریـم و باید در ایـن انتظار خدمـت كنیم. انتظـار فرج، 

انتظار قدرت اسـالم اسـت.«

ر ظهـو ی  ا بـر ی  ز مینه سـا ز ه  ا ر یـن  بهتر نقـاب،  ا ر        صـدو
ایشان درمورد پیاده شدن اسالم واحكام اسالمی در جهان فرموده اند:

»آوای انقالب بزرگ ایران در كشورهای اسالمی و دیگر كشورها طنین انداز و افتخار ساز است. شما 
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مّلت شریف، به جوانان غیور مّلت های اسالمی هشدار داده اید. امید است، با دست توانای شما، پرچم 
پر افتخار حكومت اسالمی در تمام اقطار به اهتزاز درآید، این است مسألت من از خداوند تعالی.«

»مسـاله دیگـر صـدور انقـالب اسـت كـه بارهـا گفتـه ام ما بـا كسـی جنگـی نداریم. امـروز انقـالب ما 
صـادر شـده اسـت، در همـه جـا اسـم اسـالم اسـت و مسـتضعفین بـه اسـالم چشـم دوخته انـد. بایـد 
بـا تبلیغـات صحیـح، اسـالم را آن گونـه كـه هسـت، بـه دنیـا معرفـی نماییـد. وقتـی مّلت هـا اسـالم 
جهـان  در  اسـالم  احـكام  شـدن  پیـاده  جـز  چیـزی  مـا  و  می آورنـد  روی  آن  بـه  قهـرًا  شـناختند.  را 
نمی خواهیـم. شـما مّلـت شـریف، بـه جوانـان غیـور مّلت هـای اسـالمی هشـدار داده ایـد. امید اسـت، 
بـا دسـت توانـای شـما، پرچم پـر افتخار حكومت اسـالمی در تمـام اقطار بـه اهتزاز در آید. این اسـت، 

مسـألت مـن از خداونـد تعالـی«. 

مدیریت و  سیاسـت  در  غفلـت        
ما در بعد سیاسی و مدیریتی غفلت داشته ایم. امام خمینیe معمار انقالب اسالمی می فرمایند:
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»مسـؤوالن مـا بایـد بداننـد كـه انقالب ما محـدود به ایران نیسـت. انقالب مـردم ایران نقطه شـروع 
انقـالب بـزرگ جهـان اسـالم بـه پرچمـداری حضـرت حجـت )ارواحنـا فداه( اسـت كـه خداوند بـر همه 
مسـلمانان و جهانیـان مّنـت نهـد و ظهـور و فرجـش را در عصـر حاضـر قـرار دهـد. مسـایل اقتصـادی 
و مـادی اگـر لحظـه ای مسـؤولین را از وظیفـه ای كـه بـر عهـده دارنـد منصـرف كنـد، خطـری بـزرگ و 
خیانتـی سـهمگین را بـه دنبـال دارد. بایـد دولـت جمهـوری اسـالمی تمامـی سـعی و توان خـود را در 
اداره هـر چـه بهتـر مـردم بنمایـد، ولـی ایـن بدان معنا نیسـت كـه آن هـا را از اهـداف عظیـم انقالب كه 

ایجـاد حكومـت جهانـی اسـالم اسـت، منصـرف كند.«
ولـی مـا كار سیاسـی را بـرای ارضـای شـهوات خودمـان انجـام دادیـم. حـزب و جنـاح تشـكیل 
دادیـم، ولـی هیـچ تناسـب و پیونـدی بـا اهـداف و انتظـار امـام زمـان از مـا نداشـت. در جلسـاتمان 
دغدغـه غیبـت غم انگیـز امـام را نداریـم و هیـچ فكـر و طـرح و نقشـه  كوتـاه مـّدت یـا بلنـد مـّدت برای 

رفـع موانـع ظهـور نداشـته ایم.
ما حّتی در سطح خانواده خود نیز مدیریت خوبی نداشته ایم. ما چه در نقش پدر و چه در نقش مادر 
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سایر اعضای خانواده را در غفلت خود از امام غرق كردیم و از توجه به او و دوستی با او محروم ساختیم.

نـدارد ر  ظهـو ی   سـو بـه  كـت  حر بـا  تـی  فا منا هیـچ  ر  كشـو ختن        سـا
طبــق آن چــه كــه در فرمایــش اخیــر امــام خواندیــم، چــه بســا پرداختــن بــه جنبه هــای رفاهــی و 
مــادی زندگــی مــردم، مســؤوالن را از توجــه بــه آرمــان اصلــی انقــالب و تشــكیل حكومــت اســالمی 
ــرد،  ــود می گی ــه خ ــدی ب ــورت عم ــی ص ــوص وقت ــه خص ــی ب ــت و بی توجه ــن غفل ــه ای ــد ك ــل كن غاف
ــه اســم  ــدارد، ب ــت و امــام زمــانj  اســت. هیــچ مســؤولی حــق ن ــه انقــالب، مّل ــت ب موجــب خیان
ســازندگی در هــر امــری از امــور مــادی و سیاســی كــه باشــد، حركــت رو بــه رشــد انقــالب را بــه طــرف 
مقصــد نهایــی آن یعنــی ظهــور مبــارك حضــرت بقیــة اهلل االعظــم )ارواحنــا فــداه( ُكنــد نمایــد. ایــن 
حــرف كــه مــا ابتــدا بایــد یــك كشــور آبــاد و نمونــه از نظــر مــادی و مــورد قبــول جهانیــان بســازیم تــا 
ــه اســالم و ارزش هــای آن عالقه منــد  ــه ایــن جامعــه پیشــرفته و مرفــه ب ــگاه ب ــا ن همــه مــردم دنیــا ب
شــوند، هرچنــد ســخنی زیباســت و بهــره ای هــم از حقیقــت دارد ولــی بــدون توجــه بــه نكاتــی كــه 
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عــرض می شــود مغلطــه و فریبــی بیــش نیســت.
 بی شـك یكـی از اقداماتـی كـه در ایـن نظـام بایـد صـورت گیـرد، سـاختن جامعـه نمونـه هـر چنـد 
كوچـك از یـك مّلت خوشـبخت و مرفه اسـت كه در آن عدالت، رفاه و سـایر شـاخصه های خوشـبختی 
وجـود داشـته باشـد، اّمـا نبایـد غفلـت كـرد كـه این كار بـا همـه اهمیـت و ضرورتـی كـه دارد، هیچ گاه 
نبایـد مـا را از هـدف اصلـی انقـالب غافل نمایـد و حركـت آن را ُكند نمایـد، یعنی به قیمـت پرداختن 

بـه فـروع نباید اصـول را فرامـوش كرد.
 ایـن كار نـه تنهـا هیـچ منافاتـی بـا هدف اصلی انقـالب نـدارد، بلكه اساسـًا بدون توجه بـه اصول و 
آرمان هـای اصلـی انقـالب، بـه خصوص ابعـاد فرهنگی و معنوی آن سـاختن یـك جامعه مرفـه از نظر 
مـادی و... غیـر ممكـن اسـت، زیـرا وقتـی همـه هدف هـا و حركت هـا و برنامه ریزی هـا صرفـًا متوجـه 
مسـایل مـادی و رفاهـی شـد، آفـات زیـادی در روحیـه مـردم بـه ویـژه خـواص پدیـدار می شـود كـه 
اساسـًا مانـع سـاخته شـدن جامعه ای بر اسـاس عدالـت و رفاه و انسـانیت می شـود. در نتیجـه فاصله 
طبقاتـی زیـاد  شـده و بیشـتر امكانـات در اختیار قشـر خاصی قـرار می گیـرد و اكثر مـردم از امكانات و 
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حقوقشـان محـروم می شـوند و حتـی امكانات اولیـه از قبیل اشـتغال، ازدواج، تحصیل، مسـكن و... 
را نیـز نمی تواننـد بـه راحتـی به دسـت آورند.

 معنویـت و تقـوا، شـرط اول سـازندگی و پیشـرفت اسـت. خداونـد كه خالق انسـان و جهان اسـت 
و بیـش از هـر كـس دیگـری آن هـا را می شناسـد، راه هـای خوشـبختی مخلـوق و بنـده خـود را بهتـر 
می دانـد، او در قـرآن كریـم رشـد اقتصـادی و بـه وجـود آمدن جامعـه ای مرفـه را از رهگـذر حاكمیت 
تقـوا و ارزش هـای الهـی بـرای مـردم معرفـی نمـوده اسـت و شـرط بركـت و رشـد اقتصـادی را تقـوای 

الهـی در فـرد و جامعـه می دانـد.
ـماِء َوااَلْرِض؛ و چنان چه مردم شـهر  َن السَّ َقْوا لََفَتْحنـا َعَلْیِهْم بَـَركاٍت مِّ Nَو لَـْو اَنَّ اَْهـَل الُْقـری اَمُنـوا َواتَّ
و دیـار همـه ایمـان آورده و پرهیـزكار می شـدند، همانـا مـا درهـای بـركات آسـمان و زمیـن را بر روی 

M.می گشـودیم آن ها 
 مردمـی كـه بـه رفـاه و آسـایش و آزادی باالتـری نسـبت به رفاه و آسـایش مـادی رسـیده اند یعنی 
همـان آزادی فطـری و معنـوی، و رفـاه و امنیـت روحـی و اسـتقالل در برابـر اسـتكبار و قدرت هـای 
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بـزرگ، بـه راحتـی ضعـف و كمبودهـای رفاهـی و اقتصـادی را تحمل می كننـد و چنیـن مردمی هرگز 
نـه از مسـؤوالن خـود می خواهنـد و نـه بـه آن هـا اجـازه می دهنـد كـه بـه بهانـه پرداختـن بـه كارهـای 
اقتصـادی و توسـعه و سـازندگی های دیگـر، از تحصیـل امكانات معنوی و حركـت در راه اصلی انقالب 
كـه بـرای آن جنگیدنـد و خـون دادند و اسـیر و مجروح و معلول شـدند، غفلت كنند یا در مسـیر كمال 

و تعالـی آن كنـدی و سسـتی نمایند.
راسـتی مدیـری از مدیـران ایـن مملكـت كـه بـه فكر آسـایش و رفـاه مـردم در جنبه اقتصـادی آن 
اسـت، بایـد بدانـد با ظهـور حضرت بیشـترین رفاه نه فقـط برای مّلت ایـران بلكه برای همـه جهانیان 
حاصـل می شـود. روایـات مـا مملـّو از ذكـر آثـار بابركـت ظهـور حضـرت در جنبه هـای اقتصـادی، 
سیاسـی، اجتماعـی، علمـی و... اسـت. پـس اگـر كسـی حقیقتًا بـرای این مـردم دلسـوزی كند، باید 
بدانـد هیـچ كـس به انـدازه امام زمانj   قادر نیسـت بـرای مردم جهان خوشـبختی و سـعادت را در 
جنبه هـای مختلـف تأمیـن كنـد و چـون چنین اسـت، باید با سـرعت بیشـتری همـه امكانـات را برای 

رسـیدن بـه نقطـه تاریخـی ظهور بسـیج كرد.
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نظام مدیریتـی      نگـرش  در  تحول        ضرورت 
بـا توجـه بـه آن چـه دربـاره حساسـیت مقطـع كنونی انقـالب و رسـالت جهانـی و الهـی آن ازمنظر 
قـرآن كریـم، كالم معصومیـن و بنیانگـذار انقـالب گفتـه شـد و بـا توجـه بـه اوضـاع كنونی كفـر جهانی 
علیـه اسـالم، نتیجـه می گیریـم كـه مـا در عصـر ظهـور و سراشـیبی بـه سـوی آن قـرار گرفته ایـم و بـه 

سـرعت بـه حسـاس ترین نقطـه تاریـخ و مهم تریـن مرحلـه آن نزدیـك می شـویم.
و بـه همیـن دلیـل امام ) قدس سـره( به اهمیـت درك مسـؤوالن و مدیران نظام جمهوری اسـالمی 
از ایـن شـرایط تأكیـد داشـتند. ایشـان تنهـا مدیرانـی را الیـق مدیریـت می دانسـتند كه قـادر به درك 
حساسـیت مقطـع كنونـی و رسـالت و وظایفـی كـه در ایـن مقطـع بـه عهـده آنـان اسـت، باشـند. بـه 
طـوری كـه صریحـًا اعـالم نموده اند مدیرانـی كه حّتی بـه كار مهم و مّقـدس و باارزش تأمیـن نیازهای 
معیشـتی و اقتصـادی مـردم مشـغول هسـتند، اگـر در انجـام وظیفـه اصلی شـان كـه سـازماندهی و 
جهت دهـی فعالیت هـا بـه سـمت هدف اصلـی انقالب اسـت، كوتاهی كننـد، خطری بزرگ به حسـاب 

آمـده و خیانتـی سـهمگین را مرتكب شـده اند.
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رهبر معظم انقالب می فرمایند:
»بزرگتریـن مصیبـت بـرای یـك ملـت ایـن اسـت كـه مسـؤوالن در میـان آن ملـت، از مسـؤولیتهای 
حقیقـی خودشـان غافـل بماننـد؛ از آن چیزی كه خدا از آنها خواسـته اسـت و پایه ی اصلی مسـؤولیت 
آنهاسـت، غافـل بماننـد؛ به چیزهای كم اهمیت سـرگرم و مشـغول بشـوند؛ بـه نفع خود و نفع پرسـتی 
خـود سـرگرم و مشـغول بشـوند؛ دل آنهـا بـه جای تپیـدن بـرای وظیفه ی الهـی، برای مسـائل كوچك و 

حقیـر بتپد.«

  j زمان امام  بـه  نسـبت  ما  وظایف        
حـال كـه تـا حـدودی نسـبت خـود بـا حضـرت را دانسـتیم و تـا حـدی بـه عّلـت غیبـت طوالنـی و 
غمبـار آن حضـرت و ریشـه های آن پـی بردیـم بهتـر می توانیم دربـاره وظایـف قطعی و مسـّلم منتظر 

حقیقـی نسـبت بـه حضـرت و بعضـی از ویژگی هـای روحـی منتظـر سـخن بگوییـم.
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1- دوری از گناه و پیمودن راه تقوا
اولیـن قـدم در كمـك كـردن به حضـرت، اذّیت نكردن ایشـان اسـت. ایشـان امام زمان ما هسـتند 

و بـر همـه احـواالت مـا احاطـه دارند. آن چه مسـلم اسـت، گناه مـا برای ایشـان آزار دهنده اسـت.
 او امام صالحان و مّتقین است و از ما انتظار دارد كه اهل صالح و تقوا باشیم.

اگـر بـه دعـای حضـرت در زمـان غیبـت توجـه كنیـم، بـه خوبـی درمی یابیـم كـه حضـرت از مـا چه 
انتظـاری دارد و مـا بایـد چگونـه باشـیم تـا مـورد عنایـت و خشـنودی ایشـان قـرار گیریم حضـرت در 

دعـای معروفـی كـه از ایشـان در مفاتیـح الجنـان نقـل شـده چنیـن می فرماینـد:
M... اَللَُّهمَّ اْرُزْقنا َتْوفیَق الطاعه َو ُبْعَد الَْمْعِصَیه َو...؛ خدایا روزی ما كن توفیق اطاعت و دوری از گناه وN

     j2- توجه به مظلومیت حضرت  ولی عصر
منتظر به شدت به اضطرار، گرفتاری و مظلومیت موالیش توجه دارد و از آن غفلت نمی كند. 

آتشـی سـوزناك و دردی عمیـق وجـود منتظـر را فـرا گرفتـه و از این كـه می دانـد موالیـش در چـه 
حالـی بـه سـر می بـرد و هنـوز شـرایط ظهور او فراهم نشـده اسـت، به شـدت دردمند و بی تاب اسـت.
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 اساسـًا بی تابـی و بی قـراری و روزشـماری ركـن اصلـی مفهـوم انتظـار اسـت كـه بـدون این هـا، 
انتظـاری وجـود نخواهـد داشـت.

3- آماده كردن خود برای ظهور و پیوند با آن حضرت 
یكـی از مهمتریـن وظایـف منتظـر كـه بـدون انجـام آن منتظـر بـودن دروغـی بیش نیسـت، آماده 
كـردن خـود بـرای ظهور و داشـتن پیوند با حضـرت در طول مّدت عمر اسـت. منظـور از پیوند، عالوه 
بـر انـس و رابطـه محّبت آمیـز قلبـی، انجام وظایفی اسـت كـه در دوران غیبـت بر عهده منتظر اسـت.
َهـا الَّذیـَن اَمنـُوا اْصِبـُرُوا َو  امـام صـادقj  در تفسـیر ایـن آیـه شـریف كـه  فرمـوده اسـت: »یـا َایُّ
صاِبـُروا َو راِبطـُوا؛ ای كسـانی كـه ایمـان آوردیـد در كار دیـن صبـور باشـید و یكدیگر را بـه صبر دعوت 

كنیـد و در برابـر دشـمن مواظـب و مرتبـط بـا هـم باشـید«، می فرماینـد:
ِة؛ بر مصیبت ها صبـر كنید و در  Nاِْصِبـُرُوا َعَلـی الَْمصائِـِب َو صابِـُروا َعَلی الَْفرائِـِض َو رابِطُوا َعَلـی الَْائِمَّ

.Mانجـام واجبـات اسـتقامت كنید و با امامان خود رابطه داشـته باشـید
همچنین درباره عبارت "رابطوا" )رابطه داشته باشید( می فرمایند:
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M.اَلَْمقاُم َمَع اِماِمُكْم؛ همراهی و ایستادگی با امام استN
ُكـْم َو رابُِطوا اَِماَمُكُم  هم چنیـن  امـام  باقـرj   می فرمایند:Nاْصِبـُروا َعلی اَداِء الَْفرائِـِض َو صابُِروا َعُدوَّ
الُْمْنَتَظـَر؛ و در انجـام واجبـات صبـر داشـته باشـید و در مقابـل دشـمنانتان اسـتقامت كنیـد و بـا امـام 

M.منتظـر خود مرابطه داشـته باشـید
4- یقین به اهمیت و ارزش خدمت به حضرت و پیوند با ایشان

5- سرمستی و افتخار به پیوند با حضرت
   b 6- امید به عضویت در خانواده اهل بیت

 j7- دشمنی با دشمنان حضرت
8-  بصیرت در دین 

9- آگاهی نسبت به نوع رابطه خود با حضرت
10- دعـا بـرای سـالمتی ایشـان و تعجیـل در امـر فرج، دعا بـرای قرار گرفتـن در زمره یـاران و دعا 

بـرای تجدید عهـد و پیمان.
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منتظـر، نگـران معشـوقش اسـت و از این كـه بـه او آزاری و آفتی برسـد، آزرده خاطر می شـود؛ لذا 
عـالوه بـر دادن صدقـه بـرای دفع آفـات گوناگـون از حضرت همیشـه و به خصـوص در اوقاتـی كه ویژه 
دعـا و بـه اجابـت مقـرون اسـت، بـرای سـالمتی او دعا می كنـد. از جملـه دعـای او این دعای مشـهور 
اسـت: »اَللَُّهـمَّ ُكـْن لَِولِیِّـَك... خدایـا در ایـن سـاعت و در همـه سـاعات، ولـّی و دوسـتت، حجـت بـن 
الحسـن را كـه درود تـو بـر او و پدرانـش باد سرپرسـت و حافظ و رهبـر و یاور و راهنمـا و نگهبان باش، 
تـا او را از روی میـل و رغبـت مـردم در روی زمیـن سـكونت دهـی و زمانـی دراز بهره مندش سـازی.«

 مؤمـن در همـه كارها، حضرت و اهداف و خواسـت او را بر اهداف و خواسـت خـود، مقدم می دارد 
و از جملـه جاهایـی كـه منتظـر، حضـرت را بر خـود مقدم مـی دارد، در مرحلـه دعاسـت. منتظر، دعا 

بـرای حضـرت را در رأس همـه دعاهـا و مقدم بـر همه خواسـته های خود قـرار می دهد.

ن     حضرت آ ظهـور  تعجیل  ی     بـرا دعا        
منتظـر بـا فهمـی كـه از آثـار و بـركات ظهـور دارد و نیـز آگاهـی از خسـارت عظیمـی كـه از تأخیـر 
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آن متوجـه همـه انسـان ها می شـود، از صمیـم قلـب بـرای ظهـور موالیـش دعـا می كنـد و از خداونـد 
تعجیـل در ایـن امـر را می خواهـد. او می دانـد كـه موالیـش نیـز ایـن دعـا را دوسـت دارد و خـود نیـز 
بـرای ظهـور خـود دعـا می كنـد و بـه شـیعیانش نیـز دسـتور داده كـه بـرای فرجـش بسـیار دعـا كنند:
عـاَء بَِتْعجیـِل الَْفـَرِج َفـِانَّ ذلِـَك َفَرُجُكْم؛ بـرای تعجیـل در فرج بسـیار دعا كنید كـه این كار  Nاَْكِثـُروا الدُّ

M.خـود فرج شماسـت
دعـا بـدون عمـل فایـده نـدارد؛ یعنـی اگر كسـی برای فـرج امام زمـانj  دعـا می كند، بایـد برای 
فـرج ایشـان تـالش نیـز بكنـد و به تناسـب توان خـود قدم های مؤثـر و مفیدی بـرای رفـع موانع ظهور 
و تبلیـغ و شناسـاندن حضـرت بـه دیگـران بـردارد و ضمنـًا روح انتظـار و بـه خصـوص روح »خدمـت 
در انتظـار« را بـر خـود حاكـم كنـد. چنیـن شـخصی خـود بـه خـود در مسـیر همـان اصالحاتـی كـه 
قـرار اسـت حضـرت بـرای آن تشـریف بیاورنـد، قـرار گرفتـه اسـت و عمـاًل بـه مصلـح جهانـی پیوسـته 
اسـت. بـا حاكمیـت چنیـن روحـی خود به خـود اصالحـات مـادی و معنوی آغـاز می شـود و این خود 
فرجـی نسـبی و از سـنخ همـان زیبایی هایـی اسـت كـه حضـرت بـه ارمغـان می آورنـد. در واقع كسـی 
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كـه بـا پشـتوانه روح انتظـار، بـرای تعجیـل فـرج امام زمـانj  دعـا می كند، چـون دعـای او از چنین 
پشـتوانه مهمـی برخـوردار اسـت، همیـن دعـا او را بـه حركـت عمیق تـر در جریـان خدمـت در انتظار 
می كشـاند و ایـن یعنـی فـرج و اصالحـات حقیقـی. بـه عبـارت دیگـر روح انتظـار و روح خدمـت در 
انتظـار از انسـان یـك مصلـح می سـازد كـه بـا مصلـح جهانـی شـباهت و سـنخّیت پیـدا می كنـد. بـا او 
كاری می كنـد كـه در هـر كجـا باشـد، منشـأ خدمـات، اصالحـات و پیشـرفت های مـادی و معنـوی 

می شـود و در هـر كجـا هسـت، وجـودی مبـارك دارد.
بنابرایـن می تـوان نتیجـه گرفـت كـه دعـای حقیقـی كـه همـان دعـای از صمیـم قلـب و همـراه بـا 
آمادگـی و عمـل بـرای ظهـور اسـت، نقـش اساسـی و كلیـدی در فرج امـام زمـانj  دارد. اگـر هر یك 
از مـا تـالش كنـد كـه دعاگـوی حقیقـی حضـرت باشـد، بـه یقیـن كمك بزرگـی به ظهـور حضـرت كرده 
اسـت و بـه عبـارت دیگر هـر قدر تعداد دعاگویان حضرت بیشـتر شـود، بـه ظهور نزدیك تر می شـویم.
 امـام زمـانj   دسـتور داده انـد كـه هـر كـس از مـا بـرای ظهـور ایشـان دعـا كنیـم، پـس مـا نیـز 
موظفیـم امـر ایشـان را اطاعـت نماییـم و خـود را به عنـوان یك دعاگو بسـازیم. اگـر چنیـن كردیم و با 
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اضطـرار یـك مصیبـت زده كـه بار سـنگین دوری امام و پـدرش را به دوش می كشـد، عاجزانـه به درگاه 
الهـی دعـا كردیـم و نالـه و ندبه سـر دادیم، بدون شـك خداوند دعای مـا را اجابت خواهد كـرد و موانع 

ظهـور بـه طـور چشـم گیر و با سـرعت برداشـته خواهد شـد. 
امام صادقj  درباره تأثیر دعای حقیقی در فرج امام زمانj  چنین می فرمایند:

»خداونـد بـه حضـرت ابراهیـمj   وحـی فرسـتاد كه سـاره بـه زودی فرزنـدی مـی آورد و اوالدش 
)بنی اسـراییل( چهارصـد سـال گرفتـار خواهند شـد، چـون گرفتاری بنی اسـراییل به طـول انجامید، 
چهـل صبـح رو بـه درگاه الهـی آورده، بـه گریـه و زاری پرداختنـد. خداونـد بـه موسـی و هـارون وحی 
فرسـتاد كـه آن هـا را از شـر فرعـون نجـات دهد و صـد و هفتاد سـال از چهارصد سـال گرفتـاری آن ها 

برداشت« را 
سـپس امـام صـادقj  فرمودنـد: »هم چنیـن شـما هـم اگر مثـل بنـی اسـراییل بـه درگاه خداوند 
بـه گریـه و زاری بپردازیـد، خداونـد فـرج ما را نزدیـك خواهد كرد. اّما اگر چنین نباشـید، این سـختی 

تا پایـان مّدتـش ادامه خواهد داشـت«.
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دعا برای حضرت باید به تناسـب شـرایط حضرت و شـیعیانش باشـد. هم حضرت و هم شیعیانش 
در سـختی و اضطـرار قـرار دارنـد. لـذا دعـای مـا نیـز باید دعای شـخص مضطر باشـد نه دعـای عادی 
و رسـمی و نـه دعایـی كـه فقـط لقلقـه زبـان باشـد. دعـای ما بـرای حضـرت بایـد همانند دعای كسـی 
باشـد كـه خـود یـا عزیزترین كسـانش در اثر یـک بیماری در شـرف مرگ قـرار گرفته اند و پزشـكان نیز 
آنهـا را ناامیـد كـرده  باشـند یـا دعای كسـی كه عزیزترین كسـانش گم شـده اند یا بـه گـروگان رفته اند و 
خطـر مـرگ آن هـا را تهدیـد می كنـد. تا زمانی كـه مثل بنی اسـرائیل با حـال اضطـرار و از صمیم قلب 
دعـا نكنیـم، مـا از دعـای راسـتین دوریـم و اجابتـی هـم در كار نخواهد بود. پـس بیاییم همـه باهم از 

صمیـم قلـب و بـا توجـه به حجـم عظیم مصائـب خودمان و مـردم جهان دعـا كنیم.



آخر كام        
ای مصلح بزرگ جهان!

ــی  ــای اهریمن ــانده، قدرت ه ــان را پوش ــمان جه ــاد آس ــم و فس ــیاه ظل ــای س ــه؛ ابره ــروز ك ام
ــز  ــا ج ــه معیاره ــرده، هم ــرو ب ــا ف ــده دنی ــردم رنجدی ــوی م ــود را در گل ــای خ ــه ه ــوار، پنج جهان خ
ــی  ــواج تبلیغات ــده، ام ــان گردی ــردم پنه ــكار م ــنجش اف ــزان س ــتی از می ــاده پرس ــادی و م ــار م معی
نیرومنــد طاغوت هــای شــرق و غــرب بــرای تأمیــن منافــع نامشــروع خــود هــر حقــی را باطــل و هــر 

ــوه داده... ــق جل ــی را ح باطل



...  امـروز كـه؛ تازیانـه نامهربانی هـا، تنگ نظری هـا، جدایی هـا، تبعیض ها و سـتم ها پشـت خلق 
مسـتضعف جهان را مجروح سـاخته...

چشم های پر امید و منتظرمان به تو و به انقالب و حكومت جهانی ات دوخته شده... 
از خدایت این توفیق را برای ما بخواه كه خود را آن چنان بسازیم كه؛

از نظر وسعت فكر و اندیشه، از نظر مبارزه و جهاد، از نظر قدرت اصالح همه جانبه جهان ...
شایستگی شركت در نهضت عظیم انقالبی تو را داشته باشیم!

     به امید آن روز كه زیاد هم دور نیست...



 دوستانی که مایلند این گونه فعالیت های فرهنگی مهدوی حمایت مالی کنند 

می توانند مبالغ خود را به شماره کارت

6396071108527706

نزد بانک سرمایه به نام استاد محمد شجاعی واریز نمایند. 


