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۱ 

 بسم هللا الرّحمن الرّحیم

 مقدمه

انکار است از جانب  یرقابلغعرص حارض مذهب شیعه که حقانیت آن  در

 آور رسسام هایی گذاری یهرسماهای ظال و کافر جهان با  سایر ادیان و قدرت

مورد تهاجم قرار گرفته و با  های شیطانی و سیاست ها و حیله ها یسهدسو 

قرار گرفته  نیت پلید آنان ی رسلوحههای اسالمی در  مشارکت سایر شاخه

ی ما و نرش اکاذیب و  ه در جامعهاست و با وسیله قرار دادن عوام و رخن

از فرهنگ و باورهای  سعی در تهی کردن جوانان گرایانه شعارهای ملی

که متأسفانه عل� نیز در رساندن این فرهنگ  اند کردهبسیار مرتقی شیعه 

. همچنین عدم اند کردهمتعالی به جوانان و سایر اقشار جامعه کوتاهی 

مقدس امام عرص و زمان منجی  امت شیعه و مسل�ن به وجود آشنایی

باورهای غلط در به وجود آمدن املهدی (عج) باعث  اباصالح برشیتعال 

روایات و اکاذیبی وارد کتب و  است و در این حرکت مورد ایشان شده

کمک زیادی به دشمنان در این تهاجم  اسناد و باورهای شیعه شده که

پایه مورد بررسی قرار  کرده است؛ لذا بر آن شدیم که این مقوله را از

کامالً واقف شویم، ثانیاً  دهیم که اوالً به اصولی که خود بدان ای�ن داریم

و تالش کنیم که  جهان دفاع کنیمو سطح   از این اعتقادات در جامعه

هللا از منتظران واقعی وجود مقدس موالی�ن امام عرص و زمان ءشا نإ 

از خداوند کریم مسئلت  (عج) قرار گرفته و این نجات و سعادت را

 داریم.



۲ 

که در عین ناسپاسی  شکر و سپاس پروردگار کریم و رح�ن را سزاست

ترین  امت مسل�ن، بهرتین را برای مؤمنان حفظ فرمود؛ بهرتین و کامل

به باور و یقین  یا مسئلهدر مورد هر  توان یمای که با استناد به آن  گزینه

ذهن  ی پرداختهبه رشط آنکه مورد تحریف قرار نگرفته و ساخته و ؛ رسید

بها و گهربار پیامرب  ای دور از علم و مغرض نباشد. دو امانت گران عده

که هر دو در اصل یکی بیت  قرآن و اهل ،حرضت محمد (ص) خاتم

ی  مصداق آیهقرآن ناطق و پیامرب گرامی اسالم (ص)  یتب اهل ؛هستند

 پروردگار کریم فرمودند: که تطهیر هستند

ُه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْهَل الَْبيِْت َويُطَهِّرَكُْم تَطِْه�ًا... ۩ َا يُِريُد اللـَّ  ۩إِ�َّ

خواهد پليدى را از  اى اهل بيت، خدا مى ی احزاب﴾ مبارکهی  سوره ٣٣ ی ی کریمه ﴿آیه

 .ش� دور كند و ش� را پاك دارد

 محفوظ داشتندرجس و پلیدی  را از محمد (ص) حرضتخاندان خداوند 

 .انوار سوره و آیات الهی ها ه�ن انوار قرآن کریم هستند نو آ 

ای  وجود مقدس پیامرب (ص) در وصیتی به امت خود چنین فرمودند:

کتاب از  ی واسطه بهو پروردگار، ش� را  کسانی که در ضاللت بودید

گیرند و  پیامربان مزدی از مردم �ی ضاللت به عزت رساند و نیز فرمودند:

بدون  (فرشتگان)آنان گذارده شده همچون مأموران الهی  ی عهدهبر آنچه به 

گذارم یقین  پس بعد از من به آنچه که برایتان می کنند، عمل می تردید

که از  کنم به ش� وصیت می کامل بیاورید و خود را مستحق آتش نکنید.

که  نور قلب من کنید و آنان را میازارید. های الهی خوب مراقبت امانت

نور آیات کریمه است فرزندان و جانشینان من هستند. من ثروت خود را 

روم که به دنیا بدهکار نیستم و  آنان بخشیدم و در حالی از دنیا می به



۳ 

دنیا به من بدهکار است پس به نوری که پروردگار کریم برایتان نازل 

در جایگاه زیبا نگذارید و با  چون بتان کریم را�وده عمل کنید و قرآن 

خود را از  ؛ فرامین الهی را اطاعت کنید و با عمل،یاراییدمهای زیبا  آرایش

 آتش قهر خداوند نجات دهید.

پس باید یقین داشت که دو امانت پیامرب گرامی اسالم در حقیقت یک 

امت پیامرب ، ولی متأسفانه اند ناطق، قرآن یتب اهلامانت هستند چون 

ستم روا داشته و از قول آنان مطالبی دور  یتشب اهلقرآن را مهجور و به 

 .اند �ودهاز منطق و علم را سند 

 حق و باطل ،پس باید عقل را به کار انداخت و با تسک به قرآن کریم

و باید توجه داشته باشیم که در درک این موضوع  این اسناد را فهمید

نه سخنان افراد عال و اشخاص مهم، پس اگر  معیار قرآن و عقل است

و  ییدتأسخنی از عاملی بیان شد و آن با قرآن و عقل منافات داشت مورد 

 قابل پذیرش نیست.

پیداست، با  »ینِ لَ قَ الثَّ  َقوُل «که از نام کتاب  گونه ه�ن مطالب این کتاب

قرآن کریم و فرمایشات معصومین که امانت  ی یمهکربهره گرفت از آیات 

ی اندیشه و تفکر استوار  بر پایه وپیامرب گرامی اسالم است نگاشته شده 

ی خوانندگان دور از تعصب و متفکر  است که قضاوت آن را به عهده

و در این رابطه فرج و گشایش عقل�ن را از خداوند منان  گذاریم یم

 خواستاریم.

 فرجاللهم عجل لولیک ال
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 فصل اول

 مقدمات ظهور

هللا ارواحنا له الفدا و تعریف  مقدمات ظهور حرضت بقیهدر این بخش 

 .کنیم یمرا بررسی  عنوان منجی برای آن حرضت

از ابهامات شیطاِن نفس  آنچه مد نظر امامت است تهی کردن جان آدمیان

نهانتان تا در  است، پس ظهور در کنارتان است آن را به سینه بفشارید

 ) (عج) الزمان صاحب(موالنا  جای گیرد.

برکات پروردگار عال در لحظاتی است که قلب زمان، ارسار خویش را در 

های منتظر در دور�ای  و چشم �ایاند های عاشق به همگان می �اد جان

ای�نی مستحکم در برابر  یربنایزآورد که  آینده به حقیقتی ای�ن می

 ی صندوقچهکه  یداران امانتهای کفر زمان حیاتشان است.  طوفان

نفس اماره در امان ماند تا  ی وسوسهاز  در پرتو انوار هدایت جانشان

و امروز روزی پر  آن را به تصویر کشند ها در قالب فکرشان اندیشه

را  اش یکوتملغیب است که خورندگانش طعم  ی خانهنعمت و برکت از 

شود و  ها به ستایش گشوده می زبان شناسند؛ جانشان می ی ذائقهدر 

قرار  ها بی ها در سینه ماند؛ قلب متحیر می نایشث ها در مدح و دیده

ها به آس�ِن  گنجد؛ دست ها به اشتیاقش در قالب جسم �ی شود؛ جان می

شود تا نامی را تکرار کند که کلید رمِز  احسان پروردگار عال گشوده می

که  است هللا  یةبقآن نام،  های عاشق است؛ امانت جان ی صندوقچه

 ها از و دوران شود و چراغ هدایتش خاموش �یپذیرد  احسانش پایان �ی

پس کشتی نوح نبی (ع) با نامش در دریای  مانند؛ نصیب �ی برکتش بی



٥ 

نام ایستاد تا همواره جاودانگی را ترسیم   احسان الهی به راه افتاد و با آن

 کند.

ها در تپش باطل به سوی نابودی  سالم و رحمت الهی آن زمان که جان

شود؛ جهان  انداز می ؛ نوای جاء الحق و زهق الباطل طنیندارند قدم برمی

آورد؛ رهروان حق به سوی  می به این ندا جانش را به اطاعت حق در

را به دست قوی و پر قدرت  ناتوانشانشتابند تا دست  میعادگاه می

و پاهای مصممشان به  افروزد یمامامت بدهند؛ جانشان در پرتو حق 

شود که در  شتابد؛ تاریکی جهل به عملی شکوفا بدل می سویش می

در حیرت، رسانگشتان خویش  ها عقلها آشکار گشته و  نهان اش ییشکوفا

دارند: آنچه پروردگارمان وعده فرموده بود  گزند و ابراز می را به دندان می

 برای�ن آشکار شد.

ان رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) از زبی زیبا توصیفحدیث باال 

 دولت ظهور بود.در مورد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 ظهور یها نشانه

ی قرآن  را با استناد به آیات کریمه »ظهور یها نشانه«بحث در این بخش 

 کنیم. کریم، به یاری حق آغاز می

ِه اْإلِْسَالُم ...۩ يَن ِعنَد اللـَّ هر آینه  ی آل عمران﴾ ی مبارکه سوره ١٩ی  کریمهی  ﴿آیه ۩إِنَّ الدِّ

 دین در نزد خدا دین اسالم است.

ينَ ۩  ۩َوَمن يَبْتَغِ َغْ�َ اْإلِْسَالِم ِديًنا فَلَن يُْقبََل ِمنُْه َوُهَو ِيف اْآلِخرَِة ِمَن الَْخاِرسِ

کند از هر کس که دینی جز اسالم اختیار  ی آل عمران﴾ ی مبارکه سوره ٨٥ی  ی کریمه ﴿آیه

 او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود.

يِن كُلِِّه َولَْو كَرَِه ۩ ُهَو الَِّذي أَرَْسَل رَُسولَُه ِبالُْهَدٰى َوِديِن الَْحقِّ لِيُظِْهرَُه َعَىل الدِّ

ا او کسی است که رسولش را ب ی توبه﴾ ی مبارکه سوره ٣٣ی  ی کریمه ﴿آیه ۩الُْمْرشِكُونَ 

ها غالب گرداند؛  آیین ی همههدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر 

 هرچند مرشکان کراهت داشته باشند.

با در نظر گرفت آیات فوق و آیات دیگری که رصیحاً یا در بطن آن 

و آن را  »دین در نزد خداوند فقط اسالم است«خداوند کریم فرموده که 

گرداند و در قیامت از همگان فقط دین اسالم  ادیان پیروز می ی همهبر 

خداوند کریم حق  ی وعدهکه  داشت باور و یقین  یدبا شود. پذیرفته می

و همچنین خداوند در روز غدیر با انتخاب  کند است و خلف وعده �ی

 اند: مائده فرموده ی سوره ٣ ی یهآدر  علی (ع)امیر مؤمنان 
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َملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِتي َورَِضيُت لَُكُم اْإلِْسَالَم الْيَْوَم أَكْ... ۩

امروز دین ش� را به ک�ل رسانیدم  ﴾مائدهی  مبارکهی  سوره ٣ ی ی کریمه آیه﴿ ۩... ِدينًا

 .و نعمت خود را بر ش� تام کردم و اسالم را دین ش� برگزیدم

غدیر  ی واقعهدر  این آیه فقط افراد حارضرح�ن در خطاب خداوند 

برشیت تا قیامت مورد خطاب هستند و حال با  ی همهنبودند، بلکه 

اطمینان از تحقق این امر، چگونه است که در عرص حارض نه تنها اسالم 

دین غالب دنیا نشده بلکه در اقلیت نیز قرار گرفته است و فقط در 

ای از آسیا مانند کشورهای چین و ژاپن و هند نزدیک به ده برابر  گوشه

َمن و هَر دین و مرشک و بودایی و بِ  مردم بی ،کل مسل�نان در تام دنیا

و دین اسالم هر روز بیشرت از گذشته از جانب  کنند یمها زندگی  امثال آن

 گیرد؟ دیگر ادیان مورد تهاجم قرار می

گردد و این پیروزی  ادیان پیروز می ی همهدر مورد اینکه اسالم چگونه بر 

نظر وجود دارد؛ بعضی به چه شکل خواهد بود در میان مفرسان اختالف 

و اعتقاد دارند  اند دانستهاین پیروزی را تنها پیروزی منطقی و استداللی 

که اسالم از نظر منطق و استدالل قابل مقایسه با هیچ آیینی نیست؛ با 

وجود اینکه این نظریه کامالً صحیح است؛ ولی تاریخ نشان داده که با 

و با هدایت و نصایح و دلیل وجود حضور فیزیکی رهربان الهی در جامعه 

و برهان توأم با صرب و فداکاری آنان در این راه، حکومتی توحیدی برقرار 

های فراوانی که پیامرب گرامی اسالم حرضت  نشد؛ حتی با زح�ت و رنج

تحمل فرمودند، این مهم حاصل نشد؛ با وجود  یتشب اهلص) و محمد (

و سلطنت حرضت سلی�ن  امام معصوم ١٢پیغمرب و  ١٢٤٬٠٠٠ یها تالش

و با  نبی (ع) و با قدرتی که اسالم در اواخر عمر مبارک پیامرب داشت



۸ 

ع) نیز، این حکومت تحقق پیدا ( یعلوجود خالفت الهی امیر مؤمنان 

يِن كُلِّهِ « ی استفادهنکرد؛ ولی با بررسی موارد   ی همه(او را بر  »لِيُظِْهرَُه َعَىل الدِّ

به این نتیجه رسید که این  توان یمدر آیات قرآن کریم  پیروز گرداند) ها یند

مفهوم بیشرت به معنی غلبه جس�نی و قدرت ظاهری است؛ بدیهی است 

ی و دینی لمفقط منطقی نبوده بلکه غلبه عگونه موارد  در این که غلبه

ذکر  ی غلبهآن است که پیروزی و  تر یحصح هر حال نیز مد نظر است. به 

 ی سوره ٣٣ ی آیه مخصوصاً جانبه بدانیم زیرا با مفهوم آیات  شده را همه 

 باشد؛ توبه که از هر نظر مطلق است نیز سازگارتر می

يِن كُلِِّه َولَْو كَرَِه ۩ ُهَو الَِّذي أَرَْسَل رَُسولَُه ِبالُْهَدٰى َوِديِن الَْحقِّ لِيُظِْهرَُه َعَىل الدِّ

او كىس است كه پيامرب خود را  ﴾توبهی  مبارکهی  سوره ٣٣ ی کریمه ی آیه﴿ ۩الُْمْرشِكُونَ 

تا او را بر همه  براى هدايت مردم فرستاد، با دينى درست و بر حق

 .مرشكان را خوش نيايد هرچندپ�وز گرداند،  ها یند

رسد که اسالم هم از نظر منطق و استدالل و هم از  یعنی روزی فرا می

نظر جمعیت و حکومت بر تام ادیان جهان پیروز خواهد شد و همه را 

اجرای چنین امر بزرگی  ی الزمهالشعاع خویش قرار خواهد داد. پس  تحت

برای چنین واقعه  سازی ینهزمی الهی، ایجاد رشایط و  با حول و قوه

با حضور فیزیکی یکی از آن رهربان الهی، با بهره گرفت از قدرت عظیمی 

و علم امامت در تربیت جامعه همراه با مردمی صالح و نظارت بر 

ی قوانین  ت و بازخواست آنان و رعایت کاملهعملکرد و راهن�یی و هدای

خداوند  ی وعدهفقط در آن زمان است که  و رسد الهی به واقعیت می

یابد و تامی برشیت از ازل تا آخرالزمان آن را درک  حکیم تحقق می

و فرصت بر آنانی که مانع امامان الهی در تشکیل چنین  خواهند کرد
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خداوند مهربان اراده کرده بود که با  که یدرحالای شده بودند،  جامعه

د و اختیار و عقل و درایت خود آن دولت را انتخاب کنند تام خواهد ش

همچنین سعادت و رشد مردمان آن زمان نیز مورد غبطه و حرست آنان 

 قرار خواهد گرفت؛ زیرا خداوند رحیم فرمودند:

ِه يُورِثَُها َمن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوالَْعاِقبَُة لِلُْمتَِّق�َ ۩ ی  ی کریمه ﴿آیه ۩... إِنَّ اْألَرَْض لِلـَّ

آن خداست و به هر کس از بندگانش که زمین از  ی اعراف﴾ ی مبارکه سوره ١٢٨

 دهد و رسانجام نیک از آن پرهیزکاران است. بخواهد آن را به میراث می

 تقین یا ه�ن صالحان خواهند بود.زمین، م ی یندهآپس وارثان 

هایی که خود را باور کرده و  حجت بر انسان اوالًبرای رسیدن به این مهم، 

زمانی  یاً ثانو  شود یمبه راه شیطان و نفس رفتند و شکست خوردند تام 

که این امر با ایجاد  آید یمخاص و مستعد برای آن تحول بزرگ به وجود 

ود منجی زمینه و رشایط مخصوص توسط خداوند حکیم به برکت وج

 منتخب انجام خواهد گرفت.

 عجل لولیک الفرج اللهم
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 به وجود منجی و ظهورش گاناعتقاد هم

 ی همهکه پیروان  بریم یمدر حال حارض با اندکی تأمل و بررسی پی 

دین ندارند به وجود های ساختگی و آنانی که  ادیان الهی و حتی دین

ور از دو اصل ذیل رسچشمه اعتقاد دارند؛ که این با منجی و ظهورش

 .گیرد می

 اصل اول:

شمس پس از  ی سورهقرآن مخصوصاً در  ی یمهکرخداوند در آیات 

و  طوالنی خود فرموده که شناخت بدی و خوبی، پاکی و ناپاکی یها قسم

حق و باطل را به انسان الهام فرموده و از رس رحمت و مهربانی پیامربان 

را برای یادآوری این امر مهم و هدایت برش فرستاد، ولی متأسفانه انسان 

طغیان کرد و خود را باور �ود در نتیجه در دام شیطان و هوای نفس قدم 

باور که  نهاد و خواستار زندگی دور از شئونات انسانی شد، با این

خود بدون بهره گرفت از دستورات خالقش  آل یدهاتواند به زندگی  می

ها مخصوصاً در عرص کنونی،  دوران ی همهآن شد که در  اش یجهنتبرسد و 

نسان حیران و رسگردان شده است و با اعرتاف به وجود منجی، شکست ا

دهد  ، ولی باز غرورش در ظاهر اجازه �یکند یمخود را در عقایدش قبول 

بپذیرد. هر فردی منجی را طبق میل و غرایز  اش یقیحقآن را در غالب 

چون نعمت  کند یم، اما اشتباه شود یمخودش تصور کرده و منتظرش 

مت بزرگی است که تکلیف زندگی زمینی و آس�نی انسان را هدایت نع

سازد؛ گاهی نهیبی در جانش  عمرش مشخص و معلوم می ی پروندهدر 

زند که: برخیز، باید از عمری که فردایش مشخص نیست لذت  فریاد می
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بربی؛ دنیای ناشناخته را بشناسی؛ گردش کنی و دنیا را با اعجاب سازندگی 

و پاگیر است باید بندش را پاره  ؛ دین دست یایت شو خیال هد ببینی؛ بی

خیزد؛ آزادی را برای خود امضا  ها لذت بربی؛ بر می کنی و از نعمت

گذارد؛ هر کاری که  نویسد؛ حد و مرزی برایش �ی کند؛ قانونش را می می

دهد؛ در تاریکی وجودش، جز نهیب شیطان  نفسش دوست دارد انجام می

دارد؛ از نور گریزان است؛ نام عمرش را  وست میشنود؛ او را د را �ی

شیطانی  های یزهغرروح معنوی انسان با  که یدرحالگذارد  زندگی می

پذیرد؛ در باطن منتظر نجات است چون خداوند  منافات دارد و آن را �ی

مهربان فطرتش را با خوبی و پاکی و بزرگی مقام آدمی آشنا کرده و 

آل بدون نعمت  وقت به زندگی ایدههمین رسشت هیچ  ی واسطه به

 هدایت نخواهد رسید.

 اصل دوم:

کنیم سخن را به فرمایش بانو و رسور عاملیان حرضت زهرا (س)  مزین می

ای که پروردگار کریم فرشتگانش را فرا خواهد  که فرمودند: سالم بر لحظه

دیدنش را در آفرینش  ی وعده ها آنخواند تا پرده از عاملی بردارد که به 

آگاه  یشانها نامها را از  حرضت آدم داده بود آنگاه که فرمود: ای آدم، این

اطاعت پروردگار  ی ینهآو حرضت آدم ارسار دولتی را فاش �ود که  ساز

خویش بود و آنگاه اطاعت معنی و مفهوم خویش را در نزد فرشتگان 

نکه جز آنچه پروردگارشان به الهی از دست داد و آنان اعرتاف �ودند به ای

که در عال  بریم یمآنان بیاموزد علمی ندارند. با این فرمایش زیبا پی 

الست خداوند کریم رهرب و پیشوای دولت ظهور و عملکرد امت او را به 

دارند و  یادبه در ضمیر خود آن را  ها انسانهمگان نشان داد و 
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است و همچنین خداوند مشتاق آن رهرب و دولتش  یرشانضم ناخودآگاه

برداری این امت را  سوره مائده اخالص و تقوا و فرمان ٥٤متعال در آیه 

 به تصویر کشیده: گونه ینا

ُه ِبَقْوٍم يُِحبُُّهْم ۩ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمن يَرْتَدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه فََسْوَف يَأِْت اللـَّ

ِه َوَال َويُِحبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَىل ا لُْمؤِْمِنَ� أَِعزٍَّة َعَىل الَْكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللـَّ

ِه يُؤْتِيِه َمن يََشاءُ  يََخافُوَن لَْوَمَة َالئِمٍ  ُه َواِسٌع َعلِيمٌ  َذٰلَِك فَْضُل اللـَّ ی  آیه﴿ ۩َواللـَّ

اید، هر که از ش� از  ای کسانی که ای�ن آورده ﴾مائدهی  مبارکهی  سوره ٥٤ ی کریمه

دینش بازگردد چه باک که خدا مردمی را بیاورد که دوستشان بدارد و 

و در برابر کافران رسکش؛ در  اند فروتندوستش بدارند؛ در برابر مؤمنان 

هراسند؛ این  کنند و از مالمت هیچ مالمت گری �ی راه خدا جهاد می

رد و خداوند بخشاینده کس که خواهد ارزانی دافضل خداست که به هر 

 و داناست.

ادیان الهی  ی همههمچنین همه پیامربان به امت خود اعالم کردند که 

آخرین دین، به پیامربی خاتم انبیا حرضت محمد مصطفی (ص)  ساز ینهزم

از برگزیدگان و پاکان؛ و دولت حق به رهربی آخرین  یتشب اهلهستند و 

و  شود یماملهدی (عج) برقرار  اباصالحرب امام عرص و زمان فرزند این پیام

و  یاوریدبکه به او ای�ن  کردند یمهمچنین به امت خود سفارش 

زیرا خداوند کریم در قرآن بارها به این نکته اشاره ؛ منتظرش باشید

شناسند که فرزند خود را  فرموده که: ای پیامرب، اهل کتاب تو را طوری می

باور کرده و به او ای�ن  آن افرادی که وجود پیامرب آخر راشناسند؛  می

آوردند، در قیامت با دین اسالم محشور خواهند شد. در این مورد به 

را با روایتی زیبا از رسور  تفصیل مطالبی را بیان خواهیم �ود. یک �ونه
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کنیم که نشانگر گفتار و عملکرد همه  عاملیان حرضت زهرا (س) نقل می

پروردگار عال  که یهنگامو امت آنان است، ایشان چنین فرمودند: انبیا 

مخصوص را بگیرند  ی مائدهاجازه دادند تا یاران حرضت عیسی (ع) 

ها را به آس�ن گشودند و فرمودند: ای خالق  حرضت عیسی (ع) دست

تو حق است و اینان گدایان آل محمد (ص) هستند با من  ی وعدهجانم، 

ا به آنان پیامرب آخرین را در پرده غیب معرفی کنم و ت اند بستهپی�ن 

که انوار پیامرب آخر را درک کردند و بزرگی مقام و جاللت فرزندانش  آنگاه

را دیدند از درگاه با فضیلت و با جاللتت تنا کردند تا مه�ن آنان شوند؛ 

احسانشان باشند پس  ی سفرهگوهر وجودشان را درک کنند و مه�ن 

عال پذیرفتند و آنان از این احسان جانشان در پرتو انوار پنج تن پروردگار 

داران  فرمودند: خاندان نبوت امانت  ینچن هم ؛ وآل عبا واقع گردید

گذشتگان و پیشوای آیندگان هستند و امانت پیامرب و پیروانشان را در 

ای باشد که هرگز  تا برای آیندگان گنجینه اند انباشتهجان  ی صندوقچه

؛ اگر یندبها گرانهای مشتاق، خریداران این گوهر  یان نیابد. اکنون جانپا

بتوانند خریدارش را در آیات الهی بیابند درک خواهند کرد که عمری به 

دنبال چه بودند؛ آمدند تا در بازار دنیا بگردند تا پولشان را خرج متاعی 

ن است طالب آن است پس بهایش را که خون و حیاتشا فطرتشانکنند که 

 .پردازند یم

پس با این روایت مشتاق زندگی در دولت ظهور باشید که رشایطش 

اخالص و توحید و رشد عقلی است که باید از خداوند متعال برای کسب 

 مدد بخواهیم. ها آن

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 فصل دوم

 منجی

است.  »رهایی بخش« و »نجات دهنده«به معنای  در لغت »منجی«

ها با هر باور و مذهبی به  انسان ی همهگفته شد  تر یشپکه   یطور  ه�ن

وجود منجی عقیده داشته و منتظر او هستند. پس باید بیشرت در مورد 

تواند رهرب یک  این موضوع تفکر کرد چون منجی با هر خصوصیاتی �ی

 کشور یا منطقه باشد؛ پس منجی، رهربی جهانی است.

با توجه به اینکه در قرن بیستم در کشورهای مختلف رهربانی با عقاید 

 طور بهتازه در قالب شعارهای مثبت و منفی ظاهر شدند، هیچ کدام 

مثال گاندی در هند با وجود طرفداران  طور بهکامل موفق نبودند. 

خود را از فقر و جهالت نجات دهد یا در   ش�ر نتوانست حتی ملت بی

 که یدرحالو استالین مردم را از حکومت تزار نجات دادند،  روسیه لنین

آوردند که نه تنها دنیا و آخرت مردم را  به وجودرا  یتر  بزرگدیکتاتوری 

نفر از مردم آن سامان را زیر  ها یلیونمتباه کردند بلکه در مدت نیم قرن 

و ماهو در چین  تبعید کردند های سیربی شکنجه و کشتار به اردوگاه

ون رهربانی که در آن زمان اسم و رسمی داشتند، نه تنها مردم جهان همچ

را نجات ندادند بلکه دنیا و آخرت مردم و ملت خود را نیز از بین بردند. 

 گونه یچهناپلئون با اینکه از  و در قرن نوزدهم در اوایل قرن بیستم هیتلر

سخیر تجاوز و جنایتی روگردان نبودند فقط توانستند چند کشور را ت

های  کنند؛ خصوصاً در قرن حارض که بیشرت کشورها به انواع سالح

ای و میکروبی و شیمیایی مجهز هستند، منجی برای تشکیل  هسته
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و بتواند  باشد ها قدرتاین  ی همهحکومت جهانی خود باید ما فوق 

ها پیروز  های موجود، بر همه مستکربان و ابر قدرت بدون اتکا به سالح

دینی، جهالت، جنایت، فساد و ظلم پاک کند.  را از لوث بیشود و جهان 

در نتیجه منجی فقط و فقط باید منتخب خداوند عظیم باشد، چون 

اوست که مقتدر، قهار، قوی و حکیم است و چنین قدرتی تنها از آن 

مثال  طور بهکند.  خداست و به هر کس که بخواهد آن را عطا می

ترین پادشاهان تاریخ  ترین و باشکوه ویفرعونیان که از جمله ق ی سلسله

 کردندبال ادعای خدایی  ایی قدرت پیدا کردند که حتی نعوذً بودند تا ج

از عجایب تاریخ برش است و حرضت  ها حکومتو هم اکنون آثار آن 

از زیر بار ظلم چنین قدرتی، از  ارسائیل یبنموسی (ع) برای نجات قوم 

و  انتخاب شد ارسائیل یبنطرف خداوند بدون یاری حتی یک نفر از قوم 

بود و حرضت موسی (ع)  اش یدست تنها سالحی که به همراه داشت چوب 

به اذن الهی چنان فرعون و فرعونیان را عاجز و درمانده کرده بود که 

در استث�ر و بردگی به رس  ها قرنرا که  ارسائیل یبنآنان راضی شدند قوم 

شد،  را آزاد کنند. عصا به اذن الهی در جایی تبدیل به اژدها می بردند یم

و باعث هجوم قورباغه و  کرد در وقت دیگر رود نیل را به رنگ خون می

ها و ابزارهای جنگی و  و فرعون با تام سالح گردید حرشات به مرص می

مقابله با او را نداشت. همین عصا به صنعتی آن زمان، تاب مقاومت و 

ارسائیل دریا را شکافت و برای عذاب و هالکت  اذن الهی برای نجات بنی

 فرعونیان آن را بست.

پس باید باور و یقین داشت که منجی فقط و فقط برگزیده و مأمور الهی 

های  است و ال غیر. در این حالت است که منجی نه تنها نیازی به سالح

ای، میکروبی، شیمیایی و سایر  های هسته ندارد بلکه تام سالح یرشفتهپ
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گونه نقشی در مقابله و مبارزه با او را ندارد و نیازی  مخرب هیچ یها بب

دشمنان و عواملشان در  ی همهبه هیچ لشگر و سپاهی نخواهد داشت و 

ها و دالیل  آمد، پس با بررسی مطالب، نشانه خواهند دربرابر او به زانو 

 رسیم: ذکر شده به این نتیجه می

ظهور منجی برای از بین بردن کفر و فساد و ظلم و ایجاد جامعه  - ١

 توحیدی با باالترین رشد عقالنی برش الزم و حتمی است.

 .الهی است و بس مأمورقط منتخب و منجی ف - ٢

و آخرین جانشین  از آخرین دین، یعنی اسالمباید منجی برش تنها  - ٣

 حرضت محمد مصطفی (ص) باشد.پیامرب خاتم 

چه زیبا فرمودند موالی متقیان امیر مؤمنان علی (ع): خداوند متعال در 

که ه�نا رستگاری است، پیامربانی  جهت هدایت بندگانش به سوی خود

را برگزید و از آنان پی�ن گرفت تا در هدایت بندگانش کوشا باشند و 

که به عهد خود وفا خواهند کرد؛ برگزیدن پیامربان از طرف  دانست یم

خداوند هنگامی صورت گرفت که اکث مردم عهدی که با خداوند بسته 

خود را فراموش �ودند  ی یفهوظبودند را نقض کردند و حقوق خداوند و 

ها را  ها را پرستیدند؛ زیرا شیطان آن و دیگران را خدای خود دانسته و آن

ه راه خداوند را ترک کنند و از پرستش او خودداری �ایند. واداشت ک

مردم را  که یناخداوند پیامربان خود را یکی پس از دیگری فرستاد تا 

ها بود و در روز  که ماهیت آن جزء موجودیت آن شان یفهوظمتوجه 

آورد.  یادبه خلقت روحشان وعده کرده که به آن وظیفه عمل کند را 

که قبل از رفت اطالع دادند که  ن از دنیا نرفتند مگر اینهیچ یک از پیامربا



۱۷ 

ها چه کسی خواهد آمد و هیچ یک از پیامربان که آمدند، از  بعد از آن

ها پیامربی بوده و او را  این عمل کوتاهی نکردند تا بگویند که قبل از آن

اند تا اینکه خداوند خاتم انبیا رسول اکرم حرضت  مورد تصدیق قرار داده

ای که داده بود به پیامربی مبعوث کرد  حمد (ص) را برای وفای به وعدهم

ها گفت که بایستی عظمت  و آن وعده را به پیامربان گذشته داد و به آن

ها پذیرفتند و  این پیامرب را بپذیرند و دوران پیامربی او را خرب بدهند و آن

لتش معلوم و آمدن او و رسا عالئمها و  آمدنش را اطالع دادند و نشانه

 برجسته بود.

(س) را نقل  در ادامه فرمایشی گهربار از رسور عاملیان حرضت زهرا

 کنیم که فرمودند: می

هایی  پروردگار کریم بندگانی که از اوامر الهی اطاعت کنند را در نعمت

تام نشدنی  ها نعمتدهد؛ آن  که در کتاب آس�نی نام برده است قرار می

ترین  هی در زیر پرچم آخرین نور هدایت، باشکوهاست؛ پیوند ادیان ال

صالح برده  عنوان بهلحظه خواهد بود و هر کس که نام او در قرآن کریم 

دگان، برده ش با شکوه است؛ رجعِت نام  شده است از مه�نان این دولت

در دولت ظهور مزد صرب آنان بر مصائب زمان خودشان خواهد بود؛ آنان 

اند. پس خوب فکر کنید آیا رنج آنان  را تجربه کردهپاکانی هستند که رنج 

عمرشان باعث شد تا راه را با ناامیدی  ی لحظهدر مقابل کفر تا آخرین 

تر کرد تا با آن عزم، پرچم عدالت را  دهند یا عزم آنان را محکم  ادامه

 تقاضا کنند؟

ی انتظار منج ی سابقه شویم یمبا این فرمایشات زیبا که بیان شد متوجه 

پیامرب خاتم، قائم آل محمد (ص) به هزاران سال قبل  یتب اهلاز 



۱۸ 

و مختص زمان ما نیست. عجبا که آنان چه صرب و استقامتی  گردد یبرم

و ما چه عجول و کم طاقت هستیم، اما این عجله ناشی از اشتیاق  داشتند

 است.

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۹ 

 انتظار و منتظر

کنیم و آن را از ریشه  انتظار و منتظر مطالبی را بیان میحال در مورد 

 دهیم. مورد بررسی قرار می

در انتظار کسی یا چیزی بودن  »منتظر«یعنی چشم به راه و  »انتظار«

شود که از  است. منتظر در اصطالح به حالت و زندگی کسی گفته می

وضع کنونی خود راضی نبوده و چشم به راه حالت و زندگی دلخواه خود 

 مثال: طور بهباشد.  می

آموز یا دانشجو به  انتظاری که در آن دانش »انتظاِر پایان یافت تحصیالت«

خوابی و  ، بی ش است مثل نشست در رس کالسسختی در حال تال 

و تغییر  یلیالتحص فارغها را برای  مستمر؛ او تام این رنج ی مطالعه

زندگی خود  ی ادامهدلخواه تحمل �وده تا  حالت   وضعیت کنونی خود به

 کند. یزیر برنامهآن  ی یهپارا بر 

تظاِر داشت راضی نبودن از تنهایی و بالتکلیفی و ان »انتظار ازدواج«

 همرس، همدم و زندگی مستقل است.

منتظر برداشت محصول است تا  که با کاشت دانه »انتظار کشاورز«

اش خاته یافته و با درو و فروش محصوالتش، زندگی  زحمت و نگرانی

 خانواده خود را تأمین کند.

باور و  بر اساسنیز منتظر هستند و  »آخرالزمانمنتظران منجی «

 :را به سه دسته تقسیم کرد ها آن توان یمعملکردشان 

 



۲۰ 

 اول: ی دسته

های نفسانی  منتظران سودجو و خودخواهی که برای رسیدن به خواسته

باور وجود  ی یهساگردان نیستند و اگر  خود از هیچ ظلم و خطایی روی

کردن آن  رنگ کممقاصد خود بدانند، سعی در  منجی توسط مردم را مانع

کنند و با ظاملان و مستکربان نیز همکاری نزدیکی برای رسیدن  می باورها

به اهداف شوم خود دارند. اگر صحبتی یا تالشی در مورد شناساندن 

به مردم انجام دهند، رصفاً به این منظور است که  ) عج)زمان ((آقا امام منجی 

 ی کننده ییدتأایشان را موافق با اع�ل و افکار خود نشان داده و او را 

های این تفکر در تاریخ بسیار است، برای  حکومتشان جلوه دهند. �ونه

�ونه راهبان یهود منتظر منجی یا ه�ن حرضت عیسی (ع) بودند و پس 

از به دنیا آمدن ایشان با وجود دیدن معجزات و پی بردن به حقانیت این 

فسانی پیامربی که منتظرش بودند، چون تعلی�ت ایشان مطابق امیال ن

بسیار سعی در به قتل رساندن  های یسهدسآنان نبود، با آزارهای فراوان و 

محل ظهور آخرین پیامرب  ی نشانهایشان داشتند. همچنین مسیحیانی که 

های خود به اطراف مدینه کوچ کرده و  را از انجیل خوانده، از رسزمین

مرب خاتم خواستند اولین نفراتی باشند که پیا سکنی گزیده بودند و می

(ص) را دیده و او را تحت سلطه و مؤید عقاید خود قرار دهند و در 

های نفسانی خود از وجود او سوءاستفاده �ایند  جهت رسیدن به خواسته

) (ص)  (حرضت رسول اکرمنشد از دشمنان رسسخت منجی  گونه یناو چون 

 گردیدند.

 

 



۲۱ 

 دوم: ی دسته

از وضع و حالت کنونی زندگی خود راضی نبوده و تالشی هم جهت 

، از زیر بار هر مسئولیتی شانه کنند ی�بهبودی آن برای خود و دیگران 

کنند،  خالی کرده و اصالح امر خود و سایرین را واگذار به ظهور منجی می

که از وضع  اند رفتهخود فرو  یاییرؤبا داشت این عقیده چنان در افکار 

شوند، این تفکر  موجود جامعه غافل شده و تسلیم هرگونه رشایطی می

هدف اصلی ظهور منجی که اصالح امور مردمی است،  برخالفدرست 

 .باشد یم

 :سوم ی دسته

منتظران واقعی که با ترک هرگونه گناه و عدم همکاری و ه�هنگی با 

ها را آغاز کرده و  و فساد جامعه، مبارزه و درگیری با آن کفر عوامل ظلم،

 های روحی و معنوی، برای شکل گرفت حکومت جهانی، در جهت آمادگی

. طبق احادیث و روایاتی که مرشوحاً اند کردهظهور منجی  ی آمادهخود را 

اکنون نیز در   پردازیم، اینان منتظران واقعی هستند و هم به آن می

اگر قبل از  که یطور  بهعضویت داشته، )  (حرضت مهدی (عج)حکومت منجی 

 .شوند یمتشکیل آن حکومت از دنیا بروند، از اعضای آن محسوب 

که خداوند عزیز و ارجمند وجود او را به  هللا  یةبقپس سالم و درود بر 

ها را،  او کلمه ی یلهوس بهجمع کند  که یناوعده فرمود،  ها امت ی همه

را و پر کند زمین را با قسط و  حالی  یشانپر او ی یلهوس بهخاطر جمع کند 

 ای که به مؤمنان داده. د به وعدهعدل، جاه و مقام دهد او را و وفا کن



۲۲ 

نسل حارض، منتظرند تا  انمنتظر مانند  ها دوران ی همهاز  مؤمنانپس تام 

های  وعده حق را در دولتی که همگان از تام ادیان الهی با انوارش زخم

کنند، ببینند و به یارانش از دوران غیبت نظر کنند و  جهل را مداوا می

آنان شادمان، حاصل انتظارشان را ببینند و در رحمت دولت پادشاه 

 شاءهللا. نإ عاملیان به رسمنزل مقصود برسند، 

افکار و عملکرد خود عجله کنیم تا دعای�ن از  اصالحِ  پس تا دیر نشده در

 از ما پذیرفته شود. خداوند در تعجیل ظهور منجی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 آخرین دین، آخرین پیامرب، آخرین فرزند پیامرب

که منجی باید  رسیم یمدر مطالبی که عنوان شد بار دیگر به این نتیجه 

مأمور خداوند کریم و از جانشینان پیامرب خاتم (ص) باشد، زیرا اسالم 

ترین دین است. الزم به ذکر است از بعثت پیامرب گرامِی  آخرین و کامل

سال  ١٤٠٠اسالم که خاتم انبیا و پیامربان و رسوالن است، بیش از 

ی به خاتیت های آس�ن گذرد؛ با بررسی تاریخ بعثت انبیا و کتاب می

زمانی مابین  ی فاصلهیابیم. اگر  پیامرب و دینش یعنی اسالم یقین می

در  قطعاً ، شد یمپیامربان اولوالعزم، قبل از پیامرب اسالم تا این حد طوالنی 

این فاصله هزاران هزار نبی و رسول ظهور کرده و دین گذشته را تبلیغ 

سال،  ١٤٠٠بعد از بعثت پیامرب گرامی اسالم در این  که یدرحال. �ودند یم

خداوند هیچ وقت  که یدرحالتاریخ ثبت نشده،  ظهور هیچ پیامربی در

زمین را بدون حجت باقی نگذاشته است. با توجه به مطالب فوق 

خاتیت پیامرب اسالم کامالً اثبات شده است و همچنین خداوند متعال در 

اب چنین فرمودند: محمد پدر هیچ یک از احز  ی مبارکهسوره  ٤٠آیه 

مردان ش� نیست و رسول خدا و خاتم پیامربان است و خدا بر هر چیزی 

 داناست.

در حال حارض آخرین جانشین پیامرب، منجی عال برشیت، امام و ولی 

باشند. الزم است بدانیم که ادیان  املهدی (عج) می اباصالحعرص و زمان، 

خود دین واحدی بودند، زیرا با ظهور هر پیامرب  ی زمانهدر  هرکدامالهی 

آوردند، چون  اولوالعزم، پیروان دین قبل، باید به دین جدید ای�ن می

 ها انسانسازی  ر نزول ادیان قبل از اسالم آمادهخداوند سبحان د ی اراده

 برای دین اسالم بوده نه فرقه فرقه شدن ادیان الهی.



۲٤ 

ورزند نه تنها دستور  گذشته ارصار می های یندآنانی که به  در عرص حارض

بلکه از وحدت فکری، عقیدتی و توحیدی  اند گرفتهخداوند را نادیده 

کنند. پس برای وحدت و نجات برشیت دعا  ها نیز جلوگیری می انسان

 کنیم: می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 امام عرص و دولت ظهور

وجود مقدس امام زمان (عج) و ظهور دولت  ی دربارهاکنون مباحث خود 

 کنیم. یاری خداوند رح�ن آغاز می را با شان حقه

حمد و سپاس خداوند حکیم و عظیم و مدبر و کریم را سزاست که با 

ها مخصوصاً مسل�نان در  وجود کفران نعمت و ناسپاسی از جانب انسان

ات برش باقی گذاشت ، قائم آنان را برای نجیتشب اهلمورد آخرین پیامرب و 

که در مورد ایشان رسول گرامی اسالم حرضت محمد (ص) چنین فرمودند: 

سوگند به خدایی که مرا به راستی برای بشارت برانگیخت، قائم فرزندان 

اکث مردم  که یطور  بهشود  من بر طبق عهدی که با او شده غایب می

اصل تولدش خواهند گفت خدا به آل محمد نیازی ندارد و دیگران در 

پس هرکس زمان غیبت او را درک �ود باید دینش را  ؛کنند یمشک 

نگهداری کند و نگذارد شیطان از طریق شک بر او مسلط شود و او را از 

پدر و مادر ش� یعنی  که چنانملت من جدا کرده و از دین خارج سازد؛ 

حرضت آدم و حوا را از بهشت بیرون کرد؛ خداوند شیطان را دوست و 

 فرمانروای کفار قرار داده است.

امیر مؤمنان علی (ع) نیز چنین فرمودند: زمین از کسی که حجت و دلیل 

 ماند. دین خدا را برپا دارد خالی و تهی �ی

خود وفا �ود و زمین را بعد از رحلت پیامرب  ی وعدهخداوند غفور به 

با  قدر امامان برکت بخشید، مخصوصاً  گرامی اسالم با وجود گران

 حارض به عینه آخرینشان رحمت خود را جاری فرمود، اما در عرص

الشأن اسالم را که در باال ذکر شد  بینی پیامرب عظیم مصداق حدیث و پیش



۲٦ 

 مغرضانهکنیم چون افراد گمراه با مطرح کردن سؤاالت  به عینه حس می

کنند. به دو �ونه از این  قصد دارند در میان شیعیان شک و تردید ایجاد

 کنیم: اشاره می موارد

،  : چرا با وجود امام عرص، برش در زیر بار ظلم، بدبختیپرسند یمگروهی 

 کنند؟ کند و خداوند و امام کاری �ی عدالتی زندگی می جنایت و بی

به خود  هایی هستند که انسان کنند یمرا مطرح  یسؤالافرادی که چنین 

و کفر، هیچ همت و  هایی از زیر بار ظلم و ستممغرورند و برای ر 

از خود نشان نداده حتی به رسدمداران ظلم و کفر نیز کمک  یا مبارزه

رح�ن  خداوند امورشان را سامان بخشند، و منتظرند خدا و امام، کنند یم

و مدبر تا زمانی که آگاه شده و به خود بیایند، آنان را به حال خودشان 

 ٢٧تا  ٢١که خداوند در آیات  ارسائیل یبنمانند قوم ؛ کند واگذار می

 چنین فرمودند: مائده ی مبارکه ی سوره

وا َعَىلٰ ۩ ُه لَُكْم َوَال تَرْتَدُّ َسَة الَِّتي كَتََب اللـَّ يَا قَْوِم اْدُخلُوا اْألَرَْض الُْمَقدَّ

ينَ  اى قوم من، به  ﴾مائدهی  مبارکهی  سوره ٢١ ی ی کریمه آیه﴿ ۩أَْدبَارِكُْم فَتَنَقلِبُوا َخاِرسِ

گرديد نباز داخل شويد و زم� مقدىس كه خدا برايتان مقرر كرده است 

 .گرديد ديده باز مى كه زيان

قَالُوا يَا ُموَىسٰ إِنَّ ِفيَها قَْوًما َجبَّاِريَن َوإِنَّا لَن نَّْدُخلََها َحتَّٰى يَْخرُُجوا ِمنَْها فَِإن ۩

گفتند: اى  ﴾مائدهی  مبارکهی  سوره ٢٢ ی ی کریمه آیه﴿ ۩نَّا َداِخلُونَ يَْخرُُجوا ِمنَْها فَإِ 

موىس، در آنجا مردمى جبارند و ما به آن رسزم� درنياييم تا آنگاه كه آن 

 .جباران ب�ون شوند. اگر آنان از آن رسزم� ب�ون شوند، بدان داخل شويم



۲۷ 

ُه َعلَيِْهَ� اْدُخلُوا َعلَيِْهُم الْبَاَب فَِإَذا قَاَل رَُجَالِن ِمَن الَِّذيَن يََخافُوَن ۩ أَنَْعَم اللـَّ

ؤِْمِن�َ  َدَخلْتُُموُه فَِإنَُّكْم َغالِبُونَ  ِه فَتََوكَّلُوا إِن كُنتُم مُّ  ٢٣ ی ی کریمه آیه﴿ ۩َوَعَىل اللـَّ

دو مرد از آنان كه پرهيزگارى پيشه داشتند و خدا  ﴾مائدهی  مبارکهی  سوره

عطا كرده بود گفتند: از اين دروازه بر آنان داخل شويد؛ و چون نعمتشان 

بر خدا توكل كنيد اگر از مؤمنان  و به شهر درآمديد ش� پ�وز خواهيد شد

 .هستيد

ا َداُموا ِفيَها۩ فَاْذَهْب أَنَت َوَربَُّك فََقاتَِال  قَالُوا يَا ُموَىسٰ إِنَّا لَن نَّْدُخلََها أَبًَدا مَّ

تا  گفتند: اى موىس ﴾مائدهی  مبارکهی  سوره ٢٤ ی ی کریمه آیه﴿ ۩َهاُهنَا قَاِعُدونَ إِنَّا 

جباران در آنجايند هرگز بدان شهر داخل نخواهيم شد. ما اينجا  که یوقت

 .نشينيم، تو و پروردگارت برويد و نربد كنيد مى

 ۩بَيْنَنَا َوبَْ�َ الَْقْوِم الَْفاِسِق�َ  فَافْرُْق  قَاَل رَبِّ إِ�ِّ َال أَْملُِك إِالَّ نَْفِيس َوأَِخي۩

گفت: اى پروردگار من، من تنها مالك نفس  ﴾مائدهی  مبارکهی  سوره ٢٥ ی ی کریمه آیه﴿

 .خويش و برادرم هستم. ميان من و اين مردم نافرمان جدايى بينداز

فََال تَأَْس َعَىل الَْقْوِم  ِيف اْألَرِْض يَِتيُهوَن  أَْربَِعَ� َسنَةً  قَاَل فَِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعلَْيِهمْ ۩

خدا گفت: ورود به آن رسزم�  ﴾مائدهی  مبارکهی  سوره ٢٦ ی ی کریمه آیه﴿ ۩الَْفاِسِق�َ 

به مدت چهل سال برايشان حرام شد و در آن بيابان رسگردان خواهند 

 .ماند. پس براى اين نافرمانان اندوهگ� مباش

بَا قُْربَانًا فَتُُقبَِّل ِمْن أََحِدِهَ� َولَْم  َواتُْل َعلَيِْهْم نَبَأَ ۩ ابْنَْي آَدَم ِبالَْحقِّ إِْذ قَرَّ

ُه ِمَن الُْمتَِّق�َ  يُتََقبَّْل ِمَن اْآلَخِر قَاَل َألَقْتُلَنََّك  َا يَتََقبَُّل اللـَّ  ی ی کریمه آیه﴿ ۩قَاَل إِ�َّ

دم را بر ايشان بخوان، آنگاه و داستان راست� دو پرس آ  ﴾مائدهی  مبارکهی  سوره ٢٧
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پذيرفته آمد و از ديگرى پذيرفته نشد.  شان یکیكردند. از  ای یقربانكه 

 .پذيرد كشم. گفت: خدا قربا� پرهيزگاران را مى گفت: تو را مى

ای قوم! به رسزمین  حرضت موسی (ع) به قوم خود فرمود: ٢١در آیه 

 وارد شوید! و به پشت رسمقّدسی که خداوند برای ش� مقّرر داشته، 

گفتند:  ارسائیل یبن ٢٤ ی یهآدر خود بازنگردید که زیانکار خواهید بود. 

هیم شد! تو و ای موسی! تا جباران در آنجا هستند، ما هرگز وارد نخوا

 در پاسخشانایم.  نشسته جا ینهمپروردگارت بروید و با آنان بجنگید، ما 

: این چنین فرمان دادند که ٢٦ ی یهآ(ع) در  موسیحرضت خداوند به 

ممنوع است و به آن نخواهند رسید؛  ها آنتا چهل سال بر  رسزمین مقدس

 یتجمعاین  ی دربارهخواهند بود؛ و  رسگردان پیوسته در زمین این بیابان

 ، غمگین مباش.کار گنه

خداوند  ،کردند یمای�ن و همت راستین داشته و مبارزه  ارسائیل یبناگر 

ولی آنان بین کفر و  ،کرد یمرحیم نیز با یاری خود پیروزی را نصیبشان 

ها را  ای�ن، رسگردان و مغرور و رسکش بودند در نتیجه خداوند پیروزی آن

و در اثر رسگردانی و سختی،  یایندبتا به خود  سال به تأخیر انداخت ٤٠

داوند کریم ای�ن اندیشه و افکار و عملکرد خود را اصالح �وده و به خ

تا در اثر مبارزه با ستمکاران و یاری خواست از خدا،  یاورندبراستین 

 پیروزی نصیبشان شود.

و  که اشاره شد تا زمانی که شیعیان دست روی دست گذارده گونه ه�ن

چگونه  حتی با ظاملان و مستکربان و کافران نیز مشارکت داشته باشند،

 ن آنان را یاری کند؟انتظار دارند که خداوند رح�
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 در فرازی زیبا از دعای ندبه به این موضوع اشاره شده است که:

کجاست امام حسن (ع)؟  ؟أَيَْن أَبْنَاُء الُْحَسْ�ِ  ؟أَيَْن الُْحَسْ�ُ  ؟أَيَْن الَْحَسنُ 

 کجایند فرزندان امام حسین (ع)؟ کجاست امام حسین (ع)؟

امام حسین (ع) را در کربال  دانیم که امام حسن (ع) را مسموم و همه می

که امامان بعد او بودند، همگی را شهید کردند و محل  شهید و فرزندانش

دفنشان اکنون مشخص است. پس منظور این سؤال چیست؟ به کنایه 

چه کردید با امامان از امیر مؤمنان تا آخرینشان؟ مگر آنان  :پرسد یم

خداوند نبودند؟ آیا در  گو و از رهروان حق و برگزیدگان شایسته و راست

درخشان و ستارگانی راهن� برای مردم در  یدهایخورشهدایت، همچون 

های علم و  جهل و گمراهی زمانه نبودند؟ آیا از بزرگان دین و پایه ظلمت

دانش خداوند نبودند؟ آیا به غیر از زندانی کردن، تبعید و اسیر و شهید 

 آخرینشان را که خداوند مهربانکه اکنون  یدا کرده کردن آنان کار دیگری

کنید؟ تا با او چنان کنید که  برای مؤمنان حقیقی ذخیره �وده طلب می

را باور کرده و  عملکردش باید که نعمت امامت و با پدرانش کردید؟

 ی ینهگنجتا خداوند به حالتان ترحم کرده و آن ذخیره و  بردار باشید فرمان

 عظیم الهی را به ش� عطا کند.

 ٢١٢سال امام زمان (عج) از  شود یم: چگونه پرسند یمدوم  ی تهدس

از عمرشان گذشته و زنده باشند  سال ١٢٠٠ ، بیش ازتاکنون هجری

سال همراه با  ١٥٠ترین عمر ثبت شده در عرص حارض  طوالنی که یدرحال

کهولت و ضعف و ناتوانی است؟ پس با این حساب یا ایشان ظهور کرده 

 و یا امامت، به امام یازدهم ختم گردیده است.
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و مرگ را خداوند حکیم  مدت عمر، ضعف اعضای بدن که اند غافلاینان 

مخلوقات از جمله انسان است. در  ی همهو توانا اراده فرموده که خالق 

 :فرمایند یممبارکه حج چنین  ی سوره ٥این باره خداوند در آیه 

ن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن ۩ َن الْبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقنَاكُم مِّ يَا أَيَُّها النَّاُس إِن كُنتُْم ِيف َريٍْب مِّ

َخلَّقَ  ْضَغٍة مُّ َ لَُكمْ نُّطَْفٍة ثُمَّ ِمْن َعلََقٍة ثُمَّ ِمن مُّ َونُِقرُّ ِيف  ٍة َوَغْ�ِ ُمَخلََّقٍة لِّنُبَ�ِّ

كُمْ  َسًمى ثُمَّ نُْخرُِجُكْم ِطْفًال ثُمَّ لِتَْبلُُغوا أَُشدَّ ٰ أََجٍل مُّ ََ  اْألَرَْحاِم َما نََشاُء ِإ

ٰ أَرَْذِل الُْعُمِر لَِكْيَال  ََ ن يُرَدُّ ِإ ٰ َوِمنُكم مَّ ن يُتََوىفَّ يَْعلََم ِمن بَْعِد ِعلٍْم َوِمنُكم مَّ

َوتََرى اْألَرَْض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنزَلْنَا َعلَيَْها الَْ�َء اْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنبَتَْت ِمن  َشيْئًا

اى مردم، اگر از روز رستاخيز  ﴾حجی  مبارکهی  سوره ٥ ی ی کریمه آیه﴿ ۩كُلِّ َزْوٍج بَِهيجٍ 

خو� و  و سپس از نطفه، آنگاه از لخته در ترديد هستيد، ما ش� را از خاك

تا قدرت خود  ايم گوشتى گاه تام آفريده گاه ناتام، بيافريده سپس از پاره

تا زما� مع� هر چه را خواهيم در رحمها نگه  و را برايتان آشكار كنيم

آوريم تا به حد  داريم. آنگاه ش� را كه كودك هستيد ب�ون مى مى

م�ند و بعىض به سالخوردگى برده  عىض از ش� مىزورمندى خود رسيد. ب

تو زم� را فرسده  و اند فراموش كنند شوند تا آنگاه كه هر چه آموخته مى

بينى. چون باران بر آن بفرستيم، در اهتزاز آيد و �و كند و از هر گونه  مى

 .انگيز بروياند گياه بهجت

 خداوند توانا و حکیم بستگی دارد ی ارادهپس متوجه شدیم همه چیز به 

ای که صالح  و او قادر است همه چیز را به هر صورتی و به هر اندازه

مثال قرار داده که تولد هر انسانی وابسته به  طور به بداند تغییر دهد.

باشد، ولی خداوند اراده فرمود که حرضت حوا بدون  ازدواج مرد با زن

و همچنین اگر عمر  به دنیا بیاید پدر و مادر و حرضت عیسی بدون پدر
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توانیم عمر  نادیده بگیریم �ی حرضت آدم را ی سالهبیش از چند هزار 

که  سال رسالتش بر قومش طول کشید را ٩٠٠فقط  که (ع) حرضت نوح

 ٩٠٠اگر به این  اند، نادیده بگیریم و ادیان آس�نی به آن معرتف ی همه

از طوفان را اضافه کنیم، عمر  سال، عمر قبل از رسالت و بعد از نجات

در سن بیش از  و الزم به ذکر است که ایشان بسیار طوالنی خواهد شد

قوی و تنومند بودند که از تعداد بسیار زیادی درختان  یقدر  بههزار سال 

با عظمتی بسازند. حرضت   بزرگ بدون ابزار پیرشفته، توانستند کشتی

آیاتی در قرآن  بول دارند وکه زنده بودنش را همگان ق خرض نبی نیز

کریم مربوط به همراه شدن حرضت موسی (ع) با ایشان آمده، سنشان 

سال است. همچنین خداوند متعال در آیات مختلفی از  ٥٠٠٠بیش از 

یعنی  »فیها خالدون«ها در بهشت و جهنم،  فرموده که انسان قرآن کریم

نه  ضعیفی وجود داردجاویدان زندگی خواهند کرد؛ در بهشت نه پیری و 

در آتش غضب الهی در چرک و خون  کاران گنهآزار و اذیتی ولی در جهنم 

 و آتش تا ابد خواهند بود.

و جاهل باید بدانند که امام زمان (عج) انتخاب  ای�ن یباین منکرین 

خداوند مقتدر است و اراده فرموده تا ایشان را برای مؤمنین  ی شده

 حقیقی حفظ �اید.

ؤِْمِن�َ بَقِ ۩ ِه َخْ�ٌ لَُّكْم إِن كُنتُم مُّ  ﴾هودی  مبارکهی  سوره ٨٦ ی ی کریمه آیه﴿ ۩... يَُّت اللـَّ

 خداوند بهرتین را برای ش� حفظ فرمود.

و آلوده، ایشان را که در سالمتی و تندرستی و شادابی و  کار گنهچش�ن 

دشمنانشان  ی ینهکو این موضوع موجب بغض و  بیند ی�جوانی هستند، 

گردیده است. ایشان امام و صاحِب زمان هستند که در نتیجه زمان در 
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ایشان در اختیاِر زمان باشند. چه  که ینانه  اختیار و تحت فرمانشان است،

زیبا خودشان فرمودند: اگر زمان را با من طی کنید من در کنار ش� ثابت 

ت نهایت غفل هستم و غفلت از وجود من غفلت از وجود خودتان و در

پس من زمان هستم، ثانیه هستم و دقیقه  از پروردگار را به دنبال دارد.

کنید و  که هدایت را در خود دارد؛ اگر با من باشید با هدایت حرکت می

 ماند. طوری که آرزو دارید زمان برایتان ثابت می ه�ن

پس ما دوستداران و شیعیان عرص حارض مسئولیم تا بذر نفاق و شک و 

کارند در نطفه  عیان میبیت در بین شی ردید را که دشمنان اسالم و اهلت

 خفه کنیم.

رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) فرمودند: ای وای بر احوال 

کسانی که پروردگارشان فرمود: ای بندگان من، دیگر پیامربی برای هدایت 

. پس به ش� نخواهد آمد و دیگر کتابی برای هدایت فرستاده نخواهد شد

دهم عمل کنید و از من و پیامرب اطاعت کنید و مطمنئ  آنچه فرمان می

 من بازگشت خواهید کرد. طرف بهباشید 

تر  ها در شنیدن این ندا سنگین ولی متأسفانه در عرص حارض گوش انسان

 پروردگارشان در پیمودن ی ینده�ارسورشان و  که یدرحالاز گذشته شده و 

کند از این لطف و احسان الهی خود را محروم  میراه، آنان را یاری 

کنند و برای رسیدن به  را درک �ی الزمان صاحبو مفهوم  کنند و معنی می

شوند؛ راه را  فرامین قرآن کریم از حقیقت وجود امام و رهربشان غافل می

کنند. پس  پی�یند و اصل عمل را فراموش می با خیاالت ثواب و عقاب می

شوند و بازگشت را بهرت  از قله مرتفع بندگی دچار لغزش میدر باال آمدن 

های فراوان پروردگار  روند و از نعمت دانند. می از زحمت پیمودن راه می
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شوند. این خود دلیل جامع و روشنی برای غیبت امام  کریم محروم می

که با بررسی در افکار و عملکرد مردمان صدر  ستا نظرها اززمان (عج) 

شویم.  به این موضوع واقف می کامالًد از آن تا عرص حارض اسالم و بع

 گیریم: پس برای گشایش عقل�ن از خداوند کریم مدد می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 رسوایی منافقان، ظاملان و حسودان

و هجرتشان به پس از بعثت پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد (ص) 

پرستان و دنیاپرستان و حتی  اسالم، بت مدینه و افزوده شدن به قدرت

پیروان ادیان دیگر، توانایی مقابله با مسل�نان و رسکوب آنان را از دست 

ثر ماند.  در جهت جلوگیری از گسرتش اسالم بی تالششاندادند و تامی 

لذا چون تاب مقاومت نداشتند در ظاهر اسالم آوردند و در باطن تشکیل 

ن را در لوای مسل�نی دادند که از این طریق با ای به نام منافقا جبهه

افکار جاهلیت در قالبی نو، در بین تازه مسل�نان ایجاد شک و  ی اشاعه

آنان را از مسیر اصلی دین خارج ساختند. رسان نفاق با  تردید کردند و

توانستند مستقی�ً بر علیه اسالم  بدی که داشتند، �ی ی وجههو   سابقه

توسط  لذا درصدد این برآمدند که به افکار و نیات شوم خود اقدام �ایند،

عمل بپوشانند، با این  ی افرادی که در رس سودای قدرت داشتند، جامه

باور که بعد از رحلت پیامرب حرکت دین اسالم را به سود خود برگردانده و 

اما با انتخاب امیر مؤمنان علی (ع) ؛ دوباره قدرت را در دست گیرند

پرورانند نقش بر آب  جانشین پیامرب، تام آنچه را که در رس می نعنوا به

ایشان با  ی مقابلهو  ها جنگ(ع) در  مؤمنانهای امیر  فشانی شد. جان

منافقان، باعث شد حرضت علی (ع) دشمنان زیادی پیدا کنند و  ی یلهح

سبب گردید رسان منافقین از این کینه و عداوت سوء استفاده کنند. 

جانشین پیامرب،  عنوان به(ع) در روز غدیر  مؤمناننتخاب امیر همچنین ا

 که ینادر بین آنان که در پی قدرت بودند ایجاد حسادت �ود. با وجود 

منافق و مکار آنان برداشته بود و  ی چهرهخداوند کریم بارها پرده از 

دانستند که خداوند و پیامرب از نیت شوم و درون  خودشان هم می
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های خود دست  آنان با خرب هستند، باز حیا نکرده، از دسیسهجوی  فتنه

 .کنیم یمای را بیان  �ونه برنداشتند. در اینجا

حرضت محمد (ص) پرده از نیت  ی مبارکه ی سورهخداوند در آیاتی از 

شوم منافقین برداشت. با اندیشه و تفکر در آیات ذیل و با در نظر گرفت 

که چگونه  بریم یمص) پی ( یامربپرحلت افکار و عملکرد آنان بعد از 

شان بر خدا و پیامرب فاش بوده و آنان فقط  طلبی  نفاق، حسادت و قدرت

 به رسوایی خود افزودند.

ی  آیه﴿ ۩فََهْل َعَسيْتُْم إِن تََولَّيْتُْم أَن تُْفِسُدوا ِيف اْألَرِْض َوتَُقطُِّعوا أَرَْحاَمُكمْ ۩

خواهيد در  آيا اگر به حكومت رسيديد، مى ﴾محمد (ص)ی  مبارکهی  سوره ٢٢ ی کریمه

 را بربيد؟ تان یشاوندیخوزم� فساد كنيد و پيوند 

پلید دقیقاً همین کار را انجام دادند و در اندک زمانی پس  روزان یهسو آن 

از رحلت پیامرب (ص)، دخت گرامی ایشان رسور عاملیان حرضت زهرا (س) 

و  یتب اهل ی همهامیر مؤمنان علی (ع) و  را شهید کردند و بعد از ایشان

پیغمرب را در صحرای  ی نوهخویشاوندان پیامرب را به شهادت رساندند و 

 .ها آن یجو  فتنهبریده باد ریشه و دستان  که کربال رس بریدند

َ لَُهُم الُْهَدى۩ ن بَْعِد َما تَبَ�َّ وا َعَىلٰ أَْدبَارِِهم مِّ َل  إِنَّ الَِّذيَن ارْتَدُّ يْطَاُن َسوَّ الشَّ

شیطان اع�ل کسانی  ﴾محمد (ص)ی  مبارکهی  سوره ٢٥ ی ی کریمه آیه﴿ ۩لَُهْم َوأَْمَىلٰ لَُهمْ 

را که بعد از آشکار شدن راه هدایت مرتد شدند و بازگشتند در نظرشان 

 .ان دراز کردبیاراست و آرزویش

در این آیه خداوند کریم آنانی که در رس حکومت و در دل حسادت، 

 .اند فرمودهکینه و انتقام را آرزو داشتند را رسوا 
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َه وَكَرُِهوا رِْضَوانَُه فَأَْحبََط أَْعَ�لَُهمْ ۩ ی  آیه﴿ ۩َذٰلَِك ِبأَنَُّهُم اتَّبَُعوا َما أَْسَخَط اللـَّ

این به کیفر آن است که از آنچه خدا را به  ﴾محمد (ص)ی  مبارکهی  سوره ٢٨ ی کریمه

کراهت  ساخته یمخشنودش  آنچهو از  اند کرده یمپیروی  آورد یمخشم 

 ، خدا نیز اع�لشان را نابود کرد.اند داشته

به جانشینی  مؤمنانخداوند کریم در بیان خشنودی خود از انتخاب امیر 

امروز دین « :ودند کهسوره مائده این چنین بیان فرم ٣پیامرب را در آیه 

ش� را به ک�ل رسانیدم و نعمت خود را بر ش� تام کردم و اسالم را دین 

ولی این منافقان و حسودان از این انتخاب کراهت داشتند،  »ش� برگزیدم

 عهد شکستند و خشم خدا را خریدند.

رٌَض أَن لَّن يُْخِرَج ۩ ُه أَْضَغانَُهمْ أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِيف قُلُوِبِهم مَّ  ی ی کریمه آیه﴿ ۩اللـَّ

پندارند که  آیا آنان که در دلشان مرضی است می ﴾محمد (ص)ی  مبارکهی  سوره ٢٩

 ته دارند را آشکار نخواهد کرد؟ای که در دل نهف خدا کینه

 ی چهرهشکر و سپاس پروردگار کریم را سزاست که خیلی زود نقاب از 

 توز آنان برداشت. حسود و کینه

ُه  َولَتَْعرِفَنَُّهْم ِيف لَْحِن الَْقْولِ  َولَْو نََشاُء َألََريْنَاكَُهْم فَلََعرَفْتَُهم ِبِسيَ�ُهمْ ۩ َواللـَّ

ها  و اگر ما بخواهیم آن ﴾محمد (ص)ی  مبارکهی  سوره ٣٠ ی ی کریمه آیه﴿ ۩يَْعلَُم أَْعَ�لَُكمْ 

چند بشناسی، هر هایشان  ن را با قیافهدهیم تا آنا را به تو نشان می

ها را از طرز سخنانشان بشناسی؛ و خداوند اع�ل ش� را  توانی آن می

 !داند می

کافی است  ،این آیات به قدری روشن است که نیازی به شأن نزول ندارد

 یادبه  عد از رحلت پیامرب گرامی اسالمعملکرد منافقان و قدرت طلبان را ب
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لعنت و نفرین بر آنان و  شود. حت این گفتار برای�ن روشنبیاوریم تا ص

 گان راهشان، از اولین تا آخرین.دهند   بر ادامه

الشأن اسالم  پیامرب عظیم بینی یشپاز وصیت و  یا گوشهدر این رابطه به 

، ایشان قبل از رحلتشان از کنیم یمفرمودند اشاره  یتشانب اهلکه برای 

حسودان و دنیاپرستاِن سست ای�ن برداشتند و  ی چهرهپرده از  دنیا

بیان فرمودند: عزیزان من، چقدر سخت خواهد بود بعد از من  گونه ینا

ساخته شده به دست  ی گوسالههای خود  که با چشم یتب اهلبرای ش� 

این طغیان چون یاران با وفای حرضت موسی در امت مرا خواهید دید و 

دست خویش  ی ساختهه به دور این صرب خواهید کرد و آنان مستان

خواهند گشت تا آنجا که فرزندان مرا به قتل خواهند رساند و کفر و 

طغیان، زمین را فرا خواهد گرفت. گوساله هر روز با رنگ و تزئینی زیباتر 

مردم را به خود فرا خواهد خواند و مستی و فراموشی و تاریکی، دین مرا 

چرخند  ی آنان که به دور گوساله میگرفت و نام من در مست فرا خواهد

فراموش خواهد شد تا آنکه فرزندم مهدی از کوه لطف و احسان الهی 

این گوساله را نابود کند که هیچ کدام از ادیان الهی  چنان آنپایین بیاید و 

این نابودی را در کفر تجربه نکرده باشند و آن زمان است که قلب آنان 

ار الهی مرهم و شفا خواهد یافت و شادی آن که از کفر رنج کشیده به انو 

 لحظه برای آفرینش مانند آمدن قیامت ثابت خواهد ماند.

اتام حجت، چنین  عنوان بههمچنین در وصیت و سفارش خود به امتش، 

گذارم یقین کامل بیاورید و خود  فرمودند: بعد از من به آنچه برایتان می

های الهِی خود  نم که از امانتک را مستحق آتش نکنید. به ش� وصیت می

قرآن  ی مراقبت کنید و آنان را میازارید؛ نور قلب من که نور آیات کریمه
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است، فرزندان و جانشینان من هستند؛ من ثروت خود را به آنان بخشیدم 

روم که به دنیا بدهکار نیستم. به نوری که پروردگار  و در حالی از دنیا می

ل کنید و قرآن کریم را چون بُتان در جایگاه کریم برایتان نازل �ود عم

های زیبا میارایید. از فرامین الهی اطاعت کنید و  زیبا نگذارید و به آرایش

 با عمل به آن خود را از آتش قهر خداوند نجات دهید.

جان عال به فدای قلب نازنین پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد (ص) که 

پرستی  ها را از جهالت و بت ر، انسانهای بسیا ها و سختی با تحمل رنج

نجات دادند، ولی امتش به جای قدردانی، به فرزندانش ظلم و ستم 

کردند. امت حرضت موسی (ع) بعد از دیدن معجزات بسیاری که برای 

ترین را انتخاب کردند. در  آنان نازل شده بود در غیبت پیامربشان پست

رستی لیاقت آنان بود و امت ، گوساله پارسائیل یبنمقابل کفران نعمت 

 وجود  ِالشأن اسالم (ص) نیز در عوض قدردانی از نعمت پیامرب عظیم

همتای الهی  علی (ع) و رسور، عاملیان کوثر بی مؤمنانمقدس امیر 

عطا  ها آنکه خداوند کریم به  گهربارشانس) و فرزندان زهرا (حرضت 

ایشان آراسته بودند، هایی که شیطان و نفس بر  کرده بود، به دور گوساله

ها را انتخاب نکردند خداوند مدبر و حکیم  جمع شدند و چون بهرتین

 را نصیبشان کرد. ها ینتر پستبدترین و 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 



۳۹ 

 دشمنان شیعه ی سهیدس

در ایران کسانی که از پدر و مادر شیعه به دنیا ه.ش)  ١٤قرن (حارض در عرص 

. این گیرند یمدشمنان شیعه مورد تهاجم فکری قرار  ی یسهدسبه  اند آمده

تاریخ برای خود کسب نام و  دان زبالهگرایانه از  دشمنان که در لوای ملی

دینی  ی یشهر، به مسلکی گرایش دارند که اوالً کنند یمنشان و اعتبار 

اوج خود، تنها مورد قبول مستکربان و درباریان  ی زمانهنداشته، ثانیاً در 

ست. تاریخ نشان از این دارد که ایرانیان مردمی بودند که در مقابل بود ا

ترصف رسزمینشان مقاومت زیادی داشتند ولی در برابر دین اسالم فوراً با 

جان و دل تسلیم شدند و یزدگرد، پادشاه ایران به دست اعراب کشته 

نشد بلکه توسط ایرانیان به قتل رسید. این نشانگر عدم رضایت آنان از 

حکومت بود و به تأیید تاریخ در شب تولد وجود مبارک پیامرب گرامی 

اسالم حرضت محمد (ص) مراکز ظلم و کفر در جهان به برکت وجود 

مقدس ایشان دچار تزلزل گردیدند و دیوار کاخ کرسی که یکی از این 

مراکز بود شکسته شد که دلیلش ظلم پادشاهان ایران بود و نیز 

آتشش به کفر روشن بود، خاموش گردید. مسلکی  ها ای که قرن آتشکده

پرستی را که در اصل شیطان پرستی است،  که با چند شعار فریبنده، آتش

در الست است، زمانی که خداوند فرمان داد  اش یشهردهد که  رواج می

همه در مقابل حرضت آدم سجده کنند، همه جز شیطان اطاعت کردند و 

آدم را از ِگل آفریدی و من را از  خداوندا او در مقابل این نافرمانی گفت

آتش، من از او برتر هستم و سجده نخواهم کرد. شیطان مورد غضب 

به برشیت ثابت کند، آتش  الهی واقع شد و بعد از آن سعی فراوان کرد تا

از خاک برتر است. همچنین او در زمان حرضت ابراهیم (ع) سعی داشت 
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بسوزاند اما با گلستان شدن آتش به  �رود با آتش، حق را ی یلهوس به

آشکارا حتی جاهلین و  توانست ی�فرمان الهی شکست خورد. شیطان که 

گمراهان را در ظاهر به پرستش خود دعوت کند، او این منظور شوم خود 

 نشان از این دارد. ها بتکدهرا در قالب دیگری عملی کرد که آتش در 

 طور بهای زیاد شده که برخی  دازهمتأسفانه در عرص حارض، جاهلیت تا ان

. پس اگر جوان شیعه گمراه شد، از کنند یمعلنی شیطان پرستی 

(ع) و امامان معصوم  پیرو امیر مؤمنان علی ی یعهشدین یعنی  ینتر کامل

عج) به زردشتی یا مجوسی ( یاملهد اباصالحمخصوصاً امام عرص و زمان 

پرست  طور که ذکر شد آتش و ه�ن کند یمپرست، نزول پیدا  یعنی آتش

افکار عموم  اما در حال حارض برای فریب؛ است ه�ن شیطان پرست

ن مقدس است، پرستیم، بلکه برای� ان دارند که ما آتش را �یعاذ

گویند زیرا خداوند کریم پرستش آتش آنان را تأیید  دروغ می که یدرحال

وده پرست یاد فرم فرموده و از دین زرتشت به نام مجوس یعنی آتش

 فرماید: حج در این مورد چنین میی  مبارکه ی سوره ١٧ ی یهآاست و در 

اِبِئَ� َوالنََّصاَرٰى َوالَْمُجوَس َوالَِّذيَن ۩ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

َه يَْفِصُل بَيَْنُهْم يَْوَم الِْقَياَمةِ  ٍء َشِهيدٌ إِنَّ  أَْرشَكُوا إِنَّ اللـَّ َه َعَىلٰ كُلِّ َيشْ  ۩اللـَّ

اند و آنان که  هخدا میان آنان که ای�ن آورد ﴾حجی  مبارکهی  سوره ١٧ ی ی کریمه آیه﴿

اند و آنان که  برگزیده آتش پرستی)(مجوس ئان یا نصاری یا بکیش یهود و صا

کند زیرا او بر هر کاری ناظر  اند در روز قیامت حکم می مرشک شده

 .است

 فرماید: نیز می همین سوره ١٨در قسمتی از آیه و 
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ْكرِمٍ  وَكَِثٌ� َحقَّ َعلَْيِه الَْعَذاُب ... ۩ ُه فََ� لَُه ِمن مُّ َه يَْفَعُل  َوَمن يُِهِن اللـَّ إِنَّ اللـَّ

و بر بسیاری عذاب محقق شده و  ﴾حجی  مبارکهی  سوره ١٨ ی ی کریمه آیه﴿ ۩َما يََشاءُ 

دارد زیرا خدا هر چه  �ی اش یگرامهر که را خدا خوار سازد هیچ کس 

 کند. بخواهد ه�ن می

پس این مردم به خاطر کفران و عصیانشان خوار شدند که از ابتدا 

 .پرستند و توحیدشان با شک و تردید همراه بود نفسشان را می

 فرماید: خداوند تبارک و تعالی می سوره مبارکه حج ١١در آیه 

َه َعَىلٰ َحرٍْف ۩ َوإِْن  فَِإْن أََصابَُه َخْ�ٌ اطَْ�َنَّ ِبهِ  َوِمَن النَّاِس َمن يَْعبُُد اللـَّ

نْيَا َواْآلِخرَةَ  َذٰلَِك ُهَو الُْخْرسَاُن  أََصابَتُْه ِفتْنٌَة انَقلََب َعَىلٰ َوْجِهِه َخِرسَ الدُّ

و از میان مردم کسی است که خدا  ﴾حجی  مبارکهی  سوره ١١ ی ریمهی ک آیه﴿ ۩الُْمِب�ُ 

پرستد. اگر خیری به او رسد دلش بدان آرام گیرد و اگر  را با تردید می

یان ببیند و آن زیانی آزمایشی پیش آید رخ برتابد که در دنیا و آخرت ز

 .آشکار است

 سوره ارساء فرمودند: ٨١ ی یهآ داوند توانا و مهربان درخ

ی  سوره ٨١ ی ی کریمه آیه﴿ ۩إِنَّ الْبَاِطَل كَاَن زَُهوقًا َوقُْل َجاَء الَْحقُّ َوزََهَق الَْباِطُل ۩

 .شد� بود بگو: حق آمد و باطل نابود شد. حقا كه باطل نابود ﴾ارساءی  مبارکه

 ی وعدهد و این پایدار و باطل نابود خواهد ش حقبله این چنین است، 

 .خداوند حکیم است

 فرمودند: هود ی سوره ٨٦ ی یهآقسمتی از همچنین در 



٤۲ 

ؤِْمِن�َ ۩ ِه َخْ�ٌ لَُّكْم إِن كُنتُم مُّ  ﴾هودی  مبارکهی  سوره ٨٦ ی ی کریمه آیه﴿ ۩... بَِقيَُّت اللـَّ

 خداوند بهرتین را برای ش� حفظ فرمود.، ايد اگر ا�ان آورده

آوردند حفظ ها را برای آنان که ای�ن  بهرتیناین چنین است خداوند 

موال و  ،منجی عال برشیت ،جوهر هستی فرمود و آن وجود مقدِس 

باشند و خداوند هرگز  عج) می( یاملهد اباصالحرسورمان امام عرص و زمان 

 کند پس باید فریاد کرد: خلف وعده �ی
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 فصل سوم

 هللا (عج) ة حرضت بقی

قطب عال امکان، محور  ی دربارهزبان و قلم قارص و ناتوان است از اینکه 

هللا (عج) حرفی  بین غیب و شهود حرضت بقیه ی واسطهعال وجود و 

 یا قطرهوجود مبارک ایشان  گفته یا مطلبی نوشته شود، با کسب اجازه از

(ص) و به اذن امیر  هللا رسولاز این اقیانوس را به اذن هللا و به اذن 

 .کنیم یم(عج) بیان  الزمان صاحبو امامان بر حق و به اذن موالنا  مؤمنان

تولد آن بزرگوار در شب جمعه نزدیک اذان صبِح پانزدهم شعبان سال 

هجری واقع شده است. پدر گرامی ایشان امام یازدهم حرضت امام  ٢٥٥

دخرت  ن (س)حسن عسکری (ع) و مادر بزرگوارشان حرضت نرجس خاتو 

قبل و بعد از تولد  پادشاه روم هستند. در زمان امام حسن عسکری (ع)

ها را بر  ها و مراقبت امام عرص، خاندان عباسی بیشرتین فشارها، ظلم

. معتمد عباسی که لعنت خدا بر او و داشتند یمخانواده ایشان روا 

استفاده  یتشانب اهلپدرانش باد از هر فرصتی برای آزار و اذیت امام و 

کرد. حرضت حجت (عج) پنج سال با پدر زندگی کردند. پس از شهادت  می

ع) ایشان بر جسم مطهر پدر بزرگوارشان �از ( یعسکر امام حسن 

خواندند. چون گ�شتگان معتمد عباسی قصد دستگیری و شهادت ایشان 

 ٧٤را داشتند، به اذن پروردگار کریم از نظرها غایب شدند اما در مدت 

بعد از غیبت، چهار نفر از خواص شیعه به نیابت امام زمان (عج)  سال

. فرمود یمآنان انجام  ی واسطه بهمنصوب شدند و حرضت اکث امور را 

اسامی این چهار نفر به ترتیب عث�ن بن سعید، محمد بن عث�ن، حسین 



٤٤ 

و این افراد همگی مورد اعت�د  باشد یمبن روح و علی بن محمد ثالی 

ای از امام برای علی  مهسال نا ٧٤طهار و بزرگان شیعه بودند. بعد از ائه ا

آن نامه حرضت فرموده بودند: در  ی فرستاده شد که درر مسبن محمد 

و از این  شود یمهمین چند روز از دنیا خواهی رفت و نیابت خاصه تام 

سال را غیبت صغری  ٧٤آن  به بعد نوبت غیبت کربی است. به این دلیل

 .نامند یم

است ولی آنچه مسلم است، حرضت اصل غیبت ِرسّی از ارسار الهی 

موکل و نگهبان عال امکان هستند و به هیچ  ،ءفداالهللا ارواحنا لک  ةبقی

 .باشند ی�خرب  وجه از ما دور و بی

 تذکر فرمودند: گونه ینا سوره توبه ١٠٥داوند کریم در آیه خ

ُه َعَملَُكْم َورَُسولُُه َوالُْمؤِْمنُونَ َوقُِل اْعَملُوا فََسَ�َى ۩ ٰ َعالِِم  اللـَّ ََ َوَسُرتَدُّوَن إِ

َهاَدِة فَيُنَبِّئُُكم ِبَا كُنتُْم تَْعَملُونَ   ﴾توبهی  مبارکهی  سوره ١٠٥ ی ی کریمه آیه﴿ ۩الَْغيِْب َوالشَّ

بگو عمل کنید که خدا و پیامربش و مؤمنان اع�ل ش� را خواهند دید و 

شوید و او از اع�لتان  به نزد دانای نهان و آشکار بازگردانده میش� 

 آگاهتان خواهد کرد.

اع�ل و رفتار ما  ی همهتام معصومین مخصوصاً امام عرص (عج) از 

کنند که خود  آگاهی دارند زیرا حرضت حجت (عج) در کنار ما زندگی می

؛ مراعات و میا نگذاردهرسپرست  ایشان فرمودند: ه�نا ما ش� را بی

گونه نبود  مواظبت از ش� به عهده ماست؛ به یاد ش� هستیم و اگر این

 .کرد یمدشمن ش� را نابود 



٤٥ 

ع) روایت شده است که از پیامرب گرامی اسالم سؤال صادق (از امام جعفر 

امام غایب برای عال هستی چیست؟ فرمودند: امام غایب  ی یدهفاشد 

نانچه خورشید زیر ابر مفید برای عال ماده نظیر خورشید زیر ابر است. چ

است. گرچه مردم از دیدن آن محروم هستند؛ این چنین است وجود امام 

 غایب.
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 ظهور از دیدگاه احادیث و روایات صحیح و نادرست

دور از منطق و عقل از پیامرب  ییها قولدر کتب معروف حدیث، نقل 

گرامی اسالم (ص)، امیر مؤمنان (ع) و سایر امامان بر حق نوشته شده که 

آیند. این کتب باید مورد بررسی و تجدید  اکنون سند شیعه به حساب می

نظر عل� واقع شوند که متأسفانه نه تنها در این مورد اقدامی نشده و 

به این اکاذیب و  ییها برگکردن شاخ و  ها، با اضافه شود، بلکه رسانه �ی

. با شوند یمدروغ، باعث تعجب و حیرت اهل فکر  های ییرسا داستان

و  اند مسئولما  توجه به وضوح کذب و نادرستی این روایات، عل�ی دین

و  ها یتروازیرا همین ؛ ها را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهند باید آن

ین امر بزرگ الهی یعنی ظهور شده و احادیث دروغ باعث لوث شدن ا

عملکردشان �ایان گر این  که یدرحال گیرند یمدشمنان، آن را به ُسخره 

قبول داشته و به آن یقین کامل دارند. برای  است که در باطن، ظهور را

شناسان،  ای با رشکت جامعه کالن کمیته های گذاری یهرسما�ونه آمریکا با 

ادیان مختلف، مخصوصاً دین اسالم و شیعه  شناسان و کارشناسان روان

رنگ کردن امر ظهور در میان مسل�نان و  تشکیل داد و سعی در کم

توانند  دانند که از ظهور موالی�ن امام زمان (عج) �ی شیعیان �ود زیرا می

فساد و شیطان پرستی در  ی اشاعهها، کاریکاتورها،  جلوگیری کنند. فیلم

پخت این کمیته شیطانی  زرتشتی، دست ی گرایانه یلمایران و رواج عقاید 

منتظر و عاشق امام زمان (عج)  کنیم یماست. در مقابل ما که ادعا 

در مبارزه با این  نه تنها خودمان و نه بزرگان و عل�ی دین�ن هستیم،

جنگ امام عرص در  ی نقشهکنیم بلکه با چاپ  گذاری �ی ها رسمایه فتنه

کاذب در مورد آن، کمک بیشرتی به  های یداز پر  قصهزمان ظهور و 



٤۷ 

ای از این  کنیم. در اینجا به گوشه دشمنان در این راستا می

 اند داده تأ جر دانیم نویسندگانش چگونه به خود  که �ی ها یپرداز  داستان

 .کنیم یمکه آن را به دروغ از پیامرب و امامان نقل کنند، اشاره 

این  گر یانب کامالًها ناشی از عدم آگاهی است و این مطالب  بینی این پیش

 ی زمانهموضوع است که نویسنده تحت تأثیر مکان و امکانات و افکار 

که  ییها سالحو نوع   خود قرار داشته است. لشکرکشی، اسرتاتژی جنگی

ه ب یا اشارهها پیش است و هیچ  ذکر شده مربوط به قرن در این احادیث

وسایل جنگی عرص حارض مانند توپ و تانک و هواپی� و موشِک قاره پی� 

و نویسنده، دنیا را فقط شامل چند کشور مثل  نشده ها نوشتهدر این 

، رسان ها نوشتهدانسته و حتی در بعضی از این  حجاز و یمن و عراق می

ه شان بست ها را کسانی نام برده که هزاران سال قبل دفرت زندگی حکومت

 کنیم. شده است. در اینجا به چند �ونه اشاره می

در روایتی نقل شده که شخصی به نام بشیر که صورتش سیلی خورده و 

گوید: من از لشکر  آید و می به پشت برگشته در زمان ظهور نزد امام می

سفیانی هستم. من و برادرم جزو آن لشکر بودیم و شهرهای دمشق و 

کردیم. آنگاه به مدینه آمدیم؛ این شهر را نیز کوفه تا بعد آن را ویران 

درهم کوبیدیم و اسبان خود را در روضه نبوی بستیم و منرب مسجد پیامرب 

نفر به قصد خراب کردن  ٣٠٠٬٠٠٠را خراب کردیم. با سپاهی بیش از 

ای به  کعبه حرکت کردیم. در آن موقع همه در زمین فرو رفتند و فرشته

 آنگاهگونه به پشت برگشت.  زد و صورت ما اینصورت من و برادرم سیلی 

 گردد. کشد و به حالت اول برمی حرضت قائم (عج) دست به صورت او می



٤۸ 

کشیده،  اوالً این آقای بشیر که صورتش به عقب برگشته چگونه نفس می

چون در اثر چرخش رس، لوله مری و نای به هم پیچ خورده و بسته 

 ١٨٠را قطع نخاع نشده و با اینکه رسش تر این آقا چ شود و از آن مهم می

درجه چرخش داشته چگونه راهی چنین طوالنی را برای دادن خرب به امام 

طی کرده؟ ثانیاً در این روایت خربی از کشورهای غربی و هواپی�ها و 

غربی به دست امام از بین  یها حکومتهایشان نیست. اگر  موشک

چگونه در این میان قد  اش ینفر  ٣٠٠٬٠٠٠پس سفیانی و لشگر  اند رفته

 ٣٠٠٬٠٠٠کنند؟ در ضمن سفیانی این  علم کرده و جنایت و جسارت می

 را چگونه تأمین کرده است؟  رأس اسب

زمانی که حرضت قائم (عج) قیام کنند به  خوانیم در روایت دیگری می

آیند،  نفر از آنجا بیرون می ١٠٬٠٠٠شوند. بیش از  کوفه ترشیف فرما می

، ما یا بودهبه ه�ن مکانی که  برگردکنند که  حرضت عرض می به آن

کشند و همه را  س) نداریم. ایشان شمشیر میفاطمه (نیازی به فرزندان 

شوند و تام افراد منافق و جنگجو را هالک  کشند. سپس وارد کوفه می می

تا خداوند متعال راضی شود. واعجبا، در روایت اول از قول امام  کنند یم

ق (ع) نوشته شده که شهر کوفه توسط لشگر سفیانی ویران و مردم صاد

و در این روایت از قول امام باقر (ع) نقل شده که آقا  شوند یمآن کشته 

که اگر در هر  کشند یمتنهایی   امام زمان ده هزار نفر از مردم کوفه را به

 نفر زمان ١٠٠٠٠دقیقه یک نفر کشته شود، هفت شبانه روز برای کشت 

 الزم است.

. اند سپردهاست، اینان احرتام به امامت را به فراموشی  آور تأسفواقعاً 

(ع)  امام صادقامام باقر (ع)، پدر امام صادق (ع) است؛ با این وجود از 



٤۹ 

. باشد یمپدر بزرگوارشان  ی فرمودهکنند که عکس  هایی را نقل می روایت

به امامت کرده و آن را  واحیرتا، این افراد تراوشات ذهنی خود را منصوب

نظیر آمریکا،  ییکشورهاکه  گردد یمو این سبب  نامند یمسند شیعه 

کنند که  بازی کامپیوتری را طراحی و به کشورهای مسل�ن صادر 

 کنند یم مختلف با شمشیر زِن آخرالزمان، جنگ  یها مرحلهکاربرانش در 

 تا آن را از بین بربند.

هایی به دروغ ذکر شده که  علی (ع) روایتهمچنین از قول امیر مؤمنان 

 کنیم. هایی از آن را بازگو می قسمت

سواری  یها مرکب فرمایند یم: آنگاه حرضت مهدی (عج) امر اند کردهبیان 

(از طرطوس  طرف بهو  شود یمکشتی ساخته  ٤٠٠بسازند و در کرانه عکا 

. سؤالی که کند یمو آنجا را فتح  آیند یمبه حرکت در شهرهای بندری سوریه) 

به  ها و جنگتوجهات  ی همهاین است که چرا  کند یمذهن را مشغول 

و سایر  شود یمکشور سوریه که یکی از کشورهای جهان سوم است ختم 

؟ شاید دلیلش این باشد که در اند شدهکشورهای قدرتند جهان فراموش 

 زمان نقل این احادیث دروغ، رسزمین سوریه به خاطر حضور حکومت

که  آمد یمترین کشور به حساب  امیه در آن محدوده برایشان قوی بنی

کشتی  ٤٠٠. همچنین در این روایت به ساخت بردند یمباید آن را از بین 

سازی جنگی  های کشتی در زمان کوتاهی اشاره شده که مجهزترین کارخانه

رسد، پس ساخت  کشتی در سال �ی ١٠در عرص حارض حتی تولیدشان به 

 به طول خواهد انجامید. ها سالکشتی  ٤٠٠

ع)، ( یعلمتأسفانه در روایتی جعلی از رسول اکرم (ص)، امیر مؤمنان 

در  )(امام زمان (عج)برای او  :ع) نقل شده کهباقر (ع) و امام صادق (امام 
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های زیبا و تکاوران و مردانی با تجربه و کاردان که خداوند  طالقان اسب

تن به تعداد اهل بدر از اطراف و اکناف جهان به  ٣١٣از این نوع مردان 

کند. خوشا به حال مردم طالقان. در آنجا طال و نقره  می او جمعدور 

از نیست بلکه مردانی هستند که به درستی خداوند را شناختند. اینان 

 عج) هستند.( یمهدیاوران حرضت 

 که یناتارک دنیا شده برای  ای یفهطادر طالقان  همین روایت باعث شده

آالت و برق زندگی  امکانات و ماشین ی همهجزء این مردان باشند، دور از 

امام عرص (عج) که در بطن جامعه  عملکرد برخالف. درست کنند یم

یشه و تفکر این زمان واقف هستند. و به تام علوم و اند کنند یمزندگی 

 یتب اهلحرضت رسان ظال و غاصبان  ،گویند که پس از ورود همچنین می

 توان اوالً چطور می .زنند د و به صورتشان سیلی مینآور  میرا از قرب بیرون 

ثانیاً  باشدسال سال  ١٬٤٠٠باور کرد که اجساد این اشخاص پلید بعد از 

در  را بهشت مؤمنان، که خداوند سبحان در پاداشداریم دانیم و یقین  می

توان  �یکجا در هیچ را  ی آن کند که �ونه عطا می آنانک�ل زیبایی به 

که در قرآن کریم توصیف آن آمده و همچنین  یا گونه ه�نرساغ گرفت 

آیات با خواندن نظیر است که  بی یطور  بهعذاب گناهکاران و ظاملان نیز 

افتد پس سیلی در مقابل چنین عذابی  ام انسان میلرزه بر اند عذاب

آید روزی یکی از دوستان کتابی را به من نشان داد  نوازش به حساب می

از ایشان  احت�الًنوشته بود که  ی از عل�ی بزرگکه در آن از قول یک

یزید و رسبازانش  و یارانش با (ع) که در زمان ظهور امام حسین هنبود

شود  پیروز می (ع) این دفعه امام حسین ،کنند می زنده شده با هم جنگ

ها تأسف خورد که امام  خورد واقعاً باید به حال این یزید شکست می

دانند  خورده و یزید را پیروز می را در نهضت عاشورا شکست (ع) حسین
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گو و افتخار شیعه سال است ال ١٬٤٠٠ (ع) پیروزی امام حسین که یدرحال

 تاریخ. ی و رسوایی یزید ننگ ظاملانهشکست و حتی برشیت است 

که  هایی یتروا؛ اند مسئولدست   این از هایی یثحدعل�ی ما در مورد 

باید هر چه زودتر مورد تجدید نظر قرار گیرند. استناد ما نباید رصفاً بر 

 گونه ینامعروف باشد و نباید  یها کتاباشخاص مهم در  ی گفتهاساس 

پس حت�ً درست  اند کردهروایات را نقل  برداشت کنیم که چون این افراد

دور از عقل باشد،  هرچندکه نَقل را  بینیم یماست. ولی متأسفانه اکنون 

 .دهند یمسند قرار 

گویند پدرا�ان را بر این باور دیدیم.  : آنان میفرمایند یمخداوند در قرآن 

کنیم. بگو پدرانشان  ای پیروی می پس ما نیز از آن بدون هیچ اندیشه

 اند. غافل بوده

ص) که: من محمد (پیامرب عظیم شأن اسالم حرضت  ی فرمودهباید به این 

آن. باور و یقین داشت که وارثان این  ی دروازهشهر علم هستم و علی 

علم، امامان معصوم هستند که علمشان محدود به زمان و مکان خاصی 

علی (ع)  مؤمناناز رسول گرامی اسالم (ص)، امیر  هایی یتروااما ؛ نیست

امامان در مورد عادات و عملکرد و افکار  ی یهبقو همچنین  البالغه نهجدر 

و تحریفات به  ها یکار  دستمردم آخر زمان وجود دارد که از تیر رس و 

و جامعه شناسانه، از زبان  شناسانه رواندور مانده است. این سخنان زیبا، 

بیان شده که به دلیل عدم تناقض با هر عرص و زمانی،  یا گونه هبامامان 

که همین امروز بیان شده است. اکنون به چند مورد  کند یمانسان گ�ن 

تا عقلتان را به کار  کنیم یمخالصه اشاره  طور بهاز این احادیث صحیح 

که  هایی ییرسا داستانو  ها بافی یالخ انداخته بین این سخنان گهربار و آن



٥۲ 

است از  ای یینهآکه در حقیقت  ها یتروانقل شد، قضاوت کنید. این 

 با عرص حارض منطبق است. کامالً  دنیای قبل از ظهور،

رسول گرامی اسالم (ص) در مورد دوران قبل از ظهور چنین فرمودند: به 

که از قرآن جز رسم و از اسالم جز  رسد یمزودی زمانی بر امت من فرا 

دورترین  که یدرحال شوند یمآنان به نام مسل�ن خوانده  اسم باقی �اند.

. مساجد آنان آباد و از هدایت خالی و خراب است. اند اسالممردم از 

و فتنه از ایشان آغاز  اند آس�نفقهای آن زمان بدترین فقها در زیر 

. اسالم در اول غریب و تنها بود و به زودی گردد یمو به آنان باز  شود یم

به حال تنهایان و  خوشا همچون آن زمان غریب و تنها خواهد شد.نیز 

 غریبان.

الوداع، خدمت رسول عبدهللا انصاری نقل است که در حجةاز جابر بن 

پیامرب (ص) اع�ل واجب حج را تام فرمودند  که یوقتاکرم (ص) بودم؛ 

و  در خانه را گرفتند ی حلقهکعبه نزدیک شدند.  ی خانهوداع به  عنوان به

قسمتی از این روایت  ینجاا(در  با صدای بلندی که همه آن را شنیدند، فرمودند:

زمانی خواهد شد که َمثل ش� مانند درختی است که  )کنیم یمطوالنی را بیان 

مگر پادشاه ستمگر  بینید ی�دارد و در این فصِل زندگی  گدازجانخارهای 

یا پیرمرد زناکار یا  گو دروغیا ثروتند بخیل یا عالِم دنیا پرست یا فقیر 

گستاخ یا زن نادان و احمق. آنگاه رسول گرامی اسالم گریه کردند.  ی بچه

به ما خرب بده این زمان کی خواهد  هللا رسولسل�ن فارسی عرض کرد یا 

عل� و دانشمندان ش� کم شوند، منکرات  هرگاهفرمودند:  حرضت بود؟

کنایه به ( یددهرا زیر پای خود قرار  در اجت�ع ش� رواج پیدا کرده و علم

سخن معمولی، دروغ. نُقل مجالس، غیبت ع) دارد) ( یتب اهلعلوم اسالمی و معارف حقه 
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 ترها کوچکو آنچه را به دست آورید حرام است. در آن زمان بزرگان بر 

. در این حالت دارند ی�نیز احرتام آنان را نگاه  ترها کوچک؛ کنند ی�رحم 

دامن ش� را خواهد گرفت  ها یسختو  شود یملعنت خداوند بر ش� نازل 

 یا گونه ه�نو از دین جز لفظی �اند و عذاب بر ش� نازل خواهد شد. 

 یها عذاب ی یلهوس به تواند یمجل فرموده: خداست که که خداوند عزو 

روه گروه کند. مختلف از باال و پایین ش� را مجازات کند یا ش� را گ

 کنیم یمرا گوناگون  ها یهآبرخی از ش� را آسیب برخی دیگر، بنگر چگونه 

 بفهمند. ها آنشاید 

 به ما خرب هللا رسولدر این موقع بعضی از اصحاب برخاستند و گفتند: یا 

 بده این جریانات کی خواهد بود؟

کنند،  فرمودند: آنگاه که �از را در وقتش نخوانند، متابعت از شهوات

رشب خمر کنند، به پدران و مادران ناسزا گویند، به دست آوردن مال 

حرام را غنیمت بدانند و زکات دادن را رضر و زیان تلقی کنند. وفا کم 

حیا  ی پرده شود، زنا شیوع پیدا کند، مردان خود را به لباس زنان بیارایند،

اجبات الهی را سبک مردم را پر کند، و  یها دلبرداشته شود، تکرب  ها زناز 

ثروت را در راه غنا و  کنند، با گرفت پول، صاحبان مال را ستایش کنند،

به دنیا  و فقط، از آخرت غفلت (خوانندگی و رقص و آواز)ف کنند شهوات مرص 

بپردازند، پرهیزکاری کم و طمع زیاد شود، بندگان خدا در جامعه ذلیل و 

 یها دلمنافقان در میان مردم محرتم باشند. مساجد از نظر ظاهر آباد اما 

 ها یسخت( ها یخوار . انواع ش�رند یمو قرآن را سبک  ساکنانش تهی از ای�ن

که  بینی یمند. در این هنگام اهل ای�ن اِع�ل کن ی درباره )و اذیت و آزار

 یطانیش یها دلآنان  یها قلبآدمی است اما  ی چهرهصورت این مردم، 



٥٤ 

هستند که به  یا درنده یها گرگ. اینان پر از مکر، حیله، تکرب و امثال این صفات بد)(

 ها آن. در این موقع روزی نیست که خداوند به اند لباس آدمیان درآمده

؟ تصور یدا کردهپیدا  تأ جر نفرماید: آیا از رحمت من مغرور شده به من 

و بازگشت ش� به سوی من  ام کردهخلق  فایده یبکه من ش� را  کنید یم

نیست؟ به عزت و جالل سوگند اگر به خاطر بندگان صالح و با اخالصم 

ن با و اگر پرهیزکاری بندگا دادم ی�مهلت  کاران یتمعصنبود، یک آن به 

و یک برِگ سبز در  فرستادم ی�تقوا نبود، یک قطره باران از آس�ن فرو 

 .رویاندم ی�روی زمین 

 یآرزوهاو  اند دادهعجبا از مردمی که مال و ثروت را خدای خویش قرار 

طوالنی است با توجه به عمر کوتاهشان چشم طمع دارند که در  ها آن

مگر  رسند ی�جوار رحمت الهی باشند و حال آنکه به مقام قرب 

عمل صالح و آن عمل هم قبول نخواهد شد مگر با راهن�یی  ی یلهوس به

 عقل.

کامل بیان نکردیم، از ساحت مقدسشان  صورت بهاز اینکه حدیث فوق را 

. اگر همین مقدار را آینه قرار داده و آن را در مقابل مطلبی یمپوزش 

ن زمان به خوبی دنیای امروز بگیریم، در این آینه چهره و عمل مردم ای

 قابل مشاهده است.

ت محمد همچنین در این راستا روایت دیگری از نبی اکرم اسالم حرض 

 (ص) نقل شده که فرمودند:

راء مختلف خواهند شد و از زمانی بر امت من بیاید که مردم دارای آ 

و قرآن را با آواز، به صورت  کنند یمنفسانی پیروی  یها خواهشهواها و 
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، بدون اینکه از خداوند ترسی داشته باشند؛ خداوند بزرگ خوانند یمِغنا 

را لعن  ها آنخواندن قرآن به آنان اجری نخواهد داد بلکه  ی یهسادر 

و ساز و  ها ترانه. پس در چنین عرصی کنند ی�چون به قرآن عمل  کند یم

گویی در طرب  یشانها نفسکه  چنان آن آورد یمآواز، آدمیان را به طرب 

. این دسته از شود یمگرفته  ها آنآید و لذت و شیرینی قرآن خواندن از 

را زیاد  گناهان یب. در این موقعیت اند بهره یباخروی  یها ثوابمردم از 

(از نظر  کنند یمو مردها به مردها اکتفا  گیرد یم ؛ هرج و مرج باالکشند یم

 ها آن. فجور و ساز و آواز در میان کنند یمبسنده  ها زنبه  ها زنو جنسی) 

 ها آنو کسی  کنند یمو در مجامع خودشان از آن استفاده  یابد یمرواج 

، با اینکه یکی از گناهان کبیره است شوند یمبلکه تشویق  کند ی�را نهی 

از جزا  ها آنپوشیده است. پس وای بر  ها آنکبیره بودنش بر ولی 

نخواهد رسید و کسی که  ها آنروز رستاخیز و شفاعت من به  ی دهنده

باشد و آنان را از این عمل نهی نکند نیز در روز  ها آنراضی به اع�ل بد 

قیامت پشی�ن شود، پشی�نی هم سودی ندارد و من از او بیزارم. در 

و این ج�عات  دهند یمبرای خود تشکیل مجلس  ها زن یا عهجامچنین 

پس چون  شود یمبرای رسگرمی است و در مسیر غیر رضای خداوند انجام 

 توانید یمفاصله بگیرید و اگر  ها آناین مردم را با این کیفیت دیدید از 

را نهی کنید و از ایشان برای خدا برتسید زیرا این جمعیت در حال  ها آن

 بیزارند. ها آنجنگ با خدا و رسول او هستند و خداوند و رسولش از 

ما و مسل�نان و  ی جامعهتام �ا برای  ای یینهآ ی منزلهاین روایت نیز به 

 .باشد یمشیعیان جهان 
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دوری از خدا و  ی یجهنتد، فساد و کفری که در حدیث فوق بدان اشاره ش

اسیری در بند شیطان و نفس اماره است که به عینه هر روز شاهد آن 

هستیم. خداوند کریم با برگزیدن پیامربان و امامان، حجت را بر همه تام 

�وده و اختیار و انتخاب را در این دنیا آزاد کرده است و طبق آیاتی از 

رستگاری و تباهی را به انسان  سوره شمس خوبی و بدی، پاکی و پلیدی،

انتخاب دین را در این جهان  »ال اکراه فی الدین« ی یهآالهام فرمود و با 

هیچ  که ینابه اختیار انسان قرار داده است، در نتیجه اکث مردم با تصور 

، به هر دهد ی�کسی آنان را به خاطر اع�ل بدشان مورد بازخواست قرار 

 .زنند یمعمل ناپسندی دست 

(عج) در این مورد فرمودند: خداوند کریم امر  الزمان صاحبچه زیبا موال 

: مرا بخوانید تا ش� را اجابت کنم. همگان طبق فرمانش او را فرمایند یم

. جانشان در بیابان جهل گرفتار یابند ی�ولی اجابتی را  خوانند یم

. ایستد یم. میدان جنگ آماده است؛ ظاهر و باطنش مقابل هم شود یم

و باطن با رضبات شک او را مجروح  آراید یمظاهر در امر الهی خود را 

. زبان را به معرفی اهدافش به سخن وا �ایاند یمتا آنکه خود را  کند یم

. به راحتی آنچه را که از آن منع شده گیرد یمو فکر را در اختیار  دارد یم

 یها کتاب. بیند یمو جهان را از هدایت تهی  دهد یمبود، حق جلوه 

و پیامربان الهی فرمانروایانی مستبد. برای  شوند یمآس�نی دست نویس 

و با دلیل و برهان، به صِف  پردازد یمبی�رش به کاوش  ی یشهانداثبات 

. جهانی بدون مدبر؛ همگان در این جهاِن رها شده، افزاید یمطرفدارانش 

را کسب کنند. چه کسی بهرتی  ی رتبهتا  جنگند یمدر قتال یکدیگرند. 

شکار کرد و جانش را پاره پاره و  شود یماست؟ پس آزادانه  جلودارشان

بدون  ی شدهجهان رها  ی یهساشکم را از گوشتش انباشته �ود. پس در 
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و  کند یمرا گم  اش یشهاند. حال، رسد یمحساب و کتاب، عمرش به پایان 

دیگر  .خواند یمآن شیفتگی که مع�ی عمرش بود را به تاشای خود 

چشمی برای دیدن ندارد؛ چه کسی را بخواند تا اجابتش کند؟ او را 

؛ شود یمسوزان  یجهنم. آن آغوش پر مهری که منتظرش بود، شناسد ی�

بی�رش را بسوزاند و رهایی  ی یشهاندتا در آن،  خواند یماو را به خود 

 ش ممکن نشود.برای

علی  مؤمنانامیر  یها خطبهقبل از ظهور که در  یها نشانهو  عالئمرشح 

(س) وجود دارد بسیار شبیه  (ع) و سخنان رسور عاملیان حرضت زهرا 

روایات صحیحی است که در باال به آن اشاره شد و با توجه به این سخنان 

، دهد یمی خرب کنون ی جامعهبسیار زیبا که از افکار، عقاید و عملکرد 

محدود به مکان و  کامالًو اکاذیبی که  ها ییرسا داستانآن  توان یمچطور 

 مؤمنانص)، امیر ( یامربپزمانی خواص است را باور �ود و آن را از قول 

 (ع) و امامان معصوم دانست؟

الهی با سخنان ائه اطهار، از باطن افکار و عملکرد مردم  ی قوهبه حول و 

با این احادیث  ها انسانعرص حارض آگاهی پیدا �وده و با تطبیق رفتار 

پس برای تعجیل در فرج امام عرص ارواحنا لک  پی بردیم. ها آنبه درستی 

 .کنیم یمهر روز و هر لحظه دعا  ءالفدا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 ورحقیقت ظه

 های پردازی یالخبه یاری خداوند حکیم در ادامه با سخنانی که جدا از 

یم و قیامت که یک امر بزرگ الهی، نبأ عظ »ظهور«دور از عقل است، به 

 .پردازیم یمصغری است 

 صبحدمی منجی عال برشیت امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)

عال  ی همهبا صدایی که در  اند فرمودهبه دیوار کعبه تکیه  که یدرحال

مبارکشان که  . آن زمان وجود»هللا ةانا بقی«: فرمایند یمطنین انداز است 

 ی الهی است، ظهور خواهد �ود. نعمت جاریه و کامله

روشن است اما چگونه رخ دادن این امر همگان درستی حدیث فوق بر 

نیست که در ذیل به توضیح آن  باره یکالهی و مقدمات قبل از آن به 

 .پردازیم یم

اتفاق  باره یککه امر ظهور به  بریم یمپی  با کمی اندیشه و تحقیق،

، زیرا خداوند بزرگ، جهان هستی و تام مخلوقاتش را با افتد ی�

گرفته  تأ نشآفریده و تامی دستورات الهی  نظیری یبو نظِم  یزیر برنامه

خداوند مدبر است. در ذیل به چند  نهایت یبو علم  از حکمت، تدبیر

 :کنیم یم�ونه از این موارد اشاره 

 ی دانهخداوند اراده به آفرینش مخلوقی چه به کوچکی  که یهنگام_  ١

. »موجود شو« دهد یمگندم و یا به بزرگی تام کائنات كند، تنها فرمان 

ار ش� هللا در قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره شده است که: پروردگ

و زم� را در شش روز بيافريد. در این مورد دانشمندان  ها آس�ناست كه 

تا حدودی به علم آن دست پیدا کنند که  اند توانستهمتعدد  های یبررسبا 
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 که یدرحالی فوق معادل چند میلیارد سال است  هر روز ذکر شده در آیه

، اما تدبیر و فریندیابخداوند قادر بود تا جهان هستی را در یک لحظه 

نظم است، سبب گردید آفرینش به صورت تدریجی  ی یهپاکه بر  اش اراده

 صورت گیرد.

_ با توجه به تدریجی بودن آفرینش و بررسی رسالت پیامربان گذشته  ٢

که هدایت برش نیز از این امر جدا نبوده و در آن نظم و  شویم یممتوجه 

خداوند بر این نبود، به  ی ارادهتکامل خاصی رعایت شده است که اگر 

دین و کتاب  ینتر کاملجای رسالت حرضت نوح نبی (ع)، در ه�ن ابتدا 

. با بررسی فرمود یمرا به همراه آخرین پیامربش، حرضت محمد (ص) نازل 

که حاصل هدایت و زحمت  یابیم یدرملت پیامربان و اقوام گذشته رسا

جمعیت یک  ی اندازهبه  حرضت نوح (ع) فقط ی سالهنهصد و پنجاه 

کشتی و حاصل تالش بسیار حرضت عیسی (ع)، تنها هدایت شدن دوازده 

است، زیرا مردم آن زمان آمادگی الزم برای هدایِت کامله  بوده) (حواریوننفر 

. حتی با معجزات الهی که روشی شهودی برای هدایت برش اند نداشتهرا 

حرضت صالح (ع)، عصا  سطهوا بهه�نند شرت از سنگ خارج ساخت است، 

، ع)( یسیعاژدها کردن حرضت موسی (ع) و مرده زنده �ودن حرضت 

را به یقین و پایداری در ای�ن نرساند. همچنین با وجود اینکه  ها آن

را با برهان عقلی به آنان  حرضت ابراهیم (ع) گمراهی و جهالت مردم

اثبات �ود، امتش در عوض پذیرفت جهالتشان، آتشی فراهم کردند که او 

را بسوزانند، اما با ظهور اسالم و نزول قرآن کریم از طرف خداوند متعال 

ص)، امت پیامرب خاتم نه تنها کندی و عدم پذیرش محمد (بر حرضت 

کمرت از چند دهه دین اسالم در امت پیامربان گذشته را نداشتند، بلکه در 

برش  یساز  آمادهحکمت و  ی واسطه  بهنیمی از جهان منترش شد و این 
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پیامرب اسالم و  خصوصهزار پیامرب به  ١٢٤م و زح�ت توسط خداوند کری

با اندیشیدن به آن، در  تواند یمقرآن کریم بوده است که انسان  ی معجزه

قلب و روح و ذرات وجودش به یقینی همراه با عشق ازلی به پروردگار 

باطنی خود را به آن عشق آغشته کرده و درون  یها سلولبرسد و تام 

 خود را به نور خداوند روشن �اید.

با توجه به عهد شکنی منافقان بعد از رحلت پیامرب گرامی اسالم و  - ٣

با امیر مؤمنان علی (ع) و نادیده گرفت دستور مستقیم دشمنی آنان 

آنان، این  یناشناس قدرخداوند در قرآن کریم مبنی بر امامت ایشان و 

خداوند بر غیبت امیر مؤمنان علی  ی ارادهکه چرا  شود یممطرح  سؤال

و یارانش این امر  (ع) واقع نشد و یا چرا قبل از شهادت امام حسین (ع)

 صورت نگرفت؟

با توجه به حکمت الهی مبنی بر تکامل تدریجی در امور مختلف، 

ود. پس وجود که امر غیبت نیز باید به صورت تدریجی واقع ش یابیم یدرم

از یک مؤمن، متقی، مجاهد و مبارز واقعی  نظیر یبای  یازده امام که �ونه

تا  اند یبتغعلیه ظلم و کفرند، الگو و راهن�یی کامل برای مردم در زمان 

 خود را برای ظهور آماده کنند.

. با کند یمامر غیبت موالی�ن امام زمان (عج) نیز از همین روش پیروی 

د سال غیبت صغری، به مردم فرصت داده شد تا یاد بگیرند که در نبو  ٧٤

از وجود مبارکشان کسب فیض  شود یمجس�نی و ظاهری امام، چگونه 

به  آغاز گردید. پس با توجه�ود. بعد از این آموزش، غیبت کربی 

موالی�ن نیز به که یقیناً امر ظهور  گیریم یمذکر شده، نتیجه  یها �ونه

 .افتد یمتدریج اتفاق 
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قبل از پرداخت به موضوع ظهور سؤالی را در رابطه با مباحث گذشته 

 .دهیم یممورد برسی قرار 

 که خداوند در قرآن کریم فرمودند: کنند یم سؤال اکثاً 

ن رُُّسلِهِ  ...۩ ميان  ﴾بقرهی  مبارکهی  سوره ٢٨٥ ی ی کریمه آیه﴿ ۩... َال نَُفرُِّق بَْ�َ أََحٍد مِّ

 نهيم. فرقى �ى از پيامربانش کهيچ ي

 فرمودند:همچنین 

ينِ ۩ در دين هيچ اجبارى  ﴾بقرهی  مبارکهی  سوره ٢٥٦ ی ی کریمه آیه﴿ ۩... َال إِكْرَاَه ِيف الدِّ

 نيست.

ش� معتقدید که خداوند فرموده دین برگزیده در نزد او فقط پس چرا 

اسالم و پیامرب اسالم افضل و اکرم پیامربان است؟ انتخاب ما در عوض دین 

اسالم و پیامربش، دین یهود یا نصاری است، چون با توجه به آیات فوق، 

در بین پیامربان هیچ فرقی نیست و همچنین در دین هم اجباری وجود 

 پس ما آزادیم که دین دیگری را انتخاب کنیم. ندارد،

در جامعه کنونی به دلیل عدم آگاهی مردم از قرآن، دشمنان اسالم سعی 

دارند ه�نند آیات فوق که بدون  در ایجاد شک و انحراف در ای�ن مردم

سیر در نظر گرفت آیات قبل و بعد از آن، آیه را به میل و نظر خویش تف

که بین پیامربانش فرقی  دارد یمبقره اعالم  ی سوره. خداوند در کنند یم

آنان هدایت برشیت  ی همه ی یفهوظنیست، به این دلیل که رسالت و 

 است و پیامربان الهی در انجام این امر مهم فرقی با یکدیگر ندارند.

به آموزگاِر مقطع دبستان معلم، (با پوزش از مقام واالی پیامربان الهی) مثال  طور به

 شان یفهوظولی در اصِل  شود یمان دبیر و دانشگاه استاد گفته ستدبیر 
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تعلیم و آموزش شاگردان را به  ی یفهوظآنان  ی همهفرقی نیست چون 

عهده دارند ولی در مورد نوع آموزش و تعلیم علم، اختالف زیادی وجود 

دارد. پس بین رسالت پیامربان با وجود اینکه همه هدایتگر بودند در نوع 

دلیل وسعت  العزم بهلو پیامربان او عت رسالتشان تفاوت وجود دارد. و وس

محمد هدایتشان بر سایر پیامربان برتری دارند و پیامرب خاتم حرضت 

از بقیه  تر افضلو آخرین دین مبعوث شدند  ینتر کاملص)، چون به (

در  تواند یمپیامربان هستند. پس دور از عقل سلیم است، دانشجویی که 

ه�نند دبیرستان،  تر یینپادر مقاطع  دکرتی آموزش ببیند، ی دوره

دی در انتخاب راهن�یی و یا ابتدایی حارض شود و دلیل عملکردش را آزا

 ی دورهنیست، چون فرصت این را داشته که در  النیبداند. این کار عق

دکرتی با استاد آن رشته درس بخواند و چون این کار را نکرده هیچ مدرک 

بقره خداوند کریم  ی سوره ٢٥٦ ی یهآ. در شود ی�زی به او داده و امتیا

یات کریمه آ ی یلهوس بهکه در انتخاب دین اجباری نیست چون  اند فرموده

قرآن هدایت از گمراهی جدا شده و هر کس که به دستورات قرآن کریم 

ای�ن آورده و به آن عمل کند، سعادت را در دنیا و آخرت برای خود 

کسب کرده و هر کس گمراهی را برگزیند، از مقام عطایی خداوند دور 

است و در این  یدهخود خرشده و عذاب و تباهی دنیا و آخرت را برای 

انتخاب، اگر جامعه مسلمین را آلوده نکند، آزاد است؛ مانند کسی که در 

خود را به پایین پرتاب کند؛ او را  خواهد یمباالی ساخت�نی ایستاده و 

که اگر خودت را به پایین پرت کنی خواهی مرد یا تا  کنند یمنصیحت 

خواهی شد؛ بعد از آگاهی یافت، شخص مختار است  گیر ینزمآخر عمر 

 وگرنهکه انتخاب کند. پس در حقیقت انسان باید هدایت را انتخاب کند 

 .خرد یمبه گمراهی و تباهی سقوط کرده و عذاب جهنم را برای خود 
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که  شود یمزرگ الهی به صورت تدریجی واقع متوجه شدیم که هر امر ب

 امر ظهور یا قیامت صغری نیز از این مقدمات مستثنی نیست.

م کوثر الهی، مادر دانش انبیا، معدن حکمت و در این مورد از عل

و خداوند  گیریم یمعل�، رسور عاملیان حرضت زهرا (س) بهره  دار خزانه

کریم را شاکریم که چنین کوثر و نعمت جاری ابدی را به برشیت عطا 

امام جعفر صادق (ع) درباره وجود مبارک  شان یگرامفرمودند؛ فرزند 

د: نزد ماست مصحف مادرم فاطمه (س) حرضت زهرا (س) چنین فرمودن

 )٢٣٩صفحه  ١(اصول کافی جلد مصحف فاطمه چیست؟  دانند یمو مردم چه 

: علم به کنند یمایتی چنین نقل همچنین امام موسی کاظم (ع) در رو 

در لوح محفوظ یا در جامعه یا  شود یمآینده و آنچه از جهان واقع 

با خرب  ها آن ی همهمصحف فاطمه (س) نوشته شده که امام معصوم از 

و خود ایشان نیز به شاگردانشان چنین ) ٢٦٤صفحه  ١(اصول کافی جلد است. 

تا عال برایتان در الست و زمین و قیامت  یدبشناسفرمودند: فاطمه را 

تان در پرتوی آن از جهل نجات معنا شود. فاطمه را بشناسید تا وجود

 یابد.

س) در امر ظهور بهره زهرا (رسور عاملیان حرضت  کران یبحال از علم 

به صحت این احادیث پی  توان یم که با اندکی تفکر و اندیشه گیریم یم

 برد. ایشان چنین فرمودند:

؛ افتد یمدر دو مرحله اتفاق کربی)  یبتو غ(غیبت صغری ظهور نیز همچون غیبت 

ظهور صغری و ظهور کربی. در ظهور صغری وجود مبارک حرضت عیسی 

(ع) رجعت خواهند �ود و همگان در روی زمین ایشان را خواهند دید و 
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برشیت را به دین اسالم  ی همهسخنانشان را خواهند فهمید و ایشان 

ظهور  ی مژدهعال تام �وده و  ی همهدعوت خواهند �ود و حجت را بر 

هللا (عج) را خواهند داد و در این فرصت  ةم آل محمد بقیحرضت قائ

و بقیه از بین خواهند رفت که  کنند یمآنانی که ای�ن بیاورند نجات پیدا 

در این مورد حرضت مریم (س) چنین خدمت رسور عاملیان حرضت زهرا 

کوچکش را به  یها دست(س) عرض کردند: وقتی پرسم عیسی به دنیا آمد 

نامی را بر زبان جاری کرد که زمین رشوع به لرزیدن �ود آس�ن گرفت و 

کودک را فراموش  ام ینهسو من حرضتش را محکم به سینه چسباندم و 

بود  یا ستارهو آن نام،  شنید یمکرد و مشتاق نامی شد که به گوش جان 

 هرگاهو  �ود یمالهی مبدل  ی شدهکه جهان را به بهشت وعده داده 

. از پرسم عیسی سؤال شد یموی بهشت استش�م ب شد یمنامش برده 

که آن نام در خود چه ارساری داشت و آن زمان  فرمایی یمکردم: آیا برایم 

چه زمانی است؟ پیامرب الهی فرمود: امتی خواهند بود که صاحب 

اختیارشان رسور عال حرضت قائم (عج) خواهد بود و آنان همواره او را 

به مدد خواهند خواند؛ او را نخواهند دید و صدایش را نخواهند شنید تا 

که من او را سالم  یا گونه آنان زمزمه کنند و زمانی که صدای مرا در جانش

گفتم او را سالم گویند. هر کس از من اطاعت کند در کنارش خواهد بود 

و هر کس از من رسپیچی کند او را نخواهد دید و مانند گیاهانی پوسیده 

بر زمین خواهند ریخت و درختان پوسیده از جا کنده خواهند شد و به 

 خواهند رویید. آور بهجتجای آنان گیاهانی 

ادامه حرضت مریم (س) فرمودند: آنگاه که عیسی را در آغوش گرفتم  در

شد زمین و آس�ن ندا  گر جلوهو انوار وجودش باطل را سوزاند و حق 

الهی، مرسور باش که انوار وجودت جاودانه است و  ی وعدهدادند که: ای 
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فرزند آخرین پیامرب  هرگز کفر و طغیان به آن آسیبی نخواهد رساند مانند

 که همچون تو انوارش جاودانه است.

ظهور صغری آگاهی پیدا کردیم،  ی خاتهحال که با این روایت از رشوع و 

روایت دیگری را در مورد ظهور کربی از فرمایشات رسور عاملیان حرضت 

 که ایشان فرمودند: کنیم یمزهرا (س) نقل 

ده، به آنچه برایتان در زمین خداوند کریم در کتاب آس�نی قرآن فرمو 

ظهور  ی لحظه طور ینهمباقی گذاشتم توجه کنید که آن بهرتین است و 

تا آن را درک کند جز  توانست یمبا شکوه است که اگر عقلی  چنان آن

. باید مردم آخر زمان در مورد آنچه داد ی�حیات  ی ادامهبرای آن لحظه 

کسانی که ای�ن  یها گوشچون  به خدا پناه برند هاست آنکه در انتظار 

سنگین خواهد  اند دادهآنان سست بوده و دین خود را بازیچه و لهو قرار 

هللا را نخواهند شنید؛ از کشتی نجات جا مانده و  ةبقیشد و ندای انا 

رسوالن، به جای خواهد گذاشت و  کنندگانزمین، آنان را مانند نهی 

از طوفان نوح  تر ینسنگو  تر سختسختی طوفان عرص ظهور ده برابر 

های ظلم برپا گردیده  تام آنچه را که از ع�رت پروردگار خواهد بود.

است را در انفجارهای حقیقت با خاک یکسان خواهد �ود مانند آغاز 

 آفرینش که زمین جز برای زندگی پاکان ساخته نشده.

ز برای زمین در آغاز آفرینش ج برای درک بهرت حدیث فوق در مورد اینکه

زندگی پاکان ساخته نشده و اکنون به خاطر وجود ناپاکان به فغان آمده، 

 :گیریم یمسخن زیبای رسور عاملیان بهره  از
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که هدایت پیامربان را چراغ راهشان قرار  ییها انسانچه سعادتند هستند 

تا همواره ظل�ت جانشان منور به مربیان الستی باقی باند و  اند داده

را به خطای نفس به زمین پر حجاب تبدیل کردند ولی  گرچه بهشت

همواره جانشان در هجرانش سوخت و دست را به سوی مدد کنندگان راه 

نفس  های یراههبجانشان خاموش نشود و راهشان در  چراغدراز �ودند تا 

خطرناک سقوط نن�یند. آنگاه که جان  یها گودالاز جانانشان به 

تبدیل  فروغ یبتهی شود و به چراغی  شان یتالس ی یرهذخاز  ها انسان

 یدار  نگهمن، مرا از  پروردگار: ای دارد یمشوند، زمین به فغان عرضه 

امانتت معذور دار تا شاهد مردگانی نباشم که خاک مرا مورد آزار خویش 

به آتشی سوزان  خورانم یمو آنچه را که به لطف به آنان  دهند یمقرار 

را برانگیز تا مرا از رش شیاطین، نجات بخشد  ام یفهخل، پس �ایند یممبدل 

را به نهالی زیبا تبدیل �اید و آنگاه دعایش مستجاب  ام سوختهو گیاهان 

د و زمین رویَ بِ  آور بهجتمتعفن از میان برود و گیاهان  یها مردابشود و 

به بهشتی متصل شود که از آن جدا شده؛ پس پروردگار عال در کتاب 

 : منتظر باشید که من هم منتظرم.فرماید یمن کریم آس�نی قرا

جامع و کامل و زیبا که رسچشمه از علم مادر هستی  های بینی یشپبا این 

کامالً منطبق  که سخنان حرضت زهرا (س) بریم یم و کوثر الهی دارد پی

و همسو با عقل و  ییرسا داستانو  بافی یالخبا قرآن و دور از هر گونه 

الهی و  ی وعدهیای عظمت و بزرگی ظهوری است که منطق است و گو

حرضت محمد (ص) و اسالم  الشأن یمعظپیامربان و اولیا، مخصوصاً پیامرب 

ذهن  ی پرداخته، نه آن روایاتی که ساخته و باشد یمامامان معصوم 

که این امر بزرگ الهی را با تصورات خود  و جاهل است باف یالخ یا عده

 رنگ کمبیان کرده و شأن و ارزش آن را در میان مردم عرص حارض 
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؛ همچنین عل�ی ما نیز با ارصار ورزیدن بر صحت این احادیث اند �وده

سند  عنوان بهنادرست، بدون اندیشه و تفکر، رصفاً این روایات دروغ را 

رِگ خود را که مبنی بر تفکر و تعقل و رسالت بز  که یدرحال، پذیرند یم

دعوت به آن است را فراموش کرده و در عوِض تطبیق احادیث با قرآن و 

 ها آنعقل و منطق، کور کورانه آن را پذیرفته و نسبت به سندیت و رواج 

 .دهند یم تالش �وده و تعصب به خرج

امیدواریم بدون تعصب در مورد مطالب فوق اندیشه �وده و در 

خود تجدید نظر کنیم؛ زیرا فرصت کم است و مسئولیت ما زیاد  یاورهاب

چشم خویش کنیم که  ی رسمهو سنگین. باید این سخن رسور عاملیان را 

 فرمودند:

از علم و عمل من بیاموزید تا چراغی باشد که انوارش جهان را که در 

ودی تاریکی جهل مبتال به سیلی ویران گر گردیده و به شدت به سمت ناب

انسانی در حرکت است متوقف کنید. مطمنئ باشید با هر  یها ارزش

که نوشته شود جهان را از باورهای غلطش به طرف هدف پیامرب  یا کلمه

خواهد رسید  یا لحظه. پس امیدوار باشید، آورید یمخاتم به حرکت در 

که ملکوت آس�ن و زمین در آن لحظه به هم خواهد پیوست و حقایق 

، مشتاق شنیدن حقایقی که منتظر آن ها دلآشکار خواهد شد و  ها وعده

 ی احاطههای خود باشید تا طراوت خود را در  نَْفسبوده. پس مراقب 

های پلید را در جانش به  نَْفس حفظ کند که بتواند چنان آنکتاب آس�نی 

امر الهی بر  ی یهسانَْفِس مطهر تبدیل کند و درختان زمین منتظرند تا 

عال امر فرمایند که خلیفه من و جانشین من  پروردگارسایه افکند و زمین 

من  ی یفهخل عنوان بهمن تکیه خواهد �ود و خود را  ی خانهدر زمین به 
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خود را بریزند  یها برگ؛ آنگاه درختان زمین محو شوند و کند یممعرفی 

را در خویش را فرود آورند تا رسِو قامت منجی پروردگار عال  یها شاخهو 

از ملکوت آس�ن تا منتها الیه زمین به تاشا بایستند  اش یوجود بان یهسا

 و تبارک هللا احسن الخالقین را معنا کنند.

پس شکر پروردگار حکیم و عزیز را سزاست که زمین را برای ظهور منجی 

باطلین و هر گونه پلیدی و  و برپایی دولت حق ایشان، از لوث وجود

پیامربان،  ی همهعدل الهی که آرزوی  حکومتتا  فرمایند یمپاک  زشتی

 اولیای الهی و مؤمنین بوده برآورده شود.

منجی عال  نظیر یببرای روشن شدن جایگاه و تأثیر وجود مقدس و 

پروردگار  ی خاصه های یتعنابرشیت، اباصالح املهدی (عج)، با توجه به 

رده و به آن پاسخ در امر ظهور، در این قسمت سؤالی را مطرح ک

 .دهیم یم

خداوند  که یناتوجه به احادیث ذکر شده از حرضت زهرا (س) مبنی بر  با

 ها دهطوفانی  ی یلهوس بهایشان، زمین را  قدر گرانکریم به برکت ظهور 

از طوفان زمان حرضت نوح (ع) از لوث وجود کفر و  تر ینسهمگبرابر 

از دعای ندبه از ایشان  ییازهافر ، پس چرا در کنند یمباطل، پاک و مطهر 

را داریم که همین فراز از دعا سبب گردیده تا  یساز  پاکانتظاِر این 

 و جنگ و کشتار به وجود مقدس ایشان نسبت داده شود. یزیر خون

 .کنیم یمدو مثال تاریخی را برای روشن شدن این موضوع مطرح 

طوفان از وجود  ی یلهوس  بهدر زمان حرضت نوح نبی (ع)، زمین  - ١

تامی کافران پاک گردید و مؤمنین با نام خدا و رهربی حرضت نوح نبی 
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(ع) به کشتی نجات سوار شدند و کشتی با نام خدا حرکت کرد و پس از 

این مؤمنین  بعد از یها نسلطوفان نیز با نام خدا ایستاد؛ ولی متأسفانه 

رضت ابراهیم (ع) در زمان ح که یطور  بهبه گمراهی و کفر کشیده شدند 

بارز این گمراهان و کافران بودند که  ی �ونه، �رودیان (پیامرب بعد از حرضت نوح)

به دشمنی با خداوند یکتا پرداختند، پس سبب چنین تغییر فاحشی 

 چیست؟

که  زیرا پس از حرضت نوح، رهربی و حاکمیِت مستمری وجود نداشت

تحت نظارت و  ز ه�ن ابتدااع�ل آنان را پس از پاک شدن زمین ا ی همه

و خطاها جلوگیری کند؛  ها یرو  کجراهن�یی و بازخواست قرار دهد و از 

در دام شیطان و نفس اماره گرفتار شده و روز به روز  ها آندر نتیجه 

 بیشرت گمراه شدند.

کشتی نجات امام حسین (ع) در کربال؛ سوار شدگان بر این کشتی  - ٢

ع) حق ( ینحساشورا به رهربی و هدایت امام کسانی بودند که در روز ع

جاودانه آفریدند. رهربی این کاروان از مدینه تا  یا ح�سهرا برگزیدند و 

ایشان بود و بعد از شهادتشان، این وظیفه را امام سجاد  ی عهدهکربال به 

زیبا و کارساز بود که در  چنان آنشدند. این نظارت و رهربی  دار عهده(ع) 

از مسیر حق  یا ذرهمسیر حرکت از مدینه تا کربال و کوفه و شام و مدینه 

 ١٤٠٠خارج نشد. نه تنها سوار شدگان بر این کشتی نجات یافتند بلکه 

 یها طوفانسال است به رهربی امام حسین (ع) هزاران هزار نفر را از 

با سعادت و همراه با حق  وأمتو زندگی  دهد یمباطل و کفر زمانه نجات 

. اگر امام حسین (ع) در روز عاشورا قبل از دهد یمهدیه  ها آنرا به 

 نقص یباین چنین  یا ح�سه، رسیدند یمیاران با اخالصش به شهادت 
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؛ به همین دلیل امام آخرین نفری بودند که به جنگ رفتند. شد ی�آفریده 

وحیدی نقش حیاتی دارد و پس با این اوصاف رهربی امام در جامعه ت

مردم آن  هرچنددوام و استمرار حرکت آن جامعه به سوی توحید و حق، 

 جامعه مؤمن باشند، وابسته و ُملزم به وجود و حضور امام است.

موال و رسورمان  ی حقهکه گفته شد در زمان ظهوِر دولت  یطور  ه�ن

د گمراهان و عرص و زمان اباصالح املهدی (عج)، زمین از لوث وجو  ماما

کافران و مستکربان و منافقان پاک خواهد شد و نجات یافتگان که ه�ن 

سوار شدگان بر کشتی نجات امام زمان هستند در روی زمین زندگی 

خواهند کرد و ایشان اجازه نخواهند داد تا باطل، کفر، نفاق، ظلم، 

د. و گمراهی در جامعه ریشه دوانده تا فرصت رشد پیدا کنن عدالتی یب

توحیدی طبق قوانین قرآن کریم اداره خواهد شد و امام  ی جامعهاین 

 از رصاط مستقیم خارج شود. یا ذرهاجازه نخواهند داد تا جامعه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 فصل چهارم

 توحیدی ی جامعهشناخت امام بر حق و نقش امامت در 

و مقام واالی امام بر حال به یاری خداوند حکیم وارد بحثی پیرامون شأن 

گرایانه، سازنده و نجات دهنده  حق در جامعه توحیدی و نقش هدایت

 .شویم یمایشان 

در لغت به معنای پیشوا، رهرب و پیرشو است که این نام و  »امام«

مشتقاتش دوازده بار در قرآن کریم تکرار شده و خداوند سبحان، اطاعت 

 از امام را بعد از خود و پیامربش واجب فرموده است.

 :فرمایند یمنساء امر  ی سوره ٥٩ ی یهآخداوند در قسمتی از 

َه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمنُكمْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَ ۩  ۩... ِطيُعوا اللـَّ

از خدا اطاعت  یدا آوردهای کسانی که ای�ن  ﴾نساءی  مبارکهی  سوره ٥٩ ی ی کریمه آیه﴿

 .االمر خویش فرمان برید ل و اولیکنید و از رسو 

 المر ه�ن امام معصوم استا لیکه منظور از او 

مبارکه مائده امامت را کامل  ی سوره ٣ ی یهآو همچنین در قسمتی از 

 .�ایند یمی کننده دین و نعمتی بزرگ معرف

الْيَْوَم أَكَْملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِتي َورَِضيُت لَُكُم اْإلِْسَالَم ... ۩

امروز دین ش� را به ک�ل رسانیدم  ﴾مائدهی  مبارکهی  سوره ٣ ی ی کریمه آیه﴿ ۩... ِدينًا

 .و نعمت خود را بر ش� تام کردم و اسالم را دین ش� برگزیدم
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مائده امام را ولی و رسپرست همه و  ی سوره ٥٦و  ٥٥و نیز در آیات 

از او را تنها رشط وارد شدن در حزب خدا و  یبردار  فرماناطاعت و 

 رستگاری قرار داده است:

َا ۩ كَاَة إِ�َّ َالَة َويُؤْتُوَن الزَّ ُه َورَُسولُُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ َولِيُُّكُم اللـَّ

جز این نیست که ولی ش�  ﴾مائدهی  مبارکهی  سوره ٥٥ ی ی کریمه آیه﴿ ۩َوُهْم رَاكُِعونَ 

 اند رکوعهمچنان که در  خوانند یمخداست و رسول او و مؤمنانی که �از 

 کنند. یمانفاق 

ِه ُهُم الَْغالِبُونَ ۩ َه َورَُسولَُه َوالَِّذيَن آَمنُوا فَِإنَّ ِحزَْب اللـَّ ی  آیه﴿ ۩َوَمن يَتََولَّ اللـَّ

او و مؤمنان را ولی خود  یامربپهر که خدا و  و ﴾مائدهی  مبارکهی  سوره ٥٦ ی کریمه

 برگزیند بداند که پیروزمندان، حزب خداوند هستند.

آیات فوق گواه بر این است که پیروی و اطاعت از امام، ه�ن اطاعت از 

که مقام و شأن امام منتخب الهی که  بریم یمخدا و رسول او است و پی 

و  قدر گران، چه قدر باشد یماز خاندان رسول خدا حرضت محمد (ص) 

ع) امام و وصی پیامرب گرامی اسالم هستند ( یعل مؤمنانبزرگ است؛ امیر 

تامی امامان نیز از فرزندان و جانشینان ایشان هستند که تامی فضایل  و

. حرضت محمد (ص) در حدیثی چنین فرمودند: اند بردهامامت را به ارث 

. من شهر علم هستم و علی ام دادهع) ( یعلدانش و حکمت خود را به 

نی و ک و نیز فرمودند: یا علی، تو دین من، اسالم را پیاده می آن ی دروازه

ض قر  یو پس از من، تو ادا کنی ، وفا میام دادههایم را که به مردم  وعده

را انجام خواهى داد و اگر تو نبودی مؤمنان  یمها وعدهو  کنی یممن 

 شناختند. داری و تقوا را �ی شدند و راه و رسم دین شناخته �ی
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پس ترازو و میزان عمل در روز قیامت، وجود مبارک حرضت علی (ع) 

توان نتیجه  هستند که عملشان، ه�ن حی علی خیرالعمل است و می

گرفت که امام نه تنها آموزش و هدایت مردم را به عهده دارند بلکه خود 

توانند میزان ای�ن خود را با  �ادی از مؤمن واقعی هستند و همگان می

های زمینی و  علوم و دانش ی همهسنجند. عال و آگاه بودن به ایشان ب

معنوی یکی از خصایص امامت است، چون امام دارای علم لدنی است و 

بین شعور ظاهری و شعور  حائلِ شود که  علم لدنی به علمی گفته می

باطنی از بین برود، مانند وجود مقدس حرضت پیامرب (ص) که در یک 

را گرفتند و هر کس دارای یک شعور ظاهری و یک لحظه تام علوم را ف

شعور باطنی عادی و یک شعور باطنی نهانی است که در موقع خواب در 

 و در افراد معمولی گاهی بین شعور برد یمشعور باطنی عادی برس 

شود،  ها الهام می و چیزهایی به آن شود یمباطنی و ظاهری ارتباط برقرار 

و امام با شعور باطنی و نهانی خود با تام مانند مکاشفه؛ ولی پیغمرب 

و به این علم، علم لدنی گفته  کنند یمهای موجود ارتباط برقرار  دانستنی

 شود. می

گیریم از سخنان گهربار رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که  اینک بهره می

فرمودند: علم مأموران الهی، علم به عال غیب است که در دسرتس 

شوند؛ زهر  دنیا �ی ی تشنهاست پس نوشندگان آن هرگز  جانشینان پیامرب

کنند. فرزندان من  نوشند و از عال ماده به عال حقیقی کوچ می جفا را می

روح الهی هستند. آنچه مردم زمانشان از آنان درک کردند وحشتی  ی ینهآ

آورد و مانند قوم  بود که وجودشان را مانند صحرای قیامت به لرزه درمی

آمدند تا نور توحید را در زمین مدفون کنند و  از پی چاره کار برمیصالح 

به آتش تبدیل شد. امامت، رمز عشق به هللا است؛  آن نور در وجودشان
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آنگاه که بندگان پروردگار کریم در پی این رمز درآیند آن را نیابند مگر در 

پروردگار جانشینان پیامرب الهی، پس اطاعت از امر آنان اطاعت از  ی ینهس

کریم است و امر آنان بندگان را از خشم الهی نجات دهد و به سوی 

األمر را  ه دهند. قرآن کریم اطاعت از اولینجات از صحرای قیامت مژد

شود تا اتصالتان را  واجب کرده است پس اطاعت از مأمور الهی باعث می

ا شفاعِت ها وصل کنید تا بتوانید مراحل رشد را تام کنید و ب به عمل آن

عمِل صاحباِن والیت به مقام واالی انسانی وارد شوید پس تام اعضا و 

را به خدمت امام خود درآورید و مانند مادری که به  تان یوجودجوارح 

را ترین  جوارحتاندهند اعضا و  فرزند خود ترین زندگی کردن را می

ای را بدون  دهید تا به اذن ولی نعمت خود به حیات ادامه دهند و لحظه

حضور امام نگذراند که حیات جاودان و رحمت الهی در گرو خدمت به 

ترین فرمان  و انتهای ثره دادن است. بزرگ شکفتباران رحمت است که 

ه در اسالم اعالم والیت بعد از رسول خاتم است. خداوند کریم وعد

کنند و تا هدایتگری  مخلوقات خود را هدایت می ی همهاند که  فرموده

کنند و آن هدایت در رسالت و امامت تا  نباشد کسی را مؤاخذه �ی

از ظل�ت نجات پیدا کردن است  قیامت ادامه دارد. در کنار والیت بودن،

 هاست عملباشد پس �ازی که بهرتین  می و این بهرتین لطف و ایثار الهی

بدون والیت کامل نیست چون این دستور قرآن کریم است که فرموده: 

من دین را در جانشینی رسالت کامل کردم پس �از بدون والیت شبی 

 تاریک و طوفانی است.

نظیر امامت آشنا  از مقام واال و شأن بی یا گوشهحال که از فضل الهی به 

فرزند  ١١و  منانمؤ  یرام ی یستهشا شدیم و دانستیم که این مقام فقط

قدر ایشان است، باید بدانیم و یقین داشته باشیم که چون همگی  گران
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آنان از نوری واحد هستند، عملکردشان نیز واحد است اما به مقتضای 

زمان، ظاهر اع�لشان با هم متفاوت بود ولی دارای باطنی یکسان بود و 

ی�ن امام عرص موالخصایص واالی امامان را  ی همهاین را یقین بدانیم که 

و شنیدن هر عمل و سخنی از امامان گذشته  اند برده(عج) به ارث 

تواند ما را با امام زما�ان بیشرت آشنا کند، لذا به همین منظور بحث را  می

 کنیم: به یاری حق در سه مرحله دنبال می

 امت توسط امامان در دوران گذشته. ی چگونگی تربیت نفس اماره – ١

فردی در اطاعت از امامت و پیشربد هدف امامت در رساندن نقش  - ٢

 پیام پروردگار عال.

درونی و آمادگی  ی یهتزک ی مرحلهشدن نفس انسان به  نزدیک - ٣

 پذیرفت حقیقت زندگی برزخی.

قدر و گهربار  کنیم به فرمایش گران در ابتدا مباحث خود را مزین می

فرمودند: آنچه مد  ) کهاملهدی (عج اباصالحموالی�ن امام عرص و زمان 

نظر امامت است تهی کردن جان آدمیان از اِبهامات شیطان نفس است، 

پس ظهور در کنارتان است، آن را به سینه بفشارید تا در نهانتان جای 

 گیرد.

خود به  یها وسوسهبال تکلیفی، رسدرگمی و شک و تردیدی که شیطان با 

کند، باعث گمراهی و گناه  القاء می ها کمک نفس اماره بر جان انسان

دانسته،  گردد، در نتیجه انسان نه تنها دنیا را بدون مدبر و صاحب  می

دهد را،   بلکه وجود راهن� و هدایتگری که او را از این نابسامانی نجات

غلط در مورد امام عرص  یباورها. این کند یمدور و ناممکن محسوب 
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یعیان رواج دارد. این افراد عدم حضور بیشرت بین مسل�نان مخصوصاً ش

فیزیکی امام در میان مردم را نشان از برقرار نشدن ارتباط با امام معصوم 

امام همیشه  که یدرحالدانند  و عدم کسب فیض و راهن�یی و نجات می

در بطن جامعه، با مردم هستند و ندیدن امام ناشی از غیبت ایشان 

دلسوزی برای  معه در کنار مردم بانیست چرا که امامان قبلی در جا

را ندیدند و باور  ها آنولی مردم وجود  کردند یمهدایت آنان تالش 

 نکردند.

ها در کنار یاران و رسبازان حضور داشتند، شب و  امیر مؤمنان در جنگ

یاری  ها ینهزم ی همهکردند و آنان را در  روز در بین مردم زندگی می

حسین (ع) از هدایت و یاری مردم حتی  . امام حسن و امام�ودند یم

صادق دشمنانشان نیز غافل نبودند. امام محمد باقر (ع) و امام جعفر 

ها هزار شاگرد، در جامعه نیز نقش  ع) عالوه بر تربیت و تعلیم ده(

مؤثری در یاری و راهن�یی مردم عام داشتند. مأمون عباسی لعنة هللا 

ه کاخ خود آورد تا به خیال خود ایشان را علیه، امام رضا (ع) را به اجبار ب

از مردم دور کند، غافل از اینکه امام رضا (ع) به جای کاخ مأمون، در 

به  رضا (ع) امام  و کمک این ارتباط هرچندکردند،  میان مردم زندگی می

یک هدف را دنبال  امامان ی همهاما  کرد یمنسبت به زمانه فرق  مردم

های شیطان و نفس اماره  کردند و آن هدایت و نجات مردم از دسیسه می

شود باور کرد که امام عرص (عج)، دور از ما و بدون  بود، پس چگونه می

خرب و آگاهی از اع�ل و افکار ما در غیبت باشند و در یاری و نجات ما 

یشان حارض و ظاهر هیچ اقدامی نکنند؟ باید اطمینان پیدا کنیم که ا

هستند و این ما هستیم که در غیبت از وجود مبارک ایشان به رس 
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و  کردند یمبین مردم زندگی  شان یگرامکه پدران  یا گونه ه�ن؛ بریم یم

 آنان بودند. گوهربارمردم در غیبت و غافل از وجود 

ع) از مدینه و واقع شدن بارگاه رضا (دور شدن امام  ی واسطه بهشیعیان 

 رضا (ع) امام که یدرحالنامند  ایشان در ایران، ایشان را غریب الغربا می

و در هیچ کجای زمین،  هستندمردم روی زمین  ی همه ی یفهخلپیشوا و 

امامان معصوم  ی همهاین وجود نه تنها ایشان بلکه ، با باشد ی�غریب 

حتی در خود مدینه نیز غریب بودند زیرا مردم زمانه آنان درک و شناخت 

درستی از شأن و مقام امامت نداشتند. پس باید طبق فرموده امام عرص 

در کنار ماست، کافیست درو�ان را پاک کرده تا  (عج) که فرمودند ظهور

ا ایشان زندگی مهر و لطف ایشان را در قلب و وجودمان احساس کنیم، ب

همیشه برای نجات و  مهرشانکنیم که عال حقیقی هستند و آغوش پر 

 یاری مردم باز است.

که گفته شد برای آشنایی با وجود مقدس امام عرص  یا گونه ه�ناینک 

که و یقین بدانیم (عج) باید عملکرد و تدبیر امامان گذشته را بشناسیم 

 هستند. ها آنایشان وارث تامی 

بعدی به تفصیل این موضوع را مورد  یها بخشاری پروردگار منان در به ی

 .دهیم یمبررسی قرار 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 امت توسط امامان در دوران گذشته. ی چگونگی تربیت نفس اماره

در بیان شأن و مقام ملکوتی و زمینی موالی  مان یناتوانبه  که یدرحال

متقیان امیر مؤمنان، وصی برحق پیامرب اسالم، امام علی (ع) معرتفیم در 

. امیر مؤمنان در مبارزه کنیم یماین مورد سخن را با حدیثی از ایشان آغاز 

آنان،  ، جهل مردم و تربیت و آموزش و آگاهییخودخواهاماره،   با نفس

ای از پا ننشستند.  های بسیاری را تحمل فرمودند و لحظه ها و رنج سختی

گویای بخش  البالغه به خط و حرف به حرف نهج خطبه به خطبه، خط

ع) از ه�ن آغاز ( یعلهای بسیار ایشان است. امام  کوچکی از تالش

رسالت پیامرب خاتم (ص) در کنار ایشان بودند و در امر رساندن پیام دین 

ردم یار و یاور همیشگی حرضت رسول (ص) بودند. اسالم و راهن�یی م

رس�ً به امامت امت  در روز غدیر، حرضت علی (ع) از جانب خداوند،

 منافقان ی یلهحمردم و مکر و  یقدرناشناسمسل�ن برگزیده شدند ولی با 

طلب که برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود از هیچ خیانت و  قدرت

طلبان  ای برای فرصت نبودند، روبه رو شدند و زمینه گردان یرو جنایتی 

منافق که آرزوی انحراف و شکست دین اسالم را داشتند، فراهم شد و 

های شوم خود را به اجرا گذاشتند.  پس از رحلت پیامرب اسالم (ص) نقشه

کار دیدند زیرا  ی چاره، سکوت را ها یسهدسی از این آگاه امیر مؤمنان با

اندیشیدند و توجهی به  رضای الهی و پایداری دین اسالم می ایشان تنها به

بردند  دنیایی نداشتند، همچنین اگر دست به شمشیر می پست و مقام

ای باقی  خواستند یعنی از اسالم هیچ نشانه شد که دشمنان می ه�ن می

این جاهالن، غافل از این بودند که با پی�ن شکنی و جلوگیری از  ماند. �ی

قدر و بزرگ امامت را از ایشان  توانند مقام گران میر مؤمنان، �یحکومت ا
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. در نتیجه اند فرمودهبه ایشان عطا بگیرند زیرا این مقام را خداوند کریم 

امیر مؤمنان علی (ع) در مقام امامت به تالش خود در جهت هدایت و 

 نجات و راهن�یی مردم همت واال گ�شتند و حتی ایشان در مورد آنانی

که عهد و پی�ن خود را شکستند چنین فرمودند: طعم و شیرینی بیعت 

 عهدشکنانکند که به آن وفادار باشد.  با امام و ولی خود را کسی درک می

غدیر، آن شیرینی را به زهری خطرناک تبدیل کردند و آن زهر در جانشان 

 چنان اثر کرد که نجات از آن ممکن نشد و مرگ در وجودشان �ایان آن

حاصل ماند و آنان مردند و بدنی  شد و تالش من برای نجات ایشان بی

 آورند تا سموم آن با آتش بسوزد و پاک شود. مسموم را به قیامت می

و غاصبان خالفت را نادیده نگرفته و قلب  عهدشکنانواحیرتا که امام 

دار این است که با وجود تالش ایشان، آنان از بند نفس و  نازنینشان غصه

 ودخواهی نجات پیدا نکردند.خ

ها و  : عقلاند فرمودهچنین  البالغه نهج ١٤ ی خطبهامام علی (ع) در 

کنید و برای آن نقشه  ش� سبک است و در آنچه طرح می یها درک

است. پس عجب نیست که ش�  تر یکنزدو نادانی  عقلی یبکشید، به  می

دارند، ش� را هایی که طمع خوردن  شوید و آن آماج تیراندازان می

 شود. خورند و وجود ش� طعمه شکارچیان می می

عقلی، فریب  (ع) در مورد آنانی که با بی مؤمنان یرامچه زیباست سخن 

با خدا  خم یرغدطلب و منافق را خوردند و پی�نی را که در  ای قدرت عده

 بسته بودند را شکستند. مؤمنان(ص) و امیر  هللا رسولو 
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از سخنان حکمت آموز و نصایح گهربار امیر مؤمنان که  یا گوشهاینک به 

از اقیانوس علم و معرفت ایشان در نجات و تربیت نفس اماره است، 

 کنیم که فرمودند: می  اشاره

آگاه باشید که در این دنیا در صدد بر نیایید بیش از آنچه مورد احتیاج 

� را به ش�ست به دست بیاورید و از دنیا فقط آنچه بخواهید که ش

کنم  �اید. به ش� توصیه می مقصود راهن�یی می رسمنزلدرستی به سوی 

که از دنیا بپرهیزید برای اینکه دنیا جای رفت است نه جای زیست. 

خداوند دنیا را برای دوستانش مهیا نکرده اما از بخشیدن آن به دشمنانش 

پس تو از دریغ ننموده. خیر دنیا کم است و در عوض، رش آن بسیار. 

ویران و از عمری که از آغاز زندگی رو به مرگ  بست یپاای که از  خانه

 رود چه انتظاری داری که دارای ارزش باشد؟ می

خود رسیدند در  ی شدههمچنین ایشان در زمانی که به خالفت غصب 

کنم و دینم را به  مورد دشمنان خود چنین فرمودند: من به حق عمل می

رسانم.  روشم و بدون سبب این و آن را به قدرت �یف دنیای هیچ کس �ی

کنم و اگر از کارگزارانم خالفی ببینم  من به سوابق آنان توجه می

کنم و از هیچ  دارم؛ قاطعانه عمل می ها را فوراً برمی بخشم و آن �ی

دهم گرچه آن  جهت به این و آن �ی املال را بی ترسم. بیت مالمتی �ی

 شخص فرزندم باشد.

له این است حق و حق مداری و تربیت و آموزش انسان در تسلط بر ب

 بیان شد. مؤمنان نفس اماره که از زبان امیر
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شکست شیطان و نجات و سعادت با طبع کسانی که ای�ن آنان سست و 

، سازگار نیست ولی ائه معصوم با تام وجود اند بسته دلبه ظواهر دنیا 

فرزند جهاد کردند و تا آخر عمر از  در جهت نجات امت با جان و مال و

ن را در عوض های دوست و دشم این کار خسته نشدند و زخم زبان

 قدردانی تحمل کردند.

صلح امام حسن مجتبی (ع) �ونه بارزی از این جهاد است که یکی از 

های اسالم و مسلمین بود. امام  اتفاقات ارزشمند در راستای حفظ آرمان

ود و خورده روبرو ب طرف با خیانت یاران فریبحسن مجتبی (ع) از یک 

از جهالت مردم، امام  یریگ بهرهاز طرف دیگر معاویه با حیله و تزویر و 

کرد.  حسن (ع) و پدر بزرگوارشان امیر مؤمنان را جنگ طلب معرفی می

کن کردن شیعیان داشت و  معاویه سعی در ایجاد انحراف در دین و ریشه

له با تهمت و خیانت، به اجبار صلح با معاویه را امام حسن (ع) برای مقاب

پذیرفت و این بدان معنا نیست که ایشان با معاویه سازش و رفتارهای 

او را پذیرفته بودند، بلکه بدین معنا است که  یزفساد انگظاملانه و 

دشمنان نتوانند در ظاهر بر علیه دین اقدامی کنند و این عمل امام برای 

شناخت از امامت نداشتند، ایجاد شک و تردید کرد  کسانی که آگاهی و

که چرا امام حسن (ع) با معاویه صلح کرد و مانند امام حسین (ع) قیام 

سال بعد از  ٢٠ننمود؟ باید بدانیم که نهضت عاشورای امام حسین (ع) 

با امامت  زمان همصلح امام حسن (ع) روی داده است که ده سال آن 

باشد، خود امام حسین (ع) نیز در زمان حیات معاویه  امام حسین (ع) می

دانستند، زیرا معاویه مردی  ه�نند برادر بزرگوارش قیام را مصلحت �ی

مدار بود و برای رسیدن به اهداف شوم خود، از هر راه ممکنی  سیاست

مردم و چه ، چه از راه دروغ، تقلب، رشوه، خریدن ای�ن جست یمبهره 
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از راه جنایت و کشتار فردی و جمعی مسل�نان. معاویه از طرف عمر و 

سال بر شام حکومت کرد و آنان نیز از او ح�یت  ٢٠عث�ن نزدیک به 

. معاویه کسی بود که توانست برخی از اصحاب رسول خدا (ص) کردند یم

ای او که به مال و مقام دنیا عالقه داشتند را دور خود جمع کند تا بر 

های جعلی از پیغمرب بسازند. از جمله همراهان همیشگی معاویه  حدیث

 ه نام عمروعاص بود، اما در مقابلب گر یلهح مداری یاستس، ها توطئهدر 

 یها جنگکسانی بودند که  ندبا امام حسن (ع) بیعت کردکسانی که 

ه�نند  جمل و صفین و نهروان آنان را خسته کرده بود و یا افرادی

ارج و طرفداران آنان بودند که بیعتشان با امام حسن (ع) برای غلبه خو 

بر معاویه و کشت امام برای رسیدن به حکومت بود. افراد شایسته در 

شد عناد و  میان یاران امام کم بودند و اگر معاویه در جنگ پیروز می

ز های اسالم را ا آرمان ی همهکرد و  با دین اسالم علنی می دشمنی خود را

داشت و این پذیرش صلح،  برمیبرد و مسل�نان راستین را از میان  بین می

کرد که  مهلکی بر نیّات شوم معاویه وارد ساخت زیرا او تصور �ی ی رضبه

مش امام صلح پیشنهادی او را بپذیرد و او را در راه رسیدن به هدف شو 

 شکست دهد.

دشمن بلکه با  ی لهیحامام حسن (ع) که نه تنها با جان عال به فدای 

جهل دوستان نیز روبرو بود. ایشان در حدیثی با دلی پر از غم و اندوه به 

دانم که ش� با من مکر و حیله  وفای خود چنین فرمودند: می یاران بی

کنید؛ گروهی که نه حیا دارند و نه دین، خود را تاماً تسلیم معاویه  می

های خود وفا  اویه به وعدهاند؛ وای بر ش�؛ به خدا قسم که مع کرده

نخواهد کرد. من خواستم برایتان دین حق را به پا دارم ولی ش� مرا یاری 

نکردید و راه مخالفت را در پیش گرفتید. به من خیانت کردید. به خدا 
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 یا نامه. همچنین ایشان در پذیرفتم سوگند اگر یاوری داشتم صلح را �ی

 تند:به معاویه لعنة هللا علیه چنین نوش

خواستم حق را زنده گردانم و باطل را از بین بربم و کتاب خدا و  من می

پذیرم  سنت پیغمرب (ص) را در میان مردم حاکم کنم؛ من پیشنهاد تو را می

ها وفا نخواهی کرد اما به زودی پشی�ن  دانم به آن با رشایطی که می

 خواهی شد ولی در زمانی که دیگر برایت سودی نخواهد داشت.

معاویه ه�نند ابوبکر و عمر و عث�ن که خالفت را از امیر مؤمنان (ع) 

غصب کرده بودند، حکومت را از امام حسن مجتبی (ع) غصب کرد ولی 

نتوانست امامت را که یک مقام واالی الهی است، از ایشان بگیرد؛ امام در 

شیعیان همت زیادی گ�شتند.  ی امارهش دینی و تربیت نفس آموز 

امام مردم را آگاه کنند، با خدعه و نیرنگ،  که ینابرای جلوگیری از  معاویه

او ایشان را مسموم و شهید  ی یلهوس بهَجعده همرس امام را فریب داد و 

 کرد.

باید به این امر مهم یقین کامل داشت که هیچ زمان بین حق و باطل 

یت و صلح و سازشی نبوده و نخواهد بود، بلکه هر یک از امامان در هدا

دادن حق و باطل به مقتضای آگاهی مردم به رصاط مستقیم و نشان 

خود کمر همت بستند که این تالش و مبارزه گاه با شمشیر و  ی زمانه

جهاد، گاه با صلح و دعا، گاه با علم و تقوا و گاه با صرب و رضا همراه 

 بوده است.

مکار و  ی چهرهسال صرب کردند تا  ١٠ادرشان ع) همچون بر ( ینحسامام 

کار معاویه و اطرافیانش آشکار شود و زمانی که معاویه به درک  جنایت



۸٤ 

واصل شد، امام حسین (ع) فرمودند: معاویه ُمرد و دل مردم پر از محبت 

امیه شد. سیاست معاویه با ُمردنش از بین رفت و  و بغض بنی یتب اهل

 خالفت به دست مردی احمق و مغرور و خام افتاد.

رشمی از هیچ جنایت و گناهی  پدر ملعونش آشکارا و با بی برخالفیزید 

مردم رسوایی  ی همهکرد و  خورد، ق�ر و زنا می یابا نداشت. رشاب م

نامه از ١٢٬٠٠٠دیدند. بر همین اصل بود که مردم  امیه را به چشم می بنی

کوفه به امام حسین (ع) فرستادند تا ایشان در جنگ با یزید آنان را 

ه کاری را که پدر ملعونش وقاحت یزید به حدی زیاد بود ک رهربی کند.

رشمی به حاکم  ت انجام دادنش را نداشت، انجام داد و با بیأ هرگز جر 

مدینه نوشت که یا از حسین بیعت بگیر یا او را بکش، این امر سبب 

 گردید تا امام به مکه و از آنجا به کربال عزیمت �اید.

همراهان و یارانشان چنین فرمودند: ما به کوه ایشان در ابتدای سفر به 

ت پیامربشان بر آیین پرستان نفس اماره در غیب رویم که بت طوری می

ساختند و آن را متربک نام نهادند تا فریب خوردگان دهر  یا گوسالهپاکش 

آگاه هستند.   به آنبه گردش به چرخش درآیند و با حقیقتی بجنگند که 

رسیم تا پی�ن ببندیم و آنگاه با اضافه شدن  می طور ی قلهبه  یزود به

سامری را در آتش  ی گوسالهها را آشکار کنیم و  روز چهره ١٠زمان 

 بسوزانیم.

ایشان در مکه، در مقام حرضت ابراهیم (ع) ایستادند و چنین مناجات 

�ودند: پروردگارا، من امام این امت نافرمان هستم. شوق هدایتشان مانند 

ام کنید؛ کشیدن تیغ بر آنان  شود، یاری که در جانم وارد می هوایی است

که نامشان مسل�ن است از زخم خوردن جانم به دست جهلشان دشوارتر 
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در  و ام کنید تا همگان را به زیر چرت اطاعتتان دعوت کنم است. یاری

تا آنجا  هر ثانیه از حیاتم ی کننده  فرمودند: ای تعیینمناجاتی در کربال 

دهم و از آتش قهرت  هایت مژده می توانم بندگانت را به نعمتکه ب

روز عاشورا فرمودند: بیایید با دستی که  ی خطبهدر آخرین  ؛ وترسانم می

اید با من بیعت کنید و نجات یابید؛ من قاتلین  فرزندا�ان را کشته

 کنم. فرزندانم را به نجات دعوت می

و گذشت و عالقه به نجات واحیرتا از این همه بزرگِی روح و مقام 

) ها از بند نفس اماره و جهالت که در وجود مبارک امام حسین (ع انسان

مقابل  در داشت، دشمنان کمر به قتل ایشان و عزیزانش بسته بودند، قرار

نجات آنان بود. از بزرگی و وسعت مهر و لطف ایشان  ی یشهاندامام در 

 .شوند یمنیز رشمنده  ها کوهو  ها یانوساقحتی 

ع) پس از نهضت عاشورا، امامت امت جّدشان را به عهده سجاد (امام 

دینه نسبت به آگاهی و گرفتند، در طول سفر از کربال تا کوفه، شام و م

ظاملان و منافقان و نجاتشان از جهالت و گمراهی با وجود  ی چهرهافشای 

ند، ، همت واالیی از خود به �ایش گذاشتها یبتمصترین  حمل سختت

همه به خطا و گناه خود و اسیر شدن در بند نفس اماره و  که یطور  به

فریب خوردن از رسان ظال و منافق و اطاعت نکردن از نصایح حرضت 

خفقان  ی زمانهع) در آن اباعبدهللا (ع) اعرتاف کردند. امام سجاد (

یت و سجادیه، در قالب دعا و مناجات نسبت به ترب ی یفهصح ی یلهوس به

 اهی شیعیان اقدام �ودند.آگ

ایشان در قالب دعا مواردی همچون معارف اسالمی، اخالق و حقانیت 

، شیعه واقعی بودن و انتقاد از ظلم و ظال، سفارش به حق و یتب اهل
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حقیقت و در نهایت چگونگی رسکوب و تربیت نفس اماره را به 

 مسل�نان آموختند.

سال امامت خود، انقالب  ١٩بعد از ایشان امام محمد باقر (ع)، در 

گذاری و انقالب علمی و اسالمی را آغاز فرمودند و  فرهنگی شیعه را پایه

بزرگانی از خاص و عام در اطراف ایشان جمع شدند و حقایق اسالم را 

منترش کردند و بیش از چندین هزار نفر که فخر شیعه هستند، از محرض 

) با نرش علوم قرآنی سعی ایشان کسب فیض �ودند. امام محمد باقر (ع

در برطرف �ودن جهل از جامعه اسالمی داشتند و بعد از ایشان، امام 

جعفر صادق (ع) نیز به نرش معارف اسالمی پرداختند و در این راه 

سال  ٣٤چندین هزار دانشمند را در علوم اسالمی تربیت �ودند. در مدت 

ه حّدی است که امامت امام صادق (ع)، خدمات آن حرضت به شیعه ب

، زیرا امام جعفر دهند یممذهب شیعه را به ایشان نسبت  گذاری یهپا

و نقل و  های کاذب و ساختگی صادق (ع) با رّد احادیث و روایت

ای کاری بر پیکر  های صحیح، رضبه جایگزین کردن احادیث و روایت

ار منافقان فرود آوردند و خدمتی شایان به اسالم و شیعه �ودند و این ک

بسیاری به انجام رساندند  های یدشوار را در اواخر عمر با تحمل سختی و 

ها در پیرشفت عرفان اسالمی و  تا شیعیان بتوانند به کمک این آموزه

 تربیت نفس زکیه موفق شوند.

امام موسی کاظم (ع) همچون پدران پاک خود بر آزارهای دوست و 

ده داشتند را به خوبی به دشمن شکیبا بودند و آنچه از جانب خدا به عه

و امر به  �ودند یمی مردم احکام خداوند را تالوت انجام رساندند، برا

کردند. با وجود اینکه هارون عباسی لعنة هللا  معروف و نهی از منکر می
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ها امام موسی کاظم (ع) را زندانی کرده بود ولی ایشان  علیه سال

از هدایت و تربیت امت مسل�ن، مخصوصاً شیعیان دست  یا لحظه

برنداشتند و در این راه امام بدترین و مفسدترین افراد را چنان تحت 

 تربیت قرار دادند که آنان به مسل�نانی با ای�ن بدل گردیدند.

الرضا (ع) با حکومت یکی از مکارترین و  موسی بن امامت امام علی ی دوره

لعنت هللا علیه  مأمون، عباس یبنکارترین غاصبین از خاندان  جنایت

مصادف بود. او در ظاهر از امام خواست که ولیعهد او باشد ولی در 

باطن به اجبار، امام را از مدینه به مرو آورد و امام رضا (ع) بار هجرت را 

ستند تا مردم و امت خویش را از دنیای فانی و زودگذر هجرت دهند، ب

اساس را بر  های بی های فراق را به جان مبارکشان خریدند و تهمت غم

های مبارکشان مانند امام  شأن آس�نی و مرتبت الهی خویش با گوش

حسن مجتبی (ع) شنیدند ولی دست از امت خویش نکشیدند و عاشقانه 

قدم ماندند. امام رضا (ع) آمدند تا وجودها را از  ی ثابتبر فرامین اله

 اماره به روشنایی اتحاد رقم زنند.  نفس های یکیتار

پس از شهادت امام رضا (ع)، امام جواد (ع) همچون پدران بزرگوارشان 

ای  دینی و نفاق همت واال داشتند و در زمانه در راه مبارزه با ظلم و بی

جسورانه دشمنی  یتشب اهلپیامرب (ص) و که حاک�ن بر علیه سنت 

کردند، ایشان با عقل و درایت، در راه هدایت مردم کوشا بودند. ما  می

 زیرادانیم  جوانان شیعه می ی اسوهران امامت، ایشان را الگو و دوستدا

عرضه  نواز امام جواد (ع)، ای�ن و تقوا را در �ادی بسیار زیبا و چشم

تواند جوانان شیعه را در انتخاب راه راست  یداشتند که این عملکرد م

 کمک �اید.
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هشت  ع)جواد (امام هادی (ع) در زمان شهادت پدر بزرگوارشان امام 

هدایت مردم شدند. با وجود سن کم،  دار عهدهسال بیشرت نداشتند که 

که متوکل عباسی لعنة هللا علیه  چنان این مهم را به خوبی انجام دادند

جلوگیری از تاس شیعیان با ایشان، امام را به سامرا تبعید برای کنرتل و 

اکنون محل دفن ایشان است تحت مراقبت  ای که هم  کرده و در خانه

زیرا امام  تواند مانع نور خورشید شود غافل از اینکه �ی شدید قرار داد،

 باطل او و اطرافیانش را ی چهرههادی (ع) هر روز با تدبیری جدید چنان 

فرمودند که متوکل برای گریز از این رسوایی، از هیچ  مردم فاش میبرای 

کرد. پس از کشته شدن این  آزار و اذیتی در حق ایشان کوتاهی �ی

لعنة هللا علیه، کار بر امام  ملعون به دست پرسش معتصم عباسی

به شهادت رساندند و  سالگی ٤١تا اینکه ایشان را در سن  تر شد سخت

(ع) که به اعرتاف دوست و دشمن مظهر ابهت امام حسن عسکری 

به  دو اسالم بودند، با کرامات زیادی که داشتن یتب اهلپروردگار عال، 

سازی و تعلیم شیعیان جهت دوران  امامت رسیدند. ایشان برای زمینه

امام به  تالش بسیار �ودند. عج)( یمهدغیبت فرزند بزرگوارشان حرضت 

چگونه  عدم حضور فیزیکی امام عرصشان شیعیان آموختند که در صورت

مند شوند. امام حسن عسکری (ع) این  بهره مقدسشاناز کرامات وجود 

الزم و  یها آموزشها و مشکالت فراوان و با دادن  مهم را با تحمل سختی

 سفارشات خاص به شیعیان به انجام رساندند.

 ی نحوهآموزش امامان به مسل�نان و  ی نحوهاینک که از عملکرد و 

آگاهی  یا دورهشیطان در هر  یها وسوسههای بد و  مبارزه ائه با نفس

پیدا کردیم، متوجه شدیم که با توجه به رشایط و مقتضای زمانه، امامان 

که این  گرفتند یممعصوم تدابیر خاصی نسبت به ه�ن دوره در نظر 
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نشان این تدابیر  ی همهامام معصوم ساخته است.  ی عهدهتدبیر فقط از 

ها از جهالت و  از یک اندیشه و عملکرد دارد که آن نیز نجات انسان

 گمراهی و هدایت به سوی رستگاری در راستای توحید واقعی است.

ها در وجود این تدابیر و عملکرد ی همهاید باور کرد و یقین داشت که ب

مقدس امام زمان (عج) جمع شده است و ایشان برای هدایت و نجات 

شیطان ه�نند پدران پاکشان  یها وسوسههای بد و  ز نفسامت خود ا

 همت واالیی دارند.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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نقش فردی در اطاعت از امامت و پیشربد هدف امامت در رساندن پیام 

 پروردگار عال.

کثیری از مردم که در بند شیطان و نفس اماره گرفتار  ی عده رغم یعل

بودند و با امامان معصوم در زمان حیاتشان و حتی پس از شهادتشان، 

، در مقابل افراد قلیلی در کنار امامان بودند کردند یم  و دشمنی  مخالفت

برداری از دستورات امامت و خشنودی امام  و در راه اطاعت و فرمان

، زندان، تبعید و شهادت را به جان خریدند ها شکنجه، ها یسختعرصشان 

و در یاری رساندن به امامشان در راستای ابالغ پیام پروردگار و هدایت و 

 ای کوتاهی و تردید نکردند. نجات مردم، لحظه

ع) مثال از شیعیان صدیق و استوار در زمان امامت امیر مؤمنان ( طور به

اسود، کمیل بن زیاد نخعی، ابوذر  بنتوان به مالک اشرت، مقداد  می

غفاری، ع�ر یارس و میثم تار اشاره کرد که همگی در راه اطاعت و یاری 

مرگ، پایداری ورزیدند. ابوذر به خاطر  ی لحظه�ودن امیر مؤمنان (ع) تا 

ترین محل  همین ح�یت و یاری، با همرس و فرزندش به بدترین و خشک

 ی واسطه بهها  باخت؛ ع�ر یارس سالن تبعید و از گرسنگی و تشنگی جا

که توسط مروان بن حکم شده بود، رنج بسیار کشید و در  ییها شکنجه

نهایت در جنگ صفین به شهادت رسید؛ میثم تار پس از به زندان افتادن 

و شکنجه شدن به خاطر ح�یت از امیر مؤمنان (ع) و امام حسن (ع) و 

ملعون زبانش بریده و به دار آویخته زیاد  امام حسین (ع) به دستور ابن

 ها پیکر پاکش بر باالی دار ماند. شد و مدت

که معاویه  شیعیان راستین در زمان امام حسن مجتبی (ع) با وجود این

ت، آنان را به قتل زیادی را مأمور کرده بود تا در تاریکی و غفل ی عده
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، باز دست از �ود یمها در زندان شکنجه  را نیز سال یا عدهبرسانند و 

 ح�یت امام حسن (ع) برنداشتند.

آفریدند که در تاریخ جاودانه  یا ح�سهن امام حسین (ع) در کربال، یارا

تا پای جان با گذشت و ایثاِر شد. تامی یاران حقیقی امامان دیگر نیز 

تام و قبول  های دنیوی خود همچون مال و زن و فرزند داشته ی همه

، در رساندن پیام امام عرصشان کوتاهی آزارهای جامعهها و  محرومیت

بخش قرآن در مورد مبارزه با   نکرده و ه�نا در اجرای دستورات نجات

نفس و شیطان و تشخیص حق و باطل و پیروی نکردن از ظال، با تام 

 وجود کوشش کردند و در نهایت به سعادت رسیدند.

فرمودند: میثم تار سخنان  در مورد میثم تار، یکی از معصومین چنین

کرد و یقین داشت که  امیر مؤمنان (ع) را مانند وحی الهی اطاعت می

گوید.  گوید، ه�ن است که خداوند کریم می آنچه امیر مؤمنان (ع) می

زندگی کند که  چنان آناگر هر زمان هرکس از بندگان خداوند کریم بتواند 

او  ی یهساتواند با  رار دهد، میخود ق امیر مؤمنان (ع) را رهرب و اولیای

ت، آخرین اس ی یدهبرگزاملهدی (عج) که  اباصالحیعنی امام عرص و زمان 

 یرامامیر مؤمنان را ندید، خود  ی یهساشود و اگر  سفر همهمراه و 

الگو قرار دهد و اش ببیند؛ امام را  (ع) را در طول زندگی زمینی مؤمنان

او دراز کند و از زندگی زمینی جزء به رضایت الهی  ی یهسا طرف بهدست 

 و مدد مأمور او خارج نگردد.

 اباصالحکه در زمان غیبت ظاهری امام عرص و زمان  گیریم یمنتیجه 

مدعیان منتظر این است که همچون شیعیان  ی یفهوظج)، املهدی (ع

واقعی صدر اسالم عمل �وده و رفتار کنند، در غیر این صورت فردی که 
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 اش یویدنهای  از خواسته یا ذرهست در پیروی از امام عرص خود حارض نی

جامعه نیز رشکت  های یرو  کجها و گناهان و  بگذرد و حتی در ناهنجاری

و یا  »عجل علی ظهورک«ه باشد که با گفت ، نباید امید داشت�اید یم

یاران ایشان و منتظرین دولتش قرار گیرد. باید  ءخواندن دعای ندبه، جز 

که زندگی و عملکرد شیعیان راستین و یاوران حقیقی امامان گذشته را 

الگو و رسمشق زندگی خود قرار دهیم و تنها در این صورت است که 

 شیعه و منتظر نام خواهیم گرفت.

واقعی از زبان امیر مؤمنان علی (ع)  ی یعهشدر توصیف خصوصیات 

چنین آمده است که فرمودند: اگر باور کنید کسی بتواند کوه بزرگی را با 

توانید باور کنید که شیعیان  یک دست بلند کند و از جا بکند، آن وقت می

بود، شود با یک اشاره از راه بیرون آورد. اگر کار اولی دشوار  را هم می

، آن کوه نامد یمکار دومی هم دشوار است. آن کس که خود را شیعه 

است و اگر غیر آن عمل کند مانند دیوار شکسته است که هر آن با یک 

 ریزد. باد فرو می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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درونی و آمادگی پذیرفت  ی هیتزک ی مرحلهنزدیک شدن نفس انسان به 

 حقیقت زندگی برزخی.

ناپاکان، سست ای�نان و آنانی که در دوران غیبت برای اصالح خود و 

جامعه قدمی برنداشته و توقع حضور در آن دولت را دارند، باید بدانند 

ت و نزدیک که در دولت ظهور فقط کسانی حضور دارند که در تربی

درونی تالش کرده باشند و اگر  ی یهتزک ی مرحلهشدن نفس خویش به 

یک  یتمسئول حقیقت زندگی در برزخ را پذیرفته باشند و آمادگی قبول

منتظر واقعی را داشته باشند؛ حتی اگر قبل از ظهور این دولت نیز از 

دنیا بروند، امید است جز یاران امام زمان (عج) قرار گیرند و زمان ظهور 

ریشه در اندیشه، تفکر، خودشناسی، را درک کنند. تامی موارد ذکر شده 

خداشناسی و دانست جایگاه واالی انسانی دارد. در این مورد بهره 

از زبان ما، ضعف�ن را بازگو  گونه یناگیریم از فرمایشات موالی�ن که  می

 :کنند یمرده و برای اصالحش راهن�ی�ن ک

خود فراخواند  شکر هللا پروردگار یکتا را که جان بندگان خویش را به سوی

شود مگر جان آدمی در  ای که ثروتش اندوخته �ی و زمان عمر را گنجینه

رهنمودهای پروردگار عال به رسای سعادت متصل شود و همواره لب بر 

آبشخور تربیت قرآن کریم نهد تا عطش جانش را در مهر خالقش 

روید؟  میابهام است به کجا  ی پردهرو که در  پس با برزِخ پیِش فرونشاند 

است و رسدرگمی عمری که با و زندگی پس از مرگ مع�یی ناشناخته 

های پیچ در  حیات نهاد و در ظلمت سؤال ی عرصهخلیفه پا به  ی ینهگنج

جان بر قانون بقا استوار  ی شجره که یدرحالرا فراموش کرده، پیچ خود 

که: یا است و فنا در آن راهی ندارد، پس باید از خداوند کریم بخواهید 
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رب، بر جانی که همواره بر خود فنا را ترسیم �وده، رحمت آور تا طعم 

پروردگار حق است، چه  ی وعدهرا به جان مشتاقش بچشاند.  ات یبندگ

رفت داشته باشیم یا نداشته باشیم، باید که برویم پس تا دیر  ی اراده

کنید تا بندگی را بسازید، مصالح خوب و محکم را انتخاب  یربنایزنشده 

اش به  های محکم و زیبا را به پیشگاه پروردگار عال بربید تا در وعد خانه

مأموران آس�نی برایتان آماده شده برسید  ی واسطه بهحقانیت آنچه که 

چون در فطرت هر انسانی الیه راجعون مقصد نهایی است، پس آنانی 

س ز طاعت حق را نپسندند، پرستگارند که در جان نفسانی خود ج

ا ضامنش قرار دادند تا در نفس را حیات خود و فرمان پروردگار ر  ی مراقبه

قرآن کریم بانند و از طعامش بخورند و با حیاتش زندگی  ی محدوده

جاوید را تجربه کنند. او را دوستی بدانند که جدا شدن از او، مرگ را به 

الهی در دریای معرفت و ک�لش  ی معجزهبال دارد پس با عاشقان این دن

مبنای اخالقی استوار گردد که دیگر تخریب  شویم تا جا�ان بر مه�ن می

 در آن جایی نداشته باشد.

کنیم  قدر بانوی دو عال حرضت زهرا (س) را نقل می در ادامه سفارش گران

توانند با  ها می که فرمودند: در زمان غیبت فرزندم مهدی (عج) انسان

قرآن کریم و هدایت باطنی امام خود، نفس اماره را بکشند که  فرامین

جهاد اکرب است و جهاد با کافران عرص یا منافقین ظاهری و باطنی، نیاز 

به حضور فیزیکی و فرمان امام عرص دارد و این فرمان را همه با 

های ظاهری باید بشوند و اطاعت کنند و شنیدن در باطن فقط  گوش

 ی یهسااره شود تا جامعه بتواند در ته شدن نفس امتواند باعث کش می

ها در دوران عمر،  آن ی یفهوظه زندگی سال برگردد. پس جهاد این افراد ب
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مراقبت از حریم عقل است که باید با اولیاء پیوند محکمی داشته باشد 

 تا بتواند چراغ روشنی باشد، هم برای خود و هم برای دیگران.

قدری را بیان  علی (ع) فرمایش بسیار گران نمؤمنا یرامهمچنین از 

شود تا آن وجود  کنیم که فرمودند: مبارزه با وجود امام باعث می می

مبارک شهید شود و مبارزه در غیبتش باعث فرار مردم از دین و امامت 

ها بیرون  خواهند تا راه خدا را از دل شود. برای مبارزه با کسانی که می می

با دهان خود خاموش کنند، ای�نتان را تقویت و اسباب کنند و نور خدا را 

رسیدن به معرفت توحیدی را برای خود فراهم کنید تا استواری ای�ن ش� 

خود را با مصالح  ی خانهوار محکم قرآن تکیه بزنید و از بین نرود. به دی

عنکبوت  ی خانهسست مانند  ی خانهو غیرقابل تخریب بسازید که  خوب

کند. وجود مقدس آخرین  ن مبادرت به ریخت بنیان آن میاست که شیطا

ها را منور کنید و  ها و چشم امام، ک�ل کامله است، از این ک�ل سینه

 ی مرحلهدهید یکی کنید تا در  گویید با آنچه را که انجام می آنچه را می

جنگ با خدا و رسولش قرار نگیرید. چون انسان اگر با خداوند دورویی 

 .کند؛ وجود خداوند بزرگ، ستودنی است خود را نابود میکرد فقط 

(ع) رمز نجات را در یک کلمه بیان کردند که هر  الرضا یموس بن امام علی

 »هللاّال اِ  لهَ الاِ « ی یبهط ی کلمهها  پس شاه کلید تام دوران قفلی، کلیدی دارد

 است.

به وجود مقدس موالی�ن منجی عال برشیت حرضت  مناجاتاین اینک با 

 شویم: مهدی (عج) متوسل می
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زهرا، ای فرزند ال ةهللا، یابن امیراملؤمنین، یابن فاطم یا موال یابن رسول

و رسوران رشافتمند، ای فرزند دریاهای بخشش و  نژاد پاکبزرگان مقرب 

های تابان هدایت، ای فرزند ستارگان فروزان و  های نورافشان و چراغ ماه

ها، ای فرزند معجزات موجود و  ترین دانش اخرتان درخشان و کامل

قرآن و  های استوار های رسا و نشانه های آشکار و ای فرزند حجت دلیل

 .برگزیدگان خداوند رح�ن

و حسنات پدران  ها یکویینها و  موالی ما، ش� دارای همه آن خوبی

که: امروز  یدا فرمودهگهربارتان هستید و چه زیبا آن را توصیف و تفسیر 

هزار و اندی از روزی که ردای امامت را بر قامت آخرین وصی پیامرب 

پوشاندند گذشته است، آن روز رس مبارک امام حسن عسکری (ع) بر 

درخشید. نگاه پر محبت امام  نجی عال برشیت چون گوهری میدامن م

 یچهر آخرین وصی امامت مانند نگاه پیامرب خاتم (ص) بود بر  ی چهرهبر 

چه خواهی کرد با ردایی که امانت  جان یعلعلی (ع) آنگاه که فرمودند: 

پوشانی تا نامم همواره  قرآن کریم است؟ او را بر قامت چون گوهرت می

تا قیامت بدرخشد و جانشینانم انوار آن درخشش باشند و اینک در زمان 

شکند  تویی که نامت همچون نام پروردگارم تاریکی و ظلمت را درهم می

نشاند پس به آغوشم بیا تا  های مشتاقانش می را بر جان  و انوار رسالت

تا هرگز  بچشانمبویت را به ارمغان بربم و امامت را بر جان شیرینت 

که طعم وحی است از جانت جدا نکنی و من صورتم را بر طعمش را 

صورت امام عرصم چسباندم تا نفس مبارکش تا قیامت همراهم باشد تا 

گیرم و زمان  ها در حریم غیبت قرار می آنگاه که به امر پروردگارم از دیده

 یازدهشوم که بوی  می ییها امتگذرانم امام  ها می را در روزها و ساعت

برسانم؛ پس امت من  مشامشانجویند آن را به  نام من می امام را در
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خوانند  امامت را می ی مجموعهآورند  که نام موالیشان را بر زبان می آنگاه

الهی صرب  ی وعدهاندیشند و به امید  گونه که در ارسار غیبت می و ه�ن

امامشان را  یازده ی چهرهکنند تا ظاهر امامشان آشکار شود و بتوانند  می

باشند که  خالقشانآخرین وصی امامت ببینند باید شاکر  ی چهرهدر 

خروشان امامت را همواره در جوش و خروش قرارداد تا  ی رودخانه

نشینش تناول  احسانش بنشینند و از طعام دل ی سفرهتشنگانش بر رس 

 کنند.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 سخن آخر

خداوند کریم و رح�ن و رحیم را شاکریم که با وجود ناسپاسی امت 

امت نظیر را برای مؤمنان  قدر و گهری بی مسل�ن وجودی مبارک و گران

آن مؤمنان هستیم؟ حال به خود  ءمسل�ن حفظ فرمود. آیا ما جز 

شناخته   ایم تا به نام انسان اندیشیم؛ آمده نگریم و به خلقت�ن می می

مطلوب نگریست باشد و  مان یظاهر ی  هدو پا راه برویم و چهر  شویم، بر

درو�ان جز برای خالق�ن فاش نشود؛ درونی که گاه بر عرش تکیه دارد و 

را جز  اش یشگفتقرار که  تازد. اقیانوسی است بی گاه بر فرش می

نیست پس با فرستادن رسوالن و جانشینان  یا کنندهآفریدگارش فاش 

دهد؛ به الیه  گشاید، او را به آغوشش مژده می را می رسوالن رمز جان

 اش وعدهاست تا به  اش کردهخواندش و منتظر بازگشت سفر  راجعون می

او را بنوازد و یا رب یا ربش را در آغوش رحمتش پاسخ دهد. امر 

او را  فطرتشانفرماید مرا بخوانید تا ش� را اجابت کنم. همگان طبق  می

یابند؛ جانشان در بیابان جهل گرفتار  تی را �یخوانند ولی اجاب می

ایستد؛  شود. میدان جنگ آماده است؛ ظاهر و باطنش مقابل هم می می

آراید و باطن با رضبات شک او را مجروح  ظاهر در امر الهی خود را می

�ایاند، زبان را به معرفی اهدافش به سخن  کند تا آنکه خود را می می

گیرد. به راحتی آنچه را که از آن منع  ر اختیار میدارد که فکر را د وامی

بیند؛  دهد و جهان را از هدایت تهی می شده بود را حق جلوه می

شود و پیامربان الهی فرمانروایانی  نویس می های آس�نی دست کتاب

پردازد و با دلیل و  بی�رش به کاوش می ی یشهاندمستبد. برای اثبات 

افزاید. جهانی بدون مدبر، همگان در این  برهان به صف طرفدارانش می

بهرتی را کسب  ی مرتبهجنگند تا  جهان رها شده در قتال یکدیگرند. می
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شود شکار کرد و جانش  کنند. چه کسی جلودارشان است؟ پس آزادانه می

جهان رها  ی یهسارا پاره پاره و شکم را از گوشتش انباشته �ود، پس در 

اش را گم  رسد؛ حال اندیشه ش به پایان میشده، بدون حساب و کتاب عمر 

کند و آن شیفتگی که مع�ی عمرش بود او را به تاشای خود  می

خواند؛ دیگر چشمی برای دیدن ندارد؛ چه کسی را بخواند تا اجابتش  می

شناسد. آن آغوش پر مهری که منتظرش بود جهنمی سوزان  کند؟ او را �ی

بی�رش را بسوزاند و  ی یشهاند ا در آن،خواند ت شود و او را به خود می می

 رهایی برایش ممکن نشود.

یقین و اخالص استوار  ی یهپابر  باید» اللهم عجل لولیک الفرج«دعای پس 

باشد در غیر این صورت اجابتی به دنبال نخواهد داشت زیرا باید بفهمیم 

کنیم و ما در این کتاب سعی  آمدن چه کسی را از خداوند طلب می

و امید داریم به یاری خداوند  زیادی در شناخت واقعی امامت �ودیم

مؤمنان علی  امیر ی فرمودهمتعال ثربخش باشد و آخرین حجت را از 

 اباصالح(ع) در مورد آخرین وصی پیامرب یعنی قائم آل محمد حرضت 

ها طعم بهشت و یا  کنیم که فرمودند: تام امت املهدی (عج) را نقل می

آتش خشم پروردگار را نخواهند چشید و وارد بهشت و یا دوزخ نخواهند 

 شد مگر به اذن آخرین وصی رسول خدا حرضت حجت (عج).

دست نیاز به دامان پر مهر امام عرص و  یرمانحقاندیشه و جان اینک با 

گیریم. او را  گشاییم و از دستان قدرتند ایشان کمک می ولی نعمت�ن می

شناسیم؟ آیا نقشش را در ذهن�ن و محبتش را در قلب�ن  چگونه می

ایم تا دست نیازمان را به امام�ن بدهیم و رنج  وجود کرده ی ینهگنج

زمان بسپاریم و منتظر امر  ی یعهودرا در گرمای جا�ان به  شان یدور 
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مجروح�ن به کدام رشبت  ی ینهسالهی بانیم؟ داروی ما چیست؟ بی�ری 

شود که ایشان فرمودند: پاسخش در آیات قرآن کریم است که  مداوا می

 پروردگارمان فرموده:

وا أُولَـِٰئَك َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبي۩ نََرصُ ِه َوالَِّذيَن آَووا وَّ ِل اللـَّ

ْغِفرٌَة َوِرْزٌق كَِريمٌ  ُهُم الُْمؤِْمنُوَن َحًقا  ﴾انفالی  مبارکهی  سوره ٧٤ ی ی کریمه آیه﴿ ۩لَُّهم مَّ

آنانی که ای�ن آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا جهاد �ودند، آنان 

. آمرزش و اند مؤمناناند به حقیقت  کرده شان یاریاند و  که جایشان داده

 .است ها آن روزی نیکو از

پس درمانش را یافتید. اینک با دقت و اطاعت این دارو را بخورید تا 

درخور زنده بودن باشد.  یتپشمجروحتان شاهد قلبی سال و  ی ینهس

عشق را به افسانه مبدل نکنید بلکه نیازمندان را در حرارتش از رسمای 

قرآن کریم تاشا کنید و  ی یینهآجان خشکیده نجات دهید. امانت را در 

های شیطان برهانید  را با عمل و اطاعت از فراز و نشیب وسوسه یقینتان

بدون یاور است آنگاه که تا نقشی را دوست بدارید که ضامن فردایی 

بیند ذهنش  اش تنها می کند و انسان خود را با اندیشه ها تغییر می نقش

خواند که همیشه با جانش قرین بوده پس عمرش را در  مددکاری را می

 های آن گلستان است. گلستانی سپری کرده که اکنون موقع دیدن گل

 یم:کن نجوا می گونه یناحال در خاته با پروردگارمان 

و آنان رسباز زدند و  یدا سپردهها  ، فرمودی امانت را به کوهینالعامل ربای 

انسان آن را در جهالت درکش پذیرفت، جهالتی که افتادن از آغوش 

پروردگارش بود، از آغوش رحمتش به غربت سقوط کرد و آن را به آب 
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 دیده آراست تا بازگشتش را بپذیری، بازگشتی که توبه ضامنش بود پس

داران امامت ترحم کن تا امانتی را که به  ای یاور بیچارگان به ما امانت

اولیه برسانیم. پس در  رسمنزلایم با دوری از جهالت�ن به  دوش کشیده

 راه رساندنش ما را یاری فرما.

 ینالعامل ربمین یا آ 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 

 امامت حرضت مهدی (عج) سالروز آغاز         

 هجری قمری ١٤٣٧االول  ربیع ٩ 

 هجری شمسی ١٣٩٤آذر  ٣٠   
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