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سرآغـاز

اسـت  جالل و عزت با خدای آن از بیكران سـپاس و ۱) سـتايش
و الطاف كس مديون عنايات و همه را مانند نيست او هيچ كس كه
بنده و شايسـته رسـول مصطفی، محمد بر بی پايان درود و اوينـد؛
حبيب كه حضرت باد، آن تابناک و پاک خاندان و بر پسـنديدهاش،

خلق. و طبيب اند ربّ

او، از مفاهيم بلند  برگزيـده بندگان و خداوند به رسـاندن ۲) ياری
خداوند شدهاست. فراوان تأكيد آن بر اسالم آيين در كه است دينی
رسـانند. ياری را خود خدای تا فرموده را مؤمنـان قرآن، در آيـات
بارها است، به معنای «ياری رساندن» «نصرت» كه واژه ات مشـتقّ
به رسـاندن خدا ياری به اشـاره طـی آن گاه و آمده در كتـاب خـدا
شـده خداوند به رسـاندن بندگان ياری بـه اشـاره گاه و بندگانـش

است.

نيسـت،  دشـوار بندگان بـه خـدا رسـاندن يـاری ۳) درک مفهـوم
و غريب شـماری برای خدا به بندگان ياری رسـاندن ليكن مفهوم
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به و خداوند كه آن اسـت در امر می نمايد. پيچيدگی شـگفت انگيز
تمام هسـتند، بندگان نعمت ولیّ پروردگار، ويژه نمايندگان او، تبع
و می شـود سـرازير خلق جانب به آنان ناحيه از قدرتها و توان ها
اسـت میباشـند. پس چگونه ديگران از بینياز كلّی به امر در باطن
بتوانند آناناند، وامـدار خويش توفيقات تمام در كه كه فرودسـتان

رسانند؟ ياری ايشان به

از  چون كه بـود مهم رو آن از كتاب در آغـاز پرسـش اين ۴) طـرح
نمايند، اقـدام او يـاری به كه میگـردد دعوت زمـان امـام شـيعيان
نيازمند ما ياری به زمان امام مگر كه میشـود پاسـخ شنيده اين گاه
ياری به بخواهيم كه نرسد را ما پس نعمت ماسـت، ولیّ او اسـت؟
امكان در پس بايد باشد، درست نتيجه گيری اين كنيم. اگر اقدام او
و تبارک خداوند، حال آنكـه كرد، نيز ترديد خدا به يـاری رسـاندن
بدهيم قرض او به يا رسـانيم ياری او به كه فرموده ما امر بـه تعالـی

. يا...

خداوند،  به بندگان رسـاندن ياری قبيل از توضيح مفاهيمی ۵) در
كرد توجه ظريـف نكته اين به بايـد به خدا، بنـدگان دادن يـا قرض
نهاده بشـر حريّت و پايه اختيار را بر خلقت نظام متعـال كـه خدای
نوع قبـال در خويـش قـدرت حريّت و بـه اسـت و انسـانها نظـر
میشـوند. آزمـوده الهـی مقدسـات حرمتهـا و بـا برخوردشـان
بر و هسـتند اختيار و قـدرت از ـهای حصّ يک دارای هـر انسـانها
نسبت حرمتشكـن الهی يا حرمتهای پاسـدار میتوانند پايه اين
نمايان سـاختن برای خداوند گردنـد. الهی و مقدسـات بـه حدود
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حتی تاريخ برهههايی از در انسـانها شـقاوت و سـعادت درجات
نيز مقدسـات خويش مقدس ترين بر بشـر نابكاران تاز و از تاخـت
كتاب بر خدا، دين بـر نابكاران كه بارها شـده جلوگيـری نمیكند.
خداوند، و خدا تاختهاند پيامبر جانشينان بر خدا و پيامبران بر خدا،
آنها با و ايشان نايسـتاده برابر در سـريع و صورت مسـتقيم خود به
و حرمتشكنیها، بارها حملهها همين در اثر است. مقابله نكرده
حاق مُ در الهی يسان قدّ اجتماعی موقعيّت و امنيت عزت، بارها، و

است. گرفته و انزوا قرار مهجوريت غربت،

به مؤمن خويش را بنـدگان خداوند شـرايطی چنين در ظـرف
میخواند، بدون اين فرا خويش) يسان قدّ ياری ياری خويش (يعنی

داشته باشد. نيازی به آنها كه

عرصه نصـرت، به و خدمت بـاب گشـودن بـا او در حقيقـت
ياری حق كه توفيق كسـانی بر و داده رونق بندگان ما تعالی و رشـد
به كه خدا رسـاندن بـه ياری رو اين از اسـت. نهاده منّـت را بيابنـد
مقررات حفاظت از و الهی درگاه مقربـان رسـاندن به ياری معنای
و رشـد جهت به بلكه ما ياری به آنها نياز معنای به نه الهی اسـت،

می باشد. ما خود تعالی

مصداق زنده  بزرگترين قـرآن، كنار السـالم در عليه زمان ۶) امام
دوستانش و غفلت مورد هم كه مقدسـات الهی اسـت از مجموعه
غربت، و شدت اسـت دشـمنانش قرار گرفته حمله معرض هم در
تا كـه اسـت سـاليان درازی را بـرای ايشـان ناامنـی، و مظلوميّـت

است. كشانده انزوا به پنهانزيستی و غيبت سرحدّ
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اسـت گرانبهايی حقيقت يكی از دو السـالم عليه زمان امـام
به امت ميان در آنهـا را سـلم و آله و عليه الله كـه پيامبر اكرم صلی

است. كرده آنها سفارش به تمسک به را و ما گذاشته يادگار

عترت از پـاک امامان تمـام خدا و پيامبر يـادگار امـام زمـان،
از كه ما بسيار چه و زندگی میكند ميان ما در امروز كه پيامبر است

بی تفاوتيم. او دردهای غصهها و به نسبت و دور او

زمينيان كه اسـت آسـمانی قديس همان زمان ما، امام امروزه،
میشوند. آزمايش ايشان به بیتوجهی يا او به توجه قبال در

راهنمايی اسـت  كنيم» ياری را او «بياييد عنوان با ۷) كتاب حاضر

ولیّ به رساندن ياری طريق از خدا به رساندن ياری برای كاربردی
السالم. عليه زمان امام او برگزيده

نامشان كه دوسـت دارند شده نوشـته كسـانی برای اين كتاب
مكتوب عليه السـالم زمان امام ياوران فهرسـت در الهی ديوان در

شود.

شده كه: نوشته اميد اين به اين كتاب

درک را بيشـتر حضرت آن غربت السـالم، امام عليه شـيعيان
زيرا بسيار او گردند، ياری برای شور و سـوز درد، صاحبان و كنند
ندارند او از غربت درستی حضرتش درک ديدهايم شيعيان كه شده

بیخبرند. كلّی به او جانكاه غصههای از و

كه: پيوستهاند هم به آرزو اين به كتاب، اين صفحات

دوست آنها كه عصر؛ امام غيور شيعيان برای راهنمايی باشند
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آگاه عملـی آن راههای امـا از كننـد، ياری را خـود امـام می دارنـد
زمان امـام خدمت به شـيوههای از برخـی در ايـن نوشـته نيسـتند.
اسـت؛ غيبت بيان گرديده دوران در ايشـان يـاری و السـالم عليـه

است. انجام قابل عموم شيعيان برای كه شيوه هايی

كه: اين اميد به دادند، دست هم به دست اين كتاب، كلمات

بـاد- افزوده  بر او درود وخدا -كـه مواليمان ياران شـمار بـه
همانـا كـه تشـيع روح شـود، حضرتـش كاسـته غربـت گـردد، از
عليه السـالم عصر امـام وجود شـمع گرد پروانهسـان به گرديـدنِ
ياری شـود و دميده پيـش از شـيعه بيـش جامعـه كالبـد اسـت، در
و كوچهها تمـام در گسـترده، شـكلی به آن موال برای و فـداكاری

گردد. ديار شيعيان نمايان شهر و خانههای

تعاليم  از خويـش، مهـم به موضـوع بـا عنايـت ۸) نوشـته حاضـر
و سـفارشها نيـز و بزرگـوار ائمـه گفتـار رسـول، و بلنـد خـدا و
السـالم عليه ياری امام عصر زمينه شـيعه در بزرگان رهنمودهـای

است. شده آكنده

عبارات آن از به كارگيری در كه سعی بر آن بوده ديگر سوی از
در بلند حقايـق آن و شـود اجتناب متـون عربی و دشـوار و لغـات

گردد. گرامی القا مخاطب به كلمات ساده قالب

در موجـود سادهنويسـی اسـت تـا تذكـر ايـن نكتـه ضروری
آن، و محتوای اهميت موضوع به نسبت كتاب، خواننده را نگارش

بیتوجه نسازد. آن عبارات دوبارهخوانی تعمق و و
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نهادينه گرديدن شـدن و سـپرده خاطر برای به روی، به همين
انتخاب به كـه میشـود توصيه اثر، اين دسـتورالعملهای و نكات
مطالعه مورد و فرموده عالمتگزاری آن را عبـارات كليدی خود،
جمالت از برخی هنگام صفحهآرايی اينكه به گو دهيد. قرار مجدد

گرفتهاند. قرار ضخيم مورد تأكيد حروف با عبارات و

زبان  به را كتاب نوشـتار شـيوه شـد، باعث ۹) مهم ترين سـببی كه
عصر امـام خدمتگـزاران عمـوم كه بـود آن كنيـم، گفتـار نزديـک
گفتگوهای در را آن تعابيـر بتواننـد ايشـان غربـت و دلسـوختگان
ياری مسـير در توشـهراهی را آنهـا و كارگيرنـد روزمـره خـود بـه

موالی غريب خويش قرار دهند.

نيت ما، و انگيزه فراتر از و رغبت متعال فوق خداوند اميد كه
بخشد. و تأثير تالش ناقابل بركت اين به

تمام  در عين حاضر كتـاب تدوين كه كنم بايد اقـرار ۱۰) در پايـان
آن اينكه بر عالوه و نبود ـر به تنهايی برايم ميسّ هرگز كاسـتیهايش
پشـتيبانی جمعی و همـكاری می دانم، متعـال خدای توفيـق را بـه
شـكلگيری و عامل را مهمترين امام عصر بیريای از ارادتمنـدان

میبينم. آن بهسازی

كه تمام خدای متعـال، سپاسـگزارم از اثـر تأليـف اين در پـی
هستيم. وامدار او نيكويی ها را

ايشان و اهلبيت سلّم و آله و عليه الله اكرم صلوات پيامبر از
دفتری هر در كه آسمانی دانش هر كه السـالم، سپاسـگزارم عليهم
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است. برگرفته از فروزش آنان خود را فروغ آيد، گرد

بـاد-  پدرانـش بـر و او بـر خـدا -كـه درود عصـر از امـام
خويش نام بزرگ آوردن قلـم به از را كمترين اين كه سپاسـگزارم،

نساخت. محروم

و گرامی پيامبر آثار و راويان اخبار تمام مديون را خود سـپس
میدانم باتقوايی و بزرگوار عالمان جمله مرهون و ايشان اهلبيت
اهلبيت و و علوم آسـمانی فيـوض ربّانی كسـب در ما كه واسـطه
آستانه بوسیِ و خدمتگزاری جهت در شـيعه جامعه الگوی و مربی

بوده اند. عصر امام

آنها ترغيبب و پيشـنهاد كـه بزرگـواری از دوسـتان همچنيـن
انجاميد، عصـر امـام يـاری پيـام خيزش بـرای شـدن بـه مكتـوب

سپاسگزارم.

آقای جناب و جنـاب آقای اصغر صادقی بزرگوارم از اسـاتيد
با و دادند خويش قرار ه مداقّ مورد را شكسته اين قلم كه قندی دكتر

سپاسگزارم. را نوا بخشيدند، آن خود توصيههای

و همراهم شـكيبا همسـر و تالشـگرم و از بزرگـوار از مـادر
دينی جهـت خدمات مرا در همواره ايشـان و همدلی كه پشـتيبانی

میكنم. قدردانی صميمانه ساخته، كامياب

محمدرضا نبی زاده، اميرمهدی آقايان بزرگوارم، برادران از نيز
و در حروف نگاری كه داريانی تالفی آقای محسن جناب و خرميان

ممنونم. فرمودند، ياری مرا بیدريغ كتاب صفحهآرايی

م!
نيـ

یك
ـار

راي
او

ـد
يايي

ب



١٢

فهرست  

ثمر در به ديگرانی كه و نيز از آنها ياد شد از تمام كسانی كه از
سپاسگزاری شـركت داشتهاند، فعاليت اين گشتن نيكو و رسـيدن
اثر شكسـتگی های و كاسـتیها تمـام بابـت از شـخصاً و می كنـم

میخواهم. پوزش

گشـته، در اثر روزافزون جمعی تالشهای گونه ايـن كه اميد
گردد. گستردهتر و بالندهتر گرامی، خوانندگان انتقاد و استقبال

انيب. اليه و توكلت بالله، عليه ما توفيقی االّ و

مهـدی قنـدی
١٣ رجـب ١۴٢۶
مـه مكرّ مكـه
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نيست بار شه بدان را ما مگو تو
نيست كريمان كـارها دشوار بـا

خدمت توفيق
تعالی و «خداوند تبـارک فرمودند: علی عليهالسـالم مؤمنان اميـر
شـيعيانی نيز ما برای و برگزيد را ما پس نگريسـت، زمين به سـوی
به و خوشحالی ما خوشحال از آنها می كنند، ما را ياری كه برگزيد
نثار ما راه در را جانشان و مال و می شوند اندوهگين ما اندوه خاطر

بود.»(١) خواهند نيز با ما سرانجام و هستند آنان از ما مینمايند،

برای كه توفيقی نيسـت عصر، امـام نصرت و اهلبيت يـاری
ناحيه از بايد اصل در خدمتگزاری، انگشتر گردد. فراهم هركس

شود. ديگران داده ايشان به خود

ناحيه از و كارگزاران، خدمتگـزاران و ياران نظامی، در هـر
بركنار قاعـده اين از نيز الهـی نظام میشـوند. انتخاب خـود نظـام
السـالم عليهم اهل بيت و خدا پيامبر يـاوران و خدا يـاران نيسـت.
گرامی رسول واسطه و به شده متعال انتخاب خدای توسط همگی

پذيرفته میگردند. السالم عليهم اهلبيت و

ولیّ ياری او را برای ابتدا از حال كسـی كه خداوند به خوشـا
آورده، روی او به كه توفيقاتی از نيز او و كرده اسـت انتخاب خود

استقبال میكند.

اراده به تنها عصر امام ياری نشان اعطای كه نكته اين به توجه
مسـير اين در تاكنون كـه را كسـانی اسـت ممكن الهـی برمی گردد
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كه داشت توجه بايد ا امّ سازد، مأيوس و نااميد نداشتهاند، موفقيتی
است. جديد كاری روز در هر او نيست و بسته خدا دست

انتخاب اهلبيت ياری برای عده ای را اين از پيش خداوند اگر
را ديگری عده كند، تكرار باز اين كار را میتواند او هم پس كرده،
اين در پاک نيت و توان، و توشه آنها به و برگزيند امر اين برای نيز
زمان امام ياری توفيـق ديروز تا شـما و من فرمايد. اگر راه عنايـت
بوده و ناچيز اندک راه اين در توفيقمان يا نداشتهايم عليه السالم را
فرمايد تجديدنظر ما كار در كـه او بخواهيم از خدا تا بياييد اسـت،
نشـان اعطای با و برگزيند آسـتان اين در برای خدمت نيـز را و مـا
عزت و شـرف ما به عصر، راه امام در و جانبـازی خدمتگـزاری
اراده اسـت و نافذ او خواسـت اسـت، بـاز خداوند دهـد. دسـت
نيز مـا از میتواند اگـر بخواهـد او میتوانـد؛ او او تخلفناپذيـر!
غريبمان بسازد. امام و مؤثر برای سـختكوش، دلسـوز ياورانی
بود؟ خواهد كجا شـويم، جايمان موفق او ياری به اگر كه میدانی

او. با او، بهشت در او، كنار در

بـر خاندانش و او بـر خداوند كـه درود بی پايـان رسـول خدا
خـود كه از دوسـتان يكی هيـچ بـه عزوجـل «خـدای بـاد فرمـود:
زحمت خيرخواهی بـرای امامش به اطاعت و در را خويـش جـان
[يعنی جايگاه أعلی رفيق در را او اينكه مگر نمیافكند اندازد، نظر
قرين هماند] در بهشت كه صالحان و شهدا يقان و صدّ پيغمبران و

دهد.»(٢) جای ما كنار در

نيست. كارها دشوار كريمان با و است خداوند كريم آری،
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خراش ديد پسرم دســـت آخ!
سنگ به خورد پسرم پای وای!

عليهالسالم عصر امام گرفتاریهای
زمـان و غصههـای امـام گرفتاریهـا از درسـتی تصـور خيلی هـا
كه زمـان امـام میگوينـد خودشـان بـا ندارنـد. آنهـا عليه السـالم
میگويند آنها كنيم. او دعـا برای رفع مشـكالت تا ندارد گرفتاری
غربتش مايه تا بی توجهی مردم به او نيازی به مردم ندارد كه ايشـان
و كـردن زندگی درسـت آداب زمـان امـام میگويند شـود. آن هـا
مريض می داند، پس هم را خوابيدن درست و غذا خوردن درسـت

است. و نادرست ناقص تصورات، اين نمیشود. البته هم

را كه ايشان دارند فراوانی گرفتاریهای عليهالسالم زمان امام
نداشـتن چاره معنای به اضطرار میبرد. پيش به اضطرار مرز تا گاه
نمانده باقی او برای چارهای كه می گويند به كسـی مضطر و اسـت
گرديده خـدا ذكر كالم در عصـر نيز كه امام القاب يكـی از اسـت.
غصه  روايتـی میخوانيم زمانی اسـت. در « «المضطرّ لقب اسـت،
اضطرار حال به كه ايشان میرسد به حدی حضرت آن گرفتاری و
مقام پشـت و میرود مسـجدالحرام به آن حال در می افتد. ايشـان
اين و می ايستد نماز به در مسـجدالحرام) مقدسی (سـنگ ابراهيم
و السـوء و يكشـف دعاه يجيب المضطر اذا ن میخواند «امّ را آيـه
چون  كه كيسـت خدا از «غير االرض»(٣) يعنـی: يجعلكـم خلفـاء
برطرف را گرفتـاریاش بدهـد و بخوانـد پاسـخ بی چـارهای او را

گرداند؟» را حاكمان زمين شما و سازد
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رحم السـالم عليه امام عصر به اضطرار خداوند آن لحظـه در
سوی را به خويش آسمانی ياریهای قيام، اذن صدور با میآورد و

نازل میكند.(۴) او

برای رنج و درد و گرفتاری تنها نـه كه از ايـن روايت برمیآيد
گرفتاریها ايـن بلكـه اسـت، تصور قابل عليهالسـالم عصر امـام
حضرت توان آن شكستهشـدن مرز و حد اضطرار تا اسـت ممكن
میرود كار به آن حضرت كه برای فرج تعبير اساساً پيش برود. هم
ندارد. معنايی فرج نباشد گرفتاری تا است. گرفتاری رفع معنای به
را ايشـان فرج در تعجيـل و خدا تسـريع از شـده گفته اينكـه بـه مـا
برای حضرت گرفتار اسـت و آن كه اسـت اين از بخواهيـم حاكی
برخی با كتاب همين در اسـت. كمک الهی به نياز گرفتاری او رفع

شد. خواهيد عصر آشنا امام مشكالت و از گرفتاریها

فرج يكی است. دو گونه هم زمان امام كه فرج گفتهاند بزرگان
فرجهايی ديگر، و میپذيرد صورت ايشـان ظهور با كه اسـت كلی
میتواند ايشان ظهور پيش از برهههای مختلف در كه اسـت جزئی
آن وقوع بدون كه اسـت اين معنی جزئی به فرجهای اتفـاق بيفتـد.
به ايشان شيعيان و حضرت آن گرفتاریهای از برخی ، مظفرّّ ظهور

گردد. برطرف مقطعی صورت

خداوند امـا میكنيم دعا حضـرت فرج ما برای اوقـات گاهـی
واقع فرج كلی) همـان (يا ايشـان ظهور كه نمیداند مصلحت هنوز
رفع كلی طـور به ظهور آن يُمن بـه گرفتاریهـای حضرتش شـود و
از گرفتاریهای ما همين دعای بركت خداوند به اين حال با گـردد.
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جزئی گشـايش و فرج ايشـان زندگی در و عصر میكاهد امام فعلی
فرج بر ما پيشينيان و ما دعاهای كه بپنداريم مبادا پس میكند. ايجاد

شويم. نااميد بر فرج دعای اثر از مبادا و بیتأثير بوده حضرت آن

را كلی فرج جهت دعاهای مـا، خداونـد به بسـا چه بـه عالوه
دعای يک كه به بركت بسـا سـازد، و چه نزديک را ولی آن نرسـاند

شود. صادر ناگهانی طور به نيز كلی فرج اذن خاص

تعاليم با گرفتـاری ندارد فداه ارواحنا عصر تصـور كه امام اين
است. الهی ناسازگار به فرج ايشان مفهوم نياز خصوص با به و دينی
عليهالسـالم امام عصر گرفتاریهای از تصوری اجمالی اينكه برای
و حضرت آن ياوران بودن كمشـمار را به شـما توجه داشـته باشـيم

می كنم. غيبت ايشان جلب علت دشمنان ايشان و كثرت

گزيد، خواهد غيبت عصر امام كه شده ذكر روايات برخی در
سلسله او شدن كشته با و شـد خواهد كشته اگر جز اين باشـد زيرا

میشود. اختالل دچار آفرينش نظام شده، گسيخته امامت

پيش اگر ايشـان كه اسـت حد حضرت تا بدين آن غربت شـدت
از فرارسيدن فرجكلی ازحالغيبت (يعنیزندگی ناشناس) بهدرآيد و
خودرا معرفیكند،دشمنانبراوخواهندتاخت،اوراخواهند كشتو

كردند. اجدادش با كه كرد خواهند را رفتاری همان شبيه او با

شمار به گرفتاری نوعی خفا، و ناامنی به آميخته زندگی اين آيا
باشيم داشـته شناسـنامه بتوانيم ما همه كه رواسـت اين آيا نمی آيد.
اجتماعی حقوق و از كنيـم مطرح جامعه را در خود نشـان و و نـام
وجود نداشـته اين امكان حضرت آن بـرای اما باشـيم، برخـوردار
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معرفی نمايد؟ نام به را خود كه حتی باشد

در چه را گرفتـاری پس نمیداند، گرفتـاری اين را اگر كسـی
عليهالسـالم امام زمان كه گمان میكنيـد شـما آيا میبيند؟ چيـزی
آنها در شرايط امن با و بنشيند خود دوستان دوست ندارد در جمع
دوست ندارد عليهالسـالم زمان امام اينكه يا بگويد؟ سـخن و امان
شمار به او يعنی با سادات كه عموزادههای خويش خويشاوندان با
دارند، آمـد رفت و خويشانشـان با كـه مردم ديگـر ماننـد می آينـد،

جای آورد؟ به صله رحم علناً باشد و ارتباط داشته

به اسـت، و گرفتاری غربـت نوعـی زندگـی كـردن ناشـناس
بر ظلم چيرگـی و واسـطه ناامنی بـه ناشناسـی اين خصـوص اگر

شده باشد. انسان تحميل

در عليه السـالم مهدی گرفتاریهای حضرت از بُعـد ديگـری
نامتعادل شـرايط پا ساختن به طبيعت و به بشـر گسـترده اثر تعدی

است. در زمين فساد و

فراوانی حقوق طبيعت در خويش، صالح بندگان برای خداوند
كه طغيانگران است. يغما رفته آنها به بسياری از اينک كه داده قرار
خصوص به میكنند تبديل بشر برای جان فرسا تنگنايی به را جهان
حجتهای طبيعی را برای آرامـش خدا، زمين در نابجا تصرف بـا
را سـالمت آنها و زيسـت محيط و میزنند مؤمنان برهم و خداوند
عليه السالم عصر امام كه است درسـت می اندازند. مخاطره به نيز
را شفا دادن اذن الهی قدرت به حتی را دارد و زيسـتن دانش خوب
اثر در كند، زندگی عادی روال به بخواهد اگر ليكن داراسـت، نيز
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داده، چه بسـا روی طبيعت در انسـانها رفتار نتيجه در كه فسـادی
به منوط نيز بيماریاش شـفای میشـود و هم بيماری دسـتخوش
طبيعت را حجاب بخواهد او اگر بله میگردد. مداوا و طول زمان
غيبی توانهای را به و خود بدرد و آسمانی خويش ربّانی نيروی به
میدهد نشـان حضرت آن نياكان سـيره ليكن میتواند، كند، مداوا
اسـتفاده نمی كردند. قدرتهايی چنين از موارد همه در نيز آنان كه
آنان توجه شـيعيان و و اطرافيان حمايـت كه اسـت شـرايط در اين
ايشـان تسـكين دردهای مايه و زخمها بر مرهمی خود، بـه امامـان
جنبه واسـطه به میدهد كه آنها نشـان ما امامان زندگی می باشـد.
عطش تا ضروری پيدا می كنند نياز نيز به جرعه آبی گاه بشری شان

شود. فرونشانده جانكاهشان

تا اسـت زمينهای خدا برگزيدگان برای سـخت شـرايط وقوع
آنان ابراز را نسـبت به خود محبت و ميزان فداكاری بتوانند ديگران
حتی و بردارند قدمی بكنند، دعايی بسوزانند، دل آنان برای نمايند،

نمايند. جانفشانی

عليه السالم زمان امام گرفتاریهای كه دانست بايد را هم اين
كه متوجه اسـت اثر آسـيبهايی آنها در از اسـت. گروهی دوگونه
گرفتاریهـا، در ايـن از اما بخش بزرگـی اسـت، شـخص ايشـان
وابستگان امام و بسـتگان اسـت كه گرفتاریهای كسـانی حقيقت
زمان امام به كه آنهاست غم و میآيند شـمار به السـالم عليه عصر

می كند. سرايت السالم عليه

امام و میآيند شمار عليهالسالم به شيعيان فرزندان امام عصر
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شخصيت توصيف در عليهالسالم رضا امام آنان است. دلسوز پدر
پدری مدارا اسـت، اهل رفيق و انيسـی «امام، اسـت: فرموده امام
است و مادری مادر، و پدر يک از تنی است است، برادری دلسوز

می كند.»(۵) محبت خردسال خويش فرزند به كه

او شـخصی مشـكالت بـه پـدر محـدود يـک گرفتاریهـای
پدر مشـكالت از و بيمـاری فرزنـدان نيز گرفتـاری بلكـه نيسـت،
خود بال بر نـزول از فرزند بر بـال نزول پدر برای شـمار میآيد. بـه
فرزند، اما صبر كنـد، بال بر میتواند پـدر اسـت، زيرا او جانكاهتـر
و پا دسـت میافتد، ملتمسـانه ورطه بال در چون و دارد اندكی صبر
را بيشتر قلب پدر او رقتبار البههای و ترتيب عجز و بدين میزند

می سوزاند. بيشتر و

فرزندان احوال يکيک كه از اسـت آگاه پدری عالوه، امام به
يعنی شيعيان تمام او مجمع رنجهای قلب پس است، باخبر خويش
حقوق از حقی دنيا اين گوشه ای از هرگاه در است. فرزندانش تمام
او آزرده دل می شود، ضايع اويند، فرزندان منزله به كه شيعيان امام
زخم قلب او میخلد، آنان پای يكی از به خاری هرگاه میگـردد و
شـديدتر بسـيار معنویاش فرزندان با امام روحی پيوند برمیدارد.
از بخـش عمدهای و اسـت فرزندش با معمولی پـدر يک از پيونـد
عليهالسالم امام دعاهای و خستگیها دوندگیها، دلمشغولیها،
كه گرفتاریهايی میكنـد؛ بازگشـت فرزندانش بـه رفع گرفتـاری
امام فرزندان ايشان گريبانگير و ظلم دشـمنان تسـلط جهت به گاه
نادانی جهت به گاه و میكند شـعله ور او را خشـم آتش و می شـود
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دامنگير فرزندان ميـان داخلی جدال پی در و ناپرهيـزی شـيعيان يا
میگردد. ايشان

نمیشـود مـواردی بـه محـدود تنهـا شـيعيان گرفتاری هـای
بلكه میكشـند، رنـج آنها از و آنهـا باخبرنـد از خـود كـه شـيعيان
ايشـان خود را گرفته، اما آنها كه گريبان هسـت گرفتاریهايـی هم
اين تمام حـل و سـنگين رفع بار نهايت، در نيسـتند. آن هـا متوجـه
زمان اسـت. يعنـی امـام شـيعه خانـواده پـدر دوش مشـكالت بـر
خدا از دوری فسـاد، گناه، شـيعه بـه آلودگی كه میداند كسـی چه
چه كسـی میكند و چه دل امام با دريای عمر و به بطالت گذراندن
چه و گرفتار ضعيف شـيعيان به زورمداران سـتم ظلم و كه می داند
غصهها دست  و از اين می افكند حضرت خانه دل آن را در شراری

دارد. وجود ناشمردنی و فراوان چه قصه ها و

آزردگیها حضرتش، مجروح قلب و آزرده روح كه بسا چه و
تاب و و تـب در نيز او جسـم و دهد انتقال او جسـم شـريف را بـه

گردد. رنجورش همدرد شيعيان با افتد و بيماری

خداوند دعا میكنيم، او فرج برای نيسـت وقتی بعيد هم هيچ
غيرمستقيم طور به امر اين و سـازد شـيعيانش را برطرف گرفتاری

پديد آورد. او برای آرامشی گشايش و

زمـان اميرالمؤمنين علی میگويـد: در رميله به نـام شـخصی
احساس جمعه قدری روز در تا آنكه شدم بيمار عليهالسالم سخت
بر روی آبی كه است اين چيز هر از بهتر گفتم: خود با سبكی كردم.
كار بخوانم. همين نماز اميرالمؤمنين سر پشـت بروم و بريزم خود
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رفتند منبر باالی حضرت آن وقتی مسـجد رفتـم. به آنگاه كردم، را
و برگشتند مسجد اميرالمؤمنين از وقتی سخت شد. دوباره من حالِ
ايشان شدم. داخل ايشان همراه هم من شـدند، دارالحكومه داخل
عرض میپيچيـدی! خودت بـه ديدم ای رميله، فرمودنـد: بـه مـن
و كردم تعريـف ايشـان برای را خود بلـی. جريان بيمـاری كـردم:

فرمودند: داشتم. ايشان بيان نماز در خود را حضور انگيزه

هم به ما اينكه نمی شـود، مگـر بيمار مؤمنی هيچ «ای رميلـه،
ما اينكه مگر نمیشود غمگين میشـويم، و او بيمار خاطر بيماری
مگر آنكه نمیكنـد دعايی و هيچ میشـويم، او غمگين غم هـم در
برايش ما آنكه مگر نمیكند و سـكوت دعای او آمين میگوييم، به

میكنيم.» دعا

شـما اين گفته گردم؛ مؤمنـان، فدايت امير ای عـرض كـردم:
اينجـا (دارالحكومه) شـما در با كه اسـت كسـانی به مربوط حتمـاً
باخبريد) حالشان از و میبينيد را آنها شما كسانيكه (يعنی هسـتند.
چطور؟ زمين هسـتند جاهای ديگر در كه كسـانی آن مورد پس در

فرمودند: جواب در امام

پنهان ما از زميـن غرب و در شـرق مؤمنـی «ای رميلـه، هيـچ
نيست.»(۶)

كنيم درک بـه خوبی را شـيعيانش و ميان امام پيوند اگـر آری،
رفع برای و يافـت خواهيم دلشكسـته و غريب او را پيـش بيـش از

خواهيم كرد. دعا و تالش بيشتر دلشكستگی اش و غربت
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پادشاهی لب ز بطْ جهل خواهی؟ داروی
دارا اوسـت امروزه را، معرفـت كاقليـم

نمی دانيم. را قدرش كه دانا، مرد آن
رحم كنيد.  سـه كس «به و آله فرمودند: عليه خدا صلی الله پيامبـر
دوم، است. خوار گشته اينک و بوده عزيز قبالً كه شخصی اول، به
تنگدسـتی شـده. فقر و دچار اكنون و بـوده كه ثروتمنـد بـه كسـی
قدرش گرفتـه، و قـرار نادان مردمی ميـان در كـه عالمی سـوم، بـه

نمیشود.» دانسته

ميان در كه میشناسـيد را دانشـمندی آيا بپرسـند شـما اگر از
چه ندانند، او را قـدر شـايد و بايد كه ولی آنهـا چنان مـردم باشـد،
میشناسيد كه در را دانايی فرد شخصاً آيا میكنيد؟ كسی را معرفی
غربت از كنون تا باشد؟ آيا شده گوشهگير به او مردم توجه عدم اثر
آتش او غربت بر جانتان و دل شـدهايد و عالِمی مطلع و مظلوميت

است؟ سوخته و گرفته

«داناتر از میگويم: بپرسـيد شـخصی چنين درباره من از اگر
امروز آگاهـان، آگاهتر از همه و علمـا همه از عالم تر همـه داناهـا،
خويش علوم آسمانی سرچشمه از را او خدا اسـت كه كسـی همان
خود را در ميان بندگان خويش به عنوان نماينده و او كرده سـيراب

است.» داده قرار

دانای امـت، مهدی حيات، چشـمه همان «او مـن میگويـم:
عليه عسـكری امام گرامی فرزنـد ماسـت، كه زمان امـام دانايـان،

است.» السالم
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تمـام از آگاه و پنهـان، اسـرار دانای «بـا اينكـه او می گويـم:
تمـام بـه درمـان توانـا و آسـمان ملكــوت بـه راز هـای صعــود
گسـتردهای انسـانهـا به شـكـل اينكه با و اســت بشـر دردهای
از او غافــل كــرده و بــه او پشـت دارنــد، نيـاز او بـه دانـش

ماندهانــد.»

در را حيـات اين چشـمه مـردم، كـه می گويـم: «سالهاسـت
وجودش از نعمت كرده اند، گم ستمشان پر و دنيای آشفته ظلمات
تجربه را غربت و تنهايی دراز او سـاليان اين در ماندهانـد و بی بهـره

میكند.»

فرمود او درباره خداوند كه اسـت كسـی همان می گويم: «او
صبـر حـال عيـن در و عيسـی نورانيـت دارد و موسـی كـه كمـال

ايوب.»(٧)

خطبه پيامبر خدا در قائم اسـت كه مهدی همان «او میگويم:
ارث بـه را دانش ها تمـام او كـه فرمـود او دربـاره غديـر آينده سـاز

احاطه دارد.» علوم همه به میبرد و

اميرمؤمنان او نيای كه بزرگمردی اسـت «او همان میگويم:
روی به هـر پناهگاهی از بيش پناهش آغوش كه فرمـود دربـاره اش
و شماست همه دانش بيش از دانشـش و اسـت گشـاده پناهجويان

است.»(٨) فراگيرتر شما همه از دلسوزیاش

عليهالسـالم كاظم امام كه «او همان كسـی اسـت و میگويم:
دربارهاش فرموده: و كـرده پيشگويی والدتش از را پيش غربتـش
غايب از نزديكانـش غريـب اسـت كـه و تنهـا طرد شـده او همـان
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میشود.»(٩)

او از در دوری كـه درماندگیهايـی «وقتی بـه مـن میگويـم:
ما چرا از اينكـه كه میسـوزد دلمان مینگريم، گريبان گير ما شـده
تشنگی از چشمه حيات بخش يک نزديكی درست در بايد انسانها
شايسـته كه مطلوبی به رشـد نتيجه در برويم و بين از بدهيم، جـان

نرسيم؟» ماست

نمیسـوزد، خودمان رفتـن دسـت از برای تنهـا مـن امـا دل
به كه كسـی میسـوزد حيـات آن چشـمه بـرای بيشـتر بلكـه دلـم
كه پرآب میسـوزد آن چاه دلم بـرای نمیدهـد. او رغبـت نشـان
دلم برای دورافتـاده مانـده اسـت. غريـب و و بینشـان و ـل معطّ
راسـتی به را او نيازمندان دانـش، مـا كه میسـوزد دانــا آن مـرد
يعنی همه «ماسـت» منظورم میگويم، كه نمیكنيم. («ما» طلـب
كه جدا سـاخته او از را خـودش بشـر آنقـدر دنيـا.) تمـام مــردم
در و دارد وجــود او نمیدانيــم كـه آدمها حتــی از مـا بسـياری

كنـارماسـت.

از تنهايی و میسـوزد و او بلكه بر خودمان بر تنها نـه مـن دلم
ه غصّ اوسـت، وجود بركات و دانايی عليرغم كه شـديدش غربت

میخورم.

قرار نادانان ميان در كه دانايی آن به بود گفته ما به هم پيامبر و
يعنـی دلهايتان برای كنيد، رحـم نمیشـود دانسـته او قدر و گرفته

بسوزد. غربتش
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آيـد ز دست بر گـر ســر آنم كـه بر
غصه سر آيد كه زنم دست به كاری

بكنيم! كار سازندهای نيست، بياييد نكوهش قصدِ
هدف به دو میتواند است.» غريب زمان، «امام كه اين مطلب طرح
يا «خودمان» نكوهشِ به قصد اسـت ممكن كار اين صورت گيرد.
كه برآييم جسـتجوی كسـانی در كه معنـا اين به باشـد، «ديگـران»
البته را مالمت كنيـم. آنهـا و سـپس شـدهاند غربت زمينهسـاز اين
آسـمانی آن امام از عامل جداشـدن جامعه بشـری تمام كسـانی كه
طرح اينجا ما در قصد ليكن نكوهشاند، و مالمت شايسته هستند،

كسی نيست. مالمت و شكايت

اقدام بلكه مشـكل عامالن بروز سـرزنش نه در اينجا  هـدف،
اسـت. بايد قبول  آن شـدت كردن الاقل كم يـا رفع مشـكل جهت
سـتيز روی الهی نعمت اين با ما روزگار مردم از كه بسـياری كنيم
كه خداوند اساسـاً نمیدانند غافل اند. آنها او از بلكه تنهـا ندارنـد،
همين ندانستنشـان و اسـت داده قـرار آنها برای را چنيـن نعمتـی
نداريم كه كاری اينجا در میزند. دامن موال به غربت آن كه اسـت
تأكيد باز ندارند. يا دارند تقصير و غفلتشـان در ندانسـتن افراد اين
به و نكوهش كسی نيستيم مالمت و صدد مقام در اين در كه می كنم

مقصر نمیگرديم. دنبال

بیخبری و جهـل اين اكنـون كه اسـت اين بدانيم آنچـه بايـد
اين كه بدانيـم همچنين بايـد اسـت. شـده فراگيـر اتفـاق افتـاده و
تبليغ اين قبيل از است. دوای جهلهايی درمان فراگير، قابل جهل
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جهان مردم به را نعمتی چنين وجود پيام ما اگر است. پيامرسانی و
به دارند او بـه كه و شـوقی نياز به جهت آنـان از برسـانيم بسـياری
میرود، از بين جهل پيامرسانی اثر در میشـوند. متوجه او سـمت
سنگين غربت بار از در نتيجه و فراگير می گردد خير منبع گرايش به

حضرت كاسته میشود. آن

هسـتند  مخاطبمان كه پيام را به كسـانی بايد اين ما از يک  هـر
تا پناه داده قرار امامی زمان مردم هر برای «خداوند كه: منتقل كنيم
تشنگیهای برای آب گوارايی است، همچون چشمه او باشد. آنها

كمال جو.» انسانهای تمام

خواهيـم ديد كه شـود انجام پيام رسـانی بـه درسـتی اگـر اين
خواهند روی حيات چشمه اين به فراوان شوق با مردم از گروههايی
میشود. البته كاسته آن حضرت گسـتره غربت از نتيجه، در و آورد
نشسـت. مبـارک بیتفـاوت نخواهد پديـده ايـن برابـر شـيطان در
تالش شـيعيان سـاختن در جهت عقيم بـه تالشـی گسـترده او نيـز
اسـت كه مهم اين كرد. خواهد پا به معركهای زد و خواهـد دسـت
كارزار تنها در ايـن زيرا نهراسـيم لشـكر شـيطان با رويارويی ما از
نيز خدا آمدهايم، خدا ولی بـه ياری چون بدانيم بايد بود. نخواهيـم
و حاضريراق باشـد، توانا چند هر دشـمن و آمد خواهد ما به ياری

است. ناچيز و رد خُ زمين و آسمان خداوند برابر در

شيعه برروی جامعه را توجهمان دنيا مردم ميان بياييد از اينک
امام كه اسـت اين شـيعه افتخارات بزرگترين از يكی كنيم. متمركز
باخبر وجودش از میشناسد و خداداده را اين گنج يعنی خود زمان
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زير بار ديگران در كه حساسـی در لحظات درست شيعيان اسـت.
حضرت آن از ياری میآينـد، در زانو به معنوی و مشـكالت مادی

میشوند. و شده بهرهمند

كمتر جهتی از شـيعيان ميان در زمان امام غربت اين ترتيب به
را او شـيعه چـرا؟ چون ديگران اسـت. ميـان در ايشـان از غربـت
ميزان قدرشناسـی آيا امـا میداند. را بيشـتر قـدرش و می شناسـد
ممكن نيست؟ آيا ارتقا قابل عصر امام وجود گوهر نسبت به شيعه
و السالم به امام زمان عليه نسبت با توجه دادن يكديگر ما كه نيست
حضرت غربت آن برد، بهره می توان بيشتر خيلی ايشـان از اينكه به

دهيم؟ كاهش را

امام متوجه زندگيشـان امـور عموم در چنـد درصد شـيعيان
درصد زيادی كه پذيرفت بايد ايشان هسـتند؟ به ـک متمسّ و زمان
ـک متمسّ و متوجه امام زمان زندگی در عموم امور شـيعيان از ما
اين نيسـت. قانع كننده هرگز پايين درصد اين و نيسـتيم به ايشـان
كه اسـت شـرايطی در زمـان امام انـدک بـه توسـالت تمسـک و
داده قرار زندگيمان تمام امـور ما در پنـاه را حضرت آن خداونـد

اسـت.

برای تالشهای شخصی مان گسترش پای به پا بايد شيعيان ما
به تمسک و توسـل روح اخرویمان، حيات و زندگی دنيوی بهبود
كه وقت اسـت آن كنيم چنين كنيم. اگر زنده خود در امـام عصر را
و نقش معنوی میيابد حضور ما زندگی در عليه السـالم امام زمان
الزمان صاحب ذكـر يا بر زبانمان دل و در همواره بايـد می آفرينـد.
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و شد خواهيم ملكوت ياری جانب از اين صورت در باشد. جاری
خواهد باز پايمان پيش نيكی و خير راه می شـود، ل متحوّ زندگيمان
هر قدر ماند. خواهيم مصون زشـتیها و بدیها و از ارتكاب شـد
باشد، شديدتر ما در عليهالسـالم عصر امام به ک تمسّ و توسـل اين
خواهد بيشـتر ناپسـند امور از دوری و نيک كار هـای در توفيقمـان

بود.

امتياز دنيا اين شيعيان نسبت به ديگر مردم كه ما است درست
را گنـج پرنعمـت الهی اين يعنی خويـش زمانٔه امـام را داريـم كـه
بايد باشيم، ليكن شـاكر را خدا بايد هم بابت اين از و می شناسـيم،
عليه امام زمان به هسـت بيش از آنچه میبايسـت خيلی بپذيريم كه

باشيم. داشته توجه و توسل مراجعه، السالم

فايده  باد- دو او بر خدا درود -كه عصر امام به توجه گسترش
كسانی زندگی سطح ارتقای و شـدن بهتر فايده اولش دارد: پی در
خارج و فايده دومش میدهند پيوند حضرت با آن خود را كه است
است. گفتيم غربت ايشان كم شدن انزوا و غريب از آن دانای شدن
نكردن استفاده همين به عليهالسالم عصر امام غربت از بخشـی كه
نعمت از اگـر ديگر، يا هر شـخص شـيعه ايشـان برمیگردد. از ما
رغبت آن حضرت بيشـتر به طبيعتاً باشد، آگاه بيشـتر ايشـان وجود
شدن كم باعث ايشـان به همين رغبتِ بيشـتر و میورزد و اشـتياق
جامعه در بزرگوار را آن از تجليل زمينه آن حضرت گشـته، غربت

می آورد.  فراهم

از يكـی يـاری كنيـد را او میخواهيـد اگـر خالصـه آنكـه

م!
نيـ

یك
ـار

راي
او

ـد
يايي

ب



٣١

فهرست  

حضور خبر كه خبر او، يعنـی اسـت اين شـما روی پيش راه هـای
بـه ديگـران برسـانيد. ديگـران را بـه او وجـود بـركات او و خبـر
برای عنوان پناه را به حاضـر زنده و امامی «خداوند، بگوئيـد كه:
دهيم او قرار سـايه در خود را كه دسـتـور داده و به ما ما برگزيده
آخـرت و دنيـا سـعادتهـای يابيـم و به نجات درماندگیها از تا

دسـتيابيـم.»

داريم امامی زنده «ما كه: بگوئيد خود و اطرافيان دوستان به
فراخوانده خالصانه و چون اسـت حاضر همواره بينادالن نزد كه
رنـج و میگشـايد و غـم مشـكل مینمايـد، راه شـود، میآيـد و

میزدايـد.»

او بـركات و نـزد اسـت زنـده شـما بـه آنهـا بگوئيـد: «امـام
هسـت، شـفا هسـت، هدايت هسـت، دارد. علم وجود فراوانـی
و غنا هم هست، رفاقت و انس هسـت، هست، حمايت شـفاعت
میبخشـد، قناعت هم شـما هم غنا و به يعنی هسـت، هم قناعت
وجود نعمـت ديگر هزار هزاران و گنجهـا اين تمـام او آری نـزد
او عطايای از را دامنهای خود و شـويد متوسـل او به دارد. پس

پـركنيـد!»

منتقل يكديگر به به درستی را اين پيام اگر كه باشـيد مطمئن
عمومی مان ه توجّ نماييم يـادآوری به هم را آن پی در پی و كنيـم
كعبه اين نتيجه، در و بيشـتر خواهد شد عليه السـالم زمان امام به
و خواهد بود پرشـور زائرانی شـاهد پيش بيش از شـده فراموش

گشـت. خواهد زدوده مردم گالب توسـل با غربتش غبار

م!
نيـ

یك
ـار

راي
او

ـد
يايي

ب



٣٢

فهرست  

م!
نيـ

یك
ـار

راي
او

ـد
يايي

ب



٣٣

فهرست  

قـدم زد كعبه خواهی شوق گر به بيابـان در
مخور غم گر كند خار مغيالن ســرزنشها

نمیشود! ميسر گنج رنج نابرده
در را خداوند آن كـه اسـت پرنعمتی گنج السـالم، عليه زمان امـام
امور  تمام برای اصـالح شـده كه ما توصيه اسـت. به نهاده ما ميـان
يـاری بجوئيم. حضرت آن از و كنيم مراجعـه به ايشـان زندگيمان
اسـتمداد  او خالصانه از ما اسـت. اگر امام» به «تمسـک معنای اين
اسـت. زمين در خدا خليفه او كرد. خواهد ياريمان او يقينـاً كنيـم،
است بهشت عصاره او ماست. ميان در خداوند بخشنده دسـت او
به دسـتيابی آيا اما اسـت. داده قرار ما برای دنيا هميـن كـه خـدا در
اين از شـدن بهرهمند آيا و امكانپذير اسـت؟ بدون رنج گنج، اين

ميسر است؟ دغدغه بهشت بیهيچ

داخل بهشـت كـه كردهايـد گمـان «آيـا خداونـد میفرمايـد:
در را شـما پيشـينيانِ كه آزمونهايی هنـوز كـه حالـی در می شـويد
و گرفتاریها دچـار آنها اسـت؟ روی نداده شـما برای برگرفـت،

افتادند.»(١٠) و تزلزل لغزش به و شدند بيچاره كننده سختیهای

كه به حـد همين به كردهانـد گمان مـردم «آيا نيـز میفرمايـد:
نخواهند دچار امتحـان كافی اسـت و آورديـم ايمـان زبـان گفتند

شد؟»(١١)

كسـی رايگان به را آخرت بهشـت خداوند نيسـت. نـه! چنين
را مهدی امـام همچون پرنعمتی گنـج ترتيب همين بـه و نمی دهـد
برخـورداری از بلكه برای نمیگـذارد، كسـی اختيار در نيـز ارزان
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میآزمايد. را انسانها او پرفايده محضر

سطوح  و باد- درجات فدايش ما جانهای -كه امام از استفاده
تناسـب، به درجه هر در مرحله و در هر خداونـد دارد، و متفـاوت

میآزمايد. را ما

جانشـينان پيامبران و خانـه به كسـی كه هر بود كه اگـر چنيـن
از (اعم میخواسـت را هرچـه بالفاصله میكـرد، ايشـان مراجعه
كافر باقی ديگر يک آيا مینمـود، دريافت معنوی) ی و مادّ حوايـج
شخصی منافع برای جلب مسلماً سودجويان بیايمان نيز میماند؟
كسـب برای حتی و می افكندند اقامت رحل بزرگان اين در آسـتانه
اگر میگرفتنـد. پيشـی مؤمنـان حقيقی نيز برخـی از منافـع بيشـتر
آنها آيا و هم داشـت؟ ارزشـی مدعيانی چنين ايمان بود آيـا چنيـن
حقيقی مؤمنان آيا اين فرض صورت بودند؟ در هم ثوابی مسـتحق
صورت آن در میشـدند؟ ايمـان بازشـناخته از مدعيـان دروغيـن
به و داشـتند را خدا اوليای كينـه باطن در كه دنياپرسـتانی چه  بسـا
ديگران از امامان مراجعه به پيامبـران و در میبردند، حسـد ايشـان
نزديکتر و نزديـک آنان به خـود را با دورويی و میگرفتنـد پيشـی

ببرند.(١٢) بهره بيشتر آنها كرامات گنجينه از تا میساختند،

از راستين سـرانجام مؤمن تا كرده اراده خداوند كه آنجا ا از امّ
لبريز گوناگون آزمونهای از را دنيا گردد، تفكيک دروغين مدعـی
به را مؤمنان ايمان عيار آزمايش ها اين پرحرارت بوته در و سـاخته

میسنجد. روزگار حوادث با رويارويی چگونگی و صبر محک

خدا! دارد، خيرهكنندهای و شگفت تقدير عجب كه راستی
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ميان عليهالسـالم، در امام چون گنجی قراردادن يکسـو با از
كرده باز پرنعمت از اين گنج بهرهمنـدی سـوی به را ما مردم راه ما
اين در و رنجهايـی سـنگها دادن قـرار با ديگـر سـوی اسـت و از
و میكند كوتاه بینظير اين گنجِ رسيدن به از را دست نااهالن راه،

میآزمايد. مشتاقان واقعی را صبوری

در هم رنج دارد، حقيقت و هسـت كه گنج گونه همـان آری،
دارد. وجود گنج به رسيدن راه

تازه كه كسانی نيست كردن نااميد و گفتار ترساندن اين هدف
تشويق و دادن نيرو هدف، بلكه دارد. وجود گنجی چنين دريافتهاند
با اينكه به و آن گنج به رسيدن راه در به پايداری است افرادی چنين
هدف نشوند. و نااميد خسته جستجوی آن موانع از با مواجه شـدن
باشـيم كه خداوند آگاه و بدانيم را خود ايمان ارزش كه اسـت اين
«دعـا» مثال مطلب اين فهـم برای میآزمايـد. صبـر با را ايمـان مـا

خوبی است.

شک تواناست و ما مشـكالت حل بر خدا كه شـک نداريم ما
مشـكالت تا من بخواهيد از كنيد و كه دعا ما گفته به او كه نداريـم
شـما دعاهای به من فرموده او كـه نداريم كنم. شـک حـل شـما را
در خواسـتهايم، از خدا چيزی بار كه هر ا آيا امّ داد. خواهـم پاسـخ
كه داده نشان است؟ تجربه شـده ما داده به ما خواسـته لحظه همان
داليل از يكی نمیرسـد. ما فوری به خداوند پاسـخ وقتها خيلی
اينكه او بـه خداوند، بودن شـنوا ما به ايمان اسـت كـه ايـن امر اين
اينكه تواناسـت و ما مشـكل حل بر او و اينكه وعده نمیكند خلف
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شود. آزموده نيازهاست، برآورنده او

مخفی ما برخی از دعاهـای پـس در را گنـج اجابت خداونـد
بخشـد تداوم خود بـا را مـا پيوند رهگـذر، اين از تـا كـرده اسـت
گنج دعا، اوليـن با اگـر بگذارد. سـنجش به را مـا و شـدت ايمـان
عنوان به را خـود كـردن ارزش دعا ديگر شـود، داده ما بـه اجابـت
را اجابت خداونـد، همين دليل بـه میدهد. دسـت از يـک عبادت
كه اسـت اين كالم اين معنی اسـت. كرده ما پنهان دعاهای ميان در
در تنها الهی مغفرت ا امّ میكنيم، مغفرت طلب او از بار هفتاد مثالً
آنهاسـت به يک از كدام نيسـت معلوم كه بار هفتاد اين از يكی اثـر
موقعيتی هيچ در دعا به شده كه دين توصيه در لذا میشود. عطا ما
دعايی همان دل در اجابـت كه دارد امكان نكنيم، زيرا كم توجهـی
دعا در شده كه توصيه نيز نمیگيريم. جدی را آن ما باشد كه پنهان
از پس كسی اگر باشيم، زيرا داشته تداوم پافشاری و اصرار، كردن
اعالن خود رسماً بردارد، طلب از دست و شود دعا خسته از مدتی
كه خالصه اين است. شده نااميد او كمک و متعال حق از كه كرده
نااميد و خسته در آن تداوم از كه است كردن اين دعا درسـت رسـم
از الهی عنايات خورشيد سـرانجام كه باشيم داشته يقين و نشـويم

درخشيد. خواهد ابرها پس

و عليهالسـالم بـه امام عصر توسـل مورد در هميـن وضعيت
به  تمسـک راه در دارد. خداسـت- وجود خليفه -كه او به تمسـک

میشود. آزموده محک صبر ايمان مؤمنان با نيز زمان امام

ما توسالت به ناحيه مقدسـه امام عصر عليه السـالم از گاهی
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در كه نبريم از ياد تا می شود داده پاسخ خيلی سريع و صريح خيلی
حقيقتاً معصوم پيامبرزاده اين از و هست خبرهايی واقعاً درگاه اين
يا میشود به توسـالت ما، تأخير پاسـخ در نيز گاه برمی آيد. كارها

نمیشود. ماست برآورده نظر مورد كه نحوی دقيقاً به ما خواسته

آنها از برخی كه بدانيـم بايد تغييرها و تأخيرها ايـن در مـورد
بر تنها و نمیدانيم خـود اسـت كه حكمتهايی بر بنا و ما به سـود
در پاسخ ها تأخير گاه نيز میشود. ما روشن برای گذشت زمان اثر
است الهی امتحان ما نيست، نظر كه مورد شكلی به پاسـخگويی يا
عليه السـالم عصر امام نسـبت به حقانيت در اعتقادمان ما تـا يقيـن
از احوال عصر امام اينكه به ما باور كه شود روشن تا آزموده شود؛
است و چقدر عميق پوشيده نيست، او ما از اخبار است و ما مطلع
اندازه چه او اهل بيت درباره و رسـول و خدا ما به گفتههای ايمـان

است. ريشهدار

صفات از كـه غيب» بـه بزرگتريـن مصاديـق «ايمـان يكـی از
خداوند اسـت. غايب امام امامت به ايمان برگزيده اسـت، بندگان
به كه هستند كسانی وصف میكند: «متقين چنين قرآن در را متقين

و...»(١٣) میآورند ايمان غيب

اينكه به اعتقاد و زميـن روی بر امـام غايب حضور به عقيـده
نمونههای از بزرگترين است، برقرار عصر نيز همين در او امامت
و دوزخ حتمی بودن بهشت به عقيده اسـت. چنانكه به غيب ايمان
چنين باشـيم از نمونههای كـرده يا لمس را ديـده آنها بـدون اينكـه
حق دوزخ و بهشـت كه فرموده راسـتگو پيامبر اگر ايمانی اسـت.
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اسـت همين طور آن ايمان میآوريم، و به میپذيريم را آن ما اسـت
قيامت روز كـه همواره تـا میدهد خبر مـا به خدا پيامبر وقتـی كـه
آنها بـرای عنـوان پناه به من خانـواده افراد از يكـی مـردم در ميـان
و جويند توسـل به او میتوانند من امـت داشـت و خواهد حضور
در غيب به ما باشـد. ايمان در غيبت آنكه ولو شـوند از او بهرهمند
در و به آن كنيم پيامبر را تصديق اسـت كه گفتار معنی اين به اينجا
نديده باشـيم ظاهر در را آنكه آن امام ولو عمل پايبند شـويم دل و
و اثر مدتی برای ولو آن كه بمانيم معتقد به او توسل بودن مفيد به و

نبينيم. خود چشم به را توسل اين فايده

امكان اسـت غايب زمان مـا امام چـون كه بپنداريـم مـا نبايـد
ما بود همه حضـرت ظاهر آن و اگر ندارد وجود ايشـان از اسـتفاده
اشتباه چند جهت از فكر اين میكرديم. استفاده به راحتی ايشـان از

است.

اين معنی به جامعه در ظهور علنی ائمـه كه جهـت ايـن اول از
تجربه نباشد. ميان در ايشان هيچ امتحانی از استفاده برای كه نيست
مردم برای كه نشان میدهد امام پيشين و يازده پيامبر روزگار مردم
كه بسـيار میشـده چه و وجود داشـته امتحاناتی نيـز آن روزگاران
ايشـان فرزندان اميرالمؤمنين و پيامبر و كنار معدودی در افراد تنها
در و نكـرده، عبور امتحانات صافـی از ديگران میماندنـد و باقـی

میماندند.(١۴) محروم بزرگان آن از بهرهمندی از نتيجه

ايشان نيست. غيبت امام نيز مانع استفاده از بابت كه از اين دوم
در ولو امام خورشـيد بودن اسـتفاده قابل مؤيد پيامبر گفتار صريح
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خبر خويش به يـاران مجلسـی در حضرت آن اسـت. عصر غيبت
غيبتی ايشـان دوازدهمين و فرمود كه داد خـود از دوازده جانشـين
كه پرسـيد از پيامبر انصاری عبدالله بن كرد. جابر خواهد طوالنی
پيامبر گردند؟ بهرهمند او از میتوانند او شيعيان غيبت، وجود با آيا
فرمودند كه بايد عميقاً مورد عنايت روشـن به او و محكم پاسـخی
مرا كه كسـی به آن قسـم «آری پيامبر فرمودند: گيرد. قرار ما توجه
از غيبتش عصر در او شيعيان خدا!) به قسم (يعنی برگزيد نبوت به
شيعيان  میگيرند.» تجربه پرتو واليتش نور از و میگردند منتفع او
مانع اسـتفاده بزرگوار غيبت آن كرده كه تاريخ ثابـت طول هـم در
از داشته اند، ايشان به مداوم توسالت كه كسانی نيست و ايشـان از
بيشتر در اينكه بردهاند. نهايت بهرههای فراوان حضرت آن محضر
و حقيقی جدی، به توسـلی موكول آن حضرت اسـتفاده از موارد،
است. گشته ميسر آزمايشهايی طی از پس و است بوده خالصانه

در تمامی شـيعه، برای همـواره پيشـين ائمه مگر م اينكـه سـوّ
اين صورت در خير، ماً مسـلّ بودند، دسترسـی قابل جهان سراسـر
و حاكـم بوده اسـت نيـز ايشـان زندگـی غيبـت بـر برخـی از آثـار
امكان وجـود و اصل رودررو، ارتبـاط كـه نبود امـكان همانگونـه
مواليمان امام غيبت نمیبرد، سؤال زير را ايشان به روحانی ل توسّ
نجستن ل توسّ و پايبندی عدم برای مجوزی نيز السـالم عليه عصر

گرديد. نخواهد ايشان به

اين عصر هسـتيم، امـام از بهرهمنـدی طالـب راسـتی اگـر بـه
نيز عصر آن برای زيـرا نيندازيم، تأخير به ظهورش زمـان تـا كار را
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با را حضرت آن سـوی اقبال به اسـت. بياييم پيـش در آزمونهايـی
نبايد را امروز كار كه بگيريم جدی همين حاال از ايشـان به توسـل
از را ما آن و طوالنی بودن راه مبادا سختیهای و واگذاشت به فردا

نمیشود. ر ميسّ گنج نابرده رنج، كه؛ دارد باز طلب
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كشيد میبايد دلـدار مـقدم انتــظار
كشيد میبايد بسيار جفا وفاداری در

غذايی سخت رژيمهای از درسی
كتاب بودم حاضر نوشـتن مجموعه مشـغول كه در زمانی درسـت
صد از بيـش سـاعات اوليه همـان در كـه رسـيد دسـتم جالبـی بـه
«معجزهای عنـوان كتاب خواندم. و عالقه با دقت را آن صفحـهی
جالبی اين كتاب توصيههای عملی الغرها» بود. در و چاقها برای
وجود داشته باشند، متناسب اندامی دارند دوست كه كسـانی برای
و  اسـت قطع رقعی در ٣۶٧ صفحه كتـاب صفحـات تعـداد دارد.
گرانقيمتی  كتـاب نسـبت، به و دارد ٣۴٠٠٠ ريال معـادل قيمتـی

شمار میآيد. به

ديدم كـه بود اين كـرد، جلب خـود مـرا به توجه كـه نكتـه ای
و رسـيده اسـت هجدهم چاپ به كوتاهی مدت ظـرف ايـن كتاب
و دوهزار نه هجدهم چاپ نشـر كتاب در شـمارگان آنكه جالب تر

است. نسخه دههزار بلكه هزار سه

گستردهی هموطنان به و خوب اسـتقبال دهنده نشـان امر اين
خيلی جالب بود، در برايم بود. آن موضوع در حقيقت اين كتاب و
مناسبی سـطح در ما كشـور در مطالعه به عالقهمندی كه شـرايطی
شوند حاضر مردم از تعداد اين كه شده باعث انگيزهای چه نيسـت

كنند. يک كتاب تقريباً گران هزينه خريد برای

از توجهی قابل درصد امروزه كه برد فرو به فكر مرا امر همين
مالی هزينه های متناسب اندام و سالم بدن داشـتن برای حاضريم ما
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قرار فشار در خود را رعايت رژيمهای سـخت با باشـيم و را پذيرا
ما از خيلی می شـود كه باعث عاملـی آن كردم فكر خـود با دهيـم.
كه اين است شويم متحمل شـدن الغر راه در را بسـياری رنجهای
اهميت از بااليی درجه در ما برای خوشآيند و سـالم اندام داشـتن
همه ما عالوه به میدانيم. گرانبهـا گنج يک منزله به را آن اسـت و
شايسـته گنجی، هر به رسـيدن برای كه داريم قبول خـود در باطـن
توجه كردم  نكته اين متحمل شـويم. وقتی به كه رنجهايی را اسـت
نيستيم. آرزوهايمان رسيدن به راه در و كسلی تنبل مردم ما كه ديدم
آن به رسيدن برای درک كنيم تا بودن چيزی را گنج كه كافی اسـت
فراوان ماههای پی بلكه در و هفتههای پی روزها و بكشيم زحمت
اگر هر يک از ما كه زدم نهيب به خود آن تالش كنيم. كسـب برای
پشـتكاری كه و منطق همين با كنيم، درک را زمان امام بـودن گنـج
به رسيدن برای را و سختیها كه رنجها بود خواهيم حاضر داريم،
فكرها  همين با بخريم. همراه جان به او جانب از فيض كسب و او
آنكه متوجه شـدم نويسـنده جالب و كتاب ادامه میدادم به مطالعه
گنجی ناميده متناسب» را اندام به «دستيابی جای آن در چند كتاب

شد. رنج متحمل آن بايد به رسيدن برای كه

كردهايم  مشـاهده «مـا بـود: آمده ٢٧ كتـاب صفحـه در مثـالً
ضررهای چاقی و مشكالت از فرار و سالمتی انگيزه با كه كسـانی
راه طوالنی و خسـتگیناپذيرند معمـوالً برنامـه میآيند، به سـوی
تحمل را آن رنـج و میدهنـد ادامـه عمر آخـر تـا اغلـب برنامـه را
از اسـت. درآميخته مؤثرتر عواملـی بـا آنان انگيزه زيـرا می كننـد.
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میكنيم توصيه میگذارند راه اين در پا كه افرادی همه به رو همين
آوردن دست به برای كه بدانند و باشند باخبر چاقی ضررهای از كه

نمیشود.» ميسرشان گنج رنج نابرده سالمتی، گنج

رژيمهای همانطور كـه به فكر همه ما كه برسـد روزی كاش
چنيـن رعايـت در خـود را سـالمت هسـتيم و غذايـی مناسـب
بـوده نيز خود ولیّ نعمـت بـه فكر میكنيم، پیگيـری برنامههايـی
دعای باشيم. خسـتگیناپذير تالشـگر و او به سـوی تقرب و برای
خـود قرار روزانه جدی برنامههـای را جـزو او سـالمت و برفـرج
بهسـازی و او ياری جهت در عملـی اقدامات پيگيـری بـا دهيـم و
را مؤثر ی و رژيم جـدّ اسـت، يـک او منتسـب به كه جامعـه شـيعه

هست؟ نيست. نابجايی آرزوی اين كنيم. پيگيری
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بـرسـان بـارانی هـدايت از ابـر رب يا
ميان برخيزم ز گردی چو پيشـتر زانكه

آب از پر چاه آن قصه
چه و شده وانهاده كه ... چاهی «چه بسيار میفرمايد: متعال خدای

است.»(١۵) چنين بلندی كه قصر بسا

از را آنهـا سـتمكاری مـردم اثـر در كـه خداونـد چـه بسـيار
تمام و در است الهی سنت میسـازد. اين محروم خود نعمتهای

است. داشته سابقه امتها

از مردم از شـدن برخـی محروم به شـريفه آيه اين خداونـد در
محروم پی در كه مـیدارد بيان و میكند اشـاره نعمتهای خويش
اين موهبتها در از بسـياری الهی، نعمت های از خطاكاران شـدن
چاههای پرآبی كه فیالمثل است؛ مانده اسـتفاده بدون تاريخ طول
دلوی نمی آيـد، آنها بر سـر پيـدا نمیكند، را آنهـا ديگـر رهگذری
بلندی قصرهـای و فرونمینشـاند؛ عطشـی نمیافكنـد و در آن هـا
با اما نماندهانـد) چاههـا مخفی مانند (و مینوازنـد را كه چشـم ها
آرام در سـايهی آنهـا و نمیكند سـكونت در آنهـا كسـی ايـن حال

نمیگيرد!

از حكايت اول هسـت. چيز دو از حكايت كالم خـدا در ايـن
از حكايت دوم و خـدا از نعمتهـای سـتمكار محروميـت مـردم

نعمتها. ماندن آن بیاستفاده غريب و مهجور،

به آيـه اشـاره آگاهيـم. ظاهـر آيـه ظاهـر اينـک مـا از مفهـوم
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به شـده اقوام هالک از كـه دارد چاههای پرآبـی و قصرهـای بلنـد
چيسـت؟ به از حكايتگر آيه تأويل و باطن اما اسـت، مانده جای
عصر و اسـالم در امت حق كالم مصداق عينی و نمونه تعبير ديگر

چيزهايی است؟ چه يا چيز حاضر چه

وانهاده كه "چاهـی از «منظور كـه: آمده اهلبيت در روايـات
از "قصر و مقصـود میكند اختيار كه سـكوت شـده" امامی اسـت

سـخن خود را  كه اسـت فرموده امامی اشـاره به آن بلندی" كه خدا
مینمايد.»(١۶) ابراز

مجتبـی عليهما حسـن امام اميرالمؤمنيـن و نمونـه بـه عنـوان
راه علناً به مردم را و بودند حاكم مسـلمانان كه زمانی در السـالم،
به بلند و مرتفع قصرهای آن از میكردند، نمونههايـی دعوت حـق
يزيد نيز حكومت عصر در عليه السالم حسـين امام شـمار میآيند.
حضرت اسـت. آن آشـكار و بلند قصرهـای از آن ديگـر نمونـهای

كرد. سخن خود را به امت ابراز آشكارا

عسـكری و امام امام هادی، امامانی همچون ديگـر از طرفـی
هستند از آب چاههای پر آن از نمونههايی زمان عليهم السـالم امام
را امامـت خويش روزگار ايـن بزرگـواران ماندهاند. كـه متـروک

گذراندهاند. خفا و سكوت در عمدتاً

نه كه اسـت شـده اين بيان شـريفه آيه در كه دردناكی حقيقت
آن بلكه ماندهاند، بیاسـتفاده و متروک آب پر از اين چاههای  تنهـا
شدهاند. رها بیاستفاده و مهجور چنين نيز بلند و آشكار قصرهای
آن و هم آب از چاههـای پـر آن هـم كه اشـاره شـده در آيـه شـريفه
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اسـت سـادهانگاری ماندهاند. غريب و مهجور مرتفـع، قصرهـای
امام يا مجتبی حسـن امام يا اميرالمؤمنين مردم زمـان كـه بپنداريـم
را بزرگواران آن شـده ابراز سـخنان عموماً السـالم عليهم حسـين
ظاهر اجتماع صحنه علنـی در را آنهـا چون و میخريدند بـه جـان

میبردند. آنان از را كافی بهره میديدند،

كنار در را او نصيحتهـای السـالم علـی عليـه آيـا اطرافيـان
هواداری آيا مدعيان پذيرفتند؟ اول خليفه بدعتهای دو گذاشـتن
معاويـه كـه دروغ پـرداز بـا سـپاه نبـرد در او را مـوال بينـش ژرف
سـپاهيان نهادند؟ آيا حرمت بودند، كـرده نيزهها سـر بر را قرآن هـا
درسـتی فرامی خواند، به جهاد به را آن ها كـه هنگامی مجتبی امـام
آنها سسـتعنصری آيا در آن هنگام كه گفتند؟ و لبيک را دعوتش
درباره او تصميـم بر كرد، باوفايش سـخت ياران و امـام بـر كار را
ياری طلبی امام حسـين نـدای آيا نهادنـد؟ گـردن رغبت صلـح بـه
زينالعابدين، آيـا پاسـخ داده شـد؟ به درسـتی كربال در بـن علـی
عليهم امامان ديگر و رضا امام كاظم، امام صادق، امام باقرالعلوم،
آنها كه اين بابت از آيا خود بودند؟ عصر مردم كانون توجه السالم،
آنها گرد و از می دانسـتند را قدر آنهـا مـردم آشـكار بودند ظاهـر و
امام به و بيزار از يزيد نخست، كوفه مگر مردم نمیشدند؟ پراكنده
برای خدا نعمـت را علی بن حسـين مگر نبودند؟ اميـدوار حسـين
فرانخواندند؟ خويـش سـرزمين به را خود نمیدانسـتند؟ مگـر او
آری نكردند. پايداری او مردانه از بهرهمند شدن راه در اما خواندند
به دستيابی برای و الهی اند گنج غايب چه و باشند ظاهر چه امامان
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بسيارند چه اما گذاشت. سـر پشت را امتحاناتی آنان بايد سـاحت
میبازند. را خود ايمان امتحان ها اين در كه كسانی

السالم عليه امام زمان اسـتفاده از مسـير در هم برای ما امروز
اين دارد. قـرار بزرگی بودن امامـت او امتحان برقرار بـه و اعتقـاد
گرفته اسـت. شـكل زمان پنهانزيسـتی امـام و غيبـت امتحـان بـا
كليّه بروز از مانـع را غيبت او آنجاسـت كه امتحان لغـزشگاه اين
و مراجعه به توسل، نسبت غيبت عصر در و او بدانيم بركات و آثار
بپنداريم كه اگر به عالوه بورزيم. و كوتاهی تعلّل ايشان به تمسـک
بهره مند از او بود بدون اين كه امتحانی در كار باشـد ظاهر ما امـام

 میشديم.

برای كافی و الزم كه شرط كسانی بودن پندار بیپايه شاهد بر
مردم است كه اوالً عموم اين میدانند او ظهور امام را تنها از استفاده
استفاده از ايشان و وانهادند را آنها پيشين ظهور امامان روزگار در
از اسـتفاده بودن امام، شـرط كافی برای ظاهر شـايان نبردند. (پس
روزگار همين در كه شـيعيانی تاريخ، شـهادت به او نيسـت.) ثانياً
ايشان بهره از داشتهاند زمان امام به جدی و عميق توسالت غيبت،
از اسـتفاده برای الزم شـرط امام، بودن ظاهر (پس میبرند. برده و
نكردن استفاده برای موجهی دليل غيبت، آنكه خالصه نيست.) او
فيض كسب برای قهری عاملی ظهور نيز چنانكه نيسـت، از امام ما

نمیباشد. امام از

غربت قصه شـده»، وانهاده كـه آب از پـر چـاه «آن آری قصـه
را او قدر نادانـان كه داناسـت مرد قصه همان و زمان ماسـت امـام
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نمیجويند. سود او نيازمندان، از دانش و نمیدانند

كالم رمزگشايی از و صادق كه در تفسير امام كالم به كنيم رو
آيه «معنای است: فرموده فرونهاده شـده» آن «چاه های درباره حق
از و نمی كند مراجعه او به عالمی كه كسـی بسيار چه اسـت: چنين

نمیبرد.» بهره او علم

و كنيم مراجعه زمانمان امام «بياييد بـه می كنم: تكرار  بـاز هم
بهره ببريم.»  بركات او و ديگر علم، هدايت از

دارد. پـی در فايده ايشـان دو به مـا «مراجعـه و بـاز میگويـم:
و محبت اهل نزد كه او، از غربت رفع دوم و ما برای اول سـعادت

نخست است.» فايده بر مقدم دوم واليت فايده

حضوری ديدار به زمـان موكول امام به «مراجعه و میگويـم:
امام، به ـل توسّ و ک تمسّ نيسـت. ايشـان شـريف جسـم و مالقات
عصر پيامبر در فرمـوده به نيسـت، بلكه غيبت يافتن نيازمنـد پايـان
بهره مند و پرتو گرفت حضرت واليت آن نور از نيز میتوان غيبت

شد.»

تصميمات تمـام در زمـان! امام شـيعه میگويم: «ای و بـا تـو
با و كنی با دلـت كـه میخواهی اقـدام كاری زندگـی ات و بـه هـر
صاحب يا بگو و پيوند بـزن ملكوتی ابرمـرد به آن خـود را زبانـت،
و باشـم موفق كار و در اين تصميم ايـن در درياب! تا مـرا الزمـان!

گيرم.» قرار متعال حق عنايت مورد

سـختی و بیرنج پرمايه معدن اين از بردن «بهره و میگويـم:
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و پايداری تـالش گنـج از راه رسـيدن بـه اين پس در هـم نيسـت،
مپرهيز.»(١٧)

معدن و نـور ايـن منبع به شـيعيان مـا مراجعـات آری، هرچـه
از اين شده و بركات مشاهده آثار و هرچه بيشتر شود و خير، بيشتر
فزونی به رو او بـه ت امّ و رغبت شـوق زيادتر گردد، كريم مـوالی
آن حضرت، غربت از ما محروميت رفع همپای خواهد گذاشت و
رشـدی چنان به كاش ای گشـت. خواهد كم ما در ميان نيز ايشـان
غربت از باشـيم و دلآزرده خودمان محروميت از گرديم كـه نائـل

دلآزردهتر! اماممان
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به صف صف خود نگر، كه دسته دسته، پای به زير
كـف بـه سـر گرفتهايــم طـرف، هـر ستادهايـم

الشريف) فرجه تعالی الله (عجل عصر امام ياری برای راه پنج
فرمود: تعالی خداوند است كه نقل قدسی كلمه ای در

برپا مـرا حق كه كسـانی هسـتند مـن، نـزد بنـدگان «محبوب تريـنِ
كـه اسـت محمـد افـراد، ايـن گرامیتريـنِ و برتريـن داشـته اند، و
بـرادر محمد مرتضی او علی از بعـد و اسـت خالئق آقـای سـيد و
به را كـه حق راسـتين، امامان ديگر علی پـس از اسـت و مصطفـی
(يعنی آنان كه قرار دارند كسـانی از ايشـان بعد رتبه در پا میدارند.
يـاری میكنند دسـتيابی به حقشـان برای را او) جانشـينان و پيامبر
را و اهل بيتش) پيامبر كه آنان (يعنی هستند كسـانی بعد و در درجه
و ياری اهلبيت را اگرچه بيزارند، دشمنانشـان از و دارند دوسـت

باشند.»(١٨) نكرده نصرت

درجهای باالترين كه درمیيابيم بلندمرتبه خدای گفتار ايـن از
اهلبيت يـاری «رتبـه يابـد دسـت بـدان میتوانـد كـه يـک شـيعه
دشـمنان بغض و اهل بيـت رتبـه «محبـت اسـت و عليهم السـالم»

است. و ياریگری» «نصرت مرتبه از رتبهای پايينتر ايشان»

از و زمانشـان را دارند امام محبت خود دل در شـيعيان عمـوم
حضرت آن ياری توفيق آنها عموم ليكن بيزارند، هم ايشان دشمنان
مرتبه محبت مقام از باالتر كه نمیدانيم اصالً ما از خيلی ندارند. را
عصر» وجود ياری امام «مقام يعنی نصرت» نام «مقام به ديگری هم
عصر امام ورزيدن به محبت بـر عالوه كه بدانيم بسـا اگر دارد. چه
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يابيم. پس يكی از  كار توفيق اين بـه كنيم، اقدام نيز او به ياری بايـد
عصر دوستداران امام و است كه شيعيان اين آگاه رسالتهای افراد
گوشزد كنند آنها به و نمايند دعوت ايشان از هواداری و به ياری را
و ثواب است و امام مقام دوستداران باالتر از امام ياوران «مقام كه:
است. بيشتر به آنها خدا نسـبت و محبت باالتر خدا نزد آنها ارزش
بلكه نكنيم، اكتفا حضرتـش به قلبی محبت به ما كـه پس سزاسـت

بپيونديم.» حضرتش ياوران جمع به عمل در

و  دانسـتيم را عصر» امام «ياری ارزش و اهميت اينكه  پس از
چگونه كه می آيد پيش سؤال اين كنيم اقدام كار اين به كه خواستيم
دوش ايشـان از باری كرد، السـالم را ياری عليه زمان میتوان امام

ساخت. زائل ايشان غمهای از غمی و برداشت

پاسخش چون اما مواجهاند، آن با خيلیها كه است سؤالی اين
در بزنند. دسـت راه عملی در اين نمیتوانند به اقدامی نمیدانند را
دارد وجود گلوگاه هايی و گردنهها نصرت مقام به دسـتيابی مسـير
به موفق عمل در و می ماننـد باز آن ها از از گذركردن كـه بسـياری،
اسـت اين از بی خبری و جهل گلوگاه، اوليـن اين كار نمی شـوند.
دارد رسـمی جايگاه اسـالم دين در عصر امام يـاری كـه نصرت و
امام میتواند چگونه كه شخص بداند اسـت گلوگاه، اين و دومين

كند. ياری را

و عمومی فراگير به پنج راه كه بر اين است قصد اين گفتار در
اين  خصوصيت كنيم. فداه- اشـاره عصر-ارواحنا امام ياری برای
همه شيعيان معنی كه اين به آنهاست، شدن شـيوهها قابليت فراگير
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و كنند عمل به آنها میتوانند غيرمتخصصـان و متخصصان اعـم از
سازند.  خود نصيب عصر را امام نشان ياری الهی عنايت به

اين قرارند: از ياری امام عصر عليه السالم در شيوه پنج اين

جهت از ديگـران دعـوت عصر: يـاری امـام شـيوه ١. اوليـن
عليهالسالم. زمان بركات امام از شدن بهرهمند

حالوت و كرده درک را وجود امام عصر نعمت كه شيعه ای هر
ديگران به را اين نعمت وجود می تواند چشيده باشد، را او عنايات
السالم عليه زمان امام به كه با توسل كند دعوت آنها از و دهد خبر
عليه زمـان امام به ديگـران ارجاع بهرهمنـد گردنـد. از عنايـات او
سـاده بسـيار كاری مادی و معنويشـان رفع نياز های برای السـالم
فراهم را السالم عليه امام قدرشناسی امت از زمينه اين كار اسـت.
از است، مؤثر بسيار كريم موالی اين در غربتزدايی از می آورد و

میآيد. شمار به عصر امام ياری نوعی خود نوبه به رو اين

عليه زمـان امام از تجليـل عصر: امـام ياری شـيوه ٢. دوميـن
جامعه در السالم

زمان امـام از بزرگداشـت و تجليل در میتواند هـر شـيعه ای
عصر در (يعنی گراميداشـت امام اين كار بكوشـد. جامعه در خود
را به ايشـان همگانی توجه و میكاهد مـوال آن جامعـه)، از غربت

میكند. بيشتر

جهـت ابراز به را خود از نام امـام تابلويی می توانيـم همـه مـا
نصب محل كار يا خانه در ايشـان از تجليل و امـام عصر بـه ارادت
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كنيم.

احتـرام از آن بـا هنـگام ذكر نام ايشـان به میتوانيـم همـه مـا
بفرستيم. درود و صلوات او نماييم و بر ياد حضرت

لقب يعنـی ايشـان خاص نام هنگام بـردن همـه میتوانيـم بـه
فرج برای و كنيم احترام ادای نهيم، سر بر دسـت برخيزيم، «قائم»

ايشان دعا كنيم.(١٩)

همچـون ايشـان بـه منسـوب روزهـای در همـه می توانيـم
ويژه مراسـم برگزاری عيدغدير با جمعـه و روزهای نيمهشـعبان،
يادآور شـويم. به يكديگر و امامت او را حضرت، واليت آن برای
در آن میتوانيم باشيم مراسمی چنين برگزاركننده نتوانيم حتی اگر
بخشيم. رونق آن به خالصانه خود با حضور الاقل يا كنيم خدمت

عليهالسالم امام عصر و بزرگداشت از كار ها، تجليل اين همه
است. حضرت آن ياری از شيوههای شيوهای و می آيد شمار به

زمـان امام شـيعيـان يـاری عصر: امام ٣. سـومين شيوه ياری
السالم عليه

السالم به گرفتاری عليه زمان امام دغدغه های از مهمی بخش
عليه زمان امام خانواده شـيعيان، میشـود. ايشـان مربوط شـيعيان
خود فرزندان مانند را ايشـان حضرت آن میآيند. شمار به السـالم
از و آنها اندوهگين میشـود واسـطه گرفتاری به می دارد، دوسـت

میگردد. و نجات آنان شاد پيروزی بابت

ائمه شيعيان خوشـحال كردن كه شـده بيان اهلبيت در تعاليم
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شيعيان از عيادت ديدار و آنهاست، كردن خود خوشحال حكم در
به مالی كمـک و اهلبيت اسـت خود و عيادت از در حكـم ديـدار
السـالم عليه زمان به خود امام منزله كمک مالی به گرفتار شـيعيان

است.

عصر-كـه امـام شـيعيان بـه كسـی نسـبت اگـر بـر ايـن مبنـا
گويی  وظيفه كنـد، غيـرت و بـاد- احسـاس فدايـش جانهايمـان
به و ورزيـده غيرت عصـر امام نسـبت بـه پاسداشـت حريم خـود

است. رسانده ياری ايشان شخص

شـيعيان به ياری السـالم، عليه زمان امام به نيـت ياری بياييـد
عزت در زمان امام به خدمت نيت به و بشـتابيم حضرت آن گرفتار

نهيم. پيش گام از كوشاتر شيعه به جامعهی بخشيدن

بودن زينت السـالم: عليه عصر امام ياری شـيوه ۴. چهارميـن
از و پرهيز درسـتكاری در جديت وسـيلهی به الزمان صاحب برای

زشت. رفتارهای

فاحش زشـت كاری های گناهان بزرگ و خصوص گناهان به
و هسـتند زمان امام بـه منتسـب كه سـر بزند كسـانی ناحيه اگـر از
را در نزد بزرگوار آن آبـروی میروند، شـمار حضرت به آن شـيعه
در میسـازد. آزرده را آن عزيز دل میافكند و مخاطره به بيگانگان
عزت به شيعيان پرهيزكاری و خويشـتنداری مقابل، درسـتكاری،
میسازد. همه را شاد موال قلب آن میافزايد و جامعه در عصر امام
ايشـان تربيتی مكتب عصر و امام آبـروی حفظ برای مـا میتوانيـم
دو و تالش دقت كارهای زشت، از و پرهيز درسـتكاری به نسـبت
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كنيم، را ياری وقت خـود امام گونه، بديـن و باشـيم داشـته چندان
خويشـتنداری با فرمود: «مرا خويش يـاران به اميرمؤمنان چنانكـه

كنيد.»(٢٠) ياری خوبیها] و تالش [در راه زشتیها] [نسبت به

ياریهای آسـمانی جلب عصر: امام يـاری شـيوه ۵. پنجمين
السالم عليه زمان امام برای

رفع بال صدقـه) همان (يا فقـرا به كمک كـه همـه مـا میدانيم
بال عصر در رفع امام از طرف صدقه با دادن میكند، پس میتوانيم

برداريم. گام شريفش وجود از

عصر امـام فرج دعـا، در تعجيـل كه میدانيـم نيـز همـهی مـا
و دعا به می توانيم پس است، مؤثر كار ايشـان در گشـايش و ايجاد
فرج كه بخواهيم از خدا آوريم و مرتباً الهـی روی نيايـش در درگاه
شريفش از وجود را گرفتاری و غمّ و همّ و اندازد به پيش را ايشان

سازد. زايل كلی به

بهترين از بـرای امام عصر، خـود ياری جلب جـذب يـاران و
اگر بتوانيم خصوص به میآيد، شمار به عصر امام شيوههای ياری

كنيم. تمنا از فضل خدا را ياری اين

عصر ياری امام در فراگير راه عمومی و پنج ديگر پايان، بار در
به كه میخواهيم بـزرگ خدای و از میكنيم مرور را ارواحنـا فداه

كند. ارزانی بدانها را توفيق عمل ما همهی

عصر بركات امام از شدن بهرهمند جهت از ديگران دعوت .١
عليهالسالم.

م!
نيـ

یك
ـار

راي
او

ـد
يايي

ب



٥٧

فهرست  

جامعه. در زمان عليه السالم امام از تجليل .٢

عليه السالم. عصر امام شيعيان ياری .٣

در جديـت بـه وسـيله صاحب الزمـان بـرای ۴. زينـت بـودن
زشت. رفتارهای پرهيز از و درستكاری

به خصوص بـه عصر آسـمانی برای امام ۵. جلـب ياری های
و صدقه. وسيله دعا
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بود خاک كف پايش تاج سر من آنكه
آيـد بـاز سـرم به گر بكنـم پادشاهی

باد. فدايش كه جانهايمان عصر امام از تجليل
زمان عليه بـه امام اين اسـت كه قلبی ما «وظيفه میفرمود: بزرگـی
محبت بچه هايمان به كه اندازه ای به باشيم، داشته محبت السـالم،
همان به داريم خـود دوسـتان و رفقا به كه قدر محبتی به يا داريـم؛
او باشـيم.» فداه، محبت داشـته بقية الله ارواحنا حضرت به اندازه
فراق در كه انسـان اسـت اين قلبی محبت آثار از «يكـی می گفـت:
و دلشكسته و گرفته و مغموم و مهموم میشود؛ غمناک محبوبش
نه؟ يا هست شما در اين آيا كنيد. نگاه خود به شـما میشـود. متأثر
فكرش كه گاهی و هستيد مغموم و مهموم زمانتان امام فراق در آيا
ما «چـرا محبوب ما در دسـترس كه: میآييد گريـه بـه را میكنيـد،
كند؛ عمل خودش شؤون سلطنتی به و او برويم خدمتش تا نيسـت
بگيرد؛ از ظالم مظلـوم را داد كند؛ امور فتق رتـق و و حكم فرمايـی
ظهور هنـگام در حضرت آن (كارهايی كـه رسـيدگی كنـد فقرا را

هستند؟» غيبت فعالً در حضرت آن چرا و خواهند فرمود)

میشويد؟ غمزده و گريان و غصهدار و مهموم وقت آن

و و هفته مـاه و سـال نيسـت و در شـما حالت اگر اين ببينيد!
اينكه به برسـد چه -تا نيسـتيد او به فكر و اصـالً میگـذرد روزهـا
كنيد- پس به  فراقش گريه و در بريزيد و اشک را بخوريد غصهاش
اين گفته ايد... با دروغ كنيد، محبت ادعای اگر و محبت نداريد او

بكنيد.» را خود كار حساب نشانه،
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آدم كه اسـت اين محبت آثار از «يكی میفرمود: آن دلسـوخته
از و ببرد را او اسـم میخواهد دلش و محبوبش اسـت به ياد دائـم
يوسـف به -كه حضرت يعقوب شـود. گفته سـخن و شـود او ياد

از  شود؛ برده يوسف اسم دائماً میخواست داشـت- دلش محبت
نشـان و دشـمن، خودی و بيگانه، دوسـت و مرد، زن ديوار، در و

داشـت-  دوسـت را -كه يوسـف نيز و اسـم يوسـف بيايد. زليخا
خود كـه بچه نيز شـما آيد. پيش يوسـف بحث می خواسـت دائمـاً
پيش از او هميشـه صحبـت میخواهد دلتان را دوسـت می داريـد
دلتان دائماً باشـد، شـده هم مهندس و دكتر او اگر مخصوصاً آيد.
چنان دكتر كردند؛ آقـای چنين مهنـدس آقای می خواهـد بگوييـد:
و محترم مـردم، ميان در محبوبش میخواهد دلـش انسـان گفتند!
خدا به را شـما بشـود. زياد دائماً جلوهاش و باشـد م معظّ و ز معـزّّ

هستيد؟ زمانتان همينطور به امام نسبت آيا قسم

حضرت دائماً اسم می خواهد دلتان بداريد، دوسـت او را اگر
تا برسـد مردم گـوش عظمتش به شـوكت و و جـالل بـرده شـود؛
آن ترويج راه، اين در و بشـوند مهربان او عالقه مند بشـوند؛ مردم به

بشود. چنين كه میكنيد حضرت

همه از پول نيسـت؛ و قلم به زبان منحصر هم ترويج حضرت
زمان امام نـام سـفره پهـن كنيد؛ به جمعه، روزهای اسـت. باالتـر
تحت علما را سادات مخصوصاً علم، اهل از تا چند ارواحنا فداه.
از بعد و مفصلی بدهيد چای و شير كنيد. ندبه دعوت دعای عنوان
عليه امام زمان ديگر بحث سـاعت دو يكی بدهيد تا چاشـتی دعا،
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زمان امام و تجليل تعظيم بدهيد. اين خود، بعد ناهار بشود. السالم
بزرگوار است. آن واليت ساحت به مردم تشويق السالم و عليه

میخواهد دلتـان آنطور كه بودهايـد؟ وقت اينطور آيا هيـچ
توجه او به مـردم و بشـود موصوف و معروف و بزرگ فرزندتـان،
زمانتان امام ترويج فكـر در اين، يا يکپنجاهم يکدهم كنند، پيـدا
برويد نبودهايد، اگر دعايم و ملتمس شـما از بوده ايد، اگر بودهايد؟

بكنيد. فكری خود برای

با نماز از كه صرفـاً بعـد نمی شـود لفظ به كـه پيونـد رابطـه و
يكی رضا و امام حسين، يكی به امام اشاره يكی به تا سـه انگشـت،
متوجه دل شود. بايد تمام و بكنيد السالم عليهم الزمان صاحب به
كه هيچ، خـورده پيوند و رفته زمان امـام به طرف دلت اگـر باشـد.
می گويی اگر بكن. برو برای خودت فكـری نخورده، پيوند و اگـر
ميوه های و خـورده اسـت، نشـانهاش پيوند حضـرت آن قلبـت بـا
به پيوند تو اثـر بر كه شـيرينی ميوه آن كجاسـت كـو؟... شـيرينش
بده! را نشـان آن باشـد؟ آمده وجود به عصر امـام الهوتی شـجره
عصر عليهالسالم نمايان امام تجلی ديوار وجودت، و در كجای از
پيوند اگر كجـا؟ از پولت؟ از قدمـت؟ از زبانت؟ شـده اسـت؟ از

كن. نظر در رفتارت تجديد است، نگرفته

در -كه را او جـای باشـی؛ مغموم و مهموم فـراق او در بايـد
بسـط فرمانروايان -كه و حكمرانان ميان اسـت- در غيبت پرده ی
بودن  بسـته از و باز اسـت) خالی ببينی دستشـان دارند- (يعنی يد
نمیبينـم، يا را محبوبم چـرا كـه: شـود غصهناک دسـت او، دلت
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نمیشناسم؟ و میبينم

چه و كجا میدانسـتم كاش ای ...» میخوانيد: ندبه دعای در
و زمين كدامين و گرفت و آرام خواهد قرار تو ظهور به دلها وقت
رضوٰی كوه آيا به داشته است؟ پنهان در خود را خاک تو كدامين يا
باری، هسـتی؟ وٰی و يا در (كوه) ذیطُ غير آن؟ يا و گرفتهای جای

نبينم...» را و تو ببينم را خلق است كه دشوار من بر

عمل نـه، بايد اسـت؟ لفظ همين آيا می خوانی، كـه را اين هـا
بلنـد آوازه قدم پـول و و را بـا زبـان و قلم حضـرت آن كنيـد و نـام

كنيد.»(٢١)

بـه او نسـبت انسـانها عمـوم -كـه از امامـی آری تجليـل 
و هـواداران دوسـتداران وظايـف از يكـی غافلنـد- و بزرگـیاش
هر به تا خود بدانـد وظيفه بايـد ما از يک هـر و آن حضـرت اسـت
اگر كه بدانيم دهـد. خود حركتی نشـان از راه اين در وجـه ممكـن
عليه عصر امام يـاوران شـمار در ناممان توفيق يافتيم و كار بـه اين
نزد رسـول آخرت و دنيا در شـد، او ثبت خدمتگزاران و السـالم
قرار تعالی خداوند خاص مورد عنايت و بود خواهيم روسفيد خدا

گرفت. خواهيم

انجام شـكلها سـادهترين به میتوان را زمـان امام از تجليـل
اتاق يـا حتـی پذيرايـی منـزل يـا كار در اتـاق میتوانيـم داد. مثـالً
باشـد، او زيبای نام های از يكی حـاوی تابلويی كه خصوصیمـان
برای عزيزترين كسـی كه كه نشـان دهيـم كار اين با نصـب كنيـم و
اسـت. به الزمان صاحب دارد، وجـود اتاق، اين يا خانـه اهـل اين
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ياوران نيسـت، غريب كلی به او كه بكشـيم ديگران رخ خودمان و
خود سـپاه در سپهسـاالر سـلطان هر آری، و هوادارانـی هم دارد.
او اليق سرداری برای اگر ما لشگر. سـياهی و هم سـردار دارد هم
به لشگر او سياهی و هوادار كه  كاری كنيم میتوانيم الاقل نباشيم

آييم. شمار

سـاده ای نوع السـالم، عليه عصر امام نام از تابلو يـک نصـب
كه باشيم يقين داشـته ايشـان اسـت. از هواداری اظهار و از تجليل
ضبط و ثبت الهی دفتر در وجهـش به كمترين ولو هواداری ها ايـن
كه اسـت ارزشـمند وقتی كارها اين كه میدانيم شـد. البته خواهد
قصد به بلكه قصـد رياكاری به نه خالصانه، و همـراه با توجه قلبی

خضوع در پيشگاه حضرتش باشد. اظهار تواضع و

وارد دوسـتانم از يكی خصوصی مناسـبتی در اتـاق به روزی
نـام دلانگيز و كرده نصب زيبا تابلويـی سـرش باالی ديدم شـدم.
خط به قـاب آن در محمد» آل «قائـم يعنی عصر عليهالسـالم امـام
ديده زياد دسـت تابلوها البته از اين من اسـت. شده خوش نوشـته
يک بيت هم خودش آن دوسـت عزيز، كه ولی در آنجا ديدم بـودم
باد فدايش جان هايمان كه عصر امام نام پائين را آن و نوشـته شـعر
كه اكنون و منقلـب گرديـدم خواندم كه را چسـبانده اسـت. شـعر
كه بار هر دارم و خاطر به را آن هنوز میگذرد، آن ماجرا از سال ها

بود: شعر چنين ياد میآورم، دلم میلرزد. آن را به صحنه آن

تو» قدم فدای باد من سر يعنی نمودم               نقش را تو نام سرم «باالی

بگويد به من و خودش به بود توانسـته شـعر پرمحتوا اين او با
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فرهنگی باالی عادت يک سر و از بدون هدف نه را تابلو من اين كه
داشتهام. پيامی و هدف اين كار بلكه از كردهام، نصب خودم سر

قدوم ارزانـی را جان خـود و سـر كـه من اسـت اين پيـام مـن
افتخار عقيده اين به و میدانم آلمحمد قائم و فاطمه مهدی مبارک

میكنم.

میدهد، را كه انجام هركاری انسـان كه خوب اسـت چه آری
چسباندن گاهی باشـد. نيت و قصد با همراه روی عادت بلكه از نه
ما عادت بـرای قبيل هم و كارهايـی از ايـن تابلـو نصـب پوسـتر و
قصد نيت و با را نيـز نيک كارهای خوب كـه همين می شـود و چه

دهيم. انجام

اينكه و بـود السـالم عليه عصر امام از سـخن دربـاره تجليـل
بزرگداشت برای راهی هر از بايد عليه السالم عصر امام دوسـتدار
آن نام بر تابلوی مشتمل نصب بگيرد. بهره ارواحنا فداه عصر امام

است. قبيل اين از نمونهای تنها حضرت

آن نام وقتی خيلیها كـه اسـت تجليل همين از ديگر نمونه ای
يا میفرستند صلوات میشـود، برده بزرگوارش پدران حضرت و
السـالم، امام زمان عليه امام میگويند مثـالً می كنند و او سـالم بر
باد، فدايش ما جانهای كـه زمان امام او باد، بر درود خدا كـه زمـان

سازد. را نزديک فرجش كه خدا زمان امام

حضرت (يعنی قائم آن هنگام ذكر نام خـاص به خاسـتن بـه پا
نيز شـيوهای ديگر اسـت.) قيام كننده و خيزنده پـا به معنای كـه بـه
روزی نقل شده شمار میآيد، چنانكه حضرت به آن تجليل از برای
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ياد الزمان صاحب حضرت از السـالم عليه صادق امام مجلس در
اسم آن احترام تعظيم و خاطر به عليه السالم صادق پس امام شـد،

ايستادند.(٢٢) پا به حضرت

ادب رعايت و برخاسـت و نشسـت در آن حضرت احترام به
می باشـد. امكان پذير مختلـف شـيوههای بـه حضرت محضـر آن
تقرب ايشان، برابر در بدنی خضوع وسـيله به ما كه اسـت روشـن
و محترم بـزرگ و آفريده را او می جوييـم كـه را خدايـی بـه سـوی
می جويم تقرب من خدايا! «بار می خوانيم: دعايی در است. داشته
به و فروتن، با بدنـی وليت درگاه بـه و خاضع بـا دلی بـه درگاه تو

متواضع»(٢٣) با قلبی هدايت كننده امامان

زمان امام كه منتسـب به در روزهايی خاص برگزاری مراسـم
عيدغدير و نيمهشـعبان، جمعهها خصوص به اسـت السـالم عليه

میآيد. شمار به حضرت آن بزرگداشت از ديگری نمونههای

نيز ايشان به اسـتفاده از نامهای منتسـب با فرزندان نامگذاری
نامهايی اسـت. جامعه عزيز در آن تجليـل از ابـراز عالقه و نوعـی
مهدی اميـرش كه كسـی امير مهـدی (يعنی مهديه، چـون مهـدی،
كه يار كسـی (يعنی مهديـار محمدمهـدی، عليـه السـالم اسـت)،
زمان امام (چراكـه صالحه و صالـح و اسـت) ارواحنافداه مهـدی
ارواحنا امام عصر مرتبط با نامهای از نظاير آنها اسـت) و اباصالح
از اسـتفاده بر عالوه میتوان دختران نام گذاری در فداه میباشـد.
عليهما مادر امـام زمان نامهای از صالحـه و مهديه چون نام هايـی
مليكه) (يا همان مليكا نرگس)، همان (يا همچون نرجس السـالم
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سوسن بهره گرفت. و

صاحبـان ايـن بـه توجـه نشـانه جامعـه در نامهـا ترويـج ايـن
چنين السـالم در عصـر عليه امام كه اسـت بيانگـر آن نام هاسـت و
آن در كـه جامعهای عكس هوادارانی دارد. بـه و پايـگاه جامعـهای
غافل جامعهای نباشـد، نامها اينگونه از موجه، خبری دليل بـدون

به شمار می رود. به امام عصر نسبت

حضـرت جلوه آن دربـاره بلند محتواهـای سـرودن شـعر بـا
امام صادق از اسـت. السـالم عليه زمان امام تجليـل از از ديگـری
يک بيت درباره مـا «هركس فرمودنـد: كـه شـده عليه السـالم نقل
خواهد بهشت در خانهای) بيتی (يعنی او برای خداوند بگويد شعر

ساخت.»(٢۴)

جهت ابراز شـوق به تنها مـا اشـعار محتوای كه شـده توصيـه
از بخشـی كه اسـت خوب چه نشـود. محدود حضـرت آن ديـدار
باشـد. زمان امام مناقب بيان و كماالت وصـف در مهدوی اشـعار
باشـد. عصر امام بـه تمسـک و توسـل به تشـويق در بخشـی ديگر
حضرت آن ظهور برای دعای به امت ترغيب جهت در هم بخشـی
وجود ما گذشـتگان اشـعار در مضامين اينگونه يابـد. اختصـاص

ما باشد. راه الگوی و می تواند دارد

ديوانی كاشانی، فيض محسن مال مرحوم شـيعی نامدار عالم
ناب اشـعار از برخی ديوان اين در ايشـان مهدی دارد. شـوق به نام
مهدوی داده است. بوی و به آنها رنگ و برگزيده خواجه حافظ را
از و نمونـهای میزند مـوج مزبور اشـعار عصر در امـام از تجليـل
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میآيد. شمار به ايشان مناقب بيان و عصر امام بزرگداشت

امام عصر بـا كسـانيكه از نكـردن هـواداری و دوری گزيـدن
است. عصر امام از جانبداری نوعی نيز ندارند كاری

عصر امـام دشـمنان مخالفـت با جسـتن و بيـزاری برائـت و
حضرت آن هواخواهـی ديگـری از شـكل آنان جنـاح و تضعيـف

است.

و ما میآيـد مـا بـر از هـر يـک عهـده از تجليلهـا ايـن گونـه
بشتابيم. امام عصر ياری به شيوهها با اين میتوانيم

را فرجش خداوند عصر-كه از امـام تجليل كوتاه سـخن آنكه
وظيفه  شـيعه جامعه در حضرت آن نزديک سـازد- و بزرگداشـت
موالی آن از و هواداری ياری مصاديق و از اسـت شـيعيان ما همه
و كار نصيبمان شـود اين توفيق كه باشـد میآيد. شـمار به بزرگوار
گردد. پيش زدوده از بيش حضرتش نورانی سـيمای از غربت غبار

العالمين. رب يا م!آمين
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عليه السالم امام عصر احيای امر
ايشـان» امر ، «احيای عصر عليه السـالم ياری امام راههای از يكی
ايشـان مكتب سـاختن زنده معنی بـه اسـت. احيـای امـر اهلبيت
و خاص نگاهی ثمره شـيعه مكتب می باشـد. شـيعه) (يعنی مكتب
چيزی تشيع اسـت. اكرم پيامبر آموزههای به انحرافات، از خالص
برای بشر جانب حق از خدا رسول كه ناب اسالم همان جز نيست
تحريف را از گذر زمـان آن در اهلبيـت و بـه ارمغان آورده اسـت

ما سپردهاند. دست به كرده و حفاظت

جامعه آلـه، و عليـه الله صلـی اسـالم پـس از رحلـت پيامبـر
ظاهـر ادعای در كسـانيكه از عدهای و گشـت فتنه دچـار اسـالمی
جامعه ناديده رهبـری درباره را پيامبر وصايای داشـتند، مسـلمانی
برای گروه ايـن زدند. تكيه اداره امت مسـند ناحق بر و بـه گرفتنـد
احاديث نشر و نقل غاصبانه حكومت خويش، ماهيت كردن مخفی
عدهای به تنها دوره ايـن در و كردند سـالها ممنوع را برای پيامبـر
نقل اجازه نهـاد، نام درباری روحانيان را آنهـا كه میتوان خـاص
سانسور، كتمان سياسـت با درباری راويان شـد. اين داده احاديث
حكام مدح احاديث دروغيـن در جعـل و الفاظ تحريـف حقايـق،
كردند. تن جامعـه بـه پوسـتينی وارونه همچـون اسـالم را زمـان،
مكتب خلفا می توان پیافكندند، دربـاری عالمان كه اين را مكتبـی

ناميد. قدرتمداران) و حاكمان مدرسه (يعنی

ديگری جريـان آغاز، انحرافی، از همـان سـير ايـن در مقابـل
كرده حفظ تاريخ بسـتر در خود را حيات همواره كه داشـت وجود
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و میشـد رهبری پيامبر اهل بيت پـاک توسـط جريان اسـت. ايـن
دارد. نام يا مكتب تشيع اهلبيت مكتب

معتقدند پيامبر تعاليم بر بنا مكتب تشـيع پيروان يعنی شـيعيان
انسان دوازده تاريخ، امتداد در اصيل اسالم حفظ برای خداوند كه
ديگری از پس آنها را يكی و برگزيده اسـت را واالمقام و معصـوم
سـنت و كتاب حافظ و تعاليـم پيامبـر وارث علـوم قـرآن، حامـل

است. ساخته

اين عالمـان معصوم از زميـن هيچـگاه كـه معتقدنـد شـيعيان
پيوسـته به هم سلسـلهای همچون آنها و نمیشـود و خالـی نشـده

هستند. و بوده حافظ اصالت آن و اسالم حامی

صلی اكرم پيامبـر توسـط افراد، اين كه دارند اعتقـاد شـيعيان
اميرالمؤمنين اولينِ ايشـان معرفی شـدهاند. و آله معين و عليه الله
فرجه تعالی الله عجل مهدی ايشان امام آخرينِ و السالم عليه علی

میباشد. الشريف

نگه داشتن روشن برای بزرگواران اين همگی معتقدند شيعيان
نبوی نشـر علوم با و كرده تالش بـود شايسـته چنانكه آئين، چـراغ
از هيچ گاه ريختهاند كـه پی را مكتبی عالمانـی واالمقـام و تربيـت
چيزی تشـيع روی بدين شـد. و نخواهد نشـده محو تاريخ صفحه

نيست. پيامبر اسالم همان جز

در درجهی زمان، هر در را شيعی و حراست از اسالم حفظ بار
حقيقت كـه اوسـت میكشـد. دوش به زمان آن زنـدهی اول امـام
آشكار غيرمستقيم يا مستقيم طور به خويش پيروان برای را اسـالم
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پيوند دارند، او كسانیكه با برای را بودن بدعتها باطل میسازد و
به دارند و پيوند با او برای كسـانیكه میكنم! (تأكيد میكند. برمال

ندارند!) خود بر شيعه را تنها نام و متوسلند! او

اهلبيت احاديث راويـان اين زمان، زنده امـام از بعد در رتبـه
حراست بار خويش زمان امام پشتيبانی به كه هسـتند دين و عالمان
با كه پرهيـزكاری عالمان دارند. دوش را بـه مكتـب از و حفاظـت
عليه زمان ياوران امـام آشـنايند، ايشـان مكتب و اهلبيت روايات

نگهداشتن تشيعاند. در زنده السالم

رفت و علما كه با شيعيانی احاديث، و حافظان عالمان پس از
سفارش به آن را يكديگر میآموزند و اهلبيت را مكتب دارند و آمد

میدارند. نگه زنده را اهلبيت مكتب كه هستند كسانی میكنند،

عليهم اهلبيت نگهداشـتن مكتب زنده مسـئوليت از آنجا كه
در كسانی كه تمام اسـت، عصر زنده امام اصل برعهده در السـالم
اهلبيت) مكتب و رونق بخشـيدن بـه سـاختن زنده (يعنی اين راه
مكتب دانشپژوهان و دانشوران از (اعم می كنند فداكاری و تالش

می آيند. شمار به عصر امام ياوران شيعه)

«امرنا» اصطالح خويش با نـاب مكتب از السـالم عليهم ائمه
هركسی مختلف فرمودهاند بيانهای به و ياد كردهاند ما) امر (يعنی
و عنايت رحمـت مورد زنـده كند، را مكتـب ما) ما (يعنی كـه امـر

است. پروردگار خاص

عهده امام هر زمان بر اصل مكتب در گفتيم كه زنده نگهداشتن
گرفته اهلبيت از را خود هم كه علم عالمی راستا همين در و است
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زمان كه امام است كسانی از میدهد، انتقال شيعيان به ديگر را آن و
شيعيانی همچنين میكند. ياری تشيع مكتب نگهداشتن زنده در را
از را اهلبيت و تعاليم میكننـد آمد و رفت پرهيزكار عالمان با كـه
شـمار به مكتب تشـيع احيای در عصر امام می آموزند، ياوران آنان

میروند.

از درخواست و از عالمان دعوت تشـكيل جلسـات و اينان با
آن از درسـت نتيجهگيریهای و اهلبيـت نقل روايات بـرای آنـان
ياران از خود نوبه به و دارند نقش اهلبيت امر احيای در روايـات،

شمار میآيند. عصر به امام

امام راههای يـاری مهمتريـن از يكـی كـه گشـت پس روشـن
با سـو يک از اين كار كه اسـت ايشـان مكتب عصر، زنده سـاختن
با ديگر سـوی از خبره و مبلغان و عالمان احاديث و تـالش ناقـالن
نشستهای مداوم و جلسات و تشكيل افراد گونه اين به مراجعه ما

بود. آموختن مكتب اهلبيت شدنی خواهد جهت

از بيش تا دهد توفيـق ما عالمان به كه از خداونـد می خواهيـم
و به بپردازند علوم ايشان تعليم و رهنمودهای اهلبيت نقل پيش به
يادگيری هدف علما به بـا ارتباط در برقراری كه دهد توفيق نيز مـا
آن از گرفتـن و رنـگ آن كلمـات معانـی درک سـخنان اهلبيـت،

باشيم. كوشاتر بيانات

كسـانی شـمار در دهد تا توفيق ما به میخواهيم كه از خداوند
گسـترش پذيرش و با و می دهند رونق اهلبيت مكتب كه به درآييم

ياری میكنند. را امام عصر آن،
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در را السـالم عليهم اهلبيت از كلمـات گفتـار سـه در اينجـا
بيت اهل علوم و روايات نقل و علمی نشستهای اهميت تشـكيل
امر و احيای عصر ياری امام در راه كلمـات از نور اين و می آوريـم

میگيريم. پرتو ايشان

روايت اول:

بنشيند مجلسـی در «هركس فرمودند: السـالم رضا عليه امام
روز كه دلها آن میگردد، در زنده آن در مكتب ما) امر ما (يعنی كه

شد.»(٢۵) نخواهد دلمرده میميرند همه

روايت دوم:

فضيل بـه نام خود ياران از به يكـی عليه السـالم صـادق امـام
برای ما را گفتههای میدهيد و تشـكيل جلسـه شـما فرمودند: «آيا
فدايت شـوم. آری داشـت: عرضه فضيل می كنيد؟» نقل يكديگـر
جلسـهای چنين اين فرمـود: «همانا مـن عليهالسـالم امـام صـادق
(يعنی ما أمـر جلسـات) اين برقراری (با پس مـیدارم. را دوسـت
كه را كسی كند رحمت خداوند فضيل ای كنيد! زنده را ما) مكتب

را زنده می سازد.»(٢۶) ما امر

روايت سوم:

به امام صادق عليه السـالم عرضه داشـتم: بن كثير گويد عبّاد
چنين  گفتن قصه حـال در قصهگويی(٢٧) گذشـتم كه كنار از «مـن
بدبخت بنشـيند در آن هركـس كـه اين مجلسـی اسـت می گفـت:
هيچ به وجه! هيچ «به فرمود: السـالم عليه صادق امام نمیشـود.»
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آن از غيـر به خداوند اسـت. خطـا مسـير در وجـه! مجالـس آنها
كه دارد فرشتگانی مینويسند، را بندگان اعمال كه گرامی فرشتگان
محمد آل و كه محمد بگذرند جمعی بر پس هرگاه میزنند، گشت
پس مینشينند توقف كنيد! گويند: يكديگر ياد می كنند، به را (ص)
گردند جدا آنان از چون و آن مجلس بهرهمند میشـوند، از و خود
شركت مراسـم مردگانشان در و كنند عيادت را مجلس آن بيماران
هست مجلسی جلسـهای، چنين كنند. د تفقّ آنان از غائبين و نمايند

نخواهد گرديد.»(٢٨) تيرهبخت بنشيند، آن هركس در كه

و جهت آموختن در تالش با قرار ده كه را از كسانی ما خدايا!
میكنند. ياری را خويش امام اهل بيت مكتب آموزش
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آويختی دل به را مهرم كه ای
ريختـی! آبرويـم گناهـت با

باشيم! عصر امام آبرودار
خصوص به و اهل بيـت به منتسـب نخواهند يا بخواهنـد شـيعيان،
از دم كـه كسـانی رفتار آئينهی در ديگـران هسـتند. امـام زمانشـان
اهلبيـت میزننـد، آثار از پيـروی و ضرورت زمـان واليـت امـام
نزد آنها میگذارنـد. سـنجش نقد و بـه را اهلبيت مكتـب تربيتـی
اهلبيت، بـه گرايش ببينند تـا و تحليل میپردازند تجزيـه خـود به
به كه ماسـت بر از اينرو میدهد. سـوق جهتی چه در انسـان ها را
رفتار مراقب پيش از بيش عصر امام و شـيعيان دوسـتداران عنوان

باشيم. خود

آنها از و بايد ناپسندند زشت و خود به خودی كارهای زشـت
هستيم، عصر امام و اهل بيت به منتسـب كه برای ما اما كرد، پرهيز
مايه آبروريزی ما كار بسيار بدتر است، زيرا زشتی ها شدن به آلوده
نتيجه میگويند: ببينيـد مـردم می شـود. نيز زمان امـام و اهل بيـت

بزنند! چنين كارهايی دست به افراد است كه شيعی اين تربيت

رفتارهای زيرا نيست، درست عوامانه برداشت اين كه هرچند
مكتب او بـه شـيعه) ضرورتـاً غيـر و شـيعه (چه زشـت يـک فـرد
حتی و خـودش اختيار سـوء اسـت بـه ممكن برنمی گـردد، بلكـه
اين حـال بـا ـا امّ كنـد. مكتبـیاش بازگشـت آئيننامـه تخلفـش از
و نوعاً ندارنـد را دقت ها اين جامعـه كه عموم اسـت اين واقعيـت
تردستی و زيركی با نيز دشمن میكنند. نتيجهگيری سطحی بسـيار
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مكتب يک چهره تخريب برای جوامع در موجود سطحینگری از
میكند. استفاده

يک كه اسـت زشـتكارهايی از شـرابخواری نمونه به عنوان
به سـراغ نبايد عاقلبودنش حكم به عاقل انسـان حتی يک و مؤمن
ديگر ارتكاب بـه را انسـان و می كند عقل را زايل آن برود. شـراب
شدت به شراب خوردن از اسالم در می دهد. سوق كارهای زشت
به نيز مسلمانان برخی اما گاه ديده شده كه اسـت. شـده پرهيز داده
انتظار در عقوبتـی كه از آوردهاند. اگر كسـی روی بزرگ گناه ايـن
و باشد آگاه خبر دادهاند آن از رسـول و خدا شـراب خوار اسـت و
خواهد شـراب گريزان شـدن به نزديک از كند توجه عميقـاً بـه آن
وسوسـههايش با نيسـت و بیكار ميان اين در شـيطان نيز شـد، اما
ما ماده كثيـف بيااليد. اين بـه لب مسـلمان! كه يک میكنـد كاری
افتاده خيابانی بی هوش در كنار و ديديم كه مست را مسـلمانی اگر
مسلمانی پای به را او شـرابخواری كه اسـت سـزاوار آيا  اسـت،
كنيم چـه اما اسـت، غلـط نتيجهگيـری ايـن او بگذاريـم؟ مسـلماً
نتيجهگيریها گونـه ايـن از تشـيع دشـمنان و اسـالم كـه دشـمنان
در كارشـان مسـلمانان میشـود گفته كه شـنيدهايم بارها می كنند.
درسـت مذهبی كارهايشـان فالن اقليت پيروان اما میكنند، دزدی
در كه مذهبی خودم با برخی از اقليتهـای مـن (گو اينكه اسـت.
افراد آن و داشـتهام ستد و داد هستند، خوشنام بسـيار معامالتشـان
برای قولنامـه و قول برهـم زدن و تهمـت القـای و از دروغگويـی
اسالم كجای در به راستی نداشتند.) هيچ ابايی بيشتر منافع كسـب
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كه در وظايفش مسـلمانی آيا اسـت؟ شـده توصيه در كار به دزدی
اين آنكه میكند يا چنين اسالمی تربيت اساس بر میكند، كوتاهی
همه میدانيم می رود؟ شمار به تخلف نوعی در اسالم زشت رفتار
اسـالم نـدارد، ولی شـاهديم به مكتب ربطـی شـخص دزدی ايـن
نيز برای مذهـب آنها آبروريزی باعـث عمل در افـراد كـه بدكاری

میشود.

ما شـيعيان موظفيم نتيجهگيریها اين گونـه به شـيوع با توجه
دقت كنيم پيـش از بيش و دوچندان خـود، رفتارهای مـورد كـه در
ذاتیاش، خوبی بر درسـتكاری، عالوه در ما جديت كه و بدانيـم
ما، زشتكاری بیپروايی و و میباشد نيز امام عصر ياری درحكم
اجتماعی مكتب ذاتیاش، تضعيف كننده موقعيـت قبـح بر عـالوه

نيز هست. جامعه شيعه در

وحـی خدمـت خانـدان در خانـه سـابقاً كـه يكـی از كسـانی
نزد و برای كمـک گرفتـن بـود شـده مالی مشـكل می كـرد دچـار
گاهی بود كـه كسـی شـخص اين آمد. السـالم امـام صـادق عليـه
به بدون اينكه ضمناً او كمک كردند و امام به شرابخواری میكرد.

فرمودند: او به كنند، تصريح او شرابخواری

اما اسـت، خوب هـر كس كه باشـد، از خـوب كار «فالنـی!
كار داری و ما نسـبت با خوب تر اسـت، چراكه بزند تو سـر اگر از
اگر از تو سر بزند، اما زشت است، باشد، هم از هر كس كه زشت

ما نسبت داری.»(٢٩) با كه زشتتر است، چرا

و فرموده عنايت اصل همين به خود كالم نيز در متعال خدای
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میفرمايد: پيامبر همسران به خطاب

آشكاری زشـت مرتكب كار شـما از هريک پيامبر! زنان «ای
آسـان خدا بر كار اين و میكند برابر دو را او عذاب خداوند شـود،
شـود و رسـولش خدا فرمانبـردار كـه از شـما اسـت. و هـر كس
با همراه رزقـی میدهيم و پـاداش بـه او دوبـار و كار شايسـتهكند،
كه) (بدانيد پيامبـر! زنان ای میكنيم. فراهـم او برای بزرگداشـت

كنيد.»(٣٠) پروا (زشتی ها) از نيستيد، اگر ديگر زنان همانند شما

كسـی كه اين حد در ولو پيامبر بـه انتسـاب كه نيسـت جز اين
زشـتی باشـد، به پيامبر خدمتگـزاران يـا فرزنـدان و از همسـران
خداوند محضـر امـر در اين میدهـد و كارهايـش عمـق و زيبايـی

نيست. پوشيده

و محبـت واليـت دريچـه از اهل بيـت بـه پيامبـر و انتسـاب
رابطه از قویتر جهتی از كه اسـت از وابسـتگی نوعی نيز، ايشـان
فرزند كسی يا همسر كه میتوان پذيرفت نسبی می باشـد. و سـببی
كه نيست قبول اما قابل او نباشـد، رفتاری و اعتقادی مكتب موافق
و عقيدتی از لحاظ را خود ولی رابطه بداند، را شيعه خود شيعهای
انتظار شيعه يک جهت از همين باشد. به خود بريده امام از رفتاری
اهل بيت به ايشان و پيامبر سببی و نسبی بستگان از میرود كه بيش

باشند. شبيه

او بود. صـادق شـيعيان و يـاران امام يكی از مـی ثعَ حبيـب خَ
«بر میفرمود: كه شـنيدم السـالم عليه حضرت صادق از میگويد
حاضر جنازهها بر سر در اطاعت خدا! و كوشش پارسايی باد شما
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به حضور مردم در مسـاجد با و عيادت كنيـد را بيمـاران و شـويد،
خودتان كه برای داريد دوست را چيزی مردم و برای رسـانيد، هم
همسايهاش كه شيعيان شما نمیكند يكی از شرم آيا داريد. دوست

نپردازد؟»(٣١) به او را همسايهاش حق او ولی ادا كند را او حق

میگويد  او اسـت شـيعيان ديگر از يكی نيز بن وهب  معاويـه
از خويشـاوندان دسـته آن با ما كـردم: عرض صـادق بـه حضـرت
رفتار چگونه نيسـتند، شـيعه ولی آميزش دارند، ما با كـه و مردمـی
پيروی آنها از كه خود، آنـان پيشـوايان به كنيد «نگاه فرمود: كنيـم؟
كنيد! همانطور رفتار نيز شما میكنند رفتار آنان هر طور و میكنيد
سـر بر و میروند، غيرشـيعه بيماران عيادت به آنها به خدا سـوگند
نه حق (مطابق آنها زيان و سود به و میگردند حاضر جنازههايشان
برمیگردانند. آنها به را امانتهای آنها و میدهند تعصب!)گواهی
آنها در امانت ندارند درسـتی عقيدهی آنها كه بهانه اين به (يعنـی

نمیكنند.)»(٣٢) خيانت

به من السـالم عليـه صـادق حضرت گويـد: نيـز ام زيـد شـحّ
به گفتار و است من پيروان از ديدی كه مردم از كس هر فرمود: «به
سـفارش را شـما من بگو و مرا برسـان می نمايد، سـالم مـن عمل
در و باشـيد داشـته تقـوی عزوجـل خـدای به می كنـم كـه نسـبت
شـما را من در راه خدا زحمت بكشـيد. دين خود پارسـا باشـيد و
با نيكی و سـجده نمـودن طوالنـی و امانـت اداء بـه راسـتگويی و 
همين آله و عليـه الله صلی محمد زيـرا میكنم، سـفارش همسـايه
پس او به را آن امانت سپرده شما به است. هركه آورده را دستورات
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عليه الله صلی خدا رسول زيرا بدكردار! يا باشد نيک رفتار بدهيد،
دهيد، پس صاحبـش به نيز نخ را سـوزن و كه دسـتور میداد و آلـه
(يعنی آنها مردگان جنازه به و باشـيد، پيوند داشـته خود فاميل و با
و حقوقشان كنيد، عيادت را بيمارانشـان شويد، حاضر غيرشـيعه)
گفتارش در پارسـا و دينش در كه از شـما هركس را بپردازيد، زيرا
مردم با اخالقش و به صاحبش برگرداند را امانت و باشـد راسـتگو
و از میكند شـاد مرا و اين اسـت جعفری اين گويند: خوب باشـد
میگويند: آنها آيد. پديد من (دل) در شـادی شخصی چنين جانب
من برای سـوگند پدرم خدا به اسـت. چنين محمد تربيت جعفر بن
قبيله ای در السـالم كـه عليه علی شـيعيان از يـک هر كه نقـل كـرد
پرداخت آنهـا در همه از و میرفـت به شـمار زينـت آن قبيله بـود، 
به را سپردههايشـان و وصيت ها قبيله اهل همـه و بود، امانـت بهتر
میگفتند: پرسـش میكردی او درباره آنها از چون و او میسـپردند
راستگويی امانت و پرداخت در او باشد؟ كس فالن مثل كه كيست

است.»(٣٣) بهتر ما همه از

اهلبيت آبـروی حفـظ دربـاره صـادق عليـه السـالم از امـام
زينت ما «برای اسـت كه: شده نقل معروفی عبارت عليهمالسـالم

ما نشويد.»(٣۴) ننگ و مايه باشيد

فرمودهاند بزرگواران آن كه است موجود هم متعددی روايات
اعمالتان دقت در بلكه با زبان با نه ما به گرايش ديگران را و محبت
كه شده السالم نقل عليه صادق امام از نمونه عنوان كنيد. به ايجاد

فرمودند: ايشان
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دعـوت خويـش) مذهـب (بـه غيرزبانهايتـان بـا «مـردم را
به نسـبت خويشـتنداری (يعنی ع رَ وَ از شـما كه باشـيد چنان كنيد.
آنها همين، دعوتكننده كه ببينند و نيكـی نماز و تالش و گناهـان)

است.»(٣۵)

بـه كـه شـده بزرگـوار روايـت همـان در خبـر صحيحـی از
تالشـگری، ورع، باد خداترسـی، «بر تو فرمـود: شـيعيان يكـی از
با را مردم همسايهداری! و خوش اخالقی امانتداری، راسـتگويی،
ننگ و باشـيد (ما) زينت نماييد، دعوت خودتان به غيرزبان هايتان

سجود.» و ركوع كردن طوالنی باد بر شما نباشيد، و (ما)

مـا درسـت رفتـار اينكـه دارد بـر داللـت احاديـث همـه ايـن
دارد مثبـت تأثير اهل بيـت مكتب بـه ديگـران گرايـش در شـيعيان
(چه جامعـه در السـالم عليه امـام زمـان آبـروی و ناخـواه و خـواه
و ديگر مـا رفتار گرو در جامعه جهانـی) چـه و محلیمـان جامعـه

سـزاوار است كه  رو اين منتسباند. از ايشـان به كه اسـت كسـانی
بياوريم روی پيش زشتی ها بيش از پرهيز جدی از و درستكاری به

داشته باشيم: نيت دو مورد اين در تالشمان برای و

و از خوبنـد چـون خوبیهـا روی آوريـم بـه اينكـه نيـت اول
روی خوبی ها به اينكه دوم نيت و زشـتند بپرهيزيم چون زشـتیها
آبروی مايه زمان، دوستداران امام از ناحيه خوب رفتار چون آوريم
زشـتی ها بپرهيزيم و از اسـت ايشـان ياری در حكم و آن حضرت
بزرگوار آن آبروريزی برای مايه زمانیها، زشت امام رفتار كه چرا

است. ايشان موقعيت اجتماعی تضعيف موجب و
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عليه زمان امام يـار رفتارمان در دقت با اگر به حـال ما خوشـا
اگر ما حال به موال باشـيم و وای آن زينـت و عزت مايـه السـالم و
السـالم و عصر عليه امام و ننگ مايه عار هرزگی با بیبندوباری و

گرديم. در اجتماع سرشكستگی ايشان باعث

دعوت به حقيقی مؤمن آن بزرگواران و راسـتين شـيعه بياييد
اين راه و در دارنـد انتظـار ما از آنهـا باشـيم كه چنان آنـان باشـيم.
تالش به و بگيريـم سـخت خودمان بـر از خداونـد، بـا اسـتعانت
پسـند را يار كه گرديم چنان كه باشـد دهيم. ادامه و خويشـتنداری

است.

اختصـاص صـادق امـام از ديگـر بـه كالمـی را پايـان مقـال
ايشـان مكتب و امام عصر در ياری ما عمـل سـرلوحه تا می دهيم،

فرمودند: حضرت آن باشد. نيکرفتاری طريق از

تمام و پيرو خواهان اينكه مگر نمی شماريم را مؤمن كسی «ما
از پيروی و گرايش از كه البته بخشـی باشـد. توجـه كنيد ما مكتب
آن به را خود پس است. «پرهيزكاری» و «خويشتنداری» ما مكتب
به و رحمت آرد شما بر تعالی خدای صورت اين در دهيد كه زينت
قرار دهيد و اندوه رنج در دشمنان ما را وسيله خويشتنداری خود،

سازد.»(٣۶) سرافراز را شما خداوند كه
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كردهاند ياری عزم دوستانت
كرده انـد پرهيزكـاری ت همّ

بشتابيم. السالم عليه مهدی امام ياری به پرهيزكاری با
العظمی آيتالله پدر سيسـتانی مجتهد باقر سـيد آيتالله «مرحوم
عليه زمان مبارک امام محضر به تشـرف برای سـيدعلی سيستانی،
آغاز چهل مسجد جمعه و چهل در را ختم زيارت عاشورا السـالم
بوده، ناگهان زيارت مشـغول آخر كه روزهای يكی از در می كنـد.
میكند. نور جلـب را او نظـر مسـجد آن از خانهای نزديک نـوری
خانه می كند. حركـت آن دنبال به داشـت. خانـه تأللـؤ آن از درون
وارد اجـازه با می كوبد و را در اسـت. فقيرانـه ای بـوده كوچـک و
را فرجش خداونـد -كه عصـر اطاق هـا امام از يكـی می شـود. در
و اشکريزان  میرسد خدمت مشـاهده میكند. نزديک سـازد- را
سـفيدی پارچه كـه را جنـازهای می كنـد. كنـار اتاق عرض سـالم
سـالم جواب از بعد حضرت آن میبينـد. كشـيده بودنـد، روی آن
رنجهايی چنيـن و میگردی مـن دنبال «چـرا اينگونه می فرماينـد:
جنازه بـه اشـاره (و باشـيد اين مثل میسـازی؟! وارد را بـر خـود
در ادامه میفرمايد: حضرت آن بيايم.» شما من دنبال میفرمايند) تا
هفت سال پهلوی) شـاه رضا (زمان بیحجابی دوران بانو در «اين

را ببيند.»(٣٧) مرد نامحرم او خانه بيرون نيامد، مبادا از

چه كه می بـرد فرو فكر گونه حكايـات ما را بـه تأمـل در ايـن
چه و اسـت؟ سـاخته دور عليهالسـالم زمان امام از را چيزهايی ما

میكند؟ نزديک ايشان به را ما چيزهايی
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شـيعه، گرانقدر عالم به كـه عليهالسـالم در نامهای زمان امـام
از را كـه ما چيزی «تنها میفرمايند: مفيد نوشـتهاند، شـيخ مرحـوم
ناپسـندی است كارهای میدارد، شـيعيانمان) پوشـيده (يعنی آنان
از آنان و نيست ما خوشـايند كارها آن و ما می رسـد به ايشـان كه از

(٣٨)« الوكيلُ نِعم هو حسبْنا و و الله المستعانْ نمیرود. و انتظار

«اما فرمودهانـد: هميـن نامه از ديگری جـای در آن حضـرت
دهد- در  اطاعتش يـاری در را آنـان خداوند -كـه شـيعيان ما اگـر
باشـند، مصمم و ايشـان گرفته شـده، يكدل كه از پيمانی به وفـای
آنان برای ما ديدار سعادت و نيفتد، تأخير به آنان از ما لقای نعمت
سـرعت نصيبشان به به ما نسـبت و درسـت كامل معرفتی با همراه

گردد.»(٣٩)

و شـيفتگان شـيعه بزرگان از اهوازی بن مهزيار علی مرحـوم
خانهی حج او سـفرهای متعددی بـه بود. السـالم زمان عليه امـام
ديدار شرف مراسم روحانی، آن در كه اين اميد به شد مشـرف خدا
فدايش جانهايمـان ولـی عصر-كـه حضـرت يعنی خـدا حجـت
كسی  خدا خانه در كنار بيسـتم بود كه سـفر در شـود. باد- نصيبش
راهنمايی آرزوهايش به كعبه را او تا او آمد نزد عصر امام جانب از
پرسـيد: او از مهزيار بن علی با مالقات به هنگام امام نماينده كند.
پی در مـن كرد: عرض مهزيـار فرزند می گـردی؟ كـه دنبال تـو به

عالم پوشانده است. از را كه خود امامی هستم

را او خود نيست) تو درست تعبير نه! (اين گفت: نماينده امام
او كه شماست رفتارهای زشت اين بلكه عالم نپوشـانده است، از
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است. شما پنهان كرده از را

در خودمـان خاطـرات بـه را بزرگـوار مـا ايـن كالم تأمـل در
پيش را زشـتمان رفتارهای از تصويـری و میگردانـد بـاز زندگـی
او و از كنيم طلب مغفرت كه از خدا جای دارد چشممان میآورد.
و گرداند ما نصيب را خود آمرزش ولیاش حرمت به كه بخواهيم

فرمايد. عنايت ما معصيت به اجتناب از و طاعت توفيق

امـام، او نماينده مالقـات ابنمهزيار بـا از بعـد چنـد سـاعت
كه گمشـدهاش موالی عزيز و سـرور آن محضر به كه يافت توفيق

يابد. بار میگشت، پیاش در بود سالها

ای كه كنـد شـكايت باز به لب میخواسـت ابنمهزيار شـايد
اينكه با دادی راه محضـر خويش به مرا اينقدر دير چرا من مـوالی
نزد به دلسوختهات را شيعه دارم كه اين تمنا تو از سال است ساليان
شـكايت اين فرصت بود ابن مهزيار هرچـه اما فراخوانی. خويـش
گشود و سخن فرمود، لب به پيشدستی زيرا آن حضرت را نيافت،
و شب ما ابوالحسن! ای نمود: بازگو چنين اين را غمگينش دل راز

آمدی؟ ما نزد دير قدر بوديم، چرا اين تو ورود منتظر روز

نيافته را كسـی كنون تا مـن! مهزيـار عرض كرد: آقای فرزنـد
باشد. شما به سوی من و راهنمای دليل كه بودم

داللـت كند؟!» بعد كه تو را كسـی را نيافتی «آيا فرمود: امـام
اموالتان شما و فرمود: «نه، لكن كشـيد زمين را به مبارک انگشـت
را مؤمنين سـخت گرفتـه، آنان بينوايـان بـر و را فزونـی بخشـيديد
خود بين در را رابطـه خويشـاوندی و كرديد بیچـاره سـرگردان و
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عذری چـه شـما ديگر نداديد)، انجـام رحـم (صلـه از بيـن برديـد
داريد؟!»

امام به میتوانسـت مهزيار پسـر كه چيزی تنها هنـگام در ايـن
میخواهم! عذر توبـه! توبه! بود: كلمات ايـن كند عرض زمانـش

ببخشيد! ناديده بگيريد!

كه بعضی از نبود اگر مهزيار! فرمودند: «ای پسـر امام سـپس
كسانیكه بر تمام میكنيد، استغفار ديگر بعضی برای شـما شيعيان
همانهايی شيعه؛ خاصان جز به میشدند، نابود هستند زمين روی

است.»(۴٠) همانند كردارشان با گفتارشان كه

هسـتيم. زمانمان فرزنـدان امام حكم در بدانيـم بايد همـه مـا
او از كه بدانيم همه بايد دوسـت دارد و را ما او كه بدانيم بايد همه
پيشرفت دلافكار میگردد. ما سـقوط از و خوشحال ما پيشـرفت
مايه سوی ديگر از و ماست سـعادت خود زمينه يکسـو ما از دينی

است. السالم عليه زمان امام قلب قوت و خوشحالی

را زمـان خويش داری امام دوسـت كـه شـيعه ای ای بنابرايـن
گناهان) وسوسـه برابر در ورع (يعنی خويشـتنداری با كنی، ياری
او بـه ياری نيكو) اعمال كسـب جهت تـالش در (يعنـی و اجتهـاد
او حريـم دل در شـادی نسـيم بردار و او بـار غمـی از دل بشـتاب،

برانگيز.

پدرم «من و فرمودند: كه است نقل السالم عليه صادق امام از
شـيعيان از] بـر [جمعی السـالم] عليه باقر امـام [يعنـی ابوجعفـر
و سـلم] و و آله عليه الله [پيغمبراكرم صلی قبـر كـه ميان گذشـتيم
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اينجا در گرداند. شما فدای مرا خداوند گفتم: پدرم به بودند. منبر
حضرت پرسيد: آن دارند. حضور شما مواليان و از شيعيان جمعی
فرمود: مرا می بينـم. و منبر را مابين قبر آنـان گفتم: كجاينـد؟ آنهـا
سـالم ايشـان بر و شـد نزديک آنان به باقر] ببر! پس [امام آنان نزد
آسايش چيرگی و من كه به خدا سوگند فرمود: آنان سـپس به كرد.
جديت و خويشتنداری شما هم به وسيله میدارم. دوست را شـما
دسـت به اسـت خداوند نزد كه آنچه كنيد ياری مرا [در دينـداری]
(در تـالش گناهـان) و به (نسـبت بـا خويشـتنداری مگـر نمی آيـد
او خود دانسـتيد به را امـام هنگامیكـه بندهای و نيكـو)، كارهـای
ابراهيم پدرانم دين و من دين بر شـما سـوگند خدا به نماييد! اقتدا
دين بر خلفا) پيروان (يعنی اينان كه همانطور هستيد، و اسـماعيل
[مكتب] اين كه باد شما بر پس زمان) هسـتند. حاكمان (يعنی آنان

نماييد.»(۴١) ياری و تالش ورع وسيله به را

يكی از  كه درمیيابيم روايـات و حكايات اين مجموعـه ی  از
اجتناب و صالـح كسـب اعمال اهلبيت راه هـای ياری مهم تريـن
شـاد آنان هم قلب وسـيله، بدين بـزرگ اسـت. گناهـان شـديد از
اميرالمؤمنين بيشـتر میشـود. آنـان عـزت و آبـرو هـم می شـود و
فرمان خويـش يـاران به صراحت بـه را نكتـه همين عليـه السـالم
«مرا فرمودند: حضرت آن كـه میخوانيم البالغه نهج در دادهانـد.
نيک) و كارهای (در و تالش به گناهان) (نسـبت خويشـتنداری با

كنيد!»(۴٢) ياری بودن محكم و ورزيدن عفت

يعنی خود زمـان يـاوران امام از تا خواسـتاری اينک شـما كه
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در راه تالش بايد بدانـی كه آيی، شـمار به السـالم عليه مهدی امام
به وظايفت مهمترين از هرزگیها برابر در نفس مهار و نيكـوكاری
بسـتر در كارها را اين اگر كه بدانی بايد خصوص میآيد. به شـمار
دهـی، خداوند انجام او ظهـور و انتظار خـود زمان امـام توجـه به
گوارا پس میفرمايد. ثبت قائم امام آن ياران دفتر در رسماً را نامت
و خدمتگزاری نشـان را تو مبارک باد و رحمت خداوند تو باد بر

عصر. امام ياری

رهنمود چنيـن روايتـی پرمحتوا در صادق عليه السـالم امـام
از كه مـی دارد دوسـت «هركس اسـت: فرموده بيـان را و بشـارتی
كه بايد كـه انتظار كشـد و بايد باشـد، السـالم عليه قائم اصحـاب
اگر رفتار نمايد. پس نيكو اخالق و پرهيـزكاری زمـان انتظار به در
خيزد، به پا مردن او از پس السالم قائم عليه و بميرد شخصی چنين
درک را حضرت آن كه بود خواهد كسی پاداش همچون او پاداش
و اهل كوشش پس است. جانفشانی نموده) محضرش (و در كرده
رحمت مشمول كه گروهی را ای شما گوارا باد باشيد. انتظار اهل

خداونديد.»(۴٣)

شما را! گوارا باد ... و
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آن شاه نباشيد از چشم زدن غافل يک
نباشيـد آگـاه كنـد نگاهـی كه شـايد

ببينيم! السالم عليه زمان امام محضر را در خود
عليه همـراه امام رضـا به بن سـيار می گويـد: نام موسـی كسـی به
در و شنيدم گريهای طوس رسيديم. صدای شهر دروازه به السـالم
عليه امام رضا ناگهان بود. جنازهای آنجا در آن برآمدم. جستجوی
سوی جنازه به و شـدند اسـب پياده از باشـتاب كه را ديدم السـالم
من به آمدنـد و مـا سـوی به سـپس گرفتنـد. دوش بـر را رفتـه، آن

گفتند:

ما را دوسـتان هركـس جنازه يكـی از سـيار! «ای موسـی بـن
از كه روزی همچون و مـیرود بيرون گناهان خود از تشـييع كنـد،

خواهد شد.» گناهان پاک شده، از مادر زاده

مواليـم مردم نهادند. كنـار قبـر بر زميـن در را جنـازه مـردم،
نهاده و او سـينه بـر دسـت و نشسـتند جنازه پيـش و زدنـد را كنـار

فرمودند:

اين از پس و بهشـت به را مژده باد تو فالنی! فرزند «ای فالنی
مباد!» ترسی تو بر لحظه

را اين مرد آيا گردم، فدايت كردم: عرض السـالم امام عليه به
كه) حالی در بشناسـيد او را اسـت ممكن چگونه (و می شناسـيد؟
رضا حضرت ننهادهايد! قدم كنون بر آن تا كه است سرزمينی اينجا

فرمودند:
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بر ما ما شيعيان اعمال كه نمی دانی مگر سـيار! بن موسـی «ای
برای هر تقصيری ما پس میشـود. عرضه شـام و صبح هر امامان،
گذشـت كه متعال میخواهيم خداوند آنهاسـت، از اعمـال كـه در
در برنامههای دينی برای پيشرفت آنها خوب و كار و برای هر كند

میكنيم.» تمنا پاداش خدا از آنان

السالم عليهم و ائمه پيامبر ما توسـط اعمال گزارش بررسـی
خداوند در آيات قرآن است. صريح نيست، بلكه مطابق امر غريبی

میفرمايد: كريم قرآن

(بدانيد امـا بكنيد؛ بخواهيـد، كه كاری بگـو هـر «ای پيامبـر!
خواهند را او و مؤمنان، اعمالتـان رسـول و خداوند زودی به كـه)

ديد.»(۴۴)

خدا پيامبـر از الهـی كالم ايـن فراوانـی در توضيـح روايـات
منظور فرمودهاند آنهـا اسـت. شـده نقل السـالم و اهلبيت عليهم
عليهم می شـود، امامان بـه آنها عرضه مردم اعمال كـه از مؤمنانـی
به مردم در ميان طرف خداوند گواه از شاهد و هستند. آنها السالم
اينكه بر عالوه اعمال ما گزارش روايات، اين بنا به میآيند. شـمار
محضر مرتباً به خاصی نظم با میشود، ضبط و ثبت ديوان الهی در

میگردد. عرضه زمان زنده امام و خدا پيامبر

كـه فرمودنـد: «اعمال شـده نقل السـالم عليه صادق از امـام
محضر به صبح روز هر زشـتكاران) چه نيكان و (چه بنـدگان خدا
و اين خود باشـيد اعمال مراقب پس میشـود، خدا عرضه رسـول
بخواهيد، كه كاری "هر میفرمايـد: كه اسـت خداوند گفتار همان
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را اعمالتان ... او رسول و خداوند زودی به كه) (بدانيد اما بكنيد؛
ديد."»(۴۵) خواهند

رضا نزد امـام كه بـود ابـانِ روغنفـروش، فردی بن عبداللـه
حضرت آن بـه گويـد روزی او داشـت. قربـی ارج و عليه السـالم
«آيا فرمود: امـام كنيد. دعا خانـوادهام من و برای كه عـرض كـردم
شب هر شما كه امور خدا به نمیكنم؟ قسم كه چنين كردهای گمان

میشود.» گزارش من به روز هر و

(برای امام سـنگين آمـد. امام بر من اين كالم گويـد: عبداللـه
خـدای كتـاب «مگـر فرمـود: شـود) برطـرف مـن اينكـه تعجـب
كاری هر بگـو پيامبر! "ای میفرمايـد: كه نخوانـدهای را عزوجـل
او و رسول و خداوند زودی به كه) (بدانيد اما بكنيد؛ كه بخواهيد،

ديد."»(۴۶) خواهند را اعمالتان مؤمنان

امام و پيامبر خدا، نظارت تحت كه برسـيم درک اين ما به اگر
خواهيم كرد نظر تجديد خـود در رفتارهای داريم قرار خـود زمـان
آيا شاد ساخت. خواهيم شاد را خويش موالی دل آنها اصالح با و
اندوهگين آيـا نيسـت؟ و او به ياری و كمک مـوال، نوعی سـاختن
حضرتش گرفتاریهای و به دردهـا دامن زدن نوعی موال، سـاختن
در ما بدی رفتارهای يا خوبی كـه كنيم بايد باور به شـمار نمیآيد؟

می گذارد. يا منفی مثبت تأثير پيغمبرمان زمانمان و امام قلب

عليه صادق امام كه میكند نقل سـماعه به نام شـيعيان از يكی
می آزاريد؟» را خدا پيامبر چرا «شـما میفرمود: جمعی به السـالم
رسول چگونه ما پرسيد برخاست و كالم امام شـنيدن اين با مردی
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اعمال كه نمیدانيـد «مگر فرمود: آن حضـرت میآزاريم؟ را اللـه
در آن گزارش چـون پـس میشـود، گزارش حضـرت آن شـما بـه
را خدا رسول كه باد بر شما آزرده می گردد. كند مشـاهده معصيتی

سازيد.»(۴٧) شادش بلكه ندهيد، آزار

احوال شـيعيان بر هر زمان امام و پيامبر خدا اينكـه به عقيـده
شـده برگرفته متعددی اسـناد و روايـات از دارد، احاطـه آن عصـر
آيـات قرآن روايات موافق و اخبـار ايـن گذشـت چنانچه اسـت و

خبری  موضوع اين به روايات مربوط از ديگر اسـت.(۴٨) نمونهای
امام كه گويد شنيدم او نقل شده است. بصير جناب ابو از كه است
است؟ چطور راشـد حال میفرمود: آفريقا اهل از مردی به صادق
و هم لحاظ جسـمی از هم كه حالی در گفتم ترک او را گفت: مرد
می رساند. سـالم شـما و به داشـت خوبی دينی وضعيت از لحاظ
او مگر گفت: مـرد خدايش رحمت كند! فرمود: صـادق حضرت
امام وقـت؟ كرد: چه عـرض مرد آری. فرمـود: مرده اسـت؟ امـام
قسـم به خدا گفت: مرد تو. آن شـدنِ خارج از روز پس فرمود: دو
بيماری و اثرِ بر انسـان و نداشـت هيچ ناراحتی هم و نبود او بيمار
بود؟ كه مرد آن بصير) پرسيدم: (ابو میميرد! من كه است ناراحتی
میداشـت. دوسـت را ما كه بود ما شـيعيان از يكی او فرمود: امام

فرمود: سپس

و بينا ديدگانـی نسـبت به شـما مـا كه كنيد فكـر «اگـر چنيـن
يک خدا هيچ به قسـم كردهايد. تصور بد شـنوا نداريم، گوشهايی
بدانيد و حاضر نزد خود را ما پس نيست. ما مخفی بر شما از اعمال
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به خير باشيد تا اهل و از دهيد خوب عادت به كارهای خويشتن را
اين را به شيعيان خود فرزندان و كه من شـويد؛ شـناخته صفت اين

میكنم.»(۴٩) سفارش امر

كه اسـت روايتی اسـت، عقيده اين مؤيد كـه ديگـری روايـت
تصريح آن حضـرت اسـت. شـده نقل عليه السـالم مهدی از امـام
از چيز هيچ و شـما آگاهيـم احوال و اخبار بر «ما می فرماينـد كـه:

نيست.» مخفی و پوشيده ما بر شما اوضاع

آگاهی مواليمان بدانيم و محضر در را خود ما اگر راسـتی به
را همـان كارهايی كنيم، حس اعمالمـان تکتک بـر را و نظارتـش

میكرديم؟ تا به حال كه میكنيم

به خود را و ببينيم زمان امام محضر در را خود همـواره بياييـم
اين در اماممان، ساختن شـاد با بياييم دهيم. عادت خوب كارهای

كنيم. ياری را او راه
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مبـاد نيازمنـد طبيبـان نـاز بـه تنـت
گزنـد مبـاد آزردهی وجـود نازكـت

سالمتهمه آفاق،در سالمتتوست
مباد دردمند تو شخص عارضه هيچ به

او سالمت برای صدقه
عرب های مدينه و اهل كه نيست «سزاوار متعال میفرمايد: خدای
تخلف جهاد) (در خدا پيامبر با همراهـی اطراف آن، از باديهنشـين
هيچ  در راه خدا دهنـد، زيرا خود را بر او ترجيح كه مبـادا و ورزنـد
به گرسـنگی دچار يا نيفتنـد رنج به يـا نشـود چيره آنها تشـنگی بـه
دشمن به يا ندارند بر سازد خشمگين را كافران كه قدمی يا نگردند
و شـود نوشـته ايشـان برای صالحی عمل مگر آنكه نبرند، يـورش

نمی سازد.»(۵٠) تباه را نيكوكاران پاداش خداوند يقيناً

كنيد! دقت آيه اين در

شايسـته كه میفرمايد آيه تصريح اين ضمن در متعال خداوند
پيامبر عافيت و راحت بر را خـود عافيت و راحت مؤمنان، نيسـت
را بر خود كه حكم میكنـد نيز به ما وجدان ما دهنـد. ترجيح خـدا
خداپسـندانه روش اين ندهيم. ترجيح خويـش ولینعمت و مـوال
و واقعی خود، شـرط ايمان بر موال مقدم داشـتن و خردپسـند يعنی
درباره وضعيت اسـت. هميـن خدا پيامبر به حقيقی محبـت نشـانه
او زنده جانشين و پيامبر فرزند برگزيده يعنی عليهالسـالم زمان امام

است. جاری نيز

باد- خود  خاندانش و بـر او پروردگار درود -كه رسـول خدا
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اينكه مگر نيابـد دسـت ايمان (كمال) به بندهای «هيچ فرمودهانـد:
خانواده اش از خانوادهام و باشم، محبوبتر خودش از او نزد در من،

باشند.»(۵١) محبوبتر او نزد

پيشـتاز فداه ارواحنـا عصـر امـام محبـت طريـق در آنهـا كـه
به داشـتن محبت زمـان را امام بـه تقـرب بزرگتريـن راز بوده انـد،
دادن ترجيح نيـز واقعی محبت نشـانههای از برترين او دانسـتهاند.
اگر  خود اسـت. تنها بـر خواسـتههای او خواسـتههای و محبـوب
شـد كه خواهد حاضر شـخص شـود، حاكم انسـان بر ايـن حالت
جان انسـان كه اسـت حالت اين در گردد. امام زمانش فداكار يـار
رنج محبوبش از آزادی فديـه را خـود عزيزان و و خانـواده و مـال
السـالم عليه عصر امام به نسـبت فداكارانه يـاری میسـازد. و غم
چنين از نور میشود و كه سيراب است سرچشـمه چنين محبتی از

میگيرد. كه پرتو است ارادتی

شـده ذوب خود محبـوب در چنيـن كـه محـب دلسـوختهای
يا باليی كند جلـب خود سـوی به را بخواهد نعمتی هرگاه باشـد،
خود محبـوب به نگاهـی میكنـد. توقـف نمايـد، دفـع را از خـود
در برخورداری او را و میبيند را او شـرايط و وضعيت میاندازد،

ترجيح میدهد. خود بر باليا از ايمنی و نعمت از

برخـوردار شـوری چنين از كـه (ايمانـی ايمـان اوج مراتـب
و برای  شـده جلوهگر ۶١ هجری كربالی سـال صحنه در اسـت)،
شمار الگو به بهترين باشند زمانشان امام ياور كسانی كه میخواهند

میرود.
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امام كه اسـت باوفايی ياران از بـارز نمونهای بـن علی عبـاس
خواسـتههای كـه حالـی در میدهنـد و ترجيـح خـود خـود را بـر
در نمیكنند. را برآورده خود نشده، خواسته های برآورده امامشـان
از عطش و آسمان میباريد از آتش لهيب پايانی وقتی لحظه های آن
دشمن سپاه آب، آوردن برای علی بن عباس میكشيد، شعله درون
زير به دسـت تشـنگی اوج در نهاد. آب نهـر بـه پـای و را شـكافت
رسـاند، خود نزديک لبهای به را آب امـا چون بنوشـد تا آب برد
پر را مشـک و آب ريخت بر را آب آورد. به ياد را مواليش تشـنگی
تاريخی صحنه اين شد. خيمهگاه برادر روانه به سـوی تشـنه و كرد
عليه حسـين ياران امام و خاندان فداكاریهـای از يـک نمونه تنهـا

كربالست. عرصه در السالم

اين با نيـز آن از پس و كربـال حادثه از راسـتين پيـش شـيعيان
مورد و يافته امامان راه مقام قرب و فداكاریها به وفاداریها گونه
از میتوان مثـال عنوان بـه گرفته اند. قـرار خداوند خاص عنايـت
دريايی او را امام صـادق (كه سـلمان اگر كرد. جناب سـلمان يـاد
قرار ايمان درجه باالترين در شد و سلمان اسـت) خوانده بیكرانه
بر او داشتن مقدم خود و به موالی ارادت همين رهگذر گرفت، از
همچون بخواهد كسـی نيز ما روزگار در اگر اسـت و بوده خودش
شـيوه به موالی اين به بايد شـود، مواليـش مقرب در نـزد سـلمان

بورزد. مهر خود

به گويد: السـالم صـادق عليه امام شـيعيان از رج ـزُ بُ منصـور
ای داشـتم: عرضه عليهالسـالم صـادق ابیعبداللـه امام حضـرت
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فرمود: میشنوم؟ را فارسی سلمان ياد شما از بسيار چه من، آقای
میدانی چرا محمدی! آيا سـلمان بگو بلكه فارسـی سـلمان «نگو
صفت سه «برای فرمود: كردم: نه، میكنم؟» عرض ياد او از بسيار
بر خواسـته اميرالمؤمنين خواسـته داشـتن اول مقدم در او بود. كه

ثروت  بر اهل آن ها برگزيدن و فقرا، داشـتن دوسـت خودش. دوم
بندهی سلمان همانا علما. علم و داشتن دوسـت سـوم و و مكنت،

نبود.»(۵٢) مشركان از و بود، مسلمانی درستكارِ صالحِ

در را عليهالسـالم عصر امام می توان كه اموری از امر دو اما و
ديگری نيايش و و دعا داشت، يكی و مقدم داد ترجيح بر خود آنها

است: گفته شاعر چنانكه صدقه است،

كنند دعا خود به جان گمشده اول كنند      به سوی خدا روی، چو اهل وال

اجابت موضع كه بگيـرد قرار حالتی دلسـوخته در محب اگـر
اگر میدهد و خـود ترجيح بر دعای بر را موال بر دعاسـت، دعای
به را كار اين آيـد فقرا پيش به كمک دادن و صدقـه امـكان او بـرای

میدهد. انجام خود محبوب طرف از و نيابت

كمک نيازمنـدان به كه سـفارش فراوان شـده در آئيـن اسـالم
داده كه خبر ما به پيامبر خدا بدهيم. آنها صدقه به اصطالحاً و كنيم
به نفع كسی را كه خداوند تقدير اين معنی میكند. به بال رفع صدقه
بر تقدير بر نقشه بنا كه بالهايی را و تغيير می دهد میدهد كه صدقه

میسازد. دور او از است، گرفته قرار او راه سر

برای و آن معتقـد هسـتيم تأثيـر و صدقـه بـه همـه مـا نسـبت
نه را دادن صدقه مـا می دهيم. عزيزانمان صدقـه و خـود سـالمت
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كس كه هر رفع بـال از خودمان بلكه بـرای از بـال رفع بـرای فقـط
و مادران پـدران خصوص به میدهيم. عزيز باشـد انجـام ما بـرای
نشـان تجربه میدهند. صدقـه آن ها طرف از و فرزندانشـان بـرای
(يعنی را رياضت ها صدقه دادن سختترين در فرد كه آنجا از داده
به برای هركسـی و راحتی به میدهد، را) انجـام مـال از دل كنـدن
سالمت برای كه حاضريم تنها ما عموم نمیكند. اقدام صدقه دادن
دوستشـان داريم. شـدت به كه دهيم صدقه مرتباً كسـانی و عافيت
راستی و نشان صدق كه گفتهاند صدقه جهت آن را از صدقه شايد

ماست. ادعاهای

بال، آن عافيت كسـی از و سـالمت صدقه برای آری پرداخت
راسـت بودن هميشـه، نشـانه و روز هر بلكه بار دو يک بار و هم نه

اوست. به محبت در ما ادعای

نشان زمانشـان امام به را خود محبت دارند دوسـت به آنها كه
او عافيت و برای سـالمت مداوم صورت كه به دهند توصيه شـده

دهند. صدقه فقرا به

سـپر را خود و باشـند فدايی امام زمان می خواهند بـه آنها كـه
از بال سـاختن برطـرف كه گفته شـده سـازند، بـالی آن حضـرت
بلكه كنيم، بالهـا آن نيسـت كه خود را هدف اين او تنهـا به وجـود
حضرت آن بالی سپر را خود دارايی و مال میتوانيم خيلی اوقات

گردانيم.

اين به امـروز از فقـرا غافل بوده ايد، به از كمک ديـروز اگـر تا
دادن، صدقـه واسـطه به خداونـد بدانيـد كـه و كنيـد كار مبـادرت
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برطرف می سازد. اما شما زندگی از را از گرفتاریها شـمار زيادی
به كسـی كه گرفتيد و تصميم دانسـتيد را صدقه و اثر ارزش هرگاه
قلب او كه بدانيد و آوريد ياد به را خود محبوب كنيد، كمـک مالی
قلوب درد كه بـر آن داغ و اسـت روزگار اين در طوفانیتريـن قلب

می كند. سنگينی خدا بندگان عموم بلكه شيعيان تمام

كنی، پيدا دادن صدقه برای چيزی تا بردی جيبت در كه دست
خداوند -كـه عصر امـام بالكشـيده و دردمند بـه قلـب را نگاهـت
او پاسـخ  محبت دلنشـين به آوای سـاز و بدارد- متوجه سـالمتش
مهربانم و آقای غريب موالی باش كه شـاهد بگو خدايا بده! مثبت
آنكه به جای را صدقه اين و میدهم ترجيح خانوادهام خودم و بر را
میكنم. پرداخت او طـرف از بپردازم، خانوادهام و خـودم از بابـت

ساز! شاد را و دلش بگردان دور او عزيزان و از او را بال خدايا

او دهی، ترجيح خـود بر را صادقانه او اينگونـه اگر كه بـدان
خويش لطف مورد چندان دو را تو جوانمـردیاش به اقتضای نيـز

قرار خواهد داد.

مسـتحبی حج انجام دادن، صدقه قبيل از كارهايی ما در آئيـن
به حتی و شـده دانسـته مجاز ديگـران از نيابـت و نمازگـزاردن بـه

اينگونه كارها سفارش شدهايم.

[موسـی ابوابراهيم حضـرت به گويـد: ابیالحمزه علـی بـن
طـرف از میتوانـم آيـا داشـتم: عرضـه عليـه السـالم] بـن جعفـر
نماز يا آورم جـای به مرده ام حج يـا دوسـتان زنده و خويشـاوندان
صدقه آنها سـوی از «آری، فرمودند: امام بدهم؟ صدقه بخوانـم يا
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نيز بـا آنها پيوند تو كار كه ايـن سـبب ايـن به و بگزار بـده و نمـاز
شد.»(۵٣) خواهد منظور هم ديگری پاداش برايت هست

پرداخت، اينگونه كارها به ديگری جانب میتوان از كه حـال
فرزند نزديکتريـن محبـوب، داشـتنیترين دوسـت را آن ديگـری
حاضر عصر در بنده خدا غريبترين حال عين و در برترين پيامبر،
رسـول خدا نزد را خود او، به احسـان با را برگزين و او بـده. قـرار

ساز. مقرب نيز

عزيزان و امام زمان گرداندن از بال و حق متعال عنايات جلب
آن حضرت و حمايت از ياری بارز مصاديق به وسيله صدقه، از او
كارهايی مبادرت چنين به میتواند شـيعهای و هر میآيد به شـمار

ورزد.

دلسوز ياور و نامدار عالم وصيت از بخشی مقال، اين پايان در
را مرور میكنيم. طاووس بن مرحوم سـيد السـالم عليه زمان امام
سـال هفتصد از روزگاری كه بيش وصيت را در اين بزرگوار آن
در دقت اسـت. نوشـته خويش دلبند فرزند برای دارد، با ما فاصله
و رسـم كه راه میشـود يادآور ما به ايـن وصيتنامه ديرين تاريـخ
در نو بدعتی نـه السـالم عليه زمان امام بـرای فـداكاری و دوسـتی
سابقهاش كه شيوهای است. بااصالت و ديرين شيوهای بلكه تشيع،
كه در  كرباليی میرسد. هم ۶١ سـال كربالی به گذشـت كه چنان
حقيقتاً كه دادند نشـان حسـين امام ياران ديگر و بن علی آن عباس
سـال های به اين شـيوه بلكه می دهند. خود ترجيح بر را خود امـام
آغاز از باوفا پيـش كه مقداد آنجـا می گردد باز خـدا حيات رسـول
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عرضه خدا رسـول و نابرابر بـود، به سـخت پيكاری نبـرد بـدر كه
داشت:

كشـيدهاند) لشـگر مـا به سـوی (كـه اينـان اللـه! «يـا رسـول
ايمان تـو به كه هسـتيم كسـانی نيز و ما تكبرشـان آن بـا قريش انـد
ما برای چه هر كـه دادهايم گواهی و كردهايم آوردهايـم، تصديقـت

است. درست و راست آوردهای

درختانی پر تـو در دل بـا بفرمايی كه را اگـر مـا خدا قسـم بـه
خدا به قسـم كرد. سـخت وارد شـويم، چنين خواهيم از خارهای
گفتند: موسـی به كـه بـا تـو نخواهيم گفت را سـخن بنیاسـرائيل
منتظريم.» ما اينجا مـا كن، پيكار دشـمن) (با و برو خدايت با «تـو
و بود خواهيم تو همراه ما كه كن اجرا را خدايت فرمان می گوييم:

پيكار خواهيم كرد.»

میگردد، زمان بر آن از پيش به حتی فداكاری سابقهاش شيوه
پيامبر از هجرت با زمان هم شـيعيان تمام مقتدای موال و شـبی كه
حضرت آن سپر بالی را خود و جان خوابيد ايشـان بسـتر در مكه،
به تن چهـل كه میدانسـت بناسـت كه بود حالی ايـن در سـاخت.
در كه را كسـی يـورش آورند و بسـتر آن بر شـب تاريكی در نـاگاه
تشـيع پرافتخار تاريخ از مرور سـازند. اينک قطعه قطعه آن آرميده
در او میسـپاريم. طاووس دل بن سـيد وصيت به و در می گذريم

می نويسد: چنين وصيتنامهاش از بخشی

خاطـر ـق تعلّ و  و وفـاداری پيـروی در محمـد) «پـس (ای
بـاد- به  بر او خـدا درود -كه زمانـت امـام نسـبت بـه و دلبسـتگی
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عليه صلی اللـه او رسـول و جالله جلَّ خداونـد گونـهای بـاش كه
و هنگامی میخواهند، تـو خود او از حضرت و آن پـدران و و آلـه
بر را بزرگوار آن حوائج مـیآوری جای حاجت را به نمازهای كـه
را جناب آن سـوی صدقه دادن از سـاز، و مقدم خواسـتههای خود
دعا ده، و عزيزانت قـرار و خـودت سـوی از دادن صدقـه پيـش از
در و نيز م بدار، مقدّ خودت برای كردن دعا را بر آن حضرت بـرای
بزرگوار اسـت آن حضرت وفای به حق آن مايه كه خيـری هـر كار
تو سـوی به او میشـود سـبب كارها اين كه پيش بينداز، خود را بر

(۵۴)«. احسان نمايد... تو به فرمايد و توجه
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بكنيم دعايی بر آريم و دست شبی ما
بكنيم جايی چاره ز تو را هـجران غم

السالم عليه عصر امام فرج برای دعا
«متوسـل میفرمـود: امـام عصـر آسـتان يكـی از خدمتگـزاران
كنيد! او دعا حـق و در شـويد السـالم عليه امام زمان بـه و متذكـر
شـما می كند. تالفی اسـت و چند برابر جوانمرد و آقـا او بـه خدا،
حمايتی و دعا كرده درباره تو سر كسی پشت خبردار شـوی كه اگر
باشـی- تا  داشـته و وجدان انسـانی -اگر اندک نشـان آدمی نموده
داده انجام تو سر پشت او كه را خدمتی اين میخواهی هستی زنده

بدهی. پاداش و جزا برابر دو

جنبه از غير اسـت. عالم جوانمرد اول السـالم زمان عليه امام
دعا درباره او تو كه عربی عجيبی دارد؛ ببينـد جوانمردی امامتـش،
فرج سـالمت و خـدا از و آلياسـين میخوانـی و زيـارت می كنـی
هواخواهی، دعـا و همه از ايـن آيـا بعد میخواهـی، را او و نشـاط
محـال بمانـی؟ مشـكالت در شـما می گـذارد كـه آن حضـرت

است!»(۵۵)

است تأييد مورد انسانی خرد سوی از هم بزرگوار، اين گفتار
خردپسـند خصيصه ای جوانمـردی اسـالم. شـرع جانب از و هـم
شـخصيت بـه كسـی اگـر اسـت. كامـل انسـان و از ويژگیهـای
كمال به جهـت ايشـان درمیيابد كند توجه امـام عصـر كمال يافتـه
او برای برمیآيد كه كسـی درصدد تالفی برای جوانمردی اش يقيناً

بطلبد. ياری او عزيز برای و خداوند توانا از و كند دعا
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نهاده بنا عقـل پايه بـر كه نيز اسـالم عقل، شـريعت بر عـالوه
ضـروری میداند. را ديگـران محبـت احسـان و بـه شـده، پاسـخ

میفرمايد: تعالی خداوند

تحيت را شـما چنانچه كسـی ايمان آوردهايد كـه «ای كسـانی
برابر با آن.» پاسخی) (الاقل يا بدهيد بهتر پاسخی او به گفت،

سـازد- اين  -كه خـدا فرجـش را نزديک عصر امـام يقين بـه
فرمانهای الهی به عمل الگوی خود و میدارد پاس را دستور الهی
و سـالم بفرستيم بر او درود شـما و من كه اسـت محال می باشـد.
آرزوی برای او شما من و كه محال اسـت و را ندهد ما پاسـخ و او
رفع و برای سالمت او كنيم و رفع گرفتاری) فرج (يعنی سالمت و

نكند. دعا ما گرفتاریهای

پدران آن بزرگوار و عملی سيره شـرع، و عقل حكم بر عالوه
و میكنند هواداری خود هواداران از آنان كه است آن گواه نيز ايشان
اين آنكه چه می نمايند، احسان كنند، احسان ايشان به كه كسانی به
با دلهايمان كه كنيم كاری احسـانند. اگر ما و معدن جود خانواده،
بركات و حالوت نورانيت، از پيوند، اين اثر بر بخـورد، پيوند آنهـا

خواهيم شد. بهرهمند اين بزرگواران

به بزرگـواران عنايت ايـن نشـانگر كـه شـيرينی از حكايـات
است. اصفهانی عبدالرحمن حكايت است خويش دوستداران

در اصفهان عبدالرحمن بنام شخصی عباسـی متوكل زمان در
امامت امام به چطور پرسيدند: او از بود. شيعه كه سكونت داشت

معتقد شدی؟ بودند) زنده زمان آن در (كه عليه السالم هادی
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من شـدن سـبب شـيعه كه كردم مشـاهده گفـت: جريانـی را
همين به بـودم. پرجرأت و ولـی زبـاندار فقير مردی مـن گرديـد.
با گروهی تا برگزيدند مـرا اصفهان اهل سـالها از يكی در جهـت
رسـيديم، دربار به آسـتانه وقتی متوكل برويم. نزد دادخواهی برای
عليه السالم محمد بن علی احضار برای متوكل جانب دستوری از
گفتم: حاضـران از يكـی بـود. به شـده صادر (يعنـی امـام هادی)
يكی گفـت: او كيسـت؟ شـده داده احضارش دسـتور كه ايـن مرد
امامتش بـه شـيعهها) (يعنی رافضیها كه علوی اسـت از سـادات
را او متـوكل مطمئنم مـن گفت شـخص آن سـپس معتقد هسـتند.

برای كشتن احضار كرده است.

اين ببينم آنكه از اينجا نمیروم تا میگويد: گفتم عبدالرحمن
محمد بن علی كه ديـدم مدتی از پس شـخصی اسـت. مرد چگونه
او چپ و راست طرف مردم بر اسـب بود. كه سـوار حالی در آمد،
در را ديدم، محبتش او كه همين او می نگريستند. كشـيده، به صف
دعا او برای در دل كـردم شـروع دلم برايش سـوخت. و دلـم افتاد
مردم پيش در ميان دفع كنـد. او از او را متـوكل شـر كه خدا كـردن
نگاه راست و چپ به داشت و اسبش نظر به يال كه حالی در میآمد
كه ايشـان همين بودم. مشـغول خود دعای به دل من در و نمیكرد

نموده، گفت: من سرش را بلند كرد. رو به رسيد، مقابل من

. کْ لْدَ وُ وَ ٰمالَکَ رَ ثَّ كَ وَ ، کَ رَ مْ عُ لَ وَّ طَ وَ ، کَ ٰعاءَ دُ اللهُ تَٰجابَ اِسْ

نمايد، طوالنی را عمرت كند، مستجاب را دعايت يعنی«خدا
سازد.» زياد را فرزندانت و مال و
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زمين به ميـان همراهانـم و در لرزيـدم خـودم او بـه از هيبـت
چيزی كسـی به و اسـت خير گفتـم: شـد؟ پرسـيدند: چه افتـادم.
بركت به خداوند و به اصفهان برگشـتم ماجـرا اين از پس نگفتـم.
امـروز فقط كه من گشـود بر راه هـای درآمدی حضـرت دعـای آن
در از دارايی هايی كه اسـت، غير درهم ميليون نيم من منزل دارايی
هفتاد عمرم از اكنون داد. من به فرزند ده خدا و دارم منزل از خارج
معتقدم واالمقام شخص آن امامت به من و میگذرد، سـال چند و
حق در را او خداوند دعای و آگاه بود دلم میگذشت در آنچه از كه

كرد.» مستجاب من

كسی است  به السالم عليه امام احسـانِ از كوچكی  اين نمونه
به معتقد آن وقـت در او كـه حالی در كـرد دعـا كـه در حق ايشـان
و واليت به فـرد معتقد يک اگر حال نبود. هم حضـرت آن امامـت
برای چيزی هم آن دعا كنـد، خود ايشـان در حق امام زمان امامـت
تعجيل -يعنی میسازد مسرور را ايشان ديگری چيز هر از بيش كه

مخفی  آن حضرت چشـمان از احسـان اين دارد كه امكان فرج- آيا
به عنايتی می بينند، توجه و ايشان اينكه با يا ممكن است و بماند؟!

باشند؟!(۵۶) نداشته كننده دعا

نوشـته: المكارم كتـاب مكيال در اصفهانی آيتاللـه مرحـوم
السـالم را عليه زمان كه امام كرد برايم نقل صالح برادران يكـی از
مؤمنی هر برای «من او فرمودهاند: به حضرت آن ديده و خواب در
من عزاداری برای در مجالس الشـهدا مصائب سـيد ذكر كه پس از

كند، دعا میكنم.» دعا
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محتوای السالم عليهم معصومين سيره و نقلی و عقلی اصول
وجود اين عبارت در كه جالبی از نـكات میكند. تأييد را رؤيا ايـن

دعاست. زمان به السالم عليه عصر دارد، توجه امام

زمانهـا برخـی ليكـن پسـنديده اسـت، هميشـه دعـا كـردن
از دارند. كـردن دعـا برای خاصـی فضيلـت و ويژگـی و مكان هـا
از پس اسـت نزديکتر اجابت هـدف به آن در دعـا كـه زمان هايـی

است. مظلوم آن و گريستن بر امام حسين به ارادت عرض

و يـادآوری امـام حسـين بـه محبـت از ناشـی گريـه ای كـه
نزد بنـده را و میكند پاک را انسـان اسـت، مظلوميـت آن محبوب
اجابت به الهی قـرب منزلگاه در بنده میسـازد. دعـای خدا مقرب
دعای برای چنين لحظاتی از است ما چه شايسته و اسـت نزديکتر
را فرجش خدا -كه مهدی امام يعنی غريبمان و مظلوم محبوب بـر

ببريم. را بهره بهترين سازد- نزديک

آنها بيشـتر در انسـان دعای كه ترتيب از مكانهايی بـه هميـن
عليه السـالم امام حسـين اجابت قرار میگيرد، كنار قبر معرض در
الشهداء میآمدند سيد قبر نزد دعا، برای السالم عليهم ائمه است.

میفرستادند. آنجا به خود از نيابت به را كسانی يا

يگانه اين از غربـت رفع برای دعا قصد به كه شـيعهای خوشـا
در كنار می شـود و كربال عازم السـالم عليه زمان يعنـی امام دوران
میكند او دعا فرج برای و گداز قلبی سـوز بزرگوار با مطهر آن قبر
عليه مهدی امـام فرج بر به دعای را وقت سـفر خويـش و بيشـترين
و مؤثر است فرج تعجيل در چنين دعايی يقين به السالم میگذراند.
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آری، گردد. كارگر كه بسا چه

شود كارگر يكی آن ميانه كز رها                شايد دعا می كنم تير كرانه هر از

است. نماز قنوت دعا برای شده سـفارش از مواقع ديگر يكی
نماز موقع در نمازگـزار اسـت كه اين نماز «خاصيـت فرمودهانـد:
ربـه» پيغمبـر میفرمايد: يناجی «المصلـی میكنـد؛ نجـوا بـا خدا
خلوت در میكنـد. پـروردگارش خصوصی صحبت با نمازگـزار
كرده، معيـن نوبت كه پنـج اين در میزنـد. حـرف خود بـا خـدای
دعای حال، هر به بزنيد. حرف خودِ من با خلوت در بياييد فرموده:
قنوت، و دسـت در دعای وقت، آن در ديگـری دارد. اثـرِ در نمـاز
سـالمتی برای و بخوانيد حتماً را «... لوليک كن «اللهم دعای اين
خدمتها و اين ببيند تو او پاسـخ ندهد؛ اسـت كنيد؛ محال او دعا
سر به چه هر هيچ نگويد، وقت میكنی، آن بندگیها را و ارادتها

است؟! زمانی اين چه امام من! خاک بر سر آمد؟ آمد، تو

خدا از سالمتیاش را و فرج كنيد؛ دعا دربارهاش حالت هر به
فرج بايد لذا [و او نيست. دست به فرج [بدانيد كه] البته بخواهيد؛

خواست.] خداوند از را

آن در و بـود گفته شـكوائيهای حـالوی(۵٧)، قصيـدهی سـيد
كی تا العسـكری، يابـن داشـت: عرضـه حضـرت آن خطـاب بـه
شـيعيان گرفتاری همه و هسـتند و زحمت رنج در شـيعه پنهانـی؟
در اشـرف نجف در پاكانـی و خوبـان شـب، ... بـود را برشـمرده
كه شـده بودند خدمت امام زمان عليه السـالم شـرفياب رؤيا عالم
مسوزان، مرا دل اين قدر بگوييد: سـيد به فرمودند: برويد حضرت
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كباب آنها شـنيدن از دلم را مشـمار، شـيعيانم گرفتاری ايـن قـدر
نيست] من دست به ظهور [يعنی بيدی»؛ ليس «فإن األمر میشود.
مـرا بخواهند فرج خدا و از دعـا كنند بگو: خداسـت. كار، دسـت
را دوستانم گرفتاری تا كند باز مرا دسـت مرا برسـاند؛ و خدا فرج

نمايم.»(۵٨) برطرف

هنگام به خصوص و نماز كه اين اسـت سـخن در تقدير به هر
موالست.  فرج كردن بر خوبی برای دعا نماز، وقت در قنوت

بنده نيز هر نماز پايان از پس درست كه روايات آمده برخی در
آن برای جهت دعا در نيز نبايد اين لحظه از دعای مسـتجابی دارد.
و است به خدا بنده قرب از مواضع نيز سجده غفلت كنيم. محبوب
است. شده سفارش نيز سجده در زمان عليه السالم برای امام دعا

قنوت در انسان دعای كه نماز اين اسـت درباره مهم نكته يک
واقعاً انسان كه میكند اثر خاص پيدا وقتی نماز از پس و و سـجده
باشـد كرده اسـتفاده خدا سـمت به عروج نردبان عنوان به از نمـاز
انسـان اگر نماز باشـد. شـده نزديک متعال خدای به دلش و واقعاً
عليه زمـان امام فـرج بر دعای بـرای خوبی فرصـت چنيـن باشـد،
سری يک به تنها خود در نماز انسـان السـالم خواهد شـد. اما اگر
حال متوجه خدا نشود، قاعدتاً قلبش فيزيكی بسنده كند و حركات
آن آمده روايات برخی در ندارد. تفاوت ديگرش احوال بـا نماز او
آن طی انسـان قلب كه خدا میشـود انسـان مقبول نماز از بخشـی

باشد. خدا متوجه

اغمـاء قرار حال در فرزنـدش كـه نظـر بگيريـد در مـادری را
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اين به پزشـكان میكند. نرم و پنجـه دسـت مرگ با و اسـت گرفته
انجام شما برای فرزند توان داشـتهايم در هرچه ما كه گفتهاند مادر
خداسـت و تنها نمیآيد بر دسـت ما از بعد كاری به اين از دادهايم،

بازگرداند. به فرزندتان را زندگی هوشياری و میتواند كه

برای از او و بـرود خـدا به سـراغ تصميـم میگيرد ايـن مـادر
اثربخش بـرای كـه اسـت مادر شـنيده بخواهد. كمـک فرزنـدش
بخواند نماز حاجت ركعت انسـان دو كه اسـت خوب دعا، شـدن
اقدام نماز و برای وضو كند. او نياز راز و با خدا حالـی چنيـن و در
اين خـدا در برابر در خشـوع و خضوع به او توجه آيـا می كنـد، اما

چرا! مسلماً ندارد؟ فرق ديگرش نمازهای با نماز

و البه و عجـز با كـه اسـت نيازمند بنده يـک نماز ايـن نمـاز،
تعظيم كردن، پاخاسـتن، به نماز اين در میپذيرد. صورت التماس
دارد. ديگـری معنای برداشـتن دعـا به و دسـت افتادن بـه سـجده
دسـتهايش میگويد و االحرام تكبيره وقتی نماز در ايـن نمازگـزار
باال است، خدا هرچه غير انداختن گوش پشـت و نفی نشـانه به را
اسـت نمازی چنين معنای عملش توجه میكند. به حقيقتاً میبرد،
او را در منزلگاه دعـای و سـير میدهـد خدا سـوی به را كه انسـان

میدارد. عرضه خداوند محضر به الهی قرب

چون ليكن بخوانيم نمازی چنين هميشه كه شده خواسته ما از
نمیكنيم. اصالح را نماز خود بزرگ نداريم، همواره آرزوهای مـا
همه باشـد، داشـته بزرگ آرزوی يک نمازش هـر اگر كسـی برای

خالصانه میشود. و نمازهايش باتوجه
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التماس صورت و البه و عجز نمازش با بنده نيازمند كه گفتيم
سجده تعظيمكردن، به پاخاستن، به بندهای چنين نمازِ میپذيرد. در
و است قلبی توجه با روح و همراه برداشـتن به دعا دسـت و  افتادن
مناجات اليق و نزديک می شود به خداوند نماز طی شخصی چنين
السـالم عليه عصر امام گرفتـاری رفع اگـر فـرج و میگـردد. بـا او
فرج باشـيم كه داشـته باور اگر و ما باشـد روز هـر نيـاز دغدغـه و
سـود فرصتی از هر صورت آن در خداسـت، دسـت آن حضرت به
عرض خدا درگاه توجهی بخوانيم، بـه نمـاز با جسـت كه خواهيم
ادب با بايستيم، ادب با او برابر در كنيم، خشـوع و خضوع بندگی،
تكرار را كار اين قدر آن و بيفتيم التماس به خـاک با كنيم و تعظيـم
كنيم بلند نيايش به دستی آنگاه بگيريم. قرار او پسند مورد كه كنيم
تمام اين را بخواهيم. الزمـه زمانمـان امام فـرج و سـالمت او و از
و غربت محكم امام زمان رشته محبتمان با است كه اين حاالت نيز
خواهد آتـش ما دل وقـت باشـد. آن شـده درد آور مـا ايشـان بـرای
كه دعايی شد. خواهد سـوز و از سـر حقيقی ما نياز و راز و گرفت

خواهد كرد. اثر باشد، گدازی و سوز چنين همراه با

بكند كارها بكند              دعای نيمهشبی دفع صد بال بسوز كه سوز تو دال

كه به اين نيسـت محـدود تنها السـالم عليه عصـر امام يـاری
آن حضرت صرف يـاری برای را خـودش توشـه و توان شـخص،
امام ياری بـه خدای بزرگ را قـدرت و توان اگر كسـی بلكه كنـد،
كه بخواهد از خـدا خويش خالصانه دعـای با و بخواند فـرا زمـان
كرمش برطرف و فضـل به را او دوسـتان و حضرت آن مشـكالت
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شده موال آن عزت نيز باعث افزايش قدرت و اين شـخص سـازد،
ياور نيز چنين شخصی به است. كاسته آن حضرت مشـكالت از و

می شود. گفته عصر امام

كه: بود مقال آن پس خالصهی اين

بر دعای به نسـبت را عصر امام فرج و سـالمت بر اوالً دعـای
شويم. قائل آن اهميت و برای دهيم ترجيح خود

دعا خالصانه عليهالسـالم زمان امام برای كه بدانيم كسـی ثانياً
بیترديد نمی ماند و پوشـيده جوانمرد آن نظر از كارش اين میكند،

خواهد كرد. را دريافت او پاسخ پرمحبت

مكانهـا زمانهـا، دعاهايمـان شـدن كارسـاز بـرای ثالثـاً 
و زمانها خصـوص به و دسـت ندهيم ويـژه را از و موقعيتهـای
را نيز نماز السـالم و عليه اباعبدالله حضـرت به مربوط مكانهـای

داشته باشيم. نظر همواره مد

مؤثر ما دعای اسـتجابت در نماز ما كه اگر میخواهيـم رابعـاً
اگر و به هميـن ترتيب دهيم انجـام قلبی توجه بـا آن را بايـد باشـد،
خواستههای و دعاها بايد باشد قلبی توجه با نمازمان كه میخواهيم

باشيم. از خدا داشته مهم و جدی
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جداست از هم محبّت رشتهاش كی
خداست محبوب خدا، حبّ حبّ

ايشان ياری شيعيان طريق عصر از امام ياری
زمانند، آن فرزنـدان امـام حكـم در هر زمـان شـيعيان كـه از آنجـا
اندوه بـه شـادی فرزندان شـاد می شـوند و به پدران كـه و از آنجـا
از دسـتگيری و شـيعيان ياری میتوان اندوهگيـن میگردند، آنهـا
از ايشــان دسـتگيری و السـالم عليه زمان امام ياری همان را آنان

دانسـت.

توجه شيعی در تعاليم اسـت كه مهم بسـيار نكتهای نكته، اين
چشم آن به به نسـبت زيادی غفلت ما ميان در و بدان شـده فراوانی

میخورد.

متوجه خود و ياری ايشان گاهی مستقيماً زمان امام خدمت به
به يـاوری او حضرت و آن خدمت بـه گاه امـا اسـت، آن حضـرت
ميسر او دوستان و شـيعيان به خدمت قالب و در غير مسـتقيم طور

میگردد.

محسـوب زمان امـام خانـواده جامعه شـيعه كـه اگـر بدانيـم
از و اگر گشـت خواهد روشـن ما بر مدعـا اين می شـود، درسـتی
تكريم و شـيعيان خدمت به دربـاره السـالم عليهم اهلبيت تأكيـد

شد. خواهيم پيش مشتاق اين كار بيش از باشيم، به آگاه آنان

در شمار تا داريد دوسـت كسانیكه شـما می گويم: ای پس با
پيش آن راه اينـک شـويد، محسـوب السـالم عليه امام زمان يـاران
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خاطر به و حضرت برويد سراغ شيعيان آن است. به باز شـما روی
را شـيعه فقرای كنيد. دلجويـی آنها از عصـر امام بـه آنان انتسـاب
به كنيد. عيـادت را شـيعه بيماران سـازيد. شـريک خود در امـوال
را شـيعيان مظلوم رفته باد بر حقوق آوريد. رحم شـيعه درماندگان
ناجوانمردان تعرض مـورد كه شـيعيانی از كنيد. مطالبه از ظالمـان
امام شيعيان ياری كه بدانيد و كنيد دفاع جوانمردانه گرفتهاند، قرار

میآيد. شمار به زمان امام خود ياری زمان،

ياری در خـود را صفـای و صـدق میخواهيـد ای كسـانیكه
سـوی به گرفتار شـيعهای وقتـی بدانيد سـازيد! امـام زمـان عيـان
شـما روی به خدا جانب بـاب توفيقی از حقيقت در شـما میآيـد،
شما به كه مراجعهای و اسـتمداد و تقاضا از شـده اسـت. گشـوده
شويد خوشحال نشكنيد، بلكه درهم چهره نشويد و ناراحت كرده
كه بگوييد خـود با گوييد. سـپاس توفيق بابـت ايـن از را و خـدای
او خانواده از اعضای يكی بـرای كه اليق دانسـته مرا من امام زمانِ
مال خود اگر از كـه بدانيد باالتر! اين از توفيقی چـه بكنـم و كاری
به گويا بلكه قرض دادهايد، زمانتان به امام گويا دهيد، قرض او بـه

دادهايد. قرض خداوند

وام به خدا كه «كيست میفرمايد: كه خداوند اسـت ندای اين
كند؟»(۵٩) برابر عنايت پاسخ او را چندين تا خداوند دهد نيكو

خدا به دادن قرض و ندارد نيازی ما به خود خودی به خداوند
پيامبر نيست. متصلاند، خدا به كه كسانی از دستگيری معنای به جز
به دوستان آنها و شـيعيان ايشـان تبع به اهلبيت پيامبر و او تبع و به
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دوسـتان از دوسـتی به خدمت باب اگر ما بر وای متصلاند. خـدا
و خوشـا به خـود از آن روی بگردانيم، و شـود گشـوده ما خـدا بر
اينان بشـتابيم. ياری به و كنيـم توفيق اسـتقبال اين از اگر حـال مـا
اين در تواناسـت و خويش دوسـتان رفع نياز بر خود بدانيد كه خدا
برای را اين گونـه كارها زمينه او اگر بدانيم نيسـت. ما كار نيازمنـد
دوسـتانش و به اوليا خدمت در را ما كه دارد می آورد، بنا فراهم ما
ظريف نكتههای به ايـن اگر دهد. خـودش توفيقی به خدمت بلكـه
كرد، خواهيم سستی به شيعيان و خدمت خير كار در نه كنيم دقت
شـدن موفق از پس نه و داد خواهيم انجام اكراه با را خدمت اين نه
شايسته كسـی اگر گذاشـت. خواهيم زمان بر امام منّتی به خدمت،
نيازمند به ما حالی كه در خداوند خداسـت. باشـد، گذاشـتن منّت
پس اوسـت اسـت. داده ما به را خدمـت اين توفيـق انجـام نبـوده،

و اوست سزاوار ستايش. شايسته منّت

امام به شـيعيان اهميت خدمتگزاری از بـرای آنكه در اينجـا
به خود خدمت بـا را كار اين بودن برابر و شـويم آگاه بيشـتر زمـان
بزرگواران آن كلمات خود و روايات گنجينه دريابيم، به عصر امام
ياری و هـواداری، رسـم ايشـان، كلمات آئينه در سـر میكشـيم و

خدمتگزاری را میآموزيم.

روايت اول:
كه نپندارد شما از «كسی فرمودهاند: السـالم عليه صادق امام
است، كرده شادمان را او تنها نمايد، و مسـرور را شـاد مؤمنی اگر
رسول خدا به بلكه سوگند ساخته، خوشحال ما را خدا به قسم بلكه
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است.»(۶٠) نموده را خوشحال آله) عليه و الله (صلی خدا

روايت دوم:
را صله ما نتواند «هركـس فرمودند: السـالم عليه صادق امـام
برای ما صله كه ثـواب كند را صله مـا صالح بايد دوسـتان نمايـد،
عوض در كنـد، زيارت را مـا هركـس نتواند و او نوشـته می شـود،
برايش ما ديدار ثـواب كه از دوسـتان ما برود صالح بـه ديدار افراد

می شود.»(۶١) نوشته

كسـی با ارتباط محبتآميز حفظ به معنی كردن صله توضيح:
اوست. به مالی ارائه كمک دادن يا هديه وسيله به

روايت سوم:
-صلوات محمد آل «صله فرمودند: السـالم عليه صادق امام
اسـت غنی هركس وامگذاريد! اموالتان از را اجمعين- عليهم الله
به نسـبت فقرش به و هركس فقير اسـت توانگـریاش، بـه مقـدار
حاجتش مهمترين خداونـد میخواهد هرآنكه كند. اقـدام كار ايـن
عليهم اللـه -صلوات محمـد آل كه بايـد بـرآورد؛ او بـه را نسـبت
صله  دارند، نيـاز آن بـه بسـيار آنچه به را اجمعيـن- و شيعيانشـان

نمايد.»(۶٢)

چهارم: روايت
فرمودند: السالم عليه جعفر بن موسی امام

صالح پيـروان پس زيـارت نمايد، را نمیتوانـد ما كه «كسـی
و هركس شـود، نوشـته برايش ما زيارت ثواب تا كند، ديدار مـا را
تا نمايد، صله را ما نيكـوكار پيروان پس كند، را صله ما نمیتوانـد
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شود.»(۶٣) ما نوشته ثواب صله او برای

پنجم: روايت
كـه فرمودنـد: «هركس شـده نقل السـالم عليه كاظم از امـام
حاجت را برای آن برآورد، گويی را دوستان ما حاجتی از حاجات

است.»(۶۴) برآورده ما همه

روايت ششم:
فرمودند: كـه شـده عليه السـالم نقل ابوالحسـن از حضـرت
را او بايـد آيد، بـرای حاجتی نـزد وی بـرادر مؤمنش «هركـس كـه
اسـت. آورده پيش برايش تعالی و تبارک خدای كـه بداند رحمتـی
داده پيوند واليت مـا بپذيـرد خـود را به رشـته را آن پـس چنانچـه
متصل واليـت خداوند ما به ريسـمان واليت رشـته و البته اسـت،
كه صورتی در كند محروم برآوردن حاجتش از را او اگر و اسـت.
جنس از ماری قبرش در خداوند سازد، روا را حاجتش میتوانسته

او را بگزد.»(۶۵) قيامت روز تا كه كرد خواهد بر او مسلط آتش

هفتم: روايت
السـالم بود عليه باقـر امام خـاص يـاران از كه جابـر جعفـی
شـديم. وارد عليه السـالم باقر امام بر مـا جمعی بوديـم كه گويـد:
به پس شـده بوديم. فارغ خود عبادت و حج مراسـم از در آن زمان
را ما رسول خدا زاده ای داشـتيم: آن حضرت عرضه با وداع هنگام

فرمود: حضرت آن فرمای؟ سفارش چيزی به

ثروتمندان و را ياری دهند، قدرتمندان شما، ضعيفان كه «بايد
باشـد دينيش برادر خير خواه هركس و نمايند، عطوفـت بـر فقيران
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و سازيد كتمان را ما أسرار و است، خير خواه خودش برای چنانكه
برايتان ما از آنچه و كنيد دقت ما أمر در و مشـورانيد، ما بر را مردم
موافق آمده قرآن در كه آنچه ديديد بـا چنانچه بنگريد، شـده را نقل
كنيد، رد را آن يافتيد قرآن مخالف را آن اگر و بپذيريد، را آن است
نتوانستيد را روايتی مفهوم (يعنی شـد مشتبه أمر بر شـما و چنانچه
به آن و نه كنيـد رد را آن (نه نماييد، توقـف درک كنيـد) دربـارهاش
آن را نادرستی) يا درسـتی درباره بلكه (تصميمگيری نماييد) عمل
دهيم، شـرح برايتان شـده بيان ما برای را تا آنچه واگذار كنيد به ما
حال اين از و نموديم سـفارش را شـما كه پس اگر اين چنين بوديد
السالم مرد، عليه ما قائم پيش از قيام شـما از كسـی و نرفتيد بيرون

خواهد شد.»(۶۶) نوشته او برای ثواب شهيد

كه خانواده السـالم عليه زمان امام به معتقد شـيعيانِ بر عالوه
نحو به نيز پيامبر) فرزندان (يعنی سـادات میشـوند، او محسـوب
و می آيند شـمار به السـالم عليه زمان امـام خويشـاوندان از ديگـر
پدران و السـالم عليه زمان امام كه می دهد نشـان تاريخی شـواهد
شيعه آنكه ولو پيامبر فرزندان به رسـيدگی به نسـبت معصومشـان
اين عزيزان توجه به و رسـيدگی عنايت داشتهاند. توجه و نباشـند،
امـام زمـان بـه خدمـت و بـه اهلبيـت رسـيدگی نيـز از مصاديـق

است. عليهالسالم

خانواده  (يعنی به شـيعيان خدمت كه مبادا بايد تأكيد كرد  بـاز
اكراه روی را از امام) نسبی خانواده (يعنی سـادات امام) و معنوی
بايد يافت را امـور اين توفيـق كه هر دهيم. بلكـه و بـا منّـت انجـام
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خود وظيفه ی را كار ايـن و آنها بشـتابد انجام به رغبت بـا شـوق و
و قرب چنين باشد، اگر كه خويش؛ جانب از منتی لطف و نه بداند

بود. نخواهد كار در اجری

خدا راه در را خـود امـوال كـه «كسـانی می فرمايـد: خداونـد
آزاری نمیرسـانند، نمینهنـد و منّتـی پـی آن در و انفـاق میكننـد
بود نگرانی خواهد نه را اينان اسـت. پروردگارشـان مزدشـان نزد
صدقهای بهتر از چشم پوشـی، يک و خوش كالم يـک اندوه. و نـه
بینياز كه) خداوند و (بدانيد باشـد داشته دنبال به آزاری كه اسـت

است.»(۶٧) بردبار و
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دارم در بدن تا جان با جانان كه عهدی است مرا
دارم خويشتن چو جان كويـش را، هـواداران

قفلسـاز پيرمـرد مانند
السـالم عليه امام صادق گويد: ابوهـارون نام به شـيعيان، از يكـی
فرمود: «شـما بودند، رسـيده خدمتش كه به كسـانی از تن بـه چند
جای از خراسان اهل از شـخصی پس توهين میكنيد!؟» ما به چرا
را شما از اينكه پناه میبريم خدا «ما به داشـت: و عرضه برخاسـت
گيريم.» را ناديده دسـتوراتت و اوامر از چيزی يا بشماريم، سـبک
هستی كسانی از يكی خود تو «اما فرمود: السـالم عليه حضرت آن
از میبرم خـدا به «پناه عرض كرد: كرده اسـت.» توهين كـه بـه من
تو! آيا نشـنيدی بر «وای فرمود: باشـم!» كرده توهين شـما به اينكه
از يكی (جحفـه بوديد جحفـه نزديكی -در حاليكـه در فالنـی كـه
راه  ميـل يک مقدار بـه اسـت)- به تـو میگفت: حج ميقاتهـای
من سوگند خدا به كن، كه سـوار مرا كيلومتر) معادل چهار (تقريباً
بلند نكردی او برای هم را تو سـرت مانده شدهام. به خدا و خسـته
را سـبک مؤمنی كس هر بدانيد كـردی. او توهيـن چنيـن به و ايـن
نموده را ضايع عزوجل خدای حرمت و شمرده را سبک ما شمارد

است.»(۶٨)

بسـيار آن به نسـبت السـالم عليهم اهل بيت كه اموری از يكی
به اين نسبت كس اسـت. هر شيعيان به رسيدگی هسـتند، حسـاس
فداكارانه و شيعيان خالصانه رسيدگی به و در باشد داشته دقت امر
زمان عليهم امام و اهلبيت نظـر فوق العادهای در طور به بكوشـد،
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مهم نظرش در شيعيان به رسيدگی كس هر و میشود عزيز السالم
از باشـد، الابالی و آنهـا بیتوجه گرفتاریهای به نسـبت نباشـد و
ايشـان و مورد خشـم و غضب امام زمان میافتد و اهلبيت چشـم

میگيرد. قرار

مقدس سـاحت به تقرب راههای مهمترين از يكـی از ايـنرو
برخورد گرفتـار و شـيعيان به رسـيدگی السـالم، عليه امـام زمـان
كسـی اگر اسـت. ايشـان با جوانمردانه و منصفانـه خيرخواهانـه،
السـالم نزديک عليه زمان امام به بیترديـد گام نهـد، وادی در ايـن
خويـش قرار ويژه عنايـت را مـورد حضـرت او آن و خواهـد شـد
بشـتابد شـيعيان ياری به كه اگر كسـی از روايات برمی آيد می دهد.
او را اكرام و شتافته به ياری امام شيعيان گويی كند، آنان را اكرام و

است. كرده

ضرب به و نيسـتند شـيعيان گرفتاریهای فكـر در كسـانیكه
صفای می خواهند رياضتكشیها و ذكر حلقههای و چلهنشينیها
گيرند، قرار السـالم عليه زمان امام عنايت مـورد و كنند پيدا باطـن

میروند. بيراهه به كه بدانند بايد

بقية زيارت حضرت آرزوی دانشمندان، از كه يكی است نقل
میبرد. خـود، رنج عدم موفقيت از داشـت و را فداه ارواحنا اللـه
نجف حوزه طـالب ميان در چنان كـه آن و رياضت كشـيد مدتهـا
و میرفت سـهله» «مسجد به چهارشنبه شـبهای است، مشـهور
محبوب عاشـقان آن ديدار توفيق شـايد تا میپرداخت، بـه عبادت

نصيبش گردد.
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و غريبه علوم سـپس به نرسـيد. نتيجه به ولی كوشـيد مدت ها
رياضتها و نشسـت شـد، چلهها متوسـل و اعداد حروف اسـرار
شـببيداریهای حال اين با نگرفت. هم نتيجـهای باز اما كشـيد،
كرده ايجاد او در باطنی صفای سحرگاهان، مناجاتهای و فراوان
را دقايقی و میديد را حقايقی و میتابيد دلش بر نوری گاهی بود،

میشنيد.

«ديدن گفته شـد: او به معنوی ايـن حاالت يكـی از در روزی
به فالن آنكه مگـر نيسـت، تو ممكن برای زمان عليه السـالم امـام
هموار خود مسافرت را بر ديدار، رنج اين كنی.» به عشق سفر شهر
چله گرفت نيز شـهر رسـيد. در آنجـا آن به روز چند پس از كـرد و
او به يا سیوهشـتم و سـیوهفتم شـد. روز و به رياضت مشـغول
در بازار آهنگران، در فداه بقية الله ارواحنـا حضرت «اآلن گفتنـد:
به خدمت و برخيـز هماكنون نشسـتهاند. قفلسـازی پيرمرد مغازه
پيرمرد دكان به برخاست. اشتياق از جا با شو!» شـرفياب حضرت
تعالی اللـه عجـل ولیعصـر ديـد حضـرت رسـيد، رفـت. وقتـی
سـخنان و گرفتهاند گرم با پيرمرد نشسـتهاند، آنجا الشـريف فرجه
پاسـخ حضرت آن كـرد، سـالم كه هميـن محبت آميـز میگوينـد.

كردند. سكوت به اشاره و فرمودند

آمد عصازنان قدخميـده، و ناتـوان پيرزنی ديـد حال، در ايـن
اسـت ممكن گفـت: اگر داد و نشـان را قفلـی لـرزان و بـا دسـت
به من بخريـد كه شـاهی سـه مبلغ به را قفل اين بـرای رضـای خدا
ديد و كرد و نـگاه گرفت را قفل پيرمرد نيـاز دارم. پول سـه شـاهی
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كه كليد ندارد.) اسـت آن مشكلش تنها اسـت (و سـالم و بی عيب
كه االن و میارزد شـاهی ده كليدش (با قفل اين گفـت: خواهـرم!
كليد آن، ساخت قيمت زيرا دارد، ارزش شاهی هشت كليد ندارد)
كليد من من بدهيد، شاهی به دو اگر شاهی نيست. شما دو از بيش
خواهد آن قيمت شـاهی، ده داشـتن كليد با و میسـازم را اين قفل

بود!

سه شاهی را قفل اين شما ندارم، نيازی آن به نه، پيرزن گفت:
میكنم. دعا را شما بخريد، من از

هم مسلمانی، من تو خواهرم! گفت: سـادگی كمال با پيرمرد
ضايع را كسی و حق بخرم ارزان را مسلمان چرا مال مسلمانم. كه
بخواهم اگر مـن دارد، ارزش هشـت شـاهی اكنون قفل اين كنـم؟
شاهی، هشت معامله در زيرا میخرم، شاهی هفت به ببرم، منفعت
اگر می خواهی است. بیانصافی بردن، منفعت شـاهی يک از بيش
قيمت تكـرار میكنـم: باز و می خـرم شـاهی هفت من بفروشـی،
بايد نفعی من كاسب هستم و هشـت شاهی است، چون آن واقعی

میخرم! ارزانتر شاهی يک ببرم،

می گويد او بـه مـرد حقيقـت را اين كه نمیكـرد پيـرزن بـاور
خود با و بـود ناراحت شـده نـدارد. را و قصـد مسـخره كـردن او
راضی شـاهی بـه سـه هيـچ كس خـودم می گويـم می گفـت: مـن
قبول كنند ولی خريداری سه شاهی كه كردم اسـت. التماس نشـده
اين بخرند هم شاهی سه را آن كه داشتم اصرار اينكه نكردند. علت
احتياج پول مورد نمیگيرد و انجام شاهی با دو مقصود من كه بود

م!
نيـ

یك
ـار

راي
او

ـد
يايي

ب



١٢٧

فهرست  

است. شاهی سه من

كه همين قفل را خريـد. زن داد و بـه آن شـاهی پيرمـرد هفت
عزيز! «آقـای فرمودند: عالـم آن به امام عليهالسـالم رفـت پيـرزن
ما سـراغ تا اينطور شـويد، كردی؟! تماشـا را منظره اين و ديـدی
سودی شدن متوسل جفر به نيسـت! الزم چلهنشـينی بياييم. شـما
شما با بتوانم من تا باشيد مسلمان و باشيد داشته سالم عمل ندارد!
كردهام، انتخاب را پيرمرد من اين شـهر، اين همه از كنم! همكاری
هم امتحانی اين میشناسـد. را خدا و اسـت مرد، دين دار اين زيرا
را او و چون كـرد حاجت عرض پيرزن ايـن بـازار، اول از كـه داد.
و بخرند ارزان كه بودنـد آن مقام در همه نيازمنـد ديدند، و محتـاج
اين پيرمرد به هفت و نكرد خريداری نيز سـه شاهی حتی كس هيچ
می آيم سراغ او آنكه من مگر نمیگذرد، او خريد. هفته ای بر شاهی

میكنم.» احوالپرسی و دلجويی او از و

راسـتی میكند. به را تأييد اين حكايت محتوای دينی ما مبانی
آنها شـود، قائل حرمت زمان شـيعيان امـام برای ما از يک اگـر هر
كه همانطور و بدانـد السـالم عليه عصر امام روحانـی را فرزنـدان
آنها مـورد در میدهـد، به خـرج انصـاف فرزنـدان خـود در مـورد
خواهد در صورتی و شـكل شـيعه به چه جامعه باشـد، نيز منصف
كرد؟ خواهد پيدا رونقی چه مسلمانی و آن صورت اسالم آمد؟ در
با بياييم رسيد؟ خواهد درخششی و چه شـكوفايی حقيقی به ايمان
بندگان به ويـژه و توجه جوانمـردی و مسـلمانی فرهنگ گسـترش
نزديک معنوی تعالـی و رشـد به شـيعه جامعه كه كنيم خـدا كاری
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و راضی گردد. خوشحال عليه الله سالم زمان امام و شود

حضـرت حكومـت كـه روزگار اسـت ايـن مـا آرزوی همـه
آن در كه اسـت آن آرزو داليل اين از يكی باشـيم. شـاهد را مهدی
خواهد وجود كامل و گسـترده شـكلی اخالقی به روزگار، فضايل
ولی عصر حضرت عنايت و اثر تربيت در انسانها عموم داشت و
میكنيم تمنا خداوند میشوند. از نام انسانيت شايسته فداه ارواحنا
سازد بشر باز تربيت زودتر در هرچه انسانيت را آن مربی دست كه
سرشان بر او عنايت دست كه باشيم كسانی از تا دهد توفيق را ما و

میگردد. بارور عقلهايشان و میشود كشيده

جانبه گسـترش همه روزگار ظهور، روزگار كه نماند مخفـی
عصر امام به میتوان نيز حاضر عصر در لكن كماالت اسـت، اين
انسـانيت كمال عنايات او به سـايه در و شـد متوسـل عليه السـالم
كماالت غربـت روزگار اكنـون كـه اسـت درسـت دسـت يافت.
همين جوامع در همـواره اما اسـت، مؤمنان در ميان حتـی انسـانی
خود زمان زنـده امام فيض از كه هسـتند كاملی مؤمنان نيـز، آلـوده
الهی امامت خود دليلی بر تعطيل نشـدن نظام و میگردند بهرهمند
ارواحنا عصر امام به توسـل با نيز ما دارد كه اشـكالی چه هسـتند.
مؤمنان اين از نشـانههای يكی باشـيم؟ آنان از كه يابيم توفيق فـداه
بـه اندک كسـی كه حرمت رعايـت نـزد آنهـا كـه اسـت كامـل، آن
ثروت پـول و متصل اسـت، بر رشـته واليت اهلبيت درجـهای به

آنان. به حال خوشا دارد. برتری معشوق دنياداران) (اين

حضرت بـه گويد: عليـه السـالم يـاران امـام صـادق يكـی از

م!
نيـ

یك
ـار

راي
او

ـد
يايي

ب



١٢٩

فهرست  

حضرت آن نباشـيم. مؤمن میترسـم مـا كه صـادق عرضه داشـتم
فرمود: «چرا چنين باشد؟»

را نمیبينيم  خـود كسـی در ميـان مـا كه زيـرا  عـرض كـردم:
باشـد، و ارزشـمندتر دينارش درهم و از او نـزد دينيـش كـه برادر
واليت از بـرادری كه اسـت عزيزتر ما نزد درهم و می بينيـم دينـار
آن اسـت! كرده برقرار پيوند او و ما بين السـالم عليه اميرالمؤمنين
نخواهد كمال به ايمانتـان ولی مؤمنيد، شـما «نه؛ فرمود: حضرت
كه خداوند اسـت آن هنگام در پاخيزد. قائم ما به كه آنگاه تا رسـيد
شد. خواهيد مؤمنان كاملی و سـاخت خواهد جمع را عقلهايتان
خالی گردد، كامل مؤمنان از كلی به زمين زمانی اگر حـال در عيـن

خواهد برد.»(۶٩) باال خود را به سوی ما صورت خداوند آن در
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بردارند حجاب ملكوتش تا ملک ز
بكند جهاننما جام خدمت آنكه هر

خدا ياوران به بشارت
را خـود ما كالم در اسـت، بارهـا گرامی عزيـز و كـه مـا خداونـد
ياری به كـه اگر داده ما بشـارت به كنيم و ياری را او تـا فراخوانـده
به «خداوند اسـت: او فرموده آمد. ما خواهد ياری به او او بياييـم،
خداوند كه راسـتی می كند. ياری بكند ياریاش كه را كسـی يقين،
ياری  را خداوند «اگـر اسـت: اسـت.»(٧٠) و فرموده پيروز و توانا
اسـتوار و ثابت را كـرد و گام هايتان يـاری خواهد را شـما كنيـد او

میسازد.»(٧١)

حاجتی خود خـودی به و بینياز اسـت خدا كه میدانيم همـه
همه عالوه به رسـانيـم. او به او ياری حاجت رفع برای ما تا ندارد
كه دارد پـس چه معنا میدهد، و اسـت داده ما به او ما را نيروهـای
میفرمايد: «شماييد خود برسـانيم؟ او ياری او به او خود نيروی با
بینياز و كـه اسـت خداوند و فقيريد و محتاج خداوند بـه كـه همه

ستوده است.»(٧٢)

به را كسانی ميان بندگان خود كه خداوند از است اين حقيقت
خاضع ترين برگزيدگان، اين است. برگزيده خويش نماينده عنوان
آنها میباشـند. خداوند تعظيم و تجليل سـزاوار بهحق و بندگاناند
خداوندند. اراده و علـم معدن آنها اسـت. داده خود قرار را خليفـه
خشم را و خشـم آنها دانسـته خود را رضايت آنها خداوند رضايت
آنها از شدن دور و شدن به خود آنها را نزديک به شدن نزديک خود.
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آنها با دشمنی عزوجل خداوند اسـت. دانسته خود از شـدن را دور
خوانده خودش با دوستی آنها را دوسـتی با خودش و را دشـمنی با
خود برشمرده است. به ياری آنها را، ياری همين ترتيب و به است
را خدا گويی كند ياری را برگزيدگان خدا بنابرايـن اصول هركـس

میآيد. او ياری خدا نيز به و است كرده ياری

ياری و هستند آنها برگزيده، پيامبران و جانشـينان بندگان اين
اين بـزرگان، ميـان كـه از كسـی آن امـروز خداسـت. آنـان يـاری
و خداوند می باشـد ما زمـان امام ميان ماسـت، الهـی در برگزيـده
مبانی توجه به اين با اسـت. دانسـته خود ياری حكم در را او ياری
بياييم او ياری بـه كرده تا دعوت را خدا ما اگر میشـود كه روشـن
زمان زنده امام يعنی خود نماينده و خليفه ياری به را ما حقيقت در
كه است فراوانی امر روايات اين بر درستی شاهد است. فراخوانده
نكته اين به نيز قرآن آيات در عالوه به اسـت. شـده نقل اين باره در

است. گرديده اشاره مهم

و نكات ارزشمندی در آيات پايانی سوره صف تدبر كنيم بياييد
آمده مورد آيات اين در او راه در فداكاری و خدا ياری كه درباره را

است: چنين آيات اين مضمون دهيم. قرار توجه

كه از تجارتی بـه را شـما ايمـان آوردهايد! آيا «ای كسـانی كه
بنمايم؟ سازد راه دردآور رهايتان عذاب

و در بياوريد، ايمان و پيامبرش خدا به است:] اين [آن تجارت
بهتر برای شـما اين و كنيـد. جهاد خويـش مال و جـان بـا راه خـدا

باشيد. دانا اگر است،
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باغهايی به و میآمرزد را شما گناهان نيز] خداوند مقابل، [در
در پاكيزه و خوش خانههايـی نيز و اسـت نهرها جاری كـه درونش

بزرگ. كاميابی است اين و میكند، داخلتان جاويد بهشتهای

داريد دوستش كه ديگر نعمتی فداكاريتان] و تالش [به پاس و
فتحی و خداوند جانب از اسـت آن،] نصرتی و میسـازد [نصيبتان

ده! بشارت مؤمنان را [ای پيامبر] و نزديک،

همچنان باشـيد، خدا يـاوران آوردهايد! ايمـان كه ای كسـانی
به من يـاوران كسـانند چه گفت: حواريـان به مريم كـه عيسـی بـن
گروهی از پـس خدا. يـاوران مائيم گفتند: حواريـان سـوی خـدا؟
را كسـانی ما و شـدند. كافر گروهی و ايمـان آوردنـد بنی اسـرائيل
پيروز تـا كرديم مـدد دشمنانشـان برابر در بودنـد آورده كـه ايمـان

شدند.»(٧٣)

قرار اين از میخورد چشـم آيات به اين در نكاتی كه از برخی
است:

بكنيم. خدا اقدام به ياری كه مأمور شدهايم آيات ما اين در (١
ما دلخواه و انتخاب كردن او بـه خداوند يا رها يـاری آيات در ايـن
پروردگار خواسـتيم به يـاری خودمان اگر كه اسـت نشـده واگذار
آخر،  آيهی نباشيم. در آن به مأمور نخواستيم، اگر و ورزيم مبادرت
آوردهايد! ايمان كـه امر می كند: «ای كسـانی صراحت به خداونـد

باشيد.» خدا ياوران

است. شـده روشـن ما برای آيات اين در ياری خدا ٢) شـيوه
خدا «ياوران میفرمايد: و می دهد الگو ما بـه اين آيات در خداونـد
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كسانند چه گفت: حواريان به مريم بن كه عيسـی همچنان باشـيد،
خدا؟» من به سوی ياوران

دسـتور به ما كـه درمیيابيد كنيـد عبـارت دقـت اگـر در ايـن
كنيم. اقدام خدا ياری به عيسـی حواريان حضرت مانند شـده داده
را آنها می كنـد، خدا دعوت ياری بـه را آنها وقتی عيسـی حضـرت
حضرت آن فـرا میخوانـد. خداسـت حجت كه خودش بـه ياری
كه حواريان و خدا؟» سوی به من، ياوران «چه كسـانند میفرمايد:
خود زمان موالی ياری طريق از را كار اين كردند خـدا ياری قصـد
همين از را خدا كـه موظفيم آيات اين بر نيز بنا مـا میدهند. انجـام
ياری در را ياری خدا بايد نيز كه مـا معنی اين به ياری كنيم، طريـق

كنيم. طلب خود، زمان در خدا برگزيده بنده

و ببينيد كه كنيـد آيه شـريفه دقت در میخواهم كه باز از شـما
حضرت عيسی الگوی براساس تا میخواهد ما از چگونه خداوند

حواريان به ياری او بشتابيم. و

ياری بـه ما اگر فرموده كـه اشـاره ايـن آيـات در ٣) خداونـد
خدا نصرت فرارسـيدن میآيـد. ما ياری نيز بـه او او اقـدام كنيـم،
هـر قلبـی آرزوی چيرگـی، و پيـروزی بـه اهـل ايمـان و دسـتيابی
آورده ايمـان كه را كسـانی «ما خداونـد می فرمايد: اسـت. مؤمنی
برابر در بـود) گفته لبيک عيسـی حضرت دعوت بـه (يعنی بودنـد

شدند.» تا پيروز مدد كرديم دشمنانشان

آنها اگر كه امت است اين در خدا ياوران اشارهای برای آيه اين
را پيروز آنها و آمد خواهد آنها ياری به خدا بيايند، خدا به ياری نيز
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خواهد ساخت.

و خدا كه در راه كسـانی به نيز سـيزدهم آيه در بشـارت همين
شـده داده مالـی و جانی میپردازند، فـداكاری تالش و به رسـول
نعمتی فداكاريتان] و تالش پاس [به «و میفرمايد: كه آنجا اسـت،
از اسـت نصرتی آن] و سـازد داريـد [نصيبتان ديگـر كـه دوسـتش
بشـارت را مؤمنان [ای پيامبر] نزديک. و فتحی و خداونـد جانـب

ده!»

مغفرت میشـود، يـاوران خدا نصيب كه ديگـری پـاداش (۵
جانهايمان در گرو  بدانيم كـه بايد مـا اسـت. همه الهی و آمـرزش
عهده بـر كه وظايفـی اسـت. لغزشهايمـان و غفلتهـا خطاهـا،
و انجام دادهايم كه نيكی است آن كارهای از بسيار بزرگتر ماست،
خطر و اگر اين هسـتيم الهی غضب پرتگاه لبه ما بر همه میدهيم.
را ما شيطان كه اسـت جهت بدين نمیكنيم احسـاس خود را برای
بزرگی و معاصـی عظمت از و وظايفمان غافل سـاخته بـه نسـبت
ديگر و قرآن در خدا بیخبريـم. غفلت از گنـاه جمله از و گناهـان
بر و اسـت شـده داده هشـدار گناهانمان درباره ما به دينـی تعاليـم
و مهربان بزرگ خداوند بگيريم. جدی را هشدارها كه اين ماسـت
هشـدار خطاهايمان نتيجه درباره به مـا تنها نه خويـش در كلمـات
گشـوده پيش پای ما را نيز گناهان زنجيـر نجـات از راه بلكـه داده،

است.

گناهان، از نجـات و شـدن آمرزيده راههای مهم ترين از يكـی
برگزيـده ولـیّ يعنـی در راه خـدا راه در جانـی و مالـی فـداكاری
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میفرمايد: صف سورهی آخر آيات در خداوند اوست.

كه از تجارتی بـه را شـما ايمـان آوردهايد! آيا «ای كسـانی كه
بنمايم؟ سازد راه دردآور رهايتان عذاب

و بياوريد، ايمان خدا و پيامبـرش به اين اسـت:] تجارت [آن
بهتر برای شـما و اين كنيد. جهاد خويش و مال جان راه خدا با در

باشيد. دانا اگر است،

باغهايی به و میآمرزد را شما گناهان نيز] خداوند مقابل، [در
در پاكيزه و خوش خانههايـی نيز و اسـت نهرها جاری كه درونش

بزرگ.» است كاميابی و اين جاويد داخلتان میكند، بهشتهای

يادآوری باز نبريـم، خدا را از خاطر يـاری اينكه مفهوم بـرای
زمان آن يـاری امـام طريق از زمـان در هر خـدا كـه ياری می شـود
ياری بايد به بشنود را امام زمان خود غربت ندای كسـی كه اسـت.
رحمت شايسته و پيامبر شفاعت مشمول كند چنين اگر و بشتابد او

میگردد. خداوند

حال در عليـه السـالم  حسـين امام كـه نقـل اسـت، هنگامـی
حر برخورد بن نام عبيدالله كسی به بودند با كوفه به سمت حركت
گنهكار خطاپيشه ای تو انسان مرد! «ای فرمودند: او به امام كردند.
من ياری به و نكنی خود توبـه از گناهان لحظه هسـتی. اگـر در اين
به خاطر تـو را خداوند نكنـد، شـفاعتت خدا رسـول جدم و نيايـی
رسـول  فرزند ای گفت: كرد.» عبيدالله خواهد مؤاخذه گناهانـت
را از اين كار مـن شـد. خواهم كشـته بيايم يـاریات خـدا! اگـر به
تيزتک اسـبی شماسـت. اختيار در من اسـب اما اين داريد معـاف
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اينكه به تعقيب نكـردهام، مگـر بـا آن را چيـزی اسـت و تـا كنـون 
او از آن اينكه بـا نكـرده مگـر دنبال مـرا هيـچ كـس و آن رسـيدهام
تو به نه «من گفـت: و برگرداند روی عبيداللـه امـام از گريختـه ام.
قرار خويش بـازوی و گمراهان را نـدارم اسـبت احتياجی به و نـه
نه و باش ما با نه شـو. دور اينجا از اسـت چنين كه اينک نمیدهم.
و جوابمان ما را بشنود كسی صدای غربت چرا كه اگر برابر ما! در

افكند.»(٧۴) خواهد آتش در صورت با را او خداوند ندهد،

سوءظن مورد و گشـت خود پشـيمان كرده از عبيدالله بعدها
قتل جمعـی از اوبـاش كوفه بـه دسـت به و گرفـت قـرار ابن زيـاد

رسيد.

زمان خود امـام ياری از عبيدالله بن حر ما، همچـون كـه مبـاد
ورزيم. دريغ
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پینوشتهـا

شـيخ از خصال/ نقل ٢۴٢، به جلد٢/ صفحـه مكيـال المـكارم/ ١) ترجمـه
۶٣۵ صفحه جلد٢/ صدوق/

محمد از اصول كافی/ نقل به صفحه٣۶١، جلد٢/ المكارم/ مكيال ترجمه (٢
١ (ص)/ حديث النبی أمر باب ما صفحه۴٠٣/ جلد١/ كلينی/ يعقوب بن

۶٢ آيه نمل/ مباركه سوره (٣
۴٨ صفحه /۵١ جلد بحاراالنوار/ (۴

٢٠٠ صفحه /١ جلد كافی/ (۵
و  تغييرات ٢٩٩ و ٣٠٠ بـا السـالم/ صفحـات عصـر عليـه امـام ۶) معرفـت

اضافات
لوح مشهور حديث (٧

خورشيد نگاه در آفتاب از نقل به ص٧۵ الهداه ج٧ ٨) اثبات
۴ ٣۴/حديث باب /٣۶١ صفحه الدين/ج٢/ كمال (٩

٢١۴ آيه بقره/ مباركه سوره (١٠
٢ آيه عنكبوت/ مباركه سوره (١١

خطبه ١٩٢ البالغه نهج از نقل به صفحه١١٣ نبأ/ انتشارات امام/ معرفت (١٢
٢ و ٣ آيه بقره/ مباركه سوره (١٣

سـقيفه از اميرالمؤمنين پس تنهايی و داسـتان نجوا از قبل ١۴) ماجـرای صدقه
و عقيده ابراز از شيعيان تقيه و حسين امام غربت و حسن امام صلح حكايت و

است. قبيل بعد از اين دوران های در ارتباط با ائمه دشواری
۴۵ آيه حج/ مباركه سوره (١۵

٧۵ حديث األئمه/ التنزيل فی من نتف و فيه نكت باب كافی/ (١۶
ارادتمندان از و شـيعه فرهيختـه عالمـان -كـه از نـوری ١٧) مرحـوم محـدث
حق  خاص لطـف كه غيبت ايـام «در اسـت- می نويسـد: عصر امام دلسـوخته
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و  عجز با رنج و تعب و كردارشـان- بايد سوء علت -به شـده از خلق برداشـته
علمی و گرفت خيری و آورد دسـت به فيضی جناب آن و انابه، از و تضرع البه
بايد كه اسبابی و آالت به تنها عميق، چاه از بخواهد كه تشـنهای مانند آموخت،
از فرمودند تعبير لهذا فرو نشـاند. آتشـی و كشـد دسـت آورد، آبی به زحمت به
بنی هاشـمی سـيد محمد غربت/دكتر در (آفتاب معطله» «بِئـر به آن حضـرت

(١٠٩ صفحه الثاقب النجم كتاب از نقل به صفحه٣٢١،
نقـل از ٢/بـه ١۶/حديـث آلمحمد/صفحـه يـاری قائـم ١٨) شـيوههای

.٢۶ ٢٧/صفحه بحاراالنوار/جلد
بهترين  «از ١۵٠ و ١۵١ آمدهاسـت: صفحه انقالب بذر انتظار، كتـاب در (١٩
اسـت احترامی و ابراز ادب شـيعيان، عرض برای امام حضور قلبی نشـانههای
به «قائـم» ايشـان، مخصـوص لقب شـنيدن از پـس حضرتـش، به كـه نسـبت
سـر بر دسـت قبله می كنند، به روی برمیخيزند، از جای يعنی میآورند، عمل
صادق، مینمايند. از امام درخواست قيام، در را او شـتاب خدا از و میگذارند

فرمود: را پرسيدند كار اين سبب
مهر میورزد، دوسـتانش به بس آن، از در دراز می باشـد كه غيبتی او برای زيرا
نام اوسـت غربت بر افسـوس و او دولت آور ياد كه قائـم بـا لقب را چـون وی
موالی هر بزرگداشـت و الزمهی میافكند و عنايت لطف نظر آنها ببرنـد، بـر
آن برخاسـتن بندگانش دوزد، بر را خود شـريف ديدگان هنگامیكه بزرگـوار،
خدای از و بايد برخيـزد حالـی چنين در نيـز پس شـيعه بنده ی شـرمنده اسـت.

بزدايد.» و اندوه وی را برساند را او بخواهد كه زودتر آسودگی بزرگ
آمده حنيف به عثمان بن نامهاش در كـه اميرالمؤمنين مشـهور ٢٠) ترجمه عبارت
است.ايشانفرمودهاند:اعينونیبورعواجتهادوعفةوسداد.نهجالبالغه نامه۴۵

دوم. خطابه انتظار، آفاق (٢١
بحاراالنوار/ از نقـل به ،٢۴۵ صفحه جلـد٢/ مكيـال المكارم/ ٢٢) ترجمـه

١ حديث /٢٧٨ صفحه جلد۴۴/ مجلسی/ عالمه
جمال االسبوع/ نقل از به ،۴۴٨ صفحه جلد٢/ المكارم/ مكيال ترجمه (٢٣

صفحه٢٣٠ طاووس/ بن سيد
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وسـائل الشيعه/ از نقل ٢۴٣، به صفحه /٢ جلد مكيال المكارم/ ترجمه (٢۴
١ حديث /۴۶٧ صفحه عاملی/ جلد١٠/ شيخ حر

بحاراالنوار/ از نقـل به ،٢٣٨ صفحه جلـد٢/ مكيـال المكارم/ ٢۵) ترجمـه
١ حديث /٢٧٨ صفحه /۴۴ جلد مجلسی/ عالمه

بحاراالنوار/ از نقـل به ،٢٣٨ صفحه جلـد٢/ مكيـال المكارم/ ٢۶) ترجمـه
حديث١۴ صفحه٢٨٢/ جلد۴۴/ مجلسی/ عالمه

تفسـير از را پيامبر دانای اصحاب و اهلبيت غاصب، خلفای كه ٢٧) هنگامی
نومسـلمانی مسـيحيانِ يهوديان و كردند، منع علوم نبوی و روايات نقل قـرآن،
اين گرفتند. به خدمت مردم آموزش برای را داری تميم االحبار و كعب همچون
داستانهای نقل به سـنت، قرآن و اصيل آموزش معارف به جای تازهمسـلمانان
آب با آنهـا را میپرداختندو بنیاسـرائيل كتابهای در شـده موجـود تحريف
حكايت برای مـردم بيشـتر تحريفهای و اغراقهـا با همـراه گاهـی و تـاب و
به و داشـتند جای خلفا دربار در سـال صدها افراد اين بازمانـدگان می كردنـد.
در و شده نقل افراد اين از كه رواياتی داشـتند. شـهرت قصهگويان اصون يا قصّ
علت دارد. نام اسـرائيليات يافته، رواج خلفا) مكتب سـنت (پيروان اهل كتب
از ابتدا در اصـون قصّ كـه اسـت نام گرفته آن اسـرائيليات روايات، ايـن اين كـه
كلمات ايشان و مسلمان شدهبودند خلفا عهد در بودند كه اسـرائيل بنی عالمان
اهلبيت بود. داسـتانهای بنیاسـرائيل و نصاری و يهود از كتاب های برگرفته
میدادند پرهيز افراد قصههای اين به كردن از اعتماد را شـيعيان السـالم عليهم
مانده مصون اسرائيلی احاديث به آلوده شـدن از شـيعه روايات دليل همين و به
هشدار از نمونهای حاوی شـد ذكر كتاب متن در كه كثير روايت عبادبن اسـت.
شيوههای بعد ها به قصهگويی است. داستان سرايان مجالس نسبت به بيت اهل
با يافتهاست.برای آشنايی رواج اسالمی جامعه خوانی در مانند ابومسـلم ديگر
رسول آقای (از ايران تاريخ اسالم و در كتاب قصهخوانان پديده میتوانيد به اين
قرآن تفاسـير در انبيا تأثير آن بر داسـتان های و كتاب اسـرائيليات جعفريـان) و
سـيد عالمه (از احياء دين و كتاب نقش ائمه در قاسـمی) محمد حميد آقای (از

فرماييد. مراجعه عسكری) مرتضی
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وسـائل الشيعه/ از نقل ٢٣٨، به صفحه جلد٢/ المكارم/ مكيال ترجمه (٢٨
٢ حديث /٢٣ ۵۶۶/باب صفحه عاملی/ جلد١١/ شيخ حر

١۵ حديث /٣٧٩ صفحه جلد٢/ كلينی/ يعقوب بن محمد
٣۴٩ صفحه /۴٧ جلد بحاراالنوار/ (٢٩

٢٩ و ٣٠ آيه احزاب/ مباركه سوره (٣٠
۴۴٨/روايت٣ صفحه جلد۴/ كافی/ اصول (٣١

۴ روايت /۴۴٨ صفحه جلد۴/ كافی/ اصول (٣٢
۵ روايت ۴۴٨ و ۴۴٩/ صفحه /۴ كافی/جلد اصول (٣٣

صفحه جلد٢/ مكيال المكارم/ / شـينا» علينا تكونوا ال و لنا زينا «كونوا (٣۴
/٧٧ صفحه جلد٢/ كلينی/ بن يعقوب محمد اصول كافی/ از نقل بـه ،۵٣۴

٩ حديث
كافی/ از اصول نقـل ۵٣۴/ به صفحه جلد٢/ المكارم/ مكيـال ٣۵) ترجمـه

ورع باب حديث١٣/ /٧٨ صفحه جلد٢/
اصول كافی از به نقل /۵٣۴ صفحه جلد٢/ المكارم/ مكيال ترجمه (٣۶

تغيير كمی ٣٢٨ تا ٣٢٩با منتظران/ صفحات كتاب سلوک (٣٧
بحاراالنوار/ از نقـل به ،۴٣٩ صفحه جلد٢/ مكيال المـكارم/ ٣٨) ترجمـه

١٧٧ صفحه جلد۵٣/ مجلسی/ عالمه
آيات قرآن از به نقل ،٣١٧ صفحه جلد٢/ المكارم/ مكيال ترجمه (٣٩

ششم و چهل ديدار خورشيد، به روزنهای (۴٠
روضه الكافی/ نقل از به ،۵٣۴ صفحه جلـد٢/ مكيال المكارم/ ۴١) ترجمـه

٣٢٨ حديث /٢۴٠ صفحه /٨ جلد كلينی/ شيخ
۴۵ البالغه/ نامه نهج (۴٢

نقـل ازغيبت نعمانی/ ۴٣٧، به صفحه المكارم/جلد٢/ مكيـال ۴٣) ترجمـه
١٠۶ صفحه نعمانی/ ابراهيم بن محمد

١٠۵ آيه توبه/ مباركه سوره (۴۴
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١ حديث /٢١٩ صفحه األئمه/ و النبی علی االعمال باب عرض كافی/ (۴۵
۴ حديث /٢١٩ صفحه األئمه/ و النبی علی األعمال باب عرض كافی/ (۴۶
٣ حديث /٢١٩ صفحه األئمه/ و النبی علی االعمال باب عرض كافی/ (۴٧

١٠۵ آيه توبه/ مباركه سوره (۴٨
٣٠٢ تا ٣٠٣ با  السـالم/ چاپ اول/ صفحـات امـام عصر عليه ۴٩) معرفـت

تغيير كمی
١٢٠ آيه توبه/ مباركه سوره (۵٠

شـيخ مجالس/ از نقل صفحه٢٩۶، به /٢ جلد مكيال المكارم/ ۵١) ترجمـه
٢٠١ صدوق/ صفحه

االنوار/جلد  بحار از نقل به ۴۵٠ ٢/صفحه المكارم/جلد مكيال ترجمه (۵٢
٣٣ ٣٢٧/حديث ٢٢/صفحه

وسائل الشيعه/ نقل از به ،٢٨٩ صفحه /٢ جلد مكيال المكارم/ ترجمه (۵٣
٩ حديث /٣۶٧ صفحه /۵ جلد عاملی/ حر شيخ

كشف المحجه/ نقل از به ،٢٨٨ صفحه جلد٢/ المكارم/ مكيال ترجمه (۵۴
١۵٠ فصل ١۵١ و ١۵٢/ صفحات ابنطاووس/

۵٣ تا ۵۵ آفاق انتظار/ صفحات (۵۵
تغيير كمی ٢٩٧ تا ٢٩٩با صفحات / السالم عليه عصر معرفت امام (۵۶

شهير  شاعر حسـينی(١٣٠۴-١٢۴۶ ق) حلی سيدسليمان بن ۵٧) سـيدحيدر
از آفاق نقـل به بـود. بخشـندگی زبانزد در كـه مرثيـه، عـراق، اسـتاد مديحـه و

 ۶٠ صفحه انتظار/پاورقی
۶٠ صفحه انتظار/ آفاق (۵٨

٢۴۵ آيه بقره/ مباركه سوره (۵٩
كافی/ از  اصول نقـل ٣۵٩، به صفحه جلد٢/ مكيال المـكارم/ ۶٠) ترجمـه
السرور/ حديث۴ باب ادخال صفحه١٨٩/ جلد٢/ كلينی/ يعقوب بن محمد
الزياره/ كامل از نقـل ٣۵٨، به صفحه /٢ جلد مكيـال المكارم/ ۶١) ترجمـه
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١٠۵ باب /٣١٩ ابنقولويه/صفحه
المصطفی/ بشاره از نقل به صفحه٣۵۴، جلد٢/ مكيال المكارم/ ترجمه (۶٢

۶ صفحه
الزيـارت/ ٣١۵، كامـل ٢/ صفحـه جلـد المـكارم/ ۶٣) ترجمـه مكيـال

١٠۵ باب /٣١٩ صفحه ابنقولويه/
الزيارت/ كامل از نقل به ،۵٧٩ صفحه /٢ جلد مكيال المكارم/ ترجمه (۶۴

١٠۵ باب /٣١٩ صفحه ابنقولويه/
كافی/ از اصول نقـل ۵٧٩، به صفحه /٢ جلد المـكارم/ مكيال ۶۵) ترجمـه
المؤمن/ حاجه قضـاء ١٩۶/باب صفحه /٢ كلينی/جلـد يعقوب بن محمـد

١٣ حديث
شـيخ امالی/ از نقل ۵٨٢، به صفحه /٢ جلـد المكارم/ مكيـال ۶۶) ترجمـه

١۴۵ صدوق/ صفحه
٢۶٢ و ٢۶٣ آيه بقره/ مباركه سوره (۶٧

از ٣١۵ و ٣١۶، بـه نقـل ٢/ صفحـات جلـد المـكارم/ ۶٨) ترجمـه مكيـال
٧٣ حديث /١٠٢ صفحه /٨ جلد كلينی/ يعقوب بن محمد الكافی/

٣۵٠ صفحه /۶۴ جلد االنوار/ بحار (۶٩
 ۴٠ آيه حج/ مباركه سوره (٧٠
٧ آيه محمد/ مباركه سوره (٧١
١۵ آيه فاطر/ مباركه سوره (٧٢

١٠ تا ١۴ آيات صف/ مباركه سوره (٧٣
۴۶٣ صفحه /١ جلد الحسين/ االمام مسند (٧۴
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كنيم!» ياری را او «بياييد كتاب از تشريحی پرسشهای

بشـتابند؟  خداوند ياری به شـده كه داده دسـتور مؤمنان به قرآن آئه ١. در كدام
بنويسيد.) را آيه (ترجمه

اساس  خدا دانسـتند؟ بر ياری كسـی را ياری چه عيسـی ٢. حواريان حضرت
است؟ امكانپذير از چه راهی حاضر خدا در زمان ياری آنان، الگوی

يابيم توفيق برای اينكه درآيد؟ عصر امام ياران شمار می تواند در كسی هر آيا .٣
بكنيم؟ بايد چه السالم درآييم، عليه زمان امام در شمار ياوران تا

را در  فرجه تعالی اهللا عجل عصر امام مشـكالت و گرفتاری ها نمونه از سـه .۴
كنيد. ذكر غيبت عصر

جزئی چيست؟  و فرجهای كلی فرج ۵. منظور از

توصيه  اين كتاب در كـه را ـالم السّ عليه زمان امام راههـای ياری راه از ۶. پنـج
ببريد. نام شدهاند،

نام ببريد. را زمان تجليل امام راه های راه از سه .٧

خود  ياری حكم در زمان امام شيعيان ياری دهد نشان كه كنيد ذكر را ٨. روايتی
امام زمان است.

گرفت؟ قرار زمان محبت امام كه مورد بود قفلساز چه پيرمرد ويژگی .٩

جهت  در می توانيم و چگونه چيسـت در روايات اهل بيت» «امر از ١٠. منظور
اقدام كنيم؟ احيای آن

تأخير  به ظهور زمان تا را ايشان از استفاده و زمان امام به توسل نبايد ١١. چرا
كنيد.) ذكر دليل (دو اندازيم؟

در پی  غيبت روزگار در عصر امام به و توسـل مراجعه كه مهمی فايده ١٢. دو
دارد، چيست؟

دو  به را خوبیها به عمل الم، السّ عليه زمان امام شيعيان كه است سزاوار .١٣
است؟ نيت كدام دو آن انجام دهند. نيت
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اعمال  از (ع) زمان و امام (ص) اكرم پيامبر كه اشاره شده قرآن آيه كدام ١۴. در
میشوند؟ آگاه ما

را  مبادا خودشـان كه داده اندرز را مؤمنان قرآن، آيه كدام متعال در ١۵. خدای
دهند؟ ترجيح خدا پيامبر بر

چيست؟ اهلبيت جناب سلمان نزد محبوبيت راز .١۶

امام  درباره فرزندش به را سيد بن طاووس مرحوم توصيههای از مورد ١٧. دو
كنيد. الم ذكر السّ زمان عليه

از  مورد (دو بـود؟ چه داشـت شـما اين كتاب برای كه نكاتی ١٨. جالبتريـن
كنيد.) ذكر را آنها

شـما ايجاد  زندگی شـيوه و در نگرش را تحولـی چه ايـن كتـاب ١٩. مطالـب
كرد؟

میكنيد؟ توصيه كسانی چه به را كتاب اين خواندن .٢٠

*     *     *

كنيم!» ياری را او «بياييد كتاب از چهارگزينهای پرسشهای

زحمت به زمانش اطاعت و خيرخواهی امـام را در خـود كسـی كه جايـگاه .١
كجاست؟ میاندازد

الم السّ عليهم اهلبيت كنار الف.
دارند. جای اهل بيت محبان آن در كه بهشتی ب.

اعلی رفيق ج.
ج و الف گزينههای د.

درست نيست؟ مضطر درباره كدام گزينه .٢
الف. مضطربهشخص گرفتاری گويندكهچارهای برایاو باقینمانده است.
قرآن در كه موسـی و حضرت مهدی اسـت حضرت القـاب از ب. مضطـر

آمده است.
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دارد. اشاره مهدی حضرت به المضطر» يجيب ن «امّ آيه ج.
گاهی و اسـت غلط ندارد زمـان هيچ گرفتاری امام میشـود د. اينكـه گفته

میبرد. بودن پيش آن حضرت را تا سرحد مضطر گرفتاری های ايشان،

به چه معناست؟ فرج .٣
گرفتاری رفع ب. ظهور الف.

موارد د. همه انتظار  ج.

الم نيست؟ السّ زمان عليه امام غربت ابعاد از موارد زير از يک كدام .۴
الف.ناامنی ايشانتابدانحداستكهحتینمی توانندخودرا معرفیكنند.

ايشان دانش به دانش، نيازمندان بی توجهی ب.
خارقالعاده نيروی از استفاده در ناتوانی ج.

از ايشان شيعيان كردن كم استفاده د.

كنيم؟ ياری را و نمايندهاش او خواسته كه ما از خداوند چرا .۵
الف.چونمی خواسته كه ماميزانمحبتخودرانسبت به خداوندابرازكنيم.

ديگرانند. كمک نيازمند او نمايندگان چون ب.
او و فدای را خود حد چه تا كه حاضريم بيازمايد را ما ج. چـون میخواهـد

نماييم. نمايندگانش
است. صحيح ج و الف موارد د.

است؟ نشده مطرح كتاب در زير موارد از يک كدام .۶
جزيی. فرج و كلّی دو گونه است؛ فرج عصر امام فرج الف.

نيست. ايشان شخصی مشكالت به محدود عصر امام گرفتاری های ب.
روايات و اصطالح جديد اسـت و در يک كبری صغری و ظهور ج. ظهور

ندارد. منابع اسالمی سابقه
از خود كه شيعيان نمی شود محدود به مواردی تنها گرفتاریهای شيعيان د.

میكشند. از آنها رنج باخبرند و آنها

است؟ مهدی حضرت درباره قدسی حديث ترجمه موارد، از يک كدام .٧
دارد. ايوب صبر حال عين در نورانيت عيسی و و موسی كمال او الف.

م!
نيـ

یك
ـار

راي
او

ـد
يايي

ب



١٤٨

فهرست  

احاطه دارد. علوم همه به و میبرد ارث به را دانشها او تمام ب.
فراگيرتر شما همه شماست و دلسوزیاش از دانش همه از بيش دانشش ج.

است.
میشود. غايب نزديكانش كه از غريب است تنها و شدٔه طرد همان او د.

شود: رفع است ممكن شكل چه الم به السّ عليه عصر امام غربت .٨
جامعه در الهی پرنعمت گنج عنوان به ايشان معرفی الف.

ايشان ظهور ب.
ايشان از بيشتر استفاده ج.

موارد همه د.

چيست؟ امام به تمسک معنای .٩
عصر امام آمدن انتظار الف.

كردن دعا برای ايشان و بودن امام عصر ياد به ب.
ج.مراجعه بهامامعصروياریجستنازايشانبرایاصالحتمامامورزندگی

دادن صدقه با عصر، مثالً امام از بال رفع برای د. اقدام

است؟ درست زير جمالت يک از كدام .١٠
از اسـتفاده امكان هسـتند، غايب زمان امام كه چـون پنداشـت الـف. نبايد

ندارد. وجود ايشان
ايشان از راحتی میشد به بودند، ظاهر زمان امام اگر پنداشـت كه نبايد ب.

كرد. استفاده
نعمت سـختی شـويم، از دچار آزمونهای اينكه بـدون پنداشـت ج. نبايـد

شد. خواهيم بهرهمند بهشت
موارد همه د.

شده  تشـبيه چيزی چه كريم به قرآن در اختيار میكند» سـكوت كه ١١. «امامی
است؟

ابر پشت آفتاب الف.
میشود. بیتوجهی آن به كه سربلندی قصر ب.
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است. شده وانهاده كه آبی چاه ج.
كدام هيچ د.

است؟ گزينه نادرست كدام .١٢
يكی است. نصرت ايشان مقام با السالم عليهم اهلبيت به محبت مقام الف.

نيست. يكی محبت مقام با السالم عليهم اهلبيت نصرت مقام ب.
دارند. اهلبيت دوستداران از برتر مقامی اهلبيت ياوران ج.

ياری توفيق كه بخواهند خداوند از اهلبيت دوستداران كه است سزاوار د.
نصيبشان سازد. نيز ايشان را

الم» دركتابمطرحنشدهاست؟ ١٣.كداممطلبدرباره«امراهلبيت عليهم السّ
شامل كه است ايشان دستورات السـالم عليهم اهلبيت امر از منظور الف.

میشود. مستحبات و واجبات
است. ايشان السالم مكتب عليهم اهلبيت امر از منظور ب.

است. شيعه مكتب السالم عليهم اهلبيت امر منظور از ج.
حامل كه اسـت عالمانی به مراجعه اهل بيت امر احيای راههـای از د. يكـی

اهلبيتند. علوم

است؟ ام شحّ به زيد صادق امام از توصيههای مورد، كدام .١۴
دهند. پس به صاحبانش را بايد امانت ها شيعيان الف.

باشند. بهتر همه از راستگويی و امانت پرداخت در بايد شيعيان ب.
باشند. داشته طوالنی سجدههای بايد شيعيان ج.

است. درست ج و ب موارد د.

را  چيزی چه اهوازی مهزيار بن علـی با در گفتگو ـالم السّ عليه زمان ١۵. امام
از ايشان دانستند؟ دور ماندن شيعيان عامل

مالاندوزی الف.
ايشان بيچاره ساختن و شيعه بينوايان به سختگيری نسبت ب.

خويشاوندی رابطه گسستن ج.
موارد همه د.
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بندگان دارد؟ اعمال از عصر امام شدن آگاه به اشاره قرآن كدام آيه .١۶
آخر آيه صف، سوره ب. ٣ بقره، آيه الف. سوره

د. هيچ كدام ١٠۵ آيه توبه، سوره ج.

بر خويش  موال داشتن مقدم از بارز نمونهای عنوان به كتاب، در مورد كدام .١٧
است؟ نشده عنوان

۶١ عاشورای سال در حسين امام به نسبت عباس الف. حضرت
اكرم پيامبر به نسبت مقداد جناب و اميرالمؤمنين به نسبت سلمان جناب ب.

هجرت در شب اكرم پيامبر نسبت به حضرت اميرالمؤمنين ج.
خيبر جنگ در ايشان به نسبت پيامبر عموی عباس د.

است؟ قرار گرفته تأكيد را ياری كنيم» مورد «بياييد او كتاب مورد در كدام .١٨
می كند. صحبت خصوصی خود پروردگار با نمازگزار الف.

دارد. بيشتری اثر نماز در دعا ب.
است. شده زمان امام دعا برای به توصيه هنگام سجده و نماز قنوت در ج.

موارد همه د.

میآيد؟ شمار به غيبت زمان در امام عصر ياری راههای از گزينه كدام .١٩
عصر امام از تجليل الف.

عصر امام شيعيان به كردن كمک ب.
اهلبيت علوم آموزش و آموختن ج.

موارد همه د.

برای  مهمی انگيزه میتواند مـورد كدام صف سـوره آخر آيات به توجه ٢٠. بـا
باشد؟ امام عصر ياری

پيروزی است. به دستيابی حضرت، آن ياری الف. نتيجه
هستيم. حضرت آن به ياری خداوند مأمور سوی از ما ب.

عذاب و از الهی، رهايی آمرزش برخورداری از آن حضرت ياری ج. نتيجه
بهشت است. به وارد شدن

موارد همه د.
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چهارگزينهای پرسشهـای پاسخنامـه
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كه: پيوستهاند هم به آرزو اين به كتاب، اين صفحات
كه الشـريف؛ آنها فرجه تعالی الله عجـل زمان امام غيور برای شـيعيان باشـند راهنمايـی
نوشته اين نيستند. در آگاه آن عملی راههای از اما كنند، ياری را خود میدارند امام دوست
بيان غيبت در دوران ايشـان ياری و السـالم عليه زمان امام به خدمت از شـيوههای برخی

است. انجام قابل شيعيان عموم برای كه شيوههايی است؛ گرديده
كتاب سرآغاز از برگرفته

Let's
Come&HelpHim!

By: Mahdi Ghandi
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