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 سخن سردبیر نشریه

با افتخار پیرو تاکیدات ویژه معاونت فرهنگی و اجتماعی مبنی بر کسب 
علم و معرفت و توسعه آن به همت اعضای هیئت تحریریه ی کانون 
مهدی یاوران دومین شماره از نشریه تقدیم حضور می گردد عزیزان 
در عصری زندگی می کنیم که زندگی توأم با مهدی و مهدویت موجب 
سعادت ما در دنیا و آخرت و در مقابل زندگی و ممات ما بدون عنایت 
و معرفت حضرت موجب حقارت ما در دو جهان خواهد بود پس برای 

ظهور حضرت از هیچ اقدامی مضایقه نکنیم. 
یا علی مدد



2مشکات/ نشریه کانون یاوران مهدی )عج(

 دانشجو منتظر 

گروهی که تأثیر شگرفی در هدایت امت اسالمی دارند دانشجویان به ویژه طالبان علوم و 
معارف وحیانی اند. این گروه که زمینه ساز نهادینه شدن فرهنگ انتظار و اصالح زمینۀ ظهورند. 
باید با مطالعۀ کتاب های مفیدی که دربارۀ امام زمان)ع( نوشته شده است، آگاهی و شناخت 
خود را به حضرت و اهداف شان، روز به  روز افزایش دهند با اهمیت دادن به واجبات به ویژه 
نماز، حجاب، احترام به پدر و مادر و دوری از هر کار بد و زشت، دل امام زمان)ع( را خشنود 
کنند و تا می توانند به یاد او باشند و ثواب کارهای خوب را به مادر حضرت یا خود ایشان هدیه 
کنند؛ برای سالمت و تعجیل در فرجشان دعا کنند و سعی نمایند دیگران را نیز با امام)ع( 

آشنا سازند. 

وظایف دانش آموزان و دانشجویان در زمان غیبت
از جملۀ وظایف دانش آموزان و دانشجویان که در زمان غیبت امام مهدی)ع( نقش مؤثری در 

هدایت امت اسالمی دارند عبارت اند از:

تالش در راه علم اندوزی: 
جهد یعنی به کار بستن تمام توان و کوشش نهایی انسان در مسیر رسیدن به مقصود. طالب 
دانش باید تمام کوشش خویش را در راه علم اندوزی به کار گیرد. فرد یا جامعۀ جاهل به 
مراتب حقیقی انتظار دست نمی یابد و نمی تواند زمینه ساز ظهور امامی باشد که خود خزانۀ 
انَ  الِْعلْم         « از این رو کوشش در علم اندوزی از وظایف منتظران راستین  علم الهی است: »َو ُخَزّ
آن امام همام)ع( به ویژه طالب و دانشجویان است: »َو َعلَی  الُْمَتَعلِِّمینَ  بِالَْجْهدِ         «. وظیفۀ بایستۀ 
دانشجویان و طالب منتظر، تالش برای فراگیری از سر میل و رغبت قلبی است؛ چون تالش 

ْغَبۀ         « بی رغبت به سردی و سستی می گراید و متوقف و خاموش می شود: »َو الَرّ

شناخت امام)ع(: 
شناخت امام)ع( هرچه وسیع تر باشد تأثیرش در زندگی بیشتر خواهد بود. اطاعت از امام)ع( 
مستلزم شناخت آن حضرت است، اصوالً اطاعت واقعی بدون معرفت امکان پذیر نیست. عدم 
شناخت موجب گمراهی و انحراف از دین می  شود و شاید به همین خاطر است که در زمان 
غیبت نسبت به خواندن این دعا سفارش اکید شده است: »اللُهم، َعرْفنی نَْفَسک، َفإِنک إِْن لَْم 
تَُعرْفنی نَْفَسک لَْم أَْعِرْف نَِبیک. أَللُهم، َعرْفنی َرسُولَک، َفإِنک إِْن لَْم تَُعرْفنی َرسُولَک، لَْم أَْعِرْف 

ُحجَتک. أَللُهم، َعرْفنی ُحجَتک، َفإِنک إِْن لَْم تَُعرْفنی ُحجَتک، َضلَلُْت َعْن دینی«
تصمیم بر یاری رساندن بر امام زمان)ع(: زمان ظهور حضرت به صورت قطع بر ما مخفی است 
و اگر کسی احیاناً زمان معینی را معلوم کند به نص صریح روایات دروغگو شمرده می  شود، امام 
زمان)ع( فرمودند: »َکَذَب الَْوَقّاتُوَن«]۷[، لذا شیعۀ واقعی باید تصمیم قلبی داشته که هر وقت 
حضرت ظهور کردند ایشان را یاری رساند؛ حال اگر توفیق درک زمان ظهور را نکرد و پیش از 

آن اجلش فرا رسید از پاداش شهادت در رکاب حضرت برخوردار خواهد بود

انتظار فرج:

 امام صادق)ع( فرمودند: »هر کس از شما در حال انتظار فرج بمیرد، مانند کسی است که 
در خیمۀ قائم)ع( بوده است«. امام سجاد)ع( فرمودند: »انتظار فرج از عظیم ترین فرج است«.

تهذیب نفس: 
تهذیب نفس و متخلق به اخالق پسندیده شدن در هر زمانی واجب است و درک فضیلت 
همنشینی با حضرتش منوط به آن است. از احادیث استفاده می  شود شرط رسیدن به پاداش، 
متخلق به اخالق الهی شدن و کسب ورع است. امام صادق)ع( فرمودند: »هر کس دوست  دارد 
از اصحاب حضرت قائم)ع( باشد باید منتظر باشد و در این حال به پرهیزگاری و اخالق نیکو 
رفتار نماید، در حالی که منتظر باشد چنانچه بمیرد و پس از مردنش قائم)ع( به پا خیزد پاداش 
او همانند کسی خواهد بود که آن حضرت را درک کرده است پس کوشش کنید و در انتظار 

بمانید گوارا باد شما را ای گروه مشمول رحمت خداوند«

توبۀ واقعی: 
توبۀ واقعی از گناهان و پرداخت حقوق مردم یکی دیگر از ویژگی های اخالقی منتظر خصوصٌا 
دانشجویان در زمان غیبت است. وجود مبارک حضرت برای جوانان دعا می کنند و از خداوند 

ْوبَِۀ « َباِب بِاْلِنَابَِۀ َو الَتّ می  خواهند توفیق توبه به آنها داده شود: » َو َعلَی الَشّ

کمک به محرومین:
 امام صادق)ع( فرمودند: »چنین نپندارد کسی از شما چون مؤمن را شادمان ساخت فقط او را 
مسرور نموده، بلکه به خدا سوگند ما را خوشحال کرده، بلکه به خدا سوگند رسول خدا )صلی 

اهلل علیه وآله( را مسرور ساخته است«

پرداخت  خمس: 
در عصر غیبت کبری فقها و مراجع عالیقدر، نمایندۀ امام عصراند. از این رو بر شیعیان و دوستان 
اهل بیت)ع( واجب است خمس خود را به آنها برسانند تا آنان بتوانند در راه بسط فرهنگ، اهل 
بیت)ع( و تربیت مبلغان و هدایت گران و زنده نگه داشتن حوزه  های علمیه به وظیفۀ خطیر 

خویش جامۀ عمل بپوشانند و نگذارند ارزش ها کم رنگ و چراغ دین کم سو شود.

صدقه به نیابت از امام زمان)ع(: 
صدقه دادن از طرف آن جناب از جمله عالمات عالقه به حضرت است. فقهای عظام قبول نیابت 

در عبادات مستحبی را از طرف زنده یا مرده، مرد یا زن را تأیید کرده اند.

و موارد دیگری مانند: صدقه به قصد سالمتی امام زمان)ع(؛ اهمیت دادن به نماز؛ حج نیابتی؛ 
تشکیل مجالس ذکر مناقب و فضائل آن حضرت؛ پیوسته دعا کردن برای حضرت و...

نظر ایت اهلل جوادی آملی درباره نقش دانشجویان در ظهور آقا امام زمان )عج( : 
آیت  اهلل عبداهلل جوادی آملی، در کتاب »امام مهدی موجود موعود« در این باره گفته است:»گروهی 
که تأثیر شگرفی در هدایت امت اسالمی دارند دانشجویان به ویژه طالبان علوم و معارف وحیانی اند. 

این گروه که زمینه ساز نهادینه شدن فرهنگ انتظار و اصالح زمینه ظهورند وظایفی دارند:

تالش در راه علم اندوزی: جهد یعنی به کار بستن تمام توان و کوشش نهایی انسان در مسیر 
رسیدن به مقصود. طالب دانش باید تمام کوشش خویش را در راه علم اندوزی به کار گیرد. فرد یا 
جامعه جاهل، به مراتب حقیقی انتظار دست نمی یابد و نمی تواند زمینه ساز ظهور امامی باشد که 
انَ  الِْعلْم         «، از این رو کوشش در علم اندوزی از وظایف منتظران  خود خزانه علم الهی است: » َو ُخَزّ

راستین آن امام همام )ع( به ویژه طالب و دانشجویان است: » َو َعلَی  الُْمَتَعلِِّمینَ  بِالَْجْهدِ         «.

رغبت در کسب علم: رغبت، تمایل اکید و میل شدید است. از دیگر صفات دانشجوی منتظر 
داشتن میل شدید به اندوختن علم و تجهیز به آخرین دستاوردهای علمی و فکری و نیز تولید 
دانش و اندیشه است. از این بخش دانسته می شود وظیفه بایسته دانشجویان و طالب منتظر، 
تالش برای فراگیری از سر میل و رغبت قلبی است، چون تالش بی رغبت، به سردی و سستی 

می گراید و متوقف و خاموش می شود:

منابع : من ال یحضره الفقیه، ج۲، ص۶0۹.
 ر.ک: جوادی آملی، عبداهلل، امام مهدی موجود موعود، ص ۲0۷ـ ۲0۸.

 کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج1، ص۵۶4.
 ر.ک: آزاد منجیری، محمد رضا، ویژگی های دانشجوی منتظر، ص؟؟؟.

 کافی، ج 1، ص ۳۶۸.. 

الهام فدایی



  شب نیمه شعبان تالی تلو لیلۀالقدر:
یکی از مهم ترین روزهای سال، همین روز نیمه شعبان است که هم مصادف با والدت ذی جود مسعود 
حضرت بقیۀاهلل )ارواحنا فداه( شده است، و هم شب و روز نیمه شعبان )با قطع نظر از والدت این 

بزرگوار در این شب و روز( از لیالی و ایام متبرک هستند.
شب نیمه شعبان، شب بسیار متبرکی است، تالی تلو لیالی قدر، و وقت توجه و تذکر و توسل به ذیل 
عنایات باری تعالی و طلب و درخواست است. اعمال و ادعیه ای هم دارد که اگر موفق شده اید و آنها را 
انجام داده اید، که انشاءاهلل مشمول قبول پروردگار باشد، اگر کسانی هم غفلت کردند و توجه نداشتند، 

به یاد نگه دارند که همه سال، شب نیمه شعبان را مغتنم بشمارند.

 تالش استعمار بر علیه مهدویت:
بنده سندی را دیدم که در آن بزرگان استعمار و فرماندهان استعماری توصیه می کنند که ما باید 
کاری بکنیم که این عقیده به مهدویت، به تدریج از بین مردم زائل بشود! آن روز استعمارگرهای 
فرانسوی و استعمارگرهای انگلیسی در بعضی جاهای آن مناطق بودند )فرقی نمی کند که استعمار 
از کجا باشد( استعمارگرهای خارجی، قضاوتشان این بود که تا وقتی عقیده به مهدویت در بین این 

مردم رایج است، ما نمی توانیم این ها را درست در اختیار بگیریم!
ببینید عقیده به مهدویت چه قدر مهم است! چه قدر خطا می کنند کسانی که به اسم روشنفکری و 
به اسم تجددطلبی می آیند و عقاید اسالمی را بدون مطالعه، بدون اطالع، بدون اینکه بدانند دارند  چه 
کار می کنند، مورد تردید و تشکیک و اینها قرار می دهند اینها همان کاری را که دشمن می خواهد، 

راحت انجام می دهند!
) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت میالد حضرت مهدی )عج( - 13۷6/9/25(

 نزدیک سازی آینده:
شما مردم عزیز -بخصوص شما جوان ها- هر چه که در صالح خود، در معرفت و اخالق و رفتار و 
کسب صالحیت ها در وجود خودتان بیشتر تالش کنید این آینده را نزدیک تر خواهید کرد، این ها 
دست خود ماست. اگر ما خودمان را به صالح نزدیک کنیم، آن روز نزدیک خواهد شد همچنان 
که شهدای ما با فدا کردن جان خودشان آن روز را نزدیک کردند، آن نسلی که برای انقالب آن 
فداکار ی ها را کردند، با فداکاری های خودشان آن آینده را نزدیک تر کردند هر چه ما کار خیر و اصالح 

درونی خود و تالش برای اصالح جامعه انجام بدهیم آن عاقبت را دائماً نزدیک تر می کنیم.
) بیانات مقام معظم رهبری در سالروز میالد خجستۀ امام زمان )عج( - 13۷9/8/22(

 راه استقرار عدالت مهدوی:
 درس دیگری که اعتقاد به مهدویت و جشن های نیمه شعبان باید به ما بدهد، این است: عدالتی 
که ما در انتظار آن هستیم ؛ عدالت حضرت مهدی )علی علیه الّسالم( که مربوط به سطح جهان 
است- با موعظه و نصیحت به دست نمی آید؛ یعنی مهدی موعود ملتها نمی آید ستمگران عالم را 
نصیحت کند که ظلم و زیاده طلبی و سلطه گری و استثمار نکند. با زبان نصیحت، عدالت در هیچ 

نقطۀ عالم مستقر نمی شود.
استقرار عدالت، چه در سطح جهان - آن طور که آن وارث انبیاء انجام خواهد داد - و چه در همۀ 
بخش های دنیا، احتیاج به این دارد که مردمان عادل و انسان های صالح و عدالت طلب، قدرت را در 
دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگویان حرف بزنند. با کسانی که سرمست قدرت ظالمانه 
هستند، نمی شود با زبان نصیحت حرف زد؛ با آن ها باید با زبان اقتدار صحبت کرد. آغاز دعوت 
پیغمبران الهی با زبان نصیحت است؛ اما بعد از آن که توانستند طرفداران خود را گرد بیاورند و تجهیز 

کنند، آنگاه با دشمنان توحید و دشمنان بشریت، با زبان قدرت حرف می زدند.

 معنای انتظار:
درس دیگر اعتقاد به مهدویت و جشن های نیمۀ شعبان برای من و شما این است که هرچند اعتقاد 
به حضرت مهدی )ارواحنافداه( یک آرمان واالست و در آن هیچ شکی نیست؛اما نباید مسئله را 
فقط به جنبۀ آرمانی آن ختم کرد- یعنی به عنوان یک آرزو در دل، یا حداکثر در زبان، یا به صورت 
جشن- نه، این آرمانی است که باید به دنبال آن عمل بیاید. انتظاری که از آن سخن گفته اند، فقط 
نشستن و اشک ریختن نیست؛ انتظار به معنای این است که ما باید خود را برای سربازی امام زمان 
آماده کنیم. سربازی منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، 
احتیاج به خودسازی و آگاهی و روشن بینی دارد... ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد 
و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، امروز وظیفه ای نداریم؛ نه، بعکس، ما امروز وظیفه داریم در آن 
جهت حرکت کنیم تا برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم. اعتقاد به امام زمان به معنای گوشه گیری 
نیست.. . امروز اگر ما می بینیم در هر نقطه ی دنیا ظلم و بی عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد، 
اینها همان چیزهایی است که امام زمان برای مبارزه با آن ها می آید. اگر ما سرباز امام زمانیم، باید 

خود را برای مبارزه با این ها آماده کنیم.

مهدویت در بیان  مقام معظم رهبری
 پاسخ به جریان های انحرافی پیرامون مهدویت:

اعتقاد به امام زمان، به معنای گوشه گیری نیست. جریانهای انحرافی قبل از انقالب تبلیغ می کردند، 
االن هم در گوشه و کنار تبلیغ می کنند که امام زمان می آید و اوضاع را درست می کند؛ ما امروز 
دیگر چه کار کنیم! چه لزومی دارد ما حرکتی بکنیم! این مثل آن است که در شب تاریک، انسان 
چراغ روشن نکند؛ چون فردا بناست خورشید عالم تاب بیاید و روز بشود و همۀ دنیا را روشن می کند. 
خورشیِد فردا، ربطی به وضع کنونی من و شما ندارد. امروز اگر ما می بینیم در هر نقطۀ دنیا ظلم و 
بی عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد، این ها همان چیزهایی است که امام زمان برای مبارزه با 

آن ها می آید. اگر ما سرباز امام زمانیم، باید خود را برای مبارزه با این ها آماده کنیم.

 بزرگ ترین وظیفه منتظران:
بزرگترین وظیفۀ منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوی و اخالقی و عملی و پیوندهای 
دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین و همچنین برای پنجه درافکندن با زورگویان، خود را آماده 
کنند. کسانی که در دوران دفاع مقدس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدس شرکت می کردند، 
منتظران حقیقی بودند.کسی که وقتی کشور اسالمی مورد تهدید دشمن است، آمادۀ دفاع از ارزشها 
و میهن اسالمی و پرچم برافراشتۀ اسالم است، او می تواند ادعا کند که اگر امام زمان بیاید، پشت سر 
آن حضرت در میدانهای خطر قدم خواهد گذاشت. اما کسانی که در مقابل خطر، انحراف و چرب و 
شیرین دنیا خود را می بازند و زانوانشان سست می شود؛ کسانی که برای مطامع شخصی خود حاضر 
نیستند هیچ حرکتی را که مطامع آنها را به خطر می اندازد، انجام دهند؛ اینها چطور می توانند منتظر 
امام زمان به حساب بیایند؟ کسی که در انتظار آن مصلح بزرگ است، باید در خود زمینه های صالح 

را آماده کند و کاری کند که بتواند برای تحقق صالح بایستد.
) بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مردم به مناسبت نیمۀ شعبان در مصالی تهران - 1381/۷/30(

 انتظار حرکت است، سکون نیست:
انتظار فرج، انتظار دست قاهر قدرتمند الهی ملکوتی است که باید بیاید و با کمک همین انسانها 
سیطره ی ظلم را از بین ببرد و حق را غالب کند و عدل را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم توحید 
را بلند کند؛ انسانها را بنده ی واقعی خدا بکند. باید برای این کار آماده بود... انتظار معنایش این است. 
انتظار حرکت است؛ انتظار سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار به خودی خود 
صورت بگیرد، نیست. انتظار حرکت است. انتظار آمادگی است... . انتظار فرج یعنی کمر بسته بودن، 
آماده بودن، خود را از همه جهت برای آن هدفی که امام زمان )علیه الصالۀ والسالم( برای آن هدف 
قیام خواهد کرد، آماده کردن. آن انقالب بزرگ تاریخی برای آن هدف انجام خواهد گرفت. و او عبارت 

است از ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی الهی، عبودیت خدا؛ این معنای انتظار فرج است.
)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مردم به مناسبت نیمه ی شعبان - 138۷/05/2۷(

 زندگی اصلی بشر از دوران ظهور آغاز می شود:
بشریت دارد همین طور این راه را طي میکند تا به اتوبان برسد؛ این اتوبان، دوراِن مهدویت است، 
دوران ظهور حضرت مهدي )عج( است. این جور نیست که وقتي به آنجا رسیدیم، یک حرکت دفعي 
انجام بگیرد و بعد هم تمام بشود؛ نه، آنجا یک مسیر است. در واقع باید گفت زندگي اصلي بشر و 
حیات مطلوب بشر از آنجا آغاز می شود و بشریت تازه مي افتد در راهي که این راه یک صراط مستقیم 
است و او را به مقصد آفرینش؛ »بشریت« را میرساند، نه آحادي از بشریت را،  مجموعه ها را می رساند.
)بیانات رهبری در دیدار پژوهشگران و کارکنان  مؤسسه »دارالحدیث« و پژوهشگاه »قرآن و حدیث« 1393/03/21(

 الزمه انتظار خودسازی است:
انتظار، تکلیف بر دوش انسان می گذارد. وقتی انسان یقین دارد که یک چنین آینده ای هست؛ 
همچنانی که در آیات قرآن هست: »و لقد کتبنا فی الّزبور من بعد الّذکر اّن االرض یرثها عبادی 
الّصالحون. اّن فی هذا لبالغا لقوم عابدین« - مردمانی که اهل عبودیت خدا هستند، می فهمند - باید 
خود را آماده کنند.انتظار الزمه اش آماده سازی خود هست. بدانیم که یک حادثه ی بزرگ واقع خواهد 
شد و همیشه منتظر باشید. هیچ وقت نمی شود گفت که حاال سا ل ها مانده است که این اتفاق بیفتد، 
هیچ وقت هم نمی شود گفت که این حادثه نزدیک است و در همین نزدیکی اتفاق خواهد افتاد. 
همیشه باید منتظر بود. انتظار ایجاب می کند که انسان خود را به آن شکلی، به آن صورتی، به آن 
هیئت و ُخلقی نزدیک کند که در دوران مورد انتظار، آن ُخلق و آن شکل و آن هیئت متوقع است. 
این الزمه ی انتظار است. وقتی بناست در آن دوران منتَظر عدل باشد، حق باشد، توحید باشد، اخالص 
باشد، عبودیت خدا باشد - یک چنین دورانی قرار است باشد - ما که منتظر هستیم، باید خودمان 
را به این امور نزدیک کنیم، خودمان را با عدل آشنا کنیم، آماده ی عدل کنیم، آماده ی پذیرش حق 

کنیم. انتظار یک چنین حالتی را به وجود می آورد.
)بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اساتید و فارغ التحصیالن تخصصی مهدویت 1390/04/18(

3مشکات/ نشریه کانون یاوران مهدی )عج(

سینا شعاعی



 ده نکته معرفتی مهدوی

و  نباشیم  )عج(  مهدی  امام  مقدس  ظهور  فکر  به  اگر    1
بخواهیم که جامعه را توحیدی کنیم باید حتماً یک افق برین 
جلویمان باشد و جهت گیری ما به سوی آن باشد تا فعالیت  
هایمان همین حاال هم فایده داشته باشد و خداوند آن افق 

برین را برای ما خلق کرده است. 

۲ »انتظار الفرج من الفرج« یعنی نفس انتظار فرج خودش 
یک نحوه فرج و گشایش ای را به وجود می آورد. 

) بحاراالنوار،ج5،ص31۷،ج52،ص122(

شرایط  در  را  صحیح  زندگی  نمونه  تا  آمدند  امام   11  ۳
گوناگون تاریخ به ما نشان دهند تا ما بی الگو و اسوه نباشیم ، 
یعنی در هر شرایطی از حاکمیت کفر باید در مسیر هدایت بود 
که حکومت معاویه ای باشد چه یزیدی و چه هارون الرشیدی.

4 امام والیت تشریعی دارد و هم هدایت به امر یا هدایت 
تکوینی دارد ، هم شریعت خدا را برای شما تبیین می کند 
هم با نظر به جان شما جانتان را برای تجلی فیض های الهی 

تغییر می دهد .

۵  هر مرتبه از انسانیت به هرکس برسد از عین انسانیت می 
رسد،امام زمان )عج( این انسانیت است پس کسی که از نظر و 
توجه امام زمان به قلبش محروم است از انسانیت محروم است، 
هر چند در ظاهر مودب و منظم و مرتب به آداب انسانی باشد.

۶ آدم شدن فقط در ارتباط با انسان کامل به دست می آید.
۷ اگر می خواهید آدم شوید باید در نظم دینی کار کنید  هر 
وقت بر اساس نظم و دستورات دینی کارهایتان را انجام دادید، 
همان کارهای هرچند کوچک شما را در انسانیت تشدید می کند 

و از حیوان شدن نجات می دهد.

۸ کسی که با عین االنسان از هیچ جهت تماس نداشته باشد 
نه طالب نظر و رضایت آن حضرت می باشدد، نه سعی دارد 
اعمال و افکار خود را به آن امام معصوم نزدیک کند ، چنین 

انسانی نه قرآن به دردش می خورد و نبوت.

۹ قلب انسان، اصل انسان است و قلب بیش از یکی نیست 
انسان کامل یعنی امام زمان)عج( قلب عالم است و همچنان 
که قلب مرکز احساسات به شعور آدمی است امام زمان شعور 
انسان هرچه دارد در  کل عالم هستی است و همچنان که 
رابطه با قلبش دارد ما هرچه از انسانیت بهره داریم در رابطه 

با امام زمان )عج( خواهیم داشت .

10 امام زمان انسان کامل ، حامل همه اسماء الهی و واسطه 
فیض الهی و قلم اعلی است حاال اگر چنین مقامی به شما نظر 
کند به قلب و سّر شما نظر می کند جان شما با چنین مقامی 

رابطه برقرار خواهد کرد این نهایت کمال هر انسانی است.

منبع:طاهرزاده،اصغر،1۳۸۹،مبانی معرفتی مهدویت،چهارم،قم،لب المیزان.

 پسا آخرالزمان 
توجه   توجه  توجه 

امروز بهترین محصول خود را به نمایش می گذاریم! محصولی که تبلیغات آن را در هیچ تلویزیون، مجله، کتاب و... ندیده اید!
نام این محصول: » دنیایی بهتر« است. دنیایی که در آن هیچ یک از ترس های شما رخ نخواهد داد. ترس از فقر و بی پولی، 
بیماری، خشک سالی و قحطی، جنگ و بی امنیتی، حسد و کینه، بی عدالتی و ترس از نادانی، نه  تنها هیچ  یک دیده 

نمی شود، بلکه فروان تر از آن را می یابید!
پیامبر خدا )ص( می فرمایند: اّمت من در زمان مهدی )عج( آن چنان از نعمت های الهی بهره مند می شوند  که هرگز نظیر آن 
دیده نشده است، آسمان باران رحمتش را به صورت سیل آسا بر  آن ها فرو می ریزد، زمین چیزی از گیاهانش را در خود باقی 

نمی گذارد و همه را می رویاند ، در آن روز ثروت به روی هم انباشته می شود.
پیامبر  خدا )ص( همچنین می فرمایند: در آن هنگام زمین، گنجینه های خود را برای او آشکار می سازد و برکت هایش را 
بیرون می سازد ، انسان برای صدقه  دادن و بخشش کردن، جایی را نمی یابد زیرا بی نیازی همه ی مومنین را در بر می گیرد.
پیامبر اکرم )ص( نیز می فرمایند: هر کس قائم اهل بیت مرا درک کند اگر بیمار باشد بهبودی می یابد و اگر ناتوان باشد 

نیرومند  می شود. )بحاراالنوار ج52 ص335(
امام علی )ع( می فرمایند: وقتی قائم ما قیام کند، دل های بندگان از صفت های بد پاک می شود. )منتخب االثر ص4۷4(.

امیرالمومنین علی )ع( همچنین بیان می کند: پس قائم، عدالت واقعی را به شما نشان خواهد داد که چگونه است و احکام 
قرآن و سنت متروکه را زند خواهد نمود. )نهج البالغه خطبه 138(

امیرالمومنین علی )ع( می فرمایند: راه ها امن می شود به طوری که یک زن از عراق به شام می رود و پای خود را  جز بر روی 
گیاهان نمی گذارد ، جواهرش را بر سرش گذاشته از هیچ درنده  و درزنده خوئی نمی ترسد ، امنیت و آسایش از هر نظر تمام 

دنیا را فرا می گیرد.)بحاراالنوار ج52 ص316(
امام  باقر )ع( می فرمایند: هنگامی که قائم ما قیام کند دستش را بر سر بندگان می گذارد و عقل و خردهای آنان را جمع 

می آورد . اخالقشان را کامل می گرداند و به وسیله  او مردم به رشد و کمال می رسند. )الکافی ج1ص25(
امام صادق )ع( می فرمایند: همه ی ادیان و مذاهب از روی زمین برداشته می شوند و جز دین خالص )اسالم( باقی نمی ماند 

)حلی، حسن بن سلیمان، مختصرالبصائرص436( 
چنان که خداوند در قرآن می فرمایند: فقط دین در نزد خدا اسالم است و بس.)سوره آل عمران آیه19(

حال می بینید دنیای ما می تواند رنگ و بویی دگر بیابد ، فقط کافیست ما وظیفه ی بندگی خویش را انجام دهیم.

منابع : )بحاراالنوار ج ۵۲ ص-۳۳۵ نهج البالغه خطبه-1۳۸ منتخب االثر ص-4۷4 بشارهاالسالم ص-۲۶۵ مسند احمد حنبل ج۲ ص۵۲ برگرفته 

از کتاب اسرارآفرینش عباس استاد آقایی(

بنویسید که شِب تار سحر می گردد / یک نفر مانده از این قوم که برمی گردد
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محمدرضا محمدپور

مهدیه ارجونی



از روایات برداشت می شود که در عصر طالیی ظهور حضرت حجت )عج( پیشرفت همه جانبه 
درعرصه های مختلف مخصوصا در عرصه ی اقتصاد صورت می پذیرد؛ به طوری که چنان پیشرفت 

سریع و عادالنه می باشد که در هیچ زمان نظیر نداشته است. 
از سوی دیگر مشکالت اقتصادی بشری در سطح کالن حل خواهد شد؛ رفاه و آسایش پدید 
خواهد آمدوعوامل سلطه بر فکر و فرهنگ اقتصادی از بین خواهد رفت، با زدودن فقر و تهی 

دستی، زمینه ی رشد و کمال ماّدی و معنوی انسان ها فراهم خواهد شد. 
در عصر ظهور حضرت حجت )عج( ، از یک طرف با اجرای احکام و استقرار نظام؛ عدالت، برابری 
،نابودی ظلم ،بی عدالتی وتبعیض منابع و ذخایر خود را بدون هیچ گونه امساکی عرضه خواهد 
کرد. نظام ارزشی اسالم، خوشبختی دنیا و اخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و 
دنیا را مزرعه آخرت معرفی کرده است.  بر این مبنا هر رفتار اقتصادی مفید که در حوزه ی ارزش 

های اسالمی مجاز باشد، مطلوب و شایسته است. 
قران کریم یکی از عوامل اطاعت از یک حکومت مشروع را تامین معیشت و ساماندهی اقتصادی 

آنها معرفی می کند. 
َفلَْیْعُبُدوا َربَّ هَذا الَْبْیِت »3«الَّذي أَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو آَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف »4« )سوره قریش(

فراهم آوردن رفاه و آسایش وایجاد شرایطی که در آن آحادجامعه ی جهانی به ویژه مسلمانان از 
نظر معیشتی در وضعیت خوبی باشند و اضطراب و نگرانی از این ناحیه احساس نکنند، در سر 
لوحه ی برنامه ی کاری حکومت حضرت مهدی )عج( قرار دارد. حضرت باتوزیع عادالنه ی بیت 
المال و در آمد ها و نظارت دقیق به دستگاه های اجرایی و اقتصادی حکومت، زمینه ی الزم برای 
رفاه و آسایش همگانی را فراهم خواهند کرد، به گونه ای که ساکنان آسمان ها وزمین از شرایط 

به وجود آمده راضی و خشنود خواهندبود. 
آنچه از روایات و احادیث به دست می آیدبیانگر این حقیقت است که در عصر حکومت امام زمان 
)عج( عالوه بر امداد الهی، برنامه های مهم گسترده و بر مبنای عدالت اسالمی به بهترین وجه، 
اجرا می شود و مردم شاهد پیشرفت چشمگیر ی در ابعاد مختلف به ویژه اقتصاد خواهند بود. با 
توجه به احادیث اهل بیت)ع(به مواردی از برنامه های حضرت حجت )عج( که باعث رفاه عمومی 

میشود اشاره ی مختصری می کنیم: 

   پیشرفت علم و دانش 
در عصر انقالب جهانی حضرت مهدی موعود)عج( یکی از امور، پیشرفت همه جانبه ی علم در 
تمام زمینه ها است. در حدیثی از امام صادق علیه السالم آمده است:  دانش 2۷ حرف است. تمام 
آنچه پیامبران آورده اند 2حرف بیش نبوده است و مردم تا کنون جز آن 2 حرف را نشناخته اند؛ 
ولی زمانی ک قائم ما بیاید 25 حرف دیگر آشکار می شود و در میان مردم منتشر می شود تا 2۷ 

حرف کامل شود. )مجلسی1404ق،ج52،ص336(
این پیشرفت نه تنها در علوم انسانی بلکه در علوم صنعتی، اقتصادی و ...نیز پدید خواهد آمد. 

 اجرای عدالت اجتماعی اقتصادی
کاهش مداوم نابرابری به معنای کاهش انواع نابرابری اقتصادی در سطح ملی، قومی و نژادی، 
خانوادگی، منطقه ای و بین المللی است. مضمون برخی از روایات نشان می دهد که انواع تبعیض 
ها و تجاوز ها در جامعه ی مهدوی مرتفع میشود و عدل در جامعه ی انسانی گسترش می یابد. 
از امام باقر)ع( نقل شده است:  در حکومت قیام کننده ی اهل بیت )ع(قسط و عدل )به معنای 
عدم تبعیض در تقسیم بیت المال و رعایت حقوق مردم( به طور کامل اجرا خواهد شد )مجلسی 
1404،ج52،ص351(. در آن عصر طالیی امکانات به شیوه ی عادالنه توزیع میگردد و از تعدی 
سود جویان جلوگیری میشود؛ و در نهایت، مردم از نظر معیشتی، روحی و سطح اخالق و معرفت 

چنان اوج می گیرند که حرص که سرچشمه ی بخل و احتکار است بر چیده می شود. 

 برقراری امنیت و آرامش عمومی
امنیت و آرامش از نعمات بزرگ الهی، و بستری برای تکامل مادی و معنوی جامعه ی انسانی و 
رشد اقتصادی است. استعداد ها و کرامات انسانی در جامعه ای ک مضطرب است شکوفا نمی شود 
لذا در حکومت حضرت مهدی )عج( که الگویی برای همه ی حکومت ها است ،امنیت کامل حاکم 
و کوچکترین نا امنی به چشم نمی آید، همان گونه که به فرموده ی امام علی )ع(: در آن زمان 

حتی حیوانات درنده و چارپایان با یکدیگر در صلح و صفا به سر می برند.)همو،ص362(

 فقر زدایی و رفاه عمومی
یکی از موفقیت های جامعه ی مهدوی، این است که موفق به حذف کامل فقر می شود ؛ 
امکانات زیادی  پایدارو  اقتصادی،  العاده زیاد می شوند و رشد  ،فوق  زیرا سرمایه های مادی 
در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد. امام صادق )ع( می فرمایند: و کسی از شما دنبال فردی 
میگردد که مالش را بستاند و زکاتش را بپردازد،  اما هیچ کس را نمی یابد که چنین کند.

)مجلسی1404ق،ج52،ص33۷( 

 استخراج معادن زیر زمینی و منابع ملی
در روایتی از امام صادق )ع( آمده است: مهدی بر کوفه بر می گردد و از آسمان ملخ های طالیی بر 
آن ها می بارد،  همان طور که خداوند در بنی اسرائیل بر ایوب پیامبر نیز فرود آورد و او گنج های 
طال و نقره را میان یارانش تقسیم می کند. اکتشاف معادن و ذخایر با ابزار کامل،  پیشرفته و با 
اشارات غیبی آن حضرت و کارگزاران فهیم و قدرتمندش صورت خواهدگرفت و بشر آن روز در 

راستای رفاه عمومی از تمام امکانات به بهترین وجه بهره خواهد برد. 

  ساماندهی و اخذ مالیات 
از جمله اقدامات وبرنامه های اقتصادی حکومت حضرت مهدی )عج(که نقش موثر در ایجاد رفاه و 
آسایش اقتصادی و خشکاندن ریشه های فقر و محرومیت در کل جهان دارد، اخذ مالیات اسالمی 
و توزیع عادالنه آن در بین افراد مستمند، علیل و بیمار و مستحق است؛ آنگونه که در روایات 
امده است ،مجازات سنگینی در انتظار ترک کنندگان پرداخت مالیات اسالمی و مانعان از پرداخت 
زکات خواهد بود. در عصر ظهور، مالیات به صورت دقیق جمع آورری، و کامال عادالنه تقسیم 
می شود و نظام طبقاتی حاکم قبل از ظهور، نابود گردیده و جامعه ای مبتنی بر معیارهای اسالمی 
و انسانی که در آن با نفی تبعیض و بی عدالتی ، همگان از امکانات رفاهی بهره مند خواهند شد، 

به وجود خواهد آمد. 

 عمران و آبادانی زمین
عمران و آبادانی به عنوان اصل اساسی در سیستم اقتصادی حکومت حضرت مهدی )عج( و یکی 
از کارکرد های دولت آن حضرت است. از مجموعه آیات و احادیث در خصوص عصر ظهور به 
این باور می رسیم که با حکومت عدالت گستر امام زمان )عج( و نزول برکات آسمان ها و زمین 
و نظارت دقیق بر امور اقتصادی، معضل بزرگ فقر و محرومیت که موثر ترین عامل بر روند 
ناهنجاری اجتماعی است،  از میان می رود. همچنین با ایجاد رفاه و آسایش عمومی، پدیده های 
دزدی، تجاوز، رشوه، اختالس که موارد نامیمون فقر و تهی دستی است از بین می رودو ترس، 
نگرانی اضطراب و نا امنی جایش را به محیط صلح و صفا، صمیمیت و امنیت خواهد داد. اقتصاد 
جامعه در حد کامل رونق می یابد و اقتصادی پویا وسالم به معنای واقعی کلمه رایج خواهد گشت. 

قران کریم.  مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار. دوانی، علی، مهدی موعود.

 اقتصاد سبز
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 مدعیان دروغین مهدویت 

با ظهور اسالم و بروز دعوت نبی مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله وسلم و انتشار تعالیم اسالم در میان جامعه بشری 
عقیده مهدویت به عنوان یک نقطه فروزان در قلوب مسلمین جای گرفت. کثرت روایات پیرامون ظهور منجی سبب 
اشتیاق مسلمین به ظهور مهدی موعود علیه السالم و فراگیری آثار مثبت قیام گشت. در کنار این مسئله تاریخ 
اسالم شاهد شکل گیری افکار منفی جهت سوء استفاده از این عقیده گردید. بروز این افکار منفی در قالب ادعای 
مهدویت بوده است. صاحبان ادعای مذکور جهت وصول به خواسته ها و تمایالت فردی و یا جمعی خود را به عنوان 

منجی آخرالزمان و مهدی موعود علیه السالم مطرح نمودند.

عوامل متعددی در پیدایش مدعیان موثرند:

1.عوامل زمینه ساز)محرک(: مجموعه عواملی ریشه ای که در زمینه سازی و پیدایش مدعیان نقش داشته اند.
۲.عوامل تسهیل کننده:  عواملی که سبب آسان تر شدن طرح ادعاهای دروغین یا گرایش مردم به چنین ادعاهایی 

است.
۳.عوامل شتاب زا )کاتالیزر(: عواملی که روند رو به جلوی ادعاهای دروغین و گرایش مردم به آن را سرعت بیشتر 

می بخشد. 
مدعیان دروغین مهدویت از حیث نوع ادعا، مذهب مدعی، سرانجام ادعا، مقطع تاریخی و... متفاوت بوده و بررسی 
و مطالعه و نقد و مقابله بت هر کدام متفاوت میباشد. روش ائمه علیهم السالم در مقابله با این جریانات و اشخاص 
به دو نحو دفعی و رفعی تقسیم میشود. در نوع اول که به صورت پیشینی است با تعیین اهداف و خط مشی ها و 
راهبردهایی که زمینه اثر گذاری مدعیان دروغین را به حداقل میرساند و راه را بر آنان مسدود مینماید. و در مقابله 

رفعی با برنامه ریزی تالش می شود تا کار به درستی انجام شود حداقل آسیب ها به جامعه شیعه وارد گردد. 
در ادامه به معرفی سه نمونه فرقه های عرفانی کاذب فعال در ایران می پردازیم:

سای بابا
بنیانگذار این مکتب، »باگوان شری ساتیای بابا« یا »سو آمی ساتیا سای بابا« بود. وی در سن چهارده سالگی مدعی 
شد از سوی خداوند برای هدایت همه آدمیان برگزیده شده است سپس ادعای خدایی کرده است. از آنجا که نماز 
مهمترین عامل ذکر الهی است و نماز و ذکر قرین یکدیگرند، اما نزد سای بابا نماز و شریعت وحیانی و الهی جایگاهی 
ندارد. او تصوری روشن از خدا ندارد: گاهی قائل به حلول است، گاهی قائل به پانتئیسم یا همه خدایی و گاه خدا را 
از سنخ انرژی می داند، اما خدایی که قرآن و اسالم به شریعت معرفی کرده است هیچکدام از اینها نیست. او 11سال 

زودتر از پیش بینی خود، طعم مرگ را چشید تا یک خدای دروغین دیگر رسوا شود.

رام اهلل
رهبر این آیین در ایران شخصی به نام »پیمان الهی« است. وی ادعا داشت از غیب خبر دارد و بر تمام علوم باطنی 
تسلط دارد و در عین ناباوری مریدان در خرداد سال 86 در حین دستگیری به جای ناپدید شدن، از دیوار حیاط 
همسایه فرار کرد. این دستگیری فرصتی شد تا چهره ی پوشالی اش آشکار شود. وی چندین بار به دلیل ترویج 

عقاید خرافی و انحرافی و فریب مردم ـ به ویژه جوانان ـ به همراه گروهی از اطرافیانش بازداشت شده است.

اوشو
اوشو در سال 1931 میالدی در روستای کوچک »کوچ وادا« کشور هند به دنیا آمد و در سال 1990 در سن 59 
سالگی از دنیا رفت. اوشو در ایالت اوریگان آمریکا، شهری به نام راجینش پورام را به عنوان مرکز آیین خود قرار داد، 
اما به دلیل فسادهای اخالقی و جنسی بی حد و حصر اوشو و مریدانش ، در سال 1986 از آمریکا اخراج شد. اوشو 
دو جلد کتاب به نام تعلیمات تانترا )عرفان سکس( دارد و تنها راه تکامل و تعالی را گذر از سکس آزاد می داند. اصل 
دیگر از اصول او اصل طغیان است که اوج آن را در شیطان گرایی می توان دید! اوشو با نگاهی تحقیرآمیز به مفهوم 

خانواده می گوید: آنچه انسان را اسیر کرده است خانواده است.

مقام معظم رهبری نیز در در مورد رواج عرفان های کاذب می فرمایند:
باید در مدارس و دانشگاه ها دائما، روحیه امید به آینده و حرکت و نشاط دمیده و از هرگونه القاء یأس و ناامیدی 
پرهیز شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای معلمان و اساتید را به مراقبت از جوانان در مقابل رخنه ی عرفان های کاذب 
توصیه کردند و افزودند: معیار اسالم برای علّو معنوی و روحی، تقوا و پاکدامنی، با تالش برای دوری از گناهان و 

اهتمام به نماز و انس با قرآن است.

منابع: سایت راسخون - کتاب آفتاب و سایه ها، محمدتقی فعالی، انتشارات نجم الهدی

عرائض شما به صاحب الزمان )عج(
 در سه شنبه مهدوی که گذشت ...

 آقای من خسته ام از جورزمانه، ازگناهان وتوبه های پی 
درپیم بریده ام ،چشمانم در فراقت چون ابربهاری می گرید 
و دستانم در آرزوی آمدنت پایین نمی آید. بیا، ازنبودنت 
خسته ام، وچون گل های بی آب و خاک پژمرده ام، انتظار 
قلبم را می فشارد و سخت تنهای تنهایم. بیا ای خورشید 

نوربخش.
اللهم عجل لولیک الفرج / فاطمه .ع

از  بیش تر  من  و  است  دربرگرفته  را  شهر  ظلمات   
تار  ازشب های  بیشتر  دنیا  ظلمات  و  تنهایم ،  زمانی  هر 
چشم ها را می نوازد، برخی ازمردمان آهنگ روشن فکری 
برخی  و  ندارند  بصیرت  ذره ای  که  درحالی  سرمی دهند 
که  درحالی  سرمی دهند  ترحم  آهنگ  سیاست مداران 

ذره ای رحم ندارند و می خورند و می برند.
اگر بیایی حالم این گونه فجیع نخواهدبود و خوب تر از هر 

زمانی درکنار هم به حیاتمان خواهیم پرداخت.
اللهم عجل لولیک الفرج/ مهسا . الف

 ماه من، دلخواه من، غایب من، حاضر من 
کاش عید بعدی ما برای آمدنت باشد

اللهم عجل لولیک الفرج/ راضیه . ر

 سالم، سالمی به گرمای خورشید هنگامی که برزمین 
پرده می افکند و سالمی به بخشندگی شبنم هنگامی که 

قطراتش را تقدیم گلبرگ های رنگارنگ گل می کند..
هنوز هم نیامده ای و سال هاست که درد فراقت سینه ام را 
می رنجاند، چنان که یعقوب درفراق یوسفش درد می کشید.

موالی من ، خوب می دانم دلیل غیبتت را ، دلیل گریه های 
شبانه ات را ، دلیل فروافتادگی ابروان وچهره ی غمگینت را، 
گناهان من بی سروپا می رنجاند قلبت را، خوب می دانم 
که باتمام بی وفایی ام باز هم از خدا طلب بخشش برای 

بنده ی گناه کارش می کنی .
بی قرارم  چنان  درانتظارآمدنت  بدی ام  تمام  با  من  آقای 
که گویی کودکی دل شکسته درانتظارمادرش می گرید، 
همان کودکی که درشلوغی و زیادی جمعیت دستش از 
دستان پر امنیت مادرجدا گشته است. آقاجان  آنقدر درگیر 
دنیا شده ام که دستانم ازدستان پر از امنیت شما جدا گشته 

است و نمی دانم چگونه بیابم شما را ..
مگرکودک که گم می شود مادرش به دنبالش نمی آید ؟ 
مگر رهایش می کند؟ با آنکه خطاکار است رها نمی شود ..

آقاجان رهایم نکن، دستانم را بگیر، نگذار گم بشوم ، نگذار 
شلوغی شهر ما را جدا کند.

آقا جان مراقبم باش، همانگونه که یک مادر برای کودکش.
اللهم عجل لولیک الفرج / فاطمه . م
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مریم براتی


