سالم بر مهدي...
موعود امّتها ،بها،د دادا ها ،اياا ،ر يار وت ا
قرآ يا،ت بخش يقاقت ا ا ما، ،د ا،د ك،نا ،ا
اادث دسوال ا ام،م. ،
سالم بر مهدي...
تكراد محمّد داب،دة يادد زادة زهرا منتقم خو
ث،داهلل نو د داين ت،د خ كاشواي زمان ازم ،عطار
لست ،عترت اعدة داساتان خادا كاا،م آاد فارداي
داين انس ،ه.،
سالم بر مهدي...
مصلح موعود دع،ي مستج،ب دساوال بقية اهلل
ماث،ق خدا ب ،انسا ،دا اا،دي دد هماص عصاره ،ا
دادا ه ،اماد مستضوف ،ا ددهم نوبندة ابّ،دا .
سالم بر مهدي...
آ سفر نردة غ ،ب آ ي،ضرتر از ي،ظر آ كنه،
از نظر امّ ،هماشه بر م ،ن،ظر.
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 جواد محدّثي
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سخنی با شما

دد دع،ه ،بسا،د فته میيود:
«خدا  !،م ،دا از منتظرا ااقوی ام،م زم ،قرادبده».
منتظر ااقوی ناست؟ مگر منتظرا غار ااقوی ا غار يقاقی هم داد م؟
ك «منتظر» چگونه ب ،د ب،يد؟ چه ا ژ یه ،ا ااص،فی ب ،د دايته ب،ياد؟
چگونه زند ی نند؟ اخالق اا چگونه ب،يد؟ چه نند ناه اما،م عصار از اا
داضی ب،يد؟ چه نوع زند ی مطلوب ا محبوب ام،م زم ،است؟
تالش براي دساد به ا ننه «زند ی ام،م زم ،كسند» چاست ا چگوناه
ب ،د ب،يام ت ،آ يضرت از م ،ا دفت،د ا زند ی م ،خرسند ا داضی ب،يد هم
به م« ،بصارت» میدهد هم «انگازه» میآفر ند.
رچه دد ك نلمه می توا فت :ام،م عصر نسای دا مایكساندد ا بار
زند ی اا مُهر تأ اد میزند نه «مؤمن» ب،يد ا همراه ب ،ا م« ،عمل ص،لح»
دايته ب،يد الی ا ن اواب نلّی است .نمی ب ،د د زتر ا عانایتار ياود ا
مشخّص،ت ا ازئا،ت دايتن ا م ،ا عمل ص،لح داين ردد .دد آ صودت
بهتر میتوا به «زند ی مطلوب ام،م زم » ،دسات ،فات ا آ يااوه دا دد
زند ی فردي ا ااتم،عی اارا نرد.
دست ،فتن به دض،ي خدا ا دساول ا االاا،ي د ان باراي ما ،از مهامتار ن
خواستهه،ست ا از آدزاه،ي مقدس همص م ،ا ان اسات ناه دد فكار ا عقااده ا
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اخالق ا عمل ا دد سلوك يخصی ا مو،يرتها،ي ااتما،عی ا موضاع ااري
سا،سی ا تو،مل ب ،د گرا همچنان دد عرصص نسب ا نا،د ا دخال ا خارج ا
داابط ا داستیه ،ا ديمنیه ،ا قطع ا اصله ،ا ددآمده ،ا هز نه نارد ها ،ا
نّالً دد «زند ی» آنگونه ب،يام نه بتوانام دض،ي خ،لق ا نظر كاشاوا  ،د ان دا
تأمان ننام ا ادع ،ننام نه آنگونه هستام نه از م ،خواستهاند ا انتظ،د دادند.
مگر میتوا ادع،ي «انتظ،د» دايت الی براي يضاود دد زما« ،ظهاود»
آم،د ی ندايت؟
مگر میتوا خود دا از منتظرا دانست الی «ااص،ف منتظرا » دا ندايت؟
مگر میتوا خود دا «ياوه» مورفی نارد الای از «كااراي» ا اط،عات از
«ام،م موصوم» ف،صله رفت؟
ب،دي ...كژاهشی نه انج،م رفته ا تقد م يم ،میيود بر اس،س آ ا،ت ا
داا ،ت ا من،بع د نی ا برخی از اقا ،ع ا ساارهها،ي تا،د خی اسات .بنا،بر
اختص،د بوده است ا رنه هم موضوع،ت ق،بل بحث بسا،د است هم دد هار
موضوعی باش از ا ن میتوا مطلب آادد.
اماد است نه سودمند افتد ا يا،ت ا مم،ت م ،دد خطّ محمّد ا آل محمّد ب،يد
ا آ ونه نه دد دع،ه ،ا ز ،دته ،آمده اسات «اللّهمَاا اعمْاحيامَ احيامَاحي ّّم ااواآلا
حي ّّ » 1سبك زند ی م ،اسالمی اال ی مهداي ا مهديكسند ب،يد.
ا ن است دمز ا داز دستگ،دي دد دنا ،ا آخرت.
قم .جواد محدثي
بهار 92

 .1بحاراألنوار ،ج ،98ص( ،292زيارت عاشورا).
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ايمان و خدامحوري

ا م ،به خدا وهري است نه از هازادا سا،ل كااش تا ،نناو دد دل
خداكرست ،ا مويّدا بوده است ا به زناد یها ،اهات ا مونای ا ز با ،ی
بخشاده است.
دد مق،بل اهل ا م ،ن،فرا ا مشرن ،بودهاند نه ب ،خطّ انبا ،باه مق،بلاه
برخ،ستهاند.
ا م ،نودي است نه دل دا دايان ماینناد ا انسا ،دا از باتكرساتی
هواكرستی دنا،كرستی ا ياط ،كرستی نج،ت می دهد .ا م ،به خدا ا ما،
به مو،د ا م ،به دسوال الهی ا نتب آسم،نی ا ما ،باه فرياتگ ،خادا
ا م ،به يق،ناّت بهشت ا اهنم ا اعدهه،ي الهی ا ...از مواددي اسات ناه
دد آ ،ت قرآ آمده است ا خدااند ب،ده ،اهل ا م ،دا ب ،خط،بِِ «  ،ا ّه ،الذّ ن
آمَنوا» مودد عن ،ت قراد داده ا ااامر ا نواهی خو ش دا با ،فرموده است ت،
خدا ب،ادا به آ عمل ننند.
ا م ،تنه ،فتنِِ «يه،دتان» ا اقراد زب،نی ناست .هم اعتق،د قلبای اسات
هم اقراد زب،نی هم عمل ب ،اعض ،ا اوادج .نمود عانی ا م ،دد عمل آيك،د
میيود .به توبار موال علی:

  12زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)
1

بَلصَلِ ِ
يَتا ُيست ُّلاعَلااالميَنِا؛
ّ
به اسالص ن،ده،ي ي ،سته بر ا م ،استدالل میيود.

نسی نه ا م ،به خدا دايته ب،يد تنه ،به اا تكاه مینند تنه ،از اا ،دي
میطلبد تنه ،از اا میترسد ا دد ك،داش ا نافر تنه ،از اا يس،ب میبرد.
مويّااد چااو دد كاا،ي د اازي زدش

ا اا ،تاااغ هناادي نهاای باار ساارش

اماااد ا هراسااش نب،يااد زنااس

همااان اساات موناا،ي توياااد ا بااس

ا م، ،هی ضواف میيود ا ،هی قوي؛ ،هی آساب میباند ا ا،هی
از دست میداد .يا،طان همواده مینويند ناه اوهر ا ما ،دا از مؤمنا،
برب ،ند .ا م ،به آخرت ا مو،د ب،زدادندة انس ،از فس،د ا ظلم ا ن،ه است.
مراّا ،فس،د می نويند ا ان ا ما ،دا سسات ننناد ا دد دلها ،ياك
با،فر نند .ا م ،به ااود يضرت مهدي اماد دهنده ا انگازهآفر ن باراي
عدالتخواهی ا ظلمستازي است .ديمن ،يق مینويند ب ،طر يبههه ،ا
ايك،الت ا ن عقاده دا متزلزل ننند.
ام،م زم  ،خط،ب به اموی از ياوا ،ا ناه كاس از اما،م عساكري
دچ،د يك ا ترد د دد ام،مت يده بودند ا نويت:
خدااند م ،ا يام ،دا از فتناه ها ،مصاو دادد ا دا قاان دا
عن ،ت نند ا همص م ،دا از فرا،م باد نگاه دادد .باه مان خبار
دساده نه راهی از يم ،دد د ن دچ،د يك يده ا دد ام،مات
ام،م ،خود ترد د ا يارت كادا نارده اناد .ما ،از ا ان اهات

 .1رشح نهج البالغه ،ابن ايب الحديد ،ج ،9ص.200
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انداهن،ك يد م ا ددب،دة يم ،متأسّف ا ن،دايت شتام...

1

ا ن يد ث نش ،میدهد نه يك اترد د باه عناوا «آفات ا ما » ،دد
هم ،عصر هم ،هی ددفكر اب،اد برخی يااوا ،داه مای ،فتاه ناه اما،م
هشداد می دهد ا دد همان ن،مه ب ،ادلهاي يبه،ت آن ،دا ك،سخ میدهاد تا،
بصارت د نیي ،افزاده يود.
به هري،ل يفظ ا م ،دد همه ي،ل ا دخ،لت داد ا م ،به خدا دد هماص
امود ا همص ي،الت زند ی انس ،دا دد مسار صال ا نم،ل ا بناد ی قاراد
میدهد .ا م ،ب ،د ن،دبردي ب،ياد دد تنها ،ی ا اماع دد با،زاد ا اداده دد
خ،نه ا مددسه ا دانشگ،ه دد ابهص انگ ا دد سانگر نا،د ا تولااد دد نا،د
فرهنگی ا علمی ا دد امود ااتم،عی ا خدم،تی ب ،د «خدامحودي» نقش خود
دا ا ف ،نند.
از دسول خدا داا ت است:
2

الايُقابا ُْااميَنٌ ابِالاعّْاواالاعّ ٌْابالااميَنا؛
ا م ،بدا عمل ا عمل بدا ا م ،كذ رفته ناست.

عمل بدا ا م ،نوعی نف،ق ا تظ،هر است ا ا م ،بدا عمل هم ا م،
ااقوی ناست چو ا م ،ب ،د دد زند ی ا دفت،د مؤمن اثر نند ا رناه تنها،
فتن به زب ،ن،فی ناست.
اقتی دد نالم يضرت علای آماده اسات ناه :انسا ،طوام ا ما ،دا

 .1بحاراألنوار ،ج ،53ص.178
 .2ميزان الحكمه ،حديث .1290
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1

نمیچشد مگر آ نه دداغ دا ا چه ادّي ا چه به ياوخی ا تارك نناد
مولوم می يود نه ا م ،يتی دد فت،د هم نقش دادد ا ك مؤمنِِ خدامحود
نمیتواند دداغگو ب،يد.

 .1هامن ،حديث.1369
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زندگی معنوي

هرچند تالش براي تأمان زناد ی نشا ،ا يا،دابی ا تفر حا،ت سا،لم
مراعاا،ت بهداياات ا تنددسااتی دفاات اآمااد باا ،مااردم ا داابااط ااتما،عی
فو،لات ه،ي علمی ا آموزيی ا ...همه خوب ا الزم ا توصاص اساالم اسات
هر ز ا،ي «نا،ز دايی ا مونوي» دا نمی ارد.
بخشی از فرصت ه ،ب ،د به عب،دت ا نما،ز ا دعا ،ا تفكّار ا اماود موناوي
بگذدد ت «،خأل مونو ت» كاش نا ،د.
كا،مبر انرم ااق،ت ددا خ،نه دا سه بخش مینرد بخشی باراي خادا
بخشی براي خ،نواده بخشی هم براي امود يخصی خو ش 1.آ يضرت به
نم،ز عشق میادز د نشست ا برخ،ستش همواده ب، ،د خدا بود از نم،ز سار
نمیيد اقت نم،ز نه میدساد چن ،ي،لش د ر و میيد نه و  ،نسی
2
دا نمیين،سد برمیخ،ست ا دد كی نم،ز میدفت.
نسی نه چن ،دد مس،ئل زند ی ا نسب ا ن،د ا امود ادادي ا اارا ای ا
علمی ا آموزيی غرق میيود نه فرصت  ،ي،ل خلوت ب ،خدا ا تقو ت دا
 .1مكارم االخالق ،ص.13
 .2سنن النبي ،ص.251
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مونوي ا استمداد از كرادد ،د ندايته ب،يد ز ،نك،د اسات .هماص ام،ما ،ما،
بخشی از فرصت خود دا به امود مونوي ا ذنر ا ساجود ا تواّاه باه موباود
می ذداندند .ا ننه نم،زه،ي اااب دازانه به كنج اقت اختص،ص ،فته براي
آ است نه صبح ا ظهر ا عصر ا مغارب ا عشا ،باه ا،د خادا ب،ياام ا
مونو ت از زند ی م ،يذف نشود .يضود دد نم،ز ام،عت ا اموه دفاتن باه
ز ،دت ائمه ا ز ،دت قبود يهدا ا اموات مسجد امكرا السص دع،ي نمال
ا ندبه ا ...براي ا ج،د ا ن فض،ي مونوي دد زند ی نمك مینند.
ام،م زم  ،ناز مثل ائمّص د گر دد ا ن زمانه براي م ،سرمشاق اسات .دد
ز ،دت آل ،سان م ،به يضرت مهدي سالم میدهام آنگ،ه نه مینشاند
ا میا ستد آنگ،ه نه قرآ میخواند آنگ،ه نه دد نم،ز ا قنوت اسات آنگا،ه
نه به دنوع ا سجود میداد آنگ،ه نه خدا دا يمد مینند ا تسباح ا تكباار
می و د ا استغف،د مینند:
السمالماعلامكاحمنياتعُم ُ اواتسم ُ ُا،ا
السال ُماعلاكاحنياتُصم َّلاواتق ُنم ُا،ا ّ
ّ
ِ 1
السال ُماعلاكاحنياتُهل ُِّْاواتُك ِّ ُاّّب،االّسالماعلاكاحنياتي ُّ اواتاساتاغا اف ُاع .ا
ّ

لحظ،ت نم،ز ا دنوع ا سجود ا ذنر ا دع ،ا ست ،ش آ يضارت آ قادد
براي م ،عز ز ا ستودنی اسات ناه بار آ يا،الت ا لحظا،ت ام،مما ،ادج
مینهام ا به يضرتش سالم میدهام.
زند ی مونوي به ا ن است نه از ،د نبر م نه م ،بندها م ا خدا ی داد ام
نه موالي ديما ،م،سات هرچاه داد ام نومات ها،ي ااسات كاس ب ،اد

 .1مفاتيح الجنان ،زيارت آل ياسني.
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يكر زادش ب،يام .ا ر رفت،دي ا نا،زي داد م دست به دد ،ه اا بلند ننام
ا ر موفقاّتی داد م از لطف اا بدانام ا ر خط ،ا ن،هی مینناام فاودي باه
دد ،هش موذدتخواهی ا استغف،د ننام ن،م ا ،د اا از زب ،ا دلم ،نافتاد
به تقد ر اا داضی ا تسلام ب،يام ي،اتم ،دا از اا بخواهام ددد دلم ،دا ب،
اا بگو ام اا دا بست ،ام از اا مدد بجو ام دد كی نساب دضا،ي اا ب،ياام
انج،م اااب،ت دا ادّي بگار م اا دا سببس،ز بشن،سام ا تونلّم ،بر اا ب،يد
ا خدا دد زند ی م ،ا ،ی دايته ب،يد .دد كی از دع،ه،ي ام،م زم  ،است:
واا علنيا ِح َّّناالايب ُس ُطاُ ّفًَااِ ّالاإلاكا؛

1

مرا از آن ،قراد بده نه از به دد ،ه تو دست طلب نگش ،م.

بوضی ه ،تنه ،اقتی به ،د خادا مایافتناد ناه دچا،د دددسار ا رفتا،دي
میيوند .خدا هماشه داست دادد صداي نا ،ش بندهاش دا بشنود.
ام،م ب،قر فرمود:
هاچ چاز نزد خدا محبوب تر از آ ناست ناه از اا ددخواسات
2
يود.

ناز فرمود:
سزااادتر است نه دع،ي مؤمن دد ي،لت شا ،ش ا آسا ،ش
3
مثل دع ،ش دد ي،ل يدّت ا رفت،دي ب،يد.

دد توصاه ه،ي موصومان آمده است نه دد ي،ل خوب ا خوش ا ع،فات ا
 .1بحاراألنوار ،ج ،98ص( 326زيارت ناحيه مقدسه).
 .2هامن ،ج ،66ص.393
 .3اصول كاىف ،ج ،2ص.488
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آسود ی هم دع ،نناد چن ،ناست نه دد ا ن اضع بینا،ز از خادا ب،يااد
بلكه به دع ،محت،جتر د ز را ممكن است مواب غفلت ا غراد ردد.
اقتی س ،هاي از مونو ت ا ،د خدا بر زند یه ،س ،هافكن ب،يد خادا هام
بندهاش دا داست خواهد دايت ا به اا عن ،ت خواهد نرد.
خدااند به يضرت داااد ايی نرد:
اي داااد! دد دادا خويی ا دايتی مرا ،د نن ت ،من هم دع،ي تو دا دد
1
ا ّ،م دنج ا ن،دايتی استج،بت ننم.
خوي ،به نامه يبی ب ،خدا صف ،نارد

زب ،ي،ل شود ز دل دعا ،نارد

تماا،م لاذّت عاا،لم نماایدسااد قااددش

به ك دقاقه من،ا،ت ب ،خادا نارد

 .1بحاراألنوار ،ج ،90ص.381
 .2ژوليده نيشابورى.

2
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بصيرت دينی

بصارت به مون،ي بانش عماق دد مس،ئل فكاري ا ااتما،عی اسات تا،
انس ،فر ب نخودد ب،طل دا به ا،ي يق نپذ رد مودد سو استف،دة ديامن،
قراد نگارد دچ،د فتنه ه،ي ااتم،عی نشود ا مون،ي «زند ی صاحاح» دا بار
مبن،ي دهنموده،ي د ن بشن،سد ا كارا ام،م ،موصوم ب،يد.
ا ر چشم ا بصر براي د ن داه ا چ،ده است ت ،دد چا،ه نافتاام بانا ،ی ا
بصارت هم براي ين،خت يق ا ب،طال ا داسات ا ديامن ا داه ا باراهاه
است ت ،مراه نشو م ا ب،ز چص ياط ،نگرد م.
ام،م علی فرمود:
نظ ُعاالبَصِاالا ُي

اإذااع ِّا ِ االبصري ُاة؛1ا ا

نگ،ه چشم ف ،ده ندادد آنگ،ه نه چشم بصارت نود ب،يد.

كا،مبر خدا فرموده است:
َص ُاه،ااِّنّ َااألعّىااحناتعّىاابصريتُه؛ 2ا
لاسااألعّىاحنایعّیاب ُ

نود نسی ناست نه چشمش ن،بان ،ب،ياد هم،نا ،ناود نسای
است نه چشم بصارتش نود ب،يد.
 .1غررالحكم ،حديث .9972
 .2ميزان الحكمه ،حديث.1735
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«بصارت دد د ن» توصاص ام،م ،به ياوه است .نسی نه د ن خاود دا عماقاً،
نشن،سد ا ب،اده،ي د نی دا از افراد ص،لح ا د نين،س فرانگارد ب ،نوچكتار ن
يبهه دچ،د انحراف میيود ا ب ،اغوا ريه،ي افاراد منحارف باه ماذهبها،ي
س،ختگی ا فرقهه،ي كوچ نشاده میيود ا از مسلم،نی ف،صله می ارد.
ا ر بصارت بود نس،نی فر ب ادّع،ه،ي ام،م زم،نی ا خادا ی «سااد علای
محمد ب،ب» دا نمیخوددند ا اا دا به عنوا ام،م زم ، ،خدا نمیيان،ختند ا
به ،ی نمیيدند.
ا ر بصارت ب،يد ياوه هر ز ب ،يناد چند يبهه از ساوي مخ،لفا ،دد
اعتق،دات خود دچ،د تزلزل ا يك نمیيود.
از ي،خصه،ي بصارت د نی ين،خت يجّت خدا ا ام،م موصوم ا عقاده باه
ام،مت است چه دد عصر يضود چاه دد دادا غابات .ا ار دد دعا،ي دادا
غابت از خدا میخواهام نه «اللهم عرِِّفْنی يجّتك؛ خدا  ،يجت خود دا به من
بشن،س » ،براي مصو م،ند از مراهی ا ضاللتی اسات ناه دنبا،ل هماان
امله آمده است« :ا ر يجت خود دا به من نشن،س،نی از د نم مراه میيوم».
ام،م ب،قر به كی از اصح،بش به ن،م ابويمزه میفرم ،د:
اي اب،يمزه! هر ،ه كی از يم ،چند فرسخ باارا مایدا اد
براي خودت« ،داهنم »،انتخا،ب مای ننااد .يام ،باه داهها،ي
آسم ،ن،آين،تر از داه ه،ي زمان هساتاد .كاس باراي خاودت
1
دلال ا داهنم ،ی بطلب!

 .1اصول كايف ،ج ،1ص.184
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ا ن سخن به ضرادت نسب مورفت صحاح د نی از داهها،ي مطما ن ا
مودد قبول اي،ده دادد .دد عصر ام،م ،د ن دا ب ،د از آ موصومان فرا رفت
ا دد عصر غابت از علم،ي د ن نه ن،دين،س ،امود د نیاند .دد ا ن صودت
ايتم،ل مراهی ا خط ،بسا،د نمتر است.
ام،م صا،دق دد تشاو ق اوانا ،يااوه باه مورفاتآماوزي صاحاح ا
د نين،سی عماق ا ب ،بصارت فرمود:
لا االساّ ُ
ام؛ 1ا
َطاعَلا ُر اؤ او ِساأصيَيباحتّاىاايتف ّق ُهواايفاالياللِ اوااليع ِا

ن،ش ت،ز ،نه به سر ،دانم ب،ياد تا ،دد ماودد ياالل ا يارام
د نين،س ب،د آ ند.

ناز فرمود:
ِشَبا ِحناشبَباالشّ اع ِةاالاياتافقَّهُا،األدَّبتُهُا؛ 2ا
لوااُتا ُ اب ٍّ

ا ر اوانی از اوان ،ياوه دا نزد من آادناد ناه د ان خاود دا
نمیين،سد ادبش میننم.

ا ن توبارات نش،نص اهتم،م ام،م ص،دق به بصارت د نی ا د انين،سای
اوان ،ياوه است ت ،دد اثر بیاطالعی از مب،نی اسالم ا تشاّع ا ن،آ ،هی از
ايك،م يرع به انحراف ا ن،ه نشاده نشود .ام،م نا،ظم هام دد ياد ثی
میفرم ،د:
فتَحاالبصري ِةاوامتَ ُماال ِعبَد ِة...؛3ا ا
تف َّق ُهواايفادينِ ا ِا
للا،افإنَّ اال ِفقها ِح ُ

 .1بحاراألنوار ،ج ،1ص.214
 .2الحياة ،ج ،1ص54؛ بحاراالنوار ،ج ،1ص.214
 .3تحف العقول ،ص.302
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دد د ن خدا فقاه ا بصار يو د چرا نه فقه نلااد بصاارت ا
م ،ص نم،ل عب،دت است....

همچن ،نه اي،ده يد ا ن بصارت تنه ،دد امود د نی ا اعتق،دي ناست دد
امود ااتم،عی هم مؤمن ب ،د ز رك ا هويا،د ا بصار ب،يد ت ،ملوبص د گارا
نگردد ا دچ،د امواج انحرافی نشود ا به استخدام افراد ف،سد ا دساتگ،هها،ي
ابّ،د ا قددته،ي ستمگر دد نا ،د.
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ياد خدا و ذكر

از آ ا ،نه « ،د خدا» نقش مهمّی دد كاشگاري از نا،ه ا قارب باه خادا
دادد توصاص خدااند دد قرآ ا كا،مبر ا ائمه دد سف،دشه،ي اخالقیي ،آ
است نه هماشه به ،د خدا ب،يام هم ،د لفظی ا ذنر فاتنها،ي خا،صّ
هم ،د قلبی ا تواّه به آ موبود بیهمت ،نه خ،لق ا دازق م،سات ا م،لاك
داز قا،مت است ا بهشت ا اهنم ا عذاب ا ك،داش به دست ااست.
قرآ نر م ب،ده ،فرموده است نه به ،د خادا ب،يااد افا،ذنرا اهلل) .اماار
مؤمن  ،فرموده است:
ِذُ ُاعا ِ
االس ُ
الحةا ِحناالشّ اطَنِا؛ 1ا
ارأساحَلِ اُ ُِّْاحؤ ِحنا،اوارِب ُيهُ َّا
للا ُ

،د خدا سارم ،ص هار ماؤمن اسات ا دسات،ادد آ ا منای از
ياط ،است.
،د خدا م ،ص آدامش دل است« :أالا ِب ِذُع َّ ِ
ُوب».
ِاللااتطّ ِ ُِّئاال ُقل ُا
زند یه ،ی نه داد از ،د خدا ب،يد تاره ا ت،د ك است ا بر افراد غ،فل از
2

 .1غرر الحكم ،حديث.5157
 .2رعد ،آيه.28
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خدا عرصص زند ی تنگ میيود ا رفت،د سختیه ،میيود.

1

كرتو ا،د خادا ار دهاد آدا اش دل

بگذدد عمار تاو دد سا ،ص آداماش دل

هست تنه ،به خدااند قسم ا،د خادا

2

م ،ص دايات ا آداماش ا آسا ،ش دل

مقاّد بود به اااب،ت الهی ا ترك ن،ها ،ا مشاغول نشاد باه دناا ،ا
م،د ّ،ت ا غفلت ندايتن از خادا ا د ان ا قا،مات از الاوهها،ي ا ان « ا،د
مقدس» است .خدااند به بند  ،توصاه میفرم ،د نه:
اي نس،نی نه ا م ،آادده ا د! اموال ا ااالدت ،يم ،دا از ذنر
3
خدا ب،ز ندادد نه ا ر چنان ب،يد از ز ،نك،داناد.

از دسول خدا نقل يده است نه فرمود:
هاچ عملی نزد خدااند محبوبتر ا براي بنده نج،تبخشتار
4
از بديه،ي دنا ،ا آخرت مثل «ذنر خدا» ناست.

اقتی زند ی كا،مبرا دا میبانام ذنر خادا ا تكاراد نا،مها،ي مقادس ا
محبوب كرادد ،د از ن،ده،ي آن ،بوده است .ددب،دة دسول خدا نقل ياده
نه آ يضرت «دائم الذّنر» بود .ام،م ،موصاوم برن،ماهها،ي دازاناص ذنار
دايتند ا ذنره،ي مختلف ا فرااانی نه دد نت،به،ي دع ،آمده اسات هماه
آموزهه،ي ائمّه به ياوا،نش ،بوده است .اقتی االا،ي خدا ذانر بودهاند اقتی
خدااند «ذانر ن» دا داست دادد ا توصاه میفرم ،د نه خدا دا صبح ا يا،م
 .1طه ،آيه.124
 .2مرحوم محمد حسني بهجتى (شفق).
 .3منافقون ،آيه.9
 .4ميزان الحمكه ،حديث.6349
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،د نناد ا «ذنر نثار» دايته ب،ياد اقتی از نسا،نی سات ،ش ماینناد ناه
ا ست،ده ا نشسته ا خواباده خدا دا ،د میننند 1.اقتای تساباح،ت يضارت
زهرا - نه از ادزيمندتر ن ،د ،ده،ي يضرت زهرا  -براي م،سات ذنار
خدا دا به م ،میآموزد ا اقتی نم،ز ،د خداست؛ كس دد زند ی ك مؤمن ا
ياوه ا منتظر ب ،د « ،د خدا» ا ،گ،ه ااال ی دايته ب،يد.
همچن ،نه اي،ده يد هم ذنرِِ زب،نی هم ذنر عملی .ذنار عملای ونای
ا نكه دد همص صحنهه ،ا موقواته ،ی نه ممكن است ياط ،م ،دا اسوسه
نند ا به ن،ه بكشد اچه ن،ه ،م،لی چه نگ،ه چه تم،س چه زب ،ا )...به
،د خدا ب،يام ا ن،ه نكنام.
يتی دد مصابته ،ا سختیه ،ا رفت،ديه ،هم ،د خدا آدامش میدهد.
ام،م علی فرمود:
ذنر دا ونه است :كی ،د خدا دد مصابت نه ناكو ا ز ب،ست.
ا برتر از آ ،د خدا هنگ،م يرام است نه ا ن ،د تو دا از يارام ا نا،ه
ب،ز میدادد:
«واافض ُْا ِحناذلِكا ِذُ ُاعاللااعن احَاح ّعماعلاك،افاكونُ ا ِذلكاحَ زاً 2».ا

خدا دا هر ز از ،د نبر م.

 .1آل عمران ،آيه191؛ نساء ،آيه.103
 .2بحاراألنوار ،ج ،75ص.50
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ياد مرگ و قيامت

زند ی م ،دد دنا ،هماشگی ناست ا عمر ابادي ناداد م .دازي ب ،اد ا ان
منزل دا ده ،نرده به سراي آخرت برا م .ا ن يقاقت ب ،آ نه داينتار ن
مسأله است ا م ،همه دازه ي،هد مرگ ا مار انس ،ها ،هساتام الای از آ
غفلت میننام ا به سبب همان غفلت دنا،زده ا اهل ن،ه میيو م.
دسول خدا فرمود :ا
ا ِ
ّذات؛ 1ا
ُِثواا ِذُعااهَ ِد ِماالل ِا

از آ چه لذّته ،دا از بان میبرد ا ددهم مید زد ا ونی مرگ)
ز ،د ،د نناد.

ام،م علی هم میفرم ،د:
اُ ِ اِثوااذُع ِ
ااملوتاوايوماخُعو كَا ِحمناالقبمورِاوااامَحكَابمنيايم اللاا
َُااملصَئب؛ 2ا
ُا
ع ّزو ّْا،ات ُهونُااعلاك

بسا،د ،د نناد از مرگ ا از دازي نه از قبره ،بارا میآ اد ا
دد برابر خدااند ابه يس،ب) میا ستاد ت ،مصابتها ،بار يام،
آس ،يود.
 .1هامن ،ج ،79ص.167
 .2خصال ،صدوق ،ص.616
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،د مرگ ا قا،مت هم ب،زدادنده از غفلت ا ن،ه است هم آدامبخاش ا از
بان برندة غصّه است ز را ا ن دنا ،بیاف،ست ا براي نسی نمیم،ند ا نسی
هم براي دنا ،نمیم،ند .همه دفتنیاند چه بزد ا،نی ناه عازت ا ياونت ا
يهرت دايتهاند امّ ،امراز ز ر خ،كاند!.
،د مرگ دد زند ی همص ص،لح ،براي ذخارهبردادي براي آخرت ا انج،م
عمل ص،لح است ز را فرصت عمر محداد است ا كس از مرگ ب،ز شتی دد
ن،د ناست ا نسی نه دهتويص صا،لح،ت باراي آخارت خاو ش برنادادد از
ز ،نك،دا است ا بوداً كشام ،خواهد يد كشام،نی هم سودي ندادد ا مهلت
داب،ده به نسی نمیدهند.
،د نرد مرگ ا قا،مت آث،د فرااانی دادد از امله:
 .1بیدغبتی به دنا ،ا اسار نشد به ا،ذبهه،ي آ ؛
 .2ا ج،د داياص قن،عت؛
 .3ن،ستن از يهوات ا ن،ه. ،
از نت ،ج ،د مرگ ا قا،مت «آم،د ی براي مرگ» است.
تهاّص دهتويص آخرت از ضراديتر ن برن،مهه،ي ك ماؤمن اسات .داهای
سخت ا طوالنی دد كاش است .داهی نه همص انبا ،ا االا ،نگرا آ بودهاند
ا از خوف مرگ ا قبر ا قا،مت ا يس،ب ا نت،ب محشر ايك مید ختند.
آ چه ا ن نگرانی دا مین،هد توبه از ن،ه ،ا افزاد بار اعما،ل صا،لح
است« .آ دا نه يس،ب ك،ك است از مح،سبه چه ب،ك است؟»
ا ن ،د ا آم،د ی يتی انس ،ها،ي مبا،دز ا ياه،دتطلاب دا هام دد داه
اهدافش ،كرانگازهتر ا ب،صالبتتر میس،زد ا انس ،ه،ي ناكون،د دا به ناكی
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باشتر تشو ق مینند .به فرمودة دسول خدا:
ات؛1ا ا
حنِ اارتقباالاّاوتاسَرعايفاالخري ِا

هرنس منتظر ا چشم به داه مارگ ب،ياد دد ناكایها ،هام
كاشقدم میيود.

ك انس ،منتظر ب ،د آ چن ،دفت،د ا اعما،لی داياته ب،ياد ناه از فارا
دساد مرگ هراس ندايته ب،يد ا آم،د ی براي ب،د ،فتن به محضر خدا ا
ددك يضود كا،مبرا ا ام،م ،دا داياته ب،ياد .از يضارت علای ددبا،دة
آم،د ی براي مرگ كرسادند .يضرت فرمود:
انج،م اااب،ت كرهااز از محرّما،ت ا برخاوددادي از مكا،دم ا
خوبیه،ي اخالقی از ا ن كس د گر نگرا آ نب،يد ناه بار
مرگ فرا آ د  ،مرگ بر اا فراد آ د .به خادا ساو ند فرزناد
ابوط،لب بیخا،لِِ آ است نه بر مارگ اادد ياود ا ،مارگ
2
سراغش آ د.

به ،د مرگ بود ا براي آخرت ا قا،مت يسا،ب با،ز نارد ا دهتوياه
بردايتن از ملزام،ت زند ی ك «منتظر داستان» است.
بر لب اوي نشان ا ذد عمر بباان

ن ،ن اي،دت زاه،

ذدا ما ،دا باس

3

ا ننه دد ز ،دت آل ،سان ،دي از ا نگونه مس،ئل است ا ،د میننام نه
خداي آفر ننده اع،ده نننده هم هست ا مرگ ا قا،مت ا سؤال نكار ا منكر
 .1بحاراألنوار ،ج ،74ص.171
 .2امايل ،صدوق ،ص.97
 .3حافظ.
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دد قبر ا دست،خاز ا صرا ا يس،ب ا نتا،ب ا بهشات ا اهانّم ا اعاده ا
اعاد الهی همه يقّ است براي غ،فل نشد از ا ن مرايل سخت دد آ ناده
ماحمقاواالبعم اح ٌّمقاواانّ ا
است (واأنّ ااملا ا
ًاحمقاوااشمه ُ اانَّ اال َّنق ٌّ
حقاواأنَّ انمَ ُِعاًاوانكمريا ٌّ
وتا ٌّ
احق.)...
احقاوااملازان ٌّ
احقاوااملِعصَد ٌّ
الَصاط ٌ
ِّ

1

ا ن ،د س،زنده ا آم،ده نننده است .از ،دش نبر م!

 .1مفاتيح الجنان ،زيارت آل ياسني.
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انس با قرآن

قرآ منشود ا،ا دا اسالم ا كا،م آسم،نی د ن ا موجازة ا،ا اد كاا،مبر
خدا ا عهدن،مص الهی ب ،بند  ،است .م ،نسبت به ا ن نت،ب عز از طباق
دهنموده،ي كاشوا  ،د ن سه اظافص مهم ا هماشگی داد م:
 .1خواند ا قرائت ا تالات؛
 .2تأمّل ا تدّبر دد آ ،ت قرآ ا فهم يق ،ق آ ؛
 .3عمل به ااامر ا نواهی الهی ا ايك،م قرآ .
اقتی تالات ا خواند به عنوا ك اظافه ا تكلاف مطر است كاس
ب ،د مقدّم،ت آ دا هم فراهم نرد ونی قددتِ بر قرائات ا صاحاحخاوانی
آ ،ت نه ب ،د هم خودم ،بتوانام هم به فرزندانم ،با،موز م چو از املص
1
يقوق فرزند بر كدد آ است نه به اا قرآ ،د دهد« :وا ُيعلِّاّهُ االقعآن».
تالات قرآ هم صحبت يد ب ،خدااند است .دسول خدا فرمود:
إذاااح َّباأح َُُاانا ُيي ِّ ثار َّبهُ افلا اقع ِءاالقعآنا؛ 2ا

هر ،ه كی از يم ،داست دايت نه ب ،كرادد ا،دش صاحبت
نند قرآ بخواند.
 .1نهج البالغه ،حكمت.399
 .2ميزان الحكمه ،حديث.16497
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توصاص ام،م ،ا ن است نه م ،ب ،قرآ مأنوس ا همادم ب،ياام ا هار داز
مقدادي قرآ بخوانام .يضرت ص،دق میفرم ،د:
القُعآنُ اعه ُ ا ِ
قِِ ه،افق اينبغيالِلّع ِءاامل ُسلِ َِااناينظُعاايفاعهم ِ ِها
للاااِيلاخلا ِا
واانايقعءا ِحنهُ ايفاُ ُِّْايوماخّسنياآي ًاة؛ 1ا

قرآ عهدن،مص الهی ب ،بند ،نش اسات ا سازااادتر اسات ناه
ك مسلم ،دد ا ن عهدن،مص الهی بنگرد ا هر داز كنج،ه آ اه
از آ دا بخواند.

ام،م سج،د ناز میفرم ،د :ا ر همص مردم اه ،بان يرق ا غرب ع،لم
2
بمارند؛ ا ر قرآ ب ،من ب،يد هر ز دچ،د ايشت نمیيوم.
ا ن نش،نص انس آ يضرت ب ،نالم الهی است .دد سارة ام،م ،د گر نااز
از امله ام،م ن،ظم ام،م ص،دق يضرت دض ،ا ...تالات قرآ آن ،ا انس ب،
نالم اهلل نقل يده ا دد داا ،تی هم به «مج،لست ب ،قرآ » توصاه يده ا آث،د
ا برن،ت آ ذنر يده است.
از ام،م زم  ،هم دد ز ،دت آل ،سان ب ،عنوا ِِ تالاتگار آ ا،ت قارآ ا
3
ترام ،ا مفسّر آ ،د يده است« :السالماعلاكايَاتَيلاُتَبِاا ِ
للااواتع ُ امنهُ ».
براي تالات آ ،ت الهی آدابی نقل ياده اسات چاه آداب ظا،هري اچاه
ب،طنی .آداب ظ،هري م،نند :قرآ خواند ب ،اضاو ا طها،دت مساواك زد
قبل از تالات دا به قبله بود خواند ب ،صداي ز ب ،وش داد به تالات
 .1وسائل الشيعه ،ج ،4ص.849
 .2اصول كاىف ،ج ،2ص.602
 .3مفاتيح الجنان ،زيارت آل ياسني.

  32زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

د گرا يفظ قرآ ا به خ،طر سپرد آ ،ت آ يفظ ظ،هري ايترام قرآ ا
عدم توهان به آ  .ددب،دة «ادب ب،طنی» هم قرائت ب ،تواّه ا يضود قلاب ا
عن ،ت به مو،نی ا خود دا مخ،طب آ ،ت خدا د د ا باه ااامار ا ناواهی آ
عمل نرد ا دايتن ي،لت خشوع قلبی ا تادبّر دد ناالم خادا از آ املاه
است.
دد زند ی ك مسلم ،قرآ نر م ب ،د نقش اس،سی داياته ب،ياد؛ هام
انس ب ،ا ن نت،ب مقدّس ا آسم،نی هم منطبق س،ختن همص اه،ت زناد ی
ب ،ا ن منشود الهی ا بهره رفتن از كناده ،مَثالها ،هشاداده ،قصّاهها ،ا
دهنموده ،ش.
قاارآ يااا،ت داياان دله،ساات

قاارآ فااراغ ا ياامع محفااله،ساات

دل از فااراغش ناااود مااای اااارد

اااا ،از كاااا،مش ياااود مااای اااارد

عطااار دلانگاااازش صاااف ،دادد

ددسااااای زاخاااااالص ا افااااا ،دادد

داياااانگر سااااجّ،ده ا ساااانگر

1

 .1برگ و بار ،ص.237

ساار لويااص هاار خااطّ ا هاار دفتاار
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انس با مسجد

مس،اد ن،نو ه،ي مقدسیاند نه به انس ،آدامش داانی میدهند خدا دا به ا،د
میآادند محلّ عب،دت ا نم،ز ا نا ،شاند ا دد داا ،ت از مسجد باه عناوا ِِ «خ،ناص
خدا دد زمان» «محبوبتر ن قسمت يهره« »،خ،نص ك،دسا » ،ا، ...د يده است.
دفتا آمد به مسجد م ،ص خار ا برنت دد زند ی است .اداد به مساجد ا
يضود دد مس،اد آداب ا ايك،م خ،صّی دادد نه دد نت،به،ي فقهی آماده ا
همه نش ،دهندة ا ،گ،ه ااالي مونوي آ ا نقاش ترباتای ا سا،زندة ا ان
عب،دتگ،ه است .خود م ،هم ا ن تأثار دا دد زند ی مسجد  ،میبانام.
امارمؤمن  ،فرمود:
هرنس نه به مس،اد دفتاآمد دايته ب،يد باه كای از ا ان
امود هشت ،نه دست می ،بد:
، .1فتن برادد ا م،نی نه دد مسار خدا از اا بهره مای اارد؛.2
دانشی ت،زه ؛  .3فهم ا ددك آ هاي از آ ،ت قارآ ؛  .4ياناد
سخنی هدا تگر ا داهنما،؛  .5ديمتای از كرادد ا،د ناه ماودد
انتظ،د است؛  .6يناد سخنی نه اا دا از مراهی ا هالنات
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ب،ز میدادد؛  .7ترك ن،ه به سبب خدا ترسی؛  .8ترك ن،ه به
1
سبب يا ،از براددا د نی.

دفتن به مسجد عالاه بر انج،م عب،دت ا نم،ز هم ز ،دتِ خ،ناص خداسات
هم يرنت دد نم،ز ام،عت است هم يضاود دد مجا،لس د نای ا ياناد
موعظه ا سخنرانی هم ب،خبر يد از اضع ا ي،ل باراددا مسالم ،هام
تو،ا ا ايدت ا همبستگی ا هام توظاام ياو،ئر د نای اسات ا برنا،ت
ااتم،عی ا فوا د سا،سی ا ااتم،عی د گري هم دادد.
دد طول ت،د خ هماشه مس،اد ن،نو تجمّع ه ،ا نم،د همبستگی د نای ا
خ،ستگ،ه يرنت ه،ي ااتما،عی ا مبا،دزات مردمای ا مرناز علامآماوزي ا
تالش ه،ي فرهنگی بوده است .امراز هم ا ر مسجد آ طاود ناه ي ،ساته
است مد ر ت يود ا ها ت امن ،ا خ،دم ا مؤذّ ا اما،م ام،عات ا ...برن،ماص
خوب دايته ب،يند كی از ك ،گ،هه،ي مهم ااتم،عی ا فرهنگی باراي نشار
يق ،ق ا مق،بله ب ،مف،سد ا خنثی نرد توط هه،ي تفرقهانگاز است.
قا،م يضرت مهدي ناز از مسجدالحرام ا از نن،د نوبص مقدّس خواهاد باود ا
نداي «  ،اهلَ الو،لَم» آ يضرت از نن،د خ،نص خدا به وش اه،نا ،خواهد دساد.
مس،اد ب ،د آب،د ب،يد .آب،دي مسجد هم تنه ،به س،ختم ،ب،يكوه ا فرشها،ي
ز ب ،ا نبد ا لدسته ا تجهازاتِ آ ناسات بلكاه باه يضاود كرياود ماردم ا
ااتم،ع،ت اثر ذاد ا نقشآفر نی دد اهتدهی د نی ا اخالقی مردم است.

 .1من ال يحرضه الفقيه ،ج ،1ص.237
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كا،مبر خدا فرمود:
ُاس ٌ
وقا ِحنااسواقِ ااآل ِخعِاة،ا ِاعاهَااملغ ِفعةُاواتُيفتُهَاال نّ ُة؛ 1ا
املسَ ِ ُ

مس،اد ب،زادي از ب،زاده،ي آخرت است كذ را ی آ آمرزش ا
هد ص آ بهشت است.

مسجدي بود م ،ص افتخ،د ا يرافت ك مسلم ،اسات .چاه محرامناد
آن ،نه از مسجد باگ،نهاند ا فرصت يضود دد ا ن مك ،مقدس دا نمی ،بند.
دسول خدا فرمود:
هر ،ه نسی دا د د د نه اهل مسجد است به ا م ،اا واهی
دهاد ز را خدااند میفرم ،د :تنه ،آن ،ناه باه خدااناد ا ما،
2
دادند مس،اد دا آب،د میننند.

ا ا ن اي،ده به آ ص  18سودة توبه است نه میفرم ،د:
اللااحناآحناب َّ ِ
إِّنَّ َايع ُّ ُعاحسَ ِ َّ ِ
ََِّللاوالاو ِامااآل ِخ ِاع؛ا ا

تنه ،نس،نی مس،اد خدا دا آبا،د مایننناد ناه باه خادا ا داز
قا،مت ا م ،دادند.

ا از ا ن يد ث ا ن نكته هم فهماده میيود نه آب،دي ااقوی ك مسجد
به يضود مؤمن ،دد مس،اد ا عب،دت خدااند دد آ است ا دد داا ا،ت هام
آمده نه مس،اد غر ب نه نسی به آ ه ،مرااواه نماینناد داز قا،مات از
دست مردم يك ،ت میننند.
هم خودم ،اهل مسجد ب،يام هم فرزندا خود دا مسجدي ب،د باا،اد م
ت ،مودد عن ،ت خداي متو،ل قراد بگار م.
 .1امايل ،شيخ طوىس ،ص.145
 .2مستدرك الوسائل ،ج ،3ص.362
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دعا ،عبادت ،تهجّد

ااج نم،ل انس ،دد بند ی ا خ،نس،دي دد كاشگ،ه خدااند است.
كا،مبرا ا ام،م ،نه برتر ن انس ،ه ،بودند باش از د گرا اهل نا ،ش ا
تهجّد ا يب زنده دادي ا نم،ز ا عب،دت بودند .كاراا داستان «خط انبا »،نااز
ب ،د ا نگونه ب،يند .منتظرا ااقوی يضرت مهدي هم ب ،د از ا ن داياه ا
اعم،ل برخودداد ب،يند ت ،محبوب خدا ا دسول ا ام،م عصر قراد ارناد چارا
نه موال ش ،هم ا نگونه است.
دد ااص،ف ،دا يضرت مهدي ام،م ص،دق میفرم ،د:
ر ٌَلاالاينَ ُحونااللَّا ا اْ،ال ُهَادو ٌّاايفاصالتِهَاُ ا ِاو ِااالنّيِْا،ايباتموناااَحمًَا
عَلااطعا ِفهَاوايُص ِابيوناعَلاخُاولِهَ،ا ُرهبَنٌ ابَللّاِْا،ال ٌ
ُاوثابَلنّهَرِ....؛ 1ا

آن ،يبزنده دادناد دد نم،زيا ،زمزماهاي دادناد همچاو
صداي زنبودا دد ننداه ،يبها ،باه عبا،دت مایا ساتند ا
دازه ،سواد بر اسبها ،ادنبا،ل اها،د ا تاالش)اناد زاهادا
يباند ا يارا داز.

ا ن ااص،ف دد مردا الهی د ده میيود .امارالمؤمنان نمونص ب،دز ا ن

 .1بحاراألنوار ،ج ،52ص.308
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صف،ت است .ام،م ،م ،همه اهل دع ،ا تهجّد ا اياك ا آه ياب،نه ا تاالش
دازانه بودهاند .سارة عب،دي كا،مبر ا ائمّاه آنناده از عبا،دتها ،ا نم،زها ،ا
سجوده،ي طوالنی ا قنوت ه،ي بلند است .عب،دت با ،يا،ل ا با ،خضاوع ا
خشوع ا داد از نس،لت ا بایيا،لی ا خا،لی از د ا ،ا خودنما ،ی انسا ،دا
محبوب خدا مینند .ام،م علی میفرم ،د:
للااعب اًاالهّهُ ا ُحسناال ِعبَد ِاة؛ 1ا
إذاااح َّبا ُ

هر ،ه خدااند بنده اي دا داست دايته ب،يد «عب،دت ناكو» دا
به اا اله،م مینند.

ا از كا،مبر خدا نقل يده است:
برتر ن مردم نسی است نه به عب،دت عشق باودزد ا با ،آ
هم،غوش يود ا عب،دت دا قلب ً،داست بدادد ا ب ،اسم ا باد
به آ بپردازد ا خود دا براي عب،دت ا كرستش خا،لی ا فا،دغ
2
س،زد ا نسبت به سختی ا دايتی دنا ،بیخا،ل ب،يد.

نسی داستداد عب،دت میيود نه عشق به خدا ا آخرت دايته ب،ياد ا با،
مورفت ا محبّتی نه نسبت به خدا دادد از عب،دت خو ش لذّت ببرد ا يب از
بستر نرم ا رم برخازد ا دد ي،لی نه د گرا دد خواب ن،ز خفتهاناد اا باه
دد ،ه خدا ب ،ستد ا نم،ز بخواند ا به سجود افتد ا قرب ا نم،ل او د.
برخاز نه ع،يق ،به يب داز ننند

ِرد بر ا ب،م داست كرااز ننند

سستی دد عب،دت ا نم،ز ا بیي،لی دد دع ،ا نا ،ش نشا ،ضاوف ا ما،
 .1غرر الحكم ،حديث.4066
 .2اصول كاىف ،ج ،2ص.83
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است .به فرمودة دسول خدا:
آف ُةاالعبَد ِةاالفرت ُاة؛1ا ا

آفت عب،دت سستی ا تنبلی است.

بخشی از ااق،ت دازانص ك مسلم ،ب ،د به ادتب ،ب ،كرادد ،د از طر ق دعا ،ا
نم،ز ا عب،دت ا تالات بگذدد ت ،لحظ،ت عمرش داين ا سري،د ب،يد.
نسی نه ي،م ا سحر ب ،سجود دمس،ز است
دد چهاي زسو،دت به داي اا ب،ز است
سرت به سجده ا صودت به داي خ،ك ذاد
هر آنكه كاش خدا خم يود سرافراز است

2

يضرت مهدي نم،ز دا كی از داهه،ي غلبه بر ياط ،دانسته ا میفرم ،د:
االصمال ِاة،افصملِّاهَاواار ِغمَاأنمفا
حَااُر ِغَاا ُ
نفاالشّ اطَنِ ابِشمٍاافض ُمْا ِحمن َّ
الشاطَنِا؛ 3ا

به هاچ چااز برتار از نما،ز دما،غ يااط ،باه خا،ك م،لااده
نمیيود .كس نم،ز بخوا ا دم،غ ياط ،دا به خ،ك بم،ل.

تقو ت دابطه ب ،خدا ب ،نم،ز ا عب،دت سلطص ابلاس دا از بان میبرد ا م ،دا
مصو میس،زد.

 .1تحف العقول ،ص.6
 .2برگ و بار ،ص.32
 .3موسوعة سرية اهل البيت ،ج ،35ص.85
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تعهّد به آداب و سنن دينی

آنكه مسلم ،است ونی دد «چگونه ز ستن» تا،بع آداب ا مقاردّات د ان
خداست ا ق،نو الهی دا محود عمل خو ش قراد میدهد.
خدااند از انس« ،متوبّد» خويش میآ د .كا،مبر ا ام،م ،ناز چناناند.
مقصود از «توبّد» ا ن است نه اقتی انس ،دانست نه ا ن يكم ا دستود ا
ق،نو از سوي خدااند است چو به علم ا يكمت خدا ا م ،دادد بیچو
ا چرا فرم ،دا اط،عت نند .مثل نسی نه به ك كزيك متخصّص مرااوه
مینند ا به نسخص اا عمل مینند ا ب ،كزيك اارّ ا بحاث نادادد ا چ،ناه
نمیزند ا چو ا چرا نمینند.
خويبخت،نه دستوده،ي د نی همص ابو،د زند ی م ،دا از هاواده تا ،اود دد
برمی ارد .هاچ موددي ناست نه خدا ا د ن دد آ ا ،يكمی ندايته ب،ياد
چه اااب ا مستحب چه يرام ا مكراه.
«سبك زند ی اسالمی» آ است نه دهنموده،ي اسالم ا آداب ا سنتها ،ی
دا نه د ن م ،با ،نرده مودد اارا قراد دهام .خودد ا آيا،ماد ا خوابااد ا
برخ،ستن داه دفتن ا نشستن مس،فرت ا عا،دت بام،د ا سفرة غذا ا برخاودد با،
االد ن ا مو،يرت ب ،مردم دد د ن م ،ايك،م خ،صّ دادد .چگونگی خ،نه ا مسكن
ا لب،س ا آداستگی ا نظ،فت ا عطر ا خر د ا فراش ا نساب ا نا،د ا دخال ا
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خرج اام داد ا اام رفتن مشودت نرد برخودد ب ،همس ،ه مراع،ت يقاوق
همنوع ،ا همناش ،داابط ز ا يوهر ا االد ن ا فرزندا داش علمآموزي
ا يقوق متق،بل مولم ا ي ،رد ا ي،نم ا دعاّت ا ...هماه از ماواددي اسات ناه
د ن م ،ددب،دة آ ه ،يرف ا دهنمود ا توصاه دادد.
دع ،ت ا ن آداب ا سنن م ،ص سالمت اسم ا ا ،ا آدامش داا است.
عمل به مستحب،ت ا ترك مكراها،ت نااز باراي انسا ،منا،فوی دادد ا
ز  ،ه ،ی دا از اا داد مینند.
دد دستوده،ي د نی آمده است :دد مصابت ه ،صبود ب،ياد ا اازع ا فازغ
نكناد نومت ه،ي الهی دا بشن،ساد ا زب ،ي،نر داياته ب،يااد با ،د گارا
ص،دق ا داست نرداد ب،ياد به قولی نه میدهاد اف ،نناد نم بخود د زاد
بخواباد ا سحرخاز ب،ياد ب ،مصابت د د  ،همدددي نناد دد تشااع ان،زه
ا مج،لس ختم ا تسلات مرد  ،يرنت نناد لب،س تجمّالتی ا تشار ف،تی
نپوياد نومت ه،ي خود دا به دخ د گرا نكشاد قبل از غذا دسته،ي خود
دا بشو اد غذا دا ب ،اندنی نمك يراع نناد دد ااّل طو،م ا ك ، ،آ ب ،نا،م
خدا يراع ا ب ،يمد الهی به ك ، ،ببر د تنه ،نخواباد تنه ،سفر نرا د اقتی
به بچه اعده میدهاد اف ،نناد ب،اق،د ا آدامش داه برا اد ا صاده ،دساتود
د گر نه ازا آداب مسلم،نی ا سنن د نی است.
دد ا ن زمانهه ،هم مجموعه ه،ي داا ی ا يد ثی از سوي علم،ي ذيته
1
تدا ن يده است هم نتب اخالقی توسّط نو سند  ،تألاف يده است.
 .1از جمله مىتوان به «معراج السعاده» نراقى« ،حلية املتقني» عالمه مجلىس« ،مفاتيح الحياة» آيت هللا
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اقتی دد كی آنام نه زند ی م ،مطلوب خدا ا منطبق ب ،يرع ا برخودداد از
دض ،ت االا،ي د ن ب،يد ب ،د سبك زند ی خود دا «اسالمی» قراد دهام ا از
آداب ا سنن د نی تبواّت ننام.


جوادى آمىل و «الحياة»،ج 8استاد محمد رضا حكيمى اشاره كرد.
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تقوا و ترك گناه

بیيك مهمتر ن صفت نج،تبخش ا قاربآفار ن ا ب،زدادناده از نا،ه
«تقوا» است ا ادزش هرنس به كرهاز ،دي ااست ا قرآ هم رامایتار ن
1
افراد دا ب،تقواتر ن آن ،میداند :إِنَّ اأُعحكَُا ِعن َّ ِ
اللااأتقََُُا
ددب،دة مون،ي تقوا ا ااص،ف متقّان ا دست،ادده،ي متقّای باود ا كا،داش
الهی براي اهل تقوا ا نش،نه ه،ي تقوا بسا،د فتاه ا نوياتهاناد ا ياق هام
همان است ا آ چه زند ی انس ،دا خدا كسند ا كا،مبر كسند ا اما،م زما،
كسند میس،زد تقواست.
تقوا نتاجص خداين،سی ا ترس از عقوبت الهی بر ن،ه ،ا محبت به خدااند
است .نسی نه مدّعی خدا ا داستی است ب ،بیتقوا ی اا دا عصا ،نمینناد.
نسی نه از نافر قا،مت ا مح،سبص الهی بامن،ك است تقاوا دا ياو،د خاو ش
میس،زد .نسی نه خدا دا همه ا ،ا دد همه ي،ل ي،ضر ا ن،ظر بباند ا قاددت
مطلقص كرادد ،د دا بشن،سد ب ،ن،ه نرد دد برابر خدا طغا ،نمینند.
امارمؤمن  ،فرمود:
اإنّ اتق اوىاا ِ
ُمْاحلكمةاوا
تمقا ِحمناُ ِّا
احفتَحاُ ُِّْاس اداواذ ا
للا
خري ُاةاحعمَداوا ِع ٌ
ُ

 .1حجرات ،آيه.13
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ن َ ٌاةا ِحناُ ُِّْاهلكةا؛ 1ا

هم،ن ،تقواي الهی نلااد هار ددساتی ا ذخاارة داز قا،مات ا
ده ،ی از هر برد ی ا نج،ت از هر هالنت است.

اهل تقوا از نوچك ا بزدگ ن،ه چشم میكويند چو میدانند ن،ها،
نوچك هم نه به چشم نمیآ اد اقتای اماع ياود ناوهی از مصاابت دا
تشكال میدهد .ا مگر نه ا نكه نوهه،ي عظام از سانگر زهها،ي نوچاك
تشكال يده است؟ مؤمن ب ،د كاوسته يواسش امع ب،يد نه به ن،ه نافتاد.
مثل نسی نه دد زمان كر از خ،د داه میداد  ،دد مسار كر از ل ا الي قدم
برمیدادد نه ب ،د مواظب ب،يد خ،دي به ك ،ش نراد  ،لب،سش آلوده نگردد.
2
خدااند اهل تقوا دا داست دادد :إِنَّ َّ
اللاا ُي ِي ُّباال ُّ َّت ِقنيا.
دسول خدا هم میفرم ،د:
َسافلاا َّت ِقاللااعزو ّْا؛ 3ا
حاناأرادااناايكونااع َّزاال ّن ِ

هرنس می خواهد عز زتر ن مردم ب،يد از خداي متو،ل كاراا
دايته ب،يد.

ددب،دة تقوا ا ااص،ف متقان اي،د ث فرااانی ااود دادد .كی از خطبهه،ي
نهج البالغه خطبص متقاّن است نه يضارت آ دا دد ك،ساخ باه ددخواساتِ
4
همّ،م ااز اصح،بش) با ،فرمود نه دهه ،صفت براي متقان برمیيم،دد.
 .1نهج البالغه ،خطبه.203
 .2آل عمران ،آيه.76
 .3بحاراألنوار ،ج ،70ص.285
 .4نهج البالغه ،خطبه.193

  44زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

دد يد ثی ام،م ب،قر نش،نهه،ي اهل تقوا دا چنان با ،مینند:
داستگو ی ام،نتدادي اف،ي به عهد نمتر سراغ زن ،دفاتن
بخشش اخالق ناكو يلم ا بردب،دي دد كی دانشی دفتن ناه
1
نزد ك نننده به خداست.

دد قرآ هم فرااا از تقوا ا متقان سخن فته يده ا اهل تقاوا مورفای
2
شته است.
دد ا ن مودد سخن بسا،د است .بحث دا ب ،توصاهه ،ی نه ام،م زم  ،به
محمد بن ابراهام مهز ،د اهوازي فرمود به ك ، ،میبر م:
يَاحي ّّ !ااِت ِاَّقاللاا3؛
اي محمد از خدا بترس!

دد كی از دع،ه،ي فرج هم از خدا چنان ددخواست میننام:
اللهَاارزانَات اوفاقاالطَّعةاوابُع ااملعصاة...؛ ا

خدا  ،توفاق اط،عت ا دادي از ن،ه دا به م ،عط ،نن.

نه ا ر چنان ب،يام به يا،ت مطلوب اما،م زما ،ا مرضایّ خادا دسات
،فتها م .توصاص آ يضرت به م ،ا ن است:
فَتقّوااللاااواسلِّّواالنَاواا ُار ّد اواااألحاعااالانَ؛ 4ا

از خدا كراا نناد تسلام م ،ب،ياد ا ن،د دا به م ،بر رداناد.

تسلام أئمّه بود ا از خط آن ،عدال نكرد الوهاي از تقواي الهی است.
 .1خصال ،صدوق ،ص.483
 .2از جمله :بقره ،آيه177؛ اعراف،آيه96؛ آل عمران ،آيه.15
 .3كامل الدين ومتام النعمه ،ج ،2ص.482
 .4معادن الحكمه ،ج ،2ص.279
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اخالص

دايتن نات ك،ك اخ،لص ا خدا ی دد همص ن،ده ،انس ،دا به خدا نزد ك
مینند ا عمل مودد قبول دد ،ه خدا قراد می ارد .چه دد اه،د ا مب،دزه چه
دد عب،دت ا نم،ز چه دد انف،ق ا ايس ،چه دد خدمت به مردم ا دستگاري
از فقرا آ چه به عمل انس ،ادزش میدهد «اخالص» است.
،هی خدا یتر ن ن،ده ،به خ،طر آ نه ناّت آ خراب اسات بایادزش ا
تب،ه میيود مثل نم،ز يب د  ،ی  ،اه،د براي خودنم ،ی .ب ،د هويا،د باود
نه مود ،نص د  ،اادد عمل ا عب،دت نشود ا آ دا خراب نكند .به فرمودة ام،م
علی:
تصفا ُةاالعِّْ ااش ُّ ا ِحناالعِّْا؛1ا ا

ك،نس،زي ا تصفاص عمل از خود عمل ديوادتر است.

خدااند به بند  ،مخلص تواّه دادد .ائمّه هم از ياوا ،با ،اخاالص
داضی اند ا ام،م زم ،هم به يواص منتظر نه اخاالص داياته ب،ياد عن ،ات
دادد.
سودة «هل اتی» نه دد يأ ام،م علی ا يضرت زهرا ن،زل ياد تقاد ر از
 .1غررالحکم ،حدیث.4472
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انف،ق خ،لص،نص آن ،بود نه سه داز كا،كی افط،د خود دا به مساكان ا تاام ا
اسار دادند ا هاچ چشمدايت تشكّر هم ندايتند.
امارمؤمن  ،دد انگ خندق اقتی ب ،ير فای چاو عمارا بان عبادُاّد
دابهدا يد ا اا دا به خ،ك افكناد اا باه صاودت اما،م آب دها ،اناداخت.
يضرت برخ،ست ا مقدادي داه دفت ت ،خشمش فرا نشاند آنگ،ه سر اا دا از
تن ادا نرد ت ،ن،دش به دنگ ا بوي انتق،م اري نب،يد ا فقط به خ،طر خدا
ب،يد.
ين،خت اخالص دقاق ا ديواد است، .هی ممكن است نسی خا،ل نند
نه براي خدا ن،د خار مینند الی دد ااقع دنگ اخالص ندايته ب،يد .ام،م
ص،دق موا،دي براي عمل خ،لص داده ا فرموده است:
للااع ّزو َّْا؛1ا ا
الع ُ
ّْاالخَلِ ُصاالّذ االاتُعي ُ اانايي ِّ كاعلا ِهااح ٌ ااِالّا ُ

عمل خ،لص آ است نه نخواهی از خدااند متو،ل نسی تاو
دا براي آ ن،د ست ،ش ا تور ف نند.

نسی نه به ك خ،نواده محرام نمك م،لی مینند  ،به ز ،دت مایداد
 ،هز نص ددم ،ك بام،د دا تأمان مینند  ،السص داضه ا دع،ي ندباه دد
خ،نهاش بر زاد مینند ا ر ا ننه مردم بدانند  ،ندانند از اا تشكّر بكنند ،
نكنند برا ش هاچ فرقی نكند مولوم است اخالص دادد .الی ا ر مردم آ ،ه
نشوند ا به ن،د خار اا تواّه نكنند دد ن،دش سست ا بیانگازه ياود ب ،اد
بداند نه ا ،ی از ناتّش خلل ا ايك،ل دادد.

محجة البيضاء ،ج ،8ص.28
ّ .1
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اخالص ب ،د دد همص انبهه ،ا ابو،د زند ی ب،يد .امارمؤمن  ،میفرم ،د:
اَّللاعّلهُ اوا ِعلاّاهُااوا ُحبَّمهُااوابُغضمهُ اوااأخمذهُاواتاعُمهُااوا
طويبالِّنااخلص ِ ّا
ُالحهُ اواصّتهُ اوا ِفعلاهُااوااولهُا؛

1

خوي ،به ي،ل آ نه خ،لص س،زد براي خدا عمل ا علمش دا
داسااتی ا دياامنیاش دا اارفتن ا نگاارفتنش دا سااخن ا
سكوتش دا ن،د ا نالمش دا.

ام،م زم  ،دد ن،مه اي نه به ياخ مفاد مینگ،دد به اا به عنوا «داست
ب،اخالص» سالم میدهد:
«سال ٌماعلاكاايّهَاالو ُّيلاامل ُخلِ ُصايفاالم ّاينِا...؛ 2سالم بر تو اي داست با،اخالص دد
د ن».
از ا ن میتوا فهماد ناه آ يضارت باه اااود «اخاالص» دد يااوا،
عن ،ت خ،ص دادد ا چنان میكسندد نه م ،هم از اوهر اخاالص برخاودداد
ب،يام.

 .1اصول كاىف ،ج ،2ص.16
 .2بحاراألنوار ،ج ،53ص.175
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قناعت

دد قرآ به نس،نی نه مؤمن ب،يند ا عمل ص،لح انجا،م دهناد از ساوي
خدا اعدة «يا،ت طاّبه» داده يده است  1يا،ت ك،ك ا بیآال اش .كای از
مو،نی يا،ت طاّبه نه دد تف،سار آمده قن،عت ا دض ،به دزقی است ناه خادا
قراد داده است  2چرا نه زند یه،ي آماخته به يرص ا افزا خواهی سر از
ن،ه ا ددآمده،ي يرام ا تودّي به يقوق د گرا ددمیآادد.
قن،عت آ است نه انس ،به آنچه دادد ق،نع ب،يد ا يرص م،ل دنا ،نخودد
ا دد كی م،ل ا من،لی نه ضرادت ندادد نراد ا چشم طمع به دست ا ن ا آ
ندازد ا به سطحی از مواشت نه برخودداد از نف،ف ا عف،ف است ا زناد ی
اا دا آبرامندانه می ذداند بسنده نند .دد داا ا،ت فارااا داي «قن،عات باه
نف،ف» تكاه يده است .ونی بسنده نرد ا داضای باود باه آ چاه اا دا
نف ،ت مینند .ا از تجمّل ا تشر ف،ت ا تكلّفه،ي غارضرادي ا غصّاهآاد
نهی يده است.
قن،عت براي انس ،آسود ی خ،طر ا آدامش داا میآادد ا هر نه آ دا
 .1نحل ،آيه.97
 .2مجمع البيان ،ج ،5ص.384
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ندادد هماشه ايس،س نمبود مینند ا چشمش سار نمیيود .سودي و د:
فاات چشاام تنااگ دنااا ،داساات دا

اا ،قن،عاات كرننااد اا ،خاا،ك ااود

از ا ن دا يضرت علی قن،عت دا سارم ،هاي بازدگ مایداناد ا كاا،مبر
خدا دد يد ث «القنَع ُة ٌ
احَلاالينفم ُا» 1بر ثرات تم،منشدنی بود قن،عت تأناد
میفرم ،د.
بردسی زند ی كا،مبرا الهی نش ،میدهاد ناه آنا ،از دايااص قن،عات
برخودداد بودند ا هر ز دد كی تجمّالت ا افزا بر طول ا عرض زناد ی ا
ثراتاندازي نبودهاند .مسلم ،مكتبی هم ب ،د همان ياوه دا داياته ب،ياد
چشم به ثرات ا انداختهه،ي د گرا نادازد ا هماشاه خاود دا با ،نسا،نی
مق ،سه نناد ناه از اا نمتار دادناد تا ،ي،لات ياكر ا ساپ،س نسابت باه
دايتهه ،ش كادا نند .امارمؤمن  ،فرمود:
به آ چه خدااند دازيِِ تو نرده ا قسمت توست داضی ب،ش ا
به آ چه د گرا دادند نگ،ه نن ا آ چه دا باه آ نمایدسای
تمنّ ،نكن هرنس ق،نع ب،يد سار میيود ا هرنس ق،نع نب،يد
2
هر ز سار نمیيود.

ابرئال به يضود كا،مبر خدا دساد ا عرضه دايت:
خداي متو،ل به تو سالم میدس،ند ا میفرم ،د :ا ن صاحراي
مكه دا داست دادي برا ت تبد ل به طال يود؟ كا،مبر سه با،د
به آسم ،نگر ست سپس فرمود :خدا  ،نه! داست دادم اك
 .1ميزان الحكمه ،حديث.17144
 .2هامن ،حديث.17179
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داز سار ب،يم ت ،تو دا يكر ا سپ،س او م اك داز رسانه
1
ب،يم ت ،از دد ،هت بخواهم.

هرنه قن،عت دايته ب،يد عز ز است ا هرنه اهل طمع ب،يد خواد ا ذلاال
می ردد.
منتظر ام،م زم ،ب ،د زند ی خود دا بر مداد عف،ف ا نف،ف ا قن،عت ا دض،
قراد دهد ت ،ب ،افزا طلبی ا تك،ثر رفت،د ن،ه ا ذلّت نشود نه امارمؤمن،
فرمود:
َثعةُاال ِقنَع ِةاال ِع ُّاز؛2ا ا

ثمرة قن،عت عزّت است.
ن،سااص چشاام ير صاا ،كاار نشااد

تاا ،صاادف قاا،نع نشااد كُاار دُد نشااد

زن ،دد ا ج،د تو،دل اقتص،دي خ،نواده ا ك ،بندي به ياوة نف،ف ا قن،عات
بسا،د مؤثرند ا ب ،هر كرهاز از خواستهها،ي افازا طلب،ناه ا ننا،د ذاياتن
يرص میتوانند به ا ن فرهنگ نمك ننند ا ،اد مردا ب،يند.

 .1مكارم األخالق ،ص.24
 .2غرر الحكم ،حديث.4646
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صبر و شكيب

اي آين،ي نوي محبّت صبود ب،ش...
همچن ،نه ك بام،د براي دساد به سالمتی دنج ددم ،اتلخی دادا دا
تحمّل مینند ا همچن ،نه ك نوهنودد براي دساد باه قلّاه دياوادي
صوود به ادتف،ع،ت دا به ا ،می خرد ا آنگونه نه ك دزمنده براي دساد
به كارازي بر زخم يمشار ا ارايت اسم ا مشكالت اه،د صابود اسات
ك مؤمن منتظر هم دد عصر غابت وهر صبر ب ،د دايته ب،يد.
ا صبر بر ديواديه،ي عصر غابت ا دادي از ام،م
ا تحمّل زخمزب ،ه ،ا طونهه،ي ديمن،
ا فش،ده،ي زند ی بر مداد ا م ،ا تقوا ا دادي از ن،ه
ا صبر بر تنگی مواشات ا قن،عات باه دازي ياالل ا مق،امات دد برابار
اسوسه ه،ي نفس ا ياط ،براي اداد به ير م ن،ه ا ز ر ك ،ذايتن ياداد
الهی ا مقرّدات يرع.
امارمؤمن  ،دد يد ث مشهودي براي صبر سه عرصه ا صحنه ترساام
فرموده است :كی «صبر بر ط،عت ا انج،م تك،لاف» د گري «صبر دد برابار
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1

موصات» سوّمی هم «صبر دد برابر مصابته ،ا يوادث ن ،واد».
افراد ا،موه برخی دد مق،بل هواي نفس ا را شه،ي دنا،طلب،ناه ا داي
آادد به ددآمده،ي يرام ا نگ،ه به نا،محرم ا دادغ ا تهمات ا ...نا،توا ا
بیط،قتاند .بوضی هم قهرم ،ا ن مادا ه ،ند ا به ياط ،ا نفاس امّا،ده
اا،زه نمیدهند نه بر آن ،مسلّط يود ا توا ط،قتش ،دا بست،ند.
از سخن ،امارمؤمن  ،كی هم ا ن يد ث است:
االصمّبُا
الصّبُاصّبانِ :اصّبٌا ِعن اا امل ُصاب ِاة،احس ٌنا ّاٌْا،اوااحسنُ ا ِحمناذلِمك ّ
ّ
للااع ّزو ّْاعلاك؛
عن احَاح ّعما ُ

2

صبر دا ونه است :كی صبر دد مق،بل مصابت ناه ناكاو ا
ز ب،ست ا برتر ا بهتر از آ صبر دد مق،بل چازه ،ی است نه
خدااند يرام نرده است.

م ،امراز دد مادا آزمونام .دسول خدا ا ن عرصهه،ي امتح ،م ،دا باه
خوبی كاشبانی ا ترسام فرموده است .میفرم ،د:
به زادي زم،نی بر مردم خواهد آمد نه به دست نمیآ د يكومات
مگر ب ،نشت،د ا طغا ،ا زاد و ی ا به دست نمیآ د ثرات مگار
ب ،غصب ا ستم .ا به دست نمیآ د محبوباّت مگر ب ،نن،د نها،د
د ن ا كاراي از هواي نفس .كس هرنس آ زم ،دا ددك نناد
ا بر فقر صبر نند دد ي،لی نه میتواند ثراتمند يود ا بر ديمنی
صبر نند دد ي،لی نه میتواند محبوبات ،بد ا بار خاوادي صابر

 .1تحف العقول ،ص.206
 .2اصول كاىف ،ج ،2ص.90
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نند دد ي،لی نه میتواند به عازّت برساد خدااناد كا،داش هازاد
1
صدّ ق از نس،نی نه مرا تصد ق نردهاند به اا میدهد.

البته داين است نه مقصود آ است نه ثرات ا محبوبات ا قددتی نه از
داه يرام ب،يد ن،مطلوب است ا خواد ا محرام ا منازاي ا منا،م باود با،
يفظ اصول اخالقی ا ادزشه،ي الهی بر آ عزّت ا محبوبات تارااح دادد
نه از داه ن،مشراع به دست آ د.
انتظ،د ام،م زم  ،صبر میخواهد .تحمّل دنج فراق زيمت دادد ا ياكاب ،ی
میطلبد .دد دع،ه،ي مربو به ام،م زم ،ا عصر غابت صبر ا ياكاب ا ثبا،ت
قدم ا از دست نداد ا م ،ا انگازه ازا خواستهه،ي منتظرا آماده اسات .دد
ا ن دع،ه ،می و ام :اي يجّت خدا! هرچه داز ،د غابات طاول بكشاد قاانم
نسبت به تو افزا تر ا محبّتم به تو باشاتر ا انتظا،دم باراي ظهاودت ياد دتر
خواهد يد 2.ا ن هم مادانی براي صبودي ا ك ،دادي است.
دع،ي ندبه هم نه سراسر آ ندبص دلتنگای ا يِاكوه از فاراق ا يك ،ات
تلخیه،ي عصر هجرا است ب،ز هم آننده از عشق ا اماد به آ نده ا انتظ،د
دماد صبح اماد ا ثب،تقدم دد داه ا ن عقادة نودانی ا مقدّس است.
آدي ...صبر مفت ،فرج است.
مكن ز بستگیِِ ن،د يِكوه چو خ،م،
نه صبر غنچه ره دا ِره ش ،نرده است
 .1هامن ،ص.91
« .2فلو تطا َول َِت الدّهو ُر و ِ
متادت األعامُر ،لَ ْم ا ْز َد ْد فيك إّلّ يقيناً( ،»...مفاتيح الجنان ،زيارت حرضت صاحب األمر).
 .3صائب تربيزى.

3
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ادب

ادب آ است نه انس ،از فت،د زيت ا دفت،د ن،كسند ا برخودد نسانجاده
ا ساابك باا ،د گاارا كرهاااز ننااد ا فتاا،دش ناكااو ا دفتاا،دش ساانگان ا
قددين،س،نه ب،يد.
نافات سخن فتن ا محتواي نالم نش،نص عقال ا ياوود ا ادب انسا،
است .يخصات هرنس دا دد آ نص نالمش می تاوا د اد ا يان،خت .اما،م
علی میفرم ،د:
ق؛1ا ا
الاادبالِاا ّاساٍِ االنُّط ِا

فرد بد فت،د ادب ندادد.

ام،م ص،دق ناز میفرم ،د:
ح ِ
عَِشاالشاع ِة!اُُونواالنَازينًَاواالاتكونُوااعلانَاشاناًَ،ااُولواالِلنَّساحسمنًَا
وااحفظُوااا ِ
كالم؛2ا ا
لسنتكَُاواُُفّوهَاعنِ االفُضولِ اوااباحِاال ِا

اي ام،عت ياوه! براي م ،ز نت ب،ياد ا م ،ص ننگ ا عا،د ما،
نب،ياد .ب ،مردم ناكو سخن بگو اد .زبا ،ها،ي خاود دا يفاظ
نناد ا آ دا از يرفه،ي زا د ا سخن ،زيت نگه داد د.
 .1غرر الحكم ،حديث .10596
 .2ميزان الحكمه ،حديث.17947

بخش اول :اخالق فردي 55 

بیيك دفت،د م ،ياوا ،دا به كاشوا  ،ا دهبرا م ،نسبت میدهند .ا ار
مؤدّب ا ب،اق،د ا متان ب،يام م ،ص آبراي ام،م،نام ا ا ر بیادب ا سات،خ ا
بد ده ،ب،يام به يخصات كاشوا  ،م ،لطمه اادد میيود؟ چو م ،مدّعی
كاراي از آن،نام.
نسی نه كارا ام،م زم ،ا منتظر ظهود ااست چن ،دفت،د خوب اادب دد
فت،د ا نرداد ب ،د دايته ب،ياد ناه با ،ادب اا د گارا ااذبِِ هاوادادا ا
منتظرا يوند.
ام،م ص،دق هنگ،م خداي،فظی ب ،راهی از ياوا ،ا ناه از نوفاه باه
مالق،ت اا آمده بودند ا فرمود:
يم ،دا توصاه می نانم باه تقاوا ا عمال صا،لح ا تارك نا،ه ا
ام،نتدادي ا خويرفت،دي ب ،مردم ا ا نكه دعوت نننادة عملای ا
بیصدا به نفع م ،ب،ياد .كرسادند :چگوناه بایناالم ماردم دا باه
سوي يم ،دعوت ننام؟ فرمود :ب ،عملت ! ،اقتی به يرفه،ي ما،
عمل نرد د ا از آ چه مثل ن،ه ،ا بديها ،ناه يام ،دا نهای
میننام كرهاز نرد د ا ب ،مردم ب،صداقت ا عدالت دفت،د نرد اد ا
امان بود د ا مردم از يم ،از خار ا ناكی ند دند می و ند :ا ان
ام،عت ياوهاند خدا فالنی اام،م ص،دق) دا ديمت نند ناه چاه
خوب اصح،ب خود دا تربات نرده اسات ا برتاري مكتاب ما ،دا
1
میين،سند ا به سوي م ،اذب میيوند....

دد يد ثی هم آمده است نه ام،م عسكري يااوا ،خاود دا باه تقاوا ا
 .1دعائم االسالم ،ج ،1ص.56
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كرهازن،دي ا داستگو ی ا ام،نتدادي ا برخودد خوب ب ،همس ،گ ،ا يضود
دد ام،ع،ت د گرا ا يرنت دد تشااع ان،زه ه ،ا عا،دت مر ض ،ساف،دش
نرد ا افزاد :ا ر ا ن ونه ب،تقوا ا خاوب ا صا،دق ا اماان ا خاوشاخاالق
1
ب،ياد د گرا می و ند« :ا ن ،ياوهاند» ا ا ن مرا خويح،ل مینند....
ا نه ،نش ،می دهد نه ام،م ،م ،از م ،انتظ،د دادناد دفتا،د ا برخاودد ما،
بهتر ن دفت،د ا مؤدب،نهتر ن برخودد ب،يد تا ،م ،اص افتخا،د ا آباراي مكتاب
اهلبات ب،يام .دد برخی يك، ،ت مربو به مالق،تننند  ،با ،اما،م زما،
هم آمده است نه آ يضرت توصاه فرمودند نه ب ،همراه،نت ،سخن زيت
نگو اد ا برخودد تند ندايته ب،ياد بلكاه با ،مادادا دفتا،د ننااد يتّای ا ار
2
اهلسنت ا مخ،لف مذهب يم ،ب،يند.

 .1تحف العقول ،ص.487
 .2بحاراألنوار ،ج ،52ص.18
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حفظ زبان

همص اعض،ي ما ،همچاو چشام ا اوش ا دسات ا زبا ،ا قلاب ا...
نومته،ي الهیاند ا استف،ده از آ ه ،ب ،د دد مسار دض،ي الهی ب،يد.
دد ا ن ما ،زبا ،ا ژ ای خ،صّای دادد .بساا،دي از ن،ها ،باه زبا،
برمی ردد ا بسا،دي از خوبیه ،هم به نحوة ن،دبرد آ مربو میيود .زب،
ابزاد ا عضوي است نه هم میتواند ع،مل ن،ه ب،يد هم اسالص ثواب.
كريرفی ا يرفه،ي لغو ا باهوده كی از ن،ه ،زب ،است.
دداغ ا غابت ا تهمت ا هتّ،نی ن،ه د گر
افش،ي داز ا برد آبراي افراد ا تحقار ا توهان ا ديان،م ا كرخ،ياگري
ن،ه د گر.
دد توصاه ه،ي اخالقی به «سكوت» ا «يفظ زب » ،بساا،د ساف،دش ياده
است .امارمؤمن  ،فرمود:
حناعلَِاانّ اُالحهُ ا ِحناعّالِ ِهاا َّْاُال ُحهُ اا ّالافااماياعاناه؛ 1ا

هرنس بداند نه سخنش هم ازا عمل ااست نالماش نام
خواهد يد مگر آ ا ،نه مفاد ب،يد  ،به دددش بخودد.

 .1نهج البالغه ،حكمت.349
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ونی تنه ،اعم،ل م ،مودد سؤال قراد نخواهد رفت بلكه فتهه،ي م ،هم
مودد ادز ،بی ا سؤال خواهد بود چو آ ه ،هم از اعم،ل م ،به يم،دمیداند.
ا ر بر زب ،خود ننترل ندايته ب،يام يرفه،ي نسنجاده  ،آزاد دهناده ا،
ن،ه از آ سر خواهد زد ا چه بس ،همان زب ،نوچك ما ،دا اهنمای نناد
ازب ،سرخ سرِِسبز میدهد بر ب،د).
«دداغ» كی از ن،ه ،زب ،است ا خدا دداغگو دا داست ندادد .دداغگو
مودد اعتم،د مردم ناست ا يرفه،ي داست اا دا هم ب،اد نمیننند .داسات،
«چوك ،دداغگو» واه ا ن يقاقت است.
فحش ا بدزب،نی از خط،ه،ي د گر زب ،است .ام،م علی فرمود :بدا نه
زب ،سگی ه،د است نه ا ر ده ،ش ننی ،ز می ارد 1.دسول خدا هام
فرمود :بدتر ن مردم نسی است نه مردم به خ،طر فحش ا بدزب،نیاش اا دا
2
ترك میننند  ،از نشست ا برخ،ست ب ،اا كرهاز میننند.
ام،م ن،ظم فرمود« :از دا نفري نه به هم دين،م میدهند آنكاه ياراع
3
نرده ستمك،دتراست ا ن،ه د گري هم بر ااست».
كا،مبر خدا فرمود :از بزدگتر ن ن،ه ،آ است ناه نسای باه كادد ا
م،دد خود دين،م دهد .فتند :چگونه به كدد ا م،ددش دين،م میدهد؟ فرمود:
4
دين،م میدهد طرف مق،بل هم بر شته به كدد ا م،دد اا دين،م میدهد.
كلب َعقُو ٌر اِ ْن خلَّيتَ ُه َع َق َر»( ،بحاراألنوار ،ج ،68ص.)287
« .1اِ ّن اللسا َن ٌ
العامل ،حديث8082؛ اصول كاىف ،ج ،2ص.325
 .2كنز ّ
 .3اصول كاىف ،ج ،2ص.360
 .4بحاراألنوار ،ج ،71ص.46
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نسی نه از يرف زيت كراا نكند فرزندانش هم از اا ،د می ارند ا تأثار
منفی ترباتی بر آن ،می ذادد .قدد ا ادزش خاودش هام دد نظار د گارا
ن،سته میيود ا افراد ناك هم از داد ا بر اا كراننده میيوند.
«غابت» ن،ه د گر زب ،است .سبب میيود نه آبراي د گرا براد .به عالاه
ز  ،آ به غابت نننده هم میدسد ا به فتص داا ،ت ن،ه ،فردِ غابات ياده
دا دد ن،مص اعم،ل اا مینو سند ا يسن،تش دا به د گري منتقل میننند.
عابجوبی از د گرا صفت بد د گاري اسات ناه از زبا ،سار مایزناد.
مسخره نرد د گرا هم از ن،ه ،زب ،است.
انتظ،د است زب،نی نه ذنر خدا می و د ا قرآ مایخواناد ا مهادي دا
صدا میزند ا ن،م ام،م ،دا بر زب ،میآادد .از ن،ه ،زب،نی ك،ك ب،يد.
ام،م زم  ،داستداد نسی است نه «يفظ زبا » ،داياته ب،ياد ا با ،آباراي
د گرا ب،زي نكند ا لغو ا ،اه ا يرف زيت ا تهمت بر زب،نش ا،دي نشود.
مرد ب ،د نه سخندا بود ا نكتهين،س
ت ،چو می و د از آ

فته كشام ،نشود

1

دد دع،ي ام،م زم ،میخوانام:
نَابَلصوابِااوااليكّمة؛ 2زب ،م ،دا به فتن يرف ددست ا يكمت
لسناتا
«وااسا ِّادااأ ِا
ّ
استواد س،ز».
طبق ا ن خواسته ب ،د بكويام بر زب،نم ،خط ،ا ن،ه ا ،اه ا باهوده نراد.

 .1سنايي غزنوى.
 .2مفاتيح الجنان ،دعاى امام زمان (اللهم ارزقنا توفيق الطّاعه).
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محاسبة نفس

از برن،مه ه،ي سودمند ا ترباتی ا خودس،زي ناه ماودد ساف،دش فارااا
أئمّه است «مح،سبه» است .انس ،هر داز ب ،د از خودش يس،ب بكشد ا
اعم،ل صبح ت ،يب خود دا مودد دقت ا ادز ،بی قراد دهاد ا ساوی نناد بار
خوبیه ،ش بافزا د ا از بديه ،ش بك،هد.
كا،مبر خدا فرمود:
ِ
حَس ُبوااانفُسكَاابْاانااتُيَسا ُبوا؛ 1ا

كاش از آ نه به يس،ب يم ،برسند خودت ،يس،بدسی نناد.

ام،م ن،ظم ناز فرمود:
لاسا ِحنَّاحنااملايُ ِ
يَسبانفسهُ ايفاُ ُِّْايوما،افَِناعا ِاّْاخرياًاإسمتزادا ِحنمهُ اواا
ِشاًاإستغفعاللااواتَبااِلاه؛ 2ا
حّ اللااعلا ِاه،اوِااِناع ِّْا ّ

هرنس نه هر داز از خودش يس،ب نكشد از م ،ناست .بنگرد
نه ا ر ن،د ناك نرده است از خدا توفاق باشتر بطلبد ا خادا
دا يكر نند ا ا ر عمل بد نارده اسات اساتغف،د ا توباه باه
دد ،ه خدا نند.
محجة البيضاء ،ج ،8ص.165
ّ .1
 .2االختصاص ،ص.26
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نسی نه خود دا كارا ام،م ،می داند ا افتخ،دش يااوه باود ا انتظا،د
فرج مهدي است ب ،د از عملكرد خو ش ادز ،بی ددست ا دقاقی دايته
ب،يد ت ،نقطه ه،ي ضوف ا عاوب خو ش دا بشن،سد ا اصال نند ت ،ال ق
د داد آ يضرت ا خدمت دد دن،بش ب،يد ا اعم،لش مودد دض،ي موال ش
قراد ارد.
دد توصاه ه،ي د نی آمده نه براي مح،سبص نفس هر يب آخر اقات بار
اعم،ل دازانهاش مراد نند ا فرض نند نه از دنا ،دفته ا آخرت فرا دساده ا
اا دا براي دساد ی به اعم،لش ي،ضر س،ختهاند ا اا ب ،اد ك،ساخگوي عمال
خو ش ب،يد .آ  ،ن،مص اعم،لش سا،ه ا ننگآاد است  ،سفاد ا افتخ،دآفر ن؟
از آخرت نمیتوا به دنا ،بر شت ت ،بديه ،دا ابرا نماود الای دد ا ان
دنا ،ت ،قبل از مرگ فرصت توبه ا اصال نفس ا ابرا خط،ه،ي ذيته ا
تصمام بر ك زند ی ك،ك ا داد از ن،ه ااود دادد.
امارالمؤمنان دد نافات مح،سبه میفرم ،د:
اقتی نسی داز خود دا به ي،م میدس،ند به خو ش بر اردد ا
خط،ب به نفس خود بگو د :اي نفس! امرازت ذيت ا د گر
هر ز ب،ز نمی ردد ا خدا از تو خواهد كرساد نه آ دا دد چاه
داهی صارف ناردي؟ مشاكلی دا از اا برطارف سا،ختی؟ دد
نبودش به اضع خا،نواده ا فرزنادانش دسااد ی ناردي؟ آ ا،
الااوي غاباات د گاارا دا ددباا،دة باارادد مااؤمن رفتاای؟ آ اا،
مسلم،نی دا ،دي نردي؟ امراز چه نردي؟ كاس ن،دها،ي آ
داز خود دا ،د نند ا ر د د ن،ده،ي ناك از اا سرزده خادا دا
يكر نند ا ا ر د د ن،ه  ،نوت،هی از اا سرزده است اساتغف،د

  62زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

نند ا تصمام بگارد نه تكراد نكند.

1

مح،سبه ددااقع «ب،زخوانی كرانده عمل» است نه توسط يخص انج،م می ارد.
دازه ،فكر من ا ن است ا همه يب سخنم
نه چارا غا،فل از اياوال دل خو شتنم؟
زنجاا ،آمادهام آمادنام بهاار چه بود؟
باه نجا ،میدام آخار؟ ننم ،ی اطنام

2

اس،تاد اخالق ا عرف ،هماشه به ي ،ردا خو ش توصاه مینردند نه از
اعم،ل خود يس،ب دسی دايته ب،يند ا نسبت به خود ي،لتِ «مراقبه» داياته
ب،يند ا كاوسته خود دا تحتنظر ا مراقبت خدا ا فريتگ ،ببانناد تا ،ا ان
برن،مه نمك نند از آن ،ن،ه سر نزند ا دد كی هواي نفس نب،يند.
مح،سبه براي خودس،زي از مفادتر ن برن،مهه،سات ا زماناهسا،ز توباه ا
اصال است ا از يسرته،ي بودي كاشگاري مینند .زناد ی اك يااوه
نب ،د خ،لی از ا ن برن،مه ب،يد ت ،بتواند موددكسند االا،ي د ن قراد ارد.
ام،م زم  ،دد سخنی ددب،دة ن ،ه،نی بود امر ظهود ا ضرادت آما،د ی
تقوا ی ا عملی میفرم ،د:
اِنّ ااحا اعنَابغت ٌةاف َء ٌاة،احنياالاتنف ُعهُ ات ٌ
وبةاواالايُن ا ِها ِحنا ِعقَبِنَان ٌماعىلا
حوبةا؛ 3ا

هم،ن ،امر م ،اظهود دالت م )،كبا،ده ا ن ،ها،نی خواهاد باود
 .1بحارأالنوار ،ج ،67ص.72
 .2مولوى.
 .3احتجاج ،ج ،2ص.599
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هنگ،می نه هاچ توبه توبه نننده دا سود نبخشاد ا كشاام،نی
بر ن،ه ا خط ،نسی دا از نافر م ،نره،ند.

طبق ا ن يد ث ك منتظر ب ،د كراندهاي ك،ك ا ق،بل دف،ع دايته ب،يد ا
ب ،خودسا،زي ا اصاال نفاس يتای اصاال عملكارد سا،سای ا مواضاع
ااتم،عی آم،دة ددك آ عصر نودانی ب،يد ا بداند ناه با ،ذياتص ن،كا،ك ا
اعم،ل غارق،بل دف،ع ا بدا توبه ا تزناه نمیتواند دد سلك ،دا يضرت
قراد ارد  ،از مؤاخذهه ،مصو بم،ند.
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طهارت

خدااند ك،ك است ا ك،ن ،دا داست دادد .ز ب،ست ا ام،ل دا داست دادد.
ناكوست ا ناك ،دا داست دادد.
طه،دت دا انبه دادد اسمی ا دايی.
تمازي بد ا لب،س از آلود یه ،امري مطلاوب اسات .بخاش مهمای از
ايك،م فقه به «طه،دت ا نج،ست» مربو مایياود .ماؤمن ب ،اد بداناد چاه
چازه ،ی آلوده ا ن،ك،ك است؛ از آ ه ،يذد نند ا بداند نه داه كا،ك نارد
چازه،ي نجس يده چاست؟ ا نلّ ً،به مسأله ك،نی ا نجسی اهماات دهاد ا
الاب،بی نب،يد ا طه،دت دا مراع،ت نند.
1
السمام ِءاحمَ ًءاط ُهمو ًرا.
خدااند آب دا ك،ك نننده قراد داده اسات :وأنزلنمَا ِحمناا َّ
مطهرات د گري هم هست نه دد توضاح المس،ئل مرااع تقلاد آمده است.
غار از ا ن طه،دت ا ك،نی طه،دت د گري هم هست نه به نا،م «اضاو»
مشهود است .ير نم،ز طه،دت است ونی ب ،د كاش از نم،ز اضو رفت.
اضو هم تمازي اسمی میآادد؛ هم نوداناّت ب،طنی .براي نم،ز ا طاواف ا
تالات قرآ ا بسا،دي از ن،ده،ي د گر توصاه يده نه انس ،ب ،اضو ب،يد.
 .1فرقان ،آيه.48
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،هی اااب است ،هی مستحب .دد داا ،ت براي اضاو داياتن فضاالت
بسا،د ذنر يده است .اضو نود است بخشی از ا م ،است نود قا،مت است
نش،نص مؤمن است .م ،ص فرا د ختن ن،ه ،است اضو داي اضو نودٌ علای
نودٍ است خواباد ب ،ي،لت اضو ثواب عب،دت دادد .غاذا خاودد با ،اضاو
برنت میآادد .همص ا نه ،مضمو داا ،ت است .دسول خدا فرمود:
«اِنِ ااستطاعا ااناتكُونااب اًاعىلاال ُوضو ِءافَفعْا...؛ 1ا ر بتوانی هماشه ب ،اضو ب،يی
چنان نن».
بزد  ،سف،دش میننند نه انس ،ت ،میتواند «دائام الوضاو » ب،ياد ناه
نودانات قلب می آادد ا چو ك عب،دت است ا دد آ ناّت ا قصاد قربات
الزم است انس ،دا به خدا نزد ك مینند ا دايش دا تو،لی میبخشد.
نوع د گر طه،دت طه،دت مونوي ا دايی است .يدّ اعالي آ دا خدااند
دد اهل بات عصمت ا طه،دت قراد داده ا آ ص تطهار دد يأ آن ،ن،زل يده
است 2.ددا،ت ك ،انتر هم دد بند  ،ص،لح خدااند است نه مینويند خود
دا از آلود ی ه ،ا دذا ل ك،ك ننند .به قول ص،ئب« :ك،نی ظ،هر ا ب،طن هنار
مردا است».
اقتی دداغ ا نف،ق ا تكبّر ا يسد ك آلود ی است ماؤمن ب ،اد بكوياد
خود دا از ا نه ،ك،ك س،زد.
اقتی ددآمد يرام ا يبههن،ك ا نسبه،ي ن،مشراع ا ديوه ا دب ،آلود ی

 .1ميزان الحكمه ،حديث.21920
هللا لِيُ ْذ ِه َب َعنْ ُك ُم ال ِّر ْج َس أَه َْل الْبَيْ ِت َويُطَ ِّه َركُ ْم تَطْ ِه ًريا( ،احزاب ،آيه.)33
ِ  .2إَّنَّ َا يُرِي ُد َّ ُ
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م،لی به يم،د میداد مؤمن ك،ك ب ،د يار م زناد ی خاود دا از ا ان وناه
ددآمده ،ا كوله ،تطهار نند .ينادها د نه ا ر نسی خمس ا  ،زن،ت بدهك،د
ب،يد  ،يق مردم بر رد اا ب،يد ب ،د اموال خود دا ك،ك نند ت ،زناد اش
يالل ا داد از موصات ب،يد .م،له،ي آماخته باه يارام هام يكام هما،
اموال ن،مشراع دا دادد نه ب ،د تطهار يود.
همچن ،نه ا م ،ك،ك ننندة انس ،از يرك است  1توبه هم ك،كننندة
ن،ه ،است ا تقوا ك،كننندة قلب است ا عف،ف ا يا ،ايج،ب ك،كننناده
از مف،سد اخالقی است.
آ نه می خواهد زند اش مطلوب خدا ب،ياد ب ،اد كا،ك باند شاد كا،ك
زند ی نند ك،ك ا يالل بخودد ا از موصات ا دذا ال اخالقای هام كا،ك
ب،يد.
نسی هم نه انتظ،د د داد ام،ل دل آداي اما،م عصار دا دادد ب ،اد دل ا
ا ،چشم نگ،ه اخالق ا زند اش ك،ك ب،يد.
2
«ك،ك يو ااّل ا كس د ده بر آ ك،ك انداز»

 .1نهج البالغه ،حكمت.252
 .2حافظ.
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همدلی با اهلبيت

دابطص م ،ب ،اهلبات كا،مبر خدا دابطه اال ی است.
آن ،دا داست داد م اسوه ا سرمشق خو ش ا محبّته،ي الهی میدانام
برتر ن آفر دهه،ي خدا نه ا،مع همص فض ،لاند میين،سام اال ت ا محبت
آن ،دا ك تكلاف د نی دانساته دد غام آنا ،غمگاان ا دد يا،دي آنا،
ي،د م بر مصابت ه ،ی نه بر آن ،دساده ا بر مظلوماشت ،ايك مید ز م
دازه،ي تولّد آن ،دا اشن می ار م ا خويح،لی میننام ا موتقد م ا ر م،
دا به «مودّت ذيالقربی» دستود دادهاند ا اار دس،لت دا مهرادزي به خ،نادا
كا،مبر قراد دادهاند ثمرة آ دد دنا ،ا آخرت به خود م ،برمی اردد ا از ا ان
محبت ا همدلی بهرهمند میيو م.
ا ر دد ا ،م ع،يودا ا ف،طماّه ا دازها،ي افا،ت ائماه مجا،لس عازا بركا،
میننام ا سا،هپوش می يو م ا دد م،تمش ،ايك مید ز م باه ساف،دش
خود آ بزد وادا است.
ا ر مزاده،ي آن ،دا دد عراق ي،م يج،ز ا ا را ز ،دت ماینناام ا ا ار
نربال نجف ن،ظمان س،مرا مشهد مد نه قم دمشق ز نباّه ا ...براي ما،
ياوا ،ا،ذبه دادد ا ا ر غد ر ا بوثت ا نامص يوب ،دا چراغ،نی مینناام ا
اشن می ار م ا ا ر ا ،م يه،دت موالي متقا ،يضرت دض ،ام،م موسی
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بن اوفر ا ادبوان يسانی دا دد مح،فل د نای ناه باه ا،د موصاومان بركا،
میيود رامی میداد م ا ن نش،نص عالقص م ،به خ،ندا كا،مبر ا همدلی با،
اهلبات است.
ا ن همدلی م ،دا به همراهی مینش،ند ا ا ن ابراز محبت ا عشق م ،دا دد
خطّ آن ،قراد میدهد ا از لغزش ا انحراف ا ن،ه نگه میدادد.
ايترام به عترت كا،مبر ايترام به خود آ بزد اواد اسات .دساول خادا
فرمود:
هَاالنمَس!اعظِّ ُّمواااهمْاباتميايفاحامَ اوا ِحمنابعم ،اوااُ ِع ُحموهَُاوا
ايّ
ُ
فضّ لوهَُ؛1ا ا

اي مردم! اهلبات مرا چه دد ي،ل يا،ت من ا چه كس از من
بزدگ بداد د انرام ا ايترامش ،ننااد ا آنا ،دا بار د گارا
برتري دهاد.

ام،م ص،دق ددب،دة مج،لسی نه به ،د عزاي اهل بات بر زاد میيود فرمود:
اِنَّ اتِلكاامل َلِسااُ ِحبُّهَ،افَحاُواااحعنَ،ااِنّهاحناذُعنَااوا ُذ ُِ اعنَا ِعن هافخمع ا
للاا ُذنوبه؛ 2ا
ِحناعان اها ِحثْا نَحِاال ُّذبَبِااغفعاا ُ

ا نگونااه مجاا،لس دا ماان داساات دادم .كااس اماار اا فكاار ا
فرهنگ) م ،دا زنده بداد د .هم،ن ،نسی نه از م، ،د نند  ،ما،
نزد اا ،د يو م ا از چشم،نش به اندازة ب،ل مگسی ايك آ د
ن،ه،نش آمرز ده میيود.

 .1احقاق الحق ،ج ،5ص.42
 .2ثواب األعامل ،ص.223
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فرهنگ ذنر ا ،د مظلومات اهلبات همبساتگی عا،طفی ما ،دا با ،ا ان
خ،ندا میافزا د ا م ،دا دد مسار كاراي از آن ،مصمّمتر ا داسختر میس،زد.
عزادادي براي اهلبات ا دفتن به ز ،دت قبودي ،ا ،د نرد از آن ،هم
نش،نص ياوه است هم م ،دا نزد ام،م ،عز ز ا مودد تواّه قراد میدهاد ا دد
يق م ،دع ،میننند .ام،م ب،قر فرمود:
«حنااح َّبنَاف ُهوا ِحنَّااهْاالبا ِا؛ 1هرنس داستداد م ،ب،يد از م ،خ،ندا است».
يضرت دض ،فرمود:
هرنس داز ع،يودا داز مصابت ا انداه ا غم ا ر ص اا ب،يد
خدااند متو،ل داز قا،مت دا داز يا،دي ا خوياح،لی اا قاراد
2
میدهد.

ا آ يضرت فرموده است :كددم موسی بن اوفر ب ،دساد م،ه محارّم
د گر خندا د ده نمیيد ا غم ا انداه بر اا چاره می شات ا داز ع،ياودا
3
ااج ر ه ا انداه آ يضرت بود.
ام،م زم  ،ناز خودش از نسا،نی اسات ناه با ،ذنار اقا ،ع ع،ياودا ا
مظلومات اهلبات ا يه،دت اما،م يساان ا فرزنادا ا ا،دانش مرثااه
خوا آ يضرت است ا ايك مید زد ا میفرم ،د:
ا ر داز ،د مرا به تأخار انداخت ا نتوانستم به ،د ت با ،م ا ب،
ديمن،نت بجنگم ا نك صبح ا ي،م بر تو ر ه میننم ا باه
 .1تفسري ع ّياىش ،ج ،2ص.231
 .2بحاراألنوار ،ج ،44ص.284
 .3اماىل ،ص.111
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ا،ي ايك خو می ر م....

1

از ا ن ونه نقله ،ا داا ،ت بسا،د است .موصومان دد ا ،م خ،صّ قبار
ام،م يسان ا يضرت زهرا ا كا،مبر ا امارمؤمن ،دا هم ز ،دت مینردند هم
ب ،ذنر مص،ئب آن ،برا ش ،ايك مید ختند هم ياوه دا به عازادادي بار
ا ن خ،ندا مظلوم ا ز ،دت قبودي ،ا ،د فض ،لش ،ا ي،دي دد ي،د شا،
ا غم دد ا ،م يزنش ،دعوت مینردند ا داست دايتند ناه ا ان همادلی ا
همراهی ا همسو ی ب ،اهلبات دد ياوا ،ااود دايته ب،يد.
عن ،ت ام،م ،ي،مل عزادادا عترت ا ياوا ،همدل ب ،اهلبات میيود.
بكويام ت ،ا ن همدلی دا دد خودم ،ا خ،نوادهه ،ا فرزندا خود تقو ات
ننام ا به عنوا توظام ياو،ئر د نای ا ا،م مخصاوص باه آنا ،دا بازدگ
بشم،د م ا آن ،دا از ،د نبر م ا دد خ،نهه،ي م ،يسّ ا ي،ل ا نش،نص همدلی
ب ،اهلبات د ده يود؛ هم دد يو،ئر هم دد عمل!

« .1ألندب َّن عليك صباحا ً و مساءا ً( ،»...بحاراألنوار ،ج ،98ص.)238
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حُسن خلق

اخالق ناكو ا برخودد مؤدبّ،نه ا عفاو ا ذيات ا خويارا ی ا ...هماه از
مص،د ق «يُسن خلق» اند.
آ چه آدمی دا نزد خدا ا خلق محبوب میس،زد ا دد دله ،ا،ي میدهاد
اخالق ناكوست .دد يد ثی نبوي آمده است:
َئَاالقَئِ ِاَ؛ 1ا
االص ِ
اِنَّ اال ّع ُ ْا ُي رِكُ ا ِب ُيسنِ اخُل ِقهادر ة ّ

انس ،ب،اخالق ناكو ش به دداص دازهداد يب زندهداد میدسد.

يسن خلق ك فضالت اخالقی اسات .كاا،مبر خادا اخالقای ناكاو ا
برخودداد از يلم ا مدادا ا ذيت ا صبر ا ادب ا ايترام دايت ا از خدااند
مدالِِ «وإِنَّكالعىلا ُخلُقاع ِظاَا» رفت 2.بوثات خاو ش دا بار اسا،س باه نما،ل
دس،ند مك،دم اخالقی مورفی فرمود« :اِّنّ َابُا ِعث ُ ِاال اُمتَِّااحكَرِمااألخالقِا» 3ا فرمود:
ً4
اشب ُهكَايباحسنُكَااخالااَ؛
يباهتر ن يم ،به من خوشاخالقتر ن يم،ست.
 .1ميزان الحكمه ،حديث.5012
 .2قلم ،آيه.4
العامل ،حديث.5217
 .3كنز ّ
 .4بحاراألنوار ،ج ،70ص.296
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ا ننه «اخالق ناكو» چاست همه می دانام .نسی نه دد برخاودد اال با،
د گرا سالم دهد ا مص،فحه نند برخوددش ب ،مردم ب ،چهرة خندا ا با،
تبسّم ب،يد فت،دش يار ن ا برخوددش ناكو ا ي،ديآاد ا غمزدا ب،يد با،
مردم متواضو،نه برخودد نند از خوبی ها،ي آنا ،تشاكّر نناد تناديها ،ا
كرخ،يگريه ،ش ،دا تحمّل نند يلام ا صبود ا بردب،د ب،يد ناناه باه دل
نگارد ا عفو ا ذيت نند به كارا ايترام ا به نوچكتره ،مهربا،نی نناد
ا نه ،نش،نهه،ي دايتن يسن خلق است.
كا،مبر خدا ب ،همان ا ژ یه ،توانسات دد دلها ،نفاوذ نناد ا از آ ماردم
ا،هل ا خشن ا ب،د هنشان انس ،ه ،ی دان ،مهرب ،دلسوز فدان،د ا با،اخالص
تربات نند .اخالق اا كشتوانص دعوتش بود .خدااند خط،ب به آ يضرت فرمود:
فبِامارحّةا ِحناا َّ ِ
للاالِن ال ُهَاولواُُن افظًَّاغلِاظاالقل ِباالنفضُّ مواا ِحمنا
حولِكا 1ا

به سبب ديمتی از سوي خدا باراي ماردم نارم يادي ا ا ار
خشن ا سخت دل بودي از داد تو كراننده میيدند.

مولوم میيود نه نرمش ا مدادا ا خوشبرخوددي ع،مال ااذب ا ا جا،د
محبّت است ا تندخو ی ا بداخالقی ا عصب،نات ا سرسختی مواب دفاع ا
داد يد مردم می ردد.
بندة يلقه باه اوش اد نناوازي براد

لطف نن لطف نه باگ،نه يود يلقه به وش

2

اخالق ناكو امّت مسلم ،دا نزد د گر امّته ،عز ز ا محترم میسا،زد .دد
 .1آل عمران ،آيه.159
 .2سعدى در گلستان.
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بان ف،مال نسی نه يسن خلق دايته ب،يد محبوب می اردد .مولّمای ناه
خوشاخالق ب،يد ي ،ردانش از اا داضای ا باه ددساش عالقاهمناد ا باه
سخن،نش ينوا میيوند .ام،م علی فرمود:
ُر َّباعزيزااذلَّهُ اخُلقُه،اواذلاْااع َّزهُاخُلقه؛ 1ا

چه بس ،عز زي نه اخالقش اا دا ذلال نرد ا چه بس ،ذلاال ا
خوادي نه اخالقش به اا عزّت بخشاد!

دسول خدا به خو ش،اندا از فرزندا عبدالمطلب فرمود:
2

اإانَّكَُالاناتس ُعوااال ّنَسابِأحوالِكَ،افس ُعوهَُابِأخال ِاكَ؛ ا

ياام ،باا ،اموالتاا ،نماایتواناااد بااه همااه برساااد اا آناا ،دا
برخوددادنناد) كس ب ،اخالقت ،به آن ،برساد.

ونی اخالق ا برخودد خوب دد اذب افراد ا تأثار ذادي اا،ي اماوال ا
بخشش دا می اارد .ا ان توصااص يضارت دساول مخصاوص فرزنادا
عبدالمطلب ناست .امراز م ،هم ب ،يسن خلق میتوانام ا،ذباه باا،فر نام ا
دل ه،ي د گرا دا به اسالم ا تشاع ا ام،م زم ،متم ،ل س،ز م .د گارا با،
اخالق خوب مردم دا به د ن ا مذهب غلط اذب میننند م ،چرا باه د ان
يق اذب نكنام؟! منتظر ام،م زم  ،دد اخالق ناك هم ب ،د نمونه ا الگو
ب،يد ت ،موال ش از اا داضی ردد.

 .1بحاراألنوار ،ج ،68ص.396
 .2هامن ،ج ،71ص.169
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محبّت و دوستی

محبت ا مهرادزي از نا،زه،ي فطري انس ،است.
هرنس هم داست دادد نه از د گرا مهر ا محبت بباند ناه عاداات ا
بیمهري هم داست دادد نه محبت قلبای خاود دا نثا،د نسا،نی نناد ناه
داستش ،دادد.
البته بحث ه،ي فرااانی ااود دادد نه :به چه نسای ب ،اد مهار ادز اد؟ از
داستی چه نس،نی ب ،د كرهاز نرد؟ داست خوب ناست؟ از نج ،داساتی ا
محبت داستان ين،خته می يود؟ آث،د داستی چاست؟ نجا ،ب ،اد مهارادزي
نرد ا نج ،ب ،د به مب،دزه ا قطع دابطه كرداخت؟ الی نلّ ً،د ن م ،د ن محبت
ا صف ،ب ،كد گر ب ،همنوع ،ا همناش ،ب ،بساتگ ،ا افاراد خا،نواده با،
همس ،گ ،ا همسفرا ب ،فقرا ا محرام ،است .ام،م ص،دق ت ،آ ا ،باه
محبت اهمات داده نه فرموده است:
ب،اواال ُي ُّباهواال ّ ي ُان؛1ا ا
ال ّ ي ُناهُواال ُاي ُّا

د ن هم ،محبّت است ا محبت هم ،د ن است.

داين است نه ا ر محبت داستان ب،يد نه ادّع ،ی انس ،دا به همراهای
 .1ميزان الحكمه ،حديث.3098
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ا همرنگی ا اط،عت مینشد ا ا ر يبّ خدا ا يابّ دساول ا اهالباات دد
نسی ب،يد اا دا دد خطّ خدا ا د ن ا ك،نی ا تقوا قراد میدهد.
دد آموزه ه،ي د نی به محبّت خدا ا دسول ا اهلبات محبت به داست،
ا براددا د نی محبت به همسر ا فرزندا محبت به كدد ا ما،دد محبات
است،د به ي ،رد ا ي،نم به دعاّت ا فرم،نده به ناراه،ي تحت امر مهرادزي
به تام ،ا ضواف ،ا مولوال ا نا،زمندا فرااا مطر يده است.
دسول خدا فرمود:
يَباإثنَنِ ايفا ِ
للااتعَلاااِالّاَُناافضال ُهامااش ُّ اهُاما ُح ّبًَالِصَ ِحبِه؛ 1ا
حَات َّ

هر ز دا نفر به خ،طر خدا نسبت به هم محبت نمیادزند مگر
آنكه برتر ن آن ،نزد خدا نسی است نه محبتش به داستش
باشتر ب،يد.

داستیه ،ی ادزيمند است نه ص،دق،نه ا براي خدا ب،يد نه از داي فر ب
ا تظ،هر  ،به قصد بهره برد از م،ل ا موقواّت نسی ا سو استف،ده از ا ان
ادتب ،ا آين ،ی.
آنچه از داا ،ت برمیآ د مطلوب بود ا،موهاي است نه افراد آ نسبت به
هم محبت ا داستی ا مهرادزي ا ،دي دايته ب،يند باه د اداد هام براناد
داابطش ،رم ا صمامی ا برخودداد از تو،ا ا مش،دنت ب،ياد باه كاد گر
ايترام ا ناكی ا ايس ،ننند ب ،هم قهر نب،يند دد دفع نا،زه،ي هم بكويند
خط،ه،ي همد گر دا ن،د اده بگارناد ناناه از هام دد دل نداياته ب،ياند باه

 .1هامن ،حديث.3186
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كد گر يسد نودزند آبراي كد گر دا نر زند خ،دم هم ب،ياند قهرها ،دا باه
آيتی تبد ل ننند نسبت به هم مودّت ا ع،طفه ا براددي ا ا ث،د دايته ب،يند
به بزدگتره ،ايترام ا محبت ننند تام ،ا نودن ،دا بنوازند ا ...ناه هماص
ا ن دا دد ي،نمات «محبت ا داستی» بر داابط افراد خالصه میننام.
عربی ب،د هنشان خدمت كا،مبر آمد ا فت :مرا توصااهاي نان .از املاص
سف،دشه،ي كا،مبر خدا ا ن بود:
َسايُ ِيبُّوكا؛
اتيبّبااِلااالنّ ِ

1

به مردم مهرادزي نن ت ،داستت بدادند.

ا دد يد ث د گراست:
انصفاالعقْ؛
َس
ال ّاتو ُّددُااِلااال ّن ِ
ُ

2

نامی از خرد داستی نرد ب ،مردم است.

ا ر خشم ا نفرتی هست ب ،د نسبت به ديامن ،ا من،فقا ،ا بادخواه،
ب،يد ا ا ر عشق ا محبّتی هست ب ،اد نسابت باه خاوديها ،ب،ياد .اما،م
ص،دق به ،دا خود میفرمود:
اتواصلوااواتبَ ّروااواتعاحّوااواتعَطفوا؛

3

نسبت به كد گر ادتبا ،ا ناكای ا تاريّم ا ع،طفاه داياته
ب،ياد.

 .1اصول كاىف ،ج.2ص.642
 .2هامن ،ص.643
 .3هامن ،ص.175
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ددخت داستی بنش ،نه ن،م دل به ب،د آدد
نه،ل ديمنی بر نن نه دنج باشم،د آدد

1

ا ننه دد دع،ي ام،م زم  ،از خدا ددخواست میننام نه توفاق انص،ف
ا دفت،د خوب ا داش ناكو به م ،عط ،نند اواعَلاال ّععاةابَ ال ِ
نصَفاوا ُحسنِ اال ّسمرية)
ب ،د خودم ،ناز دد عمل دفت،دي منصف،نه ا برخاودد از ناكای ا داساتی ا
محبت دايته ب،يام نه سوداو ،نه ا خودكسندانه.

 .1حافظ شريازى.
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صدق و امانت

زند ی ه،ي استواد بر ك ،ص داستی ا ددستی از ساو،دت برخاودداد اسات ا
افراد به هم اعتم،د دادند ا ا،موه از تو،دل مطلوبی نه دادد بهرهمند میيود
ا ايس،س آدامش مینند.
«صاادق» ا «ام،ناات» نااه كاای دد فتاا،د اساات ا د گااري دد ناارداد از
مهم تر ن فض ،ل اخالقی است ا دد داا ،ت به عنوا «موا،د» براي ادزش ا
ا م ،ك يخص به يم،د آمده است .ام،م ص،دق میفرم ،د:
فر ب نم،ز ا دازة ايخ،ص دا نخود د چرانه يخص چه بسا ،باه نما،ز ا
دازه ير ص ا به آ ه ،ع،دت نرده ب،يد نه ا ر ترك نناد دچا،د ايشات
يود .لاكن آن ،دا ب ،داستگو ی ا ام،نتدادي امتح ،نناد« :وال ِكمنااإخت ِمّبوهَُا
ِ 1
ِعن ِاص قِ االي ي ِ اواأداءااألحَنا اة».
ا ن موا،د بسا،د تواان نننده است .خالی ها ،ممكان اسات اهال نما،ز ا
عب،دات ب،يند ا به نم،ز يب ا دع،ي نمال ا ز ،دت بپردازند الی داستگو ا
امان نب،يند .به چنان ايخ،صی نمیتوا اطمان ،نارد .از موضاالت مهام
ا،موص م ،عدم صداقت ا عدم ام،نت است .ا،موه به اسم اسالمی است؛ الی
 .1اصول كاىف ،ج ،2ص 104و .105
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به عمل غار اسالمی .ا ن همه زندانی چك ا سفته به خ،طر ص،دق نباود
افراد دد قول ا اعده ا امض ،ا توّهد است.
صدق ا ام،نت دا از ا ن میتوا ين،خت نه افراد ا ر يرف میزنند دداغ
نگو ند زادش غارااقوی ندهند ف،نتود اولی ادائه نكنناد دد ننتاود بارق
دستك،دي نكنند ي ،و،ت دا كخش ننم ،ند قسم دداغ نخودند انس تقلّبای
نفرايند يه،دت دداغ دد داد ،ه ندهند علاه نسی كراندهسا،زي نكنناد از
آ چه به عنوا ام،نت دد اختا،دي ،است سو استف،ده نكنند سرموقع بدهی
ا اا،دة خود دا بدهند انس ق،چ،ق نفرايند باه اا،ي همك،ديا ،دد اداده
س،عت نزنند دد مودد مشودت داد به د گري ناله سر اا نگذادند ا دهها،
مودد نه متأسّف،نه ما ،بوضی دا ج است ا دد عان ي،ل خود دا مسلم ،هم
میدانند.
الااميَنالِّناالاأحَنةالهُا؛1ا ا

نسی نه ام،نت ندادد ا م ،ندادد.

ا آ يضرت فرمود:
اأبواباالنِّفَق؛2ا ا
ابَبا ِحن ِ
ذب ٌ
ال ِك ُ

دداغگو ی ددي از دده،ي نف،ق است.

دداغ و ی دد اي،د ث به عنوا نلاد همص كلاديه ،به يم،د آماده اسات.
نسی نه از دداغ فتن اب ،ی ندايته ب،يد هار اارم ا نا،هی دا مرتكاب
میيود ا براي كوي،ند آ ه ،به دداغ متوسّل میيود.
 .1بحاراألنوار ،ج ،69ص.198
ورام ،ج ،1ص.113
 .2مجموعه ّ
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انس ،امان ا داستگو مودد اعتم،د ا،موه است .يتّای ديامن ،هام ا ار
صداقت ا ام،نت ببانند اعتم،د میننناد .مگار يضارت دساول دد ماا،
مشرن ِِ ،مكّه به «محمّد امان» مشهود نبود؟ مگر آن ،ام،نته،ي خود دا باه
اا نمیسپردند؟
دد ما ،خود م ،چرا به اان،س داخلی اقبا،لی ناسات ا باه تولاادات خا،دای
باشتر داي میآادند؟ كی از دال ل آ اتق ،ا ددستك،دي دد محصوالت آنا،
ا سر همبندي ا تقلّب دد برخی اان،س تولاد داخل اسات ا ا ان اضاع هر از
مودد دض ،ا كسند خدا ا كاغمبر ا ام،م زم ،براي «امّت محمدي» ناسات چاو
عدم صداقت ا ام،نت دا میدس،ند ا ضردش به خود ا،موه برمی ردد.
ا،موه اي نه دد آ دداغگو ی ا تقلّب ا فر ب دااج دايته ب،يد اسالمی
ناست ا مردمی نه صداقت ا ام،نت ندايته ب،يند نمیتوانند ادّع ،ننناد ناه
م ،منتظر دالت نر مص ام،م زم ،هستام، .دا اا همه از صا،دق،نند چاه دد
فت،د چه دد نرداد.
ام،م ص،دق فرمود:
ا ر ق،تل علی ام،نتی به من بسپ،دد ا ،از مان نصااحت ا
1
مشودتی بخواهد ا من بپذ رم ام،نت دابه اا برمی ردانم.

ا ام،م علی فرمود :ام،نت دا بر رداناد هرچند به ق،تال كا،مبرزاد . ،
ا نه ،نش ،دهندة ا ،گ،ه ااالي صدق ا ام،نت است.

 .1مريان الحكمه ،حديث.1495
 .2هامن ،حديث.1493

2
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تعاون

انس ،ه ،دد زند ی بینا،ز از هم ناستند .زند ی فردي برخالف فطارت ا
سنّت طباوی است .آ چه زند ی ااتم،عی دا آس ،ا مفاد میس،زد تو،ا ا
مش،دنت ا هما،دي است.
دد د ن اسالم تأناد يده نه افراد دد ن،د خار ا اعم،ل ص،لح مشا،دنت
دايته ب،يند ا به ،دي هم بشت،بند ا برعكس دد ن،ده،ي بد ا نا،ه عادم
همك،دي مطلوب است .قرآ میفرم ،د:
وتعَونُوااعىلاال ِ ِّّباوالتَّقوىاوالاتعَونُوااعىلاالِث َِاوال ُع وانِا1ا ا

بر ناكی ا تقوا تو،ا ا ،دي دايته ب،ياد ا بر ن،ه ا تجا،از
كد گر دا ،دي نكناد.

مؤمن ،ب ،د به نمك كد گر نا،زه،ي خود دا برطرف ننند ا مشكالت دا
يل ننند ا ب ،هم براي ترا ج خوبیه ،ا دانق بخشاد به ن،ده،ي خاار دد
ا،موه بكويند.
دد صدد اسالم االان مساجدي ناه دد مد ناه بنا ،ياد با ،مسا،عدت ا
مش،دنت همص مسلم،ن ،صودت رفت .دد انگ ايزاب يفر خندق كارامو
 .1مائده ،آيه.2
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مد نه هم ب ،هما،دي همگ،نی انجا،م ،فات .توا،ا هام بار سارعت نا،د
میافزا د هم به افراد اماد ا دلگرمی میدهد ا هام فرسا ،ش ناارا نمتار
میيود ا خدا هم از چنان ن،دي داضی است.
للاايفاعونِ ااملؤ ِحنِ احَاَُنااملؤ ِحنُ ايفاعونِ اأخا ِاه؛1ا ا
و ُ

خدااند دد كی ،دي مؤمن است ت ،اقتای ناه ماؤمن دد كای
،دي برادد د نیاش ب،يد.

به هم ،اندازه نه نمك به مؤمنان اار ا ثواب دادد بیاعتن ،ی به اضع
مردم ا ترك ،دي ا مس،عدت عواقب سو دادد .ام،م ص،دق میفرم ،د:
هر ك از ياوا ،م ،ا ر سراغ كی از براددا د نیاش براد ا
دد ن،دش از اا نمك بخواهد ا اا هم بتواند الی مض ،قه نند
رفت،د آ می يود نه نمكْ ن،دِِ ديمن ،م ،يود ا به هماان
2
سبب هم دد قا،مت عذاب میيود.

دد عصر غابت منتظرا ظهود ب ،اد كشاتاب ،ا غمخاواد ا ماددن،د هام
ب،يند ت ،دد انبوه ديمن ،دچ،د ضوف ا انزاا نشوند ا قددت ااتم،عی خود دا
يفظ ننند.
تو،ا دد ن،ده،ي خار مواب دض،ي خداست .دايتن «داياص تو،ا » هام
از فض ،ل اخالقی است .ا ن داياه دا ب ،د از دادا نودنی دد فرزندا خود
ا ج،د ننام ا يسّ همدددي ا هما،دي دا دد آن ،تقو ات نناام .االاد ن ا
مولّم ،ا مربّا ،میتوانند دد ا ن مودد نقاش خاوبی ا فا ،ننناد .نماك دد
 .1اصول كاىف ،ج ،2ص.200
 .2هامن ،ص.366
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ن،ده ،اخالق كا،مبرانه است .دسول خدا دد ن،ده،ي خ،نه باه همسارانش
نمك می نرد ا دد بارا هم ب ،مسالم،ن ،همكا،دي دايات ا دد ن،دها،ي
اموی سختتر ن ن،ده ،دا بر عهده می رفت.
دد داا ،ت عنوا «قض ،ي،ات مؤمن» ا «سوی دد ي،ات مؤمن» آماده ا
خدمت به د گرا ا عن ،ت دايتن به امود براددا د نی ا دفاع نا،زه ،شا،
بسا،د ناكو يمرده يده است ا ثواب دادد .كا،مبر خدا فرمود:
َسابخرياحَااحعواابَمل ِ
ععوفاوانهوااعنِ اامل ُنك ِاعاواتعمَونوااعمىلاا
الايز ُالاالنّ ُ
الّب...؛ 1ا
ِ ِّ

مردم همواده دد خار ا خوبیاند ت ،اقتی نه امر به مواراف ا
نهی از منكر می ننند ا دد ناكی با ،كاد گر ا،دي ا توا،ا
دادند .هر ،ه چنان ن،دي دا ترك ننناد خدااناد هام برنا،ت
خو ش دا از آن ،می ارد.

تو،ا يتی نسبت به داه خار ا اصال خ،نواده ا فرزنادا هام ساف،دش
يده است .دد داا ،ت از زنی نه يوهر خود دا دد ن،ده،ي ناك ،دي دس،ند
ا كددي نه فرزند خود دا دد ناكی مددن،د ا ،اد ب،يد ست ،ش يده است.
ا،موص ا م،نی ب ،د نسبت به هم همادددي ا همكا،دي ا هماا،دي داياته
ب،يند ت ،مودد عن ،ت يضرت يجّت قراد ارند.

 .1بحاراألنوار ،ج ،97ص.94
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رعايت حقوق ديگران

ام،م سج،د دد يد ث مفصّلی نه به «رسَلةااليقوق» مشهود است به با،
يقوقی نه افراد نسبت به هم دادند كرداختاه ا اظا ،ف االاد ن نسابت باه
فرزندا ا ب،لوكس اظافص ز ا يوهر نسبت باه كاد گر ياق مولام بار
ي ،رد ا ي ،رد بر مولم ير ك نسبت به ير ك همس ،ه نسبت به همس ،ه
1
ا ...دا ،د نرده است.
هرا ،نه يقّی مطر است دد مق،بل آ اظافاهاي اااود دادد .ب ،اد دد
دداص نخست يقّی دا نه د گرا بر رد م ،دادند بشن،سام دد مرتبص بواد
دد اداي آ يقوق بكويام.
بسا،دي از تنشه ،اختالف،ت ا مشكالت ااتم،عی  ،به سابب آ اسات
نه افراد به اظافص خود دد مق،بل د گري آين ،ناستند  ،میدانند الی عمل
نمیننند  ،تنه ،ك طرف عمل مینند ا طرف مق،بل بیتوهّد است.
دد ك نگ،هی نلّی هر مسلم ،بر رد برادد د نی خود يقاوقی دادد ا
دد مق،بل اا هم نسبت به اي اظ ،فی دادد .ام،م ص،دق فرمود:

 .1ر.ك :تحف العقول ،مكارم األخالق و منابع ديگر.
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نفسكاواتكعهالهُ احَاتكعهُالِ ِ
ساح ٍّقا ِحنهَااناتُ ِي َّبالهاحَاتُ ِي ُّبالِ ِ
نفسك؛ 1ا
ايا ُا

آس ،تر ن ا نمتر ن يقوق آ است نه آ چه باراي خاودت
داست دادي براي اا هم داست بادادي ا آنچاه باراي خاود
نمیكسندي براي اا هم نپسندي.

ا ن يقوق مودد سؤال قراد خواهد رفت ا ا ر نسی دد اداي يق د گرا
نوت،هی نرده ب،يد مج،زات میيود.
دد داا ،ت يقوق بسا،دي با ،يده است از امله:
 .1كرهاز از آزدد ا دنج،ند برادد مسلم ،؛
 .2برخودد متواضو،نه ا دادي از تكبّر؛
 .3كرهاز از غابت ا تهمت ا دف،ع از اا دد مق،بل غابت نرد د گرا ؛
 .4كرهاز از قهر ا مب،ددت به آيتی ا برقرادي دابطه؛
 .5اف،ي به عهد ا عمل به قولی نه میدهام؛
 .6بیاا،زه ا سرزده اادد خ،نص اا نشد ؛
 .7مراع،ت انص،ف دد برخودد ب ،اا دد قض،ات ا فت،د؛
 .8يفظ آبراي اا دد غا،بش؛
 .9آغ،ز به سالم ا دست داد ا مهرادزي ا ابراز عالقه؛
 .10عا،دت هنگ،م بام،د ش ا يرنت دد مراسم تشااع ا دفن كس از اف،تش؛
 .11نمك م،لی ا مس،عدت هنگ،م نا،زش؛
 .12اا،بت ددخواستش براي قرض  ،نمك ا ،دي؛
 .13تنه ،نگذايتن برادد د نی دد سختیه ،ا رفت،ديه،؛
محجة البيضاء ،ج ،3ص.353
ّ .1
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، .14دي نرد اا ب ،دست ا زب ،ا م،ل ا ا ،؛
 .15صداقت ب ،اا ا مثل آ نه بود برا ش؛
 .16قبول دعوتش ا دفع ي،اتش؛
 .17دد غ نكرد از ا ث،د ا مواس،ت ا همدددي ا همك،دي ب ،اا.
بوضیه ،به اتّك،ي دف،قت ا صمامات ا خودم،نی بود ب ،د گرا نسابت
به مراع،ت يقش ،نوت،هی ا سهلانگ،دي مایننناد .يضارت علای باه
فرزندش ام،م مجتبی چنان سف،دش میفرم ،د:
الاتُض ِّاع َّاناح ّقااأخاكااِتّكَالًاعىلااحَابانكاوابانهُا،افإنّهُ الاسالكابِمأٍاحمنا
ضاَّع احقَّهُا؛ 1ا

يق برداد د نیات دا به اتّك،ي داابطی نه ماا ،تاو ا ااسات
ض ،ع مكن چو نسی نه يقّش دا ض ،ع ا تب،ه ننای د گار
برادد تو ناست.

ا ر داست داد م به م ،ايترام ننند ا ر از غابت ا تهمت د گرا ن،دايات
میيو م ا ر نمیخواهام نسی مزايم م ،يود ا ر هنگا،م باما،دي انتظا،د
عا،دت از د گرا داد م ا ر اقت نا،ز چشم اماد به ا،دي داسات ،داد ام
ا ر میخواهام يقّ م ،دا تب،ه نكنند؛ م ،هم به آن ،ايترام ننام از غابات ا
تهمت بپرهاز م مزايمش ،نشو م دد ي،ل بام،دي باه عا،دتشا ،بارا م
هنگ،م نا،ز به نمكش ،برا م ا يقّی دا از نسی ض ،ع نكنام.
دع ،ت ا ن يقوق دا ا،نبه است.
بد مكن ت ،بد نبانی ايترام نن ت ،ايترامت ننند بگذد ت ،تو دا عفو ننند.
 .1نهج البالغه ،نامه.31
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تقدير و سپاس

ديد علمی ااتم،عی ا مونوي افراد اغلب دد س ،ص تشو ق بوده اسات .از
ا ن دا ا ر بخواهام افراد ا،موه دد عرصهه،ي مختلف به كاشرفت ا توا،لی
برسند ب ،د فرهنگ «تشو ق ا تقد ر» دا ايا ،ننام.
دد زمانهه،ي مونوي ا ادزيی هم چنان است .ا ر نسی به خ،طر صداقت
خدمت ا ث،د ا فدان،دي مودد تشو ق قراد رفت انگازة باشتري براي همان
ناكیه ،كادا مینند .خداي متو،ل هام دد قارآ از نسا،نی باه ناكای ا،د
مینند  ،از عمل ناك ا اه،د ا صبر ا انف،ق ايخ،صای با ،نا،زل نارد
آ ،تی دد يأ آ ااقوه تجلال مینند.
امارمؤمن  ،دد توصاه به م،لك ايتر میفرم ،د:
الايكون َّناامل ِ
ُساٍا ِاعن ك ِاِبنزلةاسوا ِء...؛ 1ا
ُيس ُناواامل ُا

ناكون،د ا بدن،د دد كاش تو كس ،نب،يند چرا نه ا ان نا،د
بی دغبتی ناكون،دا دد امار ناكونا،دي دا سابب مایياود ا
بدن،دا دا به بدي ادز دهتر مینند.

همچن ،نه تشو ق ك دانشآموز اا دا دد نسب علم ترغاب مینند ا،
 .1نهج البالغه ،نامه.53
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تجلال از ك نا،د ر نموناه نا،د را دا باه تاالش باشاتر اامایدادد ا،
بزد دايت ك يهاد ا ا ث،د ر فرهنگ اه،د ا يه،دت دا دااج مایدهاد ا
تكر م ك «ي،فظ قرآ » « ،خاّر مددسهس،ز» افاراد دا باه يفاظ قارآ ا،
س،ختن مددسه تشو ق مینند ،د نرد از خوبی ه،ي ايخ،ص هم به آن،
دد مودد هم ،خوبیه ،انگازه میبخشد ا استوداده ،ش ،دا يكوف ،میس،زد.
تقد ر ا سپ،س نوعی «الگودهی» هم به يم،د میآ د.
ا ر از ك نواوا به خ،طر آ نه مق،له ا متنی ز ب ،ددب،دة اما،م زما ،
نويته تقد ر يود عشق ا عالقص اا دا به آ يضارت مایافزا اد ا ا ار باه
خ،طر تقلاد صداي ك ياوا  ،م،يان  ...،تقد ر يود اا دا به هما ،ساو
مینش،ند ببان تف،ات ده از نج،ست ت ،به نج،؟! اقتی از افرادي باه خا،طر
علم اخالق خالقاّت اه،د ناكون،دي نوآادي ا ...قدددانی ا تجلال يود
ونی به د گرا «الگو» میدهام ا سرمشق مورفی میننام .كس ب ،اد د اد
چه نس،نی دا ا به خ،طر چاه ن،دها ،ا خصالتها ،ی ماودد قادددانی قاراد
میدهام چو نه ا ن نوعی فرهنگس،زي است.
يتی می توا از داه نكودايت ا تقد ر از خوبا ،افاراد باد دا از ن،دها،ي
زيتش ،ب،زدايت .سپ،س از ك دانشآموز ددسخوا ا زدنگ میتواند بر
دانشآموزا تنبل ا ب،زي وش هم اثر بگذادد ا آن ،دا باه تحصاال اادّي
ااداد نند.
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امارمؤمن  ،میفرم ،د:
واباامل ِ
ُيسنِا؛
اُز ُ عِاامل ُسٍابِث ِ

1

ب ،ك،داش داد به ناكون،د فرد بدن،د دا از ن،دش ب،زداد.

تشكّر از ك مولم اظافهين،س اا دا دد تدد س متوّهدانه نوي،تر مینند.
سپ،س از ك هنرمند متوّهد اا دا به آفر نش هنره،ي ادزيی باشتري سوق
می دهد .تقد ر از ك برن،مص مفاد ا س،زندة صدا ا سام ،تهاهننند  ،دا دد
تولاد برن،مهه،ي بهتر انگازه میبخشد.
براي ترا ج خوبیه ،ب ،د دفت،دي مشوّق،نه دايته ب،يام .انتق،د ا عابجاو ی
ا ر نمی تأثار دايته ب،يد تشو ق ا تقد ر بساا،د ماؤثرتر اسات .ساپ،س از
ناك ،ا خدمتش ،ب ،يكر دد كاشگ،ه خدا من،ف،ت ندادد بلكه دد اك داسات،
قراد دادد .يضرت دض ،فرمود:
حناملايشكُعِاامل ُن ِعَا ِحنااملخلوانيا،الَايشكُعِاللااع ّزو َّْا؛ 2ا

هرنس بند  ِِ ،ص،يب نومت ا ايس ،دا سپ،سگذادي نكناد
خدا دا هم سپ،س نگفته است.

از ام،م سج،د هم داا ت است نه :يكر زادتر ن يم ،نسابت باه خادا
3
نسی است نه نسبت به مردم سپ،سگزادتر ب،يد.
قدددانی از زيم،ت كدد ا م،دد تشكرّ از نسی نه به م ،ناكی نرده سپ،س
از مولمی نه به م ،دانشآموخته تقد ر از كزيكی ناه ما ،دا ددما ،نارده
 .1نهج البالغه ،حكمت.168
 .2عيون اخبار الرضا ،ج ،2ص.24
 .3اصول كاىف ،ج ،2ص.99
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قدددانی از نسی نه به م ،كند ا تذنّر داده ا عاوبم ،دا ويزد نرده اسات
تجلال از زيمتكش ِِ ،من،م ا،موه بزد دايت مق،م علمی دانشمندا فرزانه
ا ...همص ا نه ،ترا ج فرهنگ علم ا خدمت ا ادزشه،ي انس،نی است.
بكويام ت ،فرهنگ «تقد ر ا سپ،س» ا،ي ن،سپ،سی ا بیمهري دا بگارد.
ب،التر از همص ا نه ،يكر خدا ا سپ،س نومته،ي ااست ا ا نناه «ياكر
نومت نومتت افزا نند».
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نقدپذيري

به هم ،اندازه نه عابجو ی از د گارا ن،كساند اسات تقاد ر ا تاذّنر ا
ادي،د به قصد اصال ا ب ،هدف ن،ستن از ن،دس ،یه ،ا عابه ،خوب است ا
ك اظافه است.
برخودد بوضیه ،ب ،نقد ا تذنّر ن،من،سب است .نامظرفاّات ا خودخاواه ا
مغرادند ا ت،ب ا تحمّل هاچ انتق،د ا تذنّري دا ندادند ا هر نوع نقد دلسوزانه
ا تذنّر خارخواه،نه دا يمل بر غارضادزي مایننناد ا از داي يسا،دت ا
ديمنی می دانند ا ا ن سبب میيود نه ضوفه ،ا عابه ،همچنا ،با،قی
بم،ند ا اصال نشود.
هم تملّق ا چ،كلوسی بد است هم ا ننه انس ،از تملّق افراد خويش آ د
ا دچ،د غراد ا خود بزدگبانی يود.
امارمؤمن  ،فرمود:
ُشفقاالنّ ِ
َص ُاح؛
لِاكُنااح ّباالنّ ِ
َساإلاكاامل ُ

1

نصاحت ننندة خارخواه ا مشفق محبوبتر ن مردم دد نظرت
ب،يد.

 .1غرر الحكم ،حديث.7386
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1

سودي و د« :متكلّم دا ت ،نسی عاب نگارد سخنش اصال نپذ رد».
ممكن است دد يرف زد ا سخنرانی م ،دد نويته ا آثا،د قلمای ما ،دد
طرز برخودد ا مو،يرت م ،دد مد ر ت ا ن،ده،ي اارا ی م ،دد يغل ا نحوة
نسب ا ن،د م ،دد تدد س ا تربات م ،ايك،ل ا ا راده ،ی ب،يد .هااچناس
بیعاب ا بیخط ،ناست .ا ر نسی ضوف ا عاب ما ،دا باه ما ،فات ب ،اد
ممنو ا سپ،سگزاد اا ب،يام ا ددصدد اصال خو ش برآ ام .بیاعتن ،ی باه
تذنّره،ي دلسوزا ا نقده،ي بیطرف،نه نقّ،دا م ،دا از ديد ا ب،لناد ی با،ز
میدادد .به ا،ي آنكه از چ،كلوسیه،ي زب ،ب،زا خويم ،آ د از نقد ا ادي،د
ا تذنّر د گرا استقب،ل ننام ا بدا دنجاد بپذ ر م.
آ نه چو عااب تاو بنماود داسات

خوديااكن آ انااه يكسااتن خط،ساات

ا ن يد ث ام،م ص،دق بسا،د مشهود است نه:
اإيلاعاويب؛ 2ا
احا ُّباإخوايناإ َّيلاحناأه
َّ

محبوب تر ن براددانم كاش من نسی است نه عاب مارا باه
عنوا هد ه به من بگو د.

آ  ،نسی نه عابه،ي م ،دا میكوي،ند بهتر اسات ا ،آنكاه خارخواه،ناه
عاوب م ،دا به م ،متذنّر میيود؟ ام،م ب،قر فرمود:
ِ
مح،اواالاتتَّبِم ااحمنايُضم ِيكُكاواهُموالمكا
المكانَص ٌا
«اِتَّ ِب احنايُبكاكاواهُو
غَش؛ 3ا
ٌّ ا

 .1گلستان سعدى ،باب هشتم.
 .2تحف العقول ،ص.366
 .3محاسن برقى ،ج ،2ص.440
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از نساای كاااراي ناان از داي خارخااواهی ا نصاااحت تااو دا
می ر ،ند نه از نسی نه فر بك،دانه تو دا میخنداند!

آن ،نه دد مسا ولاتها،ي اارا ایاناد خاوب اسات از طر اق صانداق
كاشنه،ده ،ا انتق،ده ، ،به صودت يضودي كذ راي نقده،ي د گرا ب،يند ا
سوص صدد نش ،دهند ا تحمّل ننند ا دد دفع مو ،ب بكويند ناه آ ناه با،
فرافكنی  ،ب ،برخودد تند نسبت به منتقدا داه تذنّر ا ادي،د ا نقد دا ببندند
ا نسی ارأت انتق،د ندايته ب،يد.
كذ رش نقد هم يج،عت میخواهد هم ده ،بود از خودخاواهی ا يابّ
نفس.
ام،م سج،د دد رسالة الحقوق فرموده است:
يق نصاحت نننده بر تو آ است نه نسبت به اا نرم ب،يای ا
به نقد ا نصاحتش اوش دهای .ا ار يارفش ددسات باود
1
بپذ ري ا خدا دا يكر ننی ا ا ر ن،بها ،بود نپذ ري.

البته نصاحتنننده ا منتقد ب ،د خاود دا از يساد ناناهتاوزي تخر اب
يخصات ا تحقار ا توهان ك،ك س،زد ا تذنّرش از داي انص،ف ا به قصاد
اصال ا از داي خارخواهی ب،يد ت ،طرف مق،بل هم كذ را ب،يد.
«نقدكذ ري» به عنوا ك دفت،د ااتما،عی سا،زنده باراي اك مسالم،
ادزش است ا براي ك مس ول داهگش ،براي دفع ايك،الت ا نقصه.،

 .1مكارم األخالق ،ص.423
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خدمت به مردم و نيازمندان

كی از امتح ،ه،ي الهی«آزمو م،لی» است .ا ن امتح ،به ياكلها،ي
مختلف است كی هم ا ن است ناه افاراد تاوانگر ا ثراتمناد نسابت باه
فقارا ا محرام ،ا،موه چه دفت،دي دادند؟ بیخاا،ل ا بایتوهّدناد ا ،از
امك،ن،تی نه خدااند به آن ،داده به محرام ،هم نمك میننند؟
تنه ،نمك م،لی هم موا،د ناست .تالش براي خدمت به مردم ا نمك به
آن ،ا دفع نا،زه،ي مختلف آن ،نه دد داا ،ت ب ،عناوا «قضا،ي ي،اات
مؤمن» از آ ،د يده است ا فر ،د دسی به آن ،نه بیكن،ه ا ددم،ندهاند ا به
نمك م ،نا،ز دادند ا از دست م ،ن،دي س،خته است.
كا،مبر خدا فرمود:
َس؛ 1ا
َساحنِ اانتف اا ِب ِاهاال ّن ُ ا
خ ُرياال ّن ِ

بهتر ن مردم نسی است نه مردم از ااود اا بهرهمند يوند.

ام،م دض ،فرمود:
اِنَّ ِ ّ ِ
ُممَااآل ِحنممونايمموما
اَّللا ِعبممَداًايفااألر ِ ايسممعونايفاحمموائِِّاالنّممَسِا،اه ُا
القاَح ِاة؛ 2ا
 .1بحاراألنوار ،ج ،2ص.50
 .2اصول كاىف ،ج ،2ص.197
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خدااند دا دد داي زمان بند ،نی است نه دد برآادد نا،زه،ي
مردم مینويند .آن ،دد داز قا،مت ا من ا آسودهاند.

ا يد ث مورافی نه همه ينادها د نه دسول خدا فرمود:
هرنس صبح نند دد ي،لی نه باه اماود مسالم،ن ،بایاعتنا،
ب،يد بهرهاي از اسالم نبرده است .ا هرنس ي،هد ب،ياد ناه
نسی از مسلم،ن ،نمك میخواهد امّ ،ك،سخی به اا ندهد از
1
مسلم،ن ،ناست.

از ا ن دست داا ،ت بسا،د است .ددس نلّی آ ه ،ا كا،م د ن دد ا ن مودد
آ است نه ك مسالم ،متوهّاد نسابت باه اضاع فقار ا ناا،ز ا،مواه ا
نا،زمندا اظافه دادد ا هر نوع نمكی از دست اا برآ د ب ،د نوت،هی نكند.
ت ،توانی به اه ،خدمت محت،اا ،نان

به دمی  ،ددمی  ،قلمی  ،قادمی

ام،م ص،دق میفرم ،د:
دد انج،م ناكی به براددا د نی مس،بقه دهاد ا اهل مورفت ا
ناكی ب،ياد .بهشت ددي دادد به نا،مِِ «ددِِ مواراف» ناه ااز
آن ،نه دد دنا ،اهل ناكی بودهاند از آ اادد نمیياوند .اقتای
بنده اي دد كی انج،م ن،د بارادد د نایاش مایداد خدااناد دا
فريته دا مأمود اا مینند نه از سمت داست ا چپ اا يرنات
ننند ا برا ش استغف،د ننند ا دع ،نم ،ند نه ي،اتش بارآادده
يود .سپس فرمود :كا،مبر خدا هم از قضا،ي ي،اات ماؤمن ا

« .1من اصبح ّل يهت ّم بامور املسلمني( ،»...بحاراألنوار ،ج ،72ص.)21
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دفع نا،ز اا خويح،ل میيود.

1

به ا،ست نه مؤمن به سف،دش ام،م،نش به محرام ،ا،موهاش دساد ی
نند ا از ي،ل ا اضع بستگ ،فقارش ب،خبر ب،يد ا به آن ،نمك نند ا اهل
ا ث،د ا مواس،ت ب،يد ا به يكرانص ثارات ا ماوقواّتی ناه دادد از نا،زمنادا
دستگاري نند ا ا ن دا اسالص تداام نومته،ي الهی براي خودش قراد دهد.
دائم ل ا ن بست ،ي،داب نمیم،ناد

دد ،ب ضاواف ،دا دد اقات توانا ،ی

2

صلص ديم هم نه بسا،د مودد سف،دش است تنه ،سرزد ا د د ا ب،زد د ب،
ف،مال ناست بلكه دد كی ا ن دفتاآمد ا دابطه به آن ،نمك نند ا دد يلّ
مشكالت ا برطرف نرد نا،زه ،ش ،بكويد.
ام،م ب،قر به ياوا ،چنان سف،دش میفرم ،د:
لِ ُا ِعنااو ُّايكَُااضعافكَ،اوالا ِ
عطفاغناكَُااعىلاافقريَُُِا؛ 3ا

توانمندا يم ،بر ضواف،نت ،نمك ننند ا ثراتمندا يم ،بار
فقارانت ،ع،طفه ا مهرادزي دايته ب،يند.

مهم دايتن داياص خدمت ا دلسوزي ا نمك به د گارا اسات چاه با،
نمك م،لی ب،يد  ،اس،طت ا تم،س ا سف،دش  ،نويتن ن،ماه ا كاگااري
مشكل  ،سفر نرد ا د داد دايتن ا خرج نرد از آبرا ا موقوات ا نفاوذ
خود براي ،دي برادد مسلم. ،

 .1اصول كاىف ،ج ،2ص.195
 .2حافظ.
 .3بشارة املصطفى ،ص.113
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وفاي به عهد و قول و قرار
1

خدااند میفرم ،د :اي نس،نی نه ا م ،آاددها د به كام ،ه ،اف ،نناد.
آ چه به ك ا،موه صف ،ا اطمان ،ا ديد میدهد اوّ «اعتم،د عمومی»
ما ،افراد است .كی از داهه،ي كد د آمد آ توهّد نسبت به قول ا قراده،
ا عمل به عهد ا كام ،ها ،ا محتارم يامرد توهّادات ااتما،عی دد برابار
د گرا است.
«اف،ي به عهد» نش،نص ا م ،است ا دد يد ث است ناه :نسای ناه افا،
ندادد د ن ندادد .نسی هم نه د ن ندادد به اا نمیتوا اعتم،د نرد.
ام،م علی فرمود:
الات ِثق َّنابِعه ِ احناالادينالهُا؛2ا ا

به عهد ا كام ،نسی نه د ن ندادد اعتم،د نكن.

ا م ،ا ترس از مج،زات اخراي ا اعتق،د به نالم الهی ا قرآ ب ،د سبب
يود نه ك مسلم ،به قولی نه میدهد ك ،بند ب،ياد ا آ چاه دا برعهاده
می ارد ب ،دقت ا ام،نت عمل نند ا ب ،خُلف اعده خاود دا بایيخصاات ا
 .1يا أيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا أَ ْوفُوا بِالْ ُعقُو ِد( ،مائده ،آيه.)1
 .2غرر الحكم ،حديث.10163
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ا،موه دا محرام از اعتم،د نكند.
اف،ي به كام ،دد توهّدات ا داابط بانالمللی هام ا ،گا،ه مهمّای دادد ا
آ چه داابط سا،سی تج،دي ا فرهنگی نشوده ،دا استواد ا ق،بال اطمانا،
میس،زد توهّد نشوده ،به مو،هدات است .كا،مبر خدا اقتی ب ،مشرنان ا،
هود كام ،میبست به آ اف،داد بود مگر آ نه طرف مق،بل كام ،ياكنی
نند .ام،م يسن ب ،مو،ا ه قرادداد صلح امض ،نرد ا ت ،ك ،ا ،عمار باه آ
اف،داد م،ند.
نقض عهد ا كام ،يكنی ا تخلّف از توهّد ا امض ،عالاه بر آ ناه اك
دفت،د غار اخالقی ا غار انس،نی است ك ارم هم محسوب میيود ا ق،بل
كاگاري ا مج،زات است .قول داد ا عمل نكرد ا عهاد بساتن ا كاما،
يكستن خصلتی يااط،نی اسات ا خاود يااط ،دد آخارت باه كااراانش
1
می و د :خدا به يم ،اعدة داست داد الی من اعده دادم ا تخلّف نردم.
براي ك مؤمن بهتر آ است نه دد خطّ خدا ب،يد نه يااط ،ا از نا،م
خدا نه «افیّ» ا «اافی» است اله،م بگاارد ا عمال باه اعادهها ،دا مهام ا
ضرادي بشم،دد.
بسا،دي از مشكالت ااتم،عی ا براز اختالف،ت ا طار ياك ،تها ،ا باه
زندا افت،د ا ار مه ياد ا...كا،ماد خُلاف اعاده ا نقاض عهاد اسات.
اختالف،تی نه بان ز ا يوهر كاش میآ د  ،يك ،تی نه از صا،يب چاك
بیمحلّ میيود  ،نزاع ه،ي بان م،لك ا مستأار بر سار تخلااص منازل ا،
 .1آل عمران ،آيه9؛ رعد ،آيه.31
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مغ،زة اا،دهاي  ،نزاعه ،ی نه بان كام ،ن،د ا صا،يب نا،د بار سار عادم
تحو ل به موقع ن،د براز مینند از همان تخلّف از قاول ا قاراد سرچشامه
می ارد.
دد ا،موهاي نه به خ،طر خلف اعدهه ،ا انج،م ناداد توهّادات ااوّي از
بی اعتم،دي به ااود می آ د ا،موص اسالمی ناست .چرا براي داد ك اام
آ همه سند ا چك ا سفته ا ض،من موتبر ا ...ااود دادد ا دد نه ،ات با،ز
هم دل ه ،محكم ا خ،طر اماع از با،ز كرداخات اام ناسات؟ چارا فرهناگ
قرض الحسنه داد ضواف يده است؟ چرا افراد ارأت نمیننند خ،نص خا،لی
خود دا اا،ده دهند؟ از به خ،طر بیتوهّدي طرف مق،بل؟
دد داا ،ت از اعتم،د نرد به داستیِِ افراد بیاف ،هم نهای ياده اسات ا
برتر ن ام،نت اف،ي به عهد يمرده يده است 1.ا از ساخن ،اما،م علای
است:
صْاالّ ينِ اأدا ُءااألحَن ِةاواالوفَ ُءابمَل ُعهو ِاد؛ 2اس،س د ندادي اداي ام،نت ا اف ،باه
«ا ُ
كام ،ه،ست».
ب،يد نه دد ا،موص اال ی ا مهداي فرهنگ صداقت دد قول ا اف ،به قول
ا قراد دااج دايته ب،يد.

 .1امام عيل« :افضل األمانة الوفاء بالعهد»( ،غرر الحكم ،حديث.)3018
 .2غررالحكم ،حديث.1762

  102زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

عفاف و حجاب

نامی از ا،موص م ،دا زن ،ا دخترا تشكال میدهناد .كاس اضاع آ دد
ااض،ع ا،موه هم مؤثّر است.
انتظ،دي نه از آن ،است آداستگی به يجاب ا ياا ،ا دع ،ات يجا،ب ا
عف،ف ا كرهاز از اختال ب ،مردا ا الوه ري دد ا،موه است.
يج،ب از ايك،م قطوی ا داين اسالم است ا آ ا،تی از قارآ ا اي،د اث
بسا،د بر آ تأناد دادد ا مراع،ت آ باه ساالمت اخالقای ا داانای ا،مواه
نمك مینند ا دااج بیيج،بی ا بیعفتی نسلی ن،هآلود كد د میآادد.
هم زن ،ب ،د خود دا از ن،محرم ،بپوي،نند هم مردا نگ،ه هوسآلاود باه
زن ،ا نواماس مردم ندايته ب،ياند .ا ان فرما ،خادا دد قارآ اسات 1.دد
دس،لهه،ي عملاص همص مرااع تقلاد هم يج،ب اااب يمرده يده است .با،
ا ن يس،ب چگونه ممكن است ز مسلم ،ا دختر مسلم ،ب ،اعتقا،د باه
ايك،م اسالم ا آ ،ت قرآ دد داابط ااتم،عی ا ن يكام دايان دا مراعا،ت
نكند ا ب ،اضع ن،من،سب به ددا ا،موه ا دانشگ،ه ا ادادات ا به يارمها ،ا
ز ،دتگ،هه ،براد؟
 .1نور ،آيات 30و .31
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آ  ،ام،م زم  ،از چنان زن،نی داضی است؟ آ  ،ا،موهاي نه بیبناداب،دي
دد داابط ز ا مردم ااود دايته ب،يد ا اوان ،دد كی نگا،هها،ي يارام ا
داابط ن،ه آلود ا دخترا دد كی آدا ش ا الوه اري ا خودنما ،ی ا «تبارّج»
ب،يند میتواند ادع ،نند نه منتظر ظهود مهدي است؟
دد دع،ي يضرت مهدي دد زم ،غابت میخوانام:
واعىلاالنّسَ ِءابَلياَ ِءاواال ِعفّة؛1ا ا

خدا  ،به زن ،م ،توفاق يا ،ا عفت عن ،ت نن.
وااغضُ ضاأبصَرنَاعنِ اال ُف ورِاواالخاَن ِاة؛2ا ا

ا چشمه،ي م ،دا از ن،ه ا خا،نت بپوي. ،

ك امله مربو به زن ،است نه يا ،ا عف،ف دايته ب،يند املص د گار
مربو به اوان ،ا مردا است نه نگ،ه خاود دا باه نا،ه نا،ال ناد .چشام
ابزادي براي د د است الی نگ،ه هام مایتواناد «يااط،نی» ب،ياد هام
«ديم،نی».
دسول خدا فرمود:
هَاحسّو ٌما ِح ِ
هَماابلاس؛3ا ا
ناس ِ
ال َّنظعةُاس ٌ

نگ،ه تاري زهرآ ان از تاره،ي ياط ،است.

ا ن هشدادي است ت ،مؤمن ،مواظب نگ،ه خود ب،يند زن ،هم خود دا دد
مورض تار نگ،هه،ي مسموم قراد ندهند.
 .1مفاتيح الجنان ،دعاى حرضت مهدى.
 .2هامن.
 .3ميزان الحكمه ،حديث.20285

  104زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

،هی بان «نگ،ه» ا « ن،ه» ف،صلص چندانی ناست .چرا ب ،د چشم نه نومت
خداست اسالص ن،ه يود؟ ا ن ن،سپ،سی ناست؟
زدساات د ااده ا دل هاار دا فر اا،د

هاار آ چااه د ااده بانااد دل ننااد اا،د

زن ،ب ،د بدانند اقتی ير م عف،ف دا مراع،ت نمیننناد ا يجا،ب خاود دا
ددست نمیننند اوان ،دا به دنب،ل ن،ه ماینشاند .بایيج،با« ،يشارة
مزايمت» امع میننند الی افراد ب،يج،ب دد دژ ا يصا،د عفا،ف ا ياا ،ا
يج،ب مصو از تورّض نگ،هه،ي هوسآلودند .ا ننه يضرت ف،طماه دد
ك،سخ سوال يضرت دسول خدا نه كرساد :چه چاز براي ز بهتار اسات
فرمود« :اناالاتع ار ُ الًاواالايعاهُار ُ مٌْا» 1تأنادي بر ي،نمس،زي يا ،ا عفا،ف بار
داابط ز ا مرد است .نه ا ننه ز اصاالً از خ،ناه باارا نا ،اد بلكاه تا،
میيود ا ن د داده ،ن،هش ،بد چو زمانهس،ز اسوسهه،ي ياط،نی است.
قرآ میفرم ،د« :زن ،دد سخن فتن ب ،مردا نا،محرم نارم ا با ،نا،ز ا
2
نريمه سخن نگو ند چو دله،ي بام،د دا به طمع میافكند».
هر نوع يوخی ا مزا ا اختال ب ،ن،محرم ا دفت،ده،ي البننندة نظره ،ا
آدا ش ا عطر ا نفش ا لب،س تحر كآماز يرام ا ممناوع اسات .ا ار باه
سالمت ا،موه میاند شام ا ن ير مه ،دا هم ب ،د مراع،ت ننام.
از ب،نوانی نه چشم انتظ،د آمد ام،م زم،نند انتظ،د میداد الگوي نج،بت ا
يا ،ا ك،نی ب،يند ا از آن ،نه خود دا ياوص زهارا ا امّات محمّاد مایدانناد

 .1بحاراألنوار ،ج ،13ص( 374نه مردى را ببيند و نه مردى او را ببيند).
 .2احزاب ،آيه.32
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انتظ،د است يج،ب ا عف،ف دا دع ،ت ننند ا رنه دض،ي خدا ا دسول ا ام،م
زم ،دا نمیتوانند نسب ننند.

  106زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

امر به معروف و نهی از منكر

اسالم آ انی ااتم،عی است ا عالاه بر اصال فرد به دياد ااتما،عی ا
اصال ا،موه هم نظر دادد.
براي بهبود اضع ا،موه اضع قوانان الزم اسات ا بهتار ن قاوانان هام
اقتی ن،دس،ز است نه به آ عمل يود .ض،من ااراي قاوانان اساالم هام
يكومت اسالمی ا ناراي اارا ای ا قضا ،ی اسات هام توهّاد ا ايسا،س
مس ولات مردم .از ا ندا ك تكلاف د نی بر داش همه است به ن،م امر به
موراف ا نهی از منكر به خصوص دد مريلص «تذنّر لس،نی» نه نظ،دت افراد
بر عملكرد د گرا ا دالت دا دد بردادد.
امر به موراف ا نهی از منكر دا فر ضص ااااب اسات ا دد ننا،د نما،ز ا
دازه از فراع د ن به يم،دمی آ د .خدااند دد قرآ مكرّد به آ دستود داده ا
1
آث،دآ دا فرموده است.
دد داا ،ت از ا ن اااب به عنوا ِِ «اَسَمی الفرائض» ا ب،التر ن ااابه، ،د
يده است .ام،م ب،قر فرمود:
إنّ ااألحاعاابَِمل ِ
االصمليَ ِاء،ا
ععوفاواال ّنهياعنِ اامل ُنكعِاس ُ
باْااألنباَ ِءاوا ِحنهمَ ُ ُّ

 .1از جمله در :آل عمران ،آيه104؛ لقامن ،آيه17؛ حج ،آيه.41
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ِ
ااملكَس ُب...؛ 1ا
فعيض ٌةاع ِظیّ ٌةابِهَاتُقَ ُماالفعائِ ُضاواتأحنُ ااملذا ِه ُباوات ِي ُّْ

امر به موراف ا نهی از منكر داه كا،مبرا ا داش ص،لح ،است
ااابی بزدگ است نه اااب،ت د گر به اسالص آ برك ،مایياود ا
داهه ،ا من می ردد ا نسبه ،ا ددآمده ،يالل میيود.

كا،مبرا الهی كاشت،ز عمل به ا ن تكلاف الهای بودناد .خدااناد كای از
دس،لته،ي كا،مبر اعظم دا امر به موراف ا نهی از منكر يامرده اسات 2.دد
سارة امارمؤمن ،ا ائمّص د گر هم انج،م ا ان اظافاه ا ،گا،ه خ،صّای دادد.
يتّی ام،م يسان قا،م ا،ادانص خود دا نه براي مبا،دزه با ،ساتم ا ااود ا
ايا،ي د ن ا نفی بدعت ه ،ا ااراي ايك،م قرآ بود ب ،هدفِ امر به موراف
ا نهی از منكر مورفی نرد.
دد ا،موص خداكسند ا ن فر ضه ب ،د زنده ا اثر ذاد ب،يد ا همه نسابت باه آ
ايس،س تكلاف ننند ا بیاعتن ،نب،يند .دد داا ،ت به نسی نه به ا ن دا ااااب
عمل نمینند ا نه قلب نه زب ،ا نه ب ،دست ا اقدام عملی عكسالوملی از خود
دد مق،بل مف،سد ا ن،ه ،ا بدعته ،از خود نش ،نمیدهد «مردة زندهنم »،ا به
توبار يضرت علی« ماّتُ األيا » ،فته ياده اسات 3.ا آ يضارت قاوام ا
4
برك ،ی د ن دا دد س ،ص ا ن دا فر ضه دانسته است.
ن ،فته نم،ند نه عمل به ا ن دا اااب يرعی يارا طی دادد ا باراي آ
 .1وسائل الشيعه ،ج ،11ص.359
 .2اعراف ،آيه.157
 .3وسائل الشيعه ،ج ،11ص.404
 .4غرر الحكم ،ج ،4ص.518

  108زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

مرايل ا مراتب ا ياوهه،ي خ،ص با ،يده نه ب ،د ب ،آ ه ،آين ،بود ا ب ،د
صف،ت ي ،سته ا الزم براي آمر ا ن،هی دا دايات ا خودسا،خته باود تا ،باه
د گرس،زي كرداخت.
ا،موص مطلوب آ است نه مردم ب ،ايس،س تكلااف د نای نسابت باه هماص
ن،ده ،نظ،دت ننند ا بیتف،ات نب،يند ا فرهنگِ «به من چه» ندايته ب،ياند .ا ار
ا ن ايس،س اظافه دد ا،موه نمرنگ يود ا هرنس به اماد د گري دست داي
دست بگذادد ا يرفی نزند ا اقدامی نكند هم مف،سد دامنگاار هماه مایياود
اآتش نه رفت خشك اتر میسوزد) هم عذاب الهی هماه دا دد برمای اارد
نهك،دا دا به خ،طر ن،هش ،ا د گرا دا به خ،طر سكوتش. ،
كا،مبر خدا فرمود:
للاابَِلبالء؛ 1ا
َسا ُحنكعاًافلَايُغ ِّ ُاريوهُاع َّّ ُه َُا ُ
إذااراأىاالنّ ُ

هر ،ه مردم منكر ا زياتی دا ببانناد ا الاوي آ دا نگارناد
نافر الهی همه دا فرا می ارد.

تالش براي سترش خوبیه ،ا مورافه ،دد ا،موه ا مق،بله ب ،باديها ،ا
مف،سد ا ستمه ،بسا،د مقدّس است ن،دي است نه منجی بشر ت يضارت
مهدي ب ،قا،م اه،نیاش ا ن هدف دا دد سطح اه،نی كا،ده خواهد نرد ا
دنا ،دا اصال خواهد نمود.
منتظرا اا هم ب ،د دد يدّ توا دد يو،ع تأثار ذادي خودي ،به ا ن مهم
كرداخته ا به ا ن هدف نمك ننند .دد دع،ي ندبه از آ يضرت با ،عناوا ِِ

 .1تفسري تبيان ،ج ،4ص.44
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منتظر براي برطرف نرد نژيها ،امااد باراي زداد ساتم مهاّا ،باراي
د شه نن نرد ستمگرا ذخاره براي تجد د فرائض ا سنن ا ايا ،ر آ ان
ا ير وت ا قرآ ا يداد ا ايك،م آ ،د يده است.
عصر ظهود ا،موص آدم،نی همص م ،ا مستضوف ،اه ،است.
منتظر ظهود هم ب ،د ايس،س توهّد ا تكلاف نند ا بیتف،ات نب،يد.

  110زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

عمل به تكليف

مكتبی بود ك مسلم ،دا از آ میتوا ين،خت نه دد هماص ن،دها،ي
فردي ا ااتم،عیاش ا همص برخوددها ،ا موضاع ااريها ،ش باه آ چاه
«اظافص د نی» است عمل نند ا متوبّد به يكم يرع ب،يد ا دد كای دضا،ي
خدااند ا اط،عت ااامر اا ب،يد ا عمل نند.
از ا ندا «ين،خت اظافه» ا «عمل به اظافه» دا دنن مهّم اك زناد ی
مكتبی ا اسالمی است.
اظافه ا تكلاف دد يرا ط ون ،و فارق ماینناد .ام،ما ،موصاوم ما،
ياوهه،ي دفت،د ااتم،عی ي ،نسبت به مس،ئل سا،سی ا يكومات متفا،ات
بود، .هی تشكال يكومت بود ،هی صلح ،هی انگ ا،هی مبا،دزه ا
زندا دفتن ،هی كذ رش اال توهدي ،هی تولام ا برن،مهها،ي فرهنگای
ا ...ا همص آ ه ،بر مداد تكلاف الهی بود نه طبق ايس،س يخصی  ،سلاقه
ا ذاق  ،كسند ا ن ا آ .
فرهنگ «عمل به تكلاف» اقتی دد ا،موه ا ما ،افراد ي،نم ب،يد همواده
ايس،س كارازي میننند .به توبار قرآ نر م به إِح ىاال ُيسمنا ِاني 1ا كی از
 .1توبه ،آيه.52
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دا خوبی ا دست می ،بند ا دد مب،دزات چه نشته يوند ا چه كاراز ردناد
هر دا دا خوب میدانند ا دد هر صاودت كارازناد چاو باه اظافاه عمال
نردهاند ا ا ن خودش ك كارازي است.
رچاااه از داغ اللاااه مااایساااوز م

مااا ،همااا ،ساااربلند د اااراز م

چو باه تكلااف خاود عمال نارد م

1

داز فاااتح ا يكسااات كااااراز م

ام،م يسان نسبت به يرنت انقالبی خود بر ضادّ يكوماتِ اماوي دد
آغ،ز قا،م فرمود:
للاابِنَ،ا ُا ِتلانَااماظ ِفعنَ؛ 2ا
ار ُ واانايكُوناخرياًاحَاارادا ُ

اماداادم آ چه خدا براي م ،اداده نرده ا خواسته براي م ،خار
3
ب،يد چه نشته يو م ا چه كاراز رد م.
امً ِاألحمعك»
دد ك ، ،ن،د ا دد قتلگ،ه هام با ،املاص «الهميارضً مَابقضمَءكاواتسملا ا

تكلاف را ی خود دا نش ،داد ا چو به خواست الهی عمل نرده بود خاود
دا دستگ،د مید د همچن ،نه امارالمؤمنان هم كس از عماري تاالش ا
خدمت ا اه،د دد داه يق اقتی دد محراب عب،دت ضاربت خاودد فرماود:
وارباالكعبه».
« ُاف ُا
زتا ّ
نسی نه كارا خط ام،م ،است ب ،د بر مداد د ن ا يرع ا تكلااف عمال
نند چه د گرا از اا خويش ،آ د ،برنجند چه تور اف ننناد چاه انتقا،د
 .1برگ و بار ،ص.181
 .2اعيان الشيعه ،ج ،1ص.597
 .3امام خمينى هم فرمود :ملّتى كه شهادت براى او سعادت است پريوز است ...ما در كشته شدن و
كشنت پريوزيم( ،صحيفه نور ،ج ،13ص.)65

  112زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

نم ،ند چه دد نظر مردم انقالبی به يم،د آ ند ا ،ترساو ا مح،فظاهن،ديا،
بدانند .مهم كسند خدا ا اط،عت امر ااست.
ام،م امت دد طول س،ل ه،ي مب،دزه ا باه كاارازي دسا،ند نهضات ا
تشكال يكومت اسالمی ا س،له،ي دف،ع مقدس ا تقد م آ همه ياهاد ا
كذ رش قطون،مص ك ، ،انگ تنه ،به آ چه تلكاف بود عمل نرد ا از ا ندا
میفرمود :م ،از آ چه نرد م براي ك لحظاه هام كشاام ،ناساتام ا دد
دماد داياص يه،مت ا اه،د دد امّت ا نترساد از يه،دت هام باه ساارة
سادالشهدا اقتدا مینرد ا آ دا ا،دآاد مایياد ا مایفرماود« :ما ،ناه از
سادالّشهدا ب،التر ناستام آ اظافهاش دا عمل نرد نشته هم ياد 1».ا
میفرمود« :همص م ،مأمود به اداي تكلاف ا اظافها م نه مأمود نتاجاه»  2ا
ا ن هم ،ددسِِ آموخته از ع،يودا بود.
تكلاف م ،دد ا ن عصر زند ی ا عمل طبق خواستص ام،ما ،ا ا،نشانا،
ائمه دد عصر غابت است .تنه ،ا ن دا از م ،میكذ رند .چو ا ن ،يجته،ي
الهی برم ،ند .ا ر طبق يجّت عمل نرد م سرافزاد ا كاراز م .دد ز ا،دت آل
،سان می و ام:
ش ِقياحناخَلفكَاو ِ
اسع احنااطَعكَ؛

3

نسی نه ب ،يم ،مخ،لفت نند بدبخت است ا هر نه كارا يم،
ب،يد سو،دتمند است.
 .1صحيفه نور ،ج ،6ص.36
 .2كلامت قصار (مؤسسه تنظيم و نرش آثار امام خمينى) ،ص.50
 .3مفاتيح الجنان ،زيارت آل ياسني.
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بكويام نه براي هر عمل خود نزد خدا «يجّت يارعی» داياته ب،ياام.
عمل طبق فتواي مرااع تقلاد براي م ،يجّت است .دس،لهاي ب،يام ا تا،بع
نظر علم،ي د ن ت ،به تكلاف عمل نرده ب،يام.

  114زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

درآمد و كسب حالل

دزق يالل ا ددآمد مشراع نومتی الهی است ا ثراته،ي به دست آماده
از داه ن،ه ا خالف يرام است ا خودد آ «يرام خاوادي» اسات ا تاأثار
سو بر اخالق ا افك،د خود انس ،ا نسل ا فرزنادا ا خا،نوادة اا دادد ا دد
آخرت هم مودد مؤاخذه قراد خواهد رفت .به همان اهات دد دعا،ي اما،م
زم ،آمده است« :و ِاط ّهعابُطوننَاحنااليع ِاماواالشُّابهه؛ ياكمها،ي ما ،دا از يارام ا
لقمهه،ي يبههن،ك ك،ك بداد».
نسی نه زند ی خود دا از داه دزدي قما،د نامفرايای ارا فرايای
ايتك،د دب ،ق،چ،ق تصرّف دد اموال تام ،تودّي به يق ير ك اختالس
ديوه ا ...می ذداند از دا رة «زند ی اسالمی» بارا اسات ا ماودد غضاب
كرادد ،د قراد می ارد ا خاري از زند ی ا ددآمده،ي ن،مشراع نمیباند.
دسول خدا فرمود:
هرنس ك لقمه از يرام بخودد ت ،چهال داز نما،ز اا قباول
1
نمیيود.

ناز فرمود:
العامل ،حديث.9266
 .1كنز ّ
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خدااند اسد ا بدنی دا ناه از يارام تغذ اه نارده ب،ياد بار
1
بهشت يرام نموده است.

ناز از نلم،ت نودانی آ يضرت است:
حنِ ااُتسباحَالًا ِحناغريِا ِحلّ ِهاَُنارا َّادهُااِلااالنَّ ِار؛ 2ا

هرنس از داه غار يالل ثرات به دسات آادد اا دا باه دازخ
برمی رداند.

هم ددآمد ب ،د يالل ا مشراع ب،يد هم خرج نرد ه ،دد داه خداكساند ا
ا ،ز ب،يد هم مد و د گرا نب،يد ا يق افراد دا نخودد هم ا ر به دادا ی
ا ددآمد اا خمس ا زن،ت تولّق ارد تكلاف الهی دا عمل نناد ا خماس ا
زن،ت بدهد ت ،اعم،ل عب،دي اا داداي ايك،ل نشود ا اما،م زما ،دا از خاود
ن،داضی نكند .بوضی ه ،نسب ا ن،د خاوب ا ددآماد سريا،دي دادناد الای
يس،ب س،ل ندادند ا خمس نمی دهند .خمس دا بخش است بخشی ساهم
س،دات است ا بخشی سهم ام،م .نسی نه خمس نمیدهد هام بادهك،د
س،دات است ا هم بدهك،د ام،م.
دد زم ،غابت صغري و  ،عده اي نسبت به كرداختن خمس ا سهم ام،م
سهلانگ،دي دايتند .ام،م زم  ،طیّ ن،مهاي به ن ،ب خ،ص خود محمد بن
عثم ،نويت:
...نسی يق ندادد دد م،ل د گري بدا اا،زه تصرّف نناد تا،
چه دسد به م،ل م !،هرنس چنان نند چازي دا يالل يمرده
 .1هامن ،حديث.9261
 .2املحاسن ،ج ،2ص.445

  116زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

نه خدا يرام نرده ا هرنس چازي از م،ل م ،دا بخودد و ا،
1
آتشخودده ا دچ،د دازخ خواهد يد...

دد اي،د ث د گري از آ يضرت آمده نه لونت خدا ا فرياتگ ،ا هماص
مردم بر نسی نه ك ددهم از م،ل م ،دا براي خودش يالل بداند  :،لونت
خدا ا مالئكه ا مردم بر نسی نه ك ددهم از م،ل م ،دا به يرام بخودد.
ا نه ،نش ،می دهد نه ك مسلم ،مكتبی ب ،د دد زند ی خود «انضب،
اقتص،دي» دايته ب،يد ا از خط قرمز د ن عبود نكناد ا هار ما،لی دا از هار
داهی نه ب،يد به دست نا،ادد.
امراز ا،ذبهه،ي ددآمده،ي ن،مشراع ا ياغلها،ي يارام بساا،د اسات ا
خالیه ،رفت،د آ يدهاند ا به دست آادد دازيِِ ياالل ا ثارات مشاراع
هم سخت است ا ناوعی اها،د باه يام،د مایداد .دد داا ا،ت مرباو باه
آخرالزّم ،هم آمده است نه نسب م،ل ياالل بساا،د دياواد خواهاد باود.
آن ،نه يار نی م،ل دنا ،فر بش ،میدهاد ا دد قااد ا بناد ياالل ا يارام
ناستند براي داز قا،مت چه ك،سخی دادند؟ دازي نه طبق داا ،ت دد ماودد
سمَباوايفا
اموال می كرسند ا ياللش يس،ب دادد ا يرامش عق،ب «يفاحاللِهمَا ِاح ٌ
قَب».
حعاحهَا ِاع ٌا

مسلم ،منتظر نب ،د زند ی ا نسب ا ن،د ا ددآمد خود دا به دب ،ا ديوه
سو استف،ده از بات الم،ل اول سند ا ف،نتود اختالس يرنته،ي هرمای
تصرّف عداانی دد م،ل ا ملك د گرا تادلاس ا تقلّاب ا ...با،ال اد ا ،از

 .1كامل الدين ومتام النعمه ،ص.521

بخش دوم :رفتار اجتماعي 117 

س،عت ن،دي نم بگذادد  ،تخلّف از قرادداده،ي م،لی دايته ب،يد.
خوي ،به ي،ل آن ،نه ددآمد ا نسبش ،چن ،است نه ا ر ام،م زم ،ظهود نند
بتوانند اا دا به خ،نه ا سرسفرة خود دعوت ننند ا از داه يالل كذ را ی ننند.
فتنی است نه ب،نوا دد خ،نوادهه ،ا ر اهل تجمّالت ا تنوعطلبی ب،يند
ا به فرهنگ مصرفی داي آادند ا ن ياوة ن،كسند دد نشاده يد مردا به
ددآمده،ي غاريالل ا تأمان آ خواسته ه ،از هر داه نه ب،يد ماؤثر اسات.
كس زن ،هم ب ،د بر ا ن ياوة ن،ددست خط بطال بكشند ت ،زند یي ،به
يرام آلوده نشود.

  118زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

وحدت و همبستگی

كارازي ا موفقات ااتم،عی دد ايادت ا كپا،دچگی اسات .يكسات ا
ضوف ا ن،بودي هم كا،مد تفرقه ا ادا ی ا تشتّت دد افك،د ا دفت،د ا صفوف
ا ناراه ،ا فو،لاته،ست.
ا ن نكته آ قدد داين است نه نا،ز به توضاح ندادد .دد قرآ ناز دعاوت
1
به ايدت ا كرهاز از تفرقه يده است.
كا،مبر م ،كا،مبر ايدت بود هم سخن،نش دعوت به همبستگی ا اتّح،د بود
هم دفت،دش الفتبخش ا ايدتآفر ن بود .میفرمود :مؤمن ،هماه با ،هام
برا ددند ا خونش ،برابر است ا همه ب ،د دد برابر ديامن متحاد ا كپ،دچاه
ناسواهَُ) 2ا میفرمود« :يا ُا ِ
ب،يند (واهَُاي ٌ اعىلااح ِ
للااعمىلاال امعمة»  3دسات خادا
همراه ام،عت است.
تجربص ت،د خی نش ،می دهد هرا ،نه ك،ي اختالف كاش آمد دد كای آ
يكست بود .كا،مبر م ،ناز فرمود :اختالف نكناد هم،ن ،نسا،نی ناه كااش از

 .1آل عمران ،آيه 103و .105
 .2اصول كاىف ،ج ،1ص.404
 .3نهج الفصاحه ،حديث.3211
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يم ،بودند دچ،د اختالف يدند ا ن،بود شتند.
ب ،همص ا ن توصافه ،غصهآاد ا ن است نه امّت عظام اسالمی دد سطح
اه ،امراز كراننادهاناد .نشامكشها،ي قاومی ا نازاعها،ي قبالاهاي ا
اختالف،ت فرقهاي عظمت ا يونت مسالمان دا ز ار ساؤال بارده اسات ا
ديمن ،هم مینويند ب ،ا ج،د اختالف  ،دامن زد به اختالف،ت به مق،صد
يوم خود برسند .دد سطح داخلای هام تفرقاه ا چناد دساتگیها ،ی د اده
میيود.
ا،موص ام،م زم،نی چگونه است؟ همه متّحد ا ز ر ك كرچم ا ك دهبري
قراد دادند ا تفرقه ه ،به ايدت منتهای مایياود .دد دعا،ي افتتا ،ناه دد
يبها،ي ما،ه دمضا ،خواناده مایياود خواساته ا آدزاي ما ،ايادت ا
همبستگی بر محود ام،م زم ،است:
اللّهَاال ُاَّاا ِب ِهاشعثنَ،اوااشعبابِهاص اعنَ،اوارتُقابِهافتاقنَ،اواُ ِّاِثا ِب ِهاالَّتنَا
واا ُعززابِها ِذلّتنَ...؛ 2ا

خدااندا به برنت ااود ام،م زما ،كرانناد ی ا تشاتّت ا از
هم ساختگی م ،دا به ايدت ا التا،م ا همبستگی مبدّل س،ز
نمیِِ م ،دا به سبب اا افزا نان ا خاوادي ما ،دا باه عازّت
تبد ل نن.

اقتی ام،م زم  ،ع،مال ا محاود ايادت ا همسابتگی اسات ا اقتای
میآ د ت ،دد اه« ،يكومت اايد» تشكال دهد ا ب ،آمد اا دله ،به هام
العامل ،حديث.894
 .1كنز ّ
 .2مفاتيح الجنان ،دعاى افتتاح.

  120زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

نزد ك ا نانه ه ،برطرف میيود متنظر داستان هام ب ،اد دد هماان خاط
يرنت نند ت« ،اهت مهداي» دايته ب،يد.
ام،م امّت ا مق،م موظم دهبري به عنوا نس،نی نه به نا،بات از اما،م
عصر دهبري امت م ،دا بر عهده دايته ا دادند ب،ده ،بار مساأله ايادت
مسلمان ا كرهاز از ن،ده،ي تفرقهانگاز تأناد ناردهاناد .ا ان دهنمودها ،دد
ا،موااص اسااالمی ب ،ااد ا،مااص عماال بپويااد ا برخاای ن،دهاا ،ا مراساام نااه
ديمنی آفر ن ا تحر ك نننده براي من،زع،ت است ب ،د ترك يود ا سالاقص
يخصی نن،د نه،ده يود.
ايدت ا همبستگی هم دد ا،موص بزدگ اسالمی دد سطح اه ،مطلوب
است هم ما ،كاراا اهلبات ا ياوا ،هم دد بان مردم نشود ا يهره،
ا خ،نوادهه ،ا داست ،ا براددا د نی.
بكويام نه ب ،تفرقه ا من،زع،ت باهوده ا ابهه اريها،ي خصام،نه علااه
كد گر دل ام،م زم  ،دا به ددد نا،اد م ا آب به آسا،ب ديامن نر از م.
امارمؤمن  ،دد خطبص ق،صوه به طود تفصال از عوامل عزّت ا ذلّت اقاوام
ذيته ا كارازي ا يكست آن ،سخن می و د ا از املص عوامل عزّتآاد ا
استمراد نومته،ي الهی ا دفع ز  ،ه،ي ديمن ،ا نه ،دا برمیيم،دد:
ّزومالألالف ِاة،اواالتيَ ِّ ااعلاهَاواال ّاتوايصابهَ؛1ا ا
ِاحناال ِ
تنَباللفُعاة،اواالل ِ

كرهاز از تفرقه مالزم بود ب ،همبساتگی تشاو ق ا توصااص
كد گر به الفت ا ايدت.

 .1نهج البالغه ،خطبه.192
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ا ن ه ،قواعد نلی عزّت ا ذلّت اقوام ا امّته،ست .ا م ،چه فرااا به ا ان
عن،صر عزّتآفر ن نا،زمند م!

  122زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

واليتمداري و پيروي از علماي دين

خدااند آفر د ،د ا كرادد ،د م،ست .اط،عت اا بر م ،اااب است.
اقتی خدا فرم ،می دهد نه از كاا،مبر اط،عات ننااد :أ ِطا ُع َّ
موااللااوااأطاعمواا
2
ال َّع ُسولا 1 اط،عت كا،مبر هم اااب میيود ا اط،عت اا اط،عت خداست.
اقتی كا،مبر اط،عت از ا،نشنان خود ا ام،ما ،دا ااااب نناد كااراي از
ام،م ،هم اااب میيود .ا چو ام،م ،ا اما،م زما  ،دد عصار غابات
اط،عت از علم،ي د ن ا فقه،ي آين ،به ايك،م خادا دا الزم ناردهاناد كاس
تبواّت از علم ،هم بر م ،اااب است چو اط،عت از ام،م ا تبواات از خادا ا
دسول به يم،د میداد.
دد عصر غابت نه م ،دسترسی به ام،م موصوم نداد م علم،ي د نی مراع
ا مقتداي م ،ند ا يرفش ،يرف د ن است ا فتواي آنا ،ياالل ا يارام ا
تك،لاف يرعی دا براي م ،داين مینند ا چو به عنوا «يجّات يارعی»
تواان يدهاند بر م ،الزم است نه دد امود د نی از نظر آن ،كاراي ننام.

 .1نساء.آيه.59
 .2نساء ،آيه.80
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ام،م زم  ،فرموده است:
ُ
َااليوادثاالوا ِا ُ
عمةافمَر ِ ُعواافاهمَااِيلاا ُروا ِةاحم يثنَ،افمإنّهَاح ّ تميا
واا ّح
علاكَاواانَاح ّ ُةا ِ
للااعلاهَ؛ 1ا

دد يوادثی نه كاش می آ د به داا  ،يد ث م ،دااوع ننااد
هم،ن ،آن ،يجّت من بر يم ،ند ا من يجّت خدا برآن،نم.

مسلم ،ب ،د «اال تكاذ ر» ب،ياد هام اال ات خادا دا قباول نناد ا باه
فرم ،ه،ي اا رد نهد هم اال ت كا،مبر ا ائمّه دا بپذ رد ا دد امود د ان
ت،بع آن ،ب،يد هم دد عصر غابت ام،م زم  ،باراي آ ناه بار عملكارد
خو ش يجت يرعی دايته ب،يد از علم،ي د ن كاراي نناد چاو آنا،
يجت قراد داده يده اند ا ا ر دد ا ن داده فقاهی ا،مع الشارا ط توانسات
يكومت تشكال دهد ا زم،م امود مسلم،ن ،دا برعهده ارد اط،عت از اا هم
2
الزم است چازي نه به آ «اال ت فقاه» می و ام.
ك مسلم ،ب ،د اعتق،داتش منطبق ب ،دهنموده،ي أئمّاه ا علما ،ب،ياد
يغلش ددآمادش موضاع ااري ااتما،عی سا،سایاش اماود اقتصا،دي ا
يغلش برن،مه ه،ي فرهنگی ا من،ساب،ت ااتما،عیاش هماه دد چها،دچوب
«د ن» ب،يد ا ا ر غار از ا ن ب،يد كذ رفته ناست ا نمیتوا اا دا «مسلم،
مكتبی» دانست.
«تقلاد» نه به مون،ي داوع به نظر ن،دين،س ،اماود د نای ا متخصّصاان
ايك،م يرعی است اااب است .مرااع تقلااد ا فقها،ي بزد اواد ناه هام
 .1بحاراألنوار ،ج ،53ص.181
 .2در اين مورد به كتاب «واليت فقيه به زبان ساده» از نويسنده مراجعه شود.

  124زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

ن،دين،س د ناند هم ع،دل ا اادستهاناد نم ،ناد  ،د ان خادا باه يام،د
میداند .نسی نمی تواند بگو د من ن،دي به آنا ،نادادم ا خاودم آ چاه دا
میفهمم عمل میننم چنان عملی كذ رفته ناست.
ك مسلم ،ب ،اد دد ايكا،م د نای تا،بع فقاه ا فقها ،ب،ياد« .مسالمِِ ،
دس،لهاي» ا ن افتخ،د دا دادد نه ت،بع نظرات فقه ،ی است نه از ساوي اما،م
زم ،به عنوا مراع د نی ياوا ،قراد داده يدهاند.
هم ع،لم ،د ن طبق اي،د اث مرزب،نا ،مكتاب ا مادافو ،يار وت ا
هدا تگرا مردم ا ك،سخ دهند  ،به سؤاالت ا نا،زها،ي علمای ا فقهای ا
د نی امّت قراد داده يدهاند ا براي ا ان نا،د كا،داش عظاام دادناد ا ب ،اد
همواده دد فكر كاراا اهلبات ب،يند ا آن ،دا از اسوساهها،ي ياا،طان ا
يبههافكنی ه،ي مخ،لف ،مصو س،زند  1هم ماردم ب ،اد علما ،دا كن،هگا،ه
فكري ا د نی خو ش قراد دهند ا سراغش ،براند ا نسابت باه آ چاه باه
عنوا اظافص يرعی از سوي فقه ،با ،میياود ي،لات كاذ رش ا «توبّاد»
دايته ب،يند ا عملش ،منطبق ب ،فتواي يرعی ب،يد.
مخ،لف ،ممكن است به به،نه ها،ي مختلاف ا با ،ا جا،د ياكّ ا يابهه
بخواهند ك،ي بندي متدّ ن ،به نظر علم ،ا فتواي فقاه ،دا سست ننند .ا ن
ك توط ه است نه از مدّت ه ،كاش يراع يده است ا اهل د ن ا اوانا،
منتظر ام،م زم  ،نب ،د فر ب بخودناد ا دچا،د ترد اد ياوند ا از دسا،له ا
مرااع تقلاد ف،صله بگارند.
ابليس و عفاريتُه( ،»...بحاراألنوار ،ج ،2ص.)5
« .1علامء شيعتنا ُمرابطون بالثغر الذّي ييل ُ
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ام،م يسن عسكري دد ياد ث مورافای ناه كشاتوانص ا ،گا،ه اال ای
علم،ست میفرم ،د:
فَ ّحَاحناَُنا ِحناالفُقهَءاصَئنًَالِن ِ
فسه،احَفظًَالِ ين ِاه،ا ُاحخَلفًَاعىلااهموا ُاه،ا
واماانايُقلِّ وه؛ 1ا
ُحطاعَ ًِاألحعاحوال ُاه،افلِلع ِ

هر ندام از فقه ،ناه خو شاتنداد ا نگاهدادنادة د ان خاود ا
مخ،لف هواي نفس ا مطاع فرم ،موالي خود ب،يند بر عوام
اااب است نه از اا تقلاد ننند.

دد يد ثی هم از ام،م ص،دق نه به با ،نقش ااتما،عی علما،ي د ان
اي،ده دادد نظر آن ،دا نظر نه ،ی میداند ا میفرم ،د :ا ر آن ،دد يكمای
طبق مكتب ا نظر م ،دأي دادناد اا دا باه داادي بپذ رناد .ا ار يكام اا دا
نپذ رند يكم خدا دا سبك يمردهاند ا م ،دا ددّ نردهاند ا نسی نه م ،دا ددّ
2
نند خدا دا دد نرده است.
تبواّت از ع،لم ،د ن واه آ است نه ا ر ام،م زم ،هم ظهود نند از اا
كاراي خواهند نرد .نسی نه كاش از ظهود نسبت به ع،لم ،د ان تبواات
ندادد ا اال ت فقاه دا نمی كذ رد ا نسبت به فتواي فقه ،تمكان نادادد چاه
بس ،دد مق،بل ام،م زم  ،هم ب ،ستد .اال تكذ ري دد عصر غابات نشا،نص
اال تكذ ري دد عصر يضود است.
اقتی فقه ،دد عصر غابات ن ،اب اما،م زم،نناد ان ،اب عا،م ناه خا،ص)
 .1وسائل الشيعه ،ج ،18ص95؛ احتجاج طربىس ،ج ،2ص.458
قبل ِمنه فاَّنّ ا استخ َّف بِحكم ِ
عرىل هللا،»...
هللا و َعلينا ردّ ،و الررا ّد علينرا الّررا ُّد َ
« .2فَإذا حكم بِحكمنا فَلَ ْم يُ ْ
(وسائل الشيعه ،ج ،18ص.)99
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اال تكذ ري ا ج،ب مینند نه يأ ا ا ،گ،ه آن ،دا ايترام ننام ا مت،بوت
خو ش دا نش ،دهام.
دد انقالب اسالمی ا دد دف،ع مقدّس مردم ما ،طباق فتاواي مراواات ا
اال ت به صحنه آمدند ا فدان،دي نردند ا يهاد ا مجرا دادند ا ساربلند
بودند نه به اظافص يرعی عمل نردهاند ا نزد خدا سربلندند ا يجّت يرعی
دادند.
ا ن اال تكذ ري ا اال تمدادي امراز هم نم،د يرنات دد خاط يضارت
مهدي است.
ام،م امّت فرمود:
ا ر فقه،ي اسالم از صدد اسالم تا ،يا،ال نبودناد اال ما ،از
اسالم هاچ نمی دانستام .ا ن فقه ،بودند ناه اساالم دا باه ما،
ين،س،ندند ا فقه اسالم دا تدد س نردناد ا نوياتند ا زيمات
نشادند ا به م ،تحو ل دادند ا م ،ب ،د هماان اهات دا يفاظ
1
ننام.

كاراي از علم ،سبب می يود زند ی ه ،دد خاط ددسات ا يارعی ب،ياد
ددآمده ،يالل ردد به اظافهه ،عمل يود از ن،ه ،كرهااز ياود ا ا ان
هم ،چازي است نه ام،م عصر از م ،انتظ،د دادد.

 .1صحيفه نور ،ج ،15ص.150
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تولّی و تبّري

نلمص نخست مسلم،نی «ال اِلهَ الّ ،اهلل» است ونی نفی موبوده،ي د گار ا
اثب،ت موبود داستان ونی خدا.
ا ن نفی ا اثب،ت سنگ ز ربن،ي اسالم ا توياد است .دد آية الكرسي هم
میخوانام:
وتاويُؤ ِحناب َّ ِ
فّنايكفُعابَِلطََّ ُاغ ِ
ََِّللافق ااستّسكابَِل ُععو ِةاال ُوثقى؛ 1ا

نسی نه باه طا،غوت نفار ادزد ا باه خادا ا ما ،آادد باه
دستگارة محكم ا استواد چنگ زده ا تمسّك نرده است.

دد زند ی همص كا،مبرا ا ام،م ،ا االا،ي الهی تولّی ا تبرّي بوده اسات
ونی ب ،داست ،خدا داستی نرد ا ب ،ديم ،خدا ديمنی نرد ا از آنا،
برائت ا بازادي استن .م ،دد برابر يق ا ب،طال عادالت ا ااود مؤمنا ،ا
ن،فرا داست ،ا ديمن ،نمی توانام برخودد كس ،دايته ب،يام .ب ،اد با،
ان ،يق ا افراد خوب ا ب ،خدا ا د ان االاا،ي الهای همبساتگی ا كاوناد
دايته ب،يام ا ،دي ا يم ،ت ننام ااال ت) ا از نفر ا نف،ق ا ظلم ا افاراد
بد ا ديمن ،د ن اظه،د تنفّر ا بازادي ننام ا موضع م ،دد برابر آن ،داين
 .1بقره،آیه.256
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ب،يد ابرائت).
تولّی مطاع ا ي،می «الیّ خدا» بود است ا تبرّي ابهه ااري دد برابار
ب،طل ا ضاللت ا ابّ،دا است.
ام،م دض ،فرمود:
ُ
ُاملاال ّ ينِ اوِالي ُتنَاوااالّبائ ُةا ِحنااع ائنَ؛ 1ا

نم،ل د ن اال ت م ،ا برائت ا بازادي از ديمن ،م،ست.

به ام،م ص،دق فتند :فالنی داستداد يم،ست امّ ،دد بازادي ا برائت از
ديمن،نت ،ضواف است ا ن،توا  .يضرت فرماود :هاها،ت! دداغ مای و اد
2
نسی نه مدّعی اال ت م،ست الی از ديمن ،م« ،برائت» نمیاو د.
ا ن تولّی ا تبّري تنه ،دد مريلص قلبی ا اظها،دات زبا،نی ناسات .موضاع
عملی ياوه ب ،د ا،نبدادي ا يم ،ت ا نصرت از اما،م ياق ا ابهاص ياق ا
مب،دزه ا تق،بل ب ،ستمگرا ا اهل ب،طل ب،يد .دد ي،دثص ع،يودا آن ،نه اهل
تولّی نسبت به يضرت ا تبرّي از ديمن،نش بودند نن،دي ننشستند نه تنها،
دع ،ننند به ،دي اا يت،فتند ا دد ا ن داه ا ،فدا نردناد ا ياهاد يادند.
يب ع،يواد سخن ،دا يضرت ا ن بود:
نُوايلاحناواالكاوانُعَد احناعَداكا؛ 3ا

ب ،هرنه داستداد تو ب،يد داساتی ماینناام ا با ،ديامن تاو
ديمنی میننام.
 .1بحاراألنوار ،ج ،27ص.58
 .2هامن.
 .3عنرصشجاعت ،ج ،1ص.164
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ز ،دتن،مهه ،ی نه خط،ب به أئمّه به ا ژه ام،م يسان میخوانام كر از
اظه،داتی است نه تولّی ا تبرّي دا نش ،میدهد .ا ن خطّ دد ز ،دت ع،يودا
حمَربكَ» ا ان
معبالِاّمناا ا
ااضحتر تباان يده است .ب ،فتنِِ « ِس ٌ
لَاملناسمَلاّكَاواح ٌ
موضع دا نش ،مای دهاام .دد ز ا،دت د گاري نسابت باه اما،م يساان
میخوانام:
اِ ّيناات ّق اّع ُبااِلااللاابزيَرتكَاواِبيبّتكَاواابع ُءااِلااللاا ِحنااع ائكَ؛ 1ا

من ب ،ز ،دت ا محبّت يم ،به آست ،خدا تقرّب میاو م ا دد
كاشگ،ه خدا از ديمن،نت ،بازادي میاو م.

ناز خط،ب به اهلبات می و ام:
«فّعكَاحعكَُ،االاح اع ّوَُ؛ 2ب ،يم ،م ب ،يم ،م نه ب ،ديمن،نت». ،
اظه،د همبستگی ب ،االا،ي خدا ا ادا نرد خط خاود از ديامن ،د ان ا
ائمّه تجلیّ تولّی ا تبرّي است .مگر میيود نسی دم از خدا ا د ن ا كا،مبر
ا ام،م زم  ،بزند الی ب ،ديمن ،ا ن ،داابط يسنه ا داستی ا همادلی
دايته ب،يد؟! مگر میيود نسی منتظر ام،م زم  ،ب،يد الی با ،آنا ،ناه
ديمن آ يضرتاند ديمن نب،يد؟ كس تكلاف اااب «تولّی ا تبرّي» نه از
فراع د ن است چه میيود؟ از نج ،ك يااوص ااقوای ا يااوص ظا،هري دا
میتوا ين،خت؟
اال ت ب ،ام،م زم ،ا برائت از ديمن،نش دد زند ی ك ياوه ب ،د ظهود ا
براز دايته ب،يد .اقتی خط،ب به يضرت مهدي می و ام« :أنَاو ٌّيلالكا،ابع ٌئا
 .1مفاتيح الجنان ،زيارت امام حسني در نيمه رجب.
 .2مفاتيح الجنان ،زيارت جامعه كبريه.
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ِحناع ُا ِّوك؛ 1من ب ،تو اال ت ا همبستگی ا داستی دادم ا از ديمن تو بازادم»
ب ،د بدانام امراز ديمن آ يضرت چه نس،نیاند ا برائت م ،از آن ،چگونه
تحقّق ا نمود كادا مینند؟ آنكه ب ،ديمن ،د ن ا اهالباات داساتی نناد
قطو ً،از اال ت خ،ندا كا،مبر ا اال ت خدا داد میيود.
اال ت ا داستی ب ،اهل يق ا اهل د ن داه دسااد باه داساتی خادا ا
دض،ي كرادد ،د است .نسی نه از مداد تولّ،ي ا ان خ،نادا خا،دج ياود از
اال ت خدا هم بارا دفته است.
ام،م زم  ،دد كی از ن،مهه ،ا توقاو،تش نويته است:
أُاش ِه َُاانّ اُ َُّْاحمنانمّبأُا ِاحنمهُاافمَِنَّ اللاايمّبأا ِحنمهُ اواحالئكتمهُ اوا ُر ُسملهُ اوا
اولاَئهُا؛ 2ا

يم ،دا واه می اارم ناه هارنس ما ،از اا برائات ا باازادي
بجو ام خدا ا فريتگ،نش ا كا،مبرا ا االا ،ئش از اا باازادي
میاو ند.

اال ت ائمه موا،د است .كس ب ،ا ن خ،ندا تولّی دايته ب،يام.

 .1زيارت آل ياسني.
 .2معادن الحكمه ،ج ،2ص.283
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عصر ظهور ،الگو براي عصر غيبت

همه دد كی ا ن هستام نه بدانام چه ب ،اد بكناام؟ چگوناه ب ،اد ب،ياام؟
زند ی ه ،ا داابط م ،چگونه ب ،د ب،يد؟ اضع فرهنگی ا د نی ا اقتص،دي ما،
چگونه ب ،د ب،يد؟ مُدل خوب ا الگوي من،ساب باراي اك زناد ی ا ادهآل
چاست؟
نو ده ،ی نه براي عصر ظهود دادهاند ا ا ژ یه ،ی نه دد زم ،يضود ا
ي،نمات ام،م عصر ا ،دا اا ا ااض،ع ا،موه از آ برخودداد خواهند بود
میتواند «نقشص داه» به يس،ب آ د ا باراي ما ،هام سرمشاق ب،ياد چاه دد
زند ی فردي چه دد يم ،ت ااتما،عی .باه برخای از آ ا ژ ایها ،ايا،ده
میيود:
مهدي از اصح،ب خو ش كام ،ا باوت می اارد ناه سارقت ا فسا،د
نكنند مُحرمی دا نكشند ير می دا هتك نكنند از آلود یه ،بپرهازند امار
1
به موراف ا نهی از منكر ننند ا....
اقتی ،دا اا مأمود به چنان دفت،دياند كس ا،موه ب ،د از امناّت عدالت
سو،دت ا دف،ه ا مونو ّت برخودداد ب،يد ت ،يباه ،دا اا ردد.
 .1ر ک :بحث «همچون ياران مهدى» در بخش «اوصاف منتظران».
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دد آ داز ،د دف،ه م،دي ا عدالت اقتص،دي ا ااتم،عی ا افود نومته،ي
الهی همه ا ،دا خواهد رفت .فقار ا نا،زمندي ،فات نخواهاد ياد .ساطح
زند ی ه ،چن ،ب،ال خواهد دفت نه دد داد ا ستده ،مسلم ،از غار مسلم،
سود نخواهد رفت.
سنّت محمدي ايا ،خواهد شت .تحر فه ،از چهرة يقا ،ق د نای زداده
خواهد يد .مو،دف اسالم ا ايك،م از ،د دفتص يارع ا يقا ،ق كنها ،د ان
آ چن ،داين خواهد يد نه بوضی میكندادند ام،م زما  ،د ان تا،زهاي
آادده است .همص داادي ه ،به عدالت خواهد باود .دياد علمای ا صانوتی از
ا ژ ی ه،ي د گر آ دادا است .هام عقال ها ،دد سا ،ص عن ،ات يضارت
مهدي به نم،ل میدسد هم سطح دانشه ،ب،ال میداد .مو،دف اهلبات
سترش فوق الو،ده اي خواهد ،فت .مس،اد بزد ی س،خته خواهاد ياد ناه
همه ك ،گ،ه نشر دانش خواهد بود .مردم به عبا،دت ا د ان داي مایآادناد
نم،زه ،به ام،عت بر زاد میيود نانهه ،برطرف میيود ا صلح ا داساتی
دد دله ،ا،ي می ارد .دل ه،ي ماردم دد صاالبت ا اساتوادي چاو ناوه
میيود.
ع،طفهه ،نسبت به هم ز ،د میيود .داهه ،امن می ردد ا مردم دد امناّات
قض ،ی به سر میبرند .خو ه ،به ن،يق د خته نمیيود .امناّت اه،نی يتّای
دنا،ي ياوان،ت دا هم فرا می ارد ا به اصطال رگ ا ماش ننا،د هام ا
مصو از يمله میم،نند .زمان از چن ،امناّتی برخودداد میيود نه زنی تنه،
از ا ن سوي دنا ،به آ سو ا از ياره به مكّاه مایداد ا از نسای ااز خادا
نمی ترسد .بات الما،ل كسا ،ا ع،دالناه ماا ،ماردم تقساام مایياود.
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ثراته،ي زمان نزد ام،م زم ،رد میآ د .اسالم يكوه ذيتص خاود دا با،ز
می ،بد .دادند  ،زن،ت دد كی نسی می ردند نه به عنوا فقار ا نا،زمناد
به اا زن،ت بدهند ا كادا نمیننند .يهره ،ب ،عدل ا ايسا ،آبا،د مایياود.
دانق نش،ادزي ا سرسبزي زمان ا فرااانی ب،دا ا سري،دي داده ،ا چ،هه،
از آب ا كرب،دي ددخته ،ا افزا ش دامها ،از ا ژ ایها،ي د گار آ دادا
است .بام،دي از مردم داد میيود .هراس از دل ياوا ،بردايته میياود ا
دد دل ديمن ،ا ،می ارد....
چه چشمانداز ز ب ،ی ا چه ا،موص آدم،نی ا مطلوبی! همص ا نه ،دد داا ،ت
1
مربو به عصر ظهود ام،م زم  ،آمده است.
ا ر بخواهام سمت اري زند ی فردي ا ااتم،عی م ،به سوي آ «ا،موص
آدم،نی» ب،يد ب ،د بكويام دد يدّ توا ا ظرفاات ا فاراهم باود يارا ط
همان ا ژ یه ،دا فراهم س،ز م.
الگوي م ،دد عصر غابت ب ،د چشمانداز عصر يضود ب،يد.
انس ،ه ،از نظر فكر ا اخالق دد سطح ب،ال مواشت مردم فاراهم ا دا باه
داه قسط ا عدل ا تأمان نرامت انس ،ه ،دد دستود ن،د داناق اقتصا،دي ا
ديد فرهنگی ا صلح ا امناّت برقراد ب،يد.
ا،موص م ،ا ر چنان تاليی دا دايته ب،يد دا به ساوي «ا،مواص مهاداي»
است.

 .1در اين زمينه ر.ك« :چشماندازى به حكومت مهددى» ،نجرم الردين طبىسر و «عرصد زنددگى» ،محمرد
حكيمى.
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انتظار فرج

دد سخن ،يضرت دسول آمده است:
أفضْاال ِعبَد ِةاانتظَ ُراالفع ِا؛ 1انتظ،د فرج برتر ن عب،دت است».
« ُ
قر ه،ست نه ابهاص ياق ا كااراا عادالت دد اقلاات ا محراماّات ا
مظلوماّتاند .الی ا ن اضع هماشگی ناست ا داز شا ،ش ا فارج باراي
اهل ا م ،خواهد دساد .دازي نه ب ،ظهود ام،م زم  ،يق غلبه ا كارازي
می ،بد ا ا ن تنگن،ه ،ا مظلوماّته ،برطرف میيود ا مؤمن ،عزّت ا اقتداد
می ،بند ا ستمگرا ا مفسدا ا اه،نخوادا ذلال ا ن،بود مایياوند .ا ان
ايس،س ايس،سی مثبت ا س،زنده است.
مسلم ،ااقوی ب ،د چشم به داه چنان دادانای ب،ياد ا خاود دا باراي آ
آم،ده نند .ا ن انتظ،د دد همص اد  ،ا اقوام ااود دايته ا دادد ا قر ه،ست
نه مالاو ه ،دل بیقراد ا ع،يق چشم به داه آمد انس،نی بزدگ ا الهی از
خ،ندا كا،مبرند ت ،ب ،آمدنش اه ،به س،م ،برسد ا عدالت اها،نی يا،نم
يود.
 .1بحاراألنوار ،ج ،52ص.125
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طلوع مینند آ آفتا،ب كنها،نی

زسمت مشرق اغرافاا،ي انسا،نی

تو ی به،نص آ ابره ،نه می ارند

با ،نه ص،ف يود ا ن هواي ب،دانی

دد داا ،ت بسا،دي عالاه بر اصل انتظ،د فرج ا فضالت ا ثواب آ توصاه
يده نه براي فرج آ موالي غ ،ب از نظر دع ،نناد .از املاه دد ياد ثی از
يضرت مهدي چنان نقل يده است:
اُ ِ ِاِثوااال ّ عَءابِتع اِْ االفع ِا،افَِنَّ ايفاذلكافع كَُا؛ 1ا

براي توجال فرج بسا،د دع ،نناد ز را همان موااب فارج ا
ش ،ش يم،ست.

انتظ،د فرج نش،نص نم،لاو ی م،ست ا دع ،براي فرج واه عشاق ما ،باه
عدالت ا ا م ،ا يقّاست.
از زم ،ام،م ،موصوم فرهنگ انتظ،د دد ما ،ياوه دااج داياته ا امااد
دايتند نه آ «مهدي موعود» دا ي،هد ب،يند ا ،دي ننند .انتظا،د ما ،دا از
أس میده،ند ا به تالش ا زمانهس،زي اا میدادد.
ام،م علی فرمود:
ِ
للا؛
املنتظ ُع ِاألحعِنَاَُمل ُتش ِّاي ِطا ِب ِح ِهايفاسباِْ ا ِا

2

نسی نه منتظر امر ما ،ادالات ا ي،نماات) ب،ياد همچاو
نسی است نه دد داه خدا به خونش غلتاده ب،يد.

 .1منتخب األثر ،ص.268
 .2بحاراألنوار ،ج ،52ص.123

بخش سوم :اوصاف منتظران 139 

اميد به آينده

آ چه به انس ،انگازة يا،ت ا تالش ا خدمت مایدهاد «امااد» اسات.
آن ،نه به آ ندة بشر ت ا اه ،اماداادند داياص بهتري دادند ا سختیه ،دا
به اماد دساد به نج،ت ا ده ،ی تحمّل میننند ا صبود ا مق،اماند.
ب،غب،ن ،سردي دي م،ه سی داز است آخر
نوبه،د ا نغمص مرغ خوش الح ،خواهد آمد
1

خدااند اعده داده است نه مستضوف ،ص،لح اادث زمان خواهناد ياد.
ا ن آ ه به دادا ظهود ام،م زم ،ا يكومت قسط ا عادل اا تفساار ياده
است .كس نب ،د دچ،د أس ا افسرد ی يد ا دسات داي دسات ذايات ا
تم،ي ،ر سلطص ظ،لم ،ا مظلومات ا محرامات مؤمن ،ا مستضوف ،بود.
اعدة خدا براي آ ندة داين انس ،ه ،قطوی ا تخلّفن،كذ ر است .عقاده به
صدق اعدة الهی دا اماد دا دد مؤمن ،زناده نگاه مایدادد .ياد ثها،ي
متودّد از كا،مبر خدا نو د دهندة ام،مت منجی انس،نه ،است از املاه ا ان
يد ث نه فرمود:

الصالِ ُحو َن( ،انبياء ،آيه.)105
 .1أَ َّن األَ ْر َض يَ ِرث ُ َها ِعبَا ِد َي َّ
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للاار ُ الًا ِحنااهِْاباتياميألهَاع الً؛ 1ا
لوالَايبقا ِحناال ّ ِهعااِالّايو ٌمالبع ا ُ

يتی ا ر از ك داز از داز ا،د با،قی نم،ناده ب،ياد خدااناد
متو،ل مردي از خ،ندا من برخواهد انگاخت ت ،زمان دا كر از
عدل ا داد نند.

ياوص منتظر هر ز نوماد نمیيود ا زند اش سري،د از اماد باه بهارازي
نه ،ی انس ،ه ،ا ي،نماّت قسط ا عدل است ا ا ن امااداادي اا دا مصامّم
بر تالش ا ب ،انگازه براي يا،ت ا زمانهس،زي براي آ دادا مایسا،زد .از
خواسته ه،ي م ،دد يابها،ي ما،ه مبا،دك دمضا ،آ اسات ناه توفااق
خدمتگزادي دد دالت نر مص ام،م زم ،دا دايته ب،يام ا چنان می و ام:
ا

اللّهَاانَّانا اعغا ُباإلاكايفادولةاُعميةاتُ ِع ُّزبِهَاالسمالماواأهلمهُ اواتُم ِذ ّلابِهمَا
ال ّنفممَقاوااهل مهُااوات عل ُنممَافاهممَا ِحممناال م ُّاعَ ِةاالاطَع ِتممكاواالقممَد ِةاالا
سبالك...؛ 2ا

خدااندا م ،به دد ،ه تو خواسته ا دغبتما ،دالات نر ماه اي
است نه به سبب آ اسالم ا مسلم،ن ،دا عزّتبخشی ا نف،ق
ا من،فقان دا خوادس،زي ا م ،دا دد آ دالت از دعاوتگرا باه
ط،عتت ا از دهبرا به داهت قراد دهی.

اقتی ا ن آدم ،دا براي عصر ظهود دد دل ا دد سر میكرادانام كااش از
آمد آ يضرت هم ب ،د دد همان داه بكويام ا دعوتم ،به داه خدا ا د ن
خدا ا اط،عت خدا ب،يد.
 .1غيبت طوىس ،ص.46
 .2مفاتيح الجنان ،دعاى افتتاح.
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امّ ،ا ننه ا ن آدزا نی تحقق می ،بد نمیدانام الی امادااد م.
دد دع،ي عهد كس از آ نه از خدا میخواهام ناه ظهاود ا يضاودش ا
توجال دد فراش ش ،شی براي امّت ب،يد ا غمه ،ا خوفه ،به يا،دي ا
ا منی مبدّل يود می و ام:
«اِنّهَايع اونهابعا اًاوانعاهُااعيباًَ؛ 1آن ،آ دا داد میبانند الی ما،آ دا نزد اك
میبانام».
ما ،موج يوادث باه نا،م ادطاص غام

از آ خويام نه ا ن بحر دا ننا،دي هسات

چو داز ا يب سر داه تو الله ماینا،د م

2

بااه ا ااننااه زاد بااا ،ی اماااداادي هساات

 .1هامن ،دعاى عهد (برگرفته از قرآن ،معارج ،آيه.)6
 .2عباسعىل اسفريزى.

  142زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

شناخت حجت خدا

دد داا ،ت باشم،دي سخن از «ين،خت يجّت خدا» به ما ،آماده اسات ا
ا ننه زمان از يجّت خ،لی نمیم،ند ا هرنس بمارد ا ام،م زما ،ا يجات
1
دادا خودش دا نشن،سد به مرگ ا،هلات از دنا ،دفته است.
هر انس ،مكتبی ب ،د يجته،ي خدا دا بشن،سد ونی آ چه دا نه خدااند
به عنوا الگو ه،دي يجّات ا دلاال قاراد داده ا تبواّات از آ ها ،دا الزم
س،خته ا به اسالص آ ه ،دد قا،مت ب ،انس ،ايتج،ج ماینناد .قارآ ايای
عقل كا،مبرا ا ااصا ،يهدا انس ،ه،ي كا،ك ا ...هماه يجّات الهایاناد.
هر ك از ام،م ،موصوم يجّت الهیاند ا ام،م عصر ناز «يجّت الهی» است.
اا دا ب ،د ين،خت به اا ا م ،دايت مطاع فرم،نش بود ا سخن ا عمال اا
دا براي خود يجت يرعی ا سند الهی قراد داد.
دد دع،ي عصر غابت كس از ددخواستِ يان،خت خادا ا يان،خت كاا،مبر
توفاق ين،خت يجّت خدا دا میطلبام.

 .1ر.ك :اصول كاىف ،ج ،1كتاب ال ّحجة.
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اللّهَاع ِعفّنيا ُح َّاتك،افإنّكااِناالاَااتُع ِّعفنيا ُح ّ تكاضلل ُااعناديني؛1ا ا

خدا  !،يجت خود دا به من بشن،س ،چرا نه ا ر يجّتت دا به
من نشن،س،نی از د نم مراه میيوم.

ياوص منتظر ب ،اد «اما،مين،سای» ا «يجاتين،سای» دا دد برن،ماهها،ي
فرهنگی مداام خو ش قراد دهد ا نسابت باه مقا،م ا ا ،گا،ه ام،ما ،باه
خصوص يضرت مهدي ا فض ،ل ا من،قبشا ،ا تا،د خ زناد ی ا ساارة
عملیي ،سخن ،ا دهنموده ،ش ،مط،لوه ا تأمّل ا اطالع نا،فی داياته
ب،يد ا ا ن مو،دف دا به فرزندا ا خ،نوادة خود هم با،موزد ا چن ،نشود نه
نسل امراز از دانشمندا ا هنركاشگ ،ا ادزيك،دا ا ...يان،خت دقااق ا
د ز دايته ب،يند امّ ،نسبت به يجت الهای ا اما،م عصار يان،ختی نداياته
ب،يند  ،مورفتش ،بسا،د اندك ا ن،قص ب،يد.
ين،خت يجت خدا مخصوص عصر ائمّه ناست .امراز هم «يجتين،سی»
ك اظافه است .ام،م زما  ،خاودش يجّات اسات ا دد عصار غابات
فقه،ي د نين،س دا يجّت خود بر مردم قراد داده است.
ين،خت يجت دد عمل هم ب ،د تأثار بگذادد ا اند شاص انسا ،ا عمال ا
مواضوش ب ،اله،م از يجته،ي الهی ب،يد.
يجتين،سی تنه ،به ين،خت ناست بلكه ا م ،ا اعتق،د به ام،متِ أئمّه ا
كاراي از آن ،هم از آ است.

 .1اصول كاىف ،ج ،1ص337؛ مفاتيح الجنان ،دعا در غيبت امام زمان.
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ام،م ب،قر فرمود:
هرنس بدا ام،م بمارد مر ش مرگ ا،هلی اسات .ا هارنس
بمارد دد ي،لی نه ام،مش دا میين،سد براي اا ضردي ندادد ناه
ا ن امر اي،نمات ا اال ت ام،م) الو بافتاد ا ،باه تاأخار افتاد .ا
هرنس بمارد دد ي،لی نه ام،م خود دا میين،سد همچو نسای
1
است نه همراه «ق،ئم» دد خامص ااست.

 .1اصول كاىف ،ج ،1ص ،371حديث.5
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عهد و پيمان با موال

دابطص م ،ب ،كاشوا  ،الهی بر اس،س عهد ا كام ،است .اقتی ام،مت آن،
دا كذ رفتها م براي اط،عت ا فرم،نبردادي ا تسالام باود دد برابار ااامارا
ااراي دستوده،ي آن ،ا فدا نرد م،ل ا ا ،دد ا ن داه عهد بستها م.
امراز ا ن عهد ا كام ،ب ،يضرت مهدي است .كی از دع،ه،ي ماودد
سف،دش «دع،ي عهد» است نه از ام،م ص،دق نقل يده ا ي،اي بساا،دي
از مو،دف ااالي د نی ا كاوند ب ،ام،م ا توهّد دد برابر اال ت ا تجد د كاما،
ب ،ااست ا توصاه يده نه هر داز صبح ب ،خواند ا ن دع ،عهد خو ش با،
موال م ،دا تجد د ننام 1.ام،م ص،دق فرماود :هارنس ا ان عهدن،ماه دا
چهل صبح بخواند از ،دا يضرت ق،ئم خواهد بود.
دد ا ن دع ،به ام،م عصر سالم ا دداد میفرساتام ا با ،اا عهاد ا كاما،
ماایبنااد م نااه از اا،ادا ا ماادافو ،اا ا كاشاات،زا دد ااااراي فرماا،نش ا از
يه،دتطلب ،دد دن،بش ب،يام ا ددخواست میننام نه ا ر كااش از ظهاود آ
يضرت مرگ م ،فرا دساد خدااند بر م ،منّت نهد ا دد عصر ظهود م ،دا دابا،ده
زنده نند ت ،ب ،يمشاري آخته از نا،م نفنكوش ا آم،ده ا لباّك او دد داه اا دد
 .1بحاراألنوار ،ج ،53ص95؛ مفاتيح الجنان ،دعاي عهد.
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دن،بش اه،د ننام ا از توفاق د داد چهرة نودانیاش بهارهمناد ب،ياام ا اا دا دد
سترش عدالت اه،نی ا ايا،ي سنته،ي فراموش يدة د ان ا از باان بارد
ب،طل ا برقراد س،ختن يق ا ،ديدس،نی به مظلوم ،ا بیكن،ه، ،دي برس،نام.
ياوص منتظر می و د:
ايفاهذااالاوماوايفاُ ُِّْايموماعهم اًاواعقم اًاواباع ًمةايفا
اللّهَااِ ّينااُ ا ِّادُالهُ
ِ
راباتي؛ 1ا

خدااندا من امراز ا هر داز ا ن عهد ا كام ،ا باوت دا ناه
بر رد من است ب ،اا تجد د میننم.

 ،همان مضمو دا ب ،تو،بار د گري دد دع،ي عهد میخوانام نه :خدااندا!
من سحر ،ه امراز ا ت ،اقتی نه زندهام همه دازه عهد ا كام ،ا باوات با،
موال م دا تجد د میننم ا عهد میبندم نه از آ داي ردا نشوم كس مرا
از املص ،ادا ا مدافو ،ا مجر  ،ااامرش قراد بده.2...
ا ن عهد ا كام ،تك،لافی سنگان بر داش م ،می ذادد.
عهد بستن ا كام ،يكستن داد از اوانمردي ا ا ما ،اسات .كاس ب ،اد
همواده دد ،د ا خ،طرم ،ب،يد نه چنان كام،نی ب ،موالي خو ش بستها ام.
السالماعلاكا
خود ام،م زم ،دد دع،ه ،ماث،ق الهی ب ،مردم به يم،د آمده استّ « :
يَاحاثَقا ِ
للااالّذ ااخذهُاواوُّ هُ».

3

نسی نه آدزا دادد دد زمرة ،دا آ يضرت ب،يد ب ،اد صاالياتها،ي
 .1مفاتيح الجنان ،زيارت امام عرص پس از دعاى ندبه.
عشت ِمن ايّامي عهدا ً و عقدا ً.)...
 .2دعاى عهد( :اللّهم اين اجدّد له يف صبیحة يومي هذا وما
ُ
 .3مفاتيح الجنان ،زيارت آل ياسني.
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«انص،د ق،ئم» دا دد خود كد د آادد.
طبق داا ،ت متودّد اقتی ام،م عصر ظهاود نناد ا،دا ، 313ناهاش از
اطراف اه ،به اا میكاوندند ا ب ،اا عهد ا كام ،میبندند .دد كی از ا ان
عهدن،مه ه ،نه ساّد بن ط،ااس نقل نرده است ا ن مض،مان آمده نه آنا،
ب ،ام،م خو ش باوت میننند نه:
دزدي ا زن ،نكنند آدم نكشند ير م ايخ،ص محترم دا نشكنند باه
مسلم،نی فحش ندهند به خ،نهاي هجوم نبرناد نسای دا ااز باه
يق نزنند خود دا با ،طاال ا لبا،س ابر شام نا،دا ناد مساجدي دا
خراب نكنند داهزنی ا يرامخوادي ا ظلم به تاام ا ا جا،د نا،امنی
نكنند يراب نخودند خا،نت نكنند كام ،نشاكنند ايتكا،د نكنناد
خونی دا به ن،يق نر زند لب،سها،ي زبار ا خشان بپوياند غاذاي
س،ده بخودند به اندك قن،عت ننناد دد داه خادا اها،دي ي ،ساته
1
ننند خويبو ب،يند ا از كلادي كرهاز ننند....

ا ن باوت ن،مه ا منشود ماثا،ق ناه ماا ،ا،دا آ يضارت ا اا بساته
میيود براي همص منتظرا دد عصر غابت هم ك ساند ا منشاود علمای
است ا بند بند ا ن عهدن،مه ا امث،ل آ ب ،د دد زناد ی فاردي ا ااتما،عی
آن ،تحقق ا تجلّی دايته ب،يد ت ،لا،قت «سرب،زي ام،م زم » ،دا دايته ب،يند
ا دد زمرة منتظرا داستان اا به يم،د آ ند.

 .1املالحم و الفنت ،ص154؛ منتخب األثر ،ص.469

  148زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

اصالح جامعه و مبارزه با مفاسد

عصر غابت عصر بالتكلافی ا بیمس ولاتی ناست.
ا ر يضرت مهدي براي اصال اه ،ا مب،دزه ب ،فس،د ا ظلم دد سطح
اتی قا،م خواهد نرد منتظرا دالت مهداي ب ،د دد يدّ توا ا امك،ن،ت ا
فراهم بود يرا ط دد اصال ا،موه ا مب،دزه با ،مف،ساد بكوياند ا هما،
هدف متو،لی مهداي دا دد مقا،س نوچكتري محقّق س،زند هار قادد ناه
میتوانند.
از بردسی داا ،ت بر میآ د نه ياوص منتظر دد عصر ي،نماات ساتمگرا
نب ،د تسلام زاد يود ا دد يرا ط فرا ار ياد فسا،د نب ،اد باه ن،ها ،ا
مف،سد آلوده ردد ا ب ،سترش ن،ه ،ا تب،هیه ،نب ،د از اصاال ماأ وس
يود ا زمانه دا براي د ندادي متد ّن ،ا عمال باه اظا ،ف د نای دا باراي
مؤمن ،فراهم س،زد .تمهاد ا يرنتِ زمانهس،ز براي ظهاود ااز با ،اصاال
1
خو ش ا ا،موه دد يدّ توا ق،بل تصوّد ناست.
ا ر سالی ا،دي يود  ،دد اثر ب،دش برف سنگان داهی بسته يود ا ،دد
اثر آتشسوزي خ،نهاي دد ن،م يولهها ،باراد هرچناد دد انتظا،د ناراها،ي
 .1نک :بحث «زمينهسازى و متهيد» در همني بخش.
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امداد ر ا آتشنش ،ب،يام الی ت ،آمد آن ،ب ،د از همص ظرفاّت ا توانا ،ی
خو ش براي الو اري از ا رانی ه،ي سال  ،ب،ز نرد داه  ،خ،موش نرد
آتش استف،ده ننام .ا ن هم تكلاف يرعی است هم يكم عقلی.
كس بیتف،اتی نسبت به فس،د ا،موه ا ساترش نا،ه ا ساتم از اخاالق
منتظرا ناست.
ا ر دع ،ننام نه از ،دا ا انص،د يضرت مهدي ب،يام كاش از ظهاود
هم ب ،د اا دا دد داه هدف مقدس ا اه،نی نه دادد نصرت ا ،دي نناام ا
ن،د دا براي يضرتش آس ،تر س،ز م نه ا ننه ب ،دامن زد به مف،سد ن،د دا
ديوادتر ننام .نس،نی نه موتقدند ب ،د بر دامنص ن،ها ،افازاد تا ،يضارت
زادتر با ،د ايتب،ه میننند ا دچ،د «اعوا،ج فكاري»اناد .ا ان تفكّار هماص
مب،دزات ت،د خی مصلح ،دا باراي اياا،ي عادالت ا از باان بارد ساتم ا
انحراف،ت ز ر سؤال میبرد ا دد عصر غابت تكلاف امر به موراف ا نهی از
منكر ا دف،ع از ايك،م اسالم بر زمان میم،ند دد ي،لی نه ام،م عصر باه
ا ن داضی ناست.
ام،م خمانی فرمود:
م ،منتظرا مقدم مب،دنش مكلّف هساتام تا ،با ،تما،م تاوا
نويش ننام ت ،ق،نو عدل الهی دا دد ا ن نشود الیّعصر
1
ي،نم ننام.

 .1كلامت قصار (مؤسسه تنظيم و نرش آثار امام خمينى) ،ص.47

  150زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

دعا براي ظهور

كی از اظ ،ف ياوه دد دادا غابت ام،م زما«  ،دعا ،باراي ظهاود»
است .ا ن ن،د عالاه بر ا ن نه كاوند منتظرا دا ب ،كاشواي موعاود تقو ات
مینند از آ ا ،نه خدااند اعده داده نه دع،ه،ي نا ،شگرا دا اا،بت نند
بیيك ا ن دع،ه ،دد فراهم يد زمانص ظهود مؤثّر است.
اقتی امتّی به دد ،ه خدا دع ،میننند ت ،فرج دا نزد ك نند ا آ منجی دا
برس،ند ا ن خواسته دد دع،ه،ي فردي ا اموی مطر میيود ا يوق د داد
دا می افزا د ا منتظر دا هم آم،ده ا ي ،ستص آ دادا میس،زد .ام،م زم ،دد
ن،مه اي نه به ن ،ب خ،صّ خود محمد بن عثم ،نويات فرماود ناه باراي
توجال فرج بسا،د دع ،نناد چرا نه ا ن براي خود يم ،هم فرج ا شا ،ش
1
است.
دع،ه،ي متو ددي براي ادتب ،مونوي ب ،آ يضرت نقل يده اسات .دعا،
براي سالمتی ا يف،ظت ا كشتاب،نی الهی از آ يضارت كای از دع،ها،ي
موراف ا دا ج است (اللّهَاُنالولاّكاالي ّاةابنااليسمن )...ناه دد ضامن آ دعا،
براي ظهود ا برك ،ی يكومت عدل هم آمده است .دع،ي فرج (الهياعظَُاالبالءا
 .1منتخب األثر ،ص.268
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وابعحاالخفَء )...ناز نه خواند آ ثواب دادد ب،ز هم توسّل باه آ يضارت ا
ددخواست ش ،ش است .دع،ي مفصّلی نه خ،صّ دادا غابات اسات ا با،
ا ن توبار آغ،ز میيود« :اللّهَاع ّعفنيانفسك 1»...خواستهه،ي ون ،و ا فرااانی
دد مودد ام،م زم  ،ا ثب،ثقدم دد داه ا ن عقاده ا توفاق د داد ا تشرّف ا
دع ،براي سالمتی آ ااود عز ز همچنان ددخواست توجاال دد فارج اا ا
فرا دساد عصر ظهود آ كاشواي غ ،ب است.
مجموعص ا ن متو دع ،ی ا اي،د ث توصاه نننده باه دعا ،باراي فارج ا
ظهود میدس،ند نه ك منتظر ب ،د كی از خواستهه،ي قلبیاش ظهود آ
يضرت ا فرج موال ا ك، ، ،فتن عصر غابات ا بركا ،ی يكوماتِ الهای ا
قسط ا عدل ب،يد .چنان خواستهاي طبو ً،منتظر دا هم دد همان خط ا مسار
قراد میدهد چو نه دع ،ب ،د نش ،دهندة خواستص قلبی ا ددانی دع ،نننده
ب،يد .نسی هم نه براي ظهود يضرت دع ،مینند ب ،د خود دا براي ز ستن
ا تالش ا اه،د دد آ عصر آم،ده نند ا ا ن آم،د ی همراه ب ،اصال نفس
ا اصال اضع زند ی ا هم،هنگی ب ،خواستهه،ي ام،م موصاوم اسات .كاس
دع ،براي ظهود براي دع،ننند  ،هم س،زنده ا تربات نننده است.

 .1كامل الدين و متام النعمة ،ج ،2ص.512

  152زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

اي قبلاااص قساااط ا نوباااص عااادل

اي محااااود د اااان ا دا قاااارآ

تاااااو داز فراتااااار از باااااا،نی

اي اعااادة سااار باااه مهااار ااازدا

باا،زآ نااه اهاا ،كاار زآيااوب

اااااارد زيكومااااات توسااااا،م،

تااا ،د شا اص فتناااههااا ،بخشاااكد

تاا ،عمااار ساااتم دساااد باااه ك ،ااا،

 .1برگ و بار ،ص.120

1
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شهادتطلبی

دد فرهنگ ياوی «انتظ،د» همراه ب« ،يه،دت طلبی» دد نا ،شه ،ا آدزاه،
ا خواستهه ،به چشم میخودد.
سريت ياوه دا ب« ،خو » ا «يم،سه» ا «يه،دت» دقم زدهاناد .محبات ا
عشق به ا،نب،زي ا فدان،دي مینش،ند ا دلب،ختص ع،يق فدا نرد اا ،دا
اسالص تقرّب به محبوب میداند ا ا ن آماوزهاي اسات ناه دد ماتن د ان ا
تو،لام قرآنی نهفته است.
قرآ نر م دد اصف مؤمن ،داستان میفرم ،د:
آن ،دد ابههه،ي نبرد با ،نفا،د يارنت مایننناد ا چشام
امادي ، ،به كارازي است  ،به يه،دت ونی چشم انتظا،د
1
كی از ا ن دا خوبیاند« :ايدي الحُسْنَاَاْن».

ا ن د د ،ه دد اصح،ب دسول خادا باود دد يااوا ،ك،نب،ختاص دنا،ب
امارمؤمن  ،ااود دايت دد ،دا فدان،د سادالشهدا  بود ا دد اصح،ب
يضرت مهدي ناز ااود دادد .مؤمن طبق آ ص قرآ ب ،خدا مو،مله مینند
 .1توبه ،آيه.52

  154زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

ا دد برابر بهشت ا،ادا از م،ل ا ا ،خو ش دااطلب،نه ا ع،يق،نه می ذدد
1
ا ا ر به يه،دت برسد خويح،ل است.
انتخ،ب آ ،ه،نص مرگ دد داه خدا ا هدف الهی ا استقب،ل از يه،دت دد داه
سو،دت هم« ،يه،دتطلبی» است نه به عنوا اك فرهناگ متوا،لی دد
زند ی منتظرا ب ،د ااود دايته ب،يد.
مرگ ا ر مرد است و نزد من آي
ماان از اا عمااري ساات،نم ااا،ادا

ت ،دد آغويش فش،دم تنگ تنگ
اا زمن دلقی ست،ند دنگ دناگ

2

اقتی يضرت علی انبر دد مسار نربال از زب ،كدد يناد نه فرمود« :انَا

َّللاواانَاالاهارا عون» ا سبب آ دا كرساد يضرت فرمود :ه،تفی دا ينادم ناه
می فت :ا ن ن،داا میداد ا مرگ هم دد كی آ است .كرساد :كادد اا! ،
مگر م ،بر يق ناستام؟ فرمود :چرا .فت :كس م ،دا ب،نی از مرد ناست (الا
نُبَيلابِمَمل ِ
وت) 3.يضرت ق،سم ناز يب ع،يودا نسبت به نشته يد ا يه،دت
فرمود :اَيلی مِنَ الوَسل مارگ دد نظارم ياار ن تار از عسال اسات ا ان
فرهنگ به منتظرا داستان هم میدسد ا از يه،دت دد داه خدا اساتقب،ل ا
آ دا آدزا میننند .دد كی از ز ،دته،ي يضارت مهادي چناان آماده
است:
واا علنيا ِحناامل ُستشه يناابنياي ي ِاه،اطَئِعًَاغريا ُحكعه...؛ 4ا
هللا اشْ َ ََتى ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني أَنف َُس ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُهم ِبأَ َّن لَ ُه ُم ال َجنَّة( ،توبه ،آيه.)111
 .1إِ َّن ّ َ
 .2اقبال ّلهوري.
 .3لهوف ،ص.26
 .4مفاتيح الجنان ،زيارت پس از دعاى ندبه.
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خدا  ،مرا از آن ،قراد بده نه دد دن،ب يضرت مهدي از داي
اط،عت ا عالقه نه انراه ا ن،خوي ،ندي به يه،دت میدسند.

خط اه،د ا يه،دت دد دن،ب الیّ خدا ا به امر يجّاات الهای از الفبا،ي
ااّلاص انتظ،د مثبت ا س،زنده است ا دد تفكّرا ب،اد ياوی انتظا،د آماد اما،م
زما  ،باا ،آدزاي كاكاا،د دد خادمتش ا يااه،دت دد داه اط،عاات فرماا،نش
همبستگی دادد .زند ی منتظرا ب ،د تمر نی ب،يد براي نسب آم،د ی براي
ا ن اه،د مقدّس دد داه خدا ا د ن.
دد دع،ي عهد هم كی از خواستهه ،همان آدازي ياه،دت دد كااشداي
آ يضرت است« :وامل ُستشه ينابنياي يه».
ا ن خواسته ا آدزا ا دع ،اقتی ادزش دادد ناه از عماق اا ،برآ اد ا از
ا م ،داسخ سرچشمه بگارد نه آنكه لقلقص زب ،ب،يد!

  156زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

صبر بر هجران و حفظ ايمان

ام،م يسن عسكري فرمود:
ق،ئم كس از من فرزند من است .ااست ناه دد سااره ا داش
كا،مبرا خراج می نند ا غابتی دادد نه به سبب طول مادّت
دل ه ،دا قس،ات می ارد .تنه ،نس،نی دد داه ا ما ،باه اا كا،
برا ،میم،نند نه خدااند ا م ،دا دد دله ،ش ،ثبت نارده ا
1
ب ،دايی از ا،نب خو ش تأ ادي ،نرده است.

منتظرا زنده به عشقاند ا ي،داب به اماد ا ث،بتقدم به ا م. ،
ا ر ا ن عشق ا اماد ا ا م ،دا از دست بدهند رفت،د كوچی ا بیهادفی
میيوند.
دادا ادا ی از يجّت موصوم الهی ك «آزم ،ش الهای» اسات .تحمّال
دنج هجرا ا غم دادي هرچند براي ياوا ،هواداد ا ع،يق ،چشم انتظ،د
ديواد است امّ ،اموی هم دد همان آتش فاراق ساوخته ا كختاه ا ن،مال
می يوند .ا م ،ا اعتق،د بوضی هم دد همان دادا به محك زده میيود ا
افراد تصفاه میيوند.

 .1منتخب األثر ،ص.274
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دد داا ،ت بسا،د ،د از «غابت طوالنی» آ يضرت ياده اسات ناه ااز
مؤمن ،خ،لص ا ص،يب ،عقادهها،ي اساتواد بار آ ا ما ،ا با،اد اساتواد
نمیم،نند .بوضی هم ب،اد خود دا از دست میدهند ا دچ،د يك میيوند.
ا نك م ،دد عصر ا ن آزم ،شام .ام،م ن،ظم دادا غابت دا عصر آزمو
1
ن،ماد« :اِّنّ َا ِهيا ِحين ٌةا ِحناا ِ
للاااحتينابهَاخلقهُا».
كاراا يضرت موسی دادي از موس،ي نلام دا دد مدّت سای داز ناه
ماو،د اا براي من،ا،ت ب ،خدا دد نوه طود بود تحمّل نردند .امّ ،همان نه باه
امر خدا ده داز باشتر طول نشاد عدّهاي به ترد د افت،دند ا نا،فر شاتند ا
وس،لهكرست يدند .امّ ،ياوا ،ا كاراا يضرت محمد باش از هزاد س،ل
است نه به اماد تحقّق ا ن اعادة الهای دادا غابات دا صابودانه تحمّال
میننند .نسی نه دچ،د ترد د يود ب،خته اسات .كاس ب ،اد ا ان عقااده دا
همچو وهري رانبه ،از دساتبرد ياكّ،ن ،ا ترد ادافكن ،ا غا،دتگرا
عق ،د يفظ نرد ت ،يب هجرا به صبح اص،ل كاوند بخودد.
دد ا ن ما، ،هی هم يام،تت ا باد و ی ديامن ،آزاددهناده اسات ا
مخ،لف ،می و ند :يم ،بیاهت انتظ،د مینشاد .ا ر نسی به عنوا ذخارة
الهی دد كشت كردة غابت بود ب ،افزا ش ا ن همه ظلم ا فس،د ا ن،ه براي
اصال اه ،می آمد .بر ا ن يم،تت هم ب ،د صبر نرد .زخم زب ،مخ،لفا،
به كاراا يق دد طول ت،د خ بوده اسات .دد دادة كاا،مبرا هام مؤمنا ،از
زب ،ن،فرا همان يرفه ،دا میينادند الی دد ا م،نش ،به خدا ا كارازي
 .1اصول كاىف ،ج ،1ص.336

  158زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

يق ا ن،بودي ن،فرا تزلزلی كاش نمیآمد.
دد كی از دع،ه ،می و ام:
اللّهَاطَلااالنتظَ ُراواش ِّ ابِنَاال ُف ّاَ ُراواص ُاعباعلانَااالنتصَ ُر...؛ 1ا

خدا  !،انتظ،د طول نشاده ا ف،ارا به م ،زخم زب ،میزنند ا
كارازي برا م ،ديواد يده است كس آ چهرة خجستص الیّ
خوت دا به م ،بنم.... ، ،
دد دع،ي د گري نه مخصوص عصر غابت است ا ب« ،اللّهَاع ّعفنيانفسمك»...

آغ،ز میيود از خدااند ا نگونه ددخواست میننام:
...اللّهَاوالاتسلُبنَاالاقنيالِطُولِ ااألح ايفاغابت ِهاواان ِقطَعِاخمّبِ ِهاعنّمَا ُواالا
ت ِ
ُنسنَا ِذُعهُاواإنتظَرهُاواالميَنا ِب ِها ُوا َّوةاالاقنيِايفاظُه ِورِهاواال ّ عَءالمهُ اوا
الصالةاعلا ِاه،احتّاىااالايُقنِّطان ُ
َاطولاغاب ِتها ِحناظُ ُهور ِهاواااَ ِح ِه...؛ 2ا
َّ

خدا  ،قان دا از م ،مگار به خا،طر طاول نشااد غاباتش ا
بی خبر م،ند م ،از اا، .د اا ا انتظ،دش ا ا م ،به اا ا قاان
به ظهودش ا دع ،براي يضرت دا از ،دم ،مبر ت ،آ نه طاول
نشاد غابت آ يضرت م ،دا از ظهود ا قا،مش ن،اماد نكند
ا قان م ،دد ا ن مودد همچو قان م ،به قا،م كا،مبر ا ايی
ا قاارآ اا ب،يااد .دلهاا،ي ماا ،دا باار ا ماا ،بااه اا اسااتواد ا
نارامند ردا ت ،م ،دا به دسات اا باه داه هادا ت ا صاحاح
داهنم ،ی ننی.

 .1مفاتيح الجنان ،دعاى رسداب مط ّهر.
 .2هامن ،دعاى عرص غيبت امام زمان (دعاى هفتم).
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هم نه ،ا هم كادا دد مثل چو خوديادي
ارچاه از نظر چنادي است ز ار اباار كنه،نی

دد كی ازدع،ه،ي زم ،غابت يضرت مهدي چنان می و ام:
خدا  ،مرا بر امر غابت آ يضرت صبود ردا ت ،آ چه دا به
تأخار انداخته اي خواه ،توجال نب،يام ا آ چاه دا زاد قاراد
دادي خواست،د تأخارش نب،يام ا آ چاه دا كويااده داياتهاي
ف،ش نس،زم ا آ چاه دا مكتاوم نماودهاي نا،اش نكانم ا دد
تدبارت ب ،تو من،زعه ا نشمكش نكنم ا چو ا چارا نكانم ا
نگو م نه دنا ،كر از ظلم ا اود يده چارا اما،م زما ،ظهاود
1
نمینند؟ همص ن،ده ،دا به خودت اا ذادم.

البته ا ن به مون،ي دع ،نكرد براي توجال دد ظهود ناست بلكاه ي،لات
اعتراض ا چو ا چرا نب ،د دايت ا صبر ا ط،قت دا از دست نب ،د داد.
دد ادامص همان دع ،آمده است:
واالاتسلُبنَاذلكايفاحاَتِنَاوالا ِعن اوفَتِنَاحتّاىااتتا او ّافَنَ،اواني ُناعىلااذلمكا
غ ُرياشَُّنياواالانَُثنياواالا ُحعتَبنياواالا ُحك ّذبني؛ 2ا

ا ن داه ا مرام دا اب،اد به آ يضرت ا ثب،ت عقاده) تا ،اقتای
زندها م ا ت ،آخر ن لحظص يا،تم ،از م ،مگار چن ،ب،يام نه
از دنا ،برا م بیآ نه دد ا ن مسأله يك ا ترد د كادا نناام
 ،كام ،بشكنام  ،دداغ كنداد م.

احب تعجيل ما اخّرت و ّل تأخري ما ع ّجلت( »...بحاراألنوار ،ج ،3ص.)187
صربين عيل ذلك حتى ّل ّ
« .1و ّ
 .2هامن ،ص.188

  160زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

ام،م ن،ظم ناز توصاه فرمود نه اقتی كنچمان فرزناد از هفتماان اما،م
غ ،ب يد مواظب د ن خود ب،ياد ا نسی يام ،دا از ا ان عقااده منحارف
نكند:
االسَ ِب ِافََّللاللاايفاأديمَنكَ،االايُمزيلكَُاعنهمَا
«اِذاا ُف ِق ااالخَ ِح ُسا ِحنا ُول ِ ّ
اح ٌ  1».ا

دد كی از دع،ه،ي ام،م زم  ،هم میخوانام :خدا م ،ا يم ،دا از فتنهها ،نگاه
2
دادد ا به م ،ا يم ،دا قان عط ،نند ا از فرا،م بد ا ع،قبت سو يفظ نند.
كرده نشان ير م لم زلای ااسات

ي،هد غابی ا دلبر ازلای ااسات

مريد ا موال ا كاشوا ا الیّ ااست

ب،دي سرّ خفیّ ا نود الی ااست

خواهَش كادا يم،د ا خواهشْ كنه،

3

 .1اصول كايف ،ج ،1ص.336
روح اليقرني و اجارنرا و ايّراكم ِمرن سروء املنقَلرب»،
َرب لنرا و لكرم َ
« .2عافانا هللا و ايّاكم ِم َن ال ِفر ِنت و َوه َ
(معادن الحكمه ،ج ،2ص.)279
 .3ملك الشعراى بهار.
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زمينهسازي و تمهيد

تحقق هر هدفی نا،ز به زمانهس،زي دادد.
براي ظهود ام،م عصر هم يرا ط ا زمانهه ،ی الزم است نه بخشی از
آ ه ،به مردم مربو میيود .منتظرا ظهود ا فرج نب ،د دست داي دست
بگذادند ا تم،ي،چی ب،يند ا تنه ،امادااد به آمد آ نج،تبخش ب،يند بلكه
ب ،د زمانه ه،ي آ دا هم فراهم س،زند .از ا ن موضوع ب ،عنوا ِِ «تمهااد» دد
داا ،ت ،د يده ا زمانهس،زا ظهود دا «امل ُّ ِّاه وناللّه » ن،م نه،دهاند.
ام،م ص،دق فرمود:
امً،افإنّ اللااتعَلاااِذااعلَِاذلكا ِحنا
لِ ُا ِع َّ نَّ ااح َُُالِخعو ِاالقَئِ َِاوالواسه ا
نِاّ ِتممهار ممو ُتاألنايُ ِ
نسممٍايفا ُع ُّ م ِع ِهاحتّ مىاايُ رُِممهُ افاكممونا ِحممناأعوانِممهاوا
انصَ ِر ِاه؛ 1ا

هر ك از يم ،خود دا براي قا،م ق،ئم آم،ده نند هرچند ب ،ك
تار ب،يد .هم،ن ،خدااند ا ر ا ن آم،د ی دا از ناّت نسی بداناد
اماد است عمر اا دا طاوالنی سا،زد تا ،از ا،دا آ يضارت
ب،يد.

 .1بحاراألنوار ،ج ،52ص.366

  162زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

انتظ،د ع،ملی براي تحرّك ا فو،لات ا مب،دزه است ا منتظرا براي عوض
نرد يرا ط ا،موه به سود اساالم ا كااراا ياق تاالش مایننناد ا باه
خودس،زي ا ا،موهس،زي میكردازند ا به تكلاف خود دد تغاار داد ِِ «يارا ط
مواود» به «يرا ط مطلوب» عمل میننند .ا ر محقق ،ا نو سند  ،انتظ،د
دا به دا ونص «مثبت» ا «منفی» تقسام نردهاند به هماان اهات اسات .دد
انتظ،د منفی ايخ،ص دست داي دست مینهند ا چشم به داهند نه «نسی
از غاب برا آ د ا ن،دي بكند» الی دد انتظ،د مثبت ا س،زنده منتظرا هم
دد داه تحقّق آ آدم ،ه ،ا يرا ط زمانهس،زي میننند همچاو مازبا،نی
نه منتظر آمد ك مهم ،عز ز است ا خ،نص خود دا براي آماد اا آما،ده
میس،زد.
مااردم ا اارا دد آسات،نص كااارازي انقااالب اسااالمی منتظاار آمااد اماا،م
خمانی بودند الای زماناص ا ان ب،ز شات دا با ،مبا،دزات ا تظا،هرات ا
اعتص،به ،ا يو،ده ،ا داهپام ،یه ،ا ايدته ،ا ...آم،ده نردند ا دسات باه
اه،د زدند ا يهاد دادند ا داغ د دند ا بر سختیه،ي مب،دزه صبر نردند تا،
ام،م امّت آمد ا انقالب به كارازي دساد.
زمانه س،ز ظهودناد يا،هدا ياهاد

ا رچه م،تمش ،داغ بر اگر بسته است

1

امّت منتظر امّتی فدان،د ا ي،ضر دد صحنه است ا آما،ده باراي هار ناوع
ا،نب،زي دد داه د ن ا دد دن،ب ام،م .دد كی از ز ،دته،ي ام،م زما  ،از
خدااند ا نگونه میخواهام:
 .1قادر طهامسبى (فريد).
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اللّهَاُاما عل االبيا ِب ِذُعِهاحعّوراًافَ ع ِ
ْاسالحيا ِب ُنَصتهاحش ُهوراً؛ 1ا

خدااندا همچن ،نه دلم دا ب ،ا،د آ يضارت آبا،د سا،ختی
سال مرا هم دد ،دي اا برنشاده از نا،م قراد بده.

دد آخر ز ،دت آل ،سان هم می و ام« :وانَُص الكَا ُحع َّ ٌاة» ،دي ا نصارتم
براي يم ،آم،ده است.
چگونه میتوا دد عصر غابت آم،دة ،دي ام،م ،بود؟ از ب ،زمانهسا،زي
ا يرنت دد يرنت تمهادي براي ظهود؟
مگر میيود نسی انتظ،د يكومت يق ا عدل دا آ هم دد سطح اها،
دايته ب،يد الی براي آ ن،دي نكند؟ زمانهس،زي نج ،ا بیتف،اتی نج،؟
ا كتودهو و نو سندة غربی هم به ا ن يقاقت اعتراف دادد ا می و د:
آ نده از آ هاچ نس ناست .آ نده از آ ِِ خداست .آنچه از ما،
س،خته است ا ن است نه براي آ نده آما،ده ياو م ا خاود دا
2
براي ااراي آ چه آ نده از م ،چشم دادد مهاّ ،س،ز م.

اعدة ظهود آ تكسواد عرصص عشق ا منجی انس ،ه ،يتمی است ا ما،
«آم،دهس،زا » ا «آم،دهخواه » ،ناز تف،ات بسا،د است.
ب،يد نه از زمانهس،زا ظهود يضرت ب،يام هام با ،خودسا،زي هام با،
فراهم س،ختن يرا ط ظهود دد ا،موه ا ب« ،ا،موهس،زي» .دد داا تی از كا،مبر
انرم آمده است:

 .1مفاتيح الجنان ،دعا پس از زيارت رسداب مط ّهر.
 .2خورشيد مغرب ،ص.265

  164زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

اسلطَنه؛ 1ا
يخ ُع ُ ٌ
انَسا ِحنااملقِقِ اف ُاوطّئونالِلّه ِّ ُ

راهی از مشرق زمان قا،م میننند ا زمانه دا براي يكومت
مهدي آم،ده میس،زند.

«ادادة اموی» ا «خواست عماومی» ماردم باراي تغااار ااضا،ع اها ،ا
برقرادي عدالت زمانه س،ز ظهود آ موعود است ا مردم ب ،اد ا ان آما،د ی
فكري ا بسترس،زي ااتم،عی دا دد خود ا ا،موه كد د آادناد .دد داا ا،ت از
قا،می سخن به ما ،آمده نه ماردم دد مشارق بپا ،مایخازناد يمشااره،
بر رفته به اه،د میكردادند ا اقتی به هدف خود دسادند ا قددت ،فتند آ
دا اااز بااه صاا،يب ياام ،تحو اال نماایدهنااد «واالاي م ف ُاعونهَااِ ّالاإيلاصممَ ِحبِكَ»
2
نشتهه،ي آن ،يهاد به يم،د میداند.
ا ن ناز واه زمانهس،زي انقالباو ص،لح براي آ مصلح موعود است.

 .1بحاراألنوار ،ج ،51ص.87
 .2غيبت طوىس ،ص.273
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تربيت واليی فرزندان

ياوا ،محّب اهلبات ا موتقد به ام،مت ا اال ت كاشوا  ،موصاوماناد
دهبري آن ،دا كذ رفتهاند دد غم ا ي،دي اهلبات غمگان ا ي،د میيوند
مق،م ا فضلات آن ،دا قبول دادند به ام،م زم ،موتقد ا نسبت به ظهاودش
منتظرند .مجموعص ا نه ،ونی «اال ت».
براي ا ن نه ا ن ب،اده ،ا را شه ،دد نسله،ي بودي هم اااود داياته
ب،يد كددا ا م،ددا ب ،د فرزندا خود دا ب ،همان اعتق،دات ا محبّته ،با،د
آادند .ا ن ونی «تربات اال ی» .عشق به اهل بات ا انتظ،د فارج ا زناد ی
همراه ب ،فرهنگ اال ی افراد دا از كلاديه ،ا مف،سد داد مینناد ا آنا ،دا
همسو ا همراه ب ،االا،ي خدا قراد میدهد.
دايتن فرزندا ص،لح ك افتخ،د ا نومت است .كی از نش،نهه،ي فرزناد
ص،لح آ است نه اهل اال ت ا محبت خ،ندا دس،لت ب،يد.
سودي ا ر ع،يقی ننی ا اوانی

عشق محمد بس است ا آل محمد

خدا دد قرآ نر م به كا،مبر توصاه مینند نه به مردم بگو د:
الاأسألُكَُاعلا ِهاأ ًعااإِالّاالّودَّة ِايفاالقُعبا 1ا

 .1شورى ،آيه.23

  166زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

بر انج،م دس،لت از يم ،ااري نمیطلبم مگر موّدت نزد ك،نم.

دد داا ،ت «مودّت ذي القربی» به مهرادزي ا اال ت اهلبات تفسار يده
است .ا ن عالقص قلبی ا همسو ی عملی ع،مل نج،ت ا سو،دت انس ،است.
دسول خدا ناز از امّت خو ش انتظ،د دادد نه فرزنادا خاود دا با ،عشاق
قرآ ا عترت تربات ننند ا فرموده است:
ادّب اوااأوالدَُُاعَلا ُحبّياو ُح ِّباأهِْ اباتياواالقعآنِا؛1ا ا

فرزندا خود دا ب ،محبت من ا محبت اهلباات مان ا قارآ
تربات نناد.
2

از ا ندا «تربات اال ی» فرزندا اظافص االد ن ا مرباّ ،است.
از الوهها،ي دايان ا نگوناه ترباات دد عصار غابات آ اسات ناه دد
خ،نواده ه، ،د يضرت مهدي ا تواه به ااود مب،دك اا ا ياوق د ادادش ا
انتظ،د آمدنش ا آم،د ی براي ظهودش ااود دايته ب،يد .تقو ت عقاادة باه
مهدي دد فرزندا ناز از نش،نهه،ي د گر ا ن تربات است :اما،م علای
فرمود:
الايث ُب ُ اعىلاااِحَحت ِهااِ ّالاحناا ِو ايقا ُنهاواص َّي احععِف ُته؛ 3ا

بر عقاده به ام،مت آ يضرت از نسی نه قاان اا قاوي ا
ين،خت اا ددست ب،يد ث،بت ا استواد نمیم،ند.

 .1احقاق الحق ،ج ،18ص.498
 .2دراين زمينه به كتاب «عشق برتر» ،از نويسنده مراجعه شود.
 .3منتخب األثر ،ص.251
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ا ن مهر ا محبت ا ا ن يولص مقدّس دد ددا سانهه ،ب ،د نسل دد نسال
داين بم،ند ا زند ی دا دد خط صحاح ا مسار خداكسند قراد دهد.
ك عمار نشساته ا ام با ،ا ان امااد

تااا ،صااابحدمی دا سَااحَر بر ااردد

  168زندگي مهدوي (اخالق و اوصاف منتظران)

بصيرت و بينش

مؤمن هماشه ب ،د بصار ا تازهوش ا باداد ب،يد ا فر ب نخودد.
دد عرصص مس،ئل اعتق،دي هم فر بك،دي ااود دادد .نس،نی ب ،سو استف،ده
از ب،اده،ي د نی مردم به هدفه،ي يوم خود مایدساند .دد طاول تا،د خ
نس ،بسا،دي بودهاند نه ادّع،ي كاغمباري نارده ا اموای دا باه مراهای
نشادهاند .نس،نی هم بودهاند نه ادع،ي ام،م زم،نی  ،ادتب ،با ،اما،م زما،
دايتهاند ا عدّهاي سطحی ا س،دهلو ا خوشب،اد دا مر د خود سا،ختهاناد ا
فرقهه،ي انحرافی كد د آادده اناد .نموناص دايان آ كاادا ش فرقاص ماراه
به ،ی ري است.
آ چه انس ،دا دد مق،بل ا نگونه ادع،ه ،ا دداغها ،مصاونات مایبخشاد
دايتن بانش ا بصارت اسات .نسای ناه د ان خاود دا عماقا ً ،بشن،ساد ا
اعتق،دات ياوی دا خوب بداند ا دد مس،ئل د نی د د ،هه،ي علم،ي د ان دا
محود قراد بدهد فر ب نمیخودد ا به انحاراف نشااده نمایياود ا دد دام
ياّ،دا نمیافتد.
م ،ص بسی يگفتی است نه ب ،ا ننه نشوده،ي اساتوم،د ر ماثالً دالات
انگلاس دد كشتسر ار  ،انحرافی به ،ی ري بوده ا امراز هام آمر كا ،ا
اسرائال از ي،ما ،عمدة به،ئا ،اند چگونه نس،نی س،دهلو به به،ئاات باه
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عنوا ك د ن نگ،ه میننند ا به آ می راند ا دست از اسالم مینشاند!
البته ،هی هم به سبب فقر م،دّي ا براي نسب م،ل ا عنوا  ،دساد به
غرا ز انسی ا آزاديه ،ا بیبند ا ب،ديه،ي ياط،نی ساراغ ا ان فرقاهها،
میداند الی به هر ي،ل عدهاي هم به خ،طر ضاوف باانش د نای فر اب
میخودند ا مراه میيوند.
امراز هم ي،هد م نه دد ويه ا نن،د نس،نی مدّعی ادتب ،ب ،ام،م زم،نند
ا از ا ن داه باه ياهرت ا ثارات مای دساند ا با ،تظا،هر ا د ،نا،دي ا با،
انگازهه،ي دناوي ا د ،ستطلب،نه مردم دا داد خاود اماع مایننناد ا باه
اخّ،ذي ا يتّی فس،ده،ي اخالقی ا ادتب ،ه،ي ن،مشراع میكردازند ا كاس از
چندي دداغ ا فس،د آن ،آيك،د میيود ا دساتگار مایياوند ا از ا ان داه
ضربه به اعتق،دات مردم عالقهمند به ام،م زم ،اادد میيود.
كس ب ،د بصار ا بان ،ا د نين،س باود تا ،يارفها،ي بارخالف د ان ا
اعتق،دات صحاح ياوی دا به ن،م د ن نپذ رفت ا به ياّ،دا ا دداغكردازا به
عنوا نس،نی نه ب ،يضرت يجت مرتبطاند ا از اا دستود می ارناد ا...
نگ،ه نكرد.
اصل امك ،د داد يضرت دا نمیتوا انك،د نرد الای چناان ناسات ناه
هرنس هم مدّعی د داد ا ادتب ،يد داست می و د.
باشتر نس،نی هم نه س،دهلوي،نه فر ب میخودند آن ،اند ناه با ،علما،ي
د ن ا مراواّت دابطهاي ندادند ا رفت،د ياّ،دا میيوند.
ا ر به ا،ي س،دهلويی ا سطحینگاري بصاارت ا باانش د نای ب،ياد
مر دب،زا ياّ،د نمی توانند ب ،ادع،ه،ي دداغ ا خوابه،ي بیاس،س ا نشف ا
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نرام،ت س،ختگی از ب،اد د نی مردم سو استف،ده ننند عمادة افارادي ناه
فر ب آن ،دا میخودند از قشر نمسواد  ،باسواد ا بیبصارتاند .دد داا ،ت
موصومان بر تفقّه ا د نين،سی عماق ا صحاح تأنااد ياده اسات .باه
همان اهت آ ،ه ،بصار ا ع،لم ،ا هويا،دا د نيان،س هر از دد دام
فر ب آن ،نمیافتند .دد يد ثی از يضرت مهدي میخوانام:
ساأ اشاعتياحناي ّ عيااملشَه اةا،ااالافّنِ اادّعىاامل ُشَه ةاابْاخُعو ِا
اَُذبا ُحفرتا؛1ا
السفاَيناو َّ
االصاي ِةاف ُهو ٌ
ُ

به زادي بر ياوا ،من خواهد آمد نه نسی ادّع،ي مشا،هده
نند .آ ،ه ب،ياد هرنس قبل از خاراج سافا،نی ا صااحه ادا
نش ،از نش،نهه،ي ظهود) ادّع،ي مش،هده نند دداغگو ا اهل
افتراست.

ا ن سخن می خواهد دن ،نس،نی دا نه ب ،ادّع،ي مش،هده د داد دد كای
مر د امع نرد ا اغواي مردماند ببندد ا هشدادي است ت ،كاراا يضرت
2
دچ،د بیبصارتی ا غفلت نشوند.

 .1كامل الدين ومتام النعمه ،ج ،2ص.516
 .2به بحث «بصريت دينى» در بخش ا ّول رجوع شود.
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ياد امام زمان

دد فرهنگ ياوی نقش ذِنر ا ،د بسا،د مهّم است.
همچن ،نه ،د خدا ،د قا،مت ،د مرگ ،د بهشت ا اهنم ا ...سا،زنده
است ا همچن ،نه ،د ي،دثص ع،يودا ا ن يم،سه دا زنده نگه دايته ا دله،
دا ب ،ع،يودا ا فرهنگ اه،د ا يه،دت كاوند زده است ،د ام،م ،ا فض ،ل ا
من،قبش ،ا تولّد ا يه،دتش ،س،زنده است ا مهر ا محبت آن ،دا د شاهداد
می نند .توصاه يده دد مج،لس ا مح،فل خود از ما ،ا فضا ،ل ما ،خ،نادا
صحبت نناد ا اي،د ث م ،دا براي هم نقل نناد چرا نه خدااند ا فريتگ،
ا نگونه مج،لس دا داست می دادند ا ،د اهلبات ،د خداست (اِنَّااِذاا ُذ ِاُ اعنَا ُذ ُِعا
1
للا).
ُ
ا ننه فرمودهاند :به ،د آ يضرت صدقه دهام هنگ،م يناد ن،مش باه
ايترام اا بلند يو م دع،ي عهد دا هر داز ا دع،ي ندبه دا اموهه ،بخوانام
دد س،مرا آ يضرت دا ز ،دت ننام نامص يوب ،دا رامی بداد م دع،ي فرج
بخوانام براي ده ،ی از مشكالت به آ يضرت متوسل يو م دع،ي عصر
غابت دا بخوانام همص ا ن ه ،براي زنده بود ن،م ا ،د آ يضرت دد دل ا
 .1كاىف ،ج ،2ص.186
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زند ی م،ست .ا ن ،د هم به م ،اماد میدهد هم از ن،ه دادم ،میس،زد.
ز ،دت آل ،سان نه سالم ا دداد ا تحاّت م ،به س،يت آ يضرت است
براي همان منظود است .يضرت مهدي دد كی از ن،مهه ،ی ناه نوياته
است میفرم ،د :هر ،ه خواستاد به اسالص م ،به دد ،ه خدا تواه كاادا ننااد
چنان بگو اد:
يناآيَته .»...ا
«سال ٌماعىلااآلايَسني،االسالماعلاكايَاداعياللااواربَّ ِّا

دع ،براي سالمتی آ يضرت دع ،براي توجاال دد فارج ا ظهاود داد
صدقه به نات سالمتی آ يضرت انج،م ز ،دت ا يج ا طواف به نا،بات از
آ ام،م ا ...همه نش ،دهندة عشق ا ادادت باه يضارت يجات ا به،ناهاي
براي ،د از آ ام،م است.
1
اا به ،د م،ست م ،نب ،د از ،د اا غ،فل ب،يام.
اا به فكر م،ست نب ،د ،د اا از فكر م ،بارا ب،يد.
من زب،غ ا بست ،ه ،از همه لست ،ها،

دسته دسته ل چادم ت ،زتو نش ،بانم

« .1انّا غري ُمهملني لِمراعاتِكم َو ّل ناس َني لِذكرِكم»( ،احتجاج طربىس ،ج ،2ص.)323
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تقوا ،زمينهساز ديدار

رچه يوق د داد ام،م زم  ،دد دل هر ياوص منتظر ااود دادد ا نه ،ت
آدزاي منتظرا دساد به خدمت آ يضرت است الای دد توصااهها،ي
د نی تأناد نشده نه ن،دي نناد ناه اا دا ببانااد ا تشاو قی باراي انجا،م
ن،ده ،ی اهت توفاق د داد ناست.
مهم آ است نه انس ،دد عصر غابت به اظ ،ف د نی خود عمل نند از
ن،ه ،دادي نند تقوا ا ك،نی دايته ب،ياد زناد اش از داه ياالل تاأمان
يود ا ا ر صال ب،يد توفاق د داد هم می ،بد .دد ك نلمه چلّهنشانی ا
ذنر ا ختم ا توسّل ا ر ه ا ن،له زمانهس،ز د داد ناست بلكه «تقوا» نقاش
عمده دا دادد.
يضرت مهدي چه بس ،دد ما ،ماردم ب،ياد ا دفاتاآماد نناد الای
ص،لح ،ا ك،ن ،اند نه میتوانند اا دا ببانند .ب ،چشم كر ن،ه چگونه میتوا
انتظ،د د د آ تجسّم ك،نی ا طه،دت دا دايت؟ نسی ناه ب،ز چاص دسات
ياط،نی است چگونه اماد دادد نه دخس،د آفت،بی آ عبد ص،لح خدا دا بباند؟
به يه،دت ت،د خ بسا،دي از زهّ،د ع،لم ،ا ع،دف ،اادساته باه د اداد اا
ن،ئل يده اند .د داد چهرة محبوب اا دد عصر غابت مح،ل ناست الی ير
آ صدق ا صف،ي دل ا ك،نی ددا ا طه،دت ا ،ا يالل بود ددآماد ا
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مشراع بود زند ی است .اخالص دد عمل دد ا ن زمانه بسا،د مؤثّر است.
،هی هم نس،نی ممكن است اا دا ببانناد ا نشن،ساند ا بواداً بار اسا،س
قرائن ا يواهد دد ،بند نه آ يخص نه د داد نردهاند يضرت يجات
بوده است .بوضی از تشرف ،فتگ ،به د دادش ا نگونه بودهاند.
دد نت،به ،ی چو «اعالم الورى» «ال ّنجم الثاقب» «ج ّنة المأوى» «دار السالم»
«بحار األنوار» ا من،بع د گر نمونهه ،ی از تشرّف ،فتگ ،به محضارموال نقال
يااده يتاای دد مفدداتيح الجنددان ا منته دى اآلمددال مريااوم مح ادّث قماای هاام
نمونهه ،ی آمده است ا نس،نی همچو  :ساد بن ط،ااس عالمص يلّی ساد
بحرالولوم مقدس اددبالی مارزا مهدي اصفه،نی ا ...ا ن توفاق دا دايتهاند.
ن ،فته نم،ند نه آن ،نه توفاق تشارّف ا د اداد داياتهاناد موماوالً آ دا
نتم ،ا كنه ،می نردند ا ب ،آ همچو ك داز برخودد ماینردناد ا باه
هرنس نمی فتند ا دد كی نسب ااهه ا يهرت از ا ن داه نبودند.
مهرنردنااااد ا دهاااا،نش داختنااااد

هرناااه دا اساااراد ياااق آموختناااد

از ا ندا به اظه،دات نس،نی نه مرتّب دم از د داد میزنند ا ا نج ،ا آ ا،
نقل میننند ا براي خود ااهه ا آبرا نسب میننند ب ،د باه د ادة ترد اد
نگر ست .دد زم ،غابت امك ،د داد ب ،آ ام،م غ ،ب هسات الای قلبای
ك،ك ا زند ی همراه ب ،تقوا ا دادي از ن،ه میخواهد.
فتم نه داي خوبت از من چرا نه ،است
فتا ،تو خاود يجا،بی ادنه دخم عا ،است

طبق نقله ،اقتی علی بن مهز ،د اهوازي دد سفر ياج توفااق د اداد آ
يضرت دا ،فت ام،م زم  ،به اا فرموده بود:
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اسو ُءاااعاملِكَ؛ا1ا ا
حَاهواحي ٌ
وباعنكَُا،اولكناح بهُ ُ

اا از يم ،كنها ،ا كويااده ناسات بلكاه ا ان ن،دها،ي باد
يم،ست نه اا دا از نظرت ،كنه ،س،خته است.

دد ادامص ا ن نقل آمده است نه يضرت به اا فرمود :يم ،م،له،ي خود دا
افزاد د الی بر مؤمن ،ضواف ا مستمند فخر فرايی نرد د صلص ديام دا
قطع نرد د كس چه عذدي داد د؟....
دد نقلی هم آمده نه آ يضرت فرموده است :يم ،ا ار نا،ه نكنااد ما،
خودم ،سراغ يم ،میآ ام.

 .1بحار األنوار ،ج ،53ص.321
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احساس حضور در محضر

از اعتق،دات م ،كی هم ا ن است نه اعم،ل م ،هر هفته به محضر كا،مبر
خدا ا ام،م ،ا ام،م عصر عرضه مایياود ا آنا ،از كرانادة اعما،ل ما،
آ ،هند از ن،ده،ي ناك م ،خويح،ل میيوند ا از ن،ه ،م ،متأثّر ا ن،دايت
می ردند همچن ،نه خدااند ا فريتگ ،هم كاوسته ن،ظر بر اعم،ل م ،ند ا
چازي از آن ،مخفی نمیم،ند.
خدااند به نهك،دا خطا،ب ماینناد ناه« :ألمَايعلمَاابِمأنَّ َّ
اللاايمعى؟»  1آ ا،
نمیدانست نه خدااند میباند؟ ا ر فتهاند :ع،لم محضر خداست دد محضر
خدا ن،ه نكناد ا ن ناز صحاح است نه بگو ام :ع،لم محضر دسول خادا ا
محضر يجّت خداست ا ب ،د يرم نرد ا مرتكب ن،ه نشد.
تواه به ا ننه ام،م عصر از اعم،ل م ،آ ،ه است ا كراندة ن،ده،ي م ،به
محضر اا ادائه می يود ا آ يضرت از ن،ه ،ياوا ،ن،دايات مای اردد
نقش ب،زدادنده از ن،ه دادد .م ،ب ،د كاوسته خود دا دد محضر اا يس ننام ا
از آ چه مواب ن،خرسندي ا ن،دايتی اا میيود كرهاز ننام ا خا،ل نكناام
نه ا ر اا از د دهه ،كنه ،است از ن،ده،ي م ،هم بیخبر است.
 .1علق ،آيه.14
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دسول خدا فرمود:
«اِنَّ اأعاملكَُاتُعااع ُ اع ََّلاُ َُّْايوما؛ 1اعم،ل يم ،هر داز بر من عرضه میيود».
ام،م ص،دق ناز فرمود« :هر ك از يم ،ب ،د يرم نند از ا ننه ن،د زيت
2
بر كا،مبر خود عرضه نند».
همان ي،لت نسبت به ام،م عصر ناز ااود دادد.
3
ىاللااعّلكَُاور ُسولُهُ اوال ُّؤ ِحنُونا.
قرآ میفرم ،د :و ُاِْاااعّلُواافسري َّ ُ
بگو عمل نناد بزادي خدا ا كا،مبرش ا مؤمن ،عمل يم،دا میبانند.
دد داا ،ت «مؤمن » ،نه دد آ ه است به ام،م ،تفسار يده است .كی از
اصح،ب ام،م ص،دق هم از آ يضرت ددب،دة ا ان آ اه كرسااد يضارت
چنان توضاح فرمود :هاچ مؤمن  ،ن،فري ناست نه بمارد ا دد قبار نها،ده
يود مگر آنكه عمل اا بر دسول خدا ا امارمؤمنا ،ا ام،ما ،د گاري ناه
4
اط،عتش ،اااب است عرضه می ردد.
دد يد ثی از ام،م دض ،خط،ب به موسی بن س،د نقل يده است:
احممَاعالِاّ م اانّممَاحعم ِ
مَِشااأل ّ م ِةاتُعممع ُ اعلانممَاأعم ُ
ماملاشمماعت ِنَاصممبَحًَاوا
حسَءاً...؛ 5ا

آ  ،نمی دانی نه اعم،ل ياوا ،م ،صابح ا يا،م بار ما ،أئمّاه

 .1من ال يحرضه الفقيه ،ج ،1ص.191
 .2بحاراألنوار ،ج ،17ص.149
 .3توبه ،آيه.105
 .4وسائل الشيعه ،ج ،16ص.113
 .5مستدرك الوسائل ،ج ،12ص164؛ بحاراألنوار ،ج ،49ص.98
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عرضه میيود؟

دد اي،د ث يج ا يضود ام،م عصر دد من ،ا عرف،ت هم آمده اسات ناه
آ يضرت دد عصر غابت دد موسم يج يضود می ،بد ا مردم دا میباناد
1
الی مردم اا دا نمیبانند.
بر اس،س همص ا ن مط،لب ياوص منتظر ب ،د ايس،س نند ناه هماشاه دد
محضر آ ام،م است ا ن،ده،ي خوب ا بدش از اا مخفی ناست ا بكويد به
ونهاي زند ی نند نه م ،ص خويح،لی ا سرافرازي اما،م ب،ياد ناه موااب
ن،دايتی ا يرمس،دي.
دد كی از توقاو،ت آ يضرت نه خط،ب به ياخ مفاد است چنان آماده
است:
اِنَّايُ ُ
ياطا ِعل ُّنَاباأنباَئِكَُاواالايع ُز ُباعنَّاش ٌٍا ِحنااخبَرَُِ؛ 2ا

به قان آ ،هی م ،بر اخب،د يام ،اي،طاه دادد ا هااچ چااز از
خبره،ي يم ،از م ،كنه ،ا كوياده ناست.

بكويام زادشه،ي بد از م ،به محضر موال م ،نرسد.

 .1كامل الدين ومتام النعمه ،ج ،2ص.170
 .2بحاراألنوار ،ج ،53ص.175
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همچون ياران مهدي

دد دع،ه،ي متودد ا ن خواسته مطر است نه :خدا  ،م ،دا از ا،دا اما،م
زم ،قراد بده:
ابنياعنه 1...ا
اللّهَاا علنَا ِحنااأعوانِ ِهاواأنصَرهاواشاعتهاواال ّذ ّ

نسی نه آدزاي ،دي ام،م عصر دا دايته ب،يد ب ،د آداسته به صف،ت آن،
ب،يد .دد اي،د ث ا ژ یه ،ا خصلت ه ،ا صف،ت خ،صّی براي اصح،ب اما،م
نقل يده است ا برخی از نو سند  ،هم نتا،بها ،ی بار اسا،س «خصا،ل
،ادا مهدي» نگ،يتهاند .منتظر ظهود ا آدزامند ،دي آ يضرت دستنم
ب ،د بكويد خود دا به ا ن صف،ت آداسته نند ت ،امادش ق،بل تواه ا موقول
ب،يد .برخی از ا ن ااص،ف فهرستااد از ا ن قراد است:
 .1مورفت ا ين،خت عماق نسبت به خدا؛
 .2ين،خت ا مورفت ام،م عصر ا اعتق،د داسخ به اا؛
 .3اخالص ا بید  ،ی؛
 .4اط،عت محض از فرم ،ام،م؛
 .5استق،مت ا ك ،دادي ا ادادهه،ي استواد؛
 .1از جمله :مفاتيح الجنان ،زيارت آن حرضت بعد از َّناز صبح ،و دعاى عهد.
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 .6يوق اه،د ا يه،دت دد دن،ب ام،م زم ،ايه،دتطلبی)؛
 .7اهل تالش دازانه ا نجواي يب،نه يارا داز ا زاهدا يب؛
 .8همدلی ا هم،هنگی ب ،كد گر؛
 .9اهل عب،دت ا يب زندهدادي ا تهجّد؛
 .10يج،عت ا دالادي ا صالبت؛
 .11دانش ا بصارت دد برابر فتنهه ،ا دله،ي داين از يكمت؛
، .12دي يق ا مدافع يقاقت.
ا نه ،ويهه ،ی از ااص،ف ،ادا مهدي است .منتظر ااقوای ب ،اد دد
زند ی خود الوه ،ه ا ن ااص،ف ب،يد ا خود دا ب ،قان ا بصارت ا يج،عت
ا ك،دس ،ی چن ،تربات نرده ا س،خته ب،يد نه بتواند ا ر ي،هد عصر ظهاود
بود دد اط،عت فرم ،آ ام،م به ،دي د ن خدا ا عدالت ستري بپردازد.
دد داا ت ام،م ص،دق چنان آمده است:
ِر م ٌ
مَلاالايانممَ ُحونااللَّاممْا،ال ُهممَادو ٌّ اُ م و ِّ اال َّنيممِْا،ايباتمموناااَحمًَاعممىلاا
اطعا ِفهَ...اهَاا ِحمناخشما ِةا ِ
للاا ُحشم ِفقون،ایتّنّموناانايُقتلُمواايفاسمباِْ ا
ِ
للا...؛1ا ا

مردانیاند نه يب میخوابند دد نم،زي ،زمزماهاي همچاو
صداي زنبود عسل دادند ت ،ب،مداد باه عبا،دت مایكردازناد از
خشات خدا بامن،كاند آدزا ش ،يه،دت دد داه خداست.

منتظر ب ،د خودس،خته ا مهذّب ا اهل عرف ،ا يم،سه ا اياك ياب،نه ا
تالش دازانه ب،يد.
 .1بحاراألنوار ،ج ،52ص.308
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عمل به توصيههاي حضرت مهدي

عمل به ايك،م د ن ا انج،م ن،ده،ي ناك ا خدمت باه ماردم ا كرهااز از
ن،ه ا سوی دد اداي يقّ الن،س ا دايتن ك زند ی ياالل توصااص خادا
كا،مبر ام،م ،ا يضرت الی عصر است ا ك ياوه ب ،د بر ا ان ماداد ا
محود يرنت نند .بن،برا ن توصاص آ يضرت هما ،توصااهها،ي خادا ا
دسول است.
لاكن بر اس،س يك، ،تی نه از تشرّف ،فتگ ،به د دادش نقل يده اسات
،هی سف،دش ه،ي خ،صّی به بوضی افراد فرموده نه قان ً،مخصاوص آنا،
نبوده ا هر منتظر ب ،د اهل ا نگونه ن،ده ،ب،يد.
ام،م عصر به كی از مؤمن،نی نه يبه،ي چه،دينبه به مسجد ساهله
دد نجف میدفت ا به عب،دت میكرداخت ا دد آ يب خادمت باه كادد دا
ترك مینرد دد كی از ا ن يبه ،فرمود :بر رد بر ارد .ا اا فهمااد ناه
يضرت داضی به ترك خدمت كدد به به،نص عب،دت دد مسجد سهله ناست.
آ يضرت دد د داد ي،ج علی بغدادي به خواناد ز ا،دت ع،ياودا ا ز ا،دت
اب،عبداهلل الحسان دد يب اموه ساف،دش نارد .همچناان دد ماوادد د گار باه
خواند ز ،دت ع،يودا ا ز ،دت ا،موه تأناد فرمود  ،به خواند دا دنوت نما،ز
خ،ص براي دفع رفت،دي خواند دع،ي فرج قرائات قارآ ايتارام باه كادد ا
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م،دد ز ،دت قبود ائمّه خواند توقاب،ت نم،زها ،دسااد ی باه فقارا ا نا،زمنادا
ياوه بردب،دي ا صبر بر ن،مال م،ت ا از دست نداد ا ما ،ا عقااده عازادادي
براي ساد الشهدا نه هر ندام از ا نه ،دد يك ،تی ا د دادي نقل يده است ا از
مجموع آ ه ،برمیآ د نه دايتن ك زند ی ا م،نی ا تقوا ی ا همراه با ،توااه
به خدا ا دسول ا اهلبات ا ناكای ا ايسا ،باه د گارا ا انصا،ف از املاه
ايس ،به االد ن از توصاهه،ي يضرت مهدي است.
نقل يده است :مردي ط،لب د داد بود ا دد ا ن داه د ،ضتها،ي ز ا،دي
نشاده بود .يبی به اا نو د میدهند نه دد فال يهر ا فال دن ،دد ب،زاد
ام،م زم ،دا مالق،ت میننی .به آ ياهر مایداد ا خاود دا باه آ دنا،
میدس،ند ا آنج ،مینشاند ا ام،م دا د داد مینند .دد هما ،موقاع كارزنای
فرتوت قفلی دا به ب،زاد آادده بود ت ،آ دا بفرايد .اهل ب،زاد هر ك آ قفل
دا به قامت بسا،د ن،چازي می خواستند بخرند .امّ ،ن،سبی نه ام،م عصر دد
نن،د دن ،اا نشسته بود ادزش قفل دا اعالم نرد ا فت ب ،نمی تنازّل آ
دا میخرم ا ب ،هم ،مقداد سود میفرايم ا همان مرا ن،فی است .كارز ب،
خويح،لی قفل دا فراخت ا دفت .دد ا ن هنگ،م ام،م عصار دا باه آ مارد
د داد نننده نرد ا فرمود :ا نگونه ب،ياد ت ،م ،خودم ،يم ،دا د داد نناام ا
1
به زيمت د ،ضت خودت ،دا رفت،د نكناد.
آ ناه يو اما،ل كاري طلوتا ،طلاب

ا،داب نن تو خ،ناه ساپس ماهما ،طلاب

ام،م عصر انتظ،د دادد ياوص منتظر اا آ نص تم،م نم،ي فض ،ل اخالقی ا
 .1آيينه ارسار ،ص.17
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عمل به دستوده،ي يرع ا كرهاز از اسوسه ه،ي ياط،نی ا اهل اخاالص ا
ا ث،د ا ايس ،ا عب،دت ب،يد ت ،به آ يضرت نزد ك يود.
از توصاهه،ي آ يضرت است:
ف اعّْااُ ُُّْااحعء ِاِبَايق ُع ُبابِها ِحناحي ّب ِتنَاوايت َّ نباحَايُ نیها ِحناُعاهاتنَا
واسخ ِطنَ؛1ا

هر ندام از يم ،ن،دي نند نه اا دا به محبّت م ،نزد ك نناد ا از
هرچه اا دا به ن،دايتی ا خشم م ،نزد ك میس،زد دادي نند.

آ  ،زند ی ا دفت،دم ،ع،مل قرب م ،به ام،م زم  ،است ا ،ما ،دا از اا
داد میس،زد؟
دد يد ث د گري ام،م ص،دق فرموده است:
مَئَافل ِ
انتظممعاوالا اعّممْا ِبممَلاورعِاوا
اَّهُاانايكُممونا ِحممناااصم ِ
ميَباالقم ِ
حممن َّ
حيَسنِ ااألخالقاواهُو ِ
ِ
احنتظ ٌع...؛ 2ا

هرنس داست دادد نه از اصاح،ب قا،ئم ب،ياد كاس انتظا،د
بكشد اعمل ب ،هنرن،دي ا اخاالق ناكاو نناد دد يا،لی ناه
منتظر است .ا ر از دنا ،دفت ا كس از مار ش يضارت قاا،م
نرد ك،داش نسی دا دادد نه اا دا ددك نرده ب،يد.

كس نش،نص ،دا يضرت ا منتظرا ال ق «انتظا،د» هماراه با« ،تقاوا» ا
«اخالق ناكو» است.

 .1بحاراألنوار ،ج ،53ص.176
 .2غيبت طوىس ،ص.200
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الگو براي خانواده و ديگران

فرزندا به خ،طر نقشكذ ري از الگوه ،تحت تأثار دفت،د االد ن ا مربا،
قراد می ارند ا يتّی از ي،الت ا سخن ،آن ،هم سرمشق می ارند .دفتا،د
كدد ا م،دد به طود غار مستقام بر فرزندا تأثار می ذادد .از ا اندا كادد ا
م،ددي نه می خواهند فرزندانی ب ،ا م ،داستگو ددست نرداد يقيان،س
محبّ اهلبات ا داد از ن،ه ا خاالف داياته ب،ياند ب ،اد خوديا ،دفتا،د
مؤمن،نه فت،دي ص،دق،نه ا نردادي يقين،س،نه دايته ب،يند.
فرد منتظر ب ،د چن ،اخالقی دايته ب،يد نه به د گرا هم عماالً تولاام
دهد ا چن ،ك،ك ا بید  ،ب،يد نه فرزندانش ا افراد ا،موه از اا الگو بگارند
ا اا دا به عنوا ك فرد «نمونه» بشن،سند.
اقتی دد خ،نوادهاي دد ا ّ،م االدت ام،م ،خويح،لی ا ساراد ا هد اه ا
ايس ،ااود دايته ب،يد را ش به اهلبات دد آ تقو ت میيود .اقتی دد
ا ،م عزادادي خ،ندا كا،مبر السص داضه  ،نش،نهه،ي عازا ا كارچم ساا،ه ا
يرنت دد مح،فل مذهبی ازا برن،مهه،ي ك خ،نواده ب،يد يبّ اهلبات ا
همدلی ب ،ا ن خ،ندا دد فرزندا هم كد د میآ د ا د شهداد میيود.
ا ننه ام،م علی ددب،دة خصلت ياوا ،فرموده اسات« :يفاع ُحمونالِفع ِحنمَاوا
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ييزنُونالِ ُيزنِنَ؛1به ي،دي م ،ي،د میيوند ا به سبب انداه م ،غمگان میيوند»
فض،ي ي،نم بر ك خ،نوادة مذهبی ا اال ی ياوه دا نشا ،مایدهاد .ا ار
االد ن هنگ،م يناد ن،م كا،مبر ا ام،م ،ا يضرت مهدي بر آنا ،دادد
بفرستند ا ب ،ايترام ا عظمت ،د ننند ا نش ،دهند نه باه ا ان خ،نادا ا
يضرت يجت ايترام ا ژهاي ق،ئلاند ا ان داياّاه ا ياسّ ا يا،ل باه
فرزندا هم سرا ت مینند.
كدد ا م،دد هم دد عمل ا دفت،د ب ،د براي فرزندا خود الگو ب،يند هم ب،
فت،د يار ن ا آموزنده آن ،دا با ،موا،دف د نای اظا ،ف يارعی ا نكا،ت
اخالقی آين ،س،زند ا دد يدّ ك مولّم به ديد فكري ا مونوي ا مولوما،ت
د نی ا ايك،مين،سی آن ،يكم ننند.
می توا دد خ،نه ب ،افراد خ،نواده نم،ز ام،عت بر زاد نرد مس،ئل يرعی دا
طر نمود نت،به،ي د نی خواند السص بحث ا فتگوي د نی ا ك،سخ باه
سؤاالت مذهبی بر زاد نرد السص قرآ ا دع ،دايت ا با ،ا ان داشها ،از
خ،نواده اي د نی ا اال ی برخودداد بود ا براي خ،نوادة خود ا د گر خ،نوادهه،
ا اقوام ا داست ،الگو بود.
ا ر ب ،ياوة من،سب فرزندا دا دد الس،ت دع،ي ندبه  ،ام،نن منتسب به
ام،م زم ،  ،مح،فل مذهبی نه به ،د اهلبات بر زاد مایياود يارنت
دهام ا تشو ق ننام ا چنان اانمود ننام نه م ،نسبت به خ،نادا كاا،مبر ا
ام،م ،موصوم ا ام،م زم ،اظافه ا تكلاف داد م ا ا،د آنا ،ا يضاود دد
 .1غرر الحكم ،ج ،2ص.549
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مج،لس اهلباتی ا يناد من،قب ا زند ین،مه ا اي،د اث آنا ،بخشای از
اظ ،ف م،ست میتوانام آن ،دا دد ا ن خطّ ناودانی نگاه داد ام ا فرهناگ
1
اال ی خود دا به آن ،ا نسله،ي بودي منتقل ننام.
از ،د نبر م نه دفت،د م ،الگوي فرزندا م،ست.
كس الگوي خوبی براي آن ،ب،يام.

 .1به بحث «تربيت وّليى فرزندان» درهمني بخش توجه شود.
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تبليغ فرهنگ انتظار

هرنس به فكر ا مرام ا مكتبی عقاده ا ب،اد دايته ب،يد ا آ دا ددست ا
يق بشن،سد ب ،د دد داه ترا ج ا تبلاغ آ بكويد ا هرچه باشتر افراد دا اادد
آ مرام ا موتقد به آ فكر ا عقاده نند.
از د رب،ز ن،فرا ا ف،سق ،ا بید ن ،سوی مینردند د گرا دا به نفر ا
فسق ا بید نی بكش،نند .دد مق،بل كا،مبرا ا ام،م ،ا ص،لح ،ا مصلح،
مینويادند د گرا دا از بید نی ا انحراف نج،ت داده به ا م ،ا كا،نی ا
داه يق دعوت ننند.
عقاده به ااود ام،م زم ،ا انتظ،د آمد ك مصلح اه،نی ا اعتراض باه
فس،د ا اود ي،نم بر زم ،ا ا ست،د ی دد مق،بل امواج بید نی ا ترا ج ن،ه
از املص ا ن اعتق،ده،ست .منتظر داستان ب ،د «فرهنگ انتظا،د» دا تارا ج ا
تبلاغ نند ا بی خبرا از ا ن اادي دا به ددا ا ن دا رة نودانی اادد سا،زد ا
يوق مهدي ا انتظ،د ظهود دا دد دله ،داين نند.
به سست ا م ،ه ،دد ا ن مودد ب ،د ،دي دس،ند نه ا م،نش ،تقو ت يود.
به رفت،دا يبهه ددب،دة مهدا ّت ب ،د نمك نرد ت ،سؤاالت ا يبه،تش،
ك،سخ داده يود.
به آن ،نه داد از اادي محبت به ام،م زم ،ا دع،ي توسّل ا ندبه ا ناماص
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يوب ،ا ز ،دت آل ،سان ا ...هستند ب ،د الوهه ،ا ا،ذبهه،ي ا ن اادي دا
نش ،داد ت ،اذب يوند.
نت،ب ه ،ا ازاات خوب غنی داا ا ق،نعنننده ددب،دة ام،م زم ،ا انتظ،د
فرج ا يكومت اه،نی مهداي ا طول عمر ام،م عصر ا عن، ،ت خ،ص اا به
ياوه ا ...دا ب ،د منتشر نرد؛ باه نواوانا ،ا اوانا ،دد ساطح ساترده با،
بر زادي مس،بق،ت ا مط،لو،ت دد ا ن ماودد آماوزش داد تا ،ياود «مهادي
ب،ادي» ا يوق انتظ،د فرا ار يود.
به آن ،نه خود دا منتظر ام،م زم ،میدانند ا تنه ،به خواند دع،ي ندبه ،
دفتن به مسجد امكرا بسنده میننند ب ،د كا،م انتظ،د ا بُواد عملای ا ان
عقاده ا دس،لتِ يضود دد برن،مه ه،ي عملی اصاال مف،ساد ا زماناهسا،زي
براي عصر يضود دا دس،ند ت ،ب« ،تكلاف عصر غابت» آين ،ب،يند.
به آن ،نه محبت ا عشق ام،م زم  ،دا دادند ا داستداد د د چهرة آ
يضرتاند الی از مب،نی د نی ا تك،لاف يرعی ا ك،يبندي به يالل ا يرام
ف،صله دادند ب ،د آموخت نه عشق ااقوی ع،يق دا به همراهی ا همرنگای
مینشد ا مشت،ق د داد ب ،د ب ،تقوا ا ترك ن،ه زمانص ا ن د اداد دا فاراهم
نند چو ب ،چشم آلوده نمیتوا به آ ام،ل نودانی ا ك،ك نگ،ه نرد.
ك مسلم ،منتظر همچن ،نه دد تب ا ت،ب ام،م زما ،ا فارا دسااد
دادا ظهودش می سوزد ب ،د ا ن تب ا ت،ب دا به د گرا هم منتقل نناد
تكثار نارا نند به تربات «نسل منتنظر» بپردازد باازادي از ساتم ا فسا،د ا
عشق به عدالت ا قسط دا دد ددا ا ،ه ،برافارازد ا از ا انناه د گارا
رفت،د ن،ه ا فس،د ا دادي رفتن از ايك،م خدا ا باگ،نه يد با ،فرهناگ
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اهلباتاند غصهداد يود ا بسوزد ا دد نج،ت آن ،بكويد.
د گرا براي اذب افراد به ن،ه ا بیبند ا ب،دي ا بیاعتق،دي به مكتب ا
د ن تالش میننند كول خرج میننند برن،ماه ا ناارا دادناد نقشاهها،ي
نوت،همدت ا ددازمدّت دادند از ا،ذباهها،ي هناري ا از تكنولاوژي داز ا از
دس،نهه،ي ادتب،طی ا از اد دتر ن فن،اديه،ي اثر ذاد بهره می ارند .انتظ،د
می داد دلسوزا ا خداب،ادا ا مهدي ،ادا ا موتقدا به فرهناگ انتظا،د
هم به هم ،اندازه بلكه باشتر دد خنثیس،زي تبلاغ،ت سو آن ،ا دعوت به
ا ن ادزش ه،ي الهی نوي ،ب،يند ا هز نه ننند ا برن،ماه ا اقادام هم،هناگ
دايته ب،يند ا نگو ند نه :خدا خودش اصال نند!  ،نگو ند :خادا نناد آ
مصلح اه،نی با ،د ا اه ،دا سراس،م ،دهاد .كاس اظافاص ما ،چاسات؟
چگونه می توانام دد ا ن عصر ،اد ام،م زم،نی ب،يام نه هنوز ظهود نكارده
است؟ از ب ،ترا ج د ن ا مب،دزه ب ،مف،سد ا تربات نسلی مؤمن ا موتقد؟!
دد دع،ه ،آمده است:
َصابِهالِ ينك...؛ 1ا
واا علنَا ِح ّّناتنت ِ ُ

خدا  ،م ،دا از نس،نی قراد بده نه به اسالص آن ،د ان خاود دا
،دي میننی.

ترا ج ا تبلاغ فرهنگ انتظ،د كی از داه ه،ي ا،دي د ان دد ا ان عصار
غربت د ان اسات ا دعاوتگر باود باه ساوي ياق ا مبا،دزه با ،ب،طال ا
اند شه ه،ي غلط ا ب،اده،ي انحرافی يرنت دد خطّ اما،م زما ،اسات .آ

 .1جامل االسبوع ،ص.309
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يضرت دد ن،مهاي خط،ب به «ابراهام بن مهز ،د» فرمود:
مي ِ
االبَطمِْ اوا
ار ُ وايَابُن َّي!ااناتكُونااح احنااع َّ هُا ُ
للاالِنشمعِاالي ِّمقاواط ِّ
الماالّ ينِ اواِإطفَءاالضَّ الل؛ 1ا
اِع ِ

فرزندم! اماداادم تو كی از نسا،نی ب،يای ناه خدااناد اا دا
براي سترش يق ا ن،بودي ب،طل ا بلند آاازه نارد د ان ا
خ،موش نرد ضاللت ا مراهی آم،ده س،خته است.

ا ن خط،ب نش ،می دهد نه دد عصر غابت هر ياوص آ ،ه ب ،اد دد ا ان
مسار اقدام ا عمل دايته ب،يد ا تفكّر د نی ا اند شص مهداي دا نشر دهد ا
تبلاغ نند.

 .1غيبت طوىس ،ص.361
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جمعه و انتظار

داز اموه براي «منتظر» مونا،ي د گاري دادد .داز يادّت ا،فتن انتظا،د
است .دد ز ،دت ام،م زم ،دد داز اموه می و ام:
هذاايو ُماال ّعةاواهوايو ُحكااملتو َّا ُاافاهاظُهو ُركاواالفع ُ افاهالِلّؤحننيا
عىلااي يك...؛ 1ا

امراز داز اموه است ا ا ن داز داز توست نه انتظ،د مایداد
ظهود تو دد ا ن داز ب،يد ا ش ،ش براي مؤمن ،باه دسات،
تو ا هالنت ن،فرا به يمشار تو ب،يد .موالي من! من امراز
مهماا ،تااو ا كناا،ه او نااده بااه تااو هسااتم تااو ناااز نااه از
بزدگزاد ،نی مأمود به مهم ،دادي ا انرام هستی .كاس مارا
مهم ،نن ا كن،ه ده.

ياوه ب ،د هر اموه انتظ،د ظهود يضرتش دا دايته ب،يد ا از نظر دايی ا
اخالقی آم،دة دساد به خدمتش ا امتث،ل ااامرش ب،يد .اموص ياوص منتظار
ب ،دب ،دازه،ي د گرش فرق نند هم يوق د داد دايته ب،يد هم ن،له ا ندبص
فراق .هم انتظ،د دايته ب،يد هم براي ظهود ا فرج دع ،نند.
توصاه يده «دع،ي ندبه» دد دازه،ي اموه ا عاد فطر ا عاد قرب ،ا عاد
 .1مفاتيح الجنان ،زيارت صاحب الزمان در روز جمعه.
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غد ر خوانده يود .آ چه ما ،م ،دا ج است ندبه دد اموه اسات .محتاواي
غنی ا كرم ،ه ا اي،دات تا،د خی ا مبا،نی مورفتای ا اهالباات ين،سای ا
مهديين،سی دد ا ن دع ،موج می زند .به نوعی فرهنگ ياوه دد ادتبا ،با،
ام،م ،ا يضرت يجّت ا كام ،كاراا ا ن خ،ندا ب ،كاشوا  ،موصاوم دد
ا ن دع ،نج،نده يده ا تكراد هر هفتص آ مرادي بر موتقدات ن،ب ياوه ا
چشم انداز داين ا ددخش ،اسالم دد اه ،دد س ،ص يكومت عدل مهاداي
است.
دد دع،ي ندبه می و ام :آ  ،امراز م ،به فرداي دايان تاو كاوناد خواهاد
خودد؟ نی اادد چشمهس،د واداي يضرت خاواهام ياد ا سااراب خاواهام
شت؟ نی صبحگ،ه ،تو دا د ده ا چشم ،م ،داين خواهد يد؟ نی م ،دا
میبانی ا م ،هم تو دا مش،هده ماینناام دد يا،لی ناه كارچم كاارازي دا
شوده اي؟ نی خواهد بود زم،نی نه كارامو تو يلقه بازنام ا تاو كاشاوا ی
مردم دا عهدهداد يوي ا اها ،دا كار از عادل ا داد ننای ا باه ديامن،
1
خوادي ا عذاب بچش،نی؟
ا ن ه ،همه نو د داز ،د ظهود ا يضود آ يضرت است ا امواهها ،ب ،اد
باشتر به ،د مهدي ب،ياام ا آمادنش دا از خدااناد بطلباام .ا انناه دد
ذيته برخی ياوا ،دد خ،نص خود يمشار نگه میداياتند ا ،باه صاودت
دسته اموی صبح اموهه ،سواد بر اسب میيدند ا بارا از يهر میدفتناد
ا استغ،ثه نن ،يضرتش دا صدا می نردند ا منتظر ظهودش دد اموه بودند
« .1هل يتّصل يومنا منك بعدة فنحظي؟ َمتى ن ِر ُد مناهلك ال ّروية فرنوى؟( ،»...دعاى ندبه).
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نش،نه اي از ا ن ب،اد ا عمل به اظافص آما،د ی باراي نصارت اا ا اها،د دد
دن،ب ااست.
ام،م ص،دق فرمود« :يخ ُع ُ ااَ ُنَااهْاالبا ِ ايوماال ُ ّعة...؛ 1ق،ئم م ،اهالباات
داز اموه ظهود مینند».
ياخ صداق سخن،نی ددب،دة داز اموه دادد از امله ا ننه می و د :داز
اموه دازي بود نه كا،مبر دد غد ر خم علی دا به ا،نشانی خاود نصاب
نرد قا،م مهدي هم داز اموه خواهد بود برك ،ی قا،مت هام داز امواه
خواهد بود نه قرآ هم قا،مت دا « ومَ الجمع» دانسته است چو همص االان
2
ا آخر ن دد آ داز امع میيوند.
ن ،فته نم،ند نه ددب،دة داز ظهود يضرت دد داا ،تی دازه،ي د گري هم
مطر است الی داز اموه قويتر به نظر میدسد ا ب ،د دد ا ن داز تواّاه
باشتر ا ،د افزا تري از آ يضرت دايته ب،يام.

 .1خصال ،ص394؛ بحاراألنوار ،ج ،52ص.279
 .2من ال يحرضه الفقيه ،ج ،1ص.422
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عطر انتظار

رچه خستهام
رچه دلشكستهام
ب،ز هم شودهام ددي به داي انتظ،د
ت ،بگو مت هنوز هم به آ صداي آين ،اماد بستهام


اي تو ص،يب زم،
اي تو ص،يب زمان
دل ادا ز ،د تو
آيا،نهاي خراب ا بیصف،ست
،د سبز ا دا بخش تو
،د لطف بینه ،ت خداست
نوچه ب،غ سانهام
اي ل محمدي! به عطر ن،مت آين،ست
آ نه دد كی تو ناست ناست؟
آ نه بیبه،نص تو زنده است دد نج،ست؟
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اي نرامت ااود!
ب،د غربتی نه میازد به نوچهه،ي بیتو بوي مرگ میدهد
بوي خستگی فسرد ی.
نوچهه ،دد انتظ،د ك نسام دا بخش
ك كا،م آين ،ا دلنواز
سانه دا شودهاند
نوچهه،ي م ،هماشه ع،يق تو بودهاند.


اي نبوتر دلم هوا ی محبتّت
سانص من آين،ي نومت غم است
رهزاد نوه غم دسد هنوزهم نم است
از ددا سانهام
ن،لهه،ي مرغ خستهاي به وش میدسد
ب،له،ي زخمیام نا،زمند مرهم است.


صبحگ،ه اموهه،
آفت،ب ،د تو ز «ندبه»ه ،طلوع مینند.
آنكه يب كس از دع،
ب ،سراد ايتا،ق ا نغمص اماد خواب دفته است
داز دا به يوق د دنت يراع مینند
اي تو مونی اماد ا آدزا
اي براي انتظ،د ع،يق،نه آبرا
عشقه،ي ك،ك
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دد ما ،خندهه ،ا ر هه،ي ع،يق،
كاش عصمت الهیات خضوع مینند.


اي به،نهاي براي ز ستن!
ايتا،ق
همچو سبزة به،ده هر طرف دماده است
انتظ،د
همچو غنچهاي به ي،خس،د دل يكفته است
امكرا
الوهاي از انتظ،د ا يوق م،ست
اي به،دِِ ا،ادا
اي به،دْ آفر ن
م ،دد انتظ،د مقدم تو ام
اي امادِ آخر ن!


اي عز ز دل كن،ه ياوا،
اي فراغ ا،ادا
س ،ص بلند ن،م ا ،د تو
از سر ا سراي ع،يق ،بیقراد نم مب،د
ق،مت بلند يوق
1
از بر آست ،كريكوه انتظ،د خم مب،د!
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