
امام خمینی رحمت اهلل علیه
ق��دوم  منتظ��ران  م��ا  »اكن��ون 
مبارك��ش موّظ��ف هس��تيم تا با 
تمام توان كوشش كنيم تا قانون 
ع��دل اله��ي را در اي��ن كش��ور 

ولي عصر)عج( حاكم كنيم. 

رهبر معظم انقالب اسالمی
»مس��ئلة انتظار ام��ام زمان)عج( 
يكي از زنده ترين مسائل اسالمي 
است كه هم در دوران مبارزه با 
طاغوت، به مبارزان اميد مي داد، 
و ه��م ام��روز ك��ه روز حكومت 
اس��المي و حكومت مس��تضعفان 
زمين است، ما را تشويق مي كند 
كه حركت خود را تسريع كنيم. 

باز هم جمعه ای ديگر از راه رسيد و خيل منتظرانت چشم به راه سپيده مانده اند. 
سال هاي سال است كه دل بيقراران و مشتاقانت در تب و تاب حضور گرانسنگت 
اي يوسف فاطمه)س( مي تپد و چه شب ها و روزهاي انتظار را طي كرديم و به 

اميد فرجت دعاي آمدنت را زمزمه نموديم...
در اين نوش�تار به تحليل و بررس�ي نش�انه هاي منتظران ظهور و ويژگي هاي يك 

فرد منتظر پرداخته ايم.
در لغت »منتظر« به كسي مي گويند كه چشم انتظار باشد و يا آماده آمدن و ورود 
كس�ي باش�د. اين حال�ت را مي توان به فردي تش�بيه كرد ك�ه روي زانو در حال 
تجاف�ي و منتظر قيام امام جماعت براي ركعت بعدي نماز باش�د، يعني نيم خيز و 
كام�ا آماده قيام و همراه ش�دن با امام جماعت، در واقع ي�ك منتظر واقعي هم 

بايد اينچنين حالتي داشته باشد و هر لحظه منتظر امام غايب )عج( باشد.
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پ��س از آن که جهانی��ان آمادگی پذیرش حکومت ع��دل الهی را پیدا 
کردن��د و ش��رایط از ه��ر جهت برای ظه��ور حضرت فراهم ش��د، امام 
مه��دی )عج( قیام م��ی کنند و خود را به جهانی��ان معرفی و جهانیان 
رابه س��وی اس��ام دعوت می کنند. از آنجا که سردمداران مستکبر در 
چنان ش��رایطی موقعیت خود را در خطر خواهند دید، علی رغم رفتار 
بزرگوارانه و اس��تدالل های روشنگرانه امام علیه السام باز جهت حفظ 
حکوم��ت ظالمانه خ��ود در مقابل آن حضرت صف آرایی می کنند و به 
هیچ وجه حاضر به پذیرش حق نمی ش��وند. در نتیجه، نبرد شدید حق 
و باطل به وجود می آید و به کمک یاران با اخاص و فداکار امام مهدی 
)عج( تمام س��ردمداران ظلم و تعدی نابود و یک حکومت واحد جهانی 
بر اس��اس تعالیم عالیه اسامی در سرتاسر عالم مستقر می شود که در 
س��ایه آن، بش��ریت طعم ش��یرین عدالت و امنیت و آسایش واقعی... را 
می چشند. در مورد اوصاف حکومت آن حضرت که از طریق حاکمیت 
احکام اسام به وجود خواهد آمد، توصیفات زیادی در متون دینی وارد 
شده است. در این جا به اختصار به چند مورد از آن ها اشاره می شود:

 گسترش عدالت
برقراری عدل و قسط در عالم و ریشه کن ساختن بیداد و تبعیض، 
از ویژگی های اصلی حکومت حضرت مهدی )عج( است. به این ویژگی 
در بس��یاری از رهنمودهای ائمه اطهار علیهم السام اشاره شده است. 
در این زمینه، امام رضا علیه الس��ام می فرمایند: خداوند متعال توسط 
حضرت مهدی )عج( زمین را از هر س��تمی پاک خواهد س��اخت. ... آن 
حض��رت وقتی قیام کردند میزان عدل و داد را در میان مردم مس��تقر 
م��ی نماید و به گونه ای به کارها رس��یدگی می کند که احدی جرات 
تعدی و ظلم به دیگری را نخواهد کرد. )کمال الدین، ج 2، ص 372(

امنیت کامل
امام زمان )عج( با سیاس��تی ک��ه در پیش خواهند گرفت، در مدت 
بس��یار کوتاهی امنیت و صلح و صمیمی��ت را در تمام زمینه ها تحقق 
خواهند بخش��ید. علی علیه الس��ام در این باره می فرمایند: وقتی که 
قائم ما قیام کنند، کینه ها از دل های مردم بیرون می رود... امنیت به 
گونه ای گس��ترش پیدا می کندکه یک زن، علی رغم به همراه داشتن 
اشیاء گران قیمت، فاصله بین عراق تا شام را به تنهایی طی خواهد کرد 
بدون این که کوچک ترین ترس��ی در دل داش��ته باشد. )منتخب االثر، 
ص 474( و امام صادق علیه الس��ام در توصیف آن دوران می فرمایند: 
به اندازه ای امنیت ایجاد خواهد شد که حتی وحوش و حیوانات درنده 
نی��ز در ام��ان خواهند بود و هیچ خطری آن ه��ا را تهدید نخواهد کرد 

)بحاراالنوار، ج 52، ص 316(.
رفاه و آسایش

یکی از ویژگی های مهم حکومت امام زمان )عج(، رفاه و آس��ایش 
عمومی اس��ت که در نتیجه اجرای عدالت تحقق پیدا خواهد کرد. این 
امر خود، زمینه ای برای رشد و تعالی معنوی جامعه جهانی خواهد بود. 
پیامبر اک��رم صلی اهلل علیه و آله در روایتی می فرمایند: وقتی در امت 
م��ن، مه��دی )عج( قیام کنند... مردم به ان��دازه ای از نعمت های الهی 
برخوردار خواهند ش��د که در هیچ زمانی به چنان وضعی دست نیافته 
اند و زمین و آس��مان برکات خود را ب��رای آن حضرت و یارانش ظاهر 
خواهد س��اخت )بحاراالنوار، ج 51، ص 78(. امام باقر علیه الس��ام نیز 
می فرمایند: حضرت مهدی )عج( اموال را در میان مردم چنان مساوی 
قس��مت خواهند کرد ک��ه دیگر نیازمندی یافت نخواهد ش��د که به او 

زکات بدهند )بحاراالنوار، ج 52، ص 390(.

ویژگی های حکومتی 
امام زمان )عج(

ادامه از صفحه 1
در روایات متعددي آمده اس��ت كه یك منتظر واقعي باید آداب 
و اصول��ي را رعای��ت كند ت��ا بتواند در جرگه منتظ��ران واقعي امام 

مهدي)عج( درآید.
 در این خصوص گفته ش��ده : »بدون شك باید شرایط ویژه اي 
را رعای��ت كرد تا بتوان یك منتظر به معن��اي حقیقي كلمه بود. بر 
همین اساس یك منتظر واقعي كسي است كه گوش به فرمان امام 
خ��ود باش��د و آنچه كه او مي گوید و فرمان م��ي دهد انجام دهد و 
در دوران انتظار به تمام اعمال خواس��ته شده جامه عمل بپوشاند و 
در رفتار، گفتار، كردار و تمامي اعمال ریز و درش��ت خود نظارت و 
كنترل كامل داش��ته باش��د و مطیع محض امام خود در هر حال و 

شرایطي باشد«.

وظیفه اصلي منتظران ظهور چیست؟
افرادي كه در جرگه منتظران ظهور امام مهدي)عج( قرار دارند، 

قطعًا داراي وظایفي هستند كه باید در دوران انتظار انجام دهند. 
انتظار ظهور حضرت صاحب الزمان)عج( به دو گونه اس��ت؛ یكي 
انتظ��ار اعتقادي و ش��عاري و دیگري انتظار عمل��ي و فراهم كردن 

زمینه ظهور آن حضرت. 
ام��ا آنچه كه مهم ت��ر و مأموریت اصلي منتظران ظهور اس��ت، 
انتظار عملي و زمینه س��ازي ب��راي برپایي حكومت عدل جهاني در 

ظهور حضرت مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشریف است.
در اهمیت ش��ناخت امام غایب باید دانس��ت که: شناخت وجود 
مقدس امام زمان)عج( بس��یار مهم و ارزشمند است، چرا كه از یك 
س��و معرفت صحیح امام بر هر فردي واج��ب بوده و نبود آن، مرگ 
جاهلیت را به دنبال دارد و از س��وي دیگر ش��ناخت بهترین موعود 
پیامبران و مصلح جهاني و آگاهي از زندگاني او، نقش مهم و تعیین 

كننده اي در زندگي افراد دارد و حركت آنان را تنظیم مي كند.
و این شناخت دو جنبه دارد، اول معرفت شخص آن بزرگوار كه 
او كیس��ت و زندگاني او به چه صورت است؟ دوم معرفت شخصیت 
ایش��ان كه جایگاه آن حضرت در نظام هستي كجاست و چه آثاري 

بر آن مترتب است و ما چه وظایفي در قبال امام داریم؟

 شرایـط منتـظران 
ظهور امام زمان »عج«
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حضرت امام خمیني)ره(
كنن�دة  برپ�ا  مهدي)ع�ج(؛  ام�ام 
عدالت همه جانب�ه؛ » معنا و مفهوم 
عدال�ت صرف�ًا آن برداش�ت رای�ج و 
عمومي نیس�ت كه منحص�ر به زندگي 
رفاهي باش�د بلكه منظور از آن تحقق 
عدال�ت در هم�ة مراتب انس�انیت، و 
برگرداندن ه�ر نوع انحراف و اعوجاج 
ب�ه میزان اعتدال اس�ت. قدرت و امكان برق�راري این عدالت، 
در می�ان همة ابناي بش�ر و رهبران الهي، تنه�ا در اختیار امام 
مهدي)ع( قرار گرفته اس�ت ت�ا آن حضرت)ع( به این مهم قیام 
نماید.« وظایف و توصیه ها؛ »ما باید در این طور روزها و ایام اهلل 
]والدت امام زمان)ع�ج([ توجه كنیم كه خودمان را براي آمدن 
آن حض�رت)ع( مهی�ا كنیم... و م�ا باید خودم�ان را مهیا كنیم 
ب�راي اینكه اگر چنانچه موفق به زیارت ایش�ان ش�دیم، پیش 
ایش�ان روسفید باشیم. تمام دستگاه هایي كه اآلن به كار گرفته 
شده اند، در كشور ما، ... باید به این معنا توجه داشته باشند كه 
خودش�ان را براي مالقات حضرت مهدي)ع( مهیا كنند... و خدا 
همة ما را موفق به خدمت ایش�ان و خدمت به اس�الم و كش�ور 

خودمان كند.«
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه اي )مّد ظّله العالي(

انتظار ؛ مای�ة امید؛ »این وعده 
]بر چیدن بس�اط ظلم، جور و تبعیض 
از سراسر دنیا[ وعدة كوچكي نیست 
و تم�ام مبارزات عالم � اعم از دیني 
و غی�ر دین�ي � ب�ر اثر امی�د به یك 
نقطة روش�ن انجام گرفته كه اگر این 
امید نباش�د، مبارزه اي ه�م نخواهد 
ب�ود. اعتق�اد به امام زمان)ع( وس�یلة حركت و عامل نش�اط 
براي ملت  ما و تمام كس�اني اس�ت كه به این مس�ئله اعتقاد 
دارن�د.« امام زم�ان)ع( الگوي جهاد براي اه�ل ایمان؛ »امام 
زمان)ع�ج( باید به صورت یك الگو ب�راي مؤمنان درآید. اگر 
آن حضرت با كفر مي جنگد و براي عدالت زحمت مي كش�د و 
مجاهدت مي كند، ما هم كه مأموم و دنباله رو او هس�تیم، باید 

براي گس�ترش عدالت مجاهدت كنیم.« 
رابط�ة ام�ام و مأم�وم؛ عامل ایج�اد جمهوري اس�المي؛ 
»فاصل�ة میان ما و امام زمان)ع( ب�ه معناي فاصلة یك امام 
و مأموم اس�ت. این برداش�ت مثبت موجب شده كه دل هاي 
روش�ن و فكره�اي صحیح در صدد مب�ارزه برآیند، و همین 
برداش�ت بود كه جمهوري اسالمي را به وجود آورد. حركت 
آن حضرت)ع( به هر س�متي باشد، ]باید[ حركت پیروان او 
هم به همان س�مت باش�د.« زنده كردن روح انتظار ؛ »مردم 
م�ا بای�د روح انتظار را به تم�ام معنا در زندگ�ي خود زنده 
كنن�د. ملت مس�لمان ایران براي حاكمیت اس�الم و نزدیك 
ش�دن ملت هاي مس�لمان به عهد ظهور مهدي موعود)عج(، 
اّولی�ن گام را برداش�ته، و این حقیقت روش�ن كه جمهوري 
اس�المي ایران ب�ه توفیقات بزرگ�ي در زمینه ه�اي مختلف 
دس�ت یافته، همیش�ه براي دش�منان اس�الم دردآور بوده 
اس�ت و م�ا ای�ن موفقیت ه�ا را از جمل�ة معجزات اس�الم 

مي دانی�م.«

حضرت آیت اهلل العظمی فاضل لنكراني)ره(
امیدواري به آیندة شكوهمند؛ 
»همگان باید به آینده امیدوار باشند 
و ف�ردا و فرداها را بس�ان گذش�ته و 
اكنون نپندارند، آین�ده اي در انتظار 
است كه پیروزي حتمي از آن صالح و 
عباد صالح، و شكست و نابودي از آن 

فساد و عباد ناصالح است. «
ض�رورت انتظار و آمادگي؛ »اكنون ك�ه عصر غیبت و دوران 
محرومیت از ظهور اس�ت، بای�د با حبل محكم انتظ�ار، خود را 
براي فرج آن حضرت آماده سازیم. باید بر اساس موازین صحیح 
و معتب�ر و مس�تند، اعمال خ�ود را تنظیم نمایی�م، باید فریب 
ادعاه�اي افراد آلوده به دنیا كه از هر امري خصوصًا مقدس�ات 
براي رس�یدن به اهداف خود اس�تفاده مي نمایند نخوریم. باید 
دی�ن را از آگاه�ان ب�ه دین و ش�ریعت بیاموزیم و ب�ه آن عمل 
نماییم.  باید فرهنگ صحیح و عمیق انتظار را در جامعة خود در 
همة طبقات پیاده نماییم و باالخره باید جامعه اي در حّد امكان، 

مهدوي داشته باشیم.«
العظم�ی  اهلل  آی�ت  حض�رت 

صافي گلپایگاني  )مّد ظّله(
پرهیز از عوام گرایي و كمیت گرایي 
در تبلیغ مهدویت ؛ » در زمینة تحقیقات 
مهدوي پرهی�ز از عوام گرایي، اجتناب از 
كمیت گرایي در پژوهش ها بدون توجه ویژه 
به كیفیت، و دوري از انجام كارهاي تكراري 
و غیرمفید، همواره باید مّد نظر باشد. ضمن آنكه رویكرد عمل گرایانه و 
ارتباط میان مقوالت مهدوي، و توجه به ساحت اخالق و معنویت و تربیت 
جامعه و اهتمام به ارتقاي فرهنگ تشیع اصیل و انتظارات آن یگانة 
دوران از شیعیان و ارادتمندانش در رأس كارهاي پژوهشي قرار گیرد.« 
استفاده صحیح از  ظرفیت هاي موجود؛ »در زمینة تبلیغات مهدوي، 
شایسته است در جهت شناساندن آن محبوب دل ها و آرمان واالیش، 
از همة ظرفیت هاي موجود رسانه اي و تبلیغاتي استفاده كرد و چهرة 
نوراني و تابناك حضرتش را با ابزارهاي نوین و آنچنان كه زیبندة آن 

امام بزرگوار است در داخل و خارج معرفي كرد«  
پرهیز از مالهي و مناهي؛ » هرگونه حركت تبلیغاتي در این زمینه، باید 
به نحوي باشد كه موجبات رضایت خاطر آن ولي دوران را فراهم نماید و از 
مالهي و مناهي در آن جداً پرهیز گردد؛ چه آنكه مجلسي كه منسوب به 

امام زمان)ع( است نباید به گناه و معصیت، آلوده گردد.«

حضرت آیت اهلل العظمی 
مكارم شیرازي )مّد ظّله(

لزوم هوش�یاري و حضور در صف 
عدالت طلبي؛ » شما جوانان باید در صف 
اّول دفاع از عدالت قرار داشته باشید تا از 
نخستین یاوران حقیقي مهدي موعود)ع( 
محسوب شوید و  دهة مهدویت را به اقصي نقاط دنیا برسانید. دشمنان 
اس�الم تمام تالش خود را به كار گرفته اند، تا جوانان را با برنامه ها و 
س�ایت هاي غیراخالق�ي، از ص�ف عدالت خواه�ان و حامیان امام 
زمان)ع( جدا س�ازند، لذا بیداري و هوش�یاري فوق العادة شما، در 

برخورد با تفكرات ضّد دیني امري الزم است.«

انتظار چیست؟ منتظر کیست؟
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محمدمهدي حائري پور

مقدمه
براس��اس آیات و روایات ق��رآن و روایات فراوان آینده 
جهان از آن صالحان و نیكان است و ایشان وارثان زمین و 

حاكمان ارض خواهند بود.

قال اهلل تعالي: »َوُنِریُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا 
ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن.« ِفي اْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم أَِئمَّ

براس��اس روایات پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( حكومت 
جهاني امام عصر)عج( همان دولتي است كه تحقق بخش 
اهداف انبیا در طول تاریخ بوده و مصداق كامل بشارت هاي 

قرآني مبني بر وراثت صالحان و نیكان است.

در این مقال مي خواهیم شاخصه هاي حكومت جهاني 
آن حضرت را براساس قرآن و روایات و ادعیه بررسي كنیم.

روایت کر یمه و کرامت انسان
گفتیم که شاخصه های حکومت جهانی مهدی)ع( از 
رهگذر بیانات قرآنی و تعابیر اهل بیت)ع( در روایات قابل 
بحث و بررس��ی است. محور سوم، ادعیه و زیارات مأثور از 
معصومین)ع( اس��ت که در این جهان تنها به فرازهایی از 
دعای شریف افتتاح که منس��وب به ناحیه مقدسه است 
می پردازی��م: الّلهم انا نرغب الیك في دولة كریمة تعز بها 
االس��ام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من 
الّدعاة الي طاعتك و القادة الي سبیلك و ترزقنا بها كرامة 

الدنیا و االخرة؛
خدایا به س��وی تو در ظهور دولت��ی با کرامت امید و 
اش��تیاق داریم. دولتی که به آن اسام و مسلمین را عزیز 
گردان��ی و نف��اق و منافق��ان را خوار کنی و م��ا را در آن 
حکومت از جمل��ه دعوت کنندگان به طاعت خویش قرار 
دهی و از آنها که به راه تو رهبری می کنند و به وسیله آن 

دولت، کرامت دنیا و آخرت را به ما عطا فرمایی.
در ای��ن عب��ارت از حکومت مهدی)ع��ج( به »دولت 
کریمه« یاد ش��ده اس��ت و ره آورد این دول��ت، »کرامت 
انسان« در دنیا و آخرت بیان گردید!! عاوه بر این که رهبر 
حکومت »کریم« و کریم زاده است چنان که در زیارت روز 
جمعه خطاب به ایش��ان می گوییم و انت یا موالي كریم 

من اوالد الكرام.

ح��ال باید ماحظه کرد که »رهبر کریم« در »دولتی 
کریمه« برای پی ری��زی »جامعه ای با کرامت« که ضامن 
»کرامت دنیوی و اخروی انس��ان« است چه خواهد کرد و 
بر اساس چه مؤلفه هایی حکومت خود را پی ریزی خواهد 

کرد؟
برای پاس��خ گویی به س��ؤال باال الزم است معنی واژه 

»کرم« با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

کرامت جامع خوبی ها
با توجه به معنی کرم و کرامت که بیان ش��د، روشن 
اس��ت که این مهم مفهوم در جایی صادق است که همه 
خوبی  ها به گونه ای جمع باشند همان طورکه وقتی سخن 
از »تقوا« و پاکی مطرح می ش��ود ب��ه معنی جامعیت در 
اعمال خیر و نیک است و همان گونه که وقتی از »ُحسن 
خلق« س��خن گفته می شود به معنی جامعیت در صفات 
زیبای اخاقی است. شاهد این ادعا و روایات فراوانی است 
که دربارة کرامت و نشانه های کریم از معصومین)ع( نقل 
ش��ده اس��ت که چند نمونه از آن را می آوریم: عن رسول 

اهلل)ص(: كرم الرجل دیُنه؛ بزرگواري انسان، دین اوست.
عن االمام علي)ع(: انما الكرم التنزه عن المعاصي؛

همانا بزرگواري و كرامت در دوري جس��تن از گناهان 
است.

و عنه)ع(: الكرم نتیجة علّو الهمة؛
كرامت و بزرگواري نتیجه و ثمره بلندهمتي است.

و عنه)ع(: ال كرم كالتقوي؛
هیچ كرامتي مانند پرهیزكاري نیست.

پ��س هر چه آدمی در زندگی ف��ردی و جمعی برای 
حفظ هویت انسانی و الهی خود صاحب همت عالی تر باشد 
کریم تر اس��ت و تمام کرامت و نهایت آن این است که در 
حفظ هویت دینی خود بیش��ترین همت را داشته باشد و 
در هم��ه حوزه ٍا و فعالیت ها تقوا و رضای الهی را با رعایت 

چارچوب دین، مد نظر داشته باشد. 
این پاکی و خداگونه زیستن هم در حوزه فرد و هم در 
حوزه اجتماع کریم باید ماحظه ش��ود. وقتی گفتیم که 
در دولت کریم هدف رس��اندن انسان به کرامت دنیوب و 
اخروی اس��ت پس باید جامعه ای بر اساس تقوا و پاکی و 
البته تاشگر و بلند همت در همه عرصه ها تعریف شود و 
بستری مناسب برای تحقق آن هدف عالی )کرامت انسان( 
پدیدار گردد. با این نگاه به شاخصه های دولت کریمه امام 
مهدی)ع��ج( می پردازی��م و از روایاتی که در این بخش با 

صراحت سخن گفته اند هم کمک می گیریم.

عدالت در همه حوزه ها
مهم ترین مؤلف در حكومت امام مهدي)عج( »عدالت« 
است؛ زیرا عدالت بزرگ ترین و مهم ترین آرمان انبیاي الهي 
و زیربناي اصاح جوامع بشري است. قرآن كریم در این باره 
َناِت َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم  مي فرماید: »َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیِّ

اْلِكَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط؛«
به راس��تى ]ما[ پیامبران خود را با دالیل آشكار روانه 
كردی��م و با آنها كتاب و ترازو را ف��رود آوردیم تا مردم به 

انصاف برخیزند.
و روایات فراوان از ش��یعه و س��ني امام مهدي)عج( را 
ب��ه عنوان امام عدل و عدالت گس��تر جهاني معرفي كرده 
است به گونه اي كه عبارت: »یمأل اهلل به الرض قسطًا و 
عداًل كما ملئت ظلمًا و جورًا« به عنوان مثالي رایج در 
ادبیات مهدویت درآمده است. از سوي دیگر بناي جامعه اي 
بي كرامت جز با تحقق عدالت در همه حوزه ها امكان پذیر 
نخواهد بود و مس��تضعفیني كه مورد بش��ارت قرآن قرار 
گرفته اند جز با اجراي عدالت به حقوق ضایع ش��ده خود 
دس��ت نخواهد یافت. بنابراین، براي ساختن جامعه اي با 
كرامت كه نتیجه آن رس��یدن انسان ها به كرامت دنیوي 
و اخروي اس��ت، الزم است »عدالت« در همه عرصه هاي 
فردي و اجتماعي تحقق یابد و عدالت در همه مراتب آن 

در جامعه حاكم شود.

شاخصه های حكومت 
امام مهدی)عج( در قرآن 

و روايات و ادعيه 
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یطّهر اهلل به الرض من كل جور و یقدسها 
من كل ظلم... فإذا خرج وضع میزان العدل بین 

الناس فال یظلم احٌد احداً.
خداوند به وسیله او زمین را از هر گونه ستم پاك 
خواهد كرد و از هرگونه س��تم، قداس��ت مي بخشد... 
آن گاه ك��ه او قیام كند ترازوي عدالت در میان مردم 
نهد )در نتیجه( هیچ كس به دیگري س��تم نخواهد 

كرد.
روایاتي مانند روایت باال به خوبي از گس��تردگي 
عدالت مهدوي و ش��مول آن پرده برم��ي دارد و این 
به معني آن اس��ت كه عدالت مهدوي شامل عدالت 
سیاس��ي، عدالت اجتماعي، عدال��ت قضایي، عدالت 
اقتصادي، عدالت فرهنگي و... است؛ چون بدون رفع 
ظلم و بي عدالتي در همه حوزه ها نمي توان گفت كه 
»زمین از هرگونه ظلم پاك ش��ود« و »هیچ كس به 
دیگري ظلم نمي كند«. چنان كه مفهوم پرشدن زمین 
از عدالت پس از پر شدنش از ظلم و جور همین است 
و حتي به قرینه مقابله نیز مي توان استناد كرد یعني 
اگ��ر جهان امروز را به دقت بنگریم ظلم و جور را در 
همه ساحت ها مي بینیم. ظلم سیاسي، ظلم قضایي، 
ظلم اقتصادي، ظلم فرهنگي، ظلم اجتماعي و... هم 
در سیاست كارگزاران ناشایسته حكومت مي كنند و 
هم در قضا، دادگستري ها به بیدادگري دامن مي زنند 
و هم در اقتصاد، تولید و توزیع و مصرف گرفتار بدترین 
بي عدالتي هاست و هم در فرهنگ، بدترین ظلم ها بر 
افراد و اجتماع روا داش��ته مي شود. این گستردگي و 
تنوع ظلم و ستم مي طلبد كه عدالتي كه جاي آن را 
خواهد گرفت، عدالت در همه عرصه ها باشد و حتي 
روابط فردي را در كوچك ترین نهادهاي اجتماع تحت 
تأثیر قرار دهد چنان كه ام��ام باقر)ع( فرمود: به خدا 
س��وگند، عدالت را به درون خانه ه��اي مردم مي برد 

آن چنان كه سرما و گرما به خانه ها نفوذ مي كند.
كرامت انساني هم به معني برخوردي از مجموعه 
فضائل و زیبایي هاست كه جز با حاكمیت ارزش هاي 
الهي در فرد و جامعه قابل تحقق نیس��ت. یعني اگر 
قرار اس��ت دولتي، دولت كریمه باشد و جامعه اي با 
كرامت را بنا كند و رعیت خود را به كرامت دنیوي و 
اخروي برساند الزم است عدالت را در عرصه اعتقاد و 
عمل تحقق بخشد و این جز با تعالي عقل و اخاق و 

پاالیش روح و روان انسان ها امكان پذیر نخواهد بود 
به همین دلیل تفسیر دیگري از عدالت مهدوي را 

در روایات ماحظه مي كنیم:
ام��ام باقر)ع( فرم��ود: وقتي قائم م��ا قیام كند، 
خداوند دس��ت خود را بر سر بندگان نهد و به سبب 
آن عقل هاي ایشان را كامل كند و اخاق ایشان را به 

تكامل رساند.
ام��ام علي)ع( فرمود: و لو قد قام قائمنا... لذهبت 

اشحناء من قلوب العباد؛
چون قائم ما قیام كند، كینه ها از دل بیرون رود.

پیامبر اكرم)ص( فرم��ود: و یعجل اهلل الغني في 
قلوب هذه االمة؛

)در روزگار مهدي)ع��ج(( خداوند بي نیازي را در 
دل هاي این امت پدید آورد.

ای��ن حكای��ت از آن دارد ك��ه عدال��ت مهدوي 

راهبردي است براي اصاح فرد از همه رذائل اخاقي 
و ساختن جامعه براساس همه خوبي ها و فضیلت ها و 

این همان آرمان انبیاي الهي است.
امنیت عمومي و فراگیر

امنیت از مفاهیم روشن و آشنا براي ذهن عمومي 
است. همه مي دانند امنیت چیست و به همین دلیل 
مطلوب همگان است. هر فرد و ملتي طالب جامعه اي 
امن و امان است كه در سایه آن به اهداف خود دست 
یابد. همه مي دانند كه بستر مناسب براي شكوفایي 
ف��رد و جامعه، محیطي امن و ب��ه دور از تهدیدها و 

ناگواري هاست.
قرآن كریم در موارد متعددي سخن از »امنیت« 
فرم��ود و به ویژه از آن به عنوان یك نعمت الهي یاد 
كرده اس��ت: »َفْلَیْعُبُدوا َربَّ ه�َذا اْلَبْیِت * الَِّذي 

َأْطَعَمُهم ِمن ُجوٍع َوآَمَنُهم ِمْن َخْوٍف؛«
پ��س باید خداوند این خانه را بپرس��تند؛ همان 
]خدایى[ كه در گرس��نگى غذایش��ان داد، و از بیم 

]دشمن[ آسوده خاطرشان كرد.
و صفت برجسته مكه را كه حرم خداست، امنیت 

معرفي كرده است:
»َوهَذا اْلَبَلِد اْلَِمیِن؛«

و ]سوگند به[ این شهر امن ]و امان[.

و نیز خانه كعب��ه را خانه امن و امان براي مردم 
قرار داده است:

»َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْیَت َمَثاَبًة ِللنَّاِس َوَأْمنًا؛«
و چون خانه ]كعبه[ را براى مردم محل اجتماع و 

]جاى[ امنى قرار دادیم.
و از ق��ول پیامبر بزرگ خ��ود ابراهیم، دعا براي 
امنیت شهر را مقدم بر نعمت رزق و روزي قرار داده 

است: »َربِّ اْجَعْل َهَذا بََلداً آِمنًا َواْرُزْق َأْهَلُه 
ِمَن الثََّمراِت؛«

این همگي حكای��ت از اهمیت »امنیت« 
است و این كه امنیت نعمتي مادر و اصیل است 
كه بسیاري از خوبي ها و نعمت ها در بستر آن 

تحقق مي یابد.
امروز نی��ز در جوامع بش��ري و 

مجامع بین المللي، مسئله امنیت 
جهان��ي از مهم تری��ن دغدغه ها 
و دل مشغولي هاس��ت. هم��گان 

برآنند كه براي امنیت جهاني و امنیت 
كش��ورها و شهرها و امنیت راه ها و مرزها 

و امنیت س��رمایه گذاري و تجارت و امنیت 
فكري و فرهنگي و امنیت قضایي و دادرسي 
و امنی��ت اخاقي و روان��ي و... فكري بكنند 
و چاره اي بیندیش��ند. به تعبیر دیگر در هر 

ح��وزه اي نوعي نگراني و ترس و تهدید وجود 
دارد كه مانع پیش��رفت ف��رد و جامعه در همان 

حوزه است و چون جامعه یك مجموعه به هم پیوسته 
است و نه حلقه هایي جدا و بریده، ناامني در بعضي از 
بخش ها، سبب سلب امنیت در سایر مجموعه ها نیز 
خواهد ب��ود. در نتیجه چنین جامعه اي نمي تواند به 
عدالت دس��ت یابد و نیز نمي تواند به كرامت الهي و 

انساني خود نائل شود.
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منتظر   واقعی  امام  

زمان)عج(   کیست
 س�وال : چگون�ه م�ی توان�م 
مح�ب و منتظ�ر واقع�ی حضرت 

مهدی )عج( ش�وم ؟ 

پاس�خ : وظیف�ه منتظ�ر امام 
زمان)ع( این است که مانند یک 

منتظر واقعی زندگی کند.
وقتی انس�ان حقیقت�ا منتظر 
و  رفت�ار  تم�ام  باش�د  کس�ی 
سکناتش نشان از منتظر بودن او 
دارد. به عن�وان مثال اگر منتظر 
میهمان باش�د حتما خانه را تمیز 
و مرتب می کند، وسایل پذیرایی 
را آماده می کند و با لباس مرتب 
و چهره ای شاداب در انتظار می 

ماند.
چنین کس�ی م�ی تواند ادعا 
کن�د ک�ه منتظ�ر میهم�ان بوده 
اس�ت. اما کس�ی که ن�ه خانه را 
مرت�ب کرده اس�ت و نه وس�ایل 
پذیرای�ی را آم�اده نموده اس�ت 
تمی�زی  و  مرت�ب  لب�اس  ن�ه  و 
پوش�یده اس�ت و نه اصاًل به فکر 
میهمان اس�ت اگر ادع�ا کند که 
در انتظارمیهم�ان بوده همه او را 
ریشخند خواهند کرد و بر گزافه 

گوی�ی او خواهن�د خندی�د.
بنابرای�ن انتظ�ار بای�د قبل از 
آنکه از ادعای انس�ان فهمیده می 
ش�ود از رفتار و ک�ردار او فهمیده 
ش�ود. با چنین توضیحی روش�ن 
اس�ت که یک منتظ�ر واقعی امام 
زم�ان باید رفت�ارش ب�ه گونه ای 
باش�د که هر لحظ�ه منتظر ظهور 
امام زمان)عج( باشد. یعنی در هر 
لحظه که این خب�ر را به او بدهند 
خوشحال شود و آماده باشد برای 
یاری امام زمان)عج( با مال و جان 
خویش جهاد نماید و خود را درراه 

آن حضرت فدا نماید. 
واقعی  بنابرای�ن یک منتظ�ر 
اه�ل گناه و دلبس�تگی ب�ه دنیا 
نیس�ت چرا که چنین کسی نمی 
تواند از وابستگی ها و دلبستگی 
ه�ا و آلودگی ها دس�ت بردارد و 
آماده به خدمت در جهت اهداف 

مقدس امام زمان)ع( باش�د.

در پرتو قرآن به انتــظار 
مهدی )عجل الله تعالی فرجه الرشیف( آفت�اب وج�ود دوازدهمی�ن پیش�وای والی�ت در 

آس�مان وجود بش�ریت در نیمه شعبان سال 255 
هج�ری بر جهانیان پرتو افکند. در این تاریخ هیچ 
اختالف�ی نیس�ت و کلیه علمای فریَقین )ش�یعه و 
س�نی( اتفاق نظر دارند. او هم  نام رس�ول اکرم و 

هم کنیه آن حضرت “ابوالقاس�م” اس�ت. 
رس�ول خ�دا)ص( فرم�ود: »مه�دی از اوالد من 
اس�ت. صورتش مانند ستاره درخشان، گندم گون و 
بلند قد اس�ت، او زمین را پر از عدل و داد می کند 
پس از جور و ظل�م. و تمام موجودات از حکومت او 

راضی هستند.«
بر اس�اس اخب�ار و روای�ات متواتره، حضرت 
مهدی ش�بیه تری�ن افراد ب�ه پیامبر خداس�ت. 
حض�رت مهدی)ع�ج( در س�یرت، م�ردی خوش 
زبان، گ�رم خو، مهربان، عط�وف، رحیم و جواد، 
ش�جاع، ب�ا هیبت و صالبت اس�ت. هر کس�ی او 
را ببین�د م�ی گوید ج�وان چهل س�اله ای بیش 

نیس�ت، با س�یمای بس�یار جاذب.
القاب و کنیه های حضرت

نام اصل�ی آن حضرت »محمد« اس�ت. نامی که 
پیامبر اکرم بر او نهاده و فرمود: »اس�م او اسم من و 

کنیه او کنیه من است.«
 کنی�ه حض�رت، ابوالقاس�م اس�ت و به ایش�ان 
ابوصال�ح، اب�و عب�داهلل، اب�و ابراهی�م، ابوجعفر، و 
ابوالحس�ن ه�م گفته می ش�ود. الق�اب آن حضرت 

بسیار زیاد است. از جمله:
w  مهدی: مش�هورترین لقب آن حضرت اس�ت. 
مهدی که اس�م مصدر هدایت است، به معنی کسی 
اس�ت که بوس�یله خ�دا هدایت ش�ده باش�د. امام 
صادق)ع( در ضمن حدیثی فرمودند: »آن حضرت را 
مهدی گویند، زیرا مردم را به امری که گم کرده اند 

هدایت می کند.«
بر طبق این دیدگاه چون حضرت مهدی مردم 
را به حقایق پنهان شده دینی راهنمایی خواهند 

کرد او را مهدی می گویند.
دی�دگاه دیگر این اس�ت ک�ه قائم آل 

محم�د را از این رو مهدی می  گویند 
که مردم را به اموری که بر آنها 

پوش�یده اس�ت راهنمای�ی 
وی  کرد.  خواه�د 

پ�س از ظهور جهت ارش�اد پی�روان ادیان دیگر 
کتابهای آس�مانی تحریف نش�ده آنه�ا را به آنها 
نش�ان خواهد داد و از ای�ن طریق آنها را با دین 
اصیل خودشان آش�نا خواهد ساخت و بر اساس 
هم�ان اح�کام تحریف نش�ده آیین آنه�ا، با آنان 

رفتار خواهد کرد. 
دی�دگاه دیگر این اس�ت که آن حضرت پس از 
ظه�ور مردم را در تمام زمین�ه  هایی که به بیراهه 
رفته  اند ارشاد خواهند کرد تا به راه و شیوه  های 
درست دس�ت یابند، چون انحرافات دوران غیبت 
تنها در احکام دینی نیس�ت چ�را که در اثر جهل 
و ناآگاهی در عرصه های سیاس�ی، علمی و صنعتی 

نیز مردم دچار اش�تباهات زیادی می ش�وند. 
نتیج�ه آنکه م�ی  توان گفت چون ام�ام زمان به 
برک�ت علم بی  نظی�ری که م�ردم را در تمام عرصه 
 ه�ای حیات ف�ردی و اجتماعی و علم�ی و دینی به 
راه صحی�ح هدای�ت خواهند کرد و آنه�ا را از تمام 
گمراه�ی  ها نجات خواهند داد به این مناس�بت آن 

حضرت را “مهدی” می  گویند. 
w  قائ�م: یعن�ی قیام کننده به حق. رس�ول خدا 
فرمودند: »از این جهت او را قائم نامیدند که پس از 

فراموش شدن نامش قیام می کند.«
امام جواد در پاس�خ به این پرسش که چرا او را 
قائ�م می نامند، چنین فرمودن�د: »زیرا پس از آنکه 
نامش از خاطره ها فراموش شود و اکثر معتقدین به 

امامتش از دین خدا برگردند، قیام می کند.«
w  منتظر: از امام جواد)ع( پرس�یدند چرا وی را 
منتظ�ر می گویند؟ ایش�ان فرمودند: »زیرا وی برای 
مدت�ی طوالنی غیبت می نماید و عالقمندان، منتظر 
ظه�ورش خواهند بود و آنان ک�ه تردید دارند، او را 

انکار می کنند.«
w  بقی�ه اهلل: روای�ت ش�ده که چ�ون آن حضرت 
قی�ام کند، پش�ت به کعبه می ایس�تد و 313 نفر دور 
او جم�ع می ش�وند. اول 
چی�زی که م�ی فرماید 
این آیه ش�ریفه است: 
»بقی�ئ اهلل خی�ر لکم 
ان کنت�م مؤمنی�ن« 
آنگاه می فرماید: منم 
بقیه اهلل و حجت او و 

خلیفه او بر شما. 
دیگ�ر الق�اب آن 
حض�رت عبارتن�د از: 
حجئ اهلل، خلف صالح، 
اهلل،  ول�ی  منتق�م، 
صاحب  االمر،  صاحب 

الزمان، منصور و ...

هدایتگر امت می آید 
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وي��ژه نامه نش��ريه  زائ�ر
بع��ثه مقام مع�ظم ره�بری

جمعه  19 مهر 1392 -  6 ذي الحجه 1434 
11 اکتبر 2013 

در پرتو قرآن به انتــظار 
مهدی )عجل الله تعالی فرجه الرشیف(

 در قرآن می خوانیم: اراده و مش��یت ما بر این قرار گرفته که بر مس��تضعفان 
زمین که بر اثر ستم ستمکاران به ضعف کشیده شده اند، منت نهیم )و ایشان 
را مش��مول مواهب خویش نماییم.( و آنها را پیشوایان و وارثان زمین قرارداده 
و نیرومند و صاحب قدرت و حکومت گردانیم... »و نرید ان نمن علی الذین 
اس�تضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم 
فی االرض...« آیه فوق بشارتی است در موردپیروزی حق بر باطل و برچیده 
شدن بس��اط ظلم و تباهی. که نمونه های آن را می توان در پیروزی حضرت 
موس��ی)ع( و بنی اسرائیل بر فرعونیان و همچنین پیروزی و حکومت حضرت 
محمد)ص( جس��تجو کرداما نمونه کامل آن ب��ا ظهور حضرت امام مهدی)ع( 

تحقق می یابد. 
حضرت امیرالمومنین)ع( در این زمینه فرموده اند: دنیا پس ازسرکش��ی، 
به ما اهل بیت )علیهم السام( روی می آورد. همچون شتری که از دادن شیر 
به دوشنده اش خودداری می کند و برای بچه خود آن را نگه می دارد. سپس 

آیه »ونرید ان نمن ..« را تاوت فرمود. 
در روایت دیگری نیز درباره همین آیه می فرماید: این گروه آل محمد)ص( 
هستند، خداوند مهدی آنها را بعد از زحمتهایی که برایشان تحمیل می گردد، 
مبعوث می کند و به ایشان عزت می دهد ودشمنان آنها را ذلیل می گرداند. 
از امام سجاد)ع( نیز این چنین نقل شده که: سوگند به کسی که محمد)ص( 
را ب��ه حق، بش��ارت دهن��ده و بیم دهنده ق��رار داد، نیکان از م��ا اهل بیت و 
پیروان آنها به منزله موس��ی)ع(و پیروان او می باش��ند و دشمنان ما و پیروان 
آنها به منزله فرعون و پیروان او هس��تند. )س��رانجام، پیروزی از آن ماست. (

امام مهدی)ع( نیز هنگام تولد، لب به س��خن می گش��اید و پس ازشهادت به 
وحدانی��ت الهی و نثار درود و س��ام ب��ر پیامبر اکرم وپ��دران پاک و معصوم 
خویش چنین می فرماید: »بسم اهلل الرحمن الرحیم و نرید ان نمن علی 

الذین استضعفوافی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و...« 
دیو چو بیرون رود فرشته در آید 

آرزوی بشر از دیرباز اجرای عدالت و برچیده شدن بساط ظلم وبی عدالتی بوده 
است، قرآن کریم نیز نوید بخش تحقق این آرزوی دیرین بوده و فرا رسیدن روزی 
را مژده داده اس��ت که در سرتاسرجهان حق حکومت کند و باطل نابود گردد. بر 
اساس روایات معتبر و فراوان، این پیروزی نهایی و حکمفرمای عدالت در سرتاسر 

گیتی مربوط به قیام حضرت امام مهدی)ع( می شود. 
آری، این یک س��نت الهی اس��ت که اگر اهل حق بر 

خدا ت��وکل کنن��د و دربرابر باطل و ظلم ایس��تادگی 
نمایند خداوند آنها را پش��تیبانی می کند 
و به پیروزی و رستگاری نایل می گرداند. 

ذخیره خدا 
در ق��ران کریم می خوانیم: »بقیئ اهلل 

خیرلک�م ان کنتم مومنی�ن...«؛ ذخیره 
الهی برای شمابهتر است اگر مومن باشید...

بر اس��اس روای��ات معتب��ر، ای��ن آیه با 
وج��ود نازنی��ن حضرت ولی عص��ر)ع( تطبیق 

گش��ته اس��ت. امام باقر)ع( فرمودن��د: »قائم آل 

محمد)ص ( نخس��تین سخنی که پس ازقیام خویش بر زبان می آورند همین 
آیه اس��ت. س��پس می فرماید: من »بقیه اهلل« هس��تم و حجت خدا و خلیفه 
او ب��ر ش��ما می باش��م. آنگاه هیچ کس بر او س��ام نمی کند مگ��ر اینکه می 
گوید: »الس�الم علیک یابقی�ه اهلل فی ارضه.« درب��اره تعبیر »بقیه اهلل« 
)ذخی��ره خدا(باید گفت: این عنوان به ش��خصی اطاق م��ی گردد که خدا به 

منظورخاصی او را نگهداری کرده است. 
پیروزی نهایی 

در قرآن کریم می خوانیم: آنها )مخالفان اسام( می خواهند نور خدا را با 
دهان خود خاموش نمایند اما خداوند اراده کرده که این نور الهی را همچنان 
برگس��تره و کمالش بیفزاید )تا تمامی جه��ان را در برگیرد( هرچندکافران را 

خوش نیاید.
و س��پس چنین ادامه می دهد: خدا کس��ی اس��ت که رس��ول خویش را 
باهدایت و دین حق فرس��تاد تا وی را بر تمام��ی ادیان پیروز گرداند، هرچند 
مشرکان را خوش نیاید. آیا این پیروزی اسام که در آیه فوق بدان اشاره شده 
منطق��ه ای و محدود اس��ت یاخیر؟ از آن جایی که هی��چ قیدی در آیه وجود 
ندارد تا دلیل برمحدودیت این پیروزی باشد پس بدون شک روزی فرا خواهد 
رس��ید که این وعده الهی محقق گردد و در روی زمین دین اس��ام، تنها دین 

پیروز باشد.
براس��اس روای��ات متعدد با ظه��ور حضرت امام مهدی)ع( اس��ام فراگیر 
وجهانی خواهد ش��د، در تفسیر مجمع البیان از پیامبر اسام)ص( چنین نقل 
ش��ده اس��ت که: »در زمان ظهور حضرت امام مهدی )عج( بر روی زمین هیچ 
خانه ای باقی نمی ماند نه خانه هایی که از س��نگ و گل س��اخته ش��ده و نه 
خیمه هایی که از کرک و مو بافته ش��ده مگر آنکه خداوند نام اسام را در آن 

وارد می کند.«
در »کم��ال الدین«، تالیف ش��یخ صدوق نیز روایت��ی از امام صادق)ع( در 
مورد تفس��یر آیه فوق، می خوانیم که ایشان فرمودند: به خدا سوگند این آیه 
تحقق نیافته است و تنها زمانی محقق می گردد که »قائم « خروج کند و در 

آن هنگام است که کافری پیدانخواهد شد.
در تفسیر مجمع البیان، همچنین از امام باقر)ع( چنین آورده است که: وعده 
ای که در این آیه اس��ت به هنگام ظهور مه��دی )ع( محقق می گردد، پس 
در آن روز هی��چ کس روی زمی��ن باقی نخواهد ماند مگرآنکه به 
)حقانی��ت( محمد)ص( اقرار می کند. اس��تاد ش��هید آیه اهلل 
مطهری می نویسد: »از مجموع آیات و روایات استنباط می 
شود که قیام مهدی موعود)ع( آخرین حلقه 
از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است 
که از آغاز جهان بر پا بوده است. مهدی موعود 
تحق��ق بخش ایده آل همه انبی��ا و اولیا و مردان 

مبارز راه حق است.« 

     
و سالم بر او از فجر تاریخ تا فجر قیامت

بیش از 120 آیه قرآن براساس روایات معتبر به وجود نازنین حضرت امام مهدی )عجل اهلل تعالی( و ویژگیهای آن انسان )عج( 
باعظمت وهمچنین قیام و انقالب جهانی آن حضرت، اشاره کرده است. ما دراین مختصر برآنیم تا نمونه ای از آن آیات نورانی 

را همراه با دیدگاههای معصومین)علیهم السالم( به عاشقان حضرتش تقدیم داریم:
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احادیثی از امام عصر)عج( 
w و اما در پیش��امدها و مس��ایل  جدید به  راویان  حدیث  ما مراجعه  كنید، زیرا كه  آنان  حجت  من  بر ش��ما 

هستند و من  حجت  خدا بر آنان  هستم . )بحار األنوار، ج  53، ص  181(
w اگر خواستار رشد و كمال  معنوی  باشی ، هدایت  می  شوی، و اگر طلب  كنی  می  یابی.  )بحار األنوار، ج  51، ص  339(

w هر كس  در اجرای  اوامر خداوند كوشا باشد، خدا نیز وی  را در دستیابی  به  حاجتش  یاری  می  كند. )بحار 
األنوار،ج 51،ص331(

w همانا خدای تعالی  مردم  را بیهوده  نیافریده  و بدون  تكلیف  و جزا رهایش��ان  نكرده  اس��ت .)الغیبة  للشیخ  
الطوسی ، ص  174(

w زمان  ظهور و فرج  ما با خداست، و تعیین  كنندگان  وقت  ظهور، دروغگویانند. )بحار األنوار، ج  53، ص  181(

انتظار، در سخن پيامبر)صلي اهلل عليه و آله وسلم(؛
شما را به مهدی )عج( مژده می دهم

ِرُكم ِبالمهدی َیْبَعُث فی اّمتی َعَلی اْخِتالِف ِمَن الّناِس و َزالِزل، َفَیْماُل االرَض ِقسطًا و َعْداًل، كما ُملَئْت جورًا و  »ُاَبشِّ
ظلمًا، َیْرضی عنه ساِكُن السماء و ساِكُن االرض، َیقِسُم المال َصحاحًا« فقال له رجُل: »ما َصحاحًا؟«  قاَل: »ِبالتَّسَویة 
َبْین الناس« رسول خدا فرمود: شمارا به مهدی مژده می دهم، آن گاه كه مردمان با هم اختاف یابند و ناامني ها و دل نگرانی ها آنان 
را در بر گیرد، بپا می خیزد، و عدل و داد را در دنیایی كه آكنده از ظلم و ستم گشته، می گستراند. و اموال )داراییها و امكانات اقتصادی( 
را به طور مساوی بین همه تقسیم می كند، )و این چنین است كه( اهِل آسمان و ساكنان زمین از او خشنود می شوند. »من كان 
في حاجة اهلل عزوجل كان اهلل في حاجته« ؛ پس هر كس براي نصرت دین خدا تاش كند، خداوند نیر برآورنده حاجت 
او خواهد بود. امیرالمؤمنین هم )علیه الس��ام( فرمود: »و خداوند به وس��یله حضرت مهدی )علیه السام( بین دلهای مخالف، 
الفت و دوس��تی ایجاد می كند.« و در حدیثی دیگر فرمود: »لوقد قام قائمنا، ألنزلت الس��ماء قطرها وألخرجت األرض نباتها و 
اذهبت الش��حناء من قلوب العباد«؛ اگر قائم ما قیام نماید، آس��مان، بارانش را نازل كند و زمین، گیاهانش را برویاند و كینه و 

دشمنی و ستیزه جویی از دلهای بندگان برود«.

زخم دل هجران زدگان را تو شفایی
عالم همه جا پر شده از تیرگی محض
مگذار که با ما همه عالم بستیزند
سوگند به تنهایی تنهای مدینه!
تو وارث بازوی علمدار حسینی
با خون دل و اشک روان هر شب جمعه
ای کاش که یک لحظه به چشم همه عالم
ما پیش تو بودیم ولی حیف نبودیم
گفتم دعایی کنم بهر ظهورت
میثم همه گوش است که از خویش بگویی

درد غم بی نسخه ما را تو دوایی
ما گمشدگانیم و تو مصباح هدایی

ما با همه گفتیم که تو صاحب مایی
تنها تو فقط منتقم خون خدایی

تو پاسخ فریاد تمام شهدایی
با مادر خود فاطمه )سام اهلل علیها( در کرببایی

ز آن گوشۀ شش گوشه به ما رخ بنمایی
تو در دل مایی و ندانیم کجایی

دیدم تو دعایی تو دعایی تو دعایی
کعبه همه چشم است که در کعبه درآیی

از کجا شروع کنم؟
موالی من! 

در کجا باید به جست و جویت 
برخیزم؟ در کدامین کوی و 
دیار؟ کدام صحرا؟ کدامین 
بادیه؟ کدام دشت؟ کدام...؟

اما نه این که خود گفته ای 
ما خود به دیدار شما می آییم... 
پس جست و جوی کوی و برزن 
بیهوده است. باید از خود شروع 
کنم؛ باید از نو برخیزم؛ باید در 
خود جست و جو کنم و موانع 

دیدارت را از وجودم بزدایم. 
رهایم مکن که راه سخت است 

و پر پیچ و خم...

کعبه، همه چشم است که در کعبه درآیی 

ویژه نامه نشریه زائر
بعثه مقام معظم رهبری
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با همه لحن خوش آوایی ام
ای دو سه تا کوچه زما دورتر
کاش که این فاصله را کم کنی
کاش که همسایه ما می شدی
هر که به دیدار تو نائل شود
سینه مارا عطشی دست داد
نام تو بردم لبم آتش گرفت
نام تو آرامه جان من است
ای نگهت خواستگه آفتاب
پرده برانداز زچشم ترم
ای نفست یار و مددکار ما

در به در کوچه تنهایی ام
نغمه تو از همه پرشورتر

محنت این قافله را کم کنی
مایه آسایه ما می شدی

یک شبه حال مسائل شود
دوش مرا حال خوشی دست داد

شعله به دامان سیاوش گرفت
نامه تو خط امان من است

بر من ظلمت زده یک شب بتاب
تا بتوانم به رخت بنگرم

کی و کجا وعده دیدار ما

ای دو سه تا کوچه زما دورتر
مرحوم محمدرضا آقاسی


