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 به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت
 ولیعصر )عج( مراسم جشنی با سخنرانی
 ريیس محترم نهاد نمايندگی مقام معظم

 رهبری در دانشگاه های استان آذربايجان
 شرقی جناب حجه االسالم والمسلمین
 خديوی و مرثیه سرايی آقای دکتر احد
 فالحی برگزار شد. اين مراسم باحضور
 رياست محترم دانشگاه و توسط کانون

 قرآن و عترت دانشگاه برگزار شد.
  نمايش آثار موشن گرافیك و پادکست
 دانشجويان اين کانون جلوه های هنری
 اين مراسم بود در اخر مراسم عهدنامه

 تجديدبیعت با امام زمان قرائت شد

لطفا عهد نامه  را با اثر انگشت خود امضا كنید

عهدنامه 
امروز

 سالروز امامت امام زمان)عج اهلل( است؛ روزی كه 
 شایسته است تا یک به یک به پیشگاه او حاضر شویم

و با او تجدید بیعت كنیم

  اما
 دوازده قرن از  انتظار می گذرد. دوازده قرنی كه
 عالم در ورطه آتش و خون  دست و پا میزند... و

 .نجات دهنده ای نمی یابد

  آیا
 اگر دوازده قرن پیش همدل و هم صدا در تجدید
 بیعت با امام زمان خود اجتماع می كردیم، هرگز

 .شاهد این همه جنگ و فقر و فساد نبودیم

اكنون
 كه جانها به لب رسیده و دلها ماالمال اندوه...

 است، ما شیعیان بیدار دل، اجتماع كرده ایم كه
 به درگاه خداوند التجا آوریم تا جهان تاریک و

 ظلمانی غیبت را با ظهور خورشید عالم تاب امام
 عصر ارواحنا له الفدا روشنی بخشد. تا بگوییم كه
 آماده پذیرش حکومت امام معصومی هستیم كه

 دوازده قرن است در انتظار بیداری ما به سر میبرد
 ...تا عدالتی جهانی بگستراند

 امروز ما دانشجویان در پیشگاه مقدس سلیمان
  زمان، تجدید عهد نموده و پیمان می بندیم كه

 .برای تعجیل در  امر ظهور، دعا كنیم
 در اصالح خود و اطرافیان از هیچ كوششی دریغ

 .ننماییم
  به نیت شادی دلها در حد توان به بندگان خدا یاری

 .رسانیم
 در امر تحصیل و پیشرفت و آبادانی جامعه تالش

 .كنیم

یَعًة لُه فی ُعُنقی » «و َب



 باور به ظهور مصلح جهانی در میان اديان مشترک
 است. منبع اصلی اوانجلیست ها  يا مسیحیان

 صهیونیست ها برای شناخت عالئم آخرالزمان و
 آينده نگری، مکاشفات يوحناست. بر اساس مکاشفه

 يوحنا در عهد جديد، باب ششم و آيات 1 الی ۸
 »بره خداوند« يا همان عیسی)ع( چهار مهر و موم

 از هفت مهروموم را گره گشايی می کند و چهار
 سوار آخرالزمان آزاد می شوند. اين اسب سواران
 به ترتیب بر چهار اسب به رنگ های سفید، قرمز،

 سیاه و رنگ پريده سوارند که به نمادهای مريضی،
 جنگ، قحطی و مرگ تفسیر میشوند. اين مکاشفه با
 سبکهای متفاوت توسط هنرمندان به تصوير کشیده
 شده است. اهمیت اين موضوع تا جايی است که در

 ابتدای رونق صنعت چاپ در قرن پانزدهم، چهار
  اسب سرنوشت توسط هنرمند آلمانی آلبرخت دورر

روی باسمه چوبی حکاکی و چاپ شد

باور به ظهور مصلح جهانی در میان ادیان مشترک است

چهار سوار سرنوشت
 آلبرخت دورر از كتاب مکاشفات یوحنا، باسمه

چوبی،1498م

 مکاشفه يوحنا مطابق با برخی روايات شیعی است. در حديثی از امام صادق)ع( دلیل مرگ مردم در
 آخرالزمان، طاعون سفید و سرخ معرفی شده است که در آن طاعون سفید مرگ فراگیر و طاعون

 سرخ، جنگ و خونريزی معرفی شده است:»..طاعون سفید مرگ فراگیر و  طاعون سرخ شمشیر
است. «)نعمانی ، محمد 1397: 2۸9-290(ی

 اما بیماری طاعون چیست؟
 

 اين بیماری در اوايل قرن چهاردهم موجب مرگ 
 حدود 25 میلیون نفر در اروپا بوده است. عامل

 بیماری طاعون » يرسینیاپستیس « است و توسط
 برخی جانوران مثل کك، موش صحرايی، خرگوش
 ،گربه خانگی، موش، موش خرما، سنجاب زمینی و

 صخره ای منتقل می شود. موش صحرايی در تولید
 و انتشار اين بیماری نقش مهمی دارد وکك های اين
 موش بیماری را به انسان انتقال می دهند.  )سالمت نیوز:

نقش موش در انتشار بیماری طاعون(ی

 امروزه با توجه به اينکه طاعون توسط آنتی بیوتیك ها
 قابل درمان است، آمار مرگ و میر قابل مالحظه ای

 ندارد. هر بیماری واگیردار، فراگیر و کشنده ای که درمان
 قطعی آن يافت نشده باشد، می تواند مصداق طاعون

 آخرالزمانی باشد. ويروس کرونا از مصاديق احتمالی
 میتواند باشد. تاکنون اين ويروس باعث مرگ 954417

 نفر از جمعیت جهان شده است. )گزارش
 کرونا ويروس، سايت رسمی سازمان بهداشت جهانی()آخرين

دسترسي4/7/1399( سی

 به باور آچاريا )عضو هیات علمی دانشگاه امريکن در واشنگتن( بحران
 کرونا اين قابلیت را دارد تا مدل های سیاسی و اقتصادی
 اياالت متحده و چین را در کانون توجه جهانی قرار داده
 و هر که از آن سربلند خارج شود، اعتبار بیشتری کسب

 کند و اين احتمال وجود دارد که تغییر کانون قدرت از
غرب به شرق سرعت گیرد

(Acharya, Amitav ,2020)

 از عالئمی که مرتبط با کروناست، تعطیلی طواف خانه
خدا و امر به ترک آن است:»] آخرالزمان وقتی است که[

 ديدی زيارت خانۀ کعبه تعطیل است و امر به ترک آن
میشود.«)کلینی ، محمد1407 ،ج ۸: 3۸ (س

 امر به ترک فريضه حج از عالئمی است که قبال چگونگی
باورش

 سخت بود؛ اما با انتشار ويروس کرونا، چنین امری رخ 
 دارد. در ذی الحجه سال 1441هجری قمری، برگزاری حج
 تمتع برای سايرکشورها ممنوع اعالم شد طاعون سرخ يا
 جنگ و خونريزی مولفه ديگر عصر عسرت در آخرالزمان

است

 موضوع آرماگدون يا نبرد خیر و شر در آخرالزمان، از مباحث مورد توجه اوانجلیست ها و تم پرفروش و
 جذاب در سینمای غرب است که شمار کثیری از فیلمهای هالیوودی بدان اختصاص يافته و در اکثر آن ها،

 آمريکا، نقش قهرمانی را مصادره می کند که قادر است جهان را از خطرات بزرگ آتی از جمله خطر آنتی
 کريست ) ضد مسیح( محافظت نمايد. »اين روزها ديگر خیلی عادی شده است که ادعا کنیم اسالم از ديد

 آمريکايی ها به امپراتوری شر تبديل شده است، همان طور که پیش از اين اتحاد جماهیر شوروی چنین
نقشی را برعهده داشت.«)سمتی ،13۸5 :13۸( ب

 با وجود حجم زياد روايات عالئم آخر الزمان که گويای اهمیت موضوع است، اين موضوع در میان هنرمندان
 مسلمان مغفول مانده و مسلما نظر فعاالن هنر را می طلبد. اقبال خوانندگان به کتاب »عصر ظهور« نوشته

 علی کورانی و تجديد چاپ متعدد آن نشان از اهمیت و جذابیت اين موضوع برای مخاطبان است و جای
خالی آن در سینمای ايران مايه تاسف است
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 بر خالف ذهنیت عمومی که تصور میشود نبرد بزرگ خیر و شر در زمان ظهور منجی رخ می دهد، با نظر
 به روايات چنین استنباط میشود که حجم گسترده نبرد خیر و شر، قبل از ظهور منجی و با تجاوزگری و

 خونريزی سفیانی و فرزندان بنی عباس و پرچم های زرد غربی  رخ می دهد و شخصیت های موثری مانند سید
 خراسانی، سید حسنی و شعیب بن صالح نقش بازدارندگی را ايفا می کنند و ظهور حضرت حجت و عیسای
 مسیح، هم زمان با پاکسازی سرزمین فلسطین از اشغال صهیونیست ها است)ابن طاووس، علی1406: 117-11۸( وعده

 مقام معظم رهبری مبنی بر برپايی نمازجماعت در قدس و پاکسازی فلسطین از اشغال همسو با روايات است
 و البته اسرائیل هم دست روی دست نگذاشته و با ايجاد ناامنی و جنگ افروزی در مناطق غربی)عراق و سوريه(
 و شمالی)ارمنستان و آذربايجان( ايران از دور چنگ و دندان نشان میدهد بنابر فرمايش رسول اکرم)ص(، منتظران

 آخرالزمان، مقرب ترين بندگان الهی هستند؛ زيرا حجت خدا را نديده، ايمان آورده اند و متوقع ظهور او
 هستند )طوسی ، محمد،1411، ص: 457(ب

 رسول اکرم)ص( فرمودند: »اگر پرچم های سیاه را ديديد که از ناحیه خراسان خارج شد پس به آن ملحق
 شويد، حتی اگر روی برف بخزيد، چراکه در آن سپاه، خلیفه خدا امام مهدی)ع( است«)ابن طاووس، علی 1406: 119(

 بیعت سید خراسانی با امام زمان درکوفه)طوسی ، محمد1411: 452( و  ياران طالقانی که در روايات گنج معرفی شده
 اند)مجلسی، محمدباقر1403 ج 52: 30۸(نشانه همسويی سیاست کلی ايران با خط سبز مهدويت دارد. و به تعبیر عالمه
 حسن زاده صبح کاذبی بايد مقدمه صبح صادق شود و نمی توان از ظلمت تمام به صبح صادق رسید. قرائن و

 شواهد نشان می دهد انقــــالب اســـالمی و نــــظام مقـــــدس جمهـــــوری اســـــالمی ايران
 ظهور صغرای حضرت بقیه اهلل االعظم و بین الطلوعین حکومت جهانی امام زمان ارواحنا فداه می باشد.)حسن

 زاده ، حسن، خبرگزاری تسنیم( بحث نبرد خیر و شر، بحثی مطول است که مجالی مجزا می طلبد؛ اما آنچه که ضرورت
 تذکر دارد چشم انداز بلندمدت امام خمینی در تاسیس حکومت اسالمی در ايران برای انزوای قدرتهای

 شیطانی و زمینه سازی حکومت عدل جهانی است:»انقالب اسالمی ايران با تأيید خداوند منان در سطح جهان
 در حال گسترش است، و ان شاء اهللَّ با گسترش آن، قدرتهای شیطانی به انزوا کشیده خواهند شد و حکومت 

 مستضعفان برپا و زمینه برای حکومت جهانی مهدی آخر الزمان- عّجل اهللَّ تعالی فرجه الشريف و ارواحنا
لتراب مقدمه الفداء- مهیا خواهد شد.«)امام خمینی، بی تا، ج 15، ص: 349(ذ

 برخالف باور عمومی، سالح امام منطق است و نه شمشیر. امام مهدی)ع( ابتدا با زبان منطق و اعجاز، دعوت به
 حق می کند و در اولین اقدام به معرفی اجداد خود می پردازد و با استخراج نسخ خطی اهل کتاب از غاری در

 انطاکیه، با اهل کتاب احتجاج می کند.»اولین کاری که قائم با انطاکیه می کند آن است که تورات را از غاری که
 عصای موسی و خاتم سلیمان است خارج می کند.« )مجلسی ، همان  ج 52: 390(مضاف بر اين، امام)ع(کتاب

 های نوح و ابراهیم و داود را برای انساِن دور افتاده از حقیقت خواهد خواند: »امام مهدی صحیفه نوح و ابراهیم و
 تورات و انجیل و زبور را می خواند و به امت آن می گويد به خدا سوگند که اين همان چیزی  است که نازل شده

 و تورات جامع و زبور تمام و انجیل کامل است.)خصیبی، حسین بن حمدان، 1419 :39۸ ( مسلما برای پذيرش حق
 بايد عقول مردم رشد کند؛ از اينرو بزرگترين معجزه امام)ع( بیداری عقلهاست:»زمانی که قائم برخیزد، خداوند
 دست رحمتش را بر سر بندگان قرار  می  دهد؛ پس عقل هايشان زياد می شود و بصیرت شان کامل می گردد.«

)کلینی، محمد،1407، ج1:25(ی
 علیرغم همه حجت ها و داليل واضح، معاندان هنوز در مقابل امام به جنگ افروزی خواهند پرداخت. يکی از

 ابزارهای نصرت الهی ترس و رعبی است که خداوند در دل دشمنان امام خواهد انداخت و اين ترس باعث کمتر
 شدن خونريزی و  سريع ترشدن فتح و پیروزی جبهه حق خواهد بود: »قائم ما با رعب و ترس نصرت می يابد،

 زمین زير پايش طی می شود و گنج ها برايش ظاهر می شود و سلطنت او از شرق تا غرب ادامه می ياد و خداوند
دين او را بر تمام دين ها غالب می کند؛ حتی اگر مشرکان ناخوش دارند.« )ابن بابويه، 1395، ج1 :33(ب
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 پس از تشکیل حکومت جهانی، رسیدگی به معیشت مردم از اهمیت بسزايی برخوردار است. امام
 صادق)ع(فرمود: »اموال را از زير و روی زمین جمع می کند و به مردم می فرمايد: بیايید اين همان

 چیزی است که به خاطرش قطع رحم کرديد و خونهای حرام ريختید و مرتکب حرام شديد. پس
بخششی می کند که تا قبل از آن کسی نکرده است.« )مجلسی، همان ج 52: 390(ی

 بنابراين، امام با تسهیل امر معاش، عطش ثروت اندوزی را فرو می نشاند. در عصر طالئی ظهور،  زمین گنج هايش
 را نشان می دهد و آسمان باران فراوانش را بذل می کند و انسان تشنه ثروت با برطرف شدن دغدغه تامین معاش

در مسیر شناخت معاد و سعادت حقیقی حرکت میکند

 از ارکان توسعه اقتصادی، توسعه علمی است. در حکومت مهدوی، رشد علمی شتاب فزاينده ای می گیرد؛ به
 طوريکه بنابر روايات اگر نسبت علوم قبل از تمدن مهدوی و بعد از آن مقايسه شود، از بیست و هفت حرف،

 بیست و پنج حرف بعد ازظهور آشکار می-گردد.)مجلسی، همان،ج52: 336( به عبارتی 92.6 در صد از علم در تمدن
 جهانی مهدوی کشف می شوددر اين عصر امکانات و تکنولوژی در خدمت تقويت حقیقت و تعالی قرار می گیرد و

با محو حکومت مستکبران، معضل فقر و فساد برچیده می شود و دست کوتاه بشر به حقیقت می رسد

به امید آنروز
نویسنده : نفیسه مصطفوی
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مقدمه
 قرآن يگانه نسخه نجات بخش، برای زندگی مادی و

 معنوی بشر است که پروردگار جهانیان، ماموريت ابالغ،
 تبیین، اجرا و عینیت بخشی آن را به پیامبر خاتم)صلوات

 اهلل علیه و آله( سپردند. حضرتش با جان و دل، ماموريت
 محول شده را در زمان خود انجام و استمرار نقش

 آفرينی آن را بر عهده جانشینان معصوم خود، قرار
 دادند. هر کدام از امامان نیز، با گفتار و رفتار و سیره

 عملی خودشان، قرآن صامت را در وجود خودشان، به
 عنوان قرآن های ناطق، از مرحله تئوری وارد مرحله

 عملی نمودند. اگرچه همه آنها، جان عزيزشان را در اين
 مسیر نورانی، فدا کردند؛ اما جهالت و نادانی، دنیاطلبی
 و حاکمیت خلفای جور، مانع از حاکمیت جبهه ی حق و
 جريان آيات حیات بخش قرآن در جامعه شد. به طوری

 که بر اساس ترسیم روايات آخرالزمان، قرآن قبل از
 ظهور نه تنها مهجور، بلکه کهنه شده و مقررات آن کنار
 گذاشته شده و مسلمان نماها، صرفا بر اساس میل خود،

 به آن عمل می نمايند. از قرآن فقط رسمی و از اسالم
 فقط اسمی می ماند. در احاديث متعددی آمده است که:
 سیاتی علی امتی زمان اليبقی من القرآن اال رسمه و اال
 من اسالم اال اسمه يسمون به ... )ثواب األعمال و عقابها: ص 301 ح

 4، نهج البالغه حکمت 369 .(ل
 با فراهم شدن زمینه جهانی ظهور و حضور آخرين

 حجت الهی در میان مظلومیت آسمان و زمین،  تحقق
 آيات نوربخش متعددی، مانند: حکومت جهانی

 صالحان بر زمین، غلبه اسالم بر همه اديان، حاکمیت
 مستضعفان عالم، و در يك کالم تحقق عدالت

 اجتماعی، امنیت و آرامش، در زمان ظهور امام زمان
 علیه السالم، اتفاق خواهد افتاد. به عبارت ديگر،

 عصر ظهور آن حضرت، عصر اثر ثمر دهی تالش همه
 پیامبران، حاکمیت کامل دين الهی، و عصر اولین ها در
تحقق برخی آيات قرآنی و اجرايی شدن آنها می باشد

جایگاه قرآن در عصر ظهور

آغاز انقالب جهانی با قرآن
 امام مهدی علیه السالم بر اساس روايات در کنار خانه خدا، 

 در شهر مقدس مکه، به اذن خداوند، حضور و آغاز نهضت
 جهانی خود را اعالم می دارد. بنا بر نقل فضل ابن شاذان از
 امام صادق)علیهم السالم(، آن حضرت نهضت جهانی خود
 را با تالوت آيه ۸6 سوره هود، يعنی: بقیه اهلل خیر لکم ان

 کنتم مومنین و ما انا علیکم بحفیظ، شروع می کند. آن وجود
 شريف به خواست خداوند برای هدايت مردم ذخیره و باقی
 نگهداشته شده است؛ بقیه اهلل نامیده شده است. طنین: انا

 بقیه اهلل ... جهان را فرا می گیرد. آن يار سفر کرده، به مدعیان
 تالوت قرآن و مفسران خودرأی قرآن، هشدار داده و محور

 همه فعالیت های اصالحگرانه ی خود را قرآن قرار می دهد. آن
 حاکم قرآنی و قرآن ناطق الهی، آموزش، تبیین و اجرای احکام
 قرآن در جامعه را، آن طور که بايد، به شدت دنبال می نمايد. از

 جمله اقداماتی که آن حضرت، در راستای احیای قرآن، انجام
:می دهد؛ به شرح زير می باشد

 فراگیر ساختن آموزش قرآن و تبیین آن: يکی از ابعاد 
 مهجوريت قرآن، بعد آموزشی آن است که با وجود فراهم بودن

 تمامی زمینه های آموزشی، و پیشرفت های علمی در جوامع
 مسلمان، تعداد زيادی از مسلمانان در قرائت صحیح ظاهر

 قرآن هم، مشکل دارند. حاکم عادل قرآنی، با ايجاد انگیزه ی
 الزم در جامعه، فراگیری قرآن را، همگانی می کند امام باقر
 )علیه السالم( می فرمايد:» اذا قام القائم من آل محمد )ص(
 ضرب فساطیط لمن يعلم الناس القرآن علی ما انزل اهلل عّز و
 جّل «. يعنی: آنگاه که مهدی آل محمد ظهور می کند؛ خیمه

 هايی جهت آموزش و فراگیری قرآن، برای مردم برپا می دارد
 )نورالثقلین، ج 5، ص 27، سفینه البحار، ماده عجم، کشف

الغمه، ج 2، ص 466(. ا
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 همچنین از ابن نباته، نقل شده که می گويد: از مواليم امیر مومنان)علیه السالم( شنیدم که می فرمود: کانی
 بالعجم فساطیطهم فی مسجد الکوفه يعلمون الناس القرآن کما انزل. يعنی: گويا عجم ها را می بینم که در مسجد

کوفه، خیمه ها برپا کرده و قرآن را به مردم، آن گونه که فرود آمده، ياد می دهند
 قید “ علی ما انزل اهلل” در روايت اول، و قید “ کما انزل” در روايت دوم،  نشان می دهد؛ آنچه به عنوان آموزش
 قرآن، به مردم ارائه می گردد؛ آموزش و تبیین ناب قرآن است که امام بدون واسطه، باطن قرآن، را برای مردم

 مشخص می سازد و راه عمل به قرآن را برای جامعه، هموار می سازد. بنابراين، آن امام همام، خط بطالنی بر سال
 ها تفسیر به رای آيات قرآنی کشیده و مضامین روح بخش کتاب الهی را، برای انسان های منتظر عدالت و تشنه

معارف، ارائه می کند. به طوری که راه را بر تفسیر به رای کنندگان و دنیاطلبان عالم نما می بندد
احیای آموزه های قرآنی با ارائه تفسیر ناب 

 با توجه به اينکه آموزش و يادگیری قرآن و تبیین و 
 تفسیر آن، مقدمه ای برای عمل با احکام مختلف مادی
 و معنوی می باشد؛ هدف اصلی آن قرآن ناطق، احیای
 آموزه های قرآنی در متن جوامع بشری می باشد. امام
 محمد باقر )ع( در ارتباط با احیاء قرآن و جريان يافتن
 اوامر قرآنی و جلوگیری از نواهی در دولت قرآنی امام

:مهدی )عج( فرموده اند
 يظهر المهّدی بمّکه ... فاذا صّلی العشاء نادی بأعلی

 صوته يقول: أذکرکم ايّها الّناس ... بعث االنبیاء و انزل
 الکتاب و امرکم ان التشرکوا به شیًا و ان تحافظوا علی
 طاعته و طاعه رسوله)ص( و ان تحیوا ما احیا القرآن و

 تمیتوا ما أمات و تکونوا اعوانا الهدی ... فانی أدعوکم
 الی اهلل و رسوله و العمل بکتابه و اماته الباطل و احیاء

 سنته ... «)نورالثقلین ج 5/ ص27(. بر اساس اين روايت
 نورانی، حضرت مهدی علیه السالم، در همان ساعات

 اولیه نهضت، به عنوان يکی از خط مشی های کلی، از
 عموم مردم می خواهد تا به عنوان يکی از وظايف قرآنی
 خود، با اعمال و رفتارهای خود، آموزه های نجات بخش

 قرآن را زنده نموده و با بدعت ها و انحرافات مبارزه
کنند

 ايشان مردم به سمت خدا، رسول خدا و عمل به 
 کتاب خدا فرا می خواند. البته خود ايشان، در اين

 زمینه پیشرو بوده و سیره عملی اش، تالش در جهت
اجرای احکام قرآنی می باشد

 همچنین حضرت علی )علیه السالم( در خطبه 13۸
 نهج البالغه، در ارتباط با احیاگری قرآن توسط امام

 مهدی )عج( و نقشی که اين احیاگری در حکومت
 قرآنی جامعه عصر ظهور دارد، فرموده اند: »يعطف

 الهوی علی الهدی، اذا عطفوا الهدی علی الهوی،
 و يعطف الرأی علی القرآن، اذا عطفوا القرآن علی

.»الرأی
 امام مهدی )عج( هواهای نفسانی را به متابعت هدايت

 الهی، باز می گرداند؛ در روزگاری که هدايت الهی را
 به متابعت هواهای نفسانی، در آورده باشند. و آراء و

 انديشه ها را تابع قرآن می گرداند؛ آن زمانی که قرآن
 را تابع آراء و انديشه های خود ساخته باشند. فعالیت

 امام زمان علیه السالم، برای احیای قرآن و آوردن
 آراء و افکار و انديشه ها حول محور قرآن، يك فعالیت

اساسی است
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 جذب دل های به سوی قرآن با رشد عقالنیت در جامعه 
 در کنار آموزش مفاهیم و تبیین آيات الهی و تالش عملی، آن حضرت با رشد دادن عقالنیت و آگاهی های بشر،
 و زنده ساختن فطرت های بشری، با پیوند دادن دل های مردم با قرآن، آن را در برترين جايگاه خود قرار داده

 و دل های پاک را به سمت اش، هدايت می کند. آن امام عزيز، قرآن مهجور زمان خود پیامبر مکرم اسالم و
 امت ناآگاه آن حضرت را، از مهجوريت و غربت خارج و مسیر نورانی حقیقت را روشن می سازد. حضرت مهدی

 )عج( قرآن فراموش شده و مهجور مانده ی جاهلیت اول و مدرن را، با آوردن آن به متن جامعه زنده می کند. آن
 حضرت، با رشد دادن عقالنیت جامعه ی بشری،  همگان منطبق با آن فعالیت ها، برنامه های خود را تنظیم می

.کنند
 امام باقر علیه السالم می فرمايد: اذا قام قائمنا وضع يده علی رؤس العباد، فجمع بها عقولهم و کملت بها احالمهم

 ؛ يعنی هنگامی که قائم ما قیام کند دست رحمت خود را بر سر بندگام می گذارد و با آن عقل های آنها را از
.پراکندگی نجات داده و متمرکز می سازد. و قدرت تفکر و انديشه آنها را باال می برد

تحقق برخی مفاهیم و آموزه های قرآنی برای اولین بار در سايه نهضت جهانی حضرت مهدی علیه السالم 
 با توجه به اراده خداوند متعال مبنی بر اجرای احکام اجتماعی اسالم، و تجلی بیش از پیش آيات الهی در جامعه،

 برخی از آيات، برای اولین بار به دست توانای حضرت صاحب الزمان )عج اهلل تعالی فرجه الشريف(، جامه عمل
خواهد پوشید. در اين مجال، به دلیل رعايت اختصار، برخی از آن موضوعات را به شرح زير می آوريم

 غلبه دين اسالم بر ساير اديان: در سه
 آيه قران کريم بر اراده قطعی خداوند

 متعال، مبنی بر غلبه اسالم بر ساير
 اديان، خبر می دهد. آيات 33 سوره
 توبه، 2۸ سوره فتح و 9 سوره صف،

 داللت آشکاری بر اين ادعا دارند. تحقق
 اين وعده الهی، برای اولین بار، به دست

 مبارک حضرت مهدی عج و با حضور
 حضرت عیسی علیه السالم، عملی

خواهد شد

  حاکمیت جبهه مقاومت و مستضعفین:
 مطابق آيه 55 سوره نور، خداوند مژده،

 حاکمیت محرومان را می دهد.در روايات
 بسیاری از امام سجاد، امام باقر و امام

 صادق علیهم السالم می خوانیم: مصداق
 کامل اين آيه، حکومت جهانی حضرت

 مهدی علیه السالم است. »1« که
 خداوند وعده داده است در آن روز، اهل

 ايمان بر جهان حکومت کنند.)تفسیر احسن
الحديث، سید علی اکبر قرشی، ج 7، ص236(ا
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نتیجه گیری
 با توجه به مطالب مزبور در آيات و روايات فوق، از گفتار و رفتار، آن حضرت، به روشنی جايگاه قرآن در

 عصر ظهور، مشخص می گردد. از دقت و تحلیل مضامین آن متون دينی، آشکارا به دست می آيد که
 حضرت مهدی علیه السالم، در همه ی ابعاد وجودی يك انسان، اعم از فکر و انديشه و عقل، دل و جان،

 رفتار و کردار، نفوذ کرده و با ايجاد تحول درونی در غالب بشريت، آنها را به فطرت اصلی خودشان باز می
 گرداند. و سپس با عرضه آن آيات نورانی قرآن، انسان ها، آن حقايق را با ساختار فطری خود مطابق ديده

 و آنها را می پذيرند. از خداوند دادگر می خواهیم با رساندن ظهور حضرتش، آن حقیقت شیرين را، اين
بشر گم کرده راه، لمس کرده و درک نمايد

 حاکمیت صالحان بر زمین: بر اساس آيه 110 سوره انبیاء، به
 روشنی، حاکمیت انسان های شايسته در روی کره زمین، مژده
 داده شده است که دل استکبار جهانی و ستمگران عالم را می

 لرزاند. خداوند متعال می فرمايد:» و لقد کتبنا فی الزبور من
 بعد الذکر، أن االرض يرثها عبادی الصالحون«، يعنی: در زبور،

 بعد از ذکر نوشتیم که بندگان شايسته ام، وارث حکومت زمین
.خواهندشد

 خداوند، در اين آيه تصريح می کند که زمین را بندگان صالح
 من، به ارث می برند و در اختیار می گیرند. همچنین تصريح می

 کند که اين امر، حقیقتی است که در کتب انبیای گذشته نیز
بدان اشاره شده است

 پیروزی مستضعفان بر مستکبران: اين مژده، در
 آيه 5 سوره قصص، آمده است که: » َو نُِريُد أَن
َِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفی األْْرِض َو نَْجَعَلُهْم َُّمنَّ َعَلی ال  ن

ًۀ َو نَْجَعَلُهُم الَْواِرثِیَن«؛ يعنی: اراده و خواست  أَئِمَّ
 ما، بر اين قرار گرفته است که بر مستضعفین در

 زمین منت نهیم و آنها را مشمول مواهب خود
 نمائیم و آنها را پیشوايان و وارثین روی زمین،

.قرار دهیم
 البته اين آيه، بیانگر يك قانون کلی، برای همه

 اعصار و قرون و همه اقوام و جمعیت ها است که
 می گويد: ما اراده داريم که بر مستضعفان منت

 بگذاريم و آنها را پیشوايان و وارثان حکومت روی
 زمین، قرار دهیم. اين بشارتی است در زمینه

 پیروزی حق بر باطل و ايمان بر کفر. اين بشارتی
 است برای همه انسان های آزاده و خواهان

 حکومت عدل و داد و برچیده شدن بساط ظلم
 و جور نمونه ای از تحقق اين مشیت الهی در

 گذشته، حکومت بنی اسرائیل و زوال حکومت
 فرعونیان بود. نمونه کاملتر آن، حکومت پیامبر

 اسالم )صلی اهلل علیه وآله( و يارانش بعد از ظهور
 اسالم بود. حکومت پا برهنه ها و تهی دستان

 با ايمان و مظلومان پاکدل که پیوسته از سوی
 فراعنه زمان خود مورد تحقیر و استهزاء بودند و
 تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند. سرانجام

 خدا به دست همین گروه، دروازه قصرهای
 کسراها و قیصرها را گشود و آنها را از تخت

 قدرت به زير آورد و بینی مستکبران را به خاک
 مالید. و نمونه گسترده تر آن، ظهور حکومت حق

 و عدالت در تمام کره زمین،  به وسیله  حضرت
مهدی)عج( است

نويسنده : محمد فتح اله زاده  منابع
حديث کامل شدن عقل ها: الخرايج و الجرائح قطب الدين راوندی ج 2 ص ۸41 و مکیال المکارم ج 1 ص 73 .1

 حديث  ابن نباته از علی علیه السالم: کانی بالعجم فساطیطهم .
الزام الناصب ج 1 ص 423 و سفینه البحار ج 2 ص 165
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اهمیت نهم ربیع االول
 يکی از روزهای مهم ماه ربیع االول، روز نهم اين ماه است؛ روزی که بسیاری به اشتباه تصور می کنند مناسبت اين روز

 قتل خلیفۀ دوم است؛ حال آنکه مورخان، 2۸ ذی الحجه را روز درگذشت وی می دانند. نهم ربیع االول نخستین روز
 امامت و واليت يگانه منجی عالم بشريت، حضرت مهدی موعود عجل اهلل تعالی فرجه الشريف است که پس از شهادت پدر

 بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السالم، به اين مقام نائل شده اند. به مناسبت اين روز مبارک، به سراغ کارشناسان
عرصۀ مهدويت رفتیم و دربارة اهمیت اين روز و وظیفۀ ما شیعیاِن آن حضرت در اين باره، گفت وگو کرديم

آغاز امامِت امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشريف چه اهمیتی دارد و چرا بايد اين روز را جشن گرفت؟

 حجت االسالم والمسلمین مجتبی کلباسی )مدير مرکز
 تخصصی مهدويت(: همۀ انبیا و ائمه يك روزی، روز شروع
 و آغاز کارشان بود که به امر الهی اقدام به دعوت به سوی

 پروردگار کرده اند. ولی حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه
 الشريف، امام حی و زندة ما هستند و آخرين وصی و حجِت

 الهی؛ بنابراين آغاز امامتشان يك تمايزی با آغاز واليت ديگر
 اولیای الهی دارد، و ما با بزرگداشت اين روز، توجه و وظیفۀ

خودمان را نسبت به امر امامت آن حضرت ابراز می کنیم

 حجت االسالم جواد محدثی )نويسنده، پژوهشگر(: به همان
 دلیلی که بايد »غدير خم« را جشن گرفت و اهتمام ورزيد و

 جايگاه امامت و رهبری امام معصوم را ارج نهاد، آغاز امامت هر
 امام نیز، شايستۀ تکريم است، ولی نسبت به ائمۀ ديگر چنین

 رسمی نبوده و معموالً روز وفات يا شهادت هر امام، آغاِز امامِت
 امام بعدی هم هست و در يك فرصت، هم داغ شهادت امام

 است، هم سرور برای امامِت جانشین او؛ لیکن دربارة حضرت
 ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشريف اين مسئله اهمیت
 خاصی پیدا می کند، چون آن امام، هم اکنون زنده است و

 دوران ما، دوران امامت اوست و آن حضرت، »امام عصر« ما
 است و برای اين که دل ها و ذهن ها توجه بیشتری به آن

 حضرت پیدا کند و مسئلۀ امامت در عصر غیبت از يادها نرود
 و شوق انتظار در دل ها برافروخته تر شود، سالروز آغاز امامت
 آن حجت الهی را ياد می کنیم و جشن می گیريم؛ به خصوص

 با توجه به شرايط حاضر در جهان معاصر که نسبت به وجود
 آن حضرت، از سوی دشمنان اهل بیت، تشکیك می شود و
 »مهدی باوری« را زير سؤال می برند، گرامیداشت اين روز،
تالش برای ريشه دارتر کردن اين باور اسالمی و شیعی در

دل های اهل ايمان و منتظران ظهور آن حضرت است 

 حجت االسالم علی صدوقی )استاد و مشاور اخالق و تربیت

 مهدوی(: مهمترين و محوری ترين بحث نهم ربیع،
 آغاز واليت امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشريف
 است. اگر بتوانیم از نهم تا هفدهم ربیع االول را که
 تولد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم است،

 به عنوان دهۀ امامت و رسالت نامگذاری کنیم، کاری
 بسیار مهمی کرده ايم؛ در اين صورت بهتر می توانیم

 از فرصت ايجاد شده بهره ببريم. بدانیم که در اين روز
 مأموريت اصلی، سه چیز است؛ اول، بايد شناخت و

 معرفت به امام را در جامعه بیشتر کنیم، دوم، انس به
 آن حضرت را در جامعه افزايش دهیم؛ سوم اين که
وظايف و تکالیف مردم را در عصر غیبت بیان کنیم

 حجت االسالم محمد رضا فؤاديان )معاون پژوهش بنیاد

 فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل اهلل تعالی فرجه الشريف (: دربارة آغاز
 امامت امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشريف، جشن

 باشکوه و ويژه می گیريم، اما بايد مراقب باشیم که
 مرتکب اعمال خالف شرع نشويم چرا که علمای ما

 اصرار دارند که به مقدسات ديگر مذاهب توهین نشود
 و سیرة اهل بیت علیهم السالم هم اين گونه نبوده

 است که مجالِس توهین آمیز برگزار شود. اآلن هم در
 شبکه های ماهواره ای، گوشه هايی از برخی مراسمات

 غلط را برای مسلماناِن جهان پخش می کنند و می
 گويند شیعیان چنین حرف هايی را دربارة صحابه می

 زنند؛ بنابراين برای برگزاری اين گونه جشن ها بايد
 يك تجديد نظر و تدبیر خاصی انجام شود. شادی در

 دين جايگاه مهمی دارد، ولی امروزه تندروی هايی
 در اين باره صورت می گیرد که قطعًا اهل بیت علیهم

السالم از آن راضی نیستند

 حجت االسالم رحیم کارگر )عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ
 اسالمی(: نهم ربیع االول آغاز امامت امام مهدی عجل اهلل

 تعالی فرجه الشريف و نويدبخش حکومت عدل جهانی
 موعود و بشارت دهندة جامعۀ زيبای معنوی است. آرمان

 شهر الهی که در همۀ اديان گفته شده است و همۀ مکاتب
 دربارة آن صحبت کرده اند، با تولد و به امامت رسیدن امام

 مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشريف وارد فاز عملیاتی شده
 است. غیبت آن حضرت به معنای انقطاع و دور دست بودن
 اين جامعه نیست؛ بلکه به اين معنا است که بشر بايد خود
 را آماده کند. به همین سبب، اين روز را بايد بسیار بزرگ

 بدانیم. اين روز، روز شکرانۀ واليت و نعمت بزرگ الهی
 است. بنابراين جا دارد در مساجد و محافل و نشست ها،

 برنامۀ شکرگزاری داشته باشیم؛ حتی در مسیحیت هم يك
 روز شکرگزاری هست. چه خوب است که روز شکرگزاری

 ما روز آغاز امامت امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشريف
باشد
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 حجت االسالم محمدرضا نصوری )کارشناس مباحث
 مهدويت و فرقه های انحرافی(: اين روز را برخی به
 نام عید اهلل اکبر، غدير دوم بیان کردند. در غدير با

 حضرت علی علیه السالم بیعت کردند. اين روز هم ما
 با امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشريف بیعت می

 کنیم؛ در اين روز به نوعی اظهار عالقه خود را نسبت
 به امام زماِن خودمان داشته باشیم. آغاز امامت امام

 عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشريف را برای اين جشن
 می گیريم که ايشان تنها امامی است که زنده بوده
 و اآلن غايب است و ما با برگزاری مجالس جشن و

 شادی در هر سال با امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه
 الشريف تجديد بیعت می کنیم؛ يعنی به نوعی می

 خواهیم اين نگاه را داشته باشیم که در دوران عدم
 ظهور حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشريف و
 دوران غیبت کبری، امام، حاضر و ناظر بر برنامه ها و

کارهای ماست

 حجت االسالم مهدی يوسفیان )کارشناس و استاد مباحث مهدويت(:
 برای حرکت در مسیر دين هم انسان بايد متناسب با
 زمان خودش دين را کامل تر بشناسد و هم نیاز دارد
 به اينکه کسی او را راهنمايی و راهبری و دستگیری

 کند. امامت ادامۀ رسالت پیامبر خاتم صلی اهلل علیه و
 آله و سلم و امام جانشین او کسی است که راهبری و

 راهنمايی انسان را به عهده دارد و انسان را دستگیری
 می کند، بنابراين ما چون در زمان امام عصر عجل اهلل

 تعالی فرجه الشريف هستیم، ايشان کسی است که
 راهنمايی ما را به عهده گرفته و واضح است که ما بايد

 نسبت به ايشان توجه خاصی داشته باشیم و روز والدت
 و روز آغاز امامتشان را، که سرپرستی ما را به عهده

 گرفته اند، گرامی بداريم. عالوه بر آن، امام عصر عجل
 اهلل تعالی فرجه الشريف يك ويژگی ديگر دارند که ساير

 حجت های الهی نداشته اند و آن اينکه اين بزرگوار
 تحقق بخش آرمان های الهی و ثمرة تالش حجت های
 آسمانی هستند و جهان را از آلودگی ها پاک می کند.
 طبیعتًا آغاز امامت ايشان يك لذت و سروری دارد که

بايد به صورت ويژه جشن گرفته شود

 حجت االسالم محمد يوسفیان )کارشناس مباحث مهدويت( : با
 آغاز امامت ايشان، عالوه بر اينکه زمین از حجت خدا

 خالی نخواهد بود، اهل زمین هم در اماِن حجت خدا
 باقی می مانند؛ همچنین استمرار دوری از مرگ جاهلی

 )من مات و لم يعرف امام زمانه مات میتۀ الجاهلیۀ( و
 پايان فصل بهره مندی مستقیم از امام ظاهر و آغاز بهره

 مندی و انتقاع از امام غايب است و با آغاز امامت امام
 غايب، می توانیم اعالم کنیم بعد از هزار سال، همچنان

 امام زمان داريم. آيا استمرار امامت و شناخت اينکه با او
بودن حیات دل است، شادی ندارد؟

جمع بندی 
 مأموريت اصلی، سه چیز است؛ اول، بايد شناخت و

 معرفت به امام را در جامعه بیشتر کنیم، دوم، انس به
 آن حضرت را در جامعه افزايش دهیم؛ سوم اين که
وظايف و تکالیف مردم را در عصر غیبت بیان کنیم

 ما بايد با برگزاری مراسم جشن و اجتماعات بزرگ به
 تبیین جايگاه امام در هستی و شناخت آن حضرت

بپردازيم
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گاه با خود می گويم : ما را چه شده است ؟!غ
چه شده که از دردانه خود دور افتاده ايم ؟! غ

چه شده که با آشنای خود نا آشنايیم؟!غ
مگر نگارگر هستی نگاری زيبارو تر از تو آفريده که اينگونه مسخ دنیا گشته ايم؟!غ

چرا ظهور را به حضورت ترجیح داده ايم ؟!غ
آيا ارزش طلوع خورشید را درک نکرده ايم؟!غ
سوال ها و جواب هايم در هم آمیخته شده

ديگر نمی دانم به چه شوق می خندم و به چه سوگ می گريم 
شايد بايد خود را به باد روزگار بسپرم تا مرا هرجا که می خواهد ببرد

اما نه ! اينبار نه !غ
من منتظرم ! منتظر طلوع خورشید !غ

منتظر نوای )) هل ِمن ناِصٍر يَنُصرنِی (( !غ
منتظر اذان حجازی سحرگاه محشر !غ

کاش از خود بی خود می شديم و در روح مقدست غرق می شديم
کاش لحظه ای به حال پر دردت می نگريستیم و درد های بی ريشه خود را فراموش می کرديم

کاش مرگ را همراه تو به سخره بگیريم و شهادت را در رکاب تو برای تو ودر راه تو بیابیم
کاش آغوش بگشايی و ما را در بَرت بگیری که بسیار محتاج آغوش پدری دلسوز چون تو هستیم

ای پدر مهربان !ل
به ما بگو !ص

ما را چه شده است؟!ث

ادبیات مهدوي

نويسنده : مجید دانش پژوه
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 نویسنده : گمنام

نویسنده : حامد غفاری

 واقعه ی ظهور و ظفرمندی حق پیش از آنکه نمودی بیرونی باشد، يك
 تحّول سترگ درونی استحاصل يك کیمیاگری الهی است که در نفس

اتفاق می افتد

چه هر موفقیتی در بیرون، الزمه اش موفقیت درونی است
 لذا عاشقان و منتظران راستین ظهور، کسانی اند که خود را از هر

آلودگی و شرکی پاک نموده و سراپا تسلیم حق اند

 آنان که به تزکیه خود همت نگمارده و ُحّب دنیا را از دل بیرون
نینداخته اند، بدون شك از برکات ظهور بی بهره اند

 ظهور حق، جريانی نجات بخش است که از باطِن هستی سرچشمه
 گرفته و آنگاه تمامی ظاهر را در بر می گیرد و اين چنین جهان غفلت

زده و ظلمانی را به نور حیات و آگاهی منّور می کند
چنین واقعه شکوهمندی برای سالکان حق يك فوز عظیم است

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

آقا جان سالم
 خیلی فکر کردم که چه دل نوشته ای برای شما بنويسم اما ديدم اگر

 بخواهم با دلی که از انتظار شما هیچ غصه و غمی ندارد، با اعمالی که هیچ
 شباهتی به اعمال شما ندارد و سیرتی که هیچ سنخیتی با سیرت پاک شما

ندارد دل نوشته ای بنويسم چیزی جز خطا نخواهد بود
 اما چون میدانم بر اساس فرمايش خودتان خدا ما را از باقیمانده ِگل شما

 خلق کرده است و به واسطه حضور شما به ما روزی می دهد جرات میکنم
و اين چند خط را می نويسم

 !ای موالی من! ای آقای من! ای سرور من
میدانم که من خیلی بد هستم؛ گنه کارم و خطا کار

اما به واهلل شما را دوست دارم، و آرزو دارم شرمنده شما امام زمانم نباشم
 آقاجان دست ما را بگیريد ؛ برايمان دعا کنید و از خدا بخواهید چون
 کوفیان نباشیم که نامه برای امامشان فرستادند اما در زمان اجابت بر

امامشان پشت کردند
 ای موال و صاحب ما به فريادمان برسید ما را دريابید همین لحظه و همین

ساعت در اين امر تعجیل کنید
آمین يا رب العالمین



معرفی کتاب : دکان های کاغذی
ن

برشی از کتاب
تشکیالتی بودن

 رفتار تشکیالتی، يکی از مهمترين شاخصه های فرقه های انحرافی است. همه اين فرقه ها، سرکرده، جانشین،
 اطالعات طبقه بندی شده، حلقه های چندگانه پیروان، اسرار سازمانی، کمیته های تبلیغی و غیره دارند و برای حفظ

 آن از هیچ رفتاری دريغ نمی کنند؛ زيرا دانسته اند که رمز قوام شان به حفظ تشکیالت خواهد بود. در همه پیروان
 يك فرقه سمت، جايگاه و عنوان دارند. از اين رو، پس از تثبیت يك جذب شده در فرقه، بالفاصله عنوان و وظیفه

 تشکیالتی خود را دريافت کرده، پس از دريافت دستور و ارائه گزارش عملکرد ماهیانه، بايد با باالدست خود در
 ارتباط باشد. به طور معمول، آنچه در بررسی فرقه ها مخفی می ماند نه عقايد و استدالل آنان، بلکه روابط و عملکرد

تشکیالتی آنان است که بیشتر بر پايه مريد و مرادی و ارتباط عمیق عاطفی و عوامل روانشناختی است
ساختار شکنی

 ساختارشکنی و گمراه دانستن مخالفان، يکی ديگر از شاخصه های فرقه های انحرافی است. آنان فرقه و مسلك
 خود را تنهاترين راه نجات دانسته، برای اثبات حقانیت خود اقدام به تخريب جايگاه و اعتقادهای مخالفان می کنند؛

 زيرا همۀ آنان در ابتدای ارائه دعوت، همۀ اديان، ديدگاه ها و انديشه های پیشین را در باور مخاطب تخريب کرده،
 سپس سازه جديدی را بر اساس باورهای انحرافی خود در ذهن او بنا می کنند. زمانی اين مرحله محقق خواهد شد که

مخاطب را به وادی آرمان گرايی سوق داده و از واقعیت ها و ضرورتهای مشروع و معقول جامعه جدا کرده باشند

 از ديرباز، باورهای آخرالزمانی مورد سوء استفاده اشخاص
 منحرف بوده و برای رسیدن به اهداف و اغراض مسموم

 خود، احساسات دينی مردم را بازيچه خود قرار داده اند.
 يکی از اين باورها، اعتقاد به مهدويت است که از صدر

 اسالم تا کنون مدعیان بی شماری داشته و از اين رهگذر،
 دکان دارانی مسلمانان را فريب داده و به سوی خود

 دعوت کرده اند کتاب دکان های کاغذی با موضوع جريان
 شناسی مدعیان دروغین مهدويت از سده نخست اسالم
 تا عصر حاضر تدوين شده است تا بتواند گامی در مسیر

 روشنگری و تحلیل اليه های پنهان سردمداران جريان های
.مدعی مهدويت بردارد

 نويسنده کتاب کوشش کرده است؛ تا با پیروی
 از جديدترين و کاربردی ترين روش های علمی

 جريان شناسی، به تحلیل اليه ای علت ها در جريان های
 مدعی مهدويت پرداخته و نمونه متفاوت تری از کتاب های

.پیشین و مشابه را به بازار کتاب عرضه کند
 در اين کتاب؛ پس از طبقه بندی مدعیان دروغین

 مهدويت، از گونه شناسی ادعائی تبعیت شده و هر شاخه
 از مدعیان به طور مجزا ادعاشناسی شده و تبعات منفی

 هر گونه را نسبت به زمان خود مورد بررسی قرار داده
.است

 نويسنده کتاب می گويد: »من اين کتاب را يك کتاب
 مختصر و مفید در عرصه مهدويت می دانم و امیدوارم که
 با مطالعه اين کتاب، ديگر شاهد فريفته شدن شیعیان به

وسوسه مدعیان مهدويت نشويم «.ب
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معرفی کتاب :راهکارهای عملی ياد حضرت بقیه اهلل االعظم)علیه السالم(ن

َ ِذْکراً َکِثیراً« َِّذيَن آَمُنوا اْذُکُروا اهللَّ »ياأَيها ال
.و تنهايی اين مورد و حصرش در کثرت در روايات هم تذّکر داده شده است

امام صادق علیه السالم فرمود:ی
هر چیزی حّد دارد که در آنجا به پايان می رسد؛ مگر ياد خدا که آن را حّدی پايان پذير نیست

 اين حقیقت، ادامه دهنده راه اسالم و قرآن است و مسئله ای ريشه ای و اساسی می باشد که قرآن به آن بشارت
 داده است و پیامبر عظیم الشان)صلی اهلل علیه وآله( در جاهای بسیار و مناسبت های عديده درباره آن صحبت

کرده است و ائمه)علیهم السالم( نیز شیعیان خود و تمامی امم اسالمی را به وجود اين امام بشارت داده اند
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 غفلت و روزمرگی، زندگی انسان ها را احاطه کرده
 است. دلدادگی به معشوق های آنی و فانی، دل ها
 را اسیر خويش ساخته، خدا و توّجه به آن، غريب

 ترين چیزی است که انسان به دنبالش بگردد. غرب
 در اوهام ترقی و پیشرفت، معنويت را قربانی کرده
 و مسلمانان هم، به ظاهِر غرب فريفته شده هر روز

 در فکر الگوگیری غلط از غرب افتاده اند. ادامه
 اين راه، چیزی نیست جز رفتن در منجالب فساد و

.غفلت از مسائل معنوی و انسانی
 خداوند متعال که همیشه انسان ها را به ذکر و ياد
 خويش دعوت نموده است و در میان مخلوقاتش،

 بنده ای را قرار داده که دائمًا به ذکر او مشغول
 است، هدفش دوری انسان ها از غفلت و بیراهه

.روی بوده است
 ياد خدا، آرامش دل هاست و انسان ها همه به
 دنبال آرامش هستند، اّما راه را کج رفته اند و

 خويش را با معبودهای ساختگی، تسکین موقت
.داده اند

:مقدمه را در چند جهت طراحی می کنیم
 جهت اّول: آرامش واقعی در پرتو ياد و توّجه واقعی

 خدای عالمیان حاصل می شود و به خاطر همین
است که خداوند در قرآن کريم

 کثرت هیچ امری را نخواسته است؛ جز ذکر و
 يادخودش برای معبود واقعی، انجام دادن اعمال

خوب تر از زياد انجام دادن آن است. لذا فرمود:ب

قیمت :14هزارتومان

َِّذی َخَلَق الَْمْوَت َوالَْحیوَه لِیْبُلَوُکْم أَيُکْم أَْحَسُن َعَماًل« نفرمودعلیهم السالم اکثر عماًل، چرا که روح عمل و اثرات مثبتی که از  ل »ال
 توّجه و قصد قربت حاصل می شود، می تواند ما را به جايی برساند. اّما در مورد ياد محبوب و ذکر شیرينش، به کثرت روی آورد

و ذکر کثیر را خواسته است




