
  رساله اجتهادي در ارتباط با امام زمان عليه السالم
  

1

  
  بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيم

********** 
 شـنيدم كـه بعـد از قيـام و هفـت سـال               )ع(يك روز از راديو معارف مطالبي راجع به قيام امام زمـان             

 او را دفن مي كند بسيار ناراحت شـدم كـه همـه              )ع(حكومت پيرزني ايشان را مي كشد و امام حسين          
 امـامي  . عظيم يعني قتل امام باشندظلمظيم بايد در انتظار يك چنين       ملت ها به جاي انتظار اين فرج ع       

او آوي الي ركـن      :لوط پيغمبر به اميد قيام او مي گويد       . كه موعود همه امت ها از اولين و آخرين است         
امـامي كـه ظـرف زنـدگي     .  فرج امتش را به دست او مي داند، موسي طبق آيه و ذكرهم بايام اهللا   .شديد

زمـين را پـر از      . ي با كشتن او چند برابر عدالت او        پيره زن   چگونه .بشر را پر از قسط و عدالت مي كند        
كسي كه امام را مي كشد بشريت را كشته و به جهنم كشيده است و               . ظلم و جور و غم و اندوه مي كند        

ار حـاكم و محكـوم را   ديدم علماي شيعه يك رساله اجتهادي در قيام آن حضرت ننوشته انـد كـه اخبـ          
 حاكميـت دارد بـر      ، را قيامـت مـي دانـد        رواياتي كه قيام آن حـضرت       آيات و  : بگويند بررسي كنند و  

آن  ي توام با مرگ و مرض معرفي مي كند لذا بـر           يرواياتي كه حكومت او را از نوع حكومت هاي دنيا         
صد يقين پيدا    در صد. لي بعد از مراجعه به دال     .شدم يك رساله اجتهادي راجع به قيام حضرت بنويسم        

  . آخرين است  امت ها از اولين و همان قيامت است و او موعود حضرتكردم كه قيام آن
مجتهدين رسانيدم شايد به لطف شما توفيقي حاصل شود و بحثي  اين رساله اجتهادي را به نظر علماء و       

ن قيام آن حضرت از راديو پخش گردد تا بندگان خدا اين فـرج عظـيم را بعـد از سـال هـا                        أمناسب ش 
 بخش آن حضرت حضرت ننمايند و بالفاصله بعد از فرج نجات ه عظيم قتل آنانتظار آلوده به غم ضايع

ل روشـن از كتـاب و سـنت    روشن شود كه رد اين رساله با داليالزم است   .  ننشانند مردم را به عزاي او    
  .قبول نيستاستحسانات و امتناعات عقلي قابل ، بول استققابل 

اخباري كه حكومت او را حكومـت   نند حاكميت دارد براخباري كه ائمه اطهار قيام او را قيامت مي دا   
نمي دانم با يك چنين صنايع عظيمي كـه كفـار بـه وسـيله آن     . ي از طريق كار و كاسبي مي دانند      يدنيا

مپيوتر و ماهواره ها و اينترنـت     خود را بر تمام كره زمين مسلط نموده اند و اين همه اختراعات مانند كا              
ي يآن حضرت موسا.  چه صنايعي مجهز باشد تا مصداق يداهللا فوق ايديهم گرددآن بزرگوار بايد به.... و

ـ               جـز بـه وسـيله صـنايع اعجـازي          ه  است كه بايد سحر و جادوي زمان را شكست دهد و اين شكست ب
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 پس او با يك سخنراني اعجازي طبق روايت تحف العقول از امام باقر عليه السالم بـدون              .ممكن نيست 
. تار دنيا را تصرف مي كند و قـدرت هـاي كفـر و سـتم را منـزوي مـي نمايـد                      جنگ و خونريزي و كش    

 .غربي را مي بيند و با او حرف مي زند،  شرقي:احاديث مربوط به آن حضرت مي گويد

                
   محمد علي صالح غفاري  - با تشكر از لطف علماي عظام اعزاهللا اركانهم

  
   تعالي فرجه الشريفباره امام زمان عج اهللارسالة اجتهادي در

  مقدمه
را بـه   اسـت كـه شـما   بهترين بحث مستدل اجتهادي  .كه هستي و هر جا هستي اين رساله را  بخوان هر

 ظار فرج  قريب الوقوع شوق و نـشاط  آشنا مي كند و از مسير انت       )ظهور امام زمان عج     (  آينده نزديك 
بـوط آدم   نتيجه حوادث تاريخ را از ه     . نستنيبحثي است خواندني و دا    .  را به كمال مطلق مي رساند      شما

 آينده خـود را بدانيـد و        بخوانيد تا گذشته و   .  مي گذارد  تا  قيام قائم و بعد از قيام تا ابد در اختيار شما            
  .  را از خلقت عالم و آدم بشناسيدهدف خدا 

  :  وع استكه قيام او همان قيامت و قريب الوق) عج(بحثي اجتهادي در تعريف قيام امام زمان 
دانيم كه از نظر قضاوت پيشوايان درجه اول اسالم كه همان ائمه اطهار عليهم السالم هـستند                   اين را مي  

اسالم دين علم و حكمت بوده و همة مسلمانان از زن و مـرد بايـستي در ديـن خودشـان فقيـه و روشـن                       
چيز كه عقيده دارد و هر      فقاهت در دين درست به معناي اين است كه انسان به هركس و به هر              . باشند

حكمي از احكام دين را كه مالك عمل و اخالق خود قرار داده آن عقيده و حكم درست آن چنان باشد                     
خداو پيشوايان ديني و اصول     . كه در واقع و حقيقت است و امكان اختالف بين آن عقيده و واقع نباشد              

دهـد در   سوسات احتمـال خطـا نمـي   آن چنـان كـه در محـ       .و فروع دين را همان ها بشناسد كـه هـستند          
اعتقادات تعبدي و تقليدي هرچند كه مطابق واقـع باشـد در            . معقوالت ديني خود هم احتمال خطا ندهد      

مند است با آن كساني كـه         نظر پيشوايان اسالم ارزش ندارد كسي كه كوركورانه به خالفت علي عقيده           
 هيچ يـك از آنهـا حـق را بـه حقيقـت نمـي                كوركورانه به خالفت خلفاء عقيده دارد يكسان است زيرا        

شناسند و در حق شناسي روشن نيستند هر دو آنها اگـر در شـعاع تعليمـات مخـالف قـرار گرفتنـد از                        
اند نه به دليل علـم، آنـان كـه بـه      عقيده خود منصرف مي شوند زيرا هر دو نفر به دليل جهل معتقد شده      
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د به همان دليل او را رهـا كـرده بـه سـوي معاويـه                دليل جهل و عدم بصيرت علي را به خالفت برداشتن         
رفتند و باز از طرف معاويه به جاي ديگر يك روز به سوي يزيد و يكروز بـه سـوي حـسين، در ديـن                         

به همـين مناسـبت ائمـه        .برد  باد آورده را باد مي    : خود ثبات و استقامت ندارند معروف است مي گويند        
ه سوي حق و باطل اعتنا ندارند و براي آن ارزش قائل نيستند مگر              اطهار به اين اقبال و ادبار جاهالنه ب       

لذا در تعليمات خود همه جا مردم را به علـم و فقاهـت دعـوت                . وقتي كه به دليل علم بيايند و يا بروند        
دينه لَـم ينْظـرْ اهللاِ الَيـه يـوم          تَفَقَهوا في دينكُم و التَكونُوا اَعرابياً فَانّه منً لَم يتَفَقّه في            : اند  نموده و فرموده  

در دين خود روشن شويد كه اگر روشن نباشيد خدا روز قيامت به شما اعتنا               . القيِمه و لَم يزِكّ لَه عمالً       
از نظر اين كه دين خدا كتاب و علم و دانش اسـت، فقـط همـان هـا     . پسندد نمي كند و عمل شما را نمي   

 و دانش دارند يعني دين شما آن علمي است كه شـما را وادار بـه عمـل مـي كنـد نـه           دين دارند كه علم   
اي بايـستي     اعمال يا عقايد جاهالنه بدون علم لذا از نظر پيشوايان مذهب شـيعه هـر حكـم و يـا عقيـده                     

 .رأي و عقيده بدون استناد به مباني علم و اخبار ارزش ديني پيدا نمي كنـد               . مستند به داليل علمي باشد    
از نظر قضاوت علماي شيعه هركس بايستي در اصول و فروع دين فقيه باشند يعني دين علمـي داشـته                    
باشند نه دين تقليدي و اگر در فروع احكام تقليد جايز است در مقدمه علم اسـت ماننـد شـاگردي در                      

خدا و اولياء خواهد در تمام عمر شاگرد باشد و مقلد باشد بداند كه در نظر  مقدمة استادي، كسي كه مي
  .خدا ارزش ندارد
اگر قدرت داشتم، براي شيعيان خود تعليمـات        : السالم در بيان مشهور خود مي فرمايد        امام صادق عليه  

اميرالمـؤمنين  ). لَوددت اَنً لَو ضَرُبت علي رؤْسكُم بِالّسياط حتّـي تَتَفقّهـوا          ( آوردم،    اجباري به وجود مي   
يعني اول فقيه شـدن پـس از آن   . اول فقه بعد از آن تجارت    : گويد    ان مشهور خود مي    السالم در بي    عليه

به دنبال كار اجتماعي رفتن خالصه بحث اين كه از نظر ائمه شيعه دين فقه است و فقه دين، دين بدون                     
اي كه فقيـه باشـي    تو وقتي مسلمان و شيعه  . دانش بدون دين دانش حساب نمي شود      . دانش دين نيست  

ديـن  . ي دينت علمي باشد نه تقليدي و تعبدي، بخـصوص كـه در اصـول ديـن تقليـد جـايز نيـست                      يعن
تقليدي ديني را مي گويند كه مستند به رأي انسان غير معصوم باشد مانند ديني كه اكثـر مـسلمانان از                     

فقهـي  ديـن اجتهـادي و      . انـد   اند و در دين اين همه اختالف به وجود آورده           پيشوايان غير معصوم گرفته   
ديني را مي گويند كه مستند به رأي معصوم باشد مانند ديني كـه شـيعيان از پيـشوايان معـصوم خـود                       



  4   رساله اجتهادي در ارتباط با امام زمان عليه السالم

ائمه اطهار بعد از بيان حقايق دين از اصول و فروع و روشن سـاختن تكليـف مـردم از دنيـا                      . اند  گرفته
نـستند بـا ديـن مجهـول        گذاشتند نمي توا    اگر در دين مجهولي باقي مي     . اند  رفته و يا غيبت اختيار كرده     

اند كه فقها به اخبار و احاديث ما مراجعه نمـوده و از طريـق                 لذا خيلي سفارش كرده   . اتمام حجت كنند  
ارتباط اخبار مختلف به يكديگر وحدت نظر ائمه را در تمام موضوعات كـشف كننـد، اگـر مـسلمانان                       

ـ    ها گفته   مي توانستند بعد از پيغمبر و يا امام        ه يكـديگر مربـوط كننـد رأي آنهـا را در هـر      هاي آنها را ب
اسالم دين كامـل اسـت      . شد  كردند و اختالف در اصول و فروع از ميان برداشته مي            موضوعي كشف مي  

دليل نقص برداشت مسلمانان از اسـالم كامـل   . اما برداشت مردم از اين اسالم كامل، خيلي ناقص است       
اند زيرا اختالف دليل جهل، و وحدت دليـل علـم             ردهاين همه اختالف است كه در اصول و فروع پيدا ك          

ائمه اطهار عليهم السالم در دستورات اجتهادي و قواعد فقه خود خيلي نظر دارند به كـساني كـه                   . است
فقيـه  : آورنـد مـي فرماينـد    اخبار و احاديث را به يكديگر مربوط مي كنند و وحدت نظر به دسـت مـي          

احاديث ما را به يكديگر مربوط مي كنـد و مـراد مـا را از اخبـار     شناسيم كه اخبار و  كامل كسي را مي 
. نمايد البته از نظر اين كه آنها حقند، مراد آنها هم حق است و در حق اختالفـي وجـود نـدارد                       كشف مي 

اگـر اسـالم را آن چنـان        . اختالف امت دليل جهل امت و دليل نقص برداشت آنها از حقايق اسالم است             
شما براي كشف حقيقت همه جا خود را از دايرة تقليد   . كردند  اختالف رأي پيدا نمي   فهميدند    كه بود مي  

به گفتـة مـشهور مـوال عليـه         . ها نظر بيندازيد و آن را به اصول علم مربوط سازيد            خارج كنيد و به گفته    
كر كنيـد نـه    ها ها ف    به گفته . انظروا الي ما قال و ال تنظروا الي من قال         : السالم توجه كنيد كه مي فرمايد     

ها، منظور حضرت از اين بيان شريف اين است كه در ميدان فكر و عقيده، شـما را از دايـرة                       به گوينده 
تقليد خارج كند و در فضاي علم و دانش آزاد سازد لذا از شما خواهش مـي كـنم كـه براسـاس مبـاني                         

خود را از قيد و بند آزاد       اجتهاد شيعه كه ذيالً از نظر شما مي گذرد براي درك مطالب اين كتاب فكر                
  .     كن تا اين كه راه خود را براي آينده بشناسي و در دين خود فقيه و دانشمند باشي

  :مباني اجتهاد شيعه در اثبات عقايد و احكام
بي شك مذهب شيعه همان دين مقدس اسالم است كه نام ديگر به جز اسالم بر آن قابل انطباق نيـست   

م آن به خدا مربوط بوده و رأي انسان ها در آن دخـالتي نداشـته اسـت، دينـي               زيرا اصول و فروع احكا    
  . است كه در شعاع هدايت خدا به رهبري پيشوايان معصوم به وجود آمده است

  شيعه معتقد است كه اول بايد حكم خدا را در عقيده و احكام از منابع رسمي آن اخذ نمود و سپس 
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هميشه در مـرام شـيعه علـم و فقاهـت در اعتقـاد و عمـل بـه                  . نمايداعتقاد پيدا كرده به آن احكام عمل        
مبـاني اسـتدالل و اجتهـاد       . عمل و عقيده بدون تفقه در نظر شيعه اعتبار نـدارد          . احكام مقدم بوده است   

شيعه در اثبات عقايد واحكام چهار چيز است كه آن چهـار در واقـع دو چيـز و آن دو در واقـع يكـي                          
  . است و آن هم كتاب خدا

از اين جهت كليه مقررات و احكام و عقايد شيعه از طريق كتاب خدا به خدا مربوط مـي شـود و هـيچ                   
  . حكمي از حالل و حرام و واجب و مستحب به جعل انسان نيست

  :مبادي چهارگانه استدالل
اول كتاب خدا در صورتي كه در اثبات حكم و يا عقيده بكـسي يـا چيـزي صـراحت داشـته از آيـات                         

آيات صريح و محكم آياتي را مي گويند كه در ترجمـه و تفـسير آن امكـان                  . ه و يا مجمل  نباشد     متشاب
اند آياتي كه در فهـم آن بـه كـسي يـا چيـزي                 ظهور اختالف نيست و همه كس آن را يك جور فهميده          

ت احتياج نيست مانند آيات اخالقي قرآن و آيات نماز و روزه و آياتي كه وجود خدا و فرشـته و قيامـ                     
ممكن نيست كه يك نفر به دليل آيات قـرآن          . را اثبات مي كند هرچند كه از نظر كيفيت مجمل باشد          

 آيـاتي را مـي گوينـد كـه مـصاديق            متشابهاتخدا و قيامت نيست و آن ديگري بگويد هست،          : بگويد
ين كه  انساني و غير انساني آن روشن نيست و مردم نيز قدرت پيدا كردن آن مصاديق را ندارند مگر ا                  

يك چنين مصاديق غير قابل كشف را تأويل قـرآن و يـا   . خدا و اولياء خدا مصاديق آن را روشن كنند 
  . باطن قرآن هم مي گويند

دوم اخبار و احاديث و يا سنت از پيشوايان معصوم در صورتي كه مباني قرآني داشته باشـد يعنـي آن                     
ديق آيـاتي باشـد كـه خداونـد انـساني را در            حديث شرح مجمالت و يا متشابهات قرآن و يا بيان مـصا           

تاريخ گذشته و يا آينده معرفي كرده است مانند احاديثي كه كيفيت نماز و روزه و خمس و زكـات را                     
نمايد و هم چنين اخباري كه دربارة كيفيت عـرش            سازد و اخباري كه اولواالمر را معرفي مي         روشن مي 

گويـد و يـا پيغمبـران و اخـالق و مـرام آنهـا را                  خن مي و كرسي و فرشتگان و آينده قيامت و آخرت س         
نمايد زيرا آيات قرآن راجع به موضوعات باال متشابه و يا مجمل است كه احتياج به تفسير و       معرفي مي 

آيد و اختالف دين را  اگر بيان اين آيات براي مردم واگذار شود اختالف به وجود مي  . بيان معصوم دارد  
 مناسبت ائمه اطهار كتاب خدا را ميزان صـحت و سـقم بيـان خـود قـرار داده و      به همين. نابود مي كند  
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اخبار و احاديث ما را به كتاب خدا عرضه بداريد          : اند  ما خالَف الْكتاب فَهوز خُرف و فرموده      : اند  فرموده
 و يـا    احاديثي كه آيات متشابه   . هر چه را موافق كتاب خداست بگيريد و هرچه مخالف است رها كنيد            

مجمل در كتاب خدا نداشته باشد و يا با قرآن متباين باشد از درجه اعتبار سـاقط اسـت پـس در واقـع                
  . احاديث به كتاب خدا مربوط مي شود و دليل اعتبار آن قرآن است

نظران اسالم در صورتي كه كاشف بيان قرآن و يـا پيـشوايان           سوم اجماع فقهاء و دانشمندان و صاحب        
اي از    اگر بياني از معصوم و يـا آيـه        . ه در واقع دليل صحت احكاع همان كاشفيت است        معصوم باشد ك  

اي به وجود آورده  قرآن پشتيبان اجماع نباشد و ثابت گردد كه صرفاً رأي مردم چنان محكم و يا عقيده
 بـه   اگر اجماع برپاية حديث و يا فتوايي از حديث به وجود آيـد            . آن اجماع از درجه اعتبار ساقط است      

قوة داللت همان حديث بستگي دارد كه اگر آن حديث و يا داللت حديث از درجة اعتبار ساقط گـردد                    
اگر هزاران نفر از علماء بر مبناي چنـد حـديث فتـوايي بدهنـد و بعـداً                  . رود  اعتبار اجماع هم از بين مي     

دا مـي كنـد ماننـد    خورد و حديث حاكميت پي      معلوم شود كه معناي حديث چنان نبوده اجماع به هم مي          
منزوحات بشر كه تا چند قرني فتواي علماء بر اين  بود كه آب چاه با سقوط ميته هـاي مـذكور نجـس                        

ايـن فتـاوي تقريبـاً    . هرچند كه تغيير نكند كشيدن آب چـاه واجـب و شـرط طهـارت اسـت            . مي شود 
 كـه در آن احاديـث      اجماعي بود كه از احاديث منزوحات بئر استنباط شده بود وليكن علماء متـأخرين             

لذا حكم به نجاسـت را      . دقت كردند دليلي بر نجاست آب چاه پيش از تغيير اوصاف ثلثه پيدا نكردند             
نقض نموده كشيدن آب چاه را واجب و يا مستحب شمردند و فتوي دادند كه آب چاه پـيش از تغييـر                      

در ايـن جـا   . ن شده استپاك وليكن استعمال آن مشروط به كشيدن مقدار آبي است كه در اخبار معي            
  . كنيم كه احاديث در نظر علماء آينده حاكميت پيدا كرده است مشاهده مي

اي از علماي گذشته حديث را اشتباه فهميده و يك جور فتـوي داده باشـند در                   بنابراين تحقيق اگر عده   
ه هم مي خورد    نتيجه اجماعي به وجود آمده باشد بعداً كشف شود كه معناي حديث چنان نبوده اجماع ب               

اگر حديث نباشد اجمـاع حاكميـت       . و حديث حاكميت پيدا مي كند زيرا حديث پشتيبان اجماع است          
اگـر پايـة آن حـديث    . پس اجماع علماي شيعه به قوة حديثي بستگي دارد كه مالك اجماع است     . ندارد

يك اجمـاع خـالص     متزلزل گردد اجماع هم به دنبال آن متزلزل مي شود اساساً در تاريخ مذهب شيعه                
  . اي پشتيبان آن نباشد وجود ندارد كه روايت و يا آيه

  ممكن است در غيبت امام، اجماعي : اگرچه بعضي از علماء عقيده به اجماع محصل دارند و مي گويند
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اي متفق شوند وليكن اين عقيده وجود خـارجي نـدارد و    به وجود آيد و فقهاء بر اثبات حكم و يا عقيده 
رجي پيدا كند دليلي بر حجت آن نيست مگر اين كه مدرك قرآني و يا حديثي پيدا كند                  اگر وجود خا  

پس اجماع خالص بدون رأي معصوم قابل ظهور نيست وليكن اهل سنت و جماعت اجماع مسلمانان را                 
. دانند و شيعه به دليل عدم عصمت مسلمانان رأي آنها را تخطئه مي كننـد                بدون رأي معصوم حجت مي    

  :لچهارم عق
كلما حكم به العقل حكـم بـه        : اند  يكي از مباني فتاوي علماي شيعه عقل است برپايه حديثي كه فرموده           

بـه  . هرجا عقل حكم كند شرع هم حكم مي كند، يعني بين حكم شرع و حكم عقل مالزمه است                 . الشرع  
 حـديث   از ايـن  . هرچه شرع حكم كند عقل حكم مي كند و به هرچه عقل حكم كند شرع حكـم نمـوده                    

  . اند كه اگر عقل مردم به چيزي حكم كند حكم شرع نيز همان است ظاهراً اين طور فهميده
اي را اثبات كند و مالزمه به معناي اين  اگر عقل مردم به استدالل، حكم و يا عقيده: گوييم در اين جا مي

يعني شرع همان دهد  باشد كه هرچه را عقل مردم به صحت آن حكم داد شرع هم به صحت آن حكم مي
را تصحيح كند كه عقل مردم صحيح دانستة الزمة اين قضاوت اعتقاد به تصويب است، تـصويب يعنـي        

داند كـه عقـل مـردم خطـا         شرع همان را صواب دانسته كه عقل صواب دانسته است و همان را خطا مي              
  . دانسته است

مه اين طـور عقيـده دارنـد كـه اگـر      علماي عا. اعتقاد به تصويب مسلماً در نظر علماي شيعه باطل است   
دانـد    عقل مسلمانان چيزي را صواب دانست و فتوي داد خدا نيز همان را قبول مي كنـد و صـواب مـي                     

اند كه علماء و يا رهبـران مملكتـي آنهـا در تـاريخ                روي همين عقيده حكم به صحت تمام احكامي داده        
عقل مردم تـشخيص    : مي گويند . باشد) ع(سين  اند هر چند كه فتواي قتل امام ح         اسالم به آن حكم داده    

داد كه فالني خليفه باشد خدا آن را قبول كرد و عقل خليفه تشخيص داد كه متعه حرام باشد خدا نيـز                      
دانند، به همين مناسبت همة مـسلمان هـا را            آن را تصويب كرد همه جا حكم خدا را تابع رأي انسان مي            

  .  و معاويه باشنددانند هرچند كه مثل يزيد اهل بهشت مي
دانند زيـرا   اند و عقيده آنها را باطل مي    اي مصوبه شناخته    علماي شيعه عامه را به دليل يك چنين عقيده        

بنابراين تحقيق از طريق مالزمه نمي توان حكم بـه          . علم خدا متبوع و مستقل است بايد انسان تابع باشد         
ـ     : صحت و شرعيت حكم عقل داد و گفت        سان صـواب دانـست شـرع هـم همـان را            هرچه را كه عقل ان
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داند اين توجيه براي حديث مالزمة حكم عقل و شرع غلط است كه بگوييم شارع مقـدس از                    صواب مي 
  . طريق مالزمه رأي بشر را تصويب كند

بلكه معناي حديث اين است كه هرچه را عقل مردم نافع و صحيح بداند عالمـت نـافع بـودن و عالمـت                     
 است كه شارع همان حكم را داده باشد يعني حكم عقل وقتي داراي اعتبـار              صحت حكم عقل مردم اين    

اگر نمونه حكم عقل شما در شرع پيدا نشد آن حكـم داراي اعتبـار               . است كه شارع آن را تصويب كند      
حديث داللت دارد بر اين كه شرع مستغني از حكم بشر است، به آن چه كـه عقـل مـردم آن را                   . نيست

  . اقع نافع باشد حكم داده استنافع بداند و در و
پس اگر در جايي عقل شما به صحت حكمي قضاوت كرد و آن را نافع دانست وليكن در شـرع اسـالم                      
دليلي بر صحت آن حكم پيدا نشد به دليل اين كه شرع حكم به صحت آن نداده حكم عقل قابل تخطئه 

 دين اسالم كامل نيست كه جـاي خـالي          است زيرا اگر آن حكم الزم و نافع بوده دين اسالم آورده و اال             
  .باقي گذاشته و دربارة موضوع نافع و يا مضري ساكت شده است و براي مردم واگذار نموده است

كه مفيد و  حديث مالزمه ما را به اين حقيقت راهنمايي مي كند كه شارع مقدس دربارة تمام موضوعاتي               
كه عقل مردم آن را نافع بداند و حكم كند و امـا             نافع است حكم داده و جاي خالي باقي نگذاشته است           

شرع حكم نداده باشد هر چه را عقل مردم به صحت آن حكم كند قبالً شرع اسالم بـه صـحت آن حكـم          
  . معناي دين كامل همين است كه جاي خالي باقي نگذاشته است. داده است

مـامنً شـيئ   : ت كـه فرمودنـد  حديث ديگري كه اين معنا را تأييد مي كند فرمايش مشهور پيغمبـر اسـ      
قُلته لَكُم قَد لّا ونِ النّارِ اّدكم عبعي و نهلَي الجا كُمقَرِّبچيزي نيست كه شما را به بهشت نزديك كند و . ي

ام، آن چه نافع اسـت و مـصلحت دارد مـا را بـه بهـشت                   از جهنم دور نمايد مگر اين كه براي شما گفته         
نمايد پس الزم است كه همه اين ها را پيغمبر گفته باشد تـا مـصداق    نم دور مينزديك مي كند و از جه     

توانيم حديث را به سه وجه معنا كنيم كه دو وجـه آن باطـل و يـك                    با اين مقدمه مي   . خاتميت او باشد  
  . وجه آن صحيح است

كه شارع هم آن اول اين كه عقل انسان مبتكر و مستبد باشد، هرچه را خوب و نافع تشخيص داد، بداند 
را خوب و نافع تشخيص داده است و از طريق كُلما حكَم بِه الْعقل، حكم شرع را هم ماننـد حكـم خـود                       

البته اين وجـه همـان عقيـده        . شرع هم چنين حكم مي كند كه عقل من حكم كرده است           : بداند و بگويد  
پـس  . شناسـد    شرع مستغني مـي    داند از اين كه عقل انسان را از         تصويب است كه شيعه آن را باطل مي       



  رساله اجتهادي در ارتباط با امام زمان عليه السالم
  

9

حكـم  : گفتنـد   الزم نبود كه پيغمبري بيايد و كتابي بياورد زيرا هرچه را كه مردم نافع مي دانـستند مـي                  
دانـد و يـا       اين توجيه به اين دليل باطل است كه عقل انسان را مستغني از خدا مي              . خدا نيز چنين است   

توانـست   شمارد، عقل انسان اگر مي ران را عبث ميرأي خدا را تابع رأي بشر مي شناسند و ظهور پيغمب    
  . آمد حقيقت را درك كند اين همه اختالف و گمراهي به وجود نمي

وجه دوم اين كه مردم آن چه را خوب و نافع تشخيص دادند اجباراً خدا و پيغمبر هم مبناي مماشات و                     
حت باشـد چنـان كـه پـدر و     رأيي با خلق همان حكم را تصويب كند هرچند كه آن حكم خالف مصل  هم

مادر گاهي با كودك هم رأي مي شوند و با او بازي مي كنند هرچند كه بازي خالف مصلحت است و يا 
دانند كه در راه باطل خرج مي كند و خـود را بـه گنـاه                  دهند و هرچند مي     اين كه اجباراً به او مبلغي مي      

اش اين است كـه خداونـد بـراي           ت زيرا الزمه  البته اين توجيه هم خالف حقيقت و باطل اس        . اندازند  مي
. رأيي با خلق دست از حكم واقعي خود بردارد و مفـسده را بـه جـاي مـصلحت بـشناسد                      همكاري و هم  

  .مصلحت واقعي كه همان حكم خداست قابل رفع نيست و همه جا حكم خدا تابع مصلحت است
عالمـت  . تشخيص مطابق واقع باشـد    وجه سوم اين كه آن چه را كه عقل شما نافع تشخيص دهد و اين                

صحت حكم عقل شما اين است كه حكمي از شرع مطابق آن آمده باشد يعنـي آن چـه نـافع بـوده خـدا        
حكم داده، عقل شما بايد صحت همان احكام را كشف كند عقل صحيح يعني همـان عقلـي كـه احكـام                      

پس اگر عقل شما چيـزي      . اسدشن  الهي و مصلحت آن را درك نموده و خدا را در تمام احكام حكيم مي              
را نافع دانست و حكم داد وليكن حكمي از شارع مقدس مطابق آن پيدا نشد و با خـالف آن پيـدا شـد                        

شد و اال شرع اسالم در  بايد عقل خود را خطاكار بشناسيد زيرا اگر نافع بود حكم آن در شرع صادر مي
 وجه سوم است زيرا آن دو وجـه بـشر را   بهترين وجه براي حديث همين. قانون گذاري خود ناقص بود  

  .داند از خدا مستغني مي
 و استغناء از خـدا را محكـوم          آورد كه همه جا به اطاعت امر كرده         وجه سوم حالت اطاعت به وجود مي      

پس بنابر مـذهب شـيعه   . اند و اين محكوميت به دليل نقص عقل انسان و كمال دين اسالم است              شناخته
تقالل ندارد بلكه عقل سليم همـان عقلـي اسـت كـه احكـام و حقـايق اسـالمي را                 عقل انسان به نفسه اس    

درست بفهمد و معناي كمال دين اسالم همين است كه به آن چه نافع بوده حكم داده و مردم را از همـه                       
  .نياز فرموده است چيز بي
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 صـحت قـضاوت     توانيم بـه    با اين مقدمه حكم عقل به همان حكم شرع برمي گردد يعني در صورتي مي              
عقل خود اطمينان پيدا كنيم كه از شرع حكمي موافق آمده باشد در غير اين صورت بايستي عقل خود                   

مثالً دربارة پيدايش انسان در روي كرة زمين كه چگونه به وجود آمـده مـستقال خلـق                  . را تخطئه نماييم  
ر مبناي فسيل شناسي انسان را      شده يا از نژاد ميمون است، چه آراء مفتضحي به وجود آمده و باالخره ب              

خواهيد بدانيد كه اين قضاوت مطابق واقع است يا برخالف واقع، مراجعه   اگر مي . اند  بچة حيوان دانسته  
داند نه اين كـه   به قرآن كنيد زيرا قرآن در تمام موضوعات رأي داده، قرآن خلقت انسان را مستقل مي         

توانيم رأي هر انساني را به دليل عدم توافـق بـا     اين مي در اين جا و موضوعات مشابه       . بچة حيوان باشد  
اسالم باطل بدانيم زيرا اگر قضاوت اسالم موافق رأي علماء نباشد و مـا رأي علمـاء را درسـت بـدانيم                      

اش بطـالن   الزمة اين عقيده اين است كه به نقص اسالم اعتراف كنيم و اگر رأي مخالف داده باشد الزمه         
پس عقل سالم همان است كه مطابق اسالم حكم مي دهد و . الن حكم اسالم استحكم عقل مردم و يا بط
  . احكام را درك مي كند

براساس همين مباني اجتهاد شيعه اينك بحثي اجتهادي در ارتباط قيام امام زمان و ظهور سلطنت الهي                 
ضرت و حيات   به قيامت و رجعت ايراد مي شود كه آيا دوران قيامت و آخرت همان دوران قيام آن ح                 

ائمه اطهار است كه به عنوان سلطنت عظيم آل محمد شناخته شده و يا اين كه قيامت بعـد از آن واقـع                       
اميد است با دقت نظر بر طبق اجتهاد مـذهب دربـارة            . مي شود، بحثي است جالب، خواندني و دانستني       

  . آن قضاوت كنيد
زيادي به وجود آمده كه همان خرافـات و         در اطراف مسئلة قيامت و حشر اموات اختالفات و خرافات           

اي بعث جسماني اموات را ممتنع        عده. اختالفات دليل انكار قيامت در نظر اكثريت مردم گرديده است         
اي از فالسفه اعادة اموات را به دليـل امتنـاع اعـاده معـدوم                 اند و عده    دانسته و به حشر روحي قائل شده      

  . ه الْمعدومِ مما امتَنَعا و بعضُهم فيه الضَروره ادعااعاد: اند اند و گفته ممتنع دانسته
اند كه حشر اموات به معنـاي   و بسياري از مرتاضين و تسخيركنندگان روح و جن اين طور گمان كرده    

انـد    انسان هاي آينده همان تكرار انسان هـاي گذشـته         : تكرار انسان ها در آفرينش است كه مي گويند        
از تكامل خود را در دوران هاي گذشته به پايان رسانيده و بـاز روح آنهـا در قالـب اطفـال                      كه قسمتي   

در واقع قائل بـه تناسـخ       . آينده از طريق صلب و رحم يك پدر ومادر ديگر به اين جهان وارد مي شود               
د را از   اي كه از پدر و مادر متولد مي شود، زنـدگي خـو              بينند كه هر بچه     اند گويا به چشم خود نمي       شده
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اگر اين طفل انسان گذشتة تاريخ باشد بايستي معلومات زمان گذشتة خـود را بـه      . صفر شروع مي كند   
همراه بياورد ابوعلي سيناها چگونه راضي مي شوند كه باز به صورت طفلي از رحم پدر و مادر ديگري                   

  . خارج شوند به دوران جنين و قماط و قنداق برگردند
يگري است كه در انتهاي تكامل فكر و استعداد جامعه بـشريت و در انتهـاي                در واقع قيامت زندگي د    

. آيد كه در آن زندگي كه همانند روز به دنبال شـب اسـت               زندگي دنيا و فلج شدن وسايل به وجود مي        
گردند و در شعاع تربيت الهي به وسيله اوليـاء خـدا          انسان هاي گذشته تاريخ دو مرتبه به زندگي برمي        

رسند و بعد از وصول به انتهاي كمال زندگي ابد آنها شروع مي شـود لـذا در آيـات                      كمال مي به انتهاي   
  .و الّيلِ اذا يعشي و النّهارِ اذا تَجلّي. قرآن همه جا قيامت را به عنوان روز به دنبال شب معرفي مي كند

در آن رقـم رنـج و       آل كـه      درست دقت كنيد همان طور كه شما آرزومنديد بيك زنـدگي كامـل ايـده              
نهايت باشد برسيد تمام انسان ها مانند شما چنين آرزويي داشـته و               زحمت شما صفر و موفقيت شما بي      

دارند و اين آرزويي است كه خداوند همراه خلقت در فطرت انسان ها و زندگي آنها بـه وجـود آورده                      
انـد   ران ابالغ شده كـه گفتـه  است يك چنين زندگي مورد آرزو به عنوان زندگي بهشت به وسيله پيغمب           

  . در مسير عمل صالح عاقبت به آن خواهيد رسيد
شما همة انسان ها را مانند كارواني در مسير پيدايش زندگي آخرت مالحظه كنيد كـه همـه بـا هـم بـه                        

و : فرمايد  سوي آن شهر در حركتند كه خداوند آن شهر را به عنوان شهر با بركت معرفي مي كند و مي                   
 بينَهم و بينُ الْقْري الَّتي باركنَا فيها قْري ظاهرُه  يعني از اين شهرهاي توي راه جلو چشم بگذريـد           جعلْنا

و خود را بĤن شهر با بركت برسانيد، شهر با بركت همان مدينة فاضله و همان مدينة علم رسول و همان                     
رين زنـدگي معرفـي شـده       حوض كوثر و همان چشمة آب حيات است كه به عنوان آخـرت يعنـي آخـ                

  . است
خداوند متعال در مسير تكامل بشر زمان و مكاني را معرفي نموده كه وقتي كاروان بشريت به آن زمان 

آل به روي او باز مي گردد و به آن چه اميدوار بـوده              و مكان برسد درهاي بهشت و درهاي زندگي ايده        
 مسير علم به آن مي رسند همان طور كـه در            آن يك زندگي است كه در     . رسد  و انتظار داشته است مي    

رسـيم بـه آن       ها مي   اند در همين راهي كه ما به آينده         مسير علم و عمل به زندگي برقي و ماشيني رسيده         
وقتي كه انسان ها در مسير فعاليت وضع موجود دنياي خود را فلج كردند و               . زندگي هم خواهيم رسيد   
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ان آتش جهنم است قرار دادنـد و در استيـصال كامـل قـرار               خود را در حصار آتش اتمي جهاني كه هم        
گرفتند زندگي آخرت افتتاح مي شود يعني با قيام امـام زمـان و رجعـت اوليـاء خـدا و سـلطان هـاي                         
آسماني و الهي آخرين زندگي يعني همان زندگي آخرت افتتاح و مردگان به تدريج دو مرتبه به زندگي 

 زندگي آخرت در كتاب هاي انسان نمونه تفسير سورة هل اتـي             كيفيت پيدايش قيامت و   .برمي گردند 
  . وكتاب شمع زندگي تفسير سورة نور مشروحاً و مفصالً بيان شده است احتياج به تكرار نيست

روشن ل اجتهادييل وقوع قيامت با قيام امام زمان به استناد احاديث و اخبار بر پاية داليدر اين مقاله دال
  . گردد مي

  : در تعريف انسان كاملشرحي -1
عنـوان   بـه ) عـج (هاي كامل كه از ابتداي تاريخ تا زمان ما و بعد از ما تا روز قيام امام زمان                    انسان -2

 و دوازده   )س( و حـضرت زهـرا    ) ص( حضرت رسول اكرم  . انسان كامل شناخته شده اند چهارده نفرند      
انسان هاي كامل كساني هستند كه      . تند هس )عج(و آخرشان  امام قائم      ) ع(امام معصوم كه اولشان علي      

علم الهي كه بي نهايت اسـت بـه آنهـا    . در مكتب خدا تحت تربيت و تعليم خدا فارغ التحصيل شده اند         
آنهـا جنـسيت خـدايي پيـدا نكـرده انـد ماننـد سـاير                 .تعليم شده و مجهز به علم و قدرت خدا شده اند          

سمانيت ماننـد ديگـران و از نظـر روحانيـت ماننـد             از نظر جـ   . مخلوقات تركيبي از ماده و روح هستند      
فرق آنها و ديگـران ايـن       علم آنها ذاتي آنها  نيست بلكه علم شان كسبي و اكتسابي است ،               . فرشتگانند

، در  و خدا علم خود را به آنهـا آموختـه         گرفته اند    است كه آنها مستقيماً تحت تعليم و تربيت خدا قرار         
چـه را بـد    مي شناسد و آن  خدا هم به خوبي ،چه را خوب مي شناسند      آن .ندعلم و دانايي مثل خدا هست     

خدا هم جايز مي دانـد و       ،  مي دانند  ند ، هر عملي كه مصلحت دارد جايز       خدا هم به بدي مي دا     ،  مي دانند 
از هركسي راضـي مـي شـوند و او را           .  خدا هم جايز نمي داند     ،عملي كه مفسده دارد جايز نمي دانند       هر

 ،كـسي غـضب كننـد    و او را به بهشت مي برد و بر هـر        شود  بهشت مي دانند خدا هم راضي مي       مستحق
  خداوند هم بر او غضب مي كند و او را به جهنم مي كشاند، 

معصوم هستند يعني خطا و اشتباه      . ذره اي در شناختن مسأله اي اشتباه نمي كند و با خدا تفاوت ندارند             
امور تربيتي جامعه بشر را به آنها واگـذار          ، خدا حكم آنها پيدا نمي شود    ي آنها و    در رأي آنها و گفته ها     

فرق آنها با ساير نيكان و . كرده، انسان ها را در شعاع تعليم و تربيت خود به زندگي بهشتي مي رسانند 
  ي خدا فارغ التحصيل شده اند و پيغمبران يكالس نها ند و دراين است كه آنها دانشمندان كاملپيغمبران 
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 .ند و اين چهارده نفر آخرين كالس ها را ديده و شناخته اندو سوم تكاملديگر در كالس هاي دوم 

پيغمبران و دانشمندان ديگر مانند مريضي هستند كـه نـسخه خـدا را در اختيـار دارنـد و طبـق آن                       1- 
كسي .  نويسنده براي ديگران نسخه مي نسخه ها عمل مي كنند و اين چهارده نفر مانند طبيبي هستند ك

كه از طبيب نسخه مي گيرد مانند طبيب مرض خود را معالجه مي كند و به سالمتي مي رسد ولي كسي  
           دهـد و يـا    كنـد و بـه ديگـران نـسخه مـي      كه طبيب است به علم و دانش خود امـراض را معالجـه مـي        

كننـد و ايـن      ا مـي  گوييم پيغمبران ديگر مانند شاگرداني هستند كه از خدا دستور مي گيرند و اجر              مي
 .كنند دانند و كار مي چهارده نفر دانشمندان عالم كاملي هستند كه به علم خود كه تعليم خدا بوده مي

 داننـد و آن    چه را خدا مي داند آنها مي       آن،  كلي اين چهارده نفر با خداوند متعال هماهنگ اند         طوره   ب
خداونـد  ، ستن و فهميدن اختالفي وجود نـدارد       دان بين آنها و خدا در    ، داند دانند خدا هم مي    چه آنها مي  

گيرد كه چرا چنين گفتي و چنان كاري كردي كه خـالف مـصلحت                گاهي بر بعضي پيغمبران ايراد مي     
گيرد كه چرا پسرت را نمي شناسي كه نا اهـل اسـت و بايـستي نـابود             مثالً به نوح پيغمبر ايراد مي     . بود

شود و از اين قبيل ايـرادات كوچـك و بزرگـي بـر               م غرق مي  كني كه پسر   خدا اعتراض مي   شود و بر  
بر  كردي عالي تر بود وليكن خدا     چنين مي گفتي بهتر بود و اگر چنان مي         بعضي پيغمبران دارد كه اگر    

تمامي اعمال و اقوال آنها را كه مطابق مصلحت است قبول           . اين چهارده معصوم ايراد و اعتراضي ندارد      
را چنـان  همين چهارده معصوم هستند كـه قـرآن    .ود را به آنها واگذار مي كند      ان خ مي كند و كار بندگ    

ود را در همـين   ، خداونـد علـم نامحـدود خـ        مي دانند كه خدا مي داند، قرآن كتابي است برابر علم خدا             
هيچ كس در تاريخ نمي تواند ادعا كند كه من اسرار قرآن و تمامي علم قرآن را كامال                  قرآن قرار داده ،     

يا آيه اي از قرآن را مي دانند وليكن ايـن چهـارده           يك از علماء و دانشمندان صفحه اي و        هر. دانم مي
گفتن و عمل كردن اشتباه نمي كنند ، خداوند  مانند خداوند تمامي علم قرآن را مي دانند و هرگز در نفر

 افراد بشر را به آنها واگذار        تربيت ،ادامه دارد ) عج  ( در زندگي دنيا كه از هبوط آدم تا قيام امام زمان          
كه به پيشوايان مـذهب      آنها بوده اند كه علماء را مأمور دعوت و تربيت نموده اند و آنها هستند              ،  نموده

ا را مـأمور هـدايت   و علماء و مجتهدين تعليم مي دهند و يا علم خود را در اختيار آنها قـرار داده و آنهـ                   
  ربيان و آموزگاران بشر هستند كه آنها را بـه ديـن خـدا هـدايت                ، در اين زندگي دنيا م     مردم نموده اند    

مي كنند و در زندگي آخرت سالطين و پادشاهان مردم هستند كه به حساب مردم مي رسند ، نيكان را               
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در برابر نيكوكاري ثواب مي دهند و آنها را به زندگي بهشتي مي رسـانند و بـدكاران را هـم در برابـر                        
ـ  . شانند مي ك  ه جهنم بدكاري ب  سانند و از آب و خـاك خلـق   اين چهارده معصوم اگرچه مانند ديگران ان

، لـذا دوره حكومـت      م و دانش مانند خداوند متعال انـد       ند وليكن از نظر عل    شده اند، داراي جسم و روح     
معـروف  .  قيامت ناميده شده كه به حساب مـردم مـي رسـند            ، شروع مي شود   )عج(آنها كه با امام زمان      

 كنت مع االنبياء سرا و مع محمد جهرا يعني من غايبانه پيغمبران             : فرموده اند  )ع(ت امير   است كه حضر  
از حضرت صادق در كتاب كافي      .  را آشكارا ياري نمودم    )ص(گذشته را كمك بودم و حضرت محمد        

ه در   ان اهللا فوض الينا االمر خدا اداره خاليق و تربيت آنهـا را بـه مـا واگـذار نمـود                     :نقل شده كه فرمود   
) س( از هركـسي زهـرا   .گفته شده ان اهللا يرضي لرضـاها و يغـضب لغـضبها    )س(تعريف حضرت زهرا  

خدا غضبناك است زيرا بـه علـم   ،  غضبناك شود)س( خدا راضي است و بر هركسي زهرا   ،راضي باشد 
كسي چنان غضب مي كند كه خدا بايد غضب كند و يا از كسي چنان راضي مي شود كـه خـدا                       خود بر 

اختالفي بين تشخيص آن حضرت و علم خدا وجود ندارد كه خدا از علـم خـود تنـزل                   . د راضي شود  باي
  .كند و در وضعيت علم آن حضرت قرار گيرد

 نـد  مجهز به علم و قدرت خداوند متعال       )عج( انسان هاي كامل مانند امام هاي معصوم و مانند امام زمان          
د بيابـان لخـت و      اگر بخواهـ  . ست و محدوديت ندارد    ا كه قدرت آفرينندگي خدا بي نهايت      طور همان

. دض خواستن چنان مي شـود كـه مـي خواهـ           د به مح  ه و علف را تبديل به باغ بهشت كن        عور و فاقد گيا   
بـراي سـازندگي    . و مراد آنها فاصـله اي وجـود نـدارد            پس بين اراده  .  همين قدرت مجهزند   آنها نيز به  

  .  طبيعي مانند سرما و گرما و عوامل ديگر ندارنداحتياج به عوامل كار و اسباب و ابزار
ـ        . آن چه مي خواهند فوري چنان مي شود كه مي خواهند             دسـت  ه  نمونه اش معجزات تاريخ است كـه ب

پيغمبران انجام گرفته و آنها به كمك معجزاتي كه داشته اند بر ابرقدرت هـاي زمـان غلبـه يافتـه انـد                       
 دوازده خيابـان  ، خود كنار درياي احمر ايستاد و با يك فرمانمانند حضرت موسي كه با اراده اعجازي  

ماننـد  . آب ها مانند كوه روي يكديگر قرار گرفتند و از جريان و سيالن  بـاز ماندنـد               .  دريايي باز كرد  
يل از  يبنـي اسـرا   ، كف دريا بالفاصله خشك و محكم شـد         . ديواري سنگي روي يكديگر قرار گرفتند       

 لشكر فرعون كه هفتصد هزار نفر بودند به طمع افتادند ، و به خارج دريا رسيدندخيابان ها عبور كردند
وارد خيابان هاي دريايي شدند پيش از آن كه خارج شوند ديوارهاي آب بين خيابان هـا جريـان پيـدا              

صنعت يا آفرينندگي پيغمبـران و      .  كرد و بالفاصله فرعونيان غرق شدند و از اين قبيل معجزات ديگر           
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با اراده خود حاكم بر طبيعـت و آب و          .   ها درست مانند صنعت و آفرينندگي خداوند متعال است         امام
  .                                                     هوا هستند 

  :   بحثي در تعريف دنيا و آخرت-2
ه اوالً بايـد    ي كه الزم است راجع به زندگي آخرت در نظر داشـته باشـيم ايـن اسـت كـ                   ييكي از قضايا  

 در روي كرة زمين كه مانند شبانه روز به دنبال هم ظـاهر              نيا و آخرت نام دو نوع زندگي است       بدانيم د 
شود و ثانياً نبايد زندگي آيندة قيامت را در روي كرة زمين به زندگي موجـود و يـا گذشـتة تـاريخ                  مي

  . قياس كنيم
معناي پست و حقير است يعنـي زنـدگي نزديـك تـر بـه               كلمه دنيا از دنا يدنوا به معناي نزديكي يا به           

انسان يا زندگي پست و بي ارزش براي انسان و آخرت يعني آخرين زندگي و آخـرين زنـدگي يعنـي                     
 :مي گوينـد اختماني يا صنعتي كه كامل مي شود بنايي يا س. آخر يعني انتهاي كمال. كامل ترين زندگي  

      راه به مقصد مي رسـد      وقتي   آخر شد و يا      :ود مي گويند   مي ش  تهوقتي يك ساختمان ساخ   . آخر مي شود  
 آخر شد ، آخر هر چيزي و يا آخرت به معناي تمام شدن چيزي نيست بلكه به معناي كامل                    :مي گويند 

. شدن است، بعضي ها خيال مي كنند كه آخرت يعني عمر انسان تمام شده و مرگ انسان رسيده اسـت                   
دگي او مي دانند و به ظاهر امر اكتفا مي كنند، مي بينند زندگي انسان               آخرت را به معناي تمام شدن زن      

با مرگ آخر مي شود و او را دفن مي كنند و خيال مي كنند كه بعد از مرگ انسان، خبري نيست و بـه                       
چشم مي بينند كه انسان از دنيا رفت و تبديل به خاك شد پس زندگي انسان تمام شد ، ايـن قـضاوتي                       

 پس با اين قـضاوت،      .ره تمام شدن زندگي دنيا و خاك شدن بدن انسان پيدا شده است            است كه از منظ   
ي مي ميـرد زنـدگي اش تمـام         آخرت به معناي نابود شدن انسان است ، انسان در دنيا زنده است و وقت              

اين قضاوت از اين جا پيدا مي شود كه انسان مي ميرد و در دل خاك دفن مي شود و بعـد از                       . مي شود 
 زندگي انسان تمام مي شود نه اين كه كامل مي شود ، با اين :تبديل به خاك مي شود، مي گويند   چندي  

كه ساختماني كه به آخر مي رسد يعني كامل مي شود و براي هميشه باقي است و يا راه مـسافرت كـه                       
نـي  راه مسافرت كه به آخرمي رسـد يع       . به آخر مي رسد يعني كامل مي شود و براي هميشه باقي است            

همين طور  .  كامل مي شود   ،حركت و زندگي اش كه در بيابان ها ناقص است         . انسان به مقصد مي رسد    
چيـزي بـه معنـاي كامـل         پس آخر هر  .  به آخر رسيد   :تمامي صنعت ها وقتي كامل مي شود، مي گويند        
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 شدن آن است نه فاني شدن آن ، زندگي انسان هم كه كامل مي شود به آخر مـي رسـد لـذا در قـضات                         
ي كه زندگي را تا ابد مي بينند و مي دانند ، اين است كه آخرت روزي اسـت كـه انـسان بـه             يانسان ها 

 مردگـان بعـد از مـردن داخـل          :مي گويند . زندگي كامل مي رسد نه اين كه مي ميرد و از بين مي رود               
قص است ،  نا،زندگي انسان در دنيا از تولد تا مرگ. بهشت مي شوند و بهشت يك زندگي كامل است        

 پس زندگي دنيا يـك       .انسان گرفتار بالها و مصيبت ها و غم و غصه ها مي شود و عاقبت هم مي ميرد                 
زندگي كامل آن است كه در . زندگي كامل نيست كه همه جا انسان با مرگ و مرض رو به رو مي شود

سـايش كامـل و   انـسان هـا در آ  . آن مرگ و مرض ، قتل و كشتار ، غم و غصه و رنج و زحمت نيـست              
امنيت كامل و زندگي ابدي قرار مي گيرند ، پس خدا و اوليـاء خـدا كـه بـه خلقـت انـسان در دنيـا و                            

  مي شود كامل مي شود و انـسان داخـل بهـشت              وقتي زندگي دنيا آخر    :آخرت آگاهي دارند مي گويند    
س آخر زندگي هم پ. مي شود كه يك زندگي كامل است نه اين كه مي ميرد و تبديل به خاك مي شود        

 بنـا بـراين زنـدگي انـسان بـا         معناي تمام شدن و از بين رفتن ،        به معناي كامل شدن زندگي است نه به       
تولد او به طور ناقص شروع مي شود و انسان هر روز مصيبت و رنج و باليي مي بيند تا روزي كه عقل                       

بتواند با عقل و دانش كامل خـود را از          و شعور او كامل شود ، و بدي ها و خوبي ها را كامالً  بشناسد و                  
 بنابراين كلمات دنيـا و    . دايره مصيبت ها و حوادث نابود كننده نجات بدهد و به زندگي بهشتي برساند             

مي گيرد مانند  آخرت به معناي زندگي ناقص و زندگي كامل است، هميشه ناقص در مقدمه كامل قرار
ون دانه و ميوه است اما وقتي درخت و زراعت كامل كاري كه ابتدا ناقص و بد زراعت كاري و درخت

همـين طـور هـر بنـا و هـر صـنعت و              . سد و انسان از آن استفاده مـي كنـد         مي شود به دانه و ميوه مي ر       
 :ساختماني از ابتداي شروع ناقص است و عاقبت كامل مي شود ، وقتي كه كامل مي شود ، مـي گوينـد                     

انسان ها مانند علف ها و درخت ها از دل خاك           . ن طور است  زندگي انسان هم همي   . شد ، تمام شد    آخر
زندگي آنها در دوران كودكي ، جـواني و پيـري           . با تولد از مادر سر مي كشند و وارد زندگي مي شوند           

بعد از آن كه از مسير حادثه ها و تجربه ها عقل و ايمانشان كامل شـد،  زنـدگي آخـرت                      . ناقص است   
 ص و آخرت يعني دوران زندگي كامل       دنيا يعني دوره زندگي ناق     :ي گوييم آنها شروع  مي شود ، پس م       

بعضي هم فكر مي كنند دنيا  نام كره زمين  است و آخرت هم نام عالم ديگري در خـارج كـره زمـين ،             
خيال مي كنند خدا عالم آبادي در آسمان ها ساخته و انسان را از كـره زمـين كـه عـالم خـراب اسـت،                  

 دنيـا   ، آن عالم آباد مي برد ، پس به عقيده آنها كره زمـين كـه عـالم نـاقص اسـت                     حركت مي دهد و به    
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آنها هم در اين    .  آخرت ناميده مي شود      ،ناميده مي شود و آن عالم آباد كه در آسمان ها خلق شده است             
، زنـدگي    عقيده و قضاوت به اشتباه رفته اند بلكه زندگي دنيا و آخرت در كره زمـين دايـر مـي شـود                     

   .دايي كه ناقص است دنيا و زماني كه زندگي كامل مي شود آخرت ناميده مي شودابت
  :  زندگي دنيا و زندگي آخرت برچه اساسي استوار مي شوند -3

 زندگي دنيا را براي كلّ بشريت از هبوط آدم تا قيام قائم طوري تنظـيم كـرده كـه انـسان هـا                        خداوند
دست خداوند ه ندگي مشغول باشند، قسمتي از سازندگي ارزاق باجبار مي يابند به كار و فعاليت و ساز

 داري ها ، مشاهده مـي كنيـد         دام داري ها و   مانندكشاورزي ها ، باغ   . دست انسان ها  ه  و قسمتي ديگر ب   
خداوند آن چه مردم الزم دارند مفت و مجاني بدون رنج  و زحمت در اختيارشان نمي گذارد بلكه آنها                    

كشاورزان زمين را آماده كـشت      . از طريق كار و كاسبي زندگي خود را تأمين كنند           را كار مي زند تا      
را سبز مي كند و بـه ثمـر   و كار مي كنند ، تخم گندم و جو و هسته درختان را مي پاشند و خداوند آنها        

نظـم و نظـامي      ،د به خود مي رويد ولي مرغـوب نيـست           علف هرزها در بيابان و جنگل خو      . مي رساند   
  .د ميوه هاي جنگل زمخت و تلخ و بي مزه است، گواراي انسان ها نيستندار

اگر بخواهند ميوه هاي خوب و مرغوب و يا باغ هاي منظّم داشته باشـند، وظيفـه دارنـد زمـين را بـري                        
كشت درخت ها و زراعت ها آماده كنند و با نظم و نظام حبوبات و درخت ها را بكارند و پـشت كـار                        

اگر مردم بيكار بنشينند و فعاليت نكنند، دست خداوند         .  ثمر برسد  ا شند تا روزي كه به     آنها را داشته ب   
خداوند اصول اوليه ارزاق را مانند آب و خاك و هوا و نـور و               . براي آنها آن چه مي خواهند نمي سازد         

 هـا   زيرا سازندگي اصول از دست بـشر سـاخته نيـست ، انـسان    ارت را به ارادهء خود آفريده است    حر
همه اين ها به    . حرارت ايجاد كنند    آبي بسازند و يا نور و      راي خود قبضه خاكي يا قطره     قدرت ندارند ب  

، از آب و غـذا و لبـاس و          اراده خدا بدون دخالت انسان ساخته شده است ولي آن چه بشريت نياز دارد             
انسان ها  سمتي كه از دست      الزم است فعاليت كنند ، قسمتي از كارها به انسان واگذار شده و ق              مسكن،

آن چـه بـشريت بـراي ادامـه زنـدگي الزم            . هده دار شده و براي آنها مي سازد       ، خداوند ع  ساخته نيست 
دارد، مجبور است به كار و سازندگي مشغول شود ، از آب و خاك و سـنگ و فلّـزات اسـتفاده كنـد ،                         

كار و تنبل در  نمي دهد انسان ها بي، پس همه جا خداوند اجازه اي خود خانه بسازد و چيزهاي ديگر      بر
در اين رابطه . خانه بنشينند و آن چه الزم دارند مفت و مجاني و بدون زحمت در اختيارشان قرار گيرد
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 يعني تا آنها را تـسليم كـار و كاسـبي نكـنم و خـسته                  لَهم طَعام الّا من ضَريع        لَيٍٍٍس :خداوند مي فرمايد  
 اَوحي اَهللاُ الـي اَالَرض اَن ال        :ر مي گويد  رشان قرار نمي دهم و باز روايتي ديگ        آب و غذا در اختيا     ،نسازم

 يعني خدا به كره زمين دستور داده كـه مبـادا آب و غـذاي                 .تَرزقَي اَلعباد الّا بِعرَقِ اَلجبين و كَد اَليمين       
بلكه الزم . ر اختيار آنها قرار دهيمردم و يا چيزهاي ديگري را كه احتياج دارند بدون كار و فعاليت د            

است زحمت بكشند و عرق بريزند و خستگي پيدا كنند و دنباله كار و كوشش و خستگي ، نان و آب و 
روزي كه انسان از مادر متولّد مي شود از نظر احتياجات و آن             . ارزاق ديگر در اختيارشان قرار گيرد       

خدا پدر و مادر را استخدام . و خوراك همراه خود ندارد چه الزم دارد، در حد صفر است ، لباس و غذا            
بـر  . داشته باشيد بايستي زحمـت بكـشيد         )پسر و دختر     (مي كندكه اگر مي خواهيد فرزندان صالحي        

اساس رنج و زحمت پدر و مادر بر طبق برنامه هايي كه خدا تنظيم كـرده اسـت فرزنـدان صـالحي در                       
ر وسايلي ديگري كه الزم دارند ، با اين كه آنها را محتـاج بـه تمـام                  همين طو . اختيار آنها قرار مي دهد    

كـه         سرعت به هرجا  تا بااست  مركبي در اختيار آنها قرار نداده       ين و بيابان ها و درياها نموده ،       كره  زم  
 بـه  مي خواهند بروند بلكه آنها را مجبور مي كند يا با پاي پياده حركت كننـد و سـرما و گرمـا آنهـا را                  

همين طور براي رسـيدن  . زحمت اندازد و يا براي خود مركبي از حيوانات و چيزهاي ديگر تهيه كنند      
كرده است ، از يك طرف دست خدا براي آنها  به هر نعمتي از نعمت ها رنج و زحمتي براي مردم مقدر        

                                   .           كار مي كند و آن چه مي خواهند مي سازد و از طرف ديگر دست مردم 
ها در زمان سلطنت ائمة اطهار در روي كره زمين مانند            كنند كه زندگي انسان     مردم اين طور خيال مي    

شود كه در آن زنـدگي   زندگي دوران هاي گذشته از طريق تضاد و تناقض و جنگ و اختالف  اداره مي     
بوده و زندگي از طريق كار و مشقت و مبارزه بـا            ها گرفتار مرگ و مرض و پيري و كسالت           هم انسان 

  . گيرد طبيعت انجام مي
  : حكمت ابتالء انسان ها به يكديگر-4

وحشي و نيمه وحشي زندگي كرده اند و فكر نمي كرده انـد              غالباً به حالت     ، انسان ها در ابتداي خلقت    
 حجر مي نامند يعني دوراني كه احتياج به همكاري با يكديگر دارند ، دوران وحشيت انسان ها را عصر

 در بيابان ها زندگي مي كردند و دائم با هم در جنگ و قتل و كشتار بودنـد  ديانسان ها تك تك و فر     
خداوند به وسيله حيوانات درنده مانند گرگ ، پلنگ و شير و ببر و درندگان ديگر كه بـه انـسان هـا                       . 

 وادار كرد كه از حالت وحشييت و تـك فـردي بـه               انسان ها را   ،حمله مي كردند و آنها را مي خوردند       
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تمدن گرايش پيدا كنند ، براي حفظ موجوديت خود كنار يكديگر جمع شوند و به كمك هـم حمـالت                     
در نتيجه شهرنشيني و روستا نشيني انسان ها به وجود آمد . درندگان و گرگ ها را از خود دفع نمايند        

خانه سازي و روستا و شهرسازي و در انتها مملكت سازي           ، كنار يكديگر نشستند و به كمك يكديگر         
و تمدن اجتماعي به وجود آوردند و تا اندازه اي قدر يكديگر را شناختند كـه بـراي حفـظ موجوديـت                      

لـذا از ايـن راه از       . خود و ادامه زندگي و رفع و دفع شرّ درندگان احتياج به همكـاري يكـديگر دارنـد                 
 احتياج به يكديگر پيدا كردند و از وحشيت كه زنـدگي تـك فـردي و                 مسير ابتالء به حوادث طبيعت    

يدند و در انتها شهر و مملكت و كشور بـراي خـود             يگردي باشد به زندگي اجتماعي و تمدن گرا        بيابان
قـوانين و   . ساختند و براي پيدايش نظام پادشاهاني به وجود آوردند و اجتماعات خود را مـنظّم كردنـد                

مسير ابتالء انسان  خيانت به يكديگر ، از  كه انسان ها در خدمت يكديگر باشند نه درمقرّراتي ساختند
ها به انسان ها جنگ و قتل و كشتار به وجود آمد و پيدايش اين جنگ ها از يك طـرف مايـه وحـدت          
انسان ها با هم و يا تفرقه انسان ها از يكديگر گرديد، همين طور دوستي هـا و دشـمني هـا پيـدا شـد ،                           

وستان با هم متّحد شدند و به دستور پادشاهان با دشمنان خود جنگيدند ، در طول تاريخ عوامل صـلح                     د
خود حاكم  و جنگ يكي بعد از ديگري پيدا شد و به فكر اين افتادند كه افراد صالح و شايسته اي را بر

گاهي مـرد  ردند و   د و آسايش نسبي به وجود آو      گاهي مرد صالحي را در رأس مملكت قرار دادن         كنند ، 
پيغمبران هم از طرف ديگر به تعليم و تبليغ مردم مشغول شـدند و   .  خود حاكم نمودند   جبار و ظالمي بر   

طـور قرنـي بعـد از       همـين   . دادندم را به صلح و عدالت گرايش        به آنها فضيلت و اخالق آموختند و مرد       
 و زياني كـه از جنـگ هـا     ضرر ها و  و پيدايش جنگ ها و صلح       و حكومتي بعد از حكومت ديگر      يقرن

وضعي به وجود آمد كه كلّ بشريت در كره زمين گرايش به صلح و عـدالت پيـدا             . متوجه آنها شده بود   
كنند و از ظلم و زور و جنگ و كشتار متنفّر و فراري باشند ، اين گرايش بـه صـلح و عـدالت ايجـاب                          

از احتياج بيـشتر بـه صـلح و عـدالت و            كرد كه مردان صالحي را در مسند حكومت و قدرت بنشانند ،             
 كـره   روي كار آوردن مردان صالح عامل بزرگي شدند كه اوالً  وحدت جهاني ايجـاد كننـد و در تمـام                    

 وجود آورند و همه در اطاعت همان يك حكومت و يـك قـدرت               زمين يك حكومت و يك قدرت به      
 جهاني و انسان هـاي جهـاني بـه          باشند و اين گرايش به وحدت جهاني ايجاب مي كند كه خداوند دين            

وجود آورد و آن دين جهاني دين اسالم با بعثت حضرت محمـد خـاتم االنبيـاء صـلي اهللا عليـه و آلـه و                          
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انسان هاي كامل فارغ التحصيل در مكتـب خـدا           ،اكرمازده امام معصوم كه مانند پيغمبر       اوصياي او دو  
 خداوند و موعود اُمـت هـا يعنـي امـام زمـان              آخرين حكومت صالح و عادل  وعده      . بودند، به وجود آمد   

پس ابتالء انسان به طبيعـت و       . به زودي  در مسند قدرت بنشيند و عدالت جهاني به وجود آورد              ) عج(
ابتالء آنها به يكديگر اين همه علم و دانش و تمدن به وجود آورده كه كـلّ بـشريت از جنـگ و قتـل و              

  . و عدالت پيدا كنندكشتار متنّفر باشند و گرايش به صلح 
  : ابتالء ديگر، احتياج انسان ها به اخالق و فضيلت است-5 

انسان ها در مسير ابتالء به اخالق و فضيلت و يا ضد اخالق و فضيلت، اجبار طبيعي پيدا مي كننـد كـه          
  .عاقبت تسليم اولياء خدا و اهل ايمان باشند

ايـن  .جي و طبيعي و ديگري اقتضاي روحي و عقلـي         اقتضاي مزا : انسان در وجود خود دو اقتضاء دارد        
 همان طور كه گروه كفّار نمي .گروه كفر و ايمان در طبيعت هستنددو اقتضاء در وجود انسان مانند دو 

 ، اقتـضاي ايـن دو اصـل هـم در            اسـت توانند با اهل ايمان سازگار باشند و دائم بين آنها جنگ و نـزاع               
ـ          وجود انسان با يكديگر سازگاري       اداني اسـت و اقتـضاي       ندارند ، مثالً اقتضاي طبيعت مزاج جهـل و ن

 و بـاري اسـت و       طبيعت مزاج انسان،  طالب تنبلي و بي سوادي و بـي بنـد             . عقل و ايمان، علم و دانايي     
هميـشه در داخـل وجـود       . اقتضاي عقل و دانش، نظم و نظام، علم و احسان و ساير صفات خوب اسـت               

 يا ناموس مـردم رو بـه رو           مثالً وقتي انسان با مال       جنگ و نزاع پيدا مي شود      انسان بين اين دو اقتضاء    
 آن را بـه     اقتضاي طبيعت و مزاج او را وادار مي كند كه مالِ و يـا نـاموس مـردم را بِرُبايـد و                     . مي شود 

 تجاوز به مال و نـاموس        را نهي مي كند و اجازه       همين جا اقتضاي عقل و شعور او       .تصرّف خود درآورد  
 دسـتور نمـاز و روزه و حـج و جهـاد مـي دهـد،                  كه خداوند به انـسان     نمي دهد و يا مثالً آن جا      را  مردم  

همين جا اقتـضاي روح و عقـل،    اقتضاي طبيعت مزاج ، فرار از وظيفه شناسي و حج و جهاد است و در           
  .ان را وادار به اطاعت خدا مي كندانس

فساد وادار مي كند، شيطان جنّي ناميده مـي شـود، يعنـي             م را به شرّ و      كه آد مقتضّيات طبيعت و مزاج     
 هـم    و انسان هايي   شيطاني كه اقتضاي مزاج انسان و گوشت و خون اوست، او را وادار به گناه مي كند                

 و هوي و هوس هستند و در خارج به صورت لشكر كفـر نمـايش پيـدا                  كه تابع اقتضاي مزاج و طبيعت     
دو شيطان جنّي در طبيعت انسان و شيطان انسي در جامعه هر دو             اين  .  شياطين انسي هستند   ،مي كنند 

 اقتضاي  روح و عقـل كـه از   ، انسان را وادار به كفر و گناه و معصيت مي كنند ، در برابر اين دو اقتضا      
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شويق مـي كنـد كـه در    جانب خدا تأييد مي شود اقتضاي طبيعت را سـركوب مـي كنـد و انـسان را تـ          
ند با گـروه كفّـار كـه شـياطين انـسي      ان كه تابع اقتضاي عقل و شعور   هل ايم  گروه ا  .داطاعت عقل باش  

هستند در جنگ و نزاعند و اين جنگ و نزاع داخلي وجود انـسان همـراه جنـگ و نـزاع خـارج وجـود                         
كفر و گناه و هوي و هوس جهنّم خود را كه آتش هاي     انسان ادامه دارد تا روزي كه انسان ها در مسير         

ان كـه    در همين زمان گروه اهل ايمـ       . و آن را دركره زمين روشن نمايند       وجود آورند هسته اي است به     
خود را آماده مي كنند كه تسليم حكومت خدا         تابع اقتضاي عقل و شعورند و از خدا  اطاعت مي كنند،             

ت نها را به كرسي حكوم، عاقبت آ گروه دوم را ياري مي كندبه وسيله اولياء خداوند متعال باشند، خدا
ي يو نفاق و ظلـم و سـتم را بـا آتـش هـا              آن گروه كفر    مي نشاند و كره زمين را تحويل آنها مي دهد و            

هسته اي كه خود آن را به وجود آوره اند و با آن سوخته و يا لت و پار شده اند و زندگي خـود را فلـج                       
 .ه انـد معـذّب باشـند       براي خود ساخت    تا در عذاب هايي كه خود       اند، به حال خود واگذار مي كند       نموده

در اين حال فرج  اهل ايمان مي رسد و خداوند به وسيله امام زمان و ائمه ديگر و سـاير پيغمبـران كـه                         
و كَتَبنـا فـي   : چنان كه مي فرمايد  . ان آنها زندگي بهشتي داير مي كند      همه با او هستند براي آنها و پيرو       

خود خبـر    كتاب هاي ديگر   كتاب زبور و   حون  يعني ما همه جا در      ، اَنَّ االرض يرِثُها عبادي الصال     الزَّبور
، لت و پار مي شوند و زمـين در اختيـار         ر مسير كفر و گناه شكست مي خورند       داديم كه عاقبت كفّار د    

پس همين جنگ هاي داخلي بين هواي نفـس و قـضاوت عقـل و جنـگ هـاي                   . ا قرار مي گيرد   اهل تقو 
 باعث مي شود كه عاقبت دين خدا و اولياء خدا به كرسي قـدرت و                خارجي  بين دو گروه كفر و ايمان       

  .حكومت بنشينند و اهل عالم از شرّ هواي نفس و حكومت كفّار آسوده و راحت شوند
از ابتداي تاريخ حاكميت حكومت ها با چه وضعي شروع و به كجا رسيده و عاقبت بـه كجـا خـتم                        -6

  :مي شود
مملكتي كه با اعمال زور و ظلـم و قلـدري روي كـار مـي آمـد و بـا                      ر هر در ابتداي تاريخ هر انساني د     

دست مي آورد بر مردم مسلّط مي شد، خود را خـداي            ي كه از راه دزدي و قطّاع الطّريقي به          يثروت ها 
چنان عقل و شعوري نداشتند كـه فـرق بـين           .  مي دانست و مردم هم خدايي او را قبول مي كردند           مردم

 بدانند و يا بفهمند اين انسان كه ادعاي خدايي مي كند از چه راهي و به چه طريقـي                    خدا و خلق خدا را    
   من خداي مردمم، تقصير مردمي است كه او :برتري پيدا كرده ، تنها تقصير فرعون نيست كه مي گويد
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  .پذيرند و او را سجده مي كنندرا به خدايي مي 
 مـردم مـسلّط     مي رسيد و از راه قتل و كشتار بر        كس به قدرت و ثروت      همين طور در اوايل تاريخ هر       

مي شد خود را از همه برتر و باالتر مي دانست و مردم هم آن برتري و باالتري را قبول مي كردنـد ، بـه           
همين كيفيت در هر قرني بعد از قرن ديگر كه پادشاهان از طريق ظلـم و زور و قتـل و غـارت تـسلّط                   

ر مردم كساد و كسادتر مي شد تا روزي كه دعـاوي برتـري آنهـا در         بازارشان در افكا   ،پيدا مي كردند  
افكار مردم  باطل شود و بدانند كه آنها نيز مانند ديگران هستند ، ادعا مي كنند كه برترند وليكن هيچ                     
امتيازي بر ديگران ندارند مگر سابقه ظلم و زور و آدم كشي و در آينده ها مشاهده مي كنـيم كـه هـر                        

بر قدرت ها و ادعاي آنها كه خود را خداي مردم و يا بهتـر و بـاالتر از مـردم مـي دانـستند،                         روز بازار ا  
كسادتر مي شود و ارزش آنها در افكار مردم پايين تر و پايين تر مـي رود تـا روزي كـه صـد درصـد                          

  ديگـران  دعاوي آنها باطل شود و مردم بدانند كه حكومت ها نيز مانند ديگران و يا بدتر و پايين تر از                   
  .هستند

دانيـال    سـفر  ،بد نيست در اين جا يك مسئلهء تاريخي را از زبان دانيال پيغمبر كه در كتـاب تـورات                  
 تاريخ كساد مـي شـود و        نوشته شده تعريف كنيم تا بدانيد چگونه بازار ادعاها و ابرقدرت ها در آينده             

بت بهتـرين افـرادي كـه خداونـد از           بهترين ها و برترين ها در مسند حكومت مي نشينند تا عاق            عاقبت
  .ابتداي تاريخ معرّفي كرده است در مسند قدرت بنشينند و دنيا را پر از عدل و داد كنند

دانيال تقريبا دو هزار سال پيش از اسالم نبوت داشته است و در حمله پادشاهان بابل به بيـت المقـدس     
 انتقال پيدا كرده ، پادشاهي از پادشاهان بابل اسير شده و به كشور پادشاهان بابل كه عراق امروز است    

شب مجسمه اي را در خواب مي بيند كه سر و گردنش از طالست ، از گردن تا سينه از نقره ، از سـينه         
تا زانوها از آهن ، از زانوها تا نوك انگشتان پا از سفال و مشاهده مـي كنـد كـه آن مجـسمه بـزرگ و                           

در ايـن جـا   . التر مي رود تا جايي كه مشرف به كره زمين مي شود              قد مي كشد و با     ،بزرگ تر مي شود   
كوهي از جانب مشرق مي آيد به آن مجسمه مي خورد و آن را خُرد و خمير مي كند و آن كوه سراسـر                        

دانشمنداني را كـه تعبيـر   . كره زمين را فرا مي گيرد ، سلطان بابل وقتي بيدار شد خوابش يادش رفت    
، شما كه تعبير خواب است خواب هولناكي ديده ام كه يادم رفته : ار نمود و گفتخواب بلد بودند احض

 قبله عالم خـوابش را      :دانشمندان گفنتند . خوابم را با تعبيرش بيان كنيد و االّ شما را مي كشم           . مي دانيد 
آنها را بـه     ما كه علم غيب نداريم بگوييم خواب شما چه بوده است ، چند نفر از                 ،بگويد تا ما تعبيركنيم   
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 :يك نفر از درباريان به سلطان گفت. ند خوابش را بگويند و تعبير كنند زندان انداخت كه چرا نتوانست    
در ميان اين پيغمبراني كه از بيت المقدس به اسارت آورده اند كساني هستند كـه علـم غيـب دارنـد و                

ت كه اگر خوابم را بـا تعبيـرش را          سلطان به او گف   . دانيال را به سلطان معرّفي كرد او را حاضر كردند         
. بيان كني نخست وزيري مملكت را به تو مي دهم ، دانيال خواب سلطان را از اول تا آخر تعريف كرد                    

 از ناف تا زانوها ، از شانه تا نافش از نقره،كه شما  مجسمه اي را در خواب ديديد سر و گردنش از طال 
 بود و همين طور بزرگ مي شد تا كره زمين را بگيرد در اين                از زانوها تا نوك انگشتان سفال      ،  از آهن 

. جا كوهي را ديديد كه از مشرق بلند شد مجسمه را خورد و خمير كرد و سراسر كره زمين را گرفـت                     
 خـوابم همـين بـود حـاال تعبيـرش           ، مرحبـا  : به او احترام گذاشت و گفت      ،سلطان كه خوابش يادش آمد    

آينده پيدا مي شوند  عالم خواب وضعيت سلسله پادشاهاني را كه در خداوند در :؟ دانيال گفت چيست
آن مجسمه پادشاهان آينده تاريخند، آن كه سر و گردنش كه از طال بوده شما     .به شما نمايش داده است    

و پادشاهان معاصر شمايند كـه در افكـار مـردم ارزش و محبوبيتّـت دارنـد و بعـد از چنـد قرنـي ايـن                         
پادشـاهان بعـد را در مجـسمه بـه صـورت نقـره       . ر افكار مردم تنزّل پيدا مي كننـد      پادشاهان محبوب د  

نمايش داده است كه ارزش نقره از طال كمتر است و باز بعد از قرونـي ديگـر بيـشتر بـازار پادشـاهان                        
آن پادشـاهان آينـده را در مجـسمه بـه           ،  كساد مي شود و در افكار مردم تنزّل بيشتري پيدا مـي كننـد               

آهن نمايش داده است كه ارزش آهن از نقره كمتر است تا مي رسد به پادشاهان آخرالزّمان كه صورت 
به كلّي ارزش خود را از دست مي دهند و در افكار مردم كساد مي شوند ، خداوند آنها را بـه صـورت                         

ي كـه   پادشاهان آخرالزّمان با اين ارزش كم     . سفال نمايش داده است كه ارزش سفال خيلي پايين است         
در اين موقع آخرين پادشاه كه      . دارند و در افكار مردم پايين هستند ادعا دارند كه بر عالم حاكم شوند             

 زمين را به تـصرّف    قدرت ها را مي كوبد و سراسر كره        موعود خداوند است ظاهر مي شود و تمامي ابر        
ن و سالطين را بـه نمـايش        مشاهده مي كنيد در اين خواب چگونه خدا آينده پادشاها         . خود در مي آورد   

مي گذارد و نشان مي دهد كه در آخرالزّمان محبوبيت خود را از دست مي دهند، مردم با آنها مخالفت                    
مي كنند و بر عليه آنها تظاهر مي كنند و عاقبت آخرين سلطان محبوب عالم  ظاهر مي شود ، نمونه اين 

  . جهاني آخرالزّمان خبر مي دهدانهخواب سوره قارعه است كه خداوند از جنگ هاي سه گ
  يك كتاب جهاني است   )ع(كلمه قارعه به معناي جنگ هاي كوبنده است و چون قرآن مانند ائمه اطهار
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 يعني آن   .اَلقارِعه ما اَلقارعه و ما اَدراك ما اَلقارِعه         : مسائل آن هم يك مسائل  جهاني است مي فرمايد           
       كلمـه قارعـه را سـه مرتبـه تكـرار            .ه چيست آن جنـگ كوبنـده        جنگ جهاني كوبنده ، چه مي داني ك       

آخرالزّمان كه سه مرتبه تكرار مي شود ، دو مرتبه           مي كند ، خبر مي دهد از جنگ هاي  جهاني كوبنده           
يوم يكونُ النّاس كَاالفَراشِ المبثوث وتَكونُ      : آن واقع شده و مرتبه سوم باقي مانده است كه مي فرمايد             

كه در داستان دانيال ، جبال كنايـه از پادشـاهان و قـدرت منـدان                 طور همان» الجبالُ كَالَعهنِ المنفوش  
: تاريخ بود كلمات جبال هم در قرآن به معناي ابرقدرت ها و پادشاهان تاريخ است كه خدا مي فرمايد          

ن ابر قدرت ها انسان ها پشم قدرتشان زده مي شود ، اجتماعشان متالشي مي شود ، بعد از فروپاشي شد     
 خود مي شوند مانند پروانه هايي كه شمعشان خاموش شده پراكنده و متالشـي      كه فاقد  قدرت حاكم بر     

قدرت زمان ما اتّحاد جماهير شوروي چگونـه متالشـي شـد و همـين               مشاهده مي كنيد كه ابر    . مي شوند 
ت ملّي ندارند ، زير پايشان خيلي سنمي توانند در مسند قدرت  ست استطور ساير قدرت ها محبوبي ،

برابـر  تـا   چنان كه در داستان دانيال گفته شد ارزش پادشاهان پايين و پايين تر مي رود                 .دوام بياورند 
، هرچه هم نشان  و مدال ها از طال و نقره و تاج هاي جواهرنشان به خود ببندند باز مي شودارزش سفال 

 پيدا كنند مخصوصاً در قارعه سوم كه جنگ جهاني سـوم اسـت      هم نمي توانند در ميان مردم محبوبيت      
. جمعيت كره زمين هم گرفتار هـرج و مـرج مـي شـوند           . متالشي شده و فاقد قدرت اجتماعي مي شوند       

جنگ هسته اي كه جنگ سوم جهاني است و خداوند در سوره دخان و ذاريات و همزَه و سورهء قارعه                    
با متالشي شدن ابرقدرت ها زنـدگي مـردم         . ا را به هرج و مرج مي كشاند        دني ،آن را تعريف كرده است    

. قابل دوام نيست ، همه كس در انتظارند كه خداوند فرجي برساند و به زندگي مردم سر و سامان بدهد
 را ذخيره نموده كه مبادا مردم در زندگي نا) عج(خداوند از آينده زندگي با خبر بوده است و امام زمان 

لذا مشاهده مي كنيد كه چگونه حوادث تاريخ . و مأيوس شوند كه يأس انسان از مرگ بدتر است اميد 
تالفات بشر  و ابتالئات مردم به حوادث و مخصوصاً ابتالء انسان ها به جنگ و نزاع و قتل و كشتار و اخ                   

ود و افـراد    حوادث اين است كه انسان ها كه از خ         ، محصول اين همه جنگ ها و      را به آگاهي مي رساند    
مانند خود مأيوس مي شوند و مي دانند كه خودشان عاجزترند از آن كه زنـدگي خـود را اداره كننـد و                       
ديگران هم عاجزند كه به زندگي آنها سر و ساماني بدهند ، همه مردم علم و معرفت پيدا مـي كننـد بـه                        

او را به زندگي مطلوبِ ايـده ال  اين كه به جز خدا و اولياء خدا كسي نمي تواند بشريت را اداره كند و                
  كه همان زندگي بهشتي و زندگي آخرت 
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  .   برساند،است
  : مي شودرت در سطح كره  زمين داير  آيات و رواياتي كه داللت مي كند زندگي آخ- 7

 آيات قران همه جا داللت مي كنـد كـه زنـدگي آخـرت در روي كـره                   ،اين آيات و روايات زياد است     
 كره زمين و منابع و انسان ها بعد از آن كه زنده شدند به سطح زمين برمي گردند وزمين داير مي شود 

مالً در اختيار اهل ايمان قرار مي گيرد و كفّار در محروميت مطلق خواهند بود به كيفّيتي و منافع آن كا
ايمـان  آيه اي در اواخر سوره زمر از زبـان اهـل            خدا در   . يي در اختيارشان نيست   كه شربت آب گوارا   

  . داخل بهشت مي شوند، سخن مي گويدزماني كه
چـه گفـت،     خدا را حمد و ستايش مي كنيم كه به وعده هاي خود وفا كـرد و آن                : ترجمه آيه اين است     

 اكنون كره زمين را كه به صورت بهشت است در اختيار ما اهل ايمان قرار داده، شـرق و       ،راست گفت 
ريـم و هرجـا     ين است، در سطح كره زمـين آزادي مطلـق دا          غرب و شمال و جنوب آن در تصرّف مؤمن        

 نيم، چقدر خوب است اجر نيكوكاران     چيزي را در هر جا بخواهيم تصرّف مي ك        بخواهيم مي رويم و هر    
 الحمد هللا الذي صدقنا وعده و :دنباله آيات مربوط به قيامت كه به قيام امام زمان تفسير شده مي گويند            

  . امليننه حيث  نشاء و نعم اجرالعاورثنا االرض نتبوء من الج
كتاب هاي زبور و تورات نوشتيم و وعده داديـم كـه كـره زمـين در                  ما در  :در آيه اي ديگر مي فرمايد     

در آيه سوره نور هم خداوند      . اختيار اهل ايمان قرار مي گيرد و بندگان صالح، وارث زمين خواهند بود            
 و آنها حـاكم     ده ايم كه سلطنت زمين را به آنها واگذار كنيم         ما به اهل ايمان و تقوا وعده دا       : مي فرمايد 

آزادي مطلق داشته باشند و در اجراي مقرّرات ديني خود از كسي ترس و واهمه             .مطلق در زمين باشند   
ما شما انـسان هـا      :  شدن اموات است خداوند مي فرمايد      كه مربوط به زنده    در آيه ديگر  . نداشته باشند   

مـي گـردانيم و     عد از مدتي شـما را بـه دل خـاك بر           وديم و به زندگي رسانيديم و ب      را از زمين خارج نم    
از اين قبيل آيات و روايـات خيلـي زيـاد اسـت كـه               . چندي بعد باز شما را از خاك بيرون مي آوريم           

ه است  نشان مي دهد زندگي آخرت در همين كره است همان طور كه زندگي ابتدايي در كره زمين بود                 
شما مردم بدانيد زماني كه زندگي شما يا خود شما دركره زمين مرديـد،              :  ديگر مي فرمايد   و در آيه اي   

   .خداوند دو مرتبه اهل زمين را زنده مي كند و آنها را به زندگي بهشتي مي رساند
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 زمين بـه علـم امـام نـوراني     كره :   خبر مي دهد مي فرمايد)عج(آيه اي ديگر كه از ظهور امام زمان       در
  امام به دانش كامل مي رسند و از سرنوشت خـود تـا ابـد خبـر دار            شود و تمامي انسان ها به وسيله       مي

ران و امت هاي آنها به زندگي ، تمامي پيغمبم و نوراني شدن زمين به علم امامبعد از ظهور اما. مي شوند
 كلمات و آيات    تاب و خداوند كتاب خود را به قضاوت مي نشاند و هركسي را بر مدار ك             . مي گردند بر

     زمـين دايـر    خرت مانند زندگي دنيا در سـطح كـره        پس مسلّم است كه زندگي آ     . خود محاكمه مي كند   
 تفـاوت زنـدگي     :گفتـه انـد   . مي شود اما اين دو زندگي از نظر كميت و كيفيت با يكديگر فـرق دارد                 

، از تولـد در زنـدگي دنياسـت    و بعـد  آخرت با زندگي دنيا مانند تفاوت زندگي كودك در رحم  مـادر   
در رحم مـادر نـه      . چقدر تفاوت زياد است بين زندگي بچه در رحم مادر و بعد از تولّد در زندگي دنيا                  

سرما مي داند نه گرما،  نه لذّت و زحمت،  نه كار و كاسبي، قطعه گوشتي است كه به بدن مادر متـصل                  
ذره اي از آن چه     . ضعف بدني مادر ضعيف مي شود     است ، همراه رشد بدني مادر رشد مي كند و همراه            

در رحم مادر است بعد از تولد وجود ندارد و ذره اي از آن چه بعد از تولد مي بيند و مي داند در رحـم                          
 تفاوت زندگي رحم با زندگي انسان در دنيا تفاوت دو شئ متباين با يكديگر است ماننـد                . مادر نيست   

سرما و گرما كه ذره اي از روشـنايي در تـاريكي وجـود نـدارد و ذره اي                   تفاوت تاريكي و روشنايي،       
تاريكي در روشنايي نيست و در تعريف زندگي آخرت خواهيد ديد كه آن چه در زندگي دنياست در                  

، اهل دنيا و زندگي آنها در برابـر          آخرت نيست و آن چه در زندگي آخرت هست در دنيا وجود ندارد            
نند كودكان در برابر پدر و مادر و ساير بزرگانند، دنيا تربيت خانه خداوند است و                خدا و اولياء خدا ما    

و  آورده و آنها را بـه سـرما و گرمـا ، تـاريكي و روشـنايي      مدرسه اي است كه براي انسان ها به وجود      
اهي گاهي ثروت مندند و گاهي فقير تا معناي فقر و غنـا بداننـد و گـ               . خوبي ها و بدي ها مبتال مي كند         

سالم اند و گاهي مريض تا معناي سالمتي و مرض بفهمند ، گاهي مبتال به خـوف و نـا امنـي و گـاهي در             
به همين كيفيت خداوند متعال انـسان هـا را          . امنيت قرار مي گيرند تا معناي امنيت و ناامني بشناسند           

 و جبـار و گـاهي در        گاهي در حكومت انسان ظـالم     . در حاالت مختلف و درجات متفاوت قرارمي دهد       
به همين كيفّيت اين زندگي دنيا از تولد تا مرگ مدرسه اي است كـه               . حكومت انسان عادل و مهربان      

 ،هـدف خـدا بـراي انـسان       . د و بدانند، به علم و دانش برسـند        انسان ها در اين مدرسه الزم است بخوانن       
ان داده و آنها را اميدوار مي كند كه         زندگي آخرت است نه زندگي دنيا ، وعده هايي كه خداوند به انس            

نـه بـراي   . درهاي نعمت خود را به روي آنها بگشايد ، جاي تمامي اين وعده ها زنـدگي آخـرت اسـت                    
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آن چه از رنج و     . كفّار در زندگي دنيا عذاب جهنم داير مي شود نه هم براي مؤمنين نعمت هاي بهشت                 
هـل ايمـان از نعمـت و لـذّت مقـدر اسـت در زنـدگي                 عذاب براي كفّار مقدر است و آن چه هم براي ا          

آخرت است ، زندگي دنيا يك مقدمه كوتاه و كوچكي است كه انسان ها را براي زندگي آخرت آماده                   
انسان ها در زندگي دنيا دوره مي بينند كه چطور و چگونه زندگي كنند ، بعـد از آشـنايي بـه                      . مي كند 

ها، براي زندگي  خالصِ كامل كـه رنـج و زحمتـي نباشـد و     زندگي بد و خوب و نعمت ها و ضد نعمت       
 عقـل و اسـتعداد      ات خداوند در زندگي دنيا بر پايه      نداشته باشد به عالمِ آخرت منتقل مي شوند ، تقدير         

انسان ها داير مي شود ، رفتار خدا و اولياء خدا در زندگي دنيا مانند رفتار پدر و مادر دانا و دانـشمند                       
 در واقع پدر و مادر در اطاعت كودكان هـستند و مجبورنـد بـا اخـالق و رفتـار آنهـا            با كودكان است ،   

آنها بـه   . خدا و اولياء خدا، مربيان بشر در كره زمين هستند         . بسازند نه كودكان در اطاعت پدر و مادر         
.  انـد  جاي پدر و مادر دانا و دانشمندند و اهل عالم به جاي كودكاني كه هنوز به عقل و شـعور نرسـيده                     

دنيا در اطاعت خدا و اولياء خدا باشند ، خدا و اوليـاء خـدا در اطاعـت اهـل دنيـا                       پيش از آن كه اهل    
نقـشه كـشي زنـدگي بـه دسـت           .  العبد يدبر واهللا يقـدر     :روايت ها درتعريف اهل دنيا مي گويد      . هستند

و ائمـه در خـدمت    يم خـدا  يل به دست خداوند است و اين همان معناست كه مي گو     يانسان و تهيه وسا   
 با مردم دنيا درسـت ماننـد رفتـار          )ع(رفتار خدا و ائمه اطهار      . انسانند كه زندگي او را به ثمر برسانند       

پدر و مادر دانشمند با كودك كودكستان است كه مربيان كودك مأموريـت دارنـد خـود را در وضـع                     
كودكانند نه كودكان تـابع رأي  خواهش  فكري كودكان قراردهند ، در واقع مربيان كودك تابع رأي و  

كودكـان   به پدر و مادر دستور داده اند كه تا هفت يا ده  سال در اطاعت كودكان خود باشند ،      . مربيان  
كـودك  ، حكومت مي كنند ، پدر و مادر با كودك خود به بازار مـي رونـد                  در اين مدت بر پدر و مادر      

 براي من اسباب بازي بخريد ، پدر و مادر مي گويند اسباب بازي ها را مي بيند به پدر و مادر مي گويد     
 بـه مدرسـه نمـي روم،         :كودك مـي گويـد    . برايت قلم و كاغذ بخريم به مدرسه بروي بخواني و بنويسي          

اسباب بازي مي خواهم با پدر و مادر لج بازي مي كند و آنها را مجبور مي كنـد بـرايش اسـباب بـازي                         
 پدر و مادر مهربان گرچه عاقـل        :گفته اند . ربوط به دوران كودكي     بخرند ، همين طور در تمام مسائل م       

و دانشمندند بازي كودكانه براي آنها مناسب نيست وليكن الزم است هم بازي كودكان خـود باشـند ،                   
  :    شاعر مي گويد . براي سرگرم نمودن كودكان اعمال كودكانه انجام دهند 
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     هم  زبان كودكي بايد گشاد                                        چون كه با كودك سر و كارت فتاد    
يعني با كودكان بايستي كودكانه سخن بگوييد و مانند او بخنديد و بازي كنيد تا روزي كه بـه عقـل و                      

ي دنيا گرچه عمرشان چهل و پنجاه و يا هفتاد و هشتاد باشد باز هم انسان ها در زندگ. دانش شما برسد   
خدا و اولياء خدا الزم است اعمال و افكار خود را   خدا و اولياء خدا كودك شناخته مي شوند ،در برابر

گام با آنها زندگي كنند تا روزي كه مردم به عقـل و شـعور                در وضع فكري مردم دنيا قرار دهند و هم        
يعنـي مـردم    .  واَ لْلّه يقَـدر    اَ لْعبد يدبِّرْ  : ات خداوند جور شوند لذا گفته اند      خدا شناسي برسند و با تقدير     

خداونـد  .  و رسم زندگي را در نظر مي گيرنـد         دنيا براي خود نقشه زندگي مي كشند و به فكر خود راه           
، بعـضي هـا دوسـت دارنـد كـشاورز باشـند             ا برايشان زندگي را مقّدر مـي كنـد        گام آنه  هم همراه و هم   

داري كنند بـراي آنهـا گوسـفند و گـاو و              دام برايشان كشاورزي مقّدر مي كند بعضي ها دوست دارند        
اساس سـليقه خـود عمـل        كسي بر  همين طور هر  . داري برايشان مقدر مي كند     شتر خلق مي كند و دام     

 خداوند هم زندگي او را برابر فكر و عمـل خـودش مقـدر مـي كنـد تـا              ،مخصوصي را در نظر مي گيرد     
،  هم به آنها ميدان مـي دهـد   خدا،ارد زندگي مي شوندجايي كه انسان ها از راه كفر و گناه و معصيت و           

وسايل گناه و معصيت در اختيارشان  مي گذارد تا مشغول گناه و معصيت شود و بعـد بفهمنـد عاقبـت             
براي كافران كه تصميم مي گيرند از راه جنگ و قتل و كـشتار موفّقيـت                .  شايد توبه كند   ،خوبي ندارد 

  . يز را در اختيارشان مي گذاردار جنگ و ستپيدا كنند خداوند اسباب و ابز
ن كمك مي كند تـا   اكند تا بدكاري خود را به ثمر برسانند و هم به نيكو كار              به بد كاران كمك مي     هم

هركسي از هر راهي كه دوست دارد وارد زندگي شود و براي خود             . نيكوكاري خود را به ثمر برسانند       
دزدان و غـارتگران را  . ز آن راه وسيله در اختيـار او مـي گـذارد     مال و سرمايه تهيه كند، خداوند هم ا       

جهز به وسايل خـدمت     مجهز به وسايل دزدي و غارتگري مي كند ، خدمت گذاران به بندگان خدا را م               
ونـد در   دو طايفـه از وسـايلي كـه خدا        گذاري مي كند، در نتيجه نيكان و بدان، مؤمنـان و كـافران هـر              

خداوند قدرت دارد كافر و منافق را به محض ايـن كـه بـه راه                . فاده مي كنند   است اختيارشان مي گذارد  
كفر بروند و يا تصميم بگيرند بنده خدايي را به قتل برسانند و يا مال كسي را سرقت كننـد بـه محـض                   

     به آنها مهلت و ميـدان   خدا  چنين تصميمي نابود كند تا نتوانند دزدي كنند يا مرتكب قتل شوند وليكن              
 آب و نان و غذا و آن چه الزم دارند و يا فكر سرقت و دزدي را به آنها مي دهد و آنها هـم از                           ،ي دهد م

مهلتي كه خدا به آنها داده و يا وسيله هايي كه خدا در اختيارشان گذاشته است سوء استفاده مي كننـد                     
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 ها را مهلت مـي دهـد و  خداوند به اين دليل آن .گري و قتل و كشتار متوسل مي شوند      به دزدي و غارت   
وسيله هايي كه الزم است در اختيارشان مي گذارد تا بفهمند آدم كشي و دزدي و خيانت عاقبت خوبي 

خـدا بـه ايـن دليـل بـدكاران و           . شود مردم به دشمني آنها برمي خيزند و زندگي آنها ناگوار مي          . ندارد
ت فضاي زندگي را بر آنها تنگ مي كند         جنايت كاران را ميدان و مهلت مي دهد تا بدانند  ظلم و جناي             

 در اين حال كه گرفتـار عواقـب بـد دزدي و جنايـت شـدند اگـر                   ،و مبغوض تمام مردم واقع مي شوند      
 خدا توبه آنهـا را مـي پـذيرد و آنهـا را     ، به راه اطاعت و بندگي خدا درآيند، پشيمان شوند و توبه كنند    

 مردم هم كه فهميدند كه فالن كافر يا دزد و جنايـت           . ودشان را اصالح كنند   كمك مي كند تا زندگي خ     
حقوقي كه به دست او ضايع شـده        كار توبه كرده و آدم خوبي شده است او را دوست دارند و از حقّ و                 

خداوند به همين كيفيت در اين دنيا آزادي مطلق مـي دهـد و وسـايل زنـدگي را در                    . ، مي گذرند  است
، روزي آنها را مي رساند تا شايد در اين          هردو طايفه كمك مي كند    به  . اختيار بدان و نيكان مي گذارد     

  . ست و بدكاري مايه هالكت و بدبختيمدت عمر بفهمند كه نيكي مايه سعادت و خوشبختي ا
 و پيغمبـران و ائمـه  . مانند كودكانند  ،پس انسان ها در برابرخدا و اولياء خدا كه پيغمبران و ائمه باشند        

، بخندند و هركاري به نظرشان خوب است انجـام          دكان ميدان مي دهند تا بگويند      كو  به اين  خداوند هم 
دهند تا در انتها عقل و شعوري پيدا كنند كه بفهمند سعادت و خوشبختي در اطاعـت خـدا و پيغمبـران         

رفتار چهارده معصوم هم با مردم دنيا درست مانند رفتار خـدا يـا              . رأيي و هوس بازي      خود است نه در  
گفته شد كه خدا و پيغمبران و اولياء خدا در ارتباط با مردم مانند پـدر                .  شمند با كودكان است   پدر دان 

رفتـار و گذشـت     و  و مادر دانشمند در ارتباط با كودكانند ، وظيفه پدر و مادر با كودكان حسن اخالق                 
كـان سـه و چهـار       داست ، اگر پدر و مادر چنان انتظاري كه از فرزندان عاقل و بالغ خود دارنـد از كو                  

، دائم بايستي با كودكان در جنگ و ستيز باشند كه چرا آن جا بازي كـردي و يـا آن                     ساله داشته باشند  
ظرف را شكستي و يا چرا خود و لباس خود را كثيف نمودي ، پدران و مادران كم صبر و كم حوصـله،                       

، قـسي   ن عقده اي مي شـوند     اقبت اين كودكا  دائم كودكان خود را كتك مي زنند و اذيت مي كنند و ع            
، مردم را دشمن خود مي دانند و دائم در حال جنگ و ستيز               بار مي آيند و وقتي بزرگ مي شوند       القلب  

  گيري را دنبال كنند،     با ديگرانند، پس پدر و مادر جايز نيست با كودكان خود روش خشونت و سخت              
نها را بـه وظـايف خـود آشـنا كننـد ، يكـي از                آرام آرام آ   ، و محبت دارند   حالي كه با آنها مهر     بلكه در 
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چـون   مـردم هـم    كودكان است ، ائمه اطهار و پيغمبران هم نسبت به ساير           گناهان بزرگ ضرب و زجر    
پدران و مادران نسبت به كودكانند، بعضي از پيغمبران گذشته تاريخ،  كم صبر و كم حوصـله بودنـد و               

    كفر و گناه آنها صـبر و حوصـله داشـته باشـند، عـصباني              نمي توانستند در برابر زجر و فشار مردم و يا         
و يا قهر مي كردند از جامعه خارج مي شدند مانند پـدري كـه بـا            شدند و مردم را نفرين مي كردند        مي  

خانواده خود قهر كند ، از خانه فرار كند و به جاي ديگر برود ، در اثر نفرين آنها عذاب  نازل مي شد و 
شدند ، تنها پيغمبري كه در برابر بي انضباطي مردم و در برابر زجر و فشار آنهـا                  مردم زمان هالك مي     

اران قهر نمي نمـود و بلكـه        ك صبر و تحمل مي كرد و هيچ وقت نفرين نمي كرد و با بدكاران و جنايت               
  اي خدا بر اين قوم و قبيله من كه به جاي بچه هـاي مـن   : نفرين آنها را دعا مي كرد و مي گفت         به جاي 

 عقل و شعور آنها ضعيف است در آينده به عقـل و             ،آنها نازل نكن   هستند رحم كن، عذاب خودت را بر      
 كه خدا او را رحمت عالميان ناميـد ،           پيغمبر اسالم بود   ،شعور مي رسند و وظيفه خود را انجام مي دهند         

 كردم  كسي را نفرين گاهي عصباني شدم وهمر پيغمبر اسالم با خداوند قرار گذاشته بود كه اي خدا اگ       
. تو نفرينِ مرا دعا حساب كن مبادا بر كسي كه او را نفرين كرده ام غضب كنـي و او را عـذاب نمـايي                       

يعني خدايا اگر هم كسي را  اَلّلهم اَجعلَ لَعني رحمه: جمله اي از آن حضرت معروف است كه مي گفت 
  . نازل كنلعنت كردم تو به جاي لعنت من رحمت خود را بر او

با اين كه گناه كاران امت و انسان هاي جاهل و نادان آن حضرت را اذيت مـي كردنـد هرگـز آنهـا را                         
 بـا امـت خـود صـبر و مـدارا را پيـشه كـرد تـا هركـسي                     . كرد كه به عذاب الهي مبتال شوند       نفرين نمي 

ين پيغمبـر معـذب شـوند     نه اين كه بدكاران به نفر      ،سرنوشت خود را چنان كه خدا مقدر مي كند ببيند         
بلكه نتايج بدكاري خود را ببينند، لذا پيغمبر اسالم در صبر و حلم و تحمـل آزار اذيـت امـت نمونـه و                        

گناه و معصيت بندگان صبر و مدارا مي كنـد و بـه آنهـا مهلـت       نظير نداشت چنان كه خداوند در برابر  
   .ت را ترك كنندسند و گناه و معصيمي دهد تا روزي كه به عقل و شعور بر

پيغمبر اسالم هم همين طور در برابر ظلم و گناه مردم و تجاوز آنهـا صـبر و مـدارا داشـت تـا هركـسي        
: سرنوشت خود را ببيند و بداند ، مصيبتي كه سر انسان هاي ظالم و گناه كار مي آيد بر دو قسم اسـت            

 تنبيـه مـي كنـد        شود دولت او را     ظالم و متجاوز به كسي ظلم مي كند و يا مرتكب گناه مي             گاهي يك 
 و ظلم و ستم ها دامن  مي كند و يا به زندان مي اندازد و گاهي همان گناه و معصيت ها     مثالً او را جريمه   

 مي شود و او را گرفتار مي كند مثالً يـك راننـده خـودرو كـه بـرخالف قـانون و مقـرّرات                         گير آدم بد  
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، مي پيچد و يا جايي كـه نبايـد دور            و راست بپيچد   ي كه نبايستي به چپ    رانندگي حركت مي كند جاي    
يكـي از آن دو رقـم   : تياط دو رقـم گرفتـاري پيـدا مـي شـود         براي اين راننده بي اح    . بزند، دور مي زند   

جريمه است كه پليس او را جريمه مي كند و رقم دوم تصادف است كه كـسي او را جريمـه نمـي كنـد           
 به دره اي سقوط مي كند يا كشته مي شود، ممكن است پليس ولي در اثر بي احتياطي و خالف مقرّرات

از جريمه صرف نظر  كند يا او را نبيند كه جريمه كند اما آن جا كه تصادف مي كند و يا به دره سقوط 
خودش، خودش را به هالكت انداخته است، گناه و معصيت ها هم از اين  . مي كند به دست كسي نيست     

ع تـصادف اسـت و گـاهي از نـوع           ليت انسان بر خالف مقـررات گـاهي از نـو          حركت و فعا  . قبيل است 
اسالم از جريمه كردن صرف نظر مي كنند ولـيكن تـصادف بـه دسـت كـسي                   خداوند و پيغمبر  . جريمه
لـذا خـدا و پيغمبـران از        . نه به دست خداست و نه امام و پيغمبر ، نتيجه گناه و معصيت اسـت               .  نيست

اق و عذاب هاي ديگر كه به دست آنهاست صرف نظر مي كنند ولي نتيجه گناه                جريمه و يا حبس و شلّ     
و معصيت به دست آنها نيست مانند تصادف رانندگان است و همچنين روش و رفتار امام هاي معصوم                  

  . با مسلمانان چنين است)س(و يا روش و رفتار حضرت زهرا 
 با اين كه    :شمنان بسيار تعجب كرده اند مي گويند      مسلمانان در كيفيت رفتار ائمه اطهار با دوستان و د         

 چطور مي شـود     خصيت هاي نيرو مند و قدرت مندند      ،  ش   ند دار خورامامان از قدرتي الهي و معنوي بر      
آنها مسلّط مي شوند تا جايي كه آنها را مي كشند و يا به اسارت مي برند ، آيا اين كشته             كه دشمنان بر  
ا مانند امام زمان غايب شدن از انظار، مربوط به ناتواني آنهاست كه مغلوب شدن و در انته شدن و اسير

دشمنان مي شوند و به قتل مي رسند يا مربوط به اين است كه اطّالع ندارند كه دشمنان در كمـين آنهـا      
 مثالً ابن ملجم مرادي مردي بي حيا و شـقي           .هستند عاقبت آنها را مسموم مي كنند و به قتل مي رسانند           

 آيا امام بي خبر است كه او قصد كـشتن او            ايستد و امام را به قتل مي رساند،       شت سر موال به نماز مي       پ
  اگـر خبـر    .يا خبر دارد كه قاتل پشت سر اوسـت        را دارد و پشت سرش متصل به امام ايستاده است و            

و را از مـسجد     دارد چرا  او را از خودش دور نمي كند و يا به جوانان مـدافع خـود دسـتور نمـي دهـد ا                        
مي شود چگونه ممكن است امامي كه علم غيـب دارد قاتـل   و اگر هم خبر ندارد غافل گير     بيرون كنند   

له زوجه خود به نـام جعـده        كه به وسي  ) ع( يا مانند امام حسن      .خود را نشناسد و به دست او كشته شود        
مـي دهـد،    ر بـوده قـرار      ن حـضرت كـه روزه دا      مي شود،  شير مسموم را زوجه اش در اختيار آ          مسموم  
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 آيا امام خبـر     عه قطعه مي شود و از دنيا مي رود،        حضرت شير مسموم را مي خورد و جگر مباركش قط         
      هم به دسـت او مـسموم       كار  ندارد كه زوجه او دشمن اوست و چرا ابتدا با او ازدواج مي كند و عاقبت                 

بـر يزيـد كـه      يار كم از يـاران و انـصار در برا          بس با عده ) ع( ها امام حسين     مي شود و باالتر از همه اين      
 آيـا خبـر نـدارد كـه مـردم      ،عاقبت كشته مي شودو مي كند و به كربال مي رود قدرت زمان است قيام  

چطور ممكن است   . زمانش بي وفايند و او را ياري نمي كنند و او با ياران كمي كه دارد كشته مي شود                  
چقـدر زيـاد    . ت غافل گير شود و به دست دشمن مقتول شود         امام از سرنوشت خود بي خبر باشد ، عاقب        

داستان پيغمبران گفته شده است كه با عدهء كمي وارد ميدان جنگ شده اند و با دشمنان خـود كـه                      در
ده برابر يا و بيشتر بوده اند جنگيده اند و پيروز شده اند، پيغمبر اكرم در جنگ بدر، سيـصد و سـيزده                       

 با تجهيزات كامل حدود هزار نفر بودند، لـشكريان پيغمبـر اسـلحه كـافي                نفر لشكر داشت و دشمن او     
بـه همـين    . نداشتند و با پرتاب سنگ و فالخن مي جنگيدند و در عـين حـال پيغمبراكـرم پيـروز شـد                      

دشمن يا  . كيفيت مشاهده مي كنيم كه امام ها يكي بعد از ديگري در برابر دشمن خود مغلوب شده اند                 
 عباسي دانه هاي انگور را مسموم مي كند به مثالً  مأمون. وده ويا  به قتل رسانيده است      م نم آنها را مسمو  
تعارف مي كند كه بخورد، امام هم انگور مسموم را تناول مي كند و مسموم مي شـود                  ) ع (حضرت رضا 

ده بـه   اين جا كساني كه امام شناس نيستند و يـا عقيـ            در. و از دنيا مي رود ، همين طور امام هاي ديگر          
آنها ندارند مي پرسند كه اگر امامان علم غيب دارند چرا نمي دانند اين انگور مسموم است و يـا كـسي         
كه به آنها شربت مي دهد شربت را مسموم نموده است ؟ در نتيجه به دست دشمن كـشته مـي شـوند و                        

ر مسموم را از مأمون     نگواامام   چرا   مسموم مي كند  اگر هم مي دانند كه كشته مي شوند و دشمن آنها را             
 با اين كه مي داند كشته مي شود بـه كـربال             )ع(گيرد  و تناول  مي كند ؟ و چرا امام حسين              مي   عباسي

با اين كه مي داند ابن ملجم قاتـل اوسـت   ) ع(مي رود و با يزيد و ابن زياد مي جنگد و يا چرا موال علي            
حقوق مي دهد و عاقبت متصل به امام پشت سر او بـه            او را از خودش دور نمي كند مانند ديگران به او            

 به دست خود، خـود      ،كشته مي شوند   يم مي دانسته اند   ياگر بگو . مي ايستد و امام كشته مي شود          نماز
به ميـل خـود از كـشته شـدن اسـتقبال          :اين كه خداوند در قرآن مي فرمايد      كت انداخته اند با     را به هال  

شده اند كه مناسب مقام امامت   اگر هم نمي دانسته اند و غافل گير. ندازيدنكنيد و خود را به هالكت ني
  .موم را نداند و بخورد و كشته شودنيست كه دشمن خود را نشناسد و يا شربت و انگور مس

   گرفته اند و منكر  )ع(كشته شدن امام حسين  كشته شدن امامان و مخصوصاً بر يك چنين ايراداتي بر
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، يگران از مقدرات خود بـي خبـر اسـت          امام هم مانند د    :لم امامت شده اند و گفته اند      قدرت امام و يا ع    
  .دوست و دشمن خود را نمي شناسد و عاقبت كشته مي شود

                                          :جواب اين  سؤاالت -8
بر است و مـي دانـد كـه در ايـن            در برابر سؤاالتي كه مردم پرسيده اند و گفته اند امام كه از غيب با خ               

د و از خودش هم قدرت دفاع دارد آن نسفر كشته مي شود و يا اين شربت مسموم است كه به او مي ده
، به كند و جان دشمنان بـه دسـت اوسـت   چنان قدرت مند و نيرو مند است كه كسي نمي تواند بر او غل      

ن مي دهد تا زنده شوند بـا يـك چنـين علـم و               اگر بخواهد جان آنها را مي گيرد تا بميرند يا به آنها جا            
ند پس چرا شربت مسموم را از دست دشمن مي گيرنـد            امان دارند و بردشمنان خود مسلّط     قدرتي كه ام  

 با اين كه قدرت دارد دشمنان خود را نـابود كنـد             )ع(و مي خورند و كشته مي شوند يا چرا امام حسين          
  كـشته   ،ساني كه در برابر لشكر زياد قـدرت دفـاع نـدارد           قدرت خود را به كار نمي برد و مانند يك ان          

  .مي شود
بعضي ها جواب داده اند كه امام در همان ساعتي كه دشمن مي خواهد او را مسموم كند غافل مي شـود                      
و در اثر غفلت شربت مسموم را مي خورد يا در همان ساعتي كه دشمن با او مي جنگد از ضربت دشمن 

وليكن اين جواب ها درست نيست ، امامان معصوم         .  گيري كشته مي شود    غافلشود و در اثر      غافل مي 
   مقدرات خود و ساير مردم را از ابتدا تا انتها مي دانند ، قاتل خودشـان را و كيفيـت قتـل خودشـان را                         
مي دانند و با خبرند ولي طبق تقديرخدا كه در تربيت خود به نيكان و بدان مهلـت مـي دهـد آنهـا هـم                          

كربال به حكم    مثالً مردمي كه در   . ن و بدان عالم را مهلت مي دهند گرچه به وسيله آنها كشته شوند             نيكا
خدا مهلت دارند تا مدت عمر خودشان را به آخـر برسـانند    يزيد و ابن زياد با امام مي جنگند در تقدير    

اگر امام حـسين    . د   پشيمان شوند و توبه كنن     ،شايد از گناهي كه مرتكب شده اند گرچه قتل امام است          
روز عاشورا بخواهد از علم و قدرت الهي خود استفاده كند تمامي آن هزارهـا نفـري كـه در كـربال                      ) ع(

حاضر شده اند الزم است بكشد و نابود كند بعد از آنها هم هزاران نفرديگر به حكم يزيد و ابن زياد به                      
 خود امامان   و نادانند و به حكم رؤساي كافر      كربال مي آيند و نظر به اين كه اكثريت مردم زمان جاهل             

، نـابود شـوند      خدا پيش از آن كه امـام را بكـشند           مي كشند اگر به دست امام يا به اراده         و پيغمبران را  
 مانند پدر دانـشمند و      امامان. و به زندگي بهشتي برساند    ديگر كسي نمي ماند كه خدا او را تربيت كند           
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دكان ، كودكان پدر و مادر را اذيت مي كنند يا گاهي كتك مي كنند   مهربان هستند و مردم به جاي كو      
كاري به كار آنها ندارد، به آنها فرصت و مهلت مـي دهـد تـا                .وليكن پدر مهربان با آنها محبت مي كند       

، ز جاهل و عاقل   تمامي افراد بشر در زندگي دنيا ا      .  خود را بدانند   عاقل و كامل شوند و قدر پدر و مادر        
نادان در برابر خدا و ائمه اطهار مانند كودك كودكستانند ، علم و دانشي كه خدا به ائمه آموختـه  دانا و  

  .و از اسرار خلقت باخبرند ديگران خبر ندارند
ظلم مي كنند همچنين امامان و پيغمبران  ،ني خود معصيت مي كنند با يكديگر مي جنگندبه جهل و نادا   

 مي كشند اگر خدا بخواهد به محض ايـن كـه هركـسي اراده كنـد بـه                 را اذيت مي كنند و گاهي آنها را       
كسي ستم كند يا مرتكب گناه شود او را بكشد الزم است اكثريت مردم را پـيش ازآن كـه بـه عقـل و                         

خدا مي داند كه اكثريت . شعور برسند نابود كند در اين صورت خلقت عالم و آدم لغويت پيدا مي كند 
تداي زندگي جاهل و نادانند و مرتكب گناه و معصيت مي شوند و قهراً نتايج  گناه مردم زن و مرد در اب

و معصيت كه عذاب و محروميت است به خود آنها برمي گردد ، اكثريت مردم اگر در ابتداي زنـدگي                    
پس همان طور كه پدر و مادر ،كودكان        . گناه كارند در اواخر زندگي توبه مي كنند و بهشتي مي شوند             

خداوند هم گناه كاران را كه هنوز به عقل و ايمان نرسيده اند مهلـت مـي دهـد        . خود را مهلت مي دهند    
تا اگر در ابتداي زندگي جاهل و نادانند در انتهاي زندگي عقل و دانش پيدا كنند و گناه و معـصيت را                      

 به دشمنان خود مهلت     ائمه اطهار هم بر طبق تقديرخدا     . ترك كنند و در نتيجه به زندگي بهشتي برسند        
مي دهند گرچه به دست آنها كشته شوند زيرا بعد ازآن كه امام و يا پيغمبر را كشتند و سرنوشت بدي                     
پيدا كردند توبه مي كنند ، خدا و اولياء خدا هم توبه آنها را قبول مي كنند در نتيجه از عذاب جهنم كه                       

 مي داند كه مأمون او را مسموم مي كند          )ع( مثالً حضرت رضا  . عذاب سختي است نجات پيدا مي كنند        
 مي داند كه ابن ملجم و ياران او امام را به قتل مي رسانند و مي دانند كـه مـأمون يـا                        )ع(و يا موال علي     

پس در اثـر مهلتـي كـه خـدا بـه گنـاه              .  شايد توبه كنند     ،ابن ملجم و يارانش از جانب خدا مهلت دارند        
  .مهلت را قبول دارند و متعرض قاتالن و دشمنان خود نمي شوندكاران مي دهد امامان نيز اين 

در اثر همين مهلت اكثريت ظالم و گناه كار توبه مي كنند و خدا و امام توبه آنها را قبول مي كنند و در 
نتيجه بهشتي مي شوند و اين بهترين راهي است كه از خدا و ائمه اطاعت كنند ، پس به داليلي كه گفته              

هر زماني و قرني اكثريت ظالم وكافر را مهلت مي دهد تا همه آنها آمادگي قبول حكومت                  ر خدا د  .شد
  مي كند و  قيام خدا امام زمان امام شوند در چنين زماني به امر خدا و امام را پيدا كنند و تسليم خدا و



  رساله اجتهادي در ارتباط با امام زمان عليه السالم
  

35

               .ي پذيرداكثريت مردم كه پيش از ظهور مرتكب گناه شده اند و توبه كرده اند به حضور خود م
  : من به سوي بهشت و زندگي آخرتؤ كيفيت حركت گروه م-9

 دو گروه كافر و مؤمن از ابتداي تاريخ  تا انتها به نام شجره طيبه و شجرهء خبيثه شناخته شده انـد                       اين
مـه   مثـل كل : اهل ايمـان مـي گويـد   ، در تعريفكه خداوند از رشد هر دو گروه تعبير به شجره مي كند            

 : مي فرمايد،طيبه كشَجرَه طَيبه اَصلُها ثابِت و َفَرعها في اَلسماء شجره كفر و نفاق را هم تعريف مي كند
مثل كلمه خبيثه كشَجره خَبيثَه اُجتَثَّت من فَوقُ اَالَرض ما لَها من قَرار يعني شجره طيبه كه اهل ايمان و                    

ند و به سوي آسمان سر مي كشند همه جا ثمرات وجـودي خـود               تقوي باشند به تمام دلها ريشه مي دوان       
نـد و در انتهـا درخـت طوبـاي     را كه علم و دانش و صالح و اصالح باشد در اختيار مـردم قـرار مـي ده        

، چنان درختي كه فضاي آفرينش را از آسمان ها و زمين زير سايه خـود قـرار      شناخته مي شوند  بهشت  
 ثبـات و    ، مانند درختـي اسـت كـه از زمـين كنـده شـده              ، بند نيست  يياما شجره خبيثه به جا    .  مي دهد 

. است و عاقبـت هيـزم جهـنّم اسـت         دائم در معرض حوادث و خطرات و باد و طوفان           .  استقامت ندارد 
 ترقّي مي كند و شاخ و برگ به ،هر درختي به آسمان سر مي كشد. شجره خبيثه چنان بود كه گفته شد      

، مي گيرديثه رشد تنزّلي و تسافلي دارد و عاقبت در اسفل السافلين قرار وجود مي آورد ولي شجره خب
مي گيرد و عاقبـت از جامعـه بـشريت           كند ، مورد لعن و نفرين قرار         هر روز در افكار مردم سقوط مي      

يك از آنها برابر حجم بدنـشان   رانده مي شود و در درك اسفل جهنّم چنان گوشه گير مي شوند كه هر     
چنان كه تعريف شد زندگي خود را از مسير ظلم و           . و تا مي توانند يكديگر را آزار مي دهند          جا دارند   

ستم و خيانت با زر و زور و تزوير شروع مي كنند و به اين آتـش هـاي هـسته اي خاتمـه مـي دهنـد و                             
دانـش  ي مي شوند كه خودشان توليد كرده اند ، شجره طيبه در مسير تقوا و علم و     يمحكوم به عذاب ها   

رشد مي كند و اولين حركت آن با توبه و تقوا شروع مي شود ، آدم و حوا كه به اشتباه خود از زنـدگي                         
بهشتي محروم شدند و مدتي در محروميت به سر بردند عاقبت توبه نمودند و به سايه شجرهء طوبا كـه                    

فصل آنها به نام هابيـل      ند بال هر توبه شناخته شدند و فرز     آدم و حوا مظ   .  است، برگشتند    )ع(واليت علي 
  بـر  وقتـي كـه قابيـل     .  مظهر ظلم و ستم و خيانت و جنايـت         مظهر تقوا و مظلوميت شناخته شد و قابيل       

 برادر به او گفت كه اگر مرا به قتـل  يل را تهديد كرد كه تو را مي كشم،    برادرش هاب  ،اساس حسد خود  
همين كلمه كه از خـدا  .  من از خدا مي ترسم ،مبرساني، من چنين كاري نمي كنم كه تو را به قتل برسان      
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تقوا به معناي ايـن اسـت كـه         .  ول خدمت دانست نه خيانت،  تقوا ناميده مي شود         ئترسيد و خود را مس    
بنابراين هابيل نهال اصلي شجرهء طيبه شناخته شـد         . انسان از خدا بترسد مرتكب جرم و جنايت نشود        

هابيل و همكاران او هر روز در اطاعت خدا و در اطاعت انـساني              و قابيل هم نهال اصلي شجره خبيثه ،         
ت داشتند در مسير ايمان و تقـوا رشـد نمودنـد ، گـاهي مبـتال بـه                گرفتند كه از جانب خدا مأموري      قرار

 هي حكومت جنايت كاران و ظالمان مي شدند ، صبر مي كردند و گاهي در اطاعت يك سلطان عادل ال                  
     اني رشد مي كنند ، شجره تقـوا و عـدالت و ايمـان و علـم حكمـت را رشـد                      همين طور در هر قرن و زم      

مي دهند ، از قرني به قرنِ ديگر در حركت هستند تا روزي كه افكار آنها براي قبول آخرين و بهتـرين     
در يـك   .  و اولياء كامل خداوند متعال است        )عج(حكومت آمادگي پيدا كند و آن حكومت امام زمان          

 از اين زندگي دنيايي كه توأم با رنج و مصيبت و محنت و مـشقّت و مـرگ و ميـر اسـت،                        چنين زماني 
نجات مي يابند، در سايه حكومت خدا و اولياء خدا قرار مي گيرند ، رنج و زحمت و مصيبت و مـرگ                      

 و ائمه اطهار است قـرار       )عج( شجره طوبا كه حكومت امام زمان        رض آنها خاتمه مي يابد ، در سايه       و م 
.                                    زندگي دنيايي آنها تبديل به زندگي آخرتي كه همان بهشت موعود است، مي شود.  گيرندمي
             : و تشكيل زندگي آخرت چيست ؟)عج(م  ظهور امام زمان ي عال-10

:   بر دو قسمند   )عج(ابتداي تاريخ تا روز ظهور قيامت به قيام امام زمان            گفته شد كه تمامي اهل عالم از      
 خـط گنـاه و      قسمتي مؤمن به دين خدا و در خط اطاعت خدا و قسمت ديگر كـافر بـه ديـن خـدا و در                      

 فعاليت مي كنند ، اين دو گروه بدون اين كـه از يكـديگر خبـر داشـته باشـند و                      معصيت و ظلم و ستم    
مسير ساخت و ساز زندگي بهشتي و يا سـاخت و    آنها قول و قراري در كار باشد، در      بدون اين كه بين   

ساز زندگي جهنمي فعاليت مي كنند ، رؤساي گروه اهل ايمان پيغمبران و اولياء خدايند كه در مـسير                    
اطاعت خدا و به حكومت رسانيدن اهل حق فعاليت مي كنند و گروه كـافر بـه ديـن خـدا در اطاعـت                         

 كفر كه همان  شياطين و ابليس ها هستند فعاليت مي كنند ، آخرين نتيجه فعاليت گروه مؤمن                    رؤساي
 اسـت كـه آخـرت ناميـده شـده اسـت ،              )عج(و اولياء خدا پيدايش حكومت الهي به رهبري امام زمان           

آخرت يعني آخرين حكومت ، آخرين قدرت ، آخرين زندگي و همه جا آخرين به معناي كامـل تـرين                    
 اين خياالت   .است ، بعضي خيال مي كنند كه آخر و آخرت به معناي مردن و تمام شدن زندگي اوست                 

اشتباه است ، آخر و آخرت يعني بهترين و كامل ترين زندگي و كامل ترين زنـدگي آن را مـي گوينـد       
قيـت و   كه انسان بر طبيعت و همه كائنات مسلّط باشد ، رقم رنج و زحمت انسان صفر باشد و رقم موف                   
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مرگ و مرض باشد نه مرگ و مرض حـاكم           خوشبختي و آسايش و آرامش بي نهايت ، انسان حاكم  بر           
آخرين يعني بهترين و كامل ترين نه به معناي تمام شدن و نابود شـدن و آن طايفـه كـافر و                       بر انسان ،  

يت يكديگر خبر داشته    گناه كار هم بدون اين كه با يكديگر قول و قراري داشته باشند و از كار و فعال                 
باشند در مسير ظلم و ستم و تسلّط بر ضعفا فعاليت مي كنند ، هدفشان در زندگي اين است كه بر اهل           

 و سـركوبي ضـعفا و فقـرا         كنند و اين تسلّط بدون ظلم و سـتم        عالم و منابع ثروت و قدرت تسلّط پيدا         
 بتوانند بـر آنهـا مـسلّط        ر نگه مي دارند تا    لذا همه جا ضعفا را ضعيف تر و فقرا را فقيرت           ممكن نيست ،  

، بشريت را در استخدام و استثمار خود قرارمي دهند و نظر به اين كه ايـن تـسلّط بـدون قتـل و                        شوند  
   كشتار ممكن نيست و قتل و كشتار هم بدون اسلحه ممكن نيست ، بين آنهـا مـسابقه تـسليحاتي پيـدا                      

د اسلحه هاي قوي تر بسازند تا بيشتر ضعفا را بكشند و نـابود              مي شود ، هر طايفه اي از آنها مي كوشن         
چوب و چماق است    .  و فالخن    اسلحه ابتدايي آنها سنگ   . ي و متوسطه و نهايي      يكنند ، اسلحه هاي ابتدا    

كس قوي تر و زرنگ تر باشد افراد ضعيف تر را يا به اطاعت خود در مي آورد و يا با سـنگ و                        كه هر 
           از آنهـا ضعفا هم از ترس كشته شدن يا گرسنه ماندن مجبور به اطاعـت        . ي كشد   چوب و چماق او را م     

مي شوند و چون اسلحه هاي ابتدايي كارساز نيست اسلحه هاي برنده تر و قـوي تـر ماننـد  شمـشير و                        
سابقه همـين طـور در مـ      ،  نيزه و امثال آنها مي سازند تا بتوانند بهتر و بيشتر بر ضعفا تسلّط پيدا كننـد                  

تسليحاتي هر روز اسلحه هاي قوي تر و خطرناك تر و عاقبت متوسل به اسلحه هاي آتشين مي شوند ، 
خداوند از چنين روزي كه . براي كشتن انسان ها از نيروي آتش و اسلحه هاي آتشين استفاده مي كنند

 يـسئلونك ايـان   :ايدذاريات مي فرمدر سوره ال . ه هاي آتشين مي شوند خبر مي دهد       كفار فريفته اسلح  
روز قوي تر و خطرناك تر      و اين اسلحه ها هم هر     . يوم هم علي النار يفتنون     )قل في جوابهم    (يوم الدين   

ه بمـب هـاي   با پرتاب گلوله ها و خمپاره ها و توپ و تانك ها و عاقبت بزرگ ترين اسلحه آتـشين كـ       
ن و كـافران    ي اسـت كـه ظـالمي      ي كه خطرناك ترين و كشنده ترين اسلحه ها        هسته اي است مي سازند    

در آيـات سـوره دخـان و        . خداوند اين آتش را آتشِ كبري ناميده است         . موفّق به ساخت آن مي شوند     
عاقبـت كـره    : سوره هاي ديگر از قدرت تخريب اين آتش ها و آدم كشي ها خبر مي دهد و مي گويـد                   

دهند ، موشك هاي قاره پيمـا بـا         زمين و جمعيت اهل عالم را در محاصره اين آتش خطرناك قرار مي              
خطرناك كه كالهك هاي هسته اي كره زمين را محاصره مي كنند و عاقبت به وسيله همين آتش هاي                  
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، زندگي بشريت را فلج مي كنند و چنان مي شـود كـه بعـد از جنـگ هـسته اي                      جهنّم آنها شناخته شده   
ند در قرآن خبر مي دهـد كـه بـا ايـن             خداو .زندگي براي كسي خواه كافر باشد يا مؤمن، ممكن نيست           

آتش ها مرگ زندگي بشر فرا مي رسد و اگر تمام مردم كشته نشوند يا نمي رند زندگي آنها مي ميرد ،  
 مي اندازد ند از خاصيت و هوا را كه منابع زندگي مردمزيرا آتش هاي خطرناكي است كه آب و خاك 

لقيامـه او   ان من قريه اال و نحن مهلكوهـا  قبـل يـوم ا             و  :  مي فرمايد    قرآن ضمن آيه اي در سوره اسراء      
 در ايـن جنـگ هـسته اي         : گفته اند  نقل شده ي كه از امام     ياحاديث هم روايت ها    ،معذبوها عذابا شديدا  

يك سوم اهل عالم كشته مي شوند و يك سوم ديگر از عوارض جنگ مي ميرند و آن باقيمانده لـت و                      
 اين وضعيت آخـر زنـدگي       .راي كسي ادامه زندگي ممكن نيست       پار و شل و كور مي شوند كه ديگر ب         
       گروه كافر از ابتداي تاريخ تـا انتهـا بـر پايـه سـه اصـل فعاليـت                 .گروه كافر و گروه مؤمن خواهد بود        

  .رمز قدرت گروه كافر و منافقين استو اصل زر و زور و تزوير،  آن سه اصل  كهمي كنند
منـابع  ردم را به دست گيرند و خود را بـر           د ثروت دنيا را قبضه كنند ، روزيِ م        اوالً مي كوشند تا بتوانن    

. بعد از آن كه مسلّط شدند مردم را به استثمار خود درآورند             . زمين و كوه و صحرا و دريا مسلّط كنند          
ان گاهي آنها را به كارهاي توليدي و عمران و آبادي وادار كنند و منـافع كـار و توليـد آنهـا را خودشـ                        

 اگر در اطاعت آنها بودند به آنها لقمه ناني مي دهند كه مبادا ضعيف شوند و يا بميرند كه       ،تصرّف كنند 
صورتي حق حيات    در. نتوانند كاري انجام دهند و اگر از اطاعت آنها سرپيچي كردند، كشته مي شوند             

اصـل   .ها سلب مـي شـود       دارند كه در اطاعت ثروت مندان و قدرت مندان باشند و االّ حق حيات از آن               
به دليل اين كه زر و زور دارند خود را خـداي عـالم              ،  گويي و اعمال قدرت است      دوم سرمايه آنها زور   

مي دانند و ماسوا را كه از آنها ضعيف ترند مجبور به اطاعت خود مي كنند و اين زور و قدرت كه رمز            
. ا مسلّح به سالح هاي آدم كـشي نماينـد           بدون اسلحه ممكن نيست ، مجبورند خود ر       . موفّقيت آنهاست 

چنان كه گفته شد اسلحه هاي آنها از پرتاب سنگ شروع مي شود و به اسلحه هـاي هـسته اي و اتمـي                        
ه بـرادرش هابيـل را بـا     بوده است كـ  تاريخ  قابيل، فرزند بالفصل آدم   ، اولين قاتل   خاتمه پيدا مي كند   

 كه در قرآن به مردم      ناميده است كشي را كبريت جهنّم        رسانيده و خدا همين ظلم و آدم         سنگ به قتل  
 يعني خودتان را از آتشي حفظ كنيد كه آتش بـر            . قو اَنْفُسكُم  ناراً و قودها اَلْنّاس و اَلْحجاره           :مي گويد 

 آن انسان و پرتاب سنگ است يعني همان سنگي كه هابيل ظالمانه، برادر خود را با آن كشته                   ندهافروز
   خداوند كبريت جهنّم ناميد و آن آتش ظلم و زور است كه به وسيله ظالمين و ستم كاران ظهور است،
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  .اصل سوم  قدرت آنها تزوير است كه به معناي مكر و شيطنت است. پيدا مي كند
ند كه همه جا بر پايه مكر و شيطنت فعاليت مي كننـد ،            ين عالم همين كفّار و منافقين     به طور كلي شياط   

سبز به مردم نشان مي دهند و وعده هايي مي دهند كه خالف حقيقـت اسـت و خـود را بـه صـورت           باغ  
با اين كه دشمن خطرناكي براي بشريت هستند ، اين همه شيطنت ها در . انسان مهربان معرّفي مي كنند

 وسيله كفّـار    به ،طول تاريخ كه ميليون ها ميليون زن و مرد را گول زده و به دنبال خود راه انداخته اند                  
  .اساساًَ شيطان و ابليس و منافق يك مصداق و يك معنا دارد . و منافقين انجام گرفته است 

انسان هايي كه در اطاعت خدا نيستند و دين خدا را قبول  ندارند نمي توانند انسان هاي سالمي باشـند                     
، نـد مت بـه مـردم نمـي دان       كه به نفع بشريت كار كنند و خدمت گذار مردم باشند ، خود را مسؤول خد               

خدمات آنها بر پايه خيانت انجام مي گيرد و بعد از آن كه به قدرت رسيدند ضعفا را پايمال مي كننـد                      
 به من تـا روز قيامـت مهلـت بـده تـا              :و آنها را به قتل مي رسانند ، اين جا كه شيطان به خدا مي گويد               

ن كفّار و منافقين است آنها خدا را نمـي شناسـند   بتوانم بندگان تو را گمراه كنم ، شيطان زبان حال هما    
ان اصول سـه گانـه اسـت    كه با او حرف بزنند وليكن روش آنها در زندگي حركت و فعاليت برپايه هم            

  .كه تعريف شد
ي خـالف   يس جمعي از ضـعفا و فقـرا مـي دانـد و بـا وعـده هـا                  ييك انسان شيطان صفت كه خود را ر       

 خود را رهـا نمـوده و در         او را باور مي كنند ، دين      دم وعده هاي دروغ     ، مر حقيقت آنها را گول مي زند       
اطاعت او قرار مي گيرند خداوند گول زننده و گول خورده را مهلت مي دهـد تـا عاقبـت كـساني كـه                        

رده انـد    مردمـي هـم كـه گـول خـو          ،مردم را گول زده اند بدانند كه خيانت كرده اند و اشتباه كرده اند             
در اطاعـت خـدا و اوليـاء خـدا          ، در نتيجه توبه كنند و از شياطين برگردند و           ده اند بفهمند كه گمراه ش   

مي      ين مهلتي كه خدا به گول زنندگان و گول خوردگان مي دهد، زبان حال شيطان است كه ا. باشند
در انتهاي زندگي دنيا كه علم و دانش پيشرفت مـي كنـد، هـم               . گويد تا روز قيامت مهلت داشته باشم        

شياطين خود را مي شناسند كه به بندگان خدا ستم كرده اند و آنها را گول زده اند هم گول خوردگـان                      
عقل و شعور پيدا مي كنند كه گول خورده اند و كاله سرشان رفته كه خدا و دين خدا را رها كـرده در                        

د و عـده اي بـه كفـر و          ، خدا توبه آنها را قبول مي كنـ        وده اند ،  عده اي توبه مي كنند        اطاعت شياطين ب  
  اين بود حركت .  مي شوند كه خود آن را ساخته اندگناه خود ادامه مي دهند و عاقبت به جهنّمي كشيده
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  .  گروه كافر و منافق به سوي جهنم
  :  )عج( شرحي در كيفيت حكومت امام زمان -11

          سازندگي آنـي انجـام    مدار ساخت و    ر مدار واليت تكويني آن حضرت و بر         ب )عج( حكومت امام زمان  
واليت تكويني ائمه اطهار مانند واليت تكويني خداوند است ، خداوند يـك قـدرت محـيط                 ،   مي گيرد 

نامتناهي به داخل و خارج همه كائنات است ، كلّ موجودات از ذرات كوچك نامرئي گرفته تا اجـسام                   
رّف خداوند است ، اين طور نيـست        بزرگ مانند كوه ها و كُرات يك جور و يك نواخت در قبضه تص             

چيـزي بـين خـدا و    . كه به جزئي از اجزاء داخل و خارج عالم نزديك باشد و از جزئي ديگر دور باشد             
ذرات كائنات حايِل نمي شود ، در اعماق تاريكي ها و در دل كُرات و كوه ها ذرات كوچك و بـزرگ                      

 دانش خدا يك جـور و  يد را مي بيند ، بينش ورا همان طور مي بيند و مي داند كه در فضاي باز خورش 
، با اسباب و ابزار چيزي را نمي بيند و درك نمي كند بلكه به احاطه ذاتي خود همـه                    يك نواخت است  

مانند خاليق نيست كه اعضا و جوارح داشته باشد و با آنها كار كند مثالً با چشم ببينـد                   . چيز را مي داند   
 واحد احدي الذّات است ، ذات نامتنـاهي  ،يك حقيقت مجرّد. كار كند و با گوش بشنود و با دست و پا          

يسمع بِكُلِّـه و يـري بِكُلِّـه و يعمـلَُ بِكُلِّـه        : او قابل تجزيه و تبعيض نيست چنان كه امام تعريف فرمايد     
و شـناختن   يعني كلّ ذات خدا همه چيز است ، خداوند در طبيعت نمونه ذاتي ندارد تا انسان بـا ديـدن                     

كه بـر    همان طور ،  كلّ مخلوقات در حيطه تصرّف او مانند يك مخلوق است           . آن نمونه خدا را بشناسد    
در يـك آن قـدرت      . كلّ آفرينش نيز مسلّط است       يك ذره و يا يك برگ گل و گياه مسلّط است، بر           

ق را بـه حـال اول       دارد كلّ خاليق را نابود كنـد چنـان كـه چيـزي نباشـد و بـاز در آنِ دوم كـلّ خاليـ                        
انسان ها هرچند هم كه زبان گويا و دل دانا داشته باشند نمي توانند چنان كه شايـسته اسـت                 . برگرداند

 فقط اوست كه خود را مي شناسد و چنان كه شايسته است مي تواند خـود را                . خدا را ببينند و بشناسند    
 شود، واليت تكويني مي نامند يعني      اين احاطه وجودي را كه آن چه مي خواهد فوري مي          . تعريف كند   

كـلّ آفـرينش   تصرّف در كائنات مانند خدا بـر  ائمه اطهار هم از نظر . قدرت آفرينندگي خداوند متعال 
ـ                . احاطهء وجودي دارند   ه در ذات خود مانند خورشيد هستند كه جرمش و بدنش دريك جـاي معـين ب

لذا ائمه به علـم و قـدرت خـدا و         . مي گيرد    ود ولي  نورش همه كائنات را فرا       صورت دايره ديده مي ش    
در يك آنِ زماني سريع تر از ما انـسان هـا كـه بـا                . اراده خدا مجهزند تا بخواهند مي سازند و مي شود         

 آنها هم به همين كيفيـت در      . كليد برقي مي توانيم ميليون ها چراغ برق و وسايل برقي را روشن كنيم               
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بين آنهـا و خواسـت و خـواهش آنهـا           ،  ا ميليون انسان را زنده كنند       يك آنِ زماني مي توانند ميليون ه      
در دوره ) عـج (تا بخواهند مي شود و يا اگر نخواهند نمي شود ، لذا امـام زمـان           ،  فاصله اي وجود ندارد     

 قـدرت دارد صـداي هـر      . حكومت خود بر تمامي انسان ها در شرق و غرب عالم محيط و مسلّط اسـت               
د و جواب او را بدهد يا قدرت دارد در يك ثانيه ميليون ها انسان را در جاي                  كسي را از نزديك بشنو    

اعضا و جوارح ما پـيش از آن كـه در تـصرّف اراده مـا       . خود متوقّف كند و بالفاصله آنها را آزاد نمايد          
دها تسلّط او بر جهان و انسان مانند تسلّط خداوند است ، ميليار.  است )عج(باشد در تصرّف امام زمان 

 بـا ايـن قـدرت       )عـج (امام زمان   . ثانيه دوم جواب دهد      سؤال را قدرت دارد در يك ثانيه بشنود و در         
 كليه صـنايع و     ،تكويني الهي ظاهر مي شود نه با اسباب و ابزار انساني و بشري ، لذا به محض ظهور او                  

 در اين رابطـه     ايع ندارند ،  وانش احتياج به اين صن    ماشين آالت برقي بشري از كار مي افتد كه او و پير           
 و قدمنا الي ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني بـر اعمـال و آثـار و صـنايع                      :خداوند مي فرمايد  

بشري مي تازيم و آنهارا تبديل به گرد و غبار مي كنيم زيـرا در حكومـت آن حـضرت مـردم بـه ايـن                          
. فرينش در اختيار آنها و در تـصرف آنهاسـت         كل فضاي آ  . ي احتياج ندارند  يصنايع طبيعي و آثار دنيا    

حـاكم بـر سـرما و گرمـا و علـت هـاي              . هر جا بخواهند مي روند و در هر چه بخواهند تصرف مي كنند            
كس را در هر جا كه بخواهند مي بينند و خود را به هركسي در هر جـا                   با چشم خود هر   . طبيعي هستند 

، در يـك آنِ زمـاني ماننـد         بخواهند پنهان مي دارنـد      هر جا كه    كه باشد نشان مي دهند و از هر كس و           
 بخواهند از زمين به آسمان مي روند يا از مشرق به مغرب دوستان خود را هم                 )ص(معراج پيامبر اكرم    

ن حكومت آن حضرت مي گويد كه ميليون ها انسان          أروايات در ش  . به همين وسيله ها مجهز مي كنند        
اال اليحملـن احـدكم معـه مـاء وال          : ت مي دهد و منادي صدا مي زند       را به سوي فضا و عوالم ديگر حرك       
در ،  تمامي علت و معلول هاي طبيعي به اراده آنها تعلق مـي گيـرد               . غذاء فان معه عصا موسي و حجره        

، انـسان هـا موظّـف        و ساز دنيايي بـه كلّـي تعطيـل اسـت             زمان او كار و كاسبي هاي دنيايي و ساخت        
داري و يا كارهاي ديگر، بلكه آن         وسايل زندگي كار كنند مثالً كشاورزي يا دام        نيستند كه براي تهيه   

او براي رسيدگي به حـساب هـا ظـاهرمي شـود نـه              . چه كه مي خواهند به محض خواستن حاضر است          
انسان ها در زمان او آزاد نيستند كه به ميل و اراده خود اطاعـت كننـد يـا     . براي تبليغ و هدايت مردم      

تمامي مؤمنين و مؤمنات در اطاعت او هستند و آن چه مي خواهند مي شود و كفّـار از              . نمايند  معصيت  
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ناني  قدرت تهيه شربت آبي و يا لقمه      . نظر فعاليت و تصرّفات در طبيعت در حد صفر قرار مي گيرند             
هـر  .  اسـت    قيـام او بـراي رسـيدگي بـه حـساب          چون  .  درِ توبه به روي كافران بسته مي شود       . ندارند  

به اجازه . پيغمبري با امت خود و هر امامي با پيروان خود زنده مي شود و به آن حضرت ملحق مي شود 
  او كه اجازه خداوند است از نيكان امت خود و ياران خود  شفاعت مي كند و بدكاران را به حال خود 

داننـد و     تر مـي    و حكومت آن حضرت را مانند سلطنت سالطين به نحوي وسيع          مردم قيام   . رها مي كند  
كنند كه كارهاي قيامتي و حساب و كتاب و مجازات در سلطنت آن حـضرت قابـل                   اين طور خيال مي   

  . گردد ميرند و باز حساب و كتاب به زمان هاي آينده موكول مي مردم در زمان او مي. وقوع نيست 
انـد كـه قيـام و حكومـت آن            كميت و كيفيت سلطنت آن حضرت اشـتباه رفتـه         مردم از اين جهت در      

ـ       حضرت را با قيام و حكومت ساير حكومت ها قياس كرده        ه انـد كـه او  زنـدگي مـردم را از طريقـي ب
زه و كـار و زحمـت و از طريـق           وجـود آورده انـد، از طريـق مبـار         ه  آورد كه سالطين ديگر ب      وجود مي 

داننـد    لي اگر به عظمت مقام امامت و استعداد كامل امام ها آشنا باشند مـي              و. Ĥت و جنگ و جدال    ابتالئ
كه مظهر و مظهر كامل دين و حكمت الهي هستند مظهرحكومت و عدالت خـدا نيـز                  طور كه آنها همان  

  . مي باشند 
الدين است كه در شعاع حكومت و تربيت و عدالت آنها              الحساب و يوم     دوران حكومت آنها همان يوم    

نقص ديگري . شوند ل مييرسند و به آن چه اميد و آرزو دارند نا مة انسان ها به مقاصد واقعي خود ميه
آنها شهرهاي با بركتـي هـستند       . هاي بعد موكول گردد     در عدالت و تربيت آنها وجود ندارد كه به دوره         

 در قرآن تفسير    قريه با بركت  . كه خداوند مردم را در مسير تكامل به سوي آن شهر حركت داده است             
حكومتي كه قـدرت دارد     . گردد  به واليت آنها شده كه در آن واليت ، درهاي زندگي  بهشت افتتاح مي              

مردگان را از قبر بيرون آورده زنده كند و به ثواب و عقاب برسـاند و در كـره زمـين نهرهـاي شـير و                          
ان و مشرق و مغـرب مربـوط        اهل زمين را با طي االرض و طي السماء به اهل آسم           . عسل جاري گرداند  

بنابراين، دوران حكومت او و . ها موكول گردد ماند كه به آينده ي مييسازد، براي مردم چه اميد و آرزو  
رجعت ائمه و پيغمبران همان قيامت و آخرت است كه افراط و تفـريط هـاي طبيعـت از ميـان رفتـه ،              

يد و مردم از اسارت طبيعت نجات يافته آ تعادل در قواي طبيعت و آب و هواي كرة زمين به وجود مي            
كننـد و در      از طريق حاكميت بر عوامل طبيعت كه همان قدرت اعجاز است زندگي خـود را اداره مـي                 

ي كه در   يكفار نيز در زمان حكومت آن حضرت به همان آتش ها          . آورند  كرة زمين بهشت به وجود مي     
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آتش اتمـي جهـاني در جنـگ جهـاني          . گردند   مي تاريخ برافروخته و مردم را با آن سوزانده اند محكوم         
سوم همان آتش جهنم است كه خداوند در سورة دخان و در سـورة همـزه و در سـورة غاشـيه آن را بـه       

ه ست كه ب   كه اين همان آتش جهنم آخرت شما       عنوان يك آتش جهاني معرفي نموده و تذكر داده است         
 يصلَونَها يوم الدينِ و ما      :گويد    معرفي اين آتش مي   انفطار در   در سورة   . ايد  دست خود آن را برافروخته    

. ب نيـستند  يـ كننـد و خـود از آن غا         هم عنْها بِغائبينُ يعني آن جهنم را در روزگار ظهور دين روشن مي            
كنـد و انـسان هـا آن را روشـن             اصالء به معناي روشن كردن آتش است يعني خدا آتـش را خلـق مـي               

چنـين خـدا     به معناي يدخلونها باشد با آية ماهم عنها بغائبين مناسب نيست و هم            كنند اگر يصلونها      مي
يسئَلونَك ماذا يوم الدينِ يوم هم علي النّار يفْتَنونُ ذُوقُوا فتْنُتكُم هذا الّـذي              : فرمايد  در سورة ديگري مي   

؟ بگـو همـان روزگـاري كـه كفـار       ين كي استپرسند كه روزگار ظهور د    كُنتُم بِه تَستَعجِلون از تو مي     
شوند دليل است كه كفار خودشان فريفته آتش          مفتون آتش مي  : گويد  شوند، اين كه مي     فريفته آتش مي  

دهـد و     همه جا خداوند پيدايش عذاب و آتش را به كفار نسبت مي           . كنند  شوند و آن را استخراج مي       مي
 اي آتشين شده آن را به اتم و موشك رسانده و جهـان را در              بينيم كه كفار چگونه فريفته قو       ما اآلن مي  

 كرة زمـين ماننـد كـورة آتـش          )جنگ جهاني سوم    ( شك بعد از جنگ اتمي        بي. اند    محاصره قرار داده  
توانـد مـردم را از ايـن آتـش            جز امام زمان كسي نمي    ه  آيد كه ب    وجود مي ه  شود و استيصال جهاني ب      مي

ـ     . دهـد   شود و دوستان خود را نجات مي        اهر مي در اين موقع او ظ    . نجات دهد  وجـود  ه محاكمـة جهـاني ب
در اين موقع است كـه  . كند اند محكوم مي  و روشن كرده آورد و كفار را به همين آتش ها كه ساخته      مي

دهـد و گذشـتگان در        اعمال و فعاليت كفار آخرين نتيجة خود را كه همان آتش جهاني جهنم است مـي               
شوند تا به نتيجه اعمال خود برسند و از آن روز به بعد همـه كـس بـه آن چـه خـدا       همين آتش زنده مي 
 محمد نيكان به زندگي خوب و كامل يعني بهشت در ساية سلطنت عظيم آل              . رسند  وعده داده است مي   

در اين زندگي بد    . بدان به بدترين زندگي يعني همان آتشي كه برافروختند و خود را در  آن سوزاندند               
شـوند و ايـن طـور بـه نظرشـان             از قبر بيدار مي   . شود   كه قرار گرفتند رجعت اموات شروع مي       و خوب 

  . كانهم يوم يبعثون لم يلبثوا االعشيه او ضحيها. اند  رسد كه يك ساعت بعد از مرگ زنده شده مي
 يميگـو    در جواب مـي    .ميرند  گويد همه كس مي     كسي نگويد كه پس نفخ صور چه معنا دارد كه خدا مي           

نفخ صور اول به معناي مردن و نفخ صور دوم به معناي زنده شـدن يعنـي                 . كه نفخ صور دو مرتبه است     
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ست كـه مـردم در آن   دنيادوره مرگ و دوره حيات نفخ صور اول يعني دوره مرگ همين دوره زندگي     
نـدگي  اين مرگ همـراه ز    . ميرند و اين مردن ادامه دارد تا روزگار زندگي دوم يعني زندگي آخرت              مي

انـد،   گرفتـه  با قيام امام زمان همين كه مردم در آن قيام قـرار        . مردم ادامه دارد تا پيش از وقوع قيامت       
يد كه اگر آن قيام بـه معنـاي         يديگر در قيامت و بعد از قيامت مرگ وجود ندارد ممكن است شما بگو             

       اي مـردم    سـت كـه عـده     اش ايـن ا     قيامت است و مردمي كه در قيامت قرار گرفتند مرگ ندارند الزمه           
 مرگ نداشته باشند و اين معنا با كليت         )همان ها كه به آن قيام رسيدند و در آن قيامت قرار گرفتند            ( 

جواب اين است كه اوالً خداوند مي گويد        .  كل نَفسٍ ذائقَه الْموت      :گويد  مرگ منافات دارد كه خدا مي     
در حالي كه مردم در كوچه و بازار اشتغال بـه كـار دنيـا               شود    ساعت و قيامت بغته و ناگهاني ظاهر مي       

اي از مردم در قيامت قرار گرفته باشند و در قيامـت    دارند و الزمه اين وقوع ناگهاني اين است كه عده         
شـود يـك جـا در سـوره اسـراء       مرگ نيست ديگر اين كه خداوند در موت عمومي اسـتثناء قائـل مـي              

كنيم ايـن هالكـت و عـذاب پـيش از              از قيامت هالك و يا معذب مي        هر شهر و دهي را قبل      :فرمايد  مي
اش اين  ميرند و يك سوم عذاب مي شوند الزمه قيام در جنگ جهاني سوم واقع مي شود كه دو سوم مي          

كنم و باز در نفخ صوري        است كه آن يك سوم معذب مرگ نداشته باشند و اال بگويد همه را هالك مي               
آن روز اهل آسمان ها و زمين هالك        : فرمايد   مي 90وند در سوره نمل آيه      كه به معناي مرگ است خدا     

 خواهد در آن نفخ مرگ ندارند همين اي را كه خدا مي شوند مگر آن كه را كه خدا بخواهد يعني عده        مي
: فرمايـد   گويد مـي    طور در سوره دخان آن جا كه خدا از عذاب جهاني پيش از قيام امام زمان سخن مي                 

بـه  : گويد   خدا مي  ،زنند كه اي خدا ما را نجات بده         ر آن عذاب و هالكت قرار گرفتند داد مي        مردم كه د  
اي كه با قيام امـام زمـان از           داريم پس آن عده     همين زودي در حمله جهاني خود عذاب را از شما بر مي           

  . عذاب نجات پيدا كردند مرگ و عذاب ندارند
قيامت است لـوازم     بيان امام ثابت شد كه آن قيام ساعت و           ل اجتهادي از  يديگر اين كه وقتي كه با دال      

شود و به دليل ديگر احتياج ندارد و اساساً اين             موت و حيوه مردگان باشد، ثابت مي       قيامت هم كه رفع   
داروي حيات، آن حضرت    . غلط است كه در سلطنت آن حضرت مردگان زنده شوند و زندگان بميرند            

  . كند  ر مياست وقتي كه ظاهر شد، مرگ فرا
                     :                 قيامت است)عج( اثبات اين كه قيام امام زمان -12

  ) طبق قاعده اجتهادي حمل مطلق بر مقيد ( در اين بحث از طريق حمل اخبار مطلق قيامت بر مقيد آن 
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و اخبـار قابـل قبـول     شود نقض اين استدالل فقط از طريق قواعد اجتهادي يعني آيات              قيامت اثبات مي  
خيلي واضح و روشن است كه زندگي انـسان در     . است استحسانات و امتناعات عقلي قابل قبول نيست       

روي كره زمين  به وسيله چهارده معصوم افتتاح شده و به وسيله آنها بـه كمـال مـي رسـد، ايـن جملـه                          
 يعنـي زنـدگي      الْلّه و بِكُـم يخْـتم ُ       ء بِكُم بد  : جامعه كبيره است كه مي فرمايد       معناي قسمتي از زيارت     

داليل زياد و . شود  وسيله شما كامل ميه بشر در روي كره زمين به نام شما و براي شما شروع شده و ب         
هاي كاملي بوده اند كه دوره كمال خود را پيش  روشن داريم كه داللت مي كند امام هاي معصوم انسان

 خداوند كره زمين و آدم و حوا را در كره زمين به اين منظور آفريـده     .از خلقت آدم و حوا گذرانده اند      
كـه دولـت بـراي يـك نفـر انـسانِ             كه آدم و اوالد آدم شاگرد مكتب امام هاي معصوم باشند، مثل اين            

 اين دانشگاه را به اين منظـور سـاخته ام كـه جوانـان و                :دانشگاهي مي سازد و به او مي گويد       ،  دانشمند
ي و آنهـا را بـه كمـال مطلـق         در اطاعت تو قرار دهم ، علم و دانش خود را به آنها بياموز             دانشجويان را   

 ،، شاگردان در آن دانشگاه جمـع مـي شـوند و آن اسـتاد كـه دانـشگاه بـه نـام او سـاخته شـده                   برساني  
 است  همان دانشگاه و دانشجويان زمين و اوالد آدم و حوا به منزله        گردان را تعليم مي دهد ، اين كره       شا

كه خداوند براي امام هاي معصوم ساخته تا آدم و اوالد آدم را تعليم دهنـد و آنهـا را بـه علـم و دانـش                           
در اين رابطه براي تعليم و تربيت انسان ها  خداوند دو دوره معين فرموده كه دورهء اول . مجهز نمايند 
.  از تولـد تـا مـرگ      . زندگي دنياست ل   او دوره، راي آماده شدن شاگردان براي دوره دوم        مقدمه است ب  

هـا كـه از آدم و حـوا           براي تمـامي انـسان      آيد و از هبوط آدم تا قيام قائم        براي هركسي كه به دنيا مي     
، شده اند و مأمور بوده اند كه از امام هاي معصوم  اطاعت كنند و دين و دانـش از آنهـا بياموزنـد              متولّد

يا باشد به منزله كودكستان است كه كودكان را آمـاده مـي كننـد               ادامه دارد ، دورهء اول كه زندگي دن       
براي كالس هاي باالتر ، لذا در دورهء اول خداوند مردم را آزاد مي گذارد، آنها را مجبور به اطاعـت و                      

 وسيله پيغمبران و امامان معصوم در اختيار مـردم قـرار          ه   ب يا مجبور به معصيت نمي كند، علم و دين را         
كند كه اگر طالب سـعادت آخـرت هـستند متـدين بـه ديـن خـدا شـوند و از                به آنها امر مي   مي دهد و    

اساس نمرات قبـولي خـود        قبولي بگيرند و بر    عصوم درس و دانش بياموزند و نمره      پيغمبران و امامان م   
ه  اول ك  عم به نعمت هاي خدا شوند ، دوره       در زندگي دوم كه آخرت است درجه و مقام پيدا كنند و متن            

هـا يكـي بعـد از ديگـري و           ي است از هبوط آدم و حوا شروع شده، انـسان          يزندگي دنيا و زندگي ابتدا    
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گروهي بعد از گروه ديگر و نسلي بعد از نسل ديگر به كيفيت تولّد وارد اين زنـدگي دنيـا كـه كـالس          
، ا آمـوزش مـي بيننـد         مي شوند ، با حادثه ها و بالها و تجربه ها و كار و فعاليـت هـ                  ،اول بشريت است  

ي كه در زندگي آنها مي آفريند مانند سرما و گرما و فقر و غنا و جنـگ و صـلح و                   يخداوند با حادثه ها   
دهد و آنهـا را آزاد مـي گـذارد           ظلم و عدالت و مرض و سالمتي و غم و نشاط به انسان ها آمو زش مي                

به همين كيفيـت  . د يا به راه ايمان و عدالت  دار حقّ اند يا باطل، به راه كفر و گناه مي رون            كه آيا طرف  
انسان ها را آموزش مي دهد و انسان ها با حادثه ها و بالهايي كه مي بينند علم و تجربه بـه دسـت مـي                          

كنند و از هـر ظلـم و گنـاهي عقـل و شـعوري و از هـر جنـگ  و         آورند ، از هر اشتباهي فهمي پيدا مي     
كاران و كافران براي ادامه  ظلم        اين كه عاقبت  ظالمان و بد       ند تا صلحي فهم و دانشي به دست مي آور       

اسـلحه هـاي    . و ستم و براي اين كه بتوانند بر مردم مسلّط شوند و آنهـا را بـه اطاعـت خـود درآورنـد                      
آتشين مي سازند، تمامي اين اسلحه هاي آدم كشي از چوب و چماق و پرتاب سنگ و فالخـن تـا ايـن                       

انك ها و خمپاره ها و موشك ها تا بمب هاي هسته اي همه اين اسلحه ها                 گلوله هاي آتشين و توپ و ت      
به وسيله كفّار و جنايت كاران ساخته مي شود تا از مسير ظلم و ستم و آدم كشي و قتـل و كـشتار بـر                          

سازند اسلحه هاي هسته اي و بمب هـاي اتمـي اسـت              انسان ها مسلّط شوند و آخرين اسلحه اي كه مي         
ك ها ي قاره پيما با كالهك هسته اي تمامي جمعيت كره زمين را در محاصره خـود                  كه به وسيله موش   

كنند كه  در انتهاي زندگي جنگي را شروع مي. دهند و عاقبت هم زندگي را به آتش مي كشند  قرار مي 
 ديگر از عوارض جنـگ       يك سوم   و شوند كشته مي  يك سوم مردم كره زمين آتش مي گيرند و           درآن
ميرند و يك سوم باقيمانـده لـت و پـار مـي شـوند، گرفتـار جراحـت هـا و مـرض هـاي                           اي مي هسته  

 زمين چنان وضعي را     ي طبيعي مختل مي شود ، طبيعت كره       خطرناكي مي شوند كه در نتيجه اين زندگ       
پيدا مي كند كه زندگي براي بشر قابل دوام  نيست و به اين كيفيت زندگي كفّار خاتمه پيدا مي كنـد،             

وجود مـي آورنـد كـه       ه  ه دست خودشان اين زندگي دنيا را به فساد و تباهي مي كشند و وضعي ب               آنها ب 
ي كه زندگي دنيا ناميده     يدست انسان ها قابل دوام نيست، در اين وضعيت، اين زندگي ابتدا           ه  زندگي ب 
ل و امام   هاي كام  كند و چاره اي نيست جز اين كه خداوند زندگي را به انسان             خاتمه پيدا مي   مي شود 

هاي معصوم واگذار كند و آنها كه مجهز به ارادهء خدا هستند علمشان برابر علم خدا و قدرتشان برابـر                    
 زمـين و مـشرق و        بر كـره   آورند و حاكميت   ميندگي بشريت را به اختيار خود در        قدرت خداست ، ز   

 فكر و استعداد جامعـه  در واقع قيامت زندگي ديگري است كه در انتهاي تكامل،  كنند   مغرب پيدا مي  
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آن زندگي كه هماننـد      آيد كه در    وجود مي ه  ل موجود ب  يبشريت در انتهاي زندگي دنيا و فلج شدن وسا        
گردنـد و در شـعاع تربيـت     انسان هاي گذشته تاريخ دو مرتبه به زندگي برمي. روز به دنبال شب است 

صول بـه انتهـاي كمـال زنـدگي ابـد آنهـا             رسند و بعد از و      الهي به وسيلة اولياء خدا به انتهاي كمال مي        
 و اللّيـلِ    :كند  شود لذا در آيات قرآن همه جا قيامت را به عنوان روز به دنبال شب معرفي مي                  شروع مي 

  .اذا يعشي و النّهارِ اذا تَجلّي
آل كـه در آن رقـم رنـج و            كه شما آرزومنديد به يك زندگي كامل ايـده         درست دقت كنيد همان طور    

ي داشته و يتمام انسان ها مانند شما چنين آرزو. نهايت باشد، برسيد  شما صفر و موفقيت شما بيزحمت
ـ      ي است كه خداوند همراه خلقت در فطرت انسان        يدارند و اين آرزو    وجـود آورده   ه  ها و زندگي آنها ب

انـد    گفتـه يك چنين زندگي مورد آرزو به عنوان زندگي بهشت به وسيله پيغمبران ابالغ شده كه                . است
  . در مسير عمل صالح  عاقبت به آن خواهيد رسيد

ها را مانند كارواني در مسير پيدايش زندگي آخرت مالحظه كنيد كـه همـه بـا هـم بـه                      شما همة انسان  
 و :گويـد  كنـد و مـي      سوي آن شهر در حركتند كه خداوند آن شهر را به عنوان شهر با بركت معرفي مي                

يب م ونَهيلْنا بعنُ الْقْري الَّجظاهرُه كنَا فيها قْرييعني از اين شهرهاي توي راه جلو چشم بگذريد و تي بار 
خود را به آن شهر با بركت برسانيد، شهر با بركت همـان مدينـة فاضـله و همـان مدينـة علـم رسـول و            

  . و همان چشمة آب حيات است كه به عنوان آخرت يعني آخرين زندگي معرفي شده استحوض كوثر
خداوند متعال در مسير تكامل بشر زمان و مكاني را معرفي نموده كه وقتي كاروان بشريت به آن زمان 

گردد و به آن چه اميدوار بوده و  آل به روي او باز مي و مكان برسد درهاي بهشت و درهاي زندگي ايده
 همـان طـور كـه در        آن يك زندگي است كه در مسير علم به آن مي رسند           . رسد  انتظار داشته است مي   

رسـيم بـه آن       ها مي   اند در همين راهي كه ما به آينده         مسير علم و عمل به زندگي برقي و ماشيني رسيده         
  .زندگي هم خواهيم رسيد

وقتي كه انسان ها در سير فعاليت وضع موجود دنياي خود را فلج كردنـد و خـود را در حـصار آتـش                        
ند و در استيصال كامل قـرار گرفتنـد زنـدگي آخـرت             اتمي جهاني كه همان آتش جهنم است قرار داد        

و رجعت اولياء خدا و سلطان هاي آسماني و الهي آخـرين             )عج( افتتاح مي شود يعني با قيام امام زمان       
  . مي گردند به تدريج  دو مرتبه به زندگي برزندگي يعني همان زندگي آخرت افتتاح  و مردگان
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  ي كه توأمي است اين زندگي دنيا)عج(ي آن امام زمان يلي و ابتداكه فاتح اص )ع(با قيام امامان معصوم 
ـ     يكند و زندگي كامل نهـا      خاتمه پيدا مي  ،  با مرگ و مرض و قتل و كشتار است          ه وسـيله  ي و آخرتـي ب

 هاي موجود در روي  در حكومت خود تمامي انسانآنها.  شودو امام هاي ديگر داير مي )عج(امام زمان 
مـي گرداننـد،    داده و به سـالمتي بر     جنگ هسته اي مريض و يا مجروح شده اند شفا            زمين را كه از      كره

. رسـانند  حكومت خود مي پذيرنـد و آنهـا را بـه سـالمتي كامـل مـي                 انسان هاي خوب و بي گناه را در       
ثـم ال يبقـي علـي وجـه االرض          :  فرمايند حديث مربوط به رجعت خود مي      در )ع(حضرت سيد الشهدا    

اال وكشف اهللا بالئه بنا اهل البيت يعني آن دنياي لت و پار شده را خداوند به وسـيله مـا            مقعد وال مبتلي    
هاي كافر و ظالم را  دهيم و انسان دهد ما اهل بيت تمامي انسان هاي مومن را شفا مي اهل بيت شفا مي

ننـد ، زنـدگي    بـاقي بما ،كنيم تا در عذاب دائم  كه خود را به آن معذّب كـرده انـد              به حال خود رها مي    
آخرت به اين كيفيت شروع مي شود و در زندگي آخرت تمامي كارها مانند شفاي مرض و جراحت ها            

. شـود  چه مردم الزم دارند به ارادهء خدا ايجاد مي         وسيله ائمه برطرف مي شود و آن      ه  و غم و غصه ها ب     
 جراحتشان و عوارض بدنشان  ها به همان كيفيتي كه مرده اند از خواب مرگ  بيدار شده  زخم و             انسان

شود ، بركات الهي به كيفيت معجزات بـدون كـار و كاسـبي مـردم از                  وسيله ائمه اطهار برطرف مي    ه  ب
زندگي براي نيكان و بي گناهان همان       . گيرد شود و در اختيار مردم قرار مي       آسمان  به زمين نازل مي     

شود كه   ستم كاران و ظالمان همان جهنمي مي   شود كه انسان ها در انتظار آن هستند و براي          بهشتي مي 
. مـي شـوند   قبالً خدا خبر داده است و آنها با همان آتش هاي هسته اي كه براي خود ساخته اند معـذب                     

 خوبان را به زندگي سالم و سالمت مي رسـاند           ،گيرد  زمين را امام تحويل مي     ابتدا جمعيت موجود كره   
ته انـد و مبـتال   ا و محروميت ها كه خودشان براي خودشان سـاخ         و بدان و بدكاران را در همان عذاب ه        

 ، زمين به ثواب و عقاب خـود رسـيدند          هاي موجود در كره    كند در اين موقع كه انسان       مي شده اند رها  
شود ، كساني كه ظالم و كافر بوده اند و مرده اند در همان عوارض هنگـام                  رجعت اموات هم شروع مي    

شوند و بـه     شوند و كساني كه مؤمن و صالح بوده اند زنده مي            كفّار ملحق مي   شوند و به   مرگ زنده مي  
 بعد از جنگ هـسته اي زنـدگي   )عج ( امام زمان بهشتي ملحق مي شوند پس به وسيله  امامان و آدم هاي   

  .دنيا خاتمه پيدا مي كند و زندگي آخرت شروع  مي شود
     امت است و زندگي آخـرت بـه دسـت او افتتـاح              قي )عج( داليلي كه نشان مي دهد قيام امام زمان          -13

                                                        :مي شود
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مي بر طبق مندرجات كتاب الزام النّاصب و جلد سيزده بحار تمامي آياتي كه در تعريف قيامت به كار             
عت و قيامت تطبيق به قيام امـام زمـان          از آن جمله كلمات سا     .منطبق به قيام امام زمان شده است      رود  

از حضرت سؤال مي كند كه آيـا         ، است )ع(حديث مفضل كه يكي از شاگردان امام صادق         .  شده )عج(
مول منتظر كه همه آرزو داريم بيايد و بشريت را از بالها و گرفتـاري هـا نجـات        أ ظهور آن امام م    براي

 هرگـز   :، حـضرت فرمـود     و چه ماهي ظهور مـي كنـد        ر چه سالي  دهد، وقتي معين شده است تا بدانيم د       
وقتي براي ظهور او معين نشده است زيرا ظهور او همان ساعت قيامت است كه خداوند در قـرآن مـي            

كسي به جز خدا از ساعت قيامت آگاهي ندارد علـم بـه سـاعت قيـام آن حـضرت مخـصوص                       : فرمايد
را كه در قرآن به كار رفته تطبيـق بـه قيـام              تمامي كلمات ساعت     )ع(امام صادق   . خداوند متعال است  

) جعـ ( قيام امام زمان     ،  پس بر طبق اين حديث و نظاير آن كه خيلي زياد است           .  مي كند  )ع(امام زمان   
 از آن جملـه بـي       .همان قيامت معروفي است كه خداوند خبـر داده و كـل بـشر در انتظـار آن هـستند                     

. لزمان و حين اقتراب الساعه نساء كاشفات عاريات الـخ            يظهر في آخرا   : مي فرمايد  حجابي زنان را كه   
مي دانيم كه بي حجابي زنان پيش از قيام است پس قيام آن حضرت ساعت قيامت شـناخته شـده كـه                      

  .                                                          يظهر في آخرالزمان و حين اقتراب الساعه:رسول خدا مي فرمايد
اين است كه همه كس مي دانند و در تمامي اخبـار و روايـات روشـن شـده اسـت كـه آن                        : يگردليل د 

 زمين رواج مي دهد و در زمان آن حضرت دينـي بـه جـز ديـن     رت دين كامل الهي را در تمام كره     حض
  سوره آل عمـران مربـوط  55در اين رابطه خداوند در آيه . وجود ندارد اسالم به رهبري چهارده معصوم  

عي خود بر ساير ملّت هـاي       يحيت و مدت زماني كه آنها حيات اجتماعي دارند و در حيات اجتما            به مس 
 و اذ قال اهللا يا عيسي اني متوفيـك  ورافعـك الـي و مطهـرك مـن                : مي فرمايد  غير مومن برتري دارند   

د كـه مـن      خداوند به عيسي فرمو    .الذين كفرو و جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الي يوم القيامه             
تو را فرا مي گيرم و به سوي خود باال مي برم و پيروان تو را تا روز قيامت بر كافراني كه تـو را قبـول                           

مي دهد كه برتري ملت مـسيح بـر سـاير كفـار تـا روز                  در اين جا خداوند خبر     .ندارند برتري مي دهم   
ين ديگري وجود نـدارد بلكـه        مسيحيتي و د   )عج(قيامت است و ما مي دانيم كه بعد از قيام امام زمان             

حق .  قبول است  ،كس متدين به دين اسالم به رهبري چهارده معصوم است يا مستحق عفو الهي است               هر
حيات دارد و اال محكوم  به عذاب است و در محروميت كامل قرار مي گيرد پس اين آيه شريفه قيـام                      
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 در حكومت امام    :مي گويد  )ع( ائمه اطهار  ا روايت هاي وارده از     را قيامت مي داند زير     )عج(امام زمان   
اين زمان را كه مسيحيت بـه       .  ديني به جز دين اسالم به رهبري چهارده معصوم وجود ندارد           )عج(زمان  

 است زيـرا اگـر قيـام او    )عج( قيامت ناميده است پس  قيامت روز قيام امام زمان          ،كلي از بين مي رود    
ز قيام آن حضرت باز هم مسيحيت و نصرانيت و يهوديـت و  قيامت نباشد الزمه اش اين است كه بعد ا       

 با وجود اديان باطل و آزادي آنها چگونه ممكن است كـره           اديان باطل ديگر به حال خود باقي باشند و          
زمين پر از عدل و داد شود با اين كه هيچ ظلمي براي مردم دنيا باالتر از ديـن هـاي باطـل نيـست كـه                      

ا به جهنم مي كشاند و از لطف خدا محروم مي كند پـس بـراي بهـشتي شـدن                    دين هاي باطل بشريت ر    
انسان ها و براي صلح كامل و عدالت كامل الزم است تمامي دين هاي باطل از بين برود و پيروان آنها                     
يا مستحق عفو خدا باشند و دين اسالم را به رهبري امام هاي معـصوم قبـول كننـد و يـا در محروميـت                         

   ي كه به جان مردم انداخته انـد و بـه آنهـا بـر              يعالوه عذاب ها  ه  رند كه همان محروميت ب    كامل قرار گي  
  .  جهنم آنهاست،مي گردد

و اذ  : مي فرمايد ،   سوره اعراف كه خداوند متعال سرنوشت قوم يهود را معين مي كند            167و باز در آيه     
ب خداوند براي يهوديان زندگي را ايـن        تاذن ربك ليبعثن عليهم الي يوم القيامه من يسومهم سوء العذا          

كرد كه تا روز قيامت در شكنجه و عذاب باشند و هرگز نتوانند دولتي و حكـومتي گـوارا و             طور مقدر 
يهوديتي به حال خـود     ) عج(كنند و مسلّم است كه با ظهور امام زمان           آرامش بخش براي خودشان داير    

ند به كلّي از زندگي منزوي و محروم مي شـوند           ند متعال م يهود كه مغضوب خداو    ماند بلكه قو   باقي نمي 
 عمرِ ملت يهود تا :و در عذاب الهي قرار مي گيرند، پس در اين آيه شريفه كه خداوند متعال مي فرمايد

ايـن آيـه    ،  دين ديگـري بـاقي نمـي مانـد          ) عج(قيامت ادامه دارد و مي دانيم كه بعد از قيام امام زمان             
  همين سوره مي     64 و 14 قيامت است و در دو آيه ديگر         )عج(ه قيام امام زمان     شريفه هم دليل است ك    

عذاب عـداوت و اخـتالف       روز قيامت دشمني ايجاد مي كنيم تا در         بين ملت يهود و ديگران تا      :فرمايد
  .   و قاتلوهم حتي ال تكون فتنه است:مي فرمايدباشند و آيه ديگر 

مسلمانان در حـال     د كه شما مسلمانان الزم است هميشه با غير        مي گوي خداوند در اين آيه به مسلمانان       
طل از بين برود و دين خدا در تمامي عالم  رواج پيـدا كنـد ،       جهاد باشيد تا اين كه دين هاي با       جنگ و   

اين آيه كه خداوند خبر مي دهد تمامي اديان باطل و خرافاتي از بين مـي رود و ديـن خـدا در سراسـر                         
 كند ، دليل است كه قيام آن حضرت يوم الـدين و يـوم القيامـه اسـت زيـرا آن                      عالم گسترش پيدا مي   
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ن مي بـرد در     بزرگوار دين كامل الهي را در سراسر عالم گسترش مي دهد و تمامي اديان باطل را از بي                 
ا كفّار بجنگيد تا زمـاني   يعني ب . ه و يكونَ الدين كُلُه هللا       و قاتلوهم حتّي التَكَونَ  فتْنَ     : اين آيه مي فرمايد     

ويـل بـه   أاين آيـه در تفاسـير از ائمـه ت   . كه فتنه ها از بين برود و دين كامل الهي سراسر عالم را بگيرد 
 در سوره اعراف است كه  داللت مـي كنـد قيـام              32 شده است و دليل ديگر آيه        )عج(ظهور امام زمان    

ي دهد كه روز قيامـت نعمـت هـاي        د خبر م  قيامت است آيه اي است كه در آن خداون         )عج(امام زمان   
قدرت و ثروت كفّار بـه      ،   مي گيرد   زمين و تمامي ثروت ها و قدرت ها در اختيار اهل ايمان  قرار              كره

 حديث مربوط بـه قيـام        در .، چنان مي شود كه قدرت تهيه شربت آبي براي خود ندارند           صفر مي رسد    
.  قدرت و ثروت كفّار را به صفر مي رسـاند          )عج(يعني امام زمان    .  يخْرُج اَيديهِم صفْراً    :مي فرمايد امام  

  يعني كجاست آن آقايي كه گمراهـان       اَينَ مستأصلُ اَهلَ اَلْعنْاد والتَّضْليلْ      :در دعاي ندبه هم مي خوانيم     
ـ           ندرا مستأصل مي كند، زندگي را از تصرّف آنها خارج مي ك            ت ، پس احاديث و اخبـار ماننـد آيـه دالل

علي  و دوستان    امي ثروت ها و نعمت هاي كره زمين اختصاص به مؤمنين          دارد كه در قيام امام زمان تم      
  . مي رسد كند ، زندگي كفّار به صفر پيدا مي ) ع(و اوالد علي 

مسلمانان و كافران همه با هم از نعمت ها و ثـروت هـاي              : اين آيه كه در سوره اعراف است مي فرمايد        
شود كفّار در محروميت كامل قرار مي گيرنـد     استفاده مي كنند اما هنگامي قيامت برپا مي      كره  زمين  

 قُلْ منْ حرَّم زينَه اهللاِ اَلّتـي        :ختيار اهل ايمان است، مي فرمايد     و كره زمين و ثروت هاي آن خالص در ا         
يعنـي تمـامي   نْيا خالصه يوم اَلْقيامـه  آمنوا في اَلْحياه اَلْد   اَخْرَج لعباده واَلْطَيبات ِمنَ الْرِّزقْ قُلْ هي للّذينَ         

لذّت ها و نعمت ها و ثروت ها روز قيامت خالص در اختيار مسلمانان و اهل ايمان قـرار مـي گيـرد و                         
ثـروت و   ) عـج (كفّار در محروميت كامل خواهند بود ، چقدر روايات هم اصـرار دارد كـه امـام زمـان                    

چنـان كـه مـي      . منين اختصاص مي دهـد    ؤران را به صفر مي رساند و تمامي نعمت ها را به م            قدرت كاف 
كتاب تُحف ا لعقول كه بهترين كتـاب         در. و كتبنا في الزبور ان االرض يرثها عبادي الصالحون          : فرمايد

ر  در تفـسي   )ع(شناخته شده و روايت هاي  آن صحيح است روايت شده است كه شخصي از امـام بـاقر                  
 مي )ع ( امام باقر، چه وقتي جنگ به كلي تعطيل مي شود ،ال مي كند ؤحتي تضع الحرب اوزارها س    آيه  

و التضع الحرب اوزارها حتي تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس : فرمايد
مـي  اين حـديث    در.رامن قبل او كسبت في ايمانها خي    كلهم  يومئذ وال ينفع نفس ايمانها لم تكن آمنت           
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 زمين تعطيل نمي شود مگر زماني كه خورشيد از مغرب طلوع كنـد              هرگز جنگ در روي كره    : فرمايد  
 است تمامي اهل عالم يك جا و يك صدا  )عج( اين موقع كه طلوع خورشيد توأم با ظهور امام زمان          در

 وليكن امام ايمان آنهـا را    ، بن رسول اهللا   ايمان مي آورند ، همه داد مي زنند آمنا يا بن رسول اهللا ، آمنا يا               
.  ايماني را قبول مي كند كه پيش از ظهور باشد. است قبول نمي كند)عج( كه از ترس قدرت امام زمان

 به جا آورده باشد حضرت      ده باشد و در ايمان خود عمل صالح       حضرت ايمان آور   هركس پيش از ظهور   
جيب كه به محض ظهور بر تمام       نظاره اين قدرت عميق و ع     ايمانش را قبول مي كند و اما كساني كه با           

د ، ايـن  كنـ نمـي       ايمـان آنهـا را قبـول    ت، از ترس او ايمان مي آورند ، حـضرت     زمين مسلط اس   كره
 يوم يأتي بعـض آيـات ربـك ال تنفـع نفـس              :ريفه اي است كه خداوند مي فرمايد      حديث تفسير آيه ش   

يعني روزي كه بعـضي     في ايمانها خيراً قل انتظروا انّا منتظرون        ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت         
 قيـام كنـد بـا       )عـج (از آيات عظمت خدا ظاهر شود يعني خورشيد از مغرب طلوع كنـد و امـام زمـان                   

 ايمان پيش از ظهـور را       )عج( اين قدرت عظيم و عجيب همه ايمان مي آورند وليكن امام زمان              مشاهده
  از ظهور را زيرا ايمان بعد از ظهور كه در برابر قدرت و عظمـت امـام قـرار                  قبول مي كند نه ايمان بعد     

، ايمـان از تـرس      بينند، ايمان از خوف آن حـضرت اسـت          خود مي    گرفته اند و او را محيط و مسلط بر        
 رسول خدا قـرار گرفـت ، دو كلمـه شـهادتين بـر زبـان                 ن ابوسفيان است كه در برابر قدرت      مانند ايما 

فات رسول خدا كفر خود را      ليكن قلباً كافر بود كه بعد از و       ول خدا به او  امنيت داد و       جاري كرد و رس   
ظاهر ساخت و بني اميه چقدر زياد جنايت كردند و به اهل بيت عصمت و طهارت ظلم و ستم نمودنـد،                
پس ايمان از ترس در برابر قدرت غالب و محيط آن هم با مشاهده يك چنين آيت عظيمي كـه طلـوع                      

ه حساب نمي آيد ، ايمان چيزي است كه از مـسير معرفـت بـه خـدا و              ايمان ب  ،شيد از مغرب باشد   خور
كفر و گناه را بشناسد      ، كسي مي تواند ايمان بياورد كه ضرر و خطر           از كفر و گناه پيدا مي شود       خوف

ي شـود ، از   بـاز مـ   و درها ي جهـنم  درها ي ظلم و ستم   ،و بداند و ببيند كه چگونه در مسير كفر و گناه          
يك چنين ايماني كه از خوف كفر و گناه پيدا . خوف عذاب كفر و گناه توبه كند و ايمان به خدا بياورد

 به خدا پناهنده مـي شـود و         ، ايمان قابل قبول است زيرا كافر از عوارض كفر و گناه مي ترسد             ،مي شود 
 محيط و مسلط قرار گيرنـد كـه         خداوند توبه او را قبول مي كند وليكن اگر كافر در برابر يك قدرت             

، اين تسليم توبه و ايمان به حـساب         ، از ترس كشته شدن تسليم شوند      اگر تسليم نشوند كشته مي شوند     
 ظـاهر نمـي شـود     )ع(مانند پيغمبران گذشته و ائمه اطهار     ) عج(امام زمان   . نمي آيد و قابل قبول نيست       



  رساله اجتهادي در ارتباط با امام زمان عليه السالم
  

53

ل خـود آزاد باشـند ، بعـضي ايمـان آورنـد و             كه فقط مردم را نصيحت و هدايت كند و مردم هم به حـا             
 بلكه او با قدرت الهي ظاهر مي شود كه به محض ظهور تمامي اهل عالم                ،خود ادامه دهند   بعضي به كفر  

با قهر و غلبه تكويني كه واليت تكويني خدا و ائمه است  بـر عـالم مـسلط    ، مغلوب قدرت او مي شوند     
و و تلويزيون  و وسايل مخابراتي با دنيـا سـخن مـي گويـد و                  بدون رادي  نيابتدا با يك سخنرا   . مي شود 

جا هست او را در يك قدمي خـود مـي بينـد و              كس در هر   خود را معرفي مي كند، هنگام سخنراني هر       
كند، فارسي زبان ها فارسـي       سخنانش را هم به زبان خودش مي شنود، امام به زبان عربي سخنراني مي             

 كـسي آن   ي ها به زبان خودشان و همـين طـور هـر           يسي ها و آمريكا   مي شنوند، ترك ها تركي و انگلي      
حضرت را در برابر خود مي بيند و كالم و بيانش را به زبان خودش مـي شـنود و مـي فهمـد و خـود را                            

حضرت مي بيند و چنان خود را ضعيف احساس مي كند كه اگـر ايمـان            مانند گنجشكي در تصرف آن    
با شنيدن اين سخنراني و تسلط آن حضرت بر همه انسان ها كـه              ،   نياورد و تسليم نشود كشته مي شود      

 قدرت از همـه     ،كسي را از نزديك در تصرف خود دارد        همه كس او را در برابر خود مي بينند و او هر           
اهل عالم سلب مي شود لذا همه كس كه خود را در برابر او خاضع و خاشع مي بينند تظاهر به ايمان مي 

اگر آن حضرت با . و تا توانسته اند به مردم ظلم و ستم كرده اند   ديروز كافر بوده اندكنند با اين كه تا    
حكومـت خـود بپـذيرد و        ، كـافر و مـؤمن را در        خالف حقيقت همه كس را، بد و خوب را         همين تظاهر 

 خـالف عـدالت خداونـد اسـت كـه ظـالم و              ،درهاي فرج و ثروت و نعمت را به روي همه كس بگشايد           
 مؤمنين واقعـي را     ،حضرت آزاد باشند بلكه آن بزرگوار      واخت و برابر هم در حكومت آن      ن مظلوم يك 

مي شناسد بدون شاهد و بينه و پرونده قبول مي كند و كافر واقعي را كه تا پيش از                    كه به علم الهي     
  .تا توانسته  به بندگان خدا ظلم و ستم نموده است در دايره حكومت خود نمي پذيرد ظهور

، قدرت تهيـه شـربت آب و        شوند سفره طبيعت از كنار آنها برچيده مي شود          كفّار واقعي مستأصل مي     
  .لقمه ناني ندارند و مؤمنين واقعي در رفاه و آسايش كامل قرار مي گيرند

 يسد باب   :فرمايد مي. در احاديث ديگر بر طبق اين آيه شريفه كه ايمان بعد از ظهور قابل قبول نيست               
توبه كسي بعد از ظهور مورد قبـول        .  توبه بسته مي شود     تّوبه عنْد ظُهورِه يعني به محض ظهور امام در        اَلْ

حضرت قدرت پيدا مي كننـد   ، مظلوم ها به اراده آن      هركسي بايستي به سزاي عمل خود برسد       .نيست  
  .  و از ظالمان انتقام مي گيرند
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آن جمله همين الم ها به مظلوم ها رسيده است از       امام از ظ  تمامي عذاب هايي كه در دنيا پيش از ظهور          
 آتش هاي هسته اي به خـود ظـالم هـا      ها و گلوله هاي آتشين و مخصوصا       آتش ها و انفجارها و خمپاره     

      مـي گـردد، زنـدگي بـراي آنهـا همـان جهنّمـي              را براي نابودي بشر ساخته اند بر      كه چنين اسلحه هايي     
  .متعال خبر داده است مي شود كه خداوند 

 در : شريفه به ضميمه اخبار و رواياتي كه آن را تفسير مي كند مانند احاديثي كـه مـي گويـد                   اين آيات 
توبه بسته مي شود و زندگي كفار در صفر مطلق قرار مي گيرد و اهل عناد و تضليل در استيصال كامل 

انتقام مـي گيـرد بـا        )ع( ضرت سيد الشهدا  واقع مي شوند و آن بزرگوار از دشمنان  انبياء و دشمنان ح            
حيات قاتل و مقتول دارد و حـديث معـروف در بحـار              اين كه طلب خون انبياء و امام حسين توقف بر         

مـي گـردد و حـضرت       دگي برمي گردم، قاتل من منصور بر      من به زن  : مي فرمايد  )ع(كه حضرت صادق    
 به دست دشمن كشته مي شويم  اما هنگام           امروز ما  :حديث رجعت خود مي فرمايد     در )ع(الشهدا   سيد

تانم من همراه جدم و پدرم و برادرم زنده مي شويم و گويا مي بينم شما دوس               ) ص(قائم آل محمد     قيام    
 فرشتگان گرد و غبار از صورت شما پاك مي كنند و شما را به همـسران                 را كه از قبر خارج مي شويد،      

در برابـر  . رهان قاطع است كه قيام آن حضرت قيامت اسـت        همه اين احاديث ب   . بهشتي تان مي رسانند   
 مانند روايتـي كـه مـي        رت را از نوع زندگي دنيا مي داند       اين آيات و روايات اگر روايتي قيام آن حض        

او را دفـن مـي كنـد و امثـال آن             )ع( پيرزن ريش داري آن حضرت را مي كشد و امـام حـسين               :گويد
بـا   )ع(ت مي داند حاكم بر اين احاديث است چه اين كه ائمه اطهار              آياتي كه قيام او را قيام     . احاديث  

. فكر و فرهنگ مردمي رو به رو بوده اند كه نمي دانند آيا علي افضل است يا معاويه يـا خلفـاي ديگـر                       
آن حـضرت در جـواب كـساني كـه     . علي را كه صاحب قيامت است محكوم به عذاب قيامت مي دانند     

 كيف يكون ابـوه فـي النـار و ابنـه قـسيم              :ستحق عذاب مي دانند مي گويد     پدرش ابوطالب را كافر و م     
  آنها عقل .الجنه و النار چطور پدرم در آتش است با اين كه اختيار بهشت و جهنم به دست پسر اوست                  

ل مـتقن و محكـم      يبنابر اين دال  . قسيم الجنه و النارند   . نمي دهد كه ائمه نباء عظيم و صاحب قيامتند         قد
مهمتـرين  . كه قيام ايشان قيامت است و تمامي كارهاي قيامتي از قيام او به بعد واقـع مـي شـود                   است  

از حجج اسالم و علمـاء انتظـار دارم بـا ديـد و     . يسد باب التوبه عند ظهوره  :ل اين است كه فرمودند    يدال
دوره زندگي  . ستبينش عميق تري به اين آيات و روايات نگاه كنند زيرا حقيقتا زمان ما آخر الزمان ا                

كفار به جهنم خودشان كه آتـش هـسته اي اسـت            . دنيا نزديك به اتمام است، آخرت نزديك مي شود        
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كه بهشت موعود اسـت، نزديـك مـي شـوند و            منين هم با چهره نوراني آن بزرگوار        ؤنزديك شده اند م   
                                            .                               پذيرندحضرت را به حكومت نمي ديگر كسي جز آن

طـور   چه مسلم است اين است كه انسان به دنبال زندگي دنياي خود زندگي آخرت هم دارد همـان                  آن
دنيا و آخرت به دنبـال هـم   . اند، زندگي آخرت را نيز با هم بايد ببينند كه زندگي دنيا را همه باهم ديده      

. گـردد   گي جواني و پيري است كه يكي از آنها بعد از ديگري ظاهر مـي              روز و يا مانند زند       مانند شبانه 
فرداي قيامت، زندگي دنيـا يعنـي روز كـار و فعاليـت و زنـدگي آخـرت يعنـي                    : اند  از اين جهت گفته   

اسم هاي مشهوري كه در كتاب خدا براي زندگي آخرت وضع شـده از ايـن قـرار     .وصول به نتايج كار 
خُ فـي الـصورِ،     يوم المعاد، يوم الحساب، يوم الدين، الـساعه، يـوم يبعثـون، يـوم يـنف               يوم القيامه،   : است  
،رُهخĤْكننـد كـه       كلمات از نظر انطباق به آخرت همه مترادفند، همه بـا هـم روزي را معرفـي مـي                   اين ال

گردند تا به حـساب اعمـال         رميزندگي دوم انسان ها شروع شده و انسان هاي تاريخ دوباره به حيات ب             
گوينـد،    معاد مـي  . گويند ، براي اين كه روز قيام حق و عدالت است            آن روز را قيامت مي    . خود برسند   

ي ايـن كـه روز رسـيدگي بـه           بـرا  گوينـد،   يـوم الحـساب مـي     .براي ايـن كـه محـل عـود امـوات اسـت            
اب و جزا همـه در شـعاع هـدايت ديـن             براي اين كه زندگي و حس      گويند،   الدين مي  يوم. ستها  حساب

 گيـرد، حكومـت هـاي غيردينـي و غيرالهـي تعطيـل مـي                است و حكومت ديني سراسر بشريت را مـي        
ـ                   آخرت مي .گردد وجـود  ه  گويند،  براي اين كه زندگي اول عوض شده و تحول همه جانبه در زنـدگي ب
 و  گردنـد   مي شود و مردگان زنده مـي      ه   زيرا روح در اجساد دميد     گويند،  الصور مي   يوم ينفخ في  . آيد  مي

ي كـه  ياسم هـا .كند همين طور استعمال لغات ديگر براي اين كه معاني آنها در آن روز واقعيت پيدا مي       
براي قيامت استعمال شده از نظر معناي لغوي روشن است ولي از نظر تطبيق به زمان و مكان قيامت و   

 ادارة كننده قيامت هـستند ظـاهراً قـدري ابهـام نـشان              وجود آورنده و  ه  از نظر تطبيق به مراجعي كه ب      
باشد وليكن كارهاي حكومتي و تربيتي خداوند متعال          دهد زيرا اگر چه ايجاد كنندة قيامت خدا مي          مي

   .گيرد ها انجام مي همه جا در دنيا و آخرت به كمك واسطه
ي اعمال هم در آخـرت بـه        ها  ظاهر شده حساب و جزا        طور كه دين خدا در دنيا به كمك واسطه         همان

كنيم كه كارهاي قيامتي در كتاب خدا به صورت    گيرد، از اين رو مشاهده مي       ها انجام مي    كمك واسطه 
   آنها را . القيا في جهنم كل كفار عنيد، وقفوهم انهم مسئولون : مي گويد.دستور و فرمان نازل شده است
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  . كافرها را در جهنم اندازيد،مسئولندنگهداريد كه 
شود كـساني هـستند       دهد فرمان و دستور غلط است پس معلوم مي          اگر اين كارها را خود خدا انجام مي       

گيرد بـه همـين مناسـبت         وسيلة آنها انجام مي   ه  باشند و كارهاي قيامتي ب      در قيامت كه فرمانبر خدا مي     
  . يكي از القاب اميرالمؤمنين عليه السالم قسيم الجنه و النار است

شوندگان   كنندگان را وسيلة نجات شفاعت        وجود آمده كه خداوند شفاعت    ه  ز اين جا ب   مسئله شفاعت ا  
كه در دنيا دين خدا توسط اولياء خـدا ظـاهر مـي گـردد، در آخـرت هـم                     طور پس همان . دهد  قرار مي 

گيرد كه آن زندگي يوم الـدين و   ثواب و عقاب در شعاع هدايت دين به توسط اولياء امر خدا انجام مي           
  . مالك اصلي آن شناخته شده استخدا 

دانيم كه اگر آيات قرآن در جهتي از جهات ابهام داشته باشد تنها بياني كـه قـدرت دارد آن                      اين را مي  
تواند در تفـسير   اي از خود قرآن و يا بياني از معصوم است و بيان ديگران نمي ابهام را برطرف كند آيه    

است كه بدون مدرك از خود قرآن يا بيان معصوم آيـات            تفسير به رأي همين     . بيان قرآن حجت باشد   
مـثالً مـا   . مبهم قرآن را تفسير كنيم و آن را بدون دليل به كسي و يـا زمـان و مكـاني اختـصاص دهـيم                

دهد كه به زيارت خانة خدا برويد، اگر      دانيم كه مسجدها خانة خداست، خدا هم در قرآن دستور مي            مي
كند و هيچ كدام دليلي       كس مسجدي را اختيار مي     ردم واگذار شود هر   تعيين مصداق اين آيه به رأي م      

 از اولو االمر اطاعت كنيد، :گويد ندارند، پس بايستي خدا مصداق بيت را معين كند و يا اين كه خدا مي
توانـد آن     اگر صاحبان قرآن توضيح ندهند كه اولو االمر چه كساني هستند، هيچ كس بـراي خـود نمـي                  

  .  كندنفرات را پيدا
 پس آيات مبهم قرآن همه جا بايستي به كمك آية ديگر و يا بياني از معصوم روشن گردد، در غير اين                    

اي نداريم جـز ايـن كـه بـراي پيـدا              چاره. باشد  صورت تفسير به رأي بوده و تفسير به رأي محكوم مي          
در غيـر    مراجعه كنيم واي از خود قرآن كردن زمان و مكان و يا مراجع قيامت به بيان معصوم و يا آيه          

  . يمياين صورت از تفسير به رأي خود و يا رأي ديگران خودداري نما
  : شود  قيامت در چه مكاني واقع مي-14

كنيم كه خداوند متعال همين كرة زمـين را محـل ضـبط امـوات و خـروج مردگـان معرفـي            مشاهده مي 
را تغيير مي دهد، در سـورة مرسـالت         دهد كه در آن روز وضع صوري كرة زمين            كند و هم خبر مي      مي

كفات به معني ضبط و محل مسكن تفسير شده است،          . الم نجعل االرض كفاتا احياء و امواتا        : مي گويد 
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كنيم كه قرآن  و باز مشاهده مي. باشد طور كه زمين محل زندگان است محل مردگان هم مي يعني همان 
منهـا خلقنـاكم و فيهـا نعيـدكم و منهـا            : فرمايـد   مي: كند  همين زمين را محل خروج مردگان معرفي مي       

گردانم و مرتبة ديگر از خاك بيـرون          شما را از خاك خلق كردم و به خاك برمي          .نخرجكم تاره اخري  
يخرجون من االجداث كـانهم     ،  م دعوه من االرض اذا انتم تخرجون      ثم اذا دعاك  : فرمايد  مي آورم و باز مي    

شـما را از قبرتـان      . شـويد   زمين فرا خواندم همه به ناگـاه خـارج مـي           زماني كه شما را از        ، جراد منتشر 
  .شويد آورد مانند ملخ پراكنده مي بيرون مي

: فرمايـد   بيه مي كند و جـاي ديگـر مـي         جاي ديگر، خروج مردگان را از دل خاك به خروج نباتات تش           
بيرون خواهد ريخت،   زمين در قيامت دل خود را از مردگان خالي خواهد كرد، بارهاي سنگين خود را                

گريزنـد    لرزاند مردم از هول زلزله اين طرف و آن طرف مـي             زلزلة قيامت زمين را مي    : فرمايد  و باز مي  
و از اين قبيل همه جا آيات و اخبار داللت          . گويا كه مستند ، آنها مست نيستند عذاب خدا سخت است          

هيچ كس احتمـال نـداده كـه        .  است دارد كه همين كرة زمين محل وقوع قيامت و محل خروج مردگان           
  )ع(در حديث رجعـت حـسيني       . قيامت در خارج كرة زمين باشد و مردگان به جاي ديگر منتقل شوند            

 خـروج مـن     ،شـوم   هنگام قيام قائم زمين شكافته مي شود من از قبر خارج مـي            : فرمايد  دارد كه امام مي   
آينـد، شـما را از قبـر          دوستانم مي  ي سر شما     فرشتگان باال   ، باشد  همراه خروج جدم و پدرم و مادرم مي       

تـان    كننـد و شـما را بـه منـازل و همـسران بهـشتي                كنند، گرد و غبار از صورت شما پاك مي          خارج مي 
نتيجه، آن كه بعد از دقت و تأمل آيـات قيامـت از نظـر مكـان                 ) .در كتاب بالغه الحسين     ( رسانند    مي

ي مـي   در قيامت كوه هـاي زمـين متالشـ        : گويد  ، خداوند مي  اجتماع و محل خروج مردگان ابهامي ندارد      
گردد و شما مردگان فوج فوج زنده شده  شود، پستي و بلندي هاي زمين هموار مي ا ميورثگردد، هباء من 

ـ               :اگر كسي بگويد  . شويد  به صحراي محشر وارد مي     وجـود  ه   پـس بهـشت و جهـنم چگونـه و در كجـا ب
فيت جهنم، بحث ما دربارة اين است كه زمان و مكـان و مراجـع                آن سئوالي است مربوط به كي      ،آيد  مي

  .ايجاد كنندة قيامت را پيدا كنيم
  :   و اما ابهام آيات قرآن از نظر زمان وقوع قيامت-15 

چه مسلم است اين است كه براي قيامت سال و ماه و روز و ساعت معين نشده است، بلكه همه جـا                       آن
قت قيامت را نهـي فرمـوده و گفتـه اسـت كـه علـم سـاعت و قيامـت                     آيات و اخبار توقيت و تعيين و      
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يسئلونك عن الساعه ايان مرسيها، فيم انت من ذكريها الي ربك منتهيها، بگو             . مخصوص خداوند است  
از نظـر ايـن كـه        . علم قيامت نزد خداسـت      و عنده علم الساعه،    علم به زمان قيامت به خدا مربوط است       

   نتوانسته است به رأي خود آن رارا از همه كس مخفي داشته هيچ كسخداوند علم به زمان قيامت 
رأي خود آن را ه تواند ب كسي نمي اظهار نكنند  )ع(روشن سازد، زيرا علمي را كه خداوند و ائمه اطهار 

مـي معـين    ي، يعني براي وقوع قيامت وقـت عال        اند  م پيدايش قيامت را بيان كرده     يظاهر سازد، فقط عال   
  . پس مسئله قيامت از نظر مكان وقوع  روشن وليكن از نظر زمان وقوع مبهم است.   زمانيشده نه وقت

  :  نظر انطباق به مراجع قيامت زا-16
انـد كـه در آن        در آينده زندگي بشر روزي را معرفي كـرده        ) ص( و رسول اكرم      )ع(مسلماً ائمه اطهار    

 و آن را پر از عدل و داد مي نمايد، درهاي فـرج  امام دوازدهم ظاهر مي شود، كره زمين را فتح مي كند         
و درهاي خير و بركت را به روي مردم مي گشايد، درآن روزگار صلح كامـل و نـشاط و فـرح كامـل                        

آل بـراي همـه سـاخته مـي شـود، اخـتالف        جهان بشريت را مي گيرد، يك مدينه فاضله و زندگي ايـده         
وجود مي آيد ، قدرت كفر و كفار و شياطين به           ه  مذاهب و ملل برداشته شده وحدت جهاني و مذهبي ب         

  . رسد، اهل زمين به آسمان؛ و اهل آسمان به زمين مربوط مي شوند صفر مي
پذيرد كه خـدا   آن را مي  ،  ي بدون شاهد و بينه ميان مردم حكومت مي كند           ياو به علم امامت و علم خدا      

نافق در دولت او راه نـدارد و غيـر مـؤمن در          ، رياكار و م    پذيرفته و آن را رد مي كند كه خدا رد كرده          
 رقم  برد،  بات مرگ و مرض را از بين مي       موج. رساند  ، عقل بشر را به كمال مي       دولت او پذيرفته نيست   

، اهل  شرق و غرب عالم و اهل زمين  برد رنج و زحمت را به صفر و رقم موفقيت را تا بي نهايت باال مي
، نهرهاي شير و عسل و آب زالل در سـرزمين كوفـه جـاري نمايـد،                  سازد  و آسمان را به هم مربوط مي      

منادي او هنگام مسافرت ندا مي كند كه هيچ كس با خـود آب و غـذا برنـدارد زيـرا عـصاي موسـي و                          
كـه در   اسـت   ي  ي موفقيـت هـا    ، الي آخر  كه از سنگ، چشمه آب جاري مي سازد       سنگ موسي با اوست     

  . دولت هاي پيش از او مشاهده نشده است
، دارد كـه    دگي هاي پيش از او ديده نشده اسـت        ب دولت او كه در زن     ياي از عجا    بينيم در گوشه    باز مي 

در زندگي او مردگان به زندگي برمي گردند، ظالم ها و كساني را كه محكوم به حدي از حدود اسالمي                    
انـد زنـده مـي         او بـوده   كساني كه منتظر ظهور   .رساند  كند و آنها را به سزاي عملشان مي         هستند زنده مي  

و دشمنانـشان، امـام حـسين     )ع( و دشمنان معاصر آنها و ائمه اطهـار      )ع(شوند، اولياء خدا و پيغمبران      
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العباس تماماً زنده مي شوند ، ظالم ها و مظلوم هاي زمان و تـاريخ همـه    اميه و بني    و قاتلين او و بني     )ع(
از روي همـين اخبـار بـه اتفـاق علمـاء و دانـشمندان            .يردزنده شوند و او انتقام مظلوم را از ظالم مي گ          

شـيعي واقـع    وجود آمده و مورد انكار بعضي مسلمان ها و مذاهب غير       ه  مذهب شيعه عقيدة به رجعت ب     
ست و كارهاي قيـامتي در آن محـال         ها  اين سلطنت اند آن سلطنت مانند       شده است كه آنها خيال كرده     

وچك تر از قيامت دانسته اند قيام آن حضرت را قيام صغري دانسته             ي كه قيام او را ك     يلذا علما . است
اند و ندانسته اند كه صغري در مقدمه كبري است و هر دو يكي است مانند غيبت صغري و كبري كـه                      

  .به هم متصل است 
در ابتداي مطالعه اين طور كشف مي شود كه رجعت عموميـت نـدارد، مخـصوص عـدة معينـي اسـت،                      

قت و تأمل اين طور كشف مي شود كه تمـام مردگـان از اولـين و آخـرين بـه زنـدگي                       وليكن بعد از د   
  . خرين و انبياء و مرسلين بوده استتظر تمام بندگان خدا از اولين و آگردند، او من برمي

 ضمن گزارش حوادث مربـوط بـه قيـام امـام             )ع(وجود آمده است كه ائمه      ه  مفهوم رجعت از اين جا ب     
 بعثت اموات و حيات عمومي و يا خـصوصي مردگـان             )ع( سلطنت عظيم آل محمد    و ظهور    )عج (زمان

 مردگان رجعت مي كنند     )ص(اند و فرمودند كه در سلطنت آل محمد           را هم مربوط به آن زمان دانسته      
  . و به حساب اعمال خود مي رسند

  :احاديث و آيات مربوط به حيات مردگان بعد از مرگ دو قسم است  - 17
 .دهد مانند يوم يبعثون، يجمعكم ليوم الجمع يث مطلق كه فقط از حيات مردگان خبر مياول احاد

 ايـاب الخلـق     كند، مانند   مي) ص(دوم احاديثي كه حيات مردگان را مربوط به زمان سلطنت آل محمد             
 . اليكم و حسابهم عليكم، يكرفي رجعتكم و يمكن في دولتكم و امثال آن

وجود آمده كه حيات مردگان را مقيـد بـه ظهـور            ه   از همان احاديثي ب    مفهوم رجعت در مذهب شيعيان    
 .كرده است، خواه تحت كلمه رجعت باشد يا كلمه اياب و غيرها) ص(سلطنت آل محمد 

انـد و از عنـاوين        جا افكار شيعه و مسلمين از عناوين مطلق بعثت اموات عنوان قيامـت فهميـده               اين در
ـ        كـرده  )ص ( به ايام سلطنت آل محمـد      را مربوط   مقيد كه حيات مردگان      وجـود  ه  ، مفهـوم رجعـت را ب

ميرند  زنده مي شوند و دوباره مي) ع(اند كه مردگان در سلطنت ائمه         اند و ظاهراً اين طور فهميده       آورده
اند، با ايـن كـه    و باز در قيامت زنده مي شوند، در نتبجه قبرستان را محل اياب و ذهاب مردم قرار داده                
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ان ابتدا روي يك قاعده اجتهادي حمل مطلق بر مقيد، احاديث و آيات مطلقه قيامت را حمل                 اگر از هم  
) ص(بر مقيد آن مي كردند مسئله قيامت كامالً روشن مي شد كه همان زمان سلطنت عظيم آل محمـد                    

ث با توجه به اين كه احادي     . مراجع حساب و كتاب و مراجع قيامت مردم هستند        ) ع(است و ائمه اطهار     
 روي هم    كه ذيالً مشاهده خواهيد كرد     )ص(مربوط به رجعت يعني حيوه مردگان در سلطنت آل محمد           

بينـيم قـرآن بعـد از        و با توجه بـه ايـن كـه مـي           دهد   خبر از حيات تمام مردگان مي      عموميت دارد يعني  
 حيات  زحيات مردگان ديگر موتي اثبات نمي كند و فقط حيات بعد از مرگ قائل است نه مرگ بعد ا                  

 و با توجه به اين كـه         اخبار مطلق قيامت بر اخبار مقيد       و با توجه به حمل     و باز حيات بعد از مرگ دوم      
 كرده، اين حقيقت كشف مي )ص(اخبار و احاديث عناوين ديگر قيامت را منطبق به سلطنت آل محمد 

ها به زندگي برگردند    شود كه زمان سلطنت ائمه اطهار همان قيامت است كه مردم بايستي در دولت آن              
  . و به حساب خود برسند

تأليف مرحوم فيض ( احاديثي كه داللت بر عموميت رجعت دارند زيادند، از آن جمله در تفسير صافي 
كنـد و عـين آن وصـايا در            را به كميل ابن زياد نقل مي       )ع(هاي موال اميرالمؤمنين       كه وصيت  )كاشاني

من اوبه و البد لنا فـيهم       يا كميل البد لماضيكم     : فرمايد  مي حضرت. كتاب تحف العقول نقل شده است       
اي نيست از اين كه بايد تمام گذشتگان شما به زندگي برگردند و ما آل محمد                   اي كميل چاره   .من غلبه 

چـه  رجعـت را اثبـات مـي كنـد ، زيـرا اگر             بر آنها غلبه كنيم، اين جمله از آن حضرت عموميـت             )ص(
ي گذشته پيش از كميل است وليكن منظور بشريت است، زيرا اين درست خطاب به كميل و انسان ها

ها پيش از كميل تا آدم و حوا به زندگي برگردند ولي انسان هاي بعد از كميل تا قيام             نيست كه انسان  
گردند و مي  تمام گذشتگان به زندگي بر : برنگردند، حضرت در اين حديث شريف مي فرمايد)ع(قائم 

، امام زمان اسـت كـه     باز مي دانيم كه فاتح سلطنت ائمه      و  . آنها سلطنت مي كنيم      بر )ص( ما آل محمد  
  )حديث رجعت حسيني بالغه الحسين (  كنند تمام ائمه همراه قيام او رجعت مي

لقد آتينا آل : فرمايد فرمايش حضرت در اين حديث شريف درست مثل آيه قرآن است كه خداوند مي
و آتينا هم ملكا عظيما، ما به آل ابـراهيم كتـاب و حكمـت و سـلطنتي عظـيم            ابراهيم الكتاب و الحكمه     

 تفسير شده كه با قيام )ص(اين آية شريفه در تمام تفاسير و كتاب ها به سلطنت آل محمد . ايم بخشيده
هـاي تـاريخ     تمـام زمـان هـا و انـسان          به معناي سلطنت بر    ملك عظيم . مي شود  افتتاح   )عج(امام زمان 

 را مطالبه مي كند، البته كه انتقام هر          )ع(عاي ندبه هم داريم كه آن حضرت خون همة انبياء         در د . است
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 و اين مطالبه توقف دارد بر اين كه         ي معاصر آن پيغمبر مطالبه مي كند      پيغمبري را از سلطان و قاتل ها      
البـه خـون امـام      چنـين مط   هـم . پيامبران و پادشاهان معاصر آنها زنده شوند و به محاكمه خوانده شوند             

  .  توقف دارد كه تمام قاتلين او بني اميه زنده شوند و حضرت آنها را به جزاي خود برساند )ع(حسين 
ينـا ايـابهم ثـم ان علينـا          ان ال   در تفـسير آيـه     274 جديـد ص     7 جلد   و باز حديث ديگر در كتاب بحار      

لينـا ايـاب الخلـق ثـم ان علينـا          ا : فرمايـد  السالم به خود اشاره مي كند مي        حضرت صادق عليه  . حسابهم
منظور از اياب   . و حساب آنها با ما مي باشد      ) ص( برگشت همه اين مردم به سوي ما آل محمد           .حسابهم

 حـساب آنهـا بـا مـا اسـت ، اگـر       :گويد الناس در اين حديث رجعت تمام بشر است به دليل اين كه مي           
كلمه حساب درست نيست ، زيـرا در زنـدگي   ؟ با ان در زندگي دنيا باشد منظور رجوع زندگان به ايش  

عين همين جمله را در زيـارت جامعـة         . دنيا حساب وجود ندارد ، بلكه حساب در زندگي آخرت است          
 اياب الخلق اليكم و حـسابهم علـيكم، منتظـر المـركم مرتقـب لـدوتكم              :يميخوانيم كه مي گو     كبيره مي 

ويتكم، برگشت خلق بـه سـوي شـما آل محمـد     يحشر في زمرتكم و يكر في رجعتكم و تقر عينه غدا بر       
و حساب آنها با شما مي باشد من منتظر امر شما و دولت شمايم، در زمرة شما محشور شـوم و در                      ) ص(

  . رجعت شما به دولت شما برمي گردم و فردا چشمم به ديدار شما روشن شود
          لـق بـه سـوي شـما بـر           خ :در اين جمالت مشاهده مي كنم كه رجعت عموميـت دارد ، زيـرا مـي گويـد                 

كه سران دولت ها زنده شوند       البته حسابرسي توقف دارد بر اين     . باشد  مي گردند و حسابشان با شما مي      
سـران  . زيرا كساني كه در اطاعت معاويه ها و علي ها بوده اند بايـد وضـعيت آخرتـي آنهـا را ببيننـد                        

         محاكمـه    انـد كـه پـيش از پيـروان خـود           من محض و كافر محـض شـناخته شـده         ؤها به عنوان م    دولت
معاويه ها چه وضـعي و       ز روشن شدن وضعيت سران ببينند كه      مي شوند و الزم است پيروان آنها بعد ا        

چنين جمالت و احاديثي دليلي  با يك . يوم ناتي كل اناس بامامهم:علي ها چه وضعي دارند كه فرمودند 
       بدانيم، آيا شـما كـه در آن روزگـار قـرار گرفتيـد راضـي                 اي معين   ندارد كه رجعت را مخصوص عده     

مي شويد كه شما و پدر و مادر شما زنده شوند و من و پدر و مادرم زنده نشوند ؟ آن چه براي بـشريت                 
. موت و حيات تبعيضي وجـود نـدارد       است بخصوص موت و حيات، براي همه است ، در امر زندگي و              

اي مي داند چنان كـه در يـك           وجود دارد كه رجعت را مخصوص عده      در برابر اين اخبار اگر احاديثي       
مؤمن محض و كافر محض زنده مي شوند، براي اين معني است كه زندگي آخرت و : فرمايد حديث مي
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خداونـد ابتـدا    . فوج فـوج  زنـده مـي شـوند           : هم تدريجي است، خداوند مي فرمايد     زنده شدن مردگان    
ند براي اين كه محور محاكمه هستند، مثل اين كه اگر اهل يك شهري              ك  سران كفر و ايمان را زنده مي      

با دولت بجنگد و دولت غالب شود اول سران و بزرگان آن شهر را محاكمه مي كنـد بعـداً بـه حـساب                        
وجـود  ه  من محض و كافر محض هستند كه حق و باطل ب          ؤپيروان آنها مي رسد، زيرا همين سران دنيا م        

ـ   به حق و باطل كشانده    اند و ديگران را       آورده پـس  . وجـود آمـده اسـت   ه اند و بين آنها ظالم و مظلـوم ب
اي در قبر بمانند و باز آنهـا          اي از مردگان برگردند و عده        عده )ع(دليلي ندارد كه در دولت آيندة  ائمه         

اي بياينـد و      زنده شده دو مرتبه بميرند و به قبرستان برگردنـد، قبرسـتان مـسافرخانه نيـست كـه عـده                   
اي بروند، و باز هم ما در انتظار موت امام ها و پيغمبران باشيم و براي آنها بگرييم، در زندگي دنيا                       عده

قدر مي شـود بـراي همـه         روزگاري كه حيات م    ت براي همه مقدر است و باز در آن        كه مرگ مقدر اس   
. زنـده مـي كنـد   وجود آمده مردگان را در جهت حق و باطل ه در روزگاري كه دولتي ب  . مقدر مي شود    

آيا شما حاضريد بميريد و يا افراد مربوط به شما زنده نشوند ؟ در زماني كه داروي حيات وجـود دارد                     
 )ص( ل عقلي و نقلي در زمان دولت آل محمـد         ي پس به دال   .و مقتضيات فراهم است، مرگ دليلي ندارد      

 شـاهد ايـن حقيقـت       مندرجات دعاي ندبه و احاديـث رجعـت و غيـره          . رجعت مردگان عموميت دارد     
  . است

آيد كه مردگان را زنده كرده و به حسابـشان            وجود مي ه  آينده دولت و سلطنتي ب     بينيم در   اكنون كه مي  
) ص(پرسيم پس قيامت و آخرت يعني چه ؟ آيا قيامت و آخرت همان سلطنت آل محمد     مي رسد، مي  

 كلمات قيامه و ساعت و يوم الـدين  و يا باز زندگي جداگانه اي است ؟ آيا در اخبار و احاديث          است ؟ 
 در آن دولـت بـه   ،به همان سلطنت منطبق شده يا نه ؟ بايستي مردگان زنـده شـوند    ... و يوم الحساب و     

حساب خود برسند و باز بميرند و براي قيامت مرتبه سـوم زنـده شـوند ؟ آيـا قـرآن بعـد از حيـات و                           
ن كه بعد از حيات، مرگي وجود ندارد و آنها كه كند ؟ و يا اي رجعت مردگان دو مرتبه مرگي اثبات مي

كنيم كه عناوين ساعت و قيامت و آخـرت و   اند ؟ در اين جا مشاهده مي   اند براي هميشه زنده     زنده شده 
) ع( منطبق شده كه آن دولت با قيام امام زمان           )ص(الحساب همه جا به روزگار سلطنت آل محمد           يوم

  ...شود،  افتتاح مي
شوند و بعد از زنده شدن        ميرند و مرتبه ديگر زنده مي       ط موت و حياه دارند ، يك مرتبه مي        انسان ها فق  

     مردگان دليلي براي مرگ وجود ندارد و كنتم امواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثـم اليـه ترجعـون                   
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متنـا اثتنتـين و      قـالو ا   )57طـه   (  منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخـرجكم تـاره اخـري               )26بقره    ( 
احييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فعل الي خروج مـن سـبيل ذالكـم بانـه اذا دعـي اهللا وحـده كفـرتم و ان                         

ثم يميتكم ثـم     فرمايد، و هو الذي احياكم       و نيز مي   )13مؤمن  ( يشرك به تؤمنو فالحكم هللا العلي الكبير        
قل اهللا يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الـي يـوم   : فرمايد  ، و نيز مي )65حج  ( يحييكم ان االنسان لكفور   

در آيه اول اشاره به مرگ پيش از زندگي .  )26الجاثيه (  القيامه الريب فيه ولكن اكثر الناس اليعلمون   
نمايد كه رجوع به سوي       ميراند و زنده مي      مرده بوديد زنده كرد شما را و باز مي         :دنيا كرده كه مي گويد    

گويد كـه هـر دو آيـه     كه در سورة مؤمن است نيز مرگ پيش از حيات دنيا را مي     آيه سومي   . يدياو نما 
دهند زيرا اگر دو موت بعـد از زنـدگي دنيـا     مفسر يكديگرند كه فقط دو موت و دو حيات گزارش مي   

خالف آيات ديگر است    د احيتنا ثالثاً بگويد، عالوه بر      باي ،شود  باشد حيات بعد از رجعت حيات سوم مي       
كنـد و     خداوند مردگان را براي حساب زنده مـي       . قائل نيست ديگري   مرگ   ، خروج مردگان  كه بعد از  

  .  ال يذوقون فيها الموت اال الموته االولي:بعد از رسيدگي به حساب مرگ برهاني ندارد كه فرمود
اخبار و احاديثي كه عناوين ساعت و قيامت و آخرت و اسم هاي ديگر قيامتي را بـه دولـت آل محمـد                     

الحـساب بـه روزگـار آنهـا در احاديـث             دليل انطباق يوم   : كند زياد است، از آن جمله       تطبيق مي  )ص(
 رجعت خلق به سوي ما آل محمد:  فرمود)ع(رجعت ثابت شده كه در آن احاديث و زيارت جامعه امام    

هـا  پس روزي كه انسان ها به دولـت آنهـا برگـشتند و بـه حـساب آن                 ... باشد   و حسابشان با ما مي     )ص(
  . الحساب است رسيدگي شد يوم

 اال وفي غدو سياتي غد بما اليعرفون    ) 138خطبه  (اين عبارت وجود دارد     البالغه    در يكي از جمالت نهج    
 آگاه باشيد كه فرداي قيامت، كه اين فـردا خواهـد            .ياخذ الوالي من غيرها عمالها علي مساوي اعمالها           

 از اعمـال زشـت عمـال و         ،رگ كه از سنخ ايـن واليـان نيـست          بز آن والي . دانيد  با حوادثي كه نمي   آمد  
و  )عـج (البته معلوم است كه آن والي بزرگ امـام زمـان   . كارگردانان را مؤاخذه و محاكمه خواهد نمود 

ند، زيرا فقط همان سلطنت است كه سالطين تاريخ را زنـده مـي كنـد و حـق را از                      هست )ع( ائمه اطهار 
دهـد، پـس      ت اخباري كه زنده شدن خلفاء و محاكه آنها را نشان مـي            ايشان مي گيرد، چقدر صريح اس     

و اما انطباق عنوان ساعت به دولت آنها خيلـي واضـح اسـت،              . الحساب است  روزگار سلطنت آنها يوم   
اي در قـرآن بـه        السالم با اصرار زياد هر جا آيه        ابتدا حديث معروف مفضل بن عمر كه امام صادق عليه         
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كنـيم، در كتـاب الـزام الناصـب فـي             دهد، ذكر مي     به قيام آن حضرت انطباق مي      عنوان ساعه ذكر شده   
قال مفـضل   .شود   متن عربي آن موجود است كه با ترجمه اين جا نقل مي            214 فحهصاثبات حجه الغائب    

هل للمأمول المنتظر من وقت يعلمه الناس فقال حاش هللا ان بوقت ظهوره يوقت يعلمه شيعتنا، قلـت يـا                    
و يسئلونك عن الساعه ايان مرسيها قل انمـا         « لم ذالك؟ قال النه هوا لساعه التي قال اهللا تعالي         سيدي و   

و « و هوا الساعه التي قال اهللا تعـالي         » علمها عند ربي اليجليها لوقتها اال هوا ثقلت في السموات و االرض           
ند احد، و قال فهل ينظرون اال       يسئلونك عن الساعه ايان مرسيها و قال عنده علم الساعه و لم يقل انها ع              

و ما يدريك امل الساعه تكـون       «و قال   » اقتربت الساعه و انشق القمر    «و قال   » الساعه فقد جاء اشراطها   
قريباً يستعجل بها المجرمون الذين ال يؤمنون بها و الذين امنو مشفقون منهـا و يعلمـون انهـا الحـق اال ان                   

قال يقولون متي ولـد و مـن راي و   ...قلت فما معني يمارون؟ ... الذين يمارون في الساعه لفي ضالل بعيد    
اين يكون و متي يظهر كل ذلك استعجاالً االمراهللا و شكافي قضائه و دخوالً في قدرته فقال مفـضل افـال                     

  . يوقت له وقت قال ال اوقت له وقتاً و ال يوقت له ان من وقت لمهدينا فقد شارك اهللا في علمه
  : ترجمه حديث-18

وقتي تعيين شده اسـت كـه مـردم         . براي ظهور آن امام منتظر كه مردم را به آرزوها مي رساند           : مفضل  
  .زمان ظهور او را بدانند

 .تواند براي ظهور آن امام وقت معين كند كـه آن وقـت را شـيعيان بداننـد                   پناه به خدا كسي نمي    : امام  
  . چرا وقت ظهور معين نمي شود: مفضل 

از تـو راجـع بـه سـاعت         : فرمايـد   ن كه روز قيام او همان ساعت قيامت است كه خدا مـي            براي اي : امام  
امت را ست كه ساعت قي  علم آن را فقط خدا مي داند و او         : بگو ،پرسند كه كي ظاهر مي شود       قيامت مي 

 روزي است كه تحمل آن براي اهل آسمان ها و زمـين بـسي سـنگين اسـت                   آن،. دهد  به موقع جلوه مي   
  . كنند كه چنان روزگاري ظاهر شود خيال نمي

 اي پيغمبر اگر راجع بـه سـاعت         :گويد  قيام او همان ساعت قيامت است كه خدا در آيه ديگر مي           : امام  
  . مي داند و نگفت كه ديگري هم آن علم را ست تو پرسيدند، بگو علم آن نزد خداقيامت از

مگر مـردم   : دا در آيه ديگرمي فرمايد    اي مفضل قيام آن حضرت همان ساعت قيامت است كه خ          : امام  
كدام يكـي بعـد از   م ساعت هريبگو شرايط و عال. تا روز ساعت قيامت بيشتر فرصت نظر و فكر دارند      

 اي مفضل قيام او همـان قيامـت اسـت كـه خـدا در آيـه ديگـر مـي                    : امام  . ديگري در حال وقوع است    
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ايمان با شتاب به سوي آن مي روند و با            ن بي نزديك باشد كه بدكارا   چه مي داني شايد قيامت      : فرمايد
داننـد   خواهند ولي اهل ايمان كه به وقوع آن اعتقاد دارند از وقوع آن روز ترسانند و مي               عجله آن را مي   

كساني كه در ساعت قيامت شك دارند بدانند كـه زيـاد   . كه قيامت حق است و حتماً ظاهر خواهد شد  
: امـام  .  من معناي يمارون في الساعه در ايـن آيـه شـريفه چيـست    اي موالي: مفضل  . از حقيقت دورند  

آن امام اگـر هـست كجـا     .  كي بوده كه آن امام متولد شده و چه كسي او را ديده             :يعني مردم مي گويند   
كي ظاهر مي شود و از اين قبيل گفتاري كه دليل شك و شبهة آنها در قيامت است در قـضا و                      . هست

. كننـد   خواهند، در كار خـدا مداخلـه مـي          حضرت را با عجله مي     عت قيام آن  قدر الهي شك دارند و سا     
نـه ، مـن وقـت    : امـام   . يـد ي، مي شود كه وقت ظهور او را معـين فرما          مفضل اصرار مي كند ، موالي من      

هركس مدعي شود كه بـراي ظهـور او وقـت           ،  شود    كنم هرگز وقت آن معين نمي       ظهور او را معين نمي    
 كه  كنيد  در اين حديث شريف مشاهده مي     . داند  را در علم مخصوص خدا شريك مي      كند خود     معين مي 

داننـد     منظور از ساعت قيامت در قرآن روز قيام قائم است، همه مـي             :فرمايد  حضرت اصرار دارد و مي    
 و كتاب تفـسير صـافي       182و باز در همين كتاب صفحة       . كه ساعت يعني قيامت، قيامت يعني ساعت        

 عالمـت هـاي سـاعه قيامـت را بـه            )ص ( دريك حديث طوالني حضرت رسول اكرم      )ص(سورة محمد 
م آخرالزمـان را نقـل كـرده از         يـ كند كه هركس از علماء عال       عنوان اشراط الساعه براي سلمان ذكر مي      

فرمايد كه همة ايـن        در توضيح اشراط ساعه مي     )ع(روي همان حديث گفته است، حضرت امام صادق         
دولت مهدي همان ساعت است كه پيش : است يعني) ص (ر امر دولت آل محمدعالمت ها پيش از ظهو

پـيش از قيامـت   ) ع(شود، بديهي است كه اگر حادثـة  ظهـور مهـدي         ي پيدا مي  يآن چنين عالمت ها    از
باشد درست نيست كه عالمت هاي قيامت را ذكر كنند و آن قيام عظيم را خبر ندهند و عـالوه داللـت                      

مفاسد بعد از قيام آن حضرت در روزگار سلطنت آنها ظاهر بشود، بـا ايـن كـه در                   كند كه همه اين       مي
« هـاي آن را بـه نـام           پس آن قيام همان ساعت و قيامت است كه نشانه         .دولت آنها فسادي وجود ندارد    

م آخرالزمـان   يـ اند، معناي پيغمبر آخرالزمـان و عال        و به نام عالمت قيامت بيان كرده      » م آخر الزمان  يعال
شود، نهايت از نظر اين كه قيام آن حضرت متصل به زنـدگي دنيـا                 عني زماني كه به قيامت منتهي مي      ي

است مانند اتصال طلوع صبح به روز و شب بعضي از عالمت هايش شبيه زندگي دنيا و بعضي شبيه بـه                 
 :فرمايـد   لو لم يبق من الدنيا اال يوم واحد مـي          ،مناسبت درحديث مشهور  به همين   . زندگي آخرت است  
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شود و دنيا را پر از عـدل و            امام زمان در آن يك روز ظاهر مي        ، باقي بماند   دنيا ازاگر يك روز هم كه      
حـالي كـه مـردم مـشغول بـه       شـود، در   قيامت بغتـه واقـع مـي    :گويند  دانيد كه مي    كند و شما مي     داد مي 

ت پـس قيـام آن      سـ دنياد كه قيامت و آخـرت متـصل بـه           كن   چه اين ها داللت مي     ،كارهاي دنيا هستند  
آخرين زندگي كه به رهبري اوليـاء خـدا و پيغمبـران        : زندگي آخرت يعني  . ستحضرت متصل به دنيا   

آيـد، مـردم را دو مرتبـه بـه زنـدگي              وجود مي ه  آيد، در آن رهبري است كه مدينه فاضله ب          وجود مي ه  ب
  . گيرد  ميگرداند و به مقاصد عالبه مي رساند، عدل و امنيت سراسر جهان را برمي

 والـذين   لـزام الناصـب، در تفـسير آيـه شـريفه           در ا  ،)عـج (و اما تطبيق يوم الدين به قيام آن حـضرت           
 تصديق به روز دين يعني تـصديق        . يصدقون بقيام القائم     :فرمايد مي) ع(امام باقر    يصدقون بيوم الدين  

 را مربوط به قيامت مي دانند       صد و سي آيه قرآن را كه مردم آنها         به روز قيام قائم، در اين كتاب يك       
پس همه اين احاديث داللت دارد كه روز قيام او          .  نموده است  )ع(از طريق روايات منطبق به قيام امام        

  . الدين است يوم
 ال تعـاد و     در حديث مشهور  ) ع(و اما تطبيق كلمة آخرت به قيام آن حضرت و ظهور سلطنت حقه ائمه               

 نحـن االيـام مـا       :فرمايـد  السالم مي    نقل شده، امام هادي عليه    ) ص(كرم  االيام فتعاد يكم كه از پيغمبر ا      
ه رسـول اهللا يكـشنبه        ايام، ما هستيم تا آسمان ها و زمين برپاست، پـس شـنب              .قامت السموات واالرض  

 است كه انسان هـاي وابـسته بـه          )عج(روز جمعه امام قائم     : فرمايد  تا اين كه مي    رخي آ الاميرالمؤمنين  
ا  مي كند، فال تعادو هم في الدنيا فيعادوكم في االخره، پس دشمني نكنيد بـا ايـشان در دنيـ                    حق را جمع  

 آنها هستند كه سران اهل عـالم و تـاريخ را            .)عيون االخبار صدوق    ( كه دشمني كنند با شما در آخرت        
ت عظـيم   در دولت خود جمع مي كنند به زندگي بر مي گردانند و محاكمه مي نمايند، اين اسـت سـلطن                   

و اما تطبيق آيات وعداهللا و يوم الموعود اين آيات همه جـا             . گيرد   كه بشريت را فرا مي     )ص(آل محمد   
تطبيق به قيام آن حضرت شده و يكي از القاب آن حضرت موعود است، در سـورة رعـد، خداونـد مـي       

حـف العقـول اسـت    در ت . كفار هميشه در جنگ و كوبندگي هستند تا اين كه وعدة خدا برسـد           :فرمايد
جنگ تعطيل نمي شود مگر روزي كه خورشيد از مغرب طلوع نمايـد             : فرمايد امام باقر عليه السالم مي    

جز ايمان واقعي قابل قبول نيست كـه ايـن روزي    ه  آورند وليكن ب    در اين موقع تمام اهل عالم ايمان مي       
در آن تمـام بنـدگان خـدا بـه          پس روز قيام آن حضرت يوم الموعود است كـه           . است كه قائم قيام كند    

ال ينفع نفس ايمانها را تطبيـق بـه قيـام آن              جمله ،)ع( در اين حديث امام باقر    . هاي خدا مي رسند     وعده
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ايمان آن روز فايده ندارد بايد قبل از آن ايمـان           : فرمايد كند و مي    حضرت و طلوع شمس از مغرب مي      
 25 در همـان  الـزام الناصـب ص    ، انساب بينهم يومئذ و اما تطبيق يوم يتفخ في الصور فال   .آورده باشند 

وقتي كه قائم ما قيـام كنـد        :  مي فرمايد  نفخ صور بعد از بياناتي دربارة     ) ع(امام موسي ابن جعفر      .است
اين است معناي آيه يـوم  . آورد وجود مي ه  كند، وراثت ديني و ايماني ب       وراثت حسبي و نسبي را لغو مي      

. كنيم كه آن روز را نفخ صور مي دانند اب بينهم يومئذ و ال يتسائلون مشاهده مييتفخ في الصور فال انس   
و اما تطبيق يوم القيامه به قيام آن حضرت، اين را مي دانيم كه آن حضرت وقتي قيام كند دنيا را فـتح     

، رسـد   كوبد و عمر همه مذاهب مختلفـه بـه آخـر مـي              نمايد، تمام قدرت هاي مذهبي و مملكتي را مي          مي
آيـد، در آن      اي در عـالم بـه وجـود مـي           شود، وحدت ديني و عقيده      اختالفات جهاني و ديني برداشته مي     

اي كـه     هر آيـه  . ) ع(موقع تمام كره زمين يك مذهب است، آن هم اسالم و قرآن به رهبري ائمه اطهار                 
آيد، منظـور از      وجود مي ه  شود، وحدت جهاني ب     دهد كه اختالف برداشته مي      در قرآن روزي را نشان مي     

كنيم در قرآن چنين روزي را كه عمر دولت ها و مذهب ها               مشاهده مي . آن روز قيام آن حضرت است     
در آيـة  . يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون:  قيامت ناميده است مانند آيه  به آخر مي رسد،   

تو بر كساني كـه كـافر بـه تـو هـستند             پيروان  : فرمايد  مي) ع( از سورة آل عمران به حضرت عيسي         49
كنيـد و مـن در        كنند تا روز قيامت، وقتي قيامت رسيد همـه بـه سـوي مـن رجـوع مـي                    برتري پيدا مي  

پيـروان عيـسي تـا روز قيامـت بـر كـافران برتـري        : فرمايد در اين آيه مي .كنم  اختالفات شما حكم مي   
وز قيـام آن    ي وجود ندارد، پس در اين آيـه ر        دانيم بعد از قيام آن حضرت عيسويت        دارند، با اين كه مي    

 مـسلمان هـا و اهـل        )ع(ي كه منظـور از پيـروان حـضرت عيـسي            ي و اگر بگو   حضرت را قيامت ناميده   
ايمانند جواب اين است كه برتري اهل ايمان بر كفر اختصاص به پيش از قيامت و بعـد قيامـت نـدارد            

لت مسيحند كه فقط تا روز قيامت وقـت دارنـد و            ي معين كند، منظور خود م     يكه براي آن برتري انتها    
 ماننـد يهـود و مـشركين    ،هـستند ) ع(ملت هـايي كـه كـافر بـه عيـسي      ما االن برتري ملت مسيح را بر        

  . اند بينيم كه چگونه دنيا را قبضه كرده مي
قيامـه  و اذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الـي يـوم ال  : فرمايد آية ديگر دربارة ملت يهود است كه خداوند مي     

كند كه آنها را بـه   خداوند تا روز قيامت كساني را مسلط مي ) سوره االعراف ( من يسومهم سوء العذاب     
عذاب هاي سخت شكنجه كنند، البته منظور از قيامت در اين آيه قيام آن حضرت اسـت زيـرا بعـد از                      
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عـد از قيـام آن      قيام آن حضرت يهوديتي وجود ندارد كه شكنجه ببيند و عـالوه داللـت مـي كنـد كـه ب                    
دانيم در دولـت آن       حضرت باز هم يهودي باشد، اگر قيامت بعد از قيام آن حضرت باشد يا اين كه مي                

  .رهبري ائمه مذهبي وجود ندارده جز اسالم به حضرت ب
الدين و     مثل ساعت و آخرت و قيامت و يوم          ت رجعت و انطباق صريح آيات قرآن      پس به دليل عمومي   

آن حضرت افتتـاح    و يوم الحساب به قيام آن حضرت معلوم مي شود كه روز قيام              يوم ينفخ في الصور     
 رجعت ائمه و انبياء و حضرت عيـسي بـه دولـت آن حـضرت همـان قيامـت و                     قيامت و آخرت است ،    

. رسـند   كنند و به جزاي اعمالشان مي       ، مردگان رجعت مي    آخرت است كه به حساب رسيدگي مي شود       
ه ك  چنان،كنندگان به دولت آن حضرت بداند  د كه قيامت را بعد از رجعتو اگر هم اخبار ديگري باش

اثبات كند دليلي در كتاب خدا و احاديـث صـحيحه           را  اين اخبار بعد از حيات مردگان دو مرتبه موت          
ندارد و هم برخالف قضاوت عقل است كه مردگان زنده شوند به جزاي اعمالـشان برسـند و بعـد از آن                    

 قبر براي حساب و كتاب است، هركس زنده شود و از قبر بيرون آيـد مـي دانـد كـه                      خروج از . بميرند
 قتـل مجـازاتي و      ،كند براي حساب زنده شده است و اگر اخباري در دولت آن حضرت قتل اثبات مي              

وقتي كه احاديث صـراحت دارد كـه قيـام آن           ،  قصاصي است كه بعد از قصاص دوباره زنده مي شوند           
  . شود ازم قيامت هم كه رفع موت است اثبات ميحضرت قيامت است لو

اي است طوالني كه در آن دورة بشريت بايد مراحل مختلفـي              نهايت قيامت و زندگي آخرت يك دوره      
  . را ببيند تا به انتها برسد ، لسان مختلف اخبار بيشتر ناظر به آن مراحل مختلفه است

ـ            علماء مذهب شيعه در ارتباط قيام آن حضرت به رجعت            ه و قيامت بحـث اجتهـادي و كتـاب علمـي ب
اند بلكه مرحوم عالمة  مجلسي ره و صاحب الزام الناصب و ديگران فقط اخبار راجـع بـه             وجود نياورده 

آوري نمـوده و گـاهي روي اخبـار مختلـف قـضاوت هـاي            قيامت و رجعت و قيام آن حضرت را جمـع         
آوردند، اخبار و آيات را به يكديگر مربوط  ميوجود ه اند، اگر بحث اجتهادي در اين جا ب مختلفي كرده

  . آمد وجود نميه مي نمودند حقيقت مطلب معلوم بود و تفكيكي در اعتقاد به رجعت و قيامت ب
انـد و     داران آنهـا دانـسته      بيشتر علماء قيام آن حضرت و سلطنت او را مانند قيام پادشاهان دنيا و زمام              

ـ       ا شايسته نديده  روي اين فكر قيام و سلطنت آن حضرت ر         حـساب بـشريت برسـد و       ه  اند كه بتوانـد ب
 كـه    با چنان تجهيزات عجيب و غريـب       )ع(دانم در شعاع سلطنت ائمه اطهار       وجود آورد، نمي  ه  قيامت ب 

 بگيرنـد،  رجعت حسيني در كتـاب بالغـه الحـسين،   مطابق نص حديث مي توانند جلو مرگ و مرض را      
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وجود آورند، اهل زمين را بـه   ه   به اذن خدا از زمين و آسمان ب        مردگان را زنده كنند، آن همه بركات را       
اهل آسمان و اهل آسمان را به اهل زمين مربوط كنند، زمامداران تاريخ و پيغمبران را به اذن خدا زنده              

شـير و عـسل جـاري سـازند، ديگـر چـه نقـص و                و محاكمه كنند، اوضاع خلقت را تغيير داده نهرهاي          
  .  به زمان بعد موكول شودماند كه كسري باقي مي

ل سـريع ديگـر     يكنند و با راديو و تلويزيـون و وسـا           خودتان فكر كنيد، اآلن به كرات آسماني سفر مي        
بيند و با او حـرف مـي زنـد در صـنايع               اند، شرقي، غربي را مي      تمام شهرهاي دنيا را به هم مربوط كرده       

وقتي كه آن حضرت ظاهر شود و كـرة زمـبن را            اند،    طبي و صنايع ديگر خود را به مرز اعجاز رسانيده         
     مـردم را چطـور اداره  ،كند ؟ طب و بهداشت او چگونه اسـت  لي مجهز مييفتح كند مردم را به چه وسا     
باشـد   ل ماشيني مردم را اداره كند كه مانند دولت هاي پيش از خودش مي يمي كند ؟ اگر به همين وسا      

و شوروي كه در دولت آن حضرت استخدام شوند و كارهـاي            و باز هم خوشا به حال مهندسين آمريكا         
دهند، و اگر هم مردم را به قهقرا برگرداند به اسب و شتر مربـوط كنـد كـه آن هـم             ماشيني را انجام مي   

محال است، آن چطور فرجي است كه مردم را از ماشين و طياره سواري بـه شـتر سـواري برگردانـد ،                     
ز يشود و جا ندگي ماشيني و استفاده از نيروي برق و آتش  تمام ميبلكه با ظهور آن حضرت عمر اين ز

هم نيست كه مردم را به قهقرا برگرداند، پس بر مبناي قاعدة يداهللا فوق ايديهم  بايستي زندگي بهتـر و                     
تر بسازد، و باالتر از اين زندگي ماشيني و قدرت هاي اتمي يعنـي زنـدگي اعجـازي و اسـتفاده از                        عالي

م الهي و ارادة آني و كن فيكوني خداوند متعـال و معنـاي اسـتفاده از ايـن قـدرت هـا يعنـي                اسماء اعظ 
زيرا مشاهده مي كنيم كه آيات و اخبار در زمان سلطنت آن حضرت يك تحول همه        . سازندگي بهشت 

  . جانبه طبيعي جهاني و انساني قائل است
  : شريف شرايط اختصاصي حكومت امام عصر عج اهللا تعالي فرجه ال-91
 طلوع خورشيد از مغرب و ايمان تمام اهل زمين در مقابل اين آيـت بـزرگ و قبـول نـشدن ايمـان                        -1

 فقط طمع و يا قدرت آن حضرت آنها را وادار به تـسليم كـرده اسـت، راه نيـافتن منـافق و                        كساني كه 
 را از خـود      هركسي )ع(رياكار در دولت آن حضرت، حكومت به علم واقعي خود، به دليل اين كه امام                

  . سازد ي است كه زندگي او را از زندگي دنيا ممتاز مييشناسد، قضايا او بهتر مي
   خنثي شدن نيروهاي آتش در مقابل اراده آن حضرت زيرا اراده او باالتر از قدرت اتمي است، يعني -2
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  .ارادة كن فيكوني
ه افراد وابسته به آن حضرت  پيدايش طي االرض و طي السماء به معني برتري بر طياره و موشك ك-3

  .با اراده به هرجا كه بخواهند بروند
 و  )ع( و ائمـه     )ص(و ظهور اصحاب كهف و حيوه مردگان و ظهور انبيـاء            ) ع( نزول حضرت عيسي     -4

جنـاب، زيـرا ظهـور  عـدل كامـل توقـف دارد كـه                 سالطين و خلفا و محاكمه تاريخي در سـلطنت آن         
  . مردگان شريك جرم، زنده شوند

چه در تمام كرة زمين هواي        تعادل در قواي طبيعت و تفسير وضع سال و ماه شمسي و قمري چنان              -5
روزي كـه بخواهـد در   ، و هركس در هرجـا و هرجـور مـي خواهـد           معتدل بيرون از سرما و گرما باشد،        

  .اختيارش قرار گيرد
چنـان كـه     ذيـه، هـم   د ميكرب ها و حشرات و حيوانات مو       ن از بين رفتن موجبات مرگ و مرض مان        -6

            در حديث رجعت خود و اصحابش كه توأم با قيام آن حضرت اسـت               السالم  عليه حضرت سيدالشهداء 
 هـيچ زمـين     ،ثم ال يبقي علي وجه االرض مقعد و المبتلي اال و كشف اهللا بالئه بما اهل البيت                :  فرمايد مي

 كنـد    گيري و بال را برطرف مي       ميناهل بيت آن ز   وسيله ما   ه  ي باقي نماند جز اين كه خدا ب       يگير و مبتال  
ي بدتر از پيري و زمين گيري نيست ، در زماني كه داروي احياء مردگان پيدا شده و                  يالبته كه هيچ بال   

  . وجود آمده دليلي ندارد كه زندگان بميرند و جوانان پير شونده داروي ضد پيري و زمين گيري ب
 و انهار من عسل     :فرمايد  همان صفت بهشت است، خداوند مي       جاري شدن نهرهاي شير و عسل كه       -7

كه در پشت كوفه جاري مي شود، اما به قرائن ديگر عموميت دارد، : اخبار و احاديث مي گويند. مصفي
زيرا تمام كرة زمين شهر سلطنت آن حضرت است، و شايد كه لحن خصوصيت بعض اخبـار در كوفـه                    

  آن داير شده و علوم از منبـع علـم اميـر المـؤمنين              مت امام در  اين است كه اولين شهري است كه حكو       
  .  استمنشعب گشته

  . رفع اختالف به وحدت جهاني در شعاع واليت علي ابن ابي طالب عليه السالم-8
 ارتباط جهان آفرينش و اهل زمين و آسمان به يكديگر بدون واسطه امثال راديـو تلويزيـون، زيـرا                    -9

ع كفار ندارد و با دردست داشتن قدرت اعجاز احتياجي به صنعت ماشيني             آن حضرت احتياج به صناي    
  . نيست

   كفار در محروميت كامل قرار مي گيرند، قدرت تهيه شربت آبي ندارند، فقط در دايرة عذاب ها -10
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اند بايد حـبس باشـند، طبـق نـص احاديـث              وجود آورده ه  ي كه پيش از ظهور آن حضرت ب       يو آتش ها  
ره عذاب خود فرار كنند زمين و       ي يخرج ايديهم صفرا و اگر بخواهند از دا        ،رسد  صفر مي زندگي آنها به    

  .) حديث احتجاج امام حسن با معاويه ( ره برمي گردانديآسمان دو مرتبه آنها را به همان دا
 رؤيت فرشتگان و حشر آنها با مردم، كه منظور از سجده مالئكه، تسخير عوامل و قـواي طبيعـت                    -11

آيـد، زيـرا فرشـتگان عوامـل سـازنده            وجود مي ه   در اثر اين تسخير صنايع اعجازي و ارادي ب         است كه 
  . آفرينش هستند

 كه ضـمن رجعـت امـوات    )ع( اجتماع تمام انسان هاي تاريخ در سلطنت آن حضرت و ائمه اطهار             -12
 آن  .هود ذلك يوم مجمـوع لـه النـاس و ذلـك يـوم مـش               :بيان شد كه امام در وصف آن روز مي فرمايد         

هركس خـود   : گويد  دهد و مي    سلطنت مدينة فاضله و شهر با بركت است كه خداوند در قرآن وعده مي             
و جعلنـا   . را از طريق تكامل و كسب فضيلت و انسانيت به آن شهر برساند از تمام خطرات ايمن است                 

سوره ( ليالي و اياماً آمنين بينهم و بين القري التي باركنا فيها قري ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها
  .)السبا

البته راه ورود به آن شهر تكامل ايمان و فضيلت است، او وقتي كه ظاهر شود و دولت خود را تشكيل                     
مانند امام هاي قبلي نيست كه هركسي بتواند خـود را بـه او برسـاند و در محـضر او بـار يابـد و                          ،  دهد  
نزديك شود ، قرب به او قرب        فضيلت و ايمان مي تواند به او          هركس به مقدار   ياناً بر او چيره شود ،     اح

توانيد  باشد ، از همان راهي كه مي توانيد به خدا نزديك شويد مي بعد از خدا ميبعد از او ُست و ُبه خدا
                            .به او نزديك شويد

  
   محمد علي صالح غفاري  - اوال و آخرا و انا العبد  الحمدهللا
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	خداوند زندگی دنيا را برای کلّ بشريّت از هبوط آدم تا قيام قائ
	اگر بخواهند ميوه های خوب و مرغوب و يا باغ های منظّم داشته با
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	با اين كه گناه كاران امّت و انسان هاي جاهل و نادان آن حضرت ر
	پيغمبر اسلام هم همين طور در برابر ظلم و گناه مردم و تجاوز آن
	مسلمانان در كيفيّت رفتار ائمه اطهار با دوستان و دشمنان بسيار
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	12- اثبات اين كه قيام امام زمان (عج) قيامت است:
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	و باز حديث ديگر در كتاب بحار جلد 7 جديد ص 274 در تفسير آيه ا
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	اكنون كه ميبينيم در آينده دولت و سلطنتي به وجود ميآيد كه م
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