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مقدمة درس

غیبتبا(الشریففرجهتعالیاهللعج)زمانامامامامتدورة
آن،ازپس.انجامیدطولبهسال69کهشدشروعکوتاهی
.داردادامهتاکنونکهشدآغازطوالنیغیبتی

:بدانیمخواهیممیدرسایندر
چیست؟(عج)زمانامامغیبتعلت.1
ییاوروهدایتراخودپیروانچگونهغیبت،دوراندرایشان.2

کنند؟می
داریم؟هاییمسئولیتچهغیبتدوراندرما.3
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پیش از امامتشان چگونه بود؟( عج)زندگی امام عصر 

در.ق.ه255سالشعباننیمةجمعه،دمسپیدهدرما،امامدوازدهمین،(عج)مهدیحضرت
عسکریحسنامام.کردمیزندگیبزرگوارشپدرکناردر.ق.ه260سالتاوشدمتولد«سامرا»
حفظد،داشتنویقتلبرتصمیمکهعباسیحاکمانگزندازراایشانمدت،ایندر(السالمعلیه)

ونزدیکیارانازبعضیبهراایشانبود،حاکمانجاسوسانوهانیرومحاصرةدرکهآنباونمود
.کردمیمعرفیخودازبعدامامعنوانبهودادمینشانخوداعتمادمورد



پس از امامتشان چگونه ادامه یافت؟( عج)زندگی امام عصر 

.شدآغاز(عج)مهدیامامامامت،.ق.ه260سالدر(ع)عسکریحسنامامشهادتازپس
سالاتکهغیبتیاول.استداشتهغیبتدودارد،ادامهتاکنونکهخودامامتابتدایازحضرتآن

یمخفزندگیکهاینبادوره،ایندرامام.شودمینامیده«صغریغیبت»وکشیدطول.ق.ه329
وبودارتباطدرخودپیروانباپیوستهاعتماد،موردوصمیمییارانازنفرچهارطریقازاماداشت،

.اندبودهمعروف«خاصنواب»و«اربعهنواب»بهبزرگوارشخصیتچهاراین.کردمیرهبریراآنان
هب:فرمودونوشتاینامهایشانبرای(عج)عصرامامنایب،آخریندرگذشتبهماندهروزشش

بودنطوالنیدلیلبه.شودمیآغازغیبتدوممرحلةونیستجانشینیویازپسخداوند،فرمان
.نامندمی«کبریغیبت»راآنغیبت،ازدورهاین
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م 
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ی 
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(

(عج
.ق.ه255جمعه، نیمة شعبان سال : تاریخ تولد

سامرا: مکان تولد

.ق.ه260سال : تاریخ شروع امامت

.سال زندگی مخفیانه که فقط بعضی یاران نزدیک و مورد اعتماد ایشان را می شناختند5

که از طریق نواب اربعه با مردم ارتباط داشتند( سال69. )ق.ه329تا 260از سال : غیبت صغری

.هجری آغاز شد و تاکنون ادامه دارد329از سال : غیبت کبری



نقش مردم جامعه در شهادت امامان چه بود؟

بودندهگرفتدستبهراحکومتغاصبانهوظالمانهعباس،بنیوامیهبنیحاکمانکهاستدرست
باوودندبشدهحاکماناینتسلیممردمبیشترامابودند،امامانرساندنشهادتبهاصلیعامالنو

ورهدآنمردماگر.دادندنمیانجامرامنکرازنهیومعروفبهامروظیفةوکردندنمیمبارزهآنان
،بزرگوارانآنوگرفتمیقراراماماناختیاردرخالفتکردند،میمبارزهظالم،حاکماناینبا

مالکصحیحمسیردربشریجامعةوخواندندمیفراعدلوتوحیدسویبهرامردمپیشازبیش
.رفتمیپیش



چیست؟( عج)علت غیبت امام مهدی 

حدیتایازدهمودهمامامبهنسبتعباسبنیحاکمانگیریسختشده،نقلتاریخدرکهطورهمان
صلی)رپیامبازکهاخباریازآنانزیرابودند؛دادهقرارکاملمحاصرةدررابزرگوارانآنکهبودیافتهشدت

.بودندمطلعبود،رسیدهامامانسایرو(سلموآلهوعلیهاهلل
عنوانبهرا(عج)مهدیاماموبودندگفتهسخنمردمباخودجانشیندوازدهدربارة،(ص)اکرمپیامبر

و(ع)علیامیرالمؤمنین.بودکردهمعرفیجهاندرعدلبرپاکنندةوظلمعلیهکنندهقیاموامامآخرین
یبنحاکمانرو،اینازبودند؛کردهیاددارد،خداجانبازکهکهمأموریتیوحضرتآنازنیزامامانسایر

ویرهذخآخرینخداوندرو،ایناز.برسانندقتلبهتولدمحضبهرا(عج)موعودمهدیتابودنددرصدعباس
دنشفراهمتاویابدادامهغیبتپردةپسازوجدیدشکلیدرامامتتاکردپنهانهانظرازراخودحجت

نهاتنهکهیابدمیادامهقدرانغیبتاین.باشدپنهانهانظرازجهانیحکومتتشکیلبرایشرایط
یداپراالهیحجتآخرینوجودازکاملمندیبهرهوظهوردرکشایستگیجهانیجامعةبلکهمسلمانان،

.کند
اهانسانستمگریعلتبهخداوند،اما.ماندنمیخالی(امام)خداحجتاززمین»:فرمایدمی(ع)علیامام

.«سازدمیبهرهبیمیانشاندرحجتوجودراازآنانگناه،درشانرویزیادهو



وند         احوال            چیه              امتی  خدا
مگر آنکه آن قوم احوال خویش

دگرگون    نخواهد    کند     مدتی
بخواهد دگرگون نماید ز شیپ



تدبر در قرآن

.اندنعمتدادندستازعاملمردمخود:آیهمفهوم
آیهپیام

.دهدمینعمتانسانبهابتدادرخداوند.1
عمتنازمندیبهرهوشایستگیسرکشی،وگناهانجامباانساناما.2
میانسانازرانعمتخداونددلیلهمینبهو(علت)دهدمیدستازرا

.گیرد
ییرتغبرمقدماوست،رحمتازبرخاستهکهخداونددادننعمتپس.3

.باشدمیاوست،غضبازبرخاستهکهنعمتتغییرومردمرفتار
خودشانجامعههایانسانکهاستاجتماعیسنتیکاین.4

.کنندمیمشخصراسرنوشتشان
جامعهمردمرفتارمعلولجامعه،مردمسربلندیوعزتیاهالکت.5

.است
زمین،رویبرخداوندحجتمورددر(ع)علیامامحدیثوآیهاین.6

هاینعمتاززمینرویبرالهیحجتوجودزیرااندمفهومهم
.خداست

نعمتدادندستازعلتانفال،سورة53آیةدرخداوند
.استکردهبیانراها

یرتغیاست،کردهارزانیقومیبهکهرانعمتیخداوند»
تغییرراخودوضعخودها،آنکهآنمگردهدنمی

«.داناستوشنواخداوندکههمانا.دهند
:کنیدکاملرازیرهایعبارتآیهایندرتفکربا
درستدادهآنهابهخداوندکهرانعمتیمردماگر.1

.............................................نکنند،استفاده
جامعه،یکسربلندیوعزتیاهالکتساززمینه.2

................................................

.خدا آن نعمت را از آنان می گیرد

.رفتار خود مردم همان جامعه هستند
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تند  ، می خواس(علت)علیه ظلم مطلع بودند( عج)و امامان دربارة قیام مهدی موعود ( ص)حاکمان بنی عباس چون از سخنان پیامبر
.را به محض تولد به قتل برسانند( عج)امام عصر

(معلول( )عج)دالیل غیبت امام عصر

(علت)در خطر بودن جان ایشان از گزند حاکمان عباسی 

(علت)ستمگری انسان ها و زیاده روی شان در گناه 

(علت)عدم شایستگی انسان ها در بهره مندی از ظهور حجت الهی(: معلول()عج)دلیل تداوم غیبت امام زمان 

(  سلماناننه فقط م)تازمانی ادامه می یابد که شرایط برای تشکیل حکومت جهانی فراهم شده و جامعة انسانی ( عج)غیبت امام عصر 
.شایستگی درک ظهور و بهره مندی از حجت الهی را داشته باشد



چیست؟( عج)درک صحیح از معنای غیبت امام زمان 

انددهنامی«غایب»جهتآنازراامامکهکنیمتوجهبایدابتداغیبت،عصردرامامرهبریدرستدرکبرای
کهندهستهاانسانایندیگر،عبارتبه.نداردحضورجامعهدرکهایننهاست،«غایب»هانظرازایشانکه

.استخبربیمردموضعازونیستمردمبیندرایشانکهایننهبینند،نمیراامام
:فرمایدمی(ع)علیالمؤمنینامیر

رود،میمختلفنقاطبه...کندمیعبورهاخیابانومعابرازدارد،حضورمردممیاندرخداوندحجت»
ندایوالهیوعدةوحضورزمانکهاینتا...کندمیسالممردمجماعتبروشنودمیرامردمسخن

.«اوستپیروانوعلیفرزندانشادیروزروز،آن!هان.رسدمیفراآسمانی



را توضیح دهید؟( عج)مقام والیت معنوی امام زمان 

رتحضآنروایناز.یابدمیکاهشغیبتعصردرامامازمندیبهرهایشان،بودنغایبدلیلبه
نآظاهریوالیتوحکومتامکاننهدوره،ایندر.اندکردهتشبیهابرپشتخورشیدبهراخود
مینهبرای.ایشانتوسطدیناحکامومعارفتعلیمودرسجلساتتشکیلامکاننهوهستامام
ممردمردمبینبودنظاهربهنیازمندکهشودمی«معنویوالیت»بهمنحصرمندی،بهرهاین

حبانموشیعیانویژهبهومستعدافراداست،آگاههاانساناحوالازخداونداذنبهایشان.نیست
بهاینامهدر(عج)عصرامام.سازدمیبرخوردارخویشمعنویهایامدادوهاکمکازراخویش

:فرمایدمیاسالم،بزرگعلمایازمفید،شیخ
.«نیستمخفیوپوشیدهمابرشمااوضاعازچیزهیچوآگاهیمشمااحوالواخبارازما»

حلافراد،باطنیهدایت.استمسلمانانیاوروحافظسرپرست،(عج)عصرامامنیزاکنونهم
رایبدعاودرماندگانازدستگیریها،رویدادایپارهازدادنخبرعلما،علمیمشکالتازبعضی

امامآنیاریازکهافرادیبسیارندچه.استحضرتآنهایرسانییاریازهایینمونهمؤمنان،
.بشناسندراایشانکهآنبدونشوند،میبرخوردار



ود؟در دوره غیبت چگونه انجام می ش( عج)رهبری امام عصر 

لمانانمسحقیقیرهبریبلکهنیست،(عج)عصرامامرهبریعدممعنایبهغیبت،دورةبنابراین،
طورهمانکنند؛نمیحسرارهبریاینعادیهایانسانامااست؛ایشانعهدةبهنیزاکنونهم
راالمعشب،اگر.کنندنمیمشاهدهویابندنمیدرراابرپشتخورشیدفوایدهاانسانبرخیکه
برزنیابرپشتخورشیدوجودنعمتکهاستزمانآننکند،طلوعگاههیچخورشیدوگیردفرا

.شدخواهدروشنهمگان
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.در زمان غیبت در جامعه حضور دارند و از احوال مردم آگاهند( عج)امام زمان .  در مقابل ظهور است، نه حضور ایشان( عج)غیبت امام عصر 

به خورشید پشت ابر( عج)مشابهت های امام عصر 

.بهره می برند( در قالب والیت معنوی)در زمان غیبت( عج)مردم از وجود امام عصر 

غیبت روزی پایان می یابد و ظهور امام حتمی است؛

.همان طور که خورشید قطعا از پشت ابر بیرون می آید

در زمان غیبت انجام نمی شوند،( عج)مسئولیت های مرجعیت دینی و والیت ظاهری امام زمان 

اما افراد مستعد با اذن خداوند از والیت معنوی ایشان بهره می برند

به شیخ مفید( ع)در مورد حضور حجت الهی در میان مردم و نامة امام زمان ( ع)حدیث امام علی 

.و حضور ایشان در جامعه دارند( عج)هر دو اشاره به والیت معنوی امام عصر



تدبر در قرآن

قرآن کریم در برخی از آیات دربارة آیندة زندگی انسان ها در زمین 
.سخن گفته است و وعده هایی داده است



تدبر در قرآن

انخداپرستمبناهمینبرزیرااست،الهیحکمتبیانگرآیهاین.1
.بودخواهدپیروزحقزمین،آیندةدرکهدارنداعتقاد

:دهدمیوعدهصالحمؤمنانبعضیبهخداوندآیهایندر.2
زمیندرجانشینی(1
زمیندرآنهارضایتمورددیناستقرار(2
امنیتبهترسوبیمتبدیل(3
شرکنابودیوخداپرستش(4

اهلکهدارندرازمینبرحکومتوجانشینیشایستگیکسانیتنها.3
.باشندصالحعملوایمان

.یافتخواهداستقرارجهاندرآیندهدرکهاستدینیاسالم.4

الحصمؤمنانحکومتباتنهاجهاندریکتاپرستیوامنیتایجاد.5
.استممکن

ندیاحکاماجرایبرایحکومتتشکیلضرورتمفهمومآیهایندر.6
.استشدهبیان

.دارد(عج)مهدیحضرتحکومتروزبهاشارهآیهاین.7

صالحعملوآوردهایمانکهشماازکسانیبهخداوند
درجانشینراآنانکهاستدادهوعدهاید،دادهانجام
راکسانیآنانازقبلکههمانطوردهد،قرارزمین

،پسندیدهآنانبرایکهرادینشانودادقرارجانشین
لمبدامنیتبهراامیدشانوترسوبیموسازدمستقر

شرکچیزیبهوبپرستندمرا[دیگرکهایگونهبه].سازد
.نورزند



تدبر در قرآن

وزرگبنعمتبیانگرزمینمستضعفانبرخداوندمنت.1
آنهابهکهاستزمینوراثتوپیشواییارزشمند
.بخشیده

اینمبنایبرواستالهیحکمتبیانگرآیهاین.2
.شودپیروزحقزمین،آیندةدرتاکردهارادهخداوند

درراآنانکهاستاینمستضعفانبرخداوندمنت.3
.اندزمینوارثانآنهاودادهقرارپیشواوامامزمین

ومنهیمنتزمین،مستضعفانبرخواهیممیما
وارثانراآنانومردمپیشوایانراآنانو

.دهیمقرارزمین
زمیندرمستضعفانسرنوشت:آیهمفهوم



تدبر در قرآن

عقیدةبهتوجهباکهاستالهیحکمتبیانگرآیهاین.1
.گرددمیپیروزحقزمین،آیندةدرخداپرستان

رازمینوراثتوعدةصالحوشایستهبندگانبهخداوند.2
.دهدمی

ورزبدربودخواهندزمینوارثانشایستهبندگانکهاین.3
.استشدهبیاننیز(ع)موسیتوراتو(ع)داوود

.داردوجودنیزادیانسایردرمنجیبهاعتقاد.4

الحصبندةکهدارندرازمینوراثتشایستگیکسانیتنها.5
.باشندخدا

کهگفتتوانمیپسشده،نوشتهتوراتازپسزبورکتاب.6
رسیدهنبوتبه(ع)موسیحضرتازپس(ع)داوودحضرت

.است

[توراتدر]ذکرازپسزبور،درکهراستیبه
ارثمنشایستةبندگانرازمینکهایمنوشته

.برندمی
زمیندرشایستهبندگانسرنوشت:آیهمفهوم



برای هر در آیات قبل بیندیشید و بگویید چه آینده ای
یک از موارد زیر بیان شده است؟

مؤمنین صالح

مستضعفین

بندگان شایسته

دین حق

.زمین را به ارث می برند

.جانشینان خداوند در زمین خواهند بود

.در زمین مستقر می شود

.پیشوای مردم و وارث زمین خواهند بود



اعتقاد سایر ادیان دربارة موعود و منجی چیست؟

ادیاندرمنجیوموعود
الهیطرحیکاز،(تاریخآیندةدرباطلبرحقپیروزی)الهیوعدةتحققبرایالهی،پیامبران

آمادهبشریجامعةروزیاماخواهند،نمیمستکبرانگرچهکهکنندمیاعالمآنان.اندگفتهسخن
حکومتیوکندمیظهورخداوندجانبازشدهتعیینولیورهبریکوشدخواهدحقپذیرش
.دهدمیتشکیلجهاندرعادالنه

ویزاپسخاتم،پیامبرجزپیامبری،هرتعلیماتامااست،الهیپیامبرانهمةاصلیعقیدةاین
ومتحکتشکیلوظهورچگونگیبهمربوطهادگرگونیاینازیکیشد؛دگرگونیدستخوش

ومتحکبرقراریبرایخداولیظهوروتاریخپایانبودنالهیاصلدرهمهوجوداینبا.بودجهانی
.دارندنظراتفاقجهانی



چیست؟( عج)اعتقاد اهل سنت و شیعیان دربارة حضرت مهدی 

اسالمدرموعود
ظهورا،هانسانمنجیآخرالزماندرکهداریمعقیدهالهیادیانسایرپیروانمانندنیزمسلمانانما

نسلازکهاست(عج)مهدیاماممنجی،این.رساندخواهدعدلنهایتبهراجهانوکردخواهد
.باشدمی(ص)اکرمپیامبر

حضرتو(ص)اکرمپیامبرنسلاز«مهدی»امامکهشدهتأکیدسنتاهلحدیثیهایکتابدر
.ستانیامدهدنیابههنوز(عج)مهدیامامکهمعتقدندآنانالبتهاست،(علیهااهللسالم)فاطمه

هاانسانمنجیوموعوداطهار،ائمهو(ص)اکرمپیامبرصریحسخنانبربناکهمعتقدیمشیعیانما
ادامهخودحیاتبهخداوند،خاصتوجهباواست(ع)عسکریحسنامامفرزندوامامدوازدهمین

.دهدمیتشکیلرااسالمجهانیحکومتوکندمیظهورخداونداذنبهکهاینتادهدمی



ر  و اعتقاد به زنده بودن ایشان و حضورشان د( عج)مشخص بودن بودن پدر و مادر امام زمان 
جامعه، چه فوایدی دارد؟

دبخواهنفریبکاریماجراجویاناگرکهداردرافایدهاین،(عج)زماناماممادروپدربودنمشخص
نمیراآنهافریبهوشیار،مردموشوندمیشناختهزودیبهکنند،معرفیموعودمهدیراخود

.خورند
:داردرازیرفوایدجامعهدرایشانحضوروحضرتآنبودنزندهبهاعتقاد

سویازویابندمیخودبرناظروحاضرراخودامامسو،یکازحضرت،آنپیروانکهایناول
ارندبگذمیاندرصمیمیدوستیهمانندخودامامآنباراخودهایخواستهتوانندمیآناندیگر،

.کنندتالشایشانرضایتآوردندستبهبرایو
برخوردارایشانمعنویوالیتازوامامهایهدایتازگوناگونهایصورتبهجامعهکهایندوم
.گرددمی



مسئولیت های منتظران

اکنون ببینیم ما دوستان و پیروان حضرت
چه وظایفی در دوران غیبت داریم؟



د؟در عصر غیبت ضرورت دار( عج)چرا تقویت معرفت و محبت به امام عصر 

امامبهمحبتومعرفتتقویت-1:منتظرانهایمسئولیت
دستبهرامعرفتیچنینکهآنانوترندمهربانمؤمنانبراینیزمادروپدرازاماموپیامبر
همةیمعرفضمنسخنانیدر(ص)اکرمپیامبر.دارنداماموپیامبربهبیشتریمحبتاند،آورده

:فرمایدمی(عج)عصرامامدربارةامامان،
ووالیتکند،مالقاتاورضایتموردمسلمانیوکاملایمانحالدرراخدادارددوستکسهر»

.«بپذیردرا(عج)عصراماممحبت
ظهور،هنگامبهایشانداریحکومتشیوةباآشناییالهی،پیشگاهدرامامجایگاهشناخت
بهمحبتومعرفتدرمؤثرعواملازمعصومینسخناندرایشانهایویژگیوصفاتباآشنایی

.هاستتردیدرفتنبینازو(عج)زمانامام



تفکر در حدیث

حدیثنکات
.کندمیبیانرا(عج)زمانامامشناختلزومحدیثاین.1
کسیاگراست؛جاهلیتهماناسالمازپیشمردمزندگی.2

الاصگویی،(علت)نکندپیرویاوازونشناسدرازمانشامام
.(معلول)بردمیسربهجاهلیتهماندرونشدهمسلمان

هایحکومتپذیرشعوضدرواماموالیتپذیرشعدم.3
تجاهلیدارند،طاغوتیوظالمانهفرمانرواییکهاسالمیغیر

.است
.استجامعهدراماموجوداسالموجاهلیتاصلیتفاوت.4
ابرجحدیثباواستامامشناختاهمیتبیانگرحدیثاین.5

مفهومهمپردازد،میامامانمعرفیبه(ص)پیامبرآندرکه
.است

یقمصادازاستجاهلیتبهبازگشتهمانکهامامنشناختن.6
.باشدمی«اعقابکمعلیانقلبتم»عبارت

ودبیندیشیحدیثایندرقبل،توضیحاتبهتوجهبا
:استفرموده(ص)پیامبرچرابگویید

.استمردهجاهلیمرگبهنشاسد،راخودزماناماموبمیردکسهر

دینی،مرجعیت)رسالتگانةسههایقلمروتداومزیرا:پاسخ
شودمیانجامامامتشکلدر(معنویوالیتوظاهریوالیت

ووکرددنخواهپیرویاوازنشناسدراخودزمانامامکسیاگرو
ازعمال،نکندپیرویاوازونشناسدرازمانشامامکسیاگر

کهچیزیهمانماند،میبهرهبی(ص)اکرمرسولرسالت
.بودندمواجهآنباجاهلیتعصردرمردم



در عصر غیبت به چه معناست؟( عج)پیروی از امام عصر 

(عج)عصرامامهایفرمانازپیروی-2:منتظرانهایمسئولیت
رسول.ندکتبعیتایشانازوباشدخودامامپیروغیبت،عصردرکهکندمیتالشحقیقیمنتظر

:فرمایدمی(ص)خدا
.«باشداوپیرونیزقیامازپیشکهحالیدربرسد«قائم»حضوربهکهکسیحالبهخوشا»

جملهازهاطاغوتبامقابلهودیناجتماعیوفردیاحکامبهعملدین،عالمانبهمراجعه
ه،نمونعنوانبه.هستندآنانجامدنبالبهحضرتآنپیروانکهاست(عج)زمانامامدستورات

امامازرویپیعالئمازیکیستمگرحاکمانکردنبرکناروغیبتعصردراسالمیحکومتتشکیل
.است(عج)عصر



چیست؟( ع)در سخن امام علی ( عج)ویژگی های یاران امام عصر 

ظهوربرایجامعهوخودکردنآماده-3:منتظرانهایمسئولیت
آنارییبرایسربازیراخودوکندمیتلقیامامیاریبرایباشآمادهعصرراغیبتعصرمنتظر،
وشوداندازطنینجهاندر(عج)امامندایاستمنتظرلحظههراو.آوردمیحساببهحضرت

.فراخواندحقبهپیوستنبرایرامردم
:فرمایدمیکنند،میبیعتامامباکهکسانیدربارة(ع)علیامام

وشنامداهلباشند،دامنپاکنکنند،خیانتامانتدرکهکندمیبیعتآنهاباشرطاینباامام»
آزاراحقنبهراکسینبرند،هجومایخانهبهنکنند،خونریزیوستموظلمنباشند،زشتکلمات
بهد،نپوشنفاخرهایلباسنشوند،سوارقیمتگرانهایمرکببروباشندزیستسادهندهند،
بهشند،ننوشرابنباشند،رانیشهوتدنبالنکنند،ستمیتیمانبهنکنند،تجاوزمردمحقوق
.«دنماینجهادشایستگیبهخداراهدرو...نکننداحتکاررامالوثروتکنند،عملخودپیمان



باشند؟داشتهراحقیقیمنتظربرای(ع)علیامامتوسطشدهبردهنامهایویژگیتوانندمیکسانیچه
اشندبداشتهفعالحضوریحقجبهةدرباطل،وحقدائمینبردواجتماعیهایفعالیتصحنةدرامام،آنظهورازقبلکهکسانی

.ندباشپروراندهخوددرراپاکدامنیونفسعزتشجاعت،همچونهاییویژگیبرون،ودرونشیاطینمقابلدرایستادگیباو
کرد؟خواهندعمل(ع)موسیقوممانند(عج)عصرامامظهورروزدرکسانیچه

بهظهورروزردباشد،نداشتهحضورمستکبرانعلیهطلبانحقنبردصحنةدروکندسردعاوگریهباتنهاغیبتعصردرکهکسی
.«نیمنشیمیجااینمابجنگید،وبرویدپروردگارتوتو»:گفتخواهد(عج)مهدیامامبه(ع)موسیقوممانندآمادگی،عدمعلت

چیست؟شیعهجامعةپویاییعوامل
:استبودهوابستهعاملدوبهتاریخطولدرشیعهجامعةپویاییاند،گفتهشناسانجامعهبرخیکهطورهمان

ایثاروشهادتبرایآمادگیعاشورا،بهاعتقاد:سرخگذشتة.1
(عج)عصرامامپرچمزیرجهان،درعدالتگسترشوظالمانسرنگونیبرایانتظار:سبزآیندة.2

چیست؟(عج)عصرامامیارانظاهریهایویژگیوتعداد
(ص)اکرمپیامبریارانتعدادبهنفر،313یاراناینمرکزیهستة.انداسالمیتمدنسازندگانوجهانیتحولپیشتازانامام،یاران

راامامیارانبیشترکهاستآمدهاحادیثدرچنینهم.اندزنانازآنانازنفر50(ع)باقرامامفرمودةبهبناکههستندبدرجنگدر
.دهندمیتشکیلجوانان



چرا انتظار فرج از برترین اعمال عصر غیبت است؟

(عج)امامظهوربرایدعا-4:منتظرانهایمسئولیت
باداران،دینبرایواقعیگشایشوفرجزیرااست؛غیبتعصراعمالبرترینازخودبودن،انتظاردر

.شودمیحاصلحضرتآنظهور
:فرمایدمی(ع)مؤمنانامیر

خداوند،دنزهاکارترینمحبوبکهبدانیدونشویدمأیوسالهیلطفازوباشیدالهیفرجمنتظر»
.«استفرجانتظار
.است(عج)عصرامامظهوربرایدعاانتظار،اینالزمة



نگاهی به جامعة مهدوی

مدعیانوالهیغیرهایمکتبهمةازجهانمردمکهکندمیظهورزمانی(عج)عصرامام
هایلداند،کردهواقعیمنتظرانکهتبلیغیباو.اندشدهناامیدجهاندرعدالتبرقراری

انطرفداروامامندایکههمینمردمبیشتر.استشدهجلبالهیمنجیآنسویبهمردم
درظالمانومستکبراناما.شتابندمیحضرتآنسویبهشوقباشنوند،میراایشان
میتشکیلامامجهانیحکومتوخورندمیشکستنهایتدرکهایستندمیاماممقابل
اینمیاندر.یابدمیتحققانبیااهدافهمة(عج)عصرامامحکومتتشکیلبا.شود

.کنیممیاشارهآنموردچندبهاهداف



عدالت گستری در جامعة مهدوی چگونه انجام می شود؟

:فرمود(ص)اکرمپیامبر
جوروظلمکهاینازبعدکرد،خواهدپرعدلوقسطازرازمینخداوند(عج)عصرامامظهوربا»

.«باشدشدهپر
.نداردوجودمستضعفطبقةومستکبرطبقةفقیر،قطبومرفهقطبمهدوی،جامعةدر

:فرمایدمی(ع)باقرامام
دادهزکاتاوبهتاشدنخواهدپیدانیازمندیکهکندمیبرقرارمساواتمردممیانچنانآن»

.«شود



آبادانی سرزمین ها در جامعة مهدوی چگونه خواهد بود؟

وعراقبینهایسرزمیناگرکسیمثال،برای.گیردمیفراراهاسرزمینهمهآبادانی،وبرکت
.دیدخواهدخرموسرسبزراهمهبپیماید،است،کویریحاضرحالدرآنازبسیاریکهراشام



شکوفایی عقل و علم در جامعة مهدوی چگونه محقق می شود؟

به(عج)زمانامامکهایویژهتوجهولطفباواستآدمیانهایعقلشدنکاملزماندوراناین
.شودمیکاملآنانعقلکند،میهاانسانهمة



امنیت کامل در جامعة مهدوی چگونه برقرار می شود؟

دیگرسمتبهتنهاییبهومردیازنروز،وشبعالم،غربیاشرقازکسیاگردوران،آندر
.نیستخبریدیگرانثروتواموالدزدیازوکندنمیترسوناامنیاحساسکند،حرکت



ت؟ثمرات فراهم شدن زمینة رشد و کمال برای همه انسان ها در جامعة مهدوی چیس

.استفراهمافرادهمةتکاملورشدهایزمینهمهدویجامعةدرکهاینتر،مهمقبلمواردهمةاز
رخواهخیونمایندتقدیمجامعهبهصالحفرزندانکنند،بندگیراخداتوانندمیبهترهاانسان

وبهترده،کرتعیینآنهابرایخلقتدرخداوندکههدفیبههاانسانترتیب،بدین.باشنددیگران
.رسندمیترآسان



:کندمینجواگونهاینخودبا(عج)زماناماممنتظرومشتاق

:کهگویدمیسخنجامعهوخودآمادگیعدمازو

ماندیم                                                                                           رد رغبت سخت خویش تنها ماندیمعمری ست هک از حضور او جا 
مامیی  هک       رد    غیبت     کبری   ماندیماو منتظر    است   ات      هک        ما          ربگردیم                                                                      

یازده             بار            شمردیم         و یکی    باز     کم استقطعه          گمشده ای       از       رپ       رپواز           کم             است                                            
سرباز کم استهکاین همه آب هک جاری ست هن اقیانوس است                                                                       رعق شرم زمین است  



اندیشه و تحقیق



ت؟از دیدگاه قرآن کریم، آیندة تاریخ از آن چه کسانی اس

:پاسخ
یروزیپومستضعفانحاکمیتباهمراهواستخداوندشایستهوصالحبندگانآنازتاریخآیندة
.باشدمیباطلبرحقجبهة



ظر دارد؟منتظر بودن به انتظار، چه تأثیر هایی بر شخصیت فرد منت

:پاسخ
درجهاندرهدفاینروزیکهداردیقینوشناسدمیراخودآرمانوهدفمنتظرانسان(الف

معهجاتاکندمیتالشهدفیچنینبهجامعهرسیدنبرایهموارهروایناز.یابدمیتحققجهان
کهاستبانشاطوفعالفردیمنتظرانسانروایناز.شودترنزدیکهدفآنبهقدمیکچندهر

.داردزیباایآیندهبهامید
یبرامنتظرفردپساست،ایشانبهمحبتومهررویاز(عج)زمانامامانتظارکهآنجاییاز(ب

یارانرةزمدرکهکندپیداهاییویژگیوصفاتکندمیسعیوکندمیتالشایشانرضایتجلب
.بگیردقرارحضرت



.«باشندمنتظران مصلح، خود باید صالح»: این جمله را تحلیل کنید

:پاسخ
اعمالانجامباوکندشروعخودازبایدابتدااستجهانیمصلحوموعودمنتظرکهشخصییعنی
فراهمظهورزمینةتانمایدآمادهجهانیجامعةاصالحوموعودآمدنبرایرادیگرانوخودصالح
.شود



پایان

امیدواریم این ارائه مورد توجه 
.شما قرار گرفته باشد


