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 استاد سید جواد بهشتی یازدهمجلسه 
 عاشورا و مهدویتموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
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 رابطۀ عاشورا و انتظار

 به آن می که حتی دشمنان ما یالعاده مهمموضوع فوق گو کنیم.و گفت در این برنامه دربارۀ عاشورا و مهدویتی خواهیم م
ی عوامل بقاء شیعه و پیروز »یک کنفرانسی برگزار کردند تحت عنوان  ،در پایتخت اسرائیل ۶۷۹۱ها در سال اسرائیلی پردازند!

ها آن را همان سال در من .چاپ شده است فارسی وعربی  ،آلمانی، محصول آن کنفرانس به انگلیسی .«انقالب اسالمی ایران
کند، یک بال دو بال پرواز میای است که با به قول بعضی، شیعه پرنده ا و انتظار.ل، دو عامل است: عاشور ترین عاماصلی .خواندم
 انتظار. یک بال سبز و ،شهادت سرخ
نهم امام  سلاز ن علیه السالم امام مهدی علیه السالم فرزند امام حسین علیه السالم است. احادیث زیادی داریم که امام مهدی 

ه نتیجخواهیم یم و میاهمهم آورد دهایی را برای پیوند این دو واقعۀکو  دقیقه نشانه ۰۲. ما در این می باشندحسین علیه السالم 
سیاهی  ،پوشیمسیاه می ،گذاریموقت می ،کنیمماه محرم خرج می درعلیه السالم بگیریم ما که افتخار داریم برای حسین بن علی 

 .ثیر بگذاریمأتتوانیم ها میآخرالزمانیدر سرنوشت ما  ؛ارتباط داردبا آخرالزمان این  ؛دهیمآبرو میو پول  و ،ریزیمک میاش ،زنیممی
یکی  ،کشدآه می یکی ،گیردیکی پرچمی را به دوش می ،گویدیکی شعر می: های حسینی استبرپا شدن خیمه آن ثیراتیکی از تأ
 ...گویدمی یکی سخنو  ،دهدغذا می

که عزاداری برای ساالر شنید هایی زمزمه ،حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران همان سال اول انقالب
لیه عخط اصلی را سید الشهدا  «!محرم و صفر بود ۀپیروزی ما در سای: »فرمود آنگاه ،تعطیل کنند وخواهند حذف شهیدان را می

د وجود پیونبین عاشورا و مهدویت است.  خواهان حسینای خون «یالثارات الحسین»ن امام زمان شعار یارا ،به ما یاد دادالسالم 
 بنیا»ه ۀ کسانی کهم ،غافل شونداز انتظار امام زمان نباید  ،کنندخدمت می علیه السالم کسانی که برای امام حسین ۀهمدارد، 

  .گویند باید یک سهمی در محرم داشته باشندمی «حسنال
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َ
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 ،«استدر امت جدم  هدف من اصالح: »ندفرمود ،نداز مدینه که بیرون آمد .اصالح ؟چه بودعلیه السالم هدف امام حسین  
َل امام زمان  رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ  . آورندبشری تشریف می ۀهم برای اصالح در جامع فی  لشَّ
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َل  در رکاب امام زمانتا جمعی هم منتظرند  ،جمعی در کربال به شهادت رسیدند رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ  ؛رسندبه شهادت ب فی  لشَّ
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ْ
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جاست ک« أ

ِتَل »مایند:رمی فاسراء  از سورۀ ۳۳ آیۀامام باقر علیه السالم در تفسیر  ؟خواهد خون شهید کربال را بگیردروری که میسآن 
ُ
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ِه ُسل امام باقر  .مدهیاو منطقی قرار می خواهو خونما برای ولی « ِلَوِلِیَّ

 «.شندمی بامنظور این آیه علیمها السالم و امام مهدی  حسین بن علی:»علیه السالم فرمود
دیث در ح اینگونه و ...؛ دهندبه کعبه تکیه می فرمایندامام زمان علیه السالم روزی که ظهور میکه اید هشنید حتمًا شما

َل نده صدا و تصویر امام مهدی مردم جهان به صورت ز  ۀهم :خوانیممی رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ سخن  .ندبینشنوند و میرا می فی  لشَّ
 !جهانیان یاهشدار « ُم القائِ  ا اإلماُم أنَ  العالِم  أال یا أهَل : »می فرماید ،شودشروع میعلیه السالم امام با مظلومیت امام حسین 

 ٱ َی دِّ َج  إن  » ،ام م قیام کنندهمن اما
ْ
 یَ ْر ُع  وُه ُح رَ الم َط علیه الس   نیْ َس ُح ل

ً
ه د این که امام زمان علینفرمایرگان ما میبز. «انا

االن  .را می شناسد علیه السالم معلوم می شود جهان آن روز امام حسین ،برداسم میعلیه السالم السالم از جدش امام حسین 
در نیویورک نام  ؛چند کیلومتر پرچم یا حسین به دست دارند ،اروپا قلبدر  ،در شهر لندن ،زنیسینه شود یک دستۀماه محرم که می

  .شناخته شده است علیه السالم بن علیحسین 
 .هستمعلیه السالم کند من فرزند حسین در اولین سخنرانی خود اعالم می علیه السالم امام زمان

نی»خواهیم که از خدا می ما چند بار در زیارت عاشورا
َ
ْن َیْرُزق

َ
َب ثارَِک » وانیمخمیزیارت در  ؛خدایا روزیم کن «ا

َ
تو را  خون« َطل

َل  در رکاب امام مهدی« هدیَّ َمَع ِاماٍم م   » ،کنمجویی پی رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ ه در رکاب امامی ک «َمَع ِاماٍم َمْنُصورٍ » ،فی  لشَّ
  .شودیاری می

  !این پیوند عاشورا و مهدویت است
َم اللُه :»رسند این جمله را بگویندامام باقر علیه السالم فرمود خوب است شیعیان روز عاشورا وقتی به هم می

َ
 أعظ

ُ
وَرنا ُج ا

ا»، زیاد بفرمایدعلیه السالم خداوند پاداش ما را به خاطر عزاداری برای حسین  «بُمصاِبنا ِبالُحَسیِن  نا و ایَّ
َ
خداوند  «ُكمَو َجَعل

اِلبیَن  »، ما راقرار بدهد ما و ش   .دهدقرار علیه السالم خواهان خون حسین از خون «ثاِرِه لِ  ِمَن الطَّ
 ران یک سال قبلعزیزی از ملت ای !پا ننشینیم را نگرفتیم از علیه السالم ن بن علیتا انتقام حسی ،این پرونده را جدی بگیریم

ها سال بگذرد شاید ده ،و هستندا مسلمانان دنیا همه به دنبال انتقام و ملت عراق ،ملت ایران ،به شهادت رسیده «شهید سلیمانی»
َل  زیر پرچم مهدی و خوانیم که زیر رکاب مهدیدر اینجا می . اماخواهی ادامه داشته باشداین خونو  رِ لٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ  .فی  شَّ
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 ارَباط امام حسین و امام زمان علیهما السالم در ادعیه و زیارات

َل برای امام زمان علیه السالم امام حسین در حدیث داریم شب تولد  ؛خیلی جالب است رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ  و دعا کنید فی  لشَّ
َل  شب تولد امام زمان رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ ید این آدابی که به کنبح را نگاه یفات. مرا بخوانیدعلیه السالم زیارت امام حسین  فی  لشَّ

 !وجود داردها در آن حکمت ،دانهما یاد داد
ِف َشْهرٍ  !ترین شب عالم استشب قدر که حساس 
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َك الُحَجِة بِن »است: امام زمان دعا بهدو تا از اعمال شب قدر یکی  ؟کنیمدر آن شب چه کار  .سال ۰۲ حدوداً  ُهَمَّ ُكْن ِلَوِلِیَّ
ََّ
الل

 .می باشد زیارت ساالر شهیدان ؛ و عمل دیگرسحرگاه شب قدر است وارد شده استیکی از جاهایی که و  «الَحَسن
کرده که  ا نقلبرای ماین جمالت را از امام مهدی علیه السالم  ۰۹۰صفحه  ۳۳عالمه مجلسی در کتاب شریف بحاراالنوار جلد  

َل امام مهدی  رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ ُهوُر » :داردعرضه میعلیه السالم به جدش امام حسین  فی  لشَّ ِني الدُّ َْ َر خ 
َ
ِئْن أ

َ
ل
َ
اگر  «ف

 »روزگاران عمر مرا به تأخیر انداخت،
ْ
َك ال َِ ِني َعْن ُنْصَر

َ
ُدوُر َو َعاق

ْ
ُكْن ِلَمْن َحا»دهم، که من به تو نصرت  نشدو « َمق

َ
ْم أ

َ
َرَبَك َو ل

 
ً
 َو َمَساًء » -کنم؟ حاال من چه کار می -من با دشمن تو بجنگم، که نشد و « ُمَحاِربا

ً
َك َصَباحا ْنُدَبن 

َ َ
َل
َ
ام بر تو هر صبح و ش «ف

  !گریممی
 

 گریه بر امام حسین علیه السالم
لیه السالم عالعابدین نزی گویم ما یک شباهتی با اماممیعلیه السالم ها باالی منبر به عنوان نوکر امام حسین من گاهی وقت

َل ما یک شباهتی با امام زمان و  ،داریم رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ  .است المعلیه الس و آن اشک ریختن برای امام حسین ،داریم فی  لشَّ
 شاید سی ،هاست من سال !واهد کردخداوند به خاطر این شباهت حتمًا نظر لطفی به ما خ هر چه هم بدی داشته باشیم، حال

 :شدخواندند که اینطور شروع مییک سرودی می ،ها قبل از منبر منرفتم که آندر یک هیئتی منبر میکه محرم ها سال است 
 تو را صدا حسین ،ز نای دل زنیم    به بزم یا حسین ،به هر صباح و شام

خسته  معلیه السال از گریه کردن برای امام حسین ،شناسدتاریخ را میو امامی که زمان  ،علیه السالم یعنی اینکه امام مهدی
 !...گریمهر صبح و شام برایت میآن هم  ،در طول سالبلکه  ،هامحرم نه ،نه سالی یکبار !شودنمی
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 رجعت امام حسین علیه السالم و یاران ایشان در دوران ظهور
نی بعد یع «رجعت» .است «رجعت»کنیم ن صحبت آ دربارۀکه ما نرسیدیم  وجود دارد و مهدویتمباحث یکی از مفاهیمی که در 

مام ا چند حدیث داریم که .کنندسالم همکاری میالشوند و با امام مهدی علیه از ظهور امام زمان علیه السالم کسانی زنده می
را به اصحاب شب عاشو ،بن علی جدمحسین : »امام باقر علیه السالم فرمود ؛ببینید. ها هستندآن حسین و شهدای کربال از جملۀ

ة» :خود فرمود أبِشُروا ِبالَجن 
َ
َواهّٰلل» ،بشارت باد به بهشت« ف

َ
ی، بعَد ما َیجری علینا ف

َ
عال ََ  ماشاَءالله 

ُ
ما نمُکث بعد از  «إن 

ن ا را بیروخداوند م« ثم یخرجنا الله»،بعد از شهادت ما ،رسیم، به شهادت میاین چند ساعت دیگر ما بیشتر اینجا نیستیم
اكم»، آوردمی تقم من فین»، کند قائم مای ظهور میوقت «حین یظهر قائمنا» ،آوردرا از قبرها بیرون می و شما اصحابم «وأیَّ

ت کنندگان یکی امام حسین علیه السالم و دیگر اصحاب حضرت عجستمگران. از جمله ر از گیرد و مهدی انتقام می «الظالمین
 است.
ود شخواهم بود که زمین شکافته میمن اولین کسی : »امام حسین فرمود ،در حدیث دیگری که عالمه مجلسی بیان فرمودند 

 «.مکنو رجعت می
 
 ال و هم در ركب امام زمان علیه السالمبهم در كر  «آرزوی شهادت»

َل شهادت در رکاب امام مهدی  هم ،شهادت در کربال را آرزو کنیدهم اند به ما گفته رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ ربال در مورد ک .را فی  لشَّ
 » :خوانیمهای مختلف مینامهدر زیارت

َ
 فأ» ،ای کاش ما هم با شما بودیم !شهدای کربال یا« مکُ َع َم  ُت نْ كُ  نی  تَ یْ یا ل

ً
فوز فوزا

 
ً
  .رسیدیمبه آن رستگاری بزرگ می و رسیدیمما هم به شهادت می« عظیما
 ...است م داده شدهآرزوی شهادت کنار شهیدان کربال به ما تعلیپس 

نِ  َو »:دیگرعبارت و  
ْ
ْعَواِنهِ  یاْجَعل

َ
ْنَصاِرِه َو أ

َ
ُمْسَتْشَهِد  ِمْن أ

ْ
 هدیمرا از پروانگان وجود امام م !پروردگارا «هیْ َد یَ  َن یْ بَ  َن یَو ال

َل در رکاب مهدی و از کسانی که علیه السالم از یاران امام مهدی  علیه السالم، رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ رسند یبه شهادت م فی  لشَّ
 .قرار بده

 ...ظهور هنگامۀآرزوی شهادت در  و آرزوی شهادت در عاشورا
یوندی عمیق وجود پبین عاشورا و بین مهدویت  :سواد کمی که داشتیم بگوییم م خیلی خالصه به اندازۀه خواستینامر ما در این ب

 . دارد
 

َل  ادعیه و معارف مهدوی   هّٰللٱَعج 
َ
ل
 
َعا َرَجُه  ی  ََ

َ
رِ ٱف  فی  لش 

خواهیم د میخداون . ازبیان کنیمت ادر این جلسو اعتقاد ما به آن حضرت خیلی معارف دارد که ما نرسیدیم الم السامام زمان علیه 
اد قلب مبارک امام زمان علیه السالم را از ما ش و دهدو نور برای ما قرار  موجب خیر و رشد ،با اینکه خیلی کم بودنداین گفتگوها را 

  .دهدهای ما را از یاران امام زمان علیه السالم قرار بچه و کند
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، این هزار و چند صد صفحه صفحه باشد ۹۲۲شاید هر جلد  ،نوشته پرصفحه کتابکه دو جلد است  عالمییک ان در اصفه
َل کتاب دربارۀ امام زمان  رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ  می باشد. «القائم ءدعافی مکیال المکارم »اسم کتاب . ش دعا استتمامکه  فی  لشَّ

دعای ندبه  یدرو؟ بخواهید بدانید چه تکلیفی دارید. میاندقرار داده را در دل دعا تکالیف ما بیشترِ  ،امامان ما و یعنی پیامبر عزیز ما
اد امام در بیشتر دعاها ی ید!انو خدعای سمات ب یدبرو !یدبخوان دعای فرج و دعای عهد ؟درا بفهمی رسالت خود دخواهیمی .یدانو خب

َل با امام مهدی  نبست عهد و ،کمک خواستن از امام مهدی ،شفیع قرار دادن امام مهدی ،امام مهدی هالتجا ب ،مهدی  هّٰللٱَعجَّ
رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ   .وجود دارد فی  لشَّ

 انماه رمضو  ،ماه شعبان، ماه رجبکه هم  االن مخصوصا - انجام دهیمکنم یکی از کارهایی که من از شما عزیزان تقاضا می
 هّٰللٱَل َعجَّ مثاًل زیارت امام زمان  ،تصمیم بگیریم همین دعاهایی که در مفاتیح هست - دعا و نیایش است و عبادت بهارِ  ،است
رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  ود مثل زیارت آل یاسین یا آن دعایی را که خ ،کندای زیاد سفارش میه خامنهلکه رهبر عزیز انقالب آیت ال فی  لشَّ

َل امام زمان  رِ ٱَفَرَجُه  ٰی َتَعٰالَ  هّٰللٱَعجَّ گر ا  یا دعای عهد که حدیث داریم ؛«عةااللهم ارزقنا َوفیق ط» ،خواندهر روز می فی  لشَّ
 ،کندوند او را زنده میخدا ،بل از ظهور امام زمان علیه السالم از دنیا برودکسی چهل روز متوالی دعای عهد را بخواند حتی اگر ق

  دهد.در روزگاری که امام ظهور بفرماید در رکاب حضرت قرار می
 یک ،کتاب مفاتیح است . دیدند باالی سر اوحضرت امام در جماران از دنیا رفت ،رحمت خدا به روح بلند حضرت امام خمینی

 ۶۹یعنی  ،امروز خوانده ۰۳ من با دست خط خودشان نوشته بودند ؛است عهد عایدکاغذ را باز کردند دیدند  ،آن است بینغذی کا
  است. روز تا چهل روز مانده

رونا که الل  ءشاان- .شوددعای عهد پخش می ۀاین صدا و زمزم تکرار کنید. خوشبختانه در بسیاری از مدارس ما،دعای عهد را 
 ،وندشمی هها که وارد مدرسبچهخیلی از مدارس در  -.ها به مدارس بیایندبچه ،شوددوباره این رفت و آمدها زیاد و شود  کنریشه

ودمان را های خها بیاییم زندگی. با دعاشنود تا پایان عمرش در وجودش هسترا می ، دویست بار وقتی این زمزمهاین بچه صدبار
 .بیمه کنیم

امام خمینی  ،مکنا از امام خمینی برای شما نقل میاین ر  ؛ندبه خیلی طوالنی است این دعای !ویند آقاگها میبعضی ؛دعای ندبه 
یک  .«دعاهای مفاتیح الزم نیست تمامش خوانده شود: »فرمایدامام خمینی می ،«ما در انتظار طلوع خورشید هستیم: »فرمود

 د،ایکوفته از سر کار آمدهو ، خسته شب جمعه است ، مثالً صفحه است شما حال ندارید یک صفحه از آن را بخوانید ۰۲دعا مثاًل 
 لیک جوری نباشد سال تا سا م،دیگر از آن را بخوانی یک صفحۀ ،خوب یک صفحه از آن را بخوانید !، حال ندارمدعای کمیل

 هادعادل های خودمان را از هم مسئولیتفارتباط خودمان را و  ی سمات را نخوانده باشیم.دعا یا دعای ندبه را نخوانده باشیم
  .دعا دارم ستماۀ شما الاز هم . من هماستنباط کنیم

 
 ...خدانگهدار شما

 


