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 استاد سید جواد بهشتی دهمجلسه 
 2 مهدویپرسش ها و پاسخ های موضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
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 السالم روشن بفرماید. از آیاتگنهکار و ناقابل ما را به سیمای رضایت بخش امام زمان علیهخواهیم که چشمان از خداوند می

ْو َتكْ َود  :» ایمان های ما را بگیرند، قرآن می فرماید تا مخالفان ما کمر بسته اند  و رآن این را می فهمیم که دشمنانق
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 تهاجمات نگرویرا سیل مقابل در شما های ایمان این یعنی چه؟ یعنی ؛بیاورید ایمان اید آورده ایمان که کسانی ای «آَمُنوا آِمُنوا
 . کنید تقویت را هایتان ایمان ، پساست کم دشمن

ی می از چیزهایی است که ایمان ما را به امام زمان علیه السالم تقویت می کند. در این برنامه یک مهدوی های پاسخ و ها پرسش
رونق دارد، در فضای مجازی یا غیر و هایی است که در جامعه ما شایع است ها پرسش دهیم. اینجواب به هشت پرسش خواهیم 

ها اسخ پ ،و وقت محدود این برنامه خدمت شما بزرگواران من هم به اندازۀ سواد کم خود .دنزیاد گفتگو می شونیز فضای مجازی 
 عرض می کنم.را 
 

 فائدۀ امام غائب
 خورد؟می ما درد چه به است غایب که زمانی امام  دارد؟ ای فایده چه غایب امام وجود
 کرد می بینی پیش ما عزیز پیامبر یعنی - اند داده جواب گونه این ،ه استکرد بینیپیشرا  مهدی امام غیبت که ما عزیز پیامبر

إنهم  » یخت،برانگ نبوت به مرا که خدایی به سوگند  « ي و الذي بعثني بالنبوةا »فرمود: - نین شبه ای پیش خواهد آمدچ
 ته في غيبتهينتُفعو َ بواليو  » کنند، می استفاده او نور از علیه السالم زمان امام غیبت دوران در مردم  « يستضيئو َ بنوره

بالشمس  كانتُفاع الناس »: زد را مثال  عد پیغمبر اینب کنند، می استفاده غیبتش دوره در السالم علیه زمان امام والیت ازو  «
 دهد، می حرارت ابر پشت خورشید .باشد ابر پشت خورشید چه اگر خورشید، از مردم برداری بهره مثل « و ا َ تجالها سحاب

. است رشیدخو برکت به باران بارش گیاهان، رویش خرمی،و  سرسبزی خاک، کرۀ حیات اما نیست پیدا خورشید قرص دهد. می نور
َساَخْت » اقر علیه السالم فرمود:ب امام

َ
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 صلی خدا ولرس زمین بدون امام باشد فرو می پاشد.اگر «  ل

 یم قرآن در ما ؛«داده قرار زمین اهل امان را بیتم اهل و آسمان اهل امان برای را ستارگان خداوند »:فرمود سلم و آله و علیه الله
ْنَت ِفيِهْم  »:خوانیم

َ
َبُهْم َوأ

َّ
ُه ِلُيَعِذ

ََّ
ام زمان ی کند. امشهری را که پیغمبر در آن باشد عذاب نم و خداوند سرزمین « َوَما َكا ََ الل

 یدام یوجود امام وجودو  کند، می جاری ما سوی به را الهی الطاف، دهدمیمصونیت به ما  اما ،باشد غایب هر چندعلیه السالم 
 . است بخش
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گاه هستیم، هیچ چیز از اوضاع اخبار بر ما»: فرمود اند، نوشته مفید شیخ به که ای نامه در السالم علیه زمان امام  و احوال شما آ
 که است درست غائب امام .«ایم نبرده یاد از را شماو  ایم،شما بر ما پوشیده نیست، ما در رسیدگی و رعایت امور شما اهمال نکرده

 ...کند می توفیق طلب ما برای خداوند ازو  کند، می دعا ما به ماست، عملکرد ناظر اما است غایب نظرها از
 

 شكل گيری مسجد جمكرا َ
  گرفته؟ شکل اساسی چه بر جمکران مقدس مسجد
زمان  برای قصه که کنم می عرض ؟است قبل سال دویست یا سال صد برای مسجد این این سوال را...؛ آیا پرسند می ها خیلی
، امام زمان علیه السالم «جمکران»روستایی نزدیک قم بود به نام  ؛سال قبل ۰۱۱۱، یعنی بیش از  ۳۹۳ سال است صدوق شیخ
 ؛ آنگاه«پولش را هم برو از فالن جا تهیه کناین قسمت از زمین را مسجد تاسیس کن، :»یکی از اهالی آن روستا فرمودند  نزدِ 

  .مسجد ساخته شد
ا را داریم ه آیت الله العظمی بروجردی یا مراجع تقلیدی که امروز ما افتخار تقلید از آن حضرت در روزگار ما هم عالمان بزرگی مثل

ها به این  ینا ،الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی یا حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یا مقام معظم رهبریمثل آیت
نقل شده دو رکعت نماز در این مسجد مثل دو  ،که حضرت فرموده گونه آن .در این مسجد نماز می خوانندو نقطه عشق می ورزند، 

 رکعت نماز خواندن در کعبه است...
 

  تعالی فرجهنماز مستحبی امام زما َ عجل اهّٰلل
 است؟ چگونه تعالی فرجه عجل اهّٰلل زمان امام نماز
، هستند غافل همه که جمعی در ستا وندخدا یاد به که کسی ،داریم دیثخدا. ح با رابطۀ یعنی نماز :کنم عرض توضیحی یک
 نماز ات پنج چهار ؛نماز آیات  و طواف نماز ،روزی شبانه نمازهایاز جمله  ،داریم واجب نمازهای ما کویر. در است درختی تک شبیه
رای رسیدن ب ؛ این معنایش این است که بشر...نوع نماز داریم ۳۵۱ ،به جز نمازهای واجب که تعدادشان زیاد نیست ؛اریمد واجب

از نماز اول ماه، نماز وسط ماه، نم :به ما نماز تعلیم دادند ،با خدا است، به بهانه های مختلف امامان ما ۀبه خوشبختی محتاج رابط
 ..شنبه، نماز یکشنبه، نماز پنجشنبه، روزهای هفته، مناسبت های سال.

یهم سالم الله عل نماز فاطمه زهراو نماز پیامبر، نماز امیرالمؤمنین،  :نمازهای چهارده معصوم است ،از جمله نمازهای مستحبی
 ياْسَتعِ »ما از طریق نماز  است تااین ها پنجره هایی به سوی پروردگار  و ؛هر امامی نمازی دارد اجمعین؛

ْ
ْبِر َوالَصَّ  ُنوا ِة ِبالَصَّ

َ
« ال

 کمک بگیرید از صبر و نماز.
  گره گشای مشکالت ما هست چگونه خوانده می شود؟ حاال نماز امام زمان علیه السالم که

 :بخوانیم بار دص باید رسیم می آیه این بهو  خوانیم می که حمد سوره: است این فرقش فقط است. صبح نماز مثل نماز رکعت دو
اَك َنْسَتِعي َُ  » اَك َنْعُبُد َو ِإَيَّ  .خواهیمو کمک می ت از تنها و پرستیم می را تو تنها خدایا « ِإَيَّ

، نشد در خانه خودمان ولی اگر اگر در مسجد جمکران باشد یا در جاهای مقدس باشد خیلی بهتر، و این می شود نماز امام زمان
  ..نشد هر روز یا هر شبی.باز هم اگر روز جمعه باشد خیلی بهتر، 
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 حكومت هايی كه قبل از ظهور حضرت حجت تشكيل شود
 .«!شود طاغوت است بلند عجل الله تعالی فرجه الشریف زمان امام قیام از پیش که پرچمی هر» چیست؟ روایت این معنای

 ما امامان .دکنن می مخالفت و کردند مخالفت ایران اسالمی انقالب با که هستند و بودند کسانی یک حدیث همین اساس بر
 است؟ بد ردنک حکومتکه آیا  کنیم فکر طور این باید ما چیست؟ منظورش ببینید کند می قیام که کسی فرمودندو  دادند آدرس

 امبران و امامان است؟ پی انحصار در کردن حکومت
ست؟ حکومت بستری است برای پیاده شدن احکام الهی. این همه آیه در قرآن، اوامر خدا، نواهی خدا، فرمان های حکومت چی

به  عقل ؛دارد مالز  وزارتخانه و مسئولین و سیستم و حکومتتحقق این مسئله  خوبخیر؟! پیاده شود یا  دستورات خدا باید و خدا،
می است پرچ ،شود و طاغوت استگوید حکومت نیاز است، آن پرچمی که قبل از قیام امام زمان علیه السالم برافراشته میما می

و  د،ش شروع مسجد از شد، شروع اکبر اهّٰلل با که ایران اسالمی انقالب اما! به خود می خواند و که مردم را به غیر از خدا می خواند
َراَدٰی  » بود مزین آیه این بهی ام خمینام حضرت اعالمیه اولین

ُ
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 . جمعی یا تنهایی کنید، قیام خدا برای که است این آن و دهم می شما به پند یک بگو
  زمینه ساز حکومت امام زمان علیه السالم است.زیرا است،  پسندیده باشد خدا برایولی  زمان امام از قبل که هایی حرکت

 
  تعالی فرجهعجل اهّٰلل نوشت َ نامه برای امام زما َ

 شرعی رنظ از یا است؟ خیاالت است؟ موهومات است؟ خرافه اینآیا  نوشت؟ نامه تعالی فرجه عجل اهّٰلل زمان امام به توان می آیا
   دارد؟ وجهی چه

کرد،  در نیشابور زندگی می ؛ مثال شخصیه می نوشتندنام امامان به هم ،ما ائمه زمان در که کنیممی عرض گونه اینرا  پاسخ
-به امام عسکرییا در شیراز زندگی می کرد، در تبریز زندگی می کرد، به امام کاظم، به امام رضا، به امام جواد، به امام هادی، 

زیاد پیش  !دی نامه اطالع داشتنکنند از محتوان ما قبل از این که نامه را باز البته اماما .نامه می نوشتند -سالم خدا بر آنها باد 
 است... امام می فرمود در آن نامه این را نوشتهو آورده بود  ای می آمد که کسی نامه

 دستور ما به ونهگ اینزیرا  بسپاریم، روان آب بهباید  کنیم؟ کارش چه را نامه !به امام زمان نامه بنویسیم؟ بله آیا می توانیم حال
 نیت :نده امنتها آدابی را ائمه به ما یاد داد ...؛م با امام زمان علیه السالمکنی دل درد بوده است. اینگونه هم ائمه زمان ه اند.داد
را پاک کنیم، وضو بگیریم، به سمت قبله بنشینیم، حالت اشک و تضرع داشته باشیم، دستمان را به سمت خدا بلند کنیم و  خود

 دل کنیم و بعد آن نامه را به آب و روز جمعه چه بهتر است، درد ای وقت مقدسی باشد مثل روز عرفه و را بنویسیم و اگر جاآن نامه 
السالم یه االن هم امام زمان عل و زمان ائمه بوده بلکه روزگار ما باشد، برایاین هم چیزی نیست که  .به آن بسپاریمو روان بیندازیم 
 کند. خبر است و حتما نظر می از نامه هایی که برای او بنویسیم با واز راز دل ما 

 
  تعالی فرجهديدار و مالقات با امام زما َ عجل اهّٰلل

 میسر است؟  وامام زمان علیه السالم ممکن  مالقات باو  دیدن آیا
خدایا امام زمان را به ما  :ند از خدا بخواهیم کهه اتا آن اندازه که من احساس می کنم این است که در دعای عهد به ما یاد داد

  »نشان بده 
َّ
لل

َ
ِرنِي ا

َ
َعَة ط  لٱـُهَمَّ ا

ْ
و ید هر کسی ممکن است بیا و منتها چون این موضوع جای سوء استفاده دارد ...؛« شيَدةَ لر  ٱل
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برای مخالفین جای سوء استفاده دارد. خود امام زمان علیه السالم  ...،را گفت شان فالن مطلبای و دیده امامام زمان را بگوید من 
 !قات و رفت و آمد دارد انکار کنیدفرمودند اگر دیدید کسی ادعا می کند که با من مال

ی از ی یکبرااست، این گونه که  غالبًا بعد از مرگشان نقل شده ،یمه ااز پاکان شنید و از علماو خاطراتی را هم که ما از بزرگان 
 .اندها برای ما نقل کرده آنو بعدًا اند محارم شان توضیح داده

ک یو دیگر چه؟ یک دامن پاک، یک لقمۀ پاک،  ...!الزم دارد؟ یک چشم پاک ه چیزیدیدن امام زمان ممکن است؟ چآیا ولی 
یه السالم عل امام زمان ،کار بوده یک آهنگر وقتی درستحتی حتمًا از مراجع تقلید باشد، آن شخص لزومی هم ندارد  ...!نیت پاک

 !پاکی زمینۀ این دیدار است مخصوصًا چشمان پاک... اند. به دیدن او می رفته
 

  تعالی فرجهعجل اهّٰلل زما َ امام ظهور شرايط
  چیست؟ السالم علیه زمان امام ظهور شرایط
انه ها رخ ضی از نشبع است ممکن .ها نشانه یعنی ،عالئم کند. نمی ظهور زمان امام ،نباشد اگر که چیزهایی آن یعنی ،شرایط

 ست؟ ظهور امام زمان علیه السالم چی ندهد ولی شرایط حتمًا باید رخ بدهد. شرایط
 . کنند پیدا آمادگیو  شوند، خسته باید وضع این از جهان مردم !است جهان موجود وضع فروپاشیآن  اولین شرط

 . کند اداره درستی به را جهان میلیاردی جمعیت بتواند که قانونی یک دوم؛
 داشته باشد.  دی مدیریت این جمعیت راسوم؛ یک رهبری که توانمن
باید آنها هم به حد نصاب رسیده باشند. این ها  ؛کمک کنندرا در حوزه های مختلف علیه السالم چهارم؛ یارانی که امام زمان 

 .امام زمان علیه السالم ،رهبرش را هم داریم .قرآن ،خوب ممکن است کسی بگوید قانونش را داریم ...؛نشانه های ظهور است
و یک یک قانونی  ماه ک قانع کنیم دنیا راو کنیم ، ما باید به دنیا تفهیم ...کنیمدنیا را ما باید آماده  !باید فراهم کنیمما بقیه اش را 

اما  ؛رهبرو بعضی از شرایط را خود خدا فراهم کرده مثل قانون  ...؛این کار ما است .کند ی تواند دنیا را ادارهکه مداریم  رهبری
 ...آمادگی جهانی و آمادگی نیروی انسانی به دست ما است

 ..خیلی باید تالش بکنیم.
 

  تعالی فرجهعجل اهّٰلل زما َ امام ظهور عالئم
  چیست؟ السالم علیه زمان امام ظهور عالئم
یا  سه تمی.ح غیر بعضیو  است حتمی عالئم از بعضی :کنم می اشاره فقط من، بنابراین است داری دامنه خیلی بحث هم این
 دیه موار چاست...؛ آن ها در احادیث معتبر به دست ما رسیده  واهد داد خو  رخ حتماً  یعنیاست  حتمی ،عالئم از مورد پنجیا  چهار

 ؟هستند
به ه کخواهد بود  جمعیت زیادی هم در منطقۀ شامو کسی از دودمان ابوسفیان شورش خواهد کرد  ؛ یعنییک: خروج سفیانی

خروج سفیانی یکی از عالئم ظهور امام زمان علیه  ... .می آید به سمت مکه و مدینهو بعد حرکت می کند  .افتنددنبال او راه می
 السالم است. 

ه برسد به طقبه آن منهنگامی که مکه و مدینه که سفیانی با ارتشی که دارد  سرزمینی است بین بیداء؛ «خسف در بیداء»دوم: 
 . ..این عالمت دوم .ها فرو می روند و نابود می شوند اینو باز می کند  اذن پروردگار زمین دهن
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 و چگونگی اما .م را به حق و به عدل دعوت می کندمردو که قیام می کند  ،ت در یمناس سرداری یک ؛خروج یمانیسوم: 
 . نیست روشن ما بر خیلی قیام یمانی جزئیات

 امام ظهور انۀآست در ای پاکیزه انسان یک پاکیزه. انسان یعنی زکیه نفس است.« زکیة نفس» قتل دیگر عالمت یکچهارم: 
 ...اندازدمیموج شهادت او در جهان به قتل می رسد، شخصیت مهمی است که  مسجدالحرام در مظلومانه ،السالم علیه زمان

همه ه کدر آستانۀ ظهور امام زمان علیه السالم صدایی از آسمان به گوش می رسد است. یک نشانۀ دیگر صیحۀ آسمانی  پنجم:
 و دعوت به نصرت امام مهدی علیه السالم است.  ،محتوای آن صدا دعوت به حق .شنوند مردم آن صدا را می

 
نیم آماده ک وخودمان را تربیت  ، به این معنا کهاست «شرایط ظهور»که برای ما خیلی باید مهم باشد فراهم کردن  آن چیزی

  برای آمدن او... آماده کنیمبه درستی دنیا را و برای کمک به امام زمان علیه السالم، 
 نالطاهری طیبینال آله و محمد موالنا و سیدنا علی الله صلی و
 


