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مقّدمه

زمیــن هیــچ گاه از حّجــت خــدا خالــی نبــوده اســت. همــه ى مــردم، در هــر 
زمانــی، بــا حّجتــی از حّجت هــاى االهــی ســر و کار داشــته اند. روز قیامــت 
ــه دنبــال حّجــت خــدا در عصــر خــودش خواهــد رفــت. ایــن  هــم هــر اّمتــی ب

یــم بــه مــا آموختــه اســت: حقیقتــی اســت کــه قــرآن کر

ْوٍم هاٍد<1 ٌر َو ِلُكّلِ �قَ ِ �ذ �ذْ�قَ ُم�ذْ
أَ
ما �

�ذَّ >�إِ
،[ تو فقط هشداردهنده اى، و براى هر قومى رهبرى است.  ]اى پيامبر

گــر امــام زمــان خــود را وجــود مقــّدس  اکنــون تمــام ســخن در ایــن اســت کــه ا
و  و مطیــع بى چــون  بدانیــم  العســكری؟جع؟  الحســن  بــن  حضــرت حّجــة 
چــراى ایــن ولــّی معصــوم خداونــد باشــیم، امیــد مــی رود کــه او در دنیــا، هدایتگــر 
گــر آن بزرگــوار بــه بهشــت بــرود  مــا و مــا در قیامــت، همــراه بــا آن بزرگــوار باشــیم. ا

یــم مــی رود- مــا هــم همــراه بــا ایشــان بــه بهشــت خواهیــم رفــت. -کــه یقیــن دار

1. رعد )13(: 7.
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گــر بــه همیــن مقــدار کــه در دل، دوســتدار امــام زمانمــان باشــیم و بــه زبــان،  ا
بــر خــود  را احــّقِ  ایشــان  کــه وجــود  امــام واالمقــام؛ همین قــدر  گــوى آن  دعا
بدانیــم و از اعمــاق وجودمــان بگوییــم: »جانمــان بــه قربانــت!« بــس اســت. 
ایــن چنیــن ســخن بگوییــم،  زمــان خــود  امــام  بــا  کــه دلســوزانه  همین قــدر 

گــر ندانیــم کــه امــام زمــان؟ع؟: کفایــت می کنــد؛ حّتــی ا
پدر بزرگوارش که بود؛ 	
مادرش چه نام و چه سرگذشتی داشته است؛ 	
در کجا و چگونه به دنیا آمده است؛ 	
چرا از دید مردم، پنهان شده است؛ 	
این پنهانی در چند مرحله صورت گرفته است؛ 	
	 . ... و

یــم، امیــد مــی رود کــه اهــل  گــر مــا بــا همــان اعتقــاد مختصــر هــم از دنیــا برو ا
نجــات باشــیم و مشــمول ایــن کالم نبــوى نشــویم کــه فرمــود:

». �قً اِهل�ی �قً �ج �قَ ِ� ما�قَ م�ی ما�ذِ ماَم رذَ  �إ
ْعِر�ذْ ْم �ی

َ
»َم�ذْ ما�قَ َو ل

یــد، گــواراى وجودتــان بــاد! آفریــن  گــر شــما بــه همیــن مقــدار هــم معرفــت دار ا
کــه در راه نجــات قــدم نهاده ایــد. از خداونــد متعــال می خواهیــم  بــر شــما 
ــاور  ــر همیــن ب ــر ایــن اعتقــاد، راســخ و ثابــت قــدم بــدارد و ب کــه مــا و شــما را ب

ــد. بمیران
نكنــد ایــن جایــگاه را بــراى احــدى دیگــر قائــل شــویم! چنیــن جایگاهــی 
زمــان،  امــام   ، عصــر حّجــت  دوران،  یگانــه ى  مقــّدس  وجــود  بــه  منحصــرًا 

حضــرت بقیــة اهلل -کــه درود خــدا بــر او بــاد- اختصــاص دارد و بــس!
گــر  نكتــه ى دیگــرى کــه بایــد بــه آن توّجــه داشــته باشــیم، ایــن اســت کــه ا
یــم ایــن وجــود مقــّدس و معصــوم را بیشــتر بشناســیم تــا بهتــر بتوانیــم  قصــد دار
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ایشــان را بــه دیگــران معّرفــی کنیــم و از مقــام عصمــت و امامــت آن بزرگــوار 
یــم و کتاب هایــى کــه  دفــاع کنیــم؛ از فرصــت مناســب جوانــی بیشــتر بهــره ببر

دربــاره ى آن حضــرت نوشــته شــده اســت، مطالعــه کنیــم.
ــزده درس تنظیــم شــده اســت کــه  ــه همیــن هــدف، در پان ایــن مجموعــه، ب
امیــد مــی رود مــورد اســتفاده ى شــما عزیــزان قــرار گیــرد. نیــک آن را بخوانیــد و 
، بــراى شــناخت بیشــتر آن  بــا نظرهــاى خــود در تألیــف کتاب هــاى ســودمندتر

یگــر باشــید. حضــرت، یار
کنــون در پایــان ســخن، خالصانــه و مؤّدبانــه بــه پیشــگاه مقّدســش عــرض  ا

ســالم می کنیــم و می گوییــم:

ا.« �ذ
ْ
ْدِرك

أ
َعْصِر �

ْ
ا َوِلّىَ �ل َك �ی �ی

َ
ى �هلُل َعل

َّ
»َصل

ــان؟ع؟  ــام زم ــه ام ، ب ــو ــن نح ــه همی ــر درس، ب ــاز ه ــه در آغ ــت ک ــه نیكوس چ
خــود عــرض ادب کنیــم.

ى محّمد هادى قندهار

زمستان 1384




