
 

1 
 

 

یکی از ادوار زندگی مهدی موعود)عج( غیبت است که در 

دو مرحله واقع شده است. همان طور که شیخ مفید زندگی 

ایشان را متشکل از دو غیبت می داند که یکی طوالنی تر از 

دیگری است و غیبت کوتاه را از زمان والدت دانسته است. 

 (043، ص2 )اإلرشاد، مفید، ج

ندگی امام)عج( وارد مرحله با طی زمان غیبت صغری، ز

دیگری شد که با عنوان غیبت کبری از آن یاد می شود. این 

نیز به علل خاصی همچون آزمایش مردم، حفظ جان مرحله 

امام، آزادی از بند طاغوت ها  و ... واقع شده که دقت در آن، 

این نکته را ثابت می نماید. در این جا به تعداد محدودی از 

 ی شود:آن ها پرداخته م

 حفظ جان امام .1

یکی از علل غیبت حفظ جان امام)عج( است. تاریخ و 

حوادثی که در آن واقع و ثبت شده این امر را به وضوح نشان 

از همان ابتدا با عملکرد و  می دهد که دشمنان اهل بیت

اهداف رسالت مقابله می کردند چون برخالف منافع و 

قرن این  44ول مصلحت آن ها بوده است. از این رو در ط

 سیر ادامه داشته است.

غیبت امام عصر نیز جهت حفظ جان بوده است که زراره 

امام منتظر، پیش از قیام  »نقل می کند که: امام صادقاز 

 عرض کردم: چرا؟ .خویش مدّتى از چشمها غایت خواهد شد

)الکافی، کلینی،  «. فرمود: بر جان خویش بیمناك خواهد بود

 (003، ص4ج

 ی از اسارت هاآزاد .2

از دیگر علل غیبت دستیابی به این مهم و زدودن بند 

رضا)ع( نقل می کند که امام  از حسن بن فضّالاسارت است. 

مِنْ وُلْدِی کَالنَّعَمِ   کَأَنِّی بِالشِّیعَةِ عِنْدَ فَقْدِهِمُ الثَّالِثَ»فرمود: 

لِمَ ذَاكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ یَطْلُبُونَ الْمَرْعَى فَلَا یَجِدُونَهُ قُلْتُ لَهُ وَ 

قَالَ لِأَنَّ إِمَامَهُمْ یَغِیبُ عَنْهُمْ فَقُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِئَلَّا یَکُونَ لِأَحَدٍ فِی 

بینم که  گویى شیعیانم را مى»، «عُنُقِهِ بَیْعَةٌ إِذَا قَامَ بِالسَّیْفِ

هنگام مرگ سومین فرزندم در جستجوى امام خود، همه جا 

عرض کردم: چرا غایب ، یابند گردند اما او را نمى ا مىر

کند، بیعت  شود؟فرمود: براى اینکه وقتى با شمشیر قیام مى مى

)کمال الدین و تمام النعمة ، ابن  .«کسى در گردن وى نباشد

 (483ص 2 بابویه،  ج

 ی امام عصر)عج( اویژگی هبرشماری برخی از 

مملو از  ئمهحیات امام دوازدهم)عج( مانند سایر ا

معارف و فضایل اخالقی است که قلم از نوشتن آن قاصر می 

باشد. چرا که سیره و منش امام بزرگوار)عج( همانند جد 

 بزرگوارش می باشد. 

و  54، مائده/5قصص/آیات قرآن من جمله  تفسیر برخی

 لْأَرْضَا أَنَّ الذِّکْرِ بَعْدِ مِن الزَّبُورِ فىِ کَتَبْنَا لَقَدْ وَ»435انبیاء/

و  شیعه مفسرین تصدیق موردکه   «الصَّلِحُون عِبَادِىَ یَرِثُهَا

ماجرای امام، ظهور و ... پرداخته است.  سنی می باشد به

اکنون به موارد  (44مغرب، حکیمی، محمدرضا، ص )خورشید

اندکی ویژگی از مجموع فضایل حضرت)عج( پرداخته می 

 شود:

 شباهت به پیامبر .4

به ویژه سجایای اخالقی  ی پیامبرمروری در زندگ 

ایشان نشان می دهد که ایشان به خصلت هایی همچون علم، 

حکمت، فضیلت، مهربانی، دلسوزی، شجاعت، صبر، بردباری، 

نرم خویی، عدم توقع و چشم داشت از انجام رسالت و ... 

 مشهور در  تمام زمان ها بودند. 

است من مستدل ترین دلیل در این راستا، آیات قرآن 

که به این فضایل و لطایف  428و توبه/ 454جمله آل عمران/

 اخالقی ایشان اشاره کرده اند.

در روایات متعددی به شباهت امام مهدی)عج( به  

نیز بر این اشاره شده است و شخص پیامبرپیامبر

اسم او، ، مهدی از فرزندان من است» امر اشاراتی داشتند که 

او از نظر خَلق و خُلق، شبیه  .من است اسم من و کنیه او، کنیه
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)کمال الدین و تمام النعمه، ابن «. ترین مردم به من است

 (282، ص 4 بابویه، ج

با توجه به وجه شباهت امام زمان)عج( با رسول گرامی 

استناد کرد اسالم)ص( نیز می توان به روایتی از مام رضا

و بردبارترین  مهدى)عج( داناترین،»فرماید:که می

تر،  ها بخشنده پرهیزگارترین مردمان است او از همه انسان

)إثبات الهداه بالنصوص و  «.تر و عابدتر است شجاع

 (044، ص5 المعجزات، حر عاملی، ج

 احسان و سخاوت .2

نگاهی به زندگی امامان )ع( نشان می دهد که این فضیلت 

اخالقی در زندگی تمام آن ها مشهود است. در مورد حضرت 

ج( نیز این خصلت اخالقی قید شده است. به گونه ای مهدی)ع

وَ عادَتُکمُ »تحقق بخش که شیخ طوسی در تهذیب حضرت را 

تهذیب األحکام، . )استدانسته  «االْءِحْسانُ وَ سَجِیتُکمُ الْکرَمُ

 (433،  ص2 طوسی ج

احسان و سخاوت تنها در امور مادی خالصه نمی شود 

در بر می گیرد. همان طور  بلکه تمام شئون زندگی ایشان را

در بحار االنوار از افاضل بحرین به نقل  عالمه مجلسىکه 

ماجرایی پرداخته که در خالل این ماجرا سه تن برای حل 

مشکل به دعا کردن مشغول می شوند و در شب  آخر شخص 

 )عج(به صاحب الزمان« محمد بن عیسى»سوم آن ها به نام 

تغاثه ای که آن فرد به ایشان کرد و امام)عج( با اساستغاثه 

 ، مجلسی، جبحار االنوارداشت، راه حل را به وی داد.  )رك: 

 (483ـ  438ص  52

 گستری عدالت .3

عدالت از مباحثی است که سبب قوام و بقای زندگی 

فردی و اجتماعی می باشد. ظهور امام نیز این مهم را بیشتر 

 نمایان می نماید. 

رآن نیز به مقوله عدالت قابل توجه می باشد که در ق

 أَقَامُواْ الْأَرْضِ فىِ مَّکَّنَّاهُمْ إِن الَّذِینَ» فراوان اشاره شده است 

 وَ  الْمُنکَرِ عَنِ نَهَوْاْ وَ بِالْمَعْرُوفِ أَمَرُواْ وَ الزَّکَوةَ ءَاتَوُاْ وَ الصَّلَوةَ

امام ( در تفسیر البرهان از 44)حج/«. الْأُمُورِ  عَقِبَةُ لِلَّهِ

و )عج( مهدی امام در شأن این آیه » روایت شده که باقر

یارانش نازل شده است. خداوند به وسیله آنان، دین خود را 

ای که اثری از ستم و بدعت دیده  کند، به گونه آشکار می

 (842 ، ص0 ، بحرانى، ج القرآن تفسیر فى )البرهان«. نشود

ویژگی هایی  و سایر سجایای اخالقی از زهد، ترس از خدا

است که سخن در مورد آن زیاد بوده و از حد پردازش این 

 نوشتار خارج می باشد.

 
  -11233433  تلفن: مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا
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امام قلب عالم وجود، هسته ی مرکزی جهان 

فریدگار ، بین عالم و آ«واسطه ی فیض»هستی و 

عالم است و از این جهت حضور و غیبت او تفاوتی 

 ندارد

جمعیت شیعه طبق عقیده ای که به وجود امام 

زنده دارد، هرچند او را در میان خود نمی بیند، اما 

خود را تنها نمی داند و اثر روانی این عقیده در 

روشن نگه داشتن چراغ امید در دل ها و وادار ساختن 

ی و آمادگی برای آن قیام بزرگ افراد به خودساز

 .جهانی می داند

با توجه به مقدمه ی فوق اینک برخی از فواید 

وجود امام در عصر غیبت را به اختصار مورد بررسی 

 :قرار می دهیم

 پاسدارى از آیین خدا .1

خدایا چنین است، »فرمود: علیامیر مومنان 

اى با حجت و دلیل،  هرگز روى زمین از قیام کننده

ماند، خواه ظاهر و آشکار باشد و خواه  نمى خالى

 الهى از بین نرودحجت و  ئلبیمناك و پنهان، تا دال

)منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه، هاشمی  ...«

 (03، ص 42 خویی، ج

 حفظ زمین و ساکنانش .2

اگر زمین بدون وجود امام  » فرمود:امام صادق

 «.دبر بماند، ساکنان خود را در کام خود فرو مى

 (434، ص4)الکافی، کلینی، ج

 شآثارو  انتظار 

فرج نیز  نگری است. انتظار آینده معنی به انتظار

 زمان )عج( امام ظهور برای بودن به معنی آماده

 آخرین سفیر جهانی حکومت حق و دولت وتشکیل

این انتظار نیازمند تمهیداتی از سوی فرد  الهی است.

 است که باید خودش را آماده کند. 

 دارد. ناگسستنی انتظارپیوندی با زندگی ماهیت

 با مناسب جهت در حرکت به را انسان انتظار پدیده

نامتناسب  حرکت به جهت های از و می انگیزد بر آن

 مهدویت )رك: دانشنامهمی دارد. باز انتظار با و متضاد

 (58و  53عج(، ص زمان) امام و

 

 

 آثار انتظار

که در ذیل به پاره  برای منتظران آثاری مطرح شده

 ای از آن ها اشاره می شود:

 امید .4

، امید آفرین است. درباره امید و آثار آن انتظار

نیز سخنان گهرباری از ائمه نقل شده است که 

قابل تامل و استفاده است. انتظار فرد را استوار و 

امیدوار می نماید. از طرف دیگر امید انتظار فرد 

یت وافر سوق می را مشتاق تر و به سمت معنو

دهد و به نوعی فرد را صبور و خودساخته می 

 نماید.

وَ ال   انْتَظِرُوا الْفَرَجَ »فرمودند:حضرت علی

إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ   فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ  تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ

منتظر فرج  » ،«جَلَّ انْتِظَارُ الْفَرَجِ مَا دَاوَمَ عَلَیْهِ الْمُؤْمِنُ

)از جانب خدا( باشید و از رحمت خداوند ناامید 

ترین کارها در پیشگاه  نباشید. همانا دوست داشتنی

خداوند عزّوجل انتظار فرج است تا وقتی که مؤمن 
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)عیون الحکم و «.  این حالتِ خود را حفظ کند

 (40، ص المواعظ، لیثى واسطى

 صبر .2

ف صبر واژه ای که از تعداد محدودی حرو

تشکیل شده اما بار زیادی را با خود حمل می 

نماید. از آثار انتظار فرج به صبر اشاره شده 

مَا » فرمود:است به گونه ای که امام رضا

قدر  چه» ،«أَحْسَنَ الصَّبْرَ وَ انْتِظَارَ الْفَرَجِ

)بحاراالنوار،  «.نیکوست صبر و انتظار فرج

 (443، ص52مجلسی، ج

فرج می توان این گونه در وجه ارتباط صبر و 

ها و موانعی که در عصرغیببت گفت صبر بر سختی

وجود دارد در واقع به نوعی سبب خودسازی فرد می 

شود و از جهتی فرد با الگوگیری و نهادینه کردن صبر 

 در خودش می تواند به ارتقای جامعه نیز کمک نماید.

 خودسازی .0

 اصل انتظار برای غربال انسان ها است که امام

چه را  پس هر یک از شما باید آن» فرمود:  (ج)ععصر

ی خود سازد و از  شود، پیشه که موجب دوستی ما می

گردد،  چه موجب خشم و ناخشنودی ما می هر آن

زیرا امر ما به یکباره و ناگهانی فرا  ،دوری گزیند

رسد و در آن زمان توبه و بازگشت برای کسی  می

سی را از کیفر ما سودی ندارد و پشیمانی از گناه ک

، 50عالمه مجلسی، بحاراالنوار،ج «.)بخشد نجات نمی

 (432ص 

همان طور که در متن حدیث ذکر شده است 

دوستی اهل بیت، عوامل و موانع آن دارای اهمیت 

خاصی می باشد و به ناگهانی بودن امر ظهور اشاره 

شده است. از دیگر نکات بارز در این سخن توبه در 

توبه آخر وقت و اضطراری، برای فرد زما ظهور یا 

مثمر ثمر نخواهد بود. گرچه نسبت به توبه فراوان 

توصیه شده ولی اگر فرد در طول زمان غیبت به 

خودسازی نپردازد و هنگام ظهور به توبه روی آورد، 

نجات دهنده نخواهد بود. انتظار، آثار دیگری مانند 

یت ترب، آماده کردن خود برای پیوستن به امام

و ... دارد که به همین مقدار اکتفا می  منتظران راستین

  شود.
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 و علل آن )عج اهلل( تأملی بر غیبت امام زمان

(2)  


