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از علـل غيبـت وجـود مبـارك امـام زمـان عليـه الّسـام، ظلـم و فسـق مردمـان اسـت؛ لـذا: 
غيبـت آن نازنـ�ن اهلـى، غيبـت از دارالّظاملـ�ن )خانه ی ظلم کنندگان( گفته شـده اسـت.
)کمـال الدیـن۲: ۳۸۱( حـال کـه چنـ�ن اسـت، چگونـه مـى شـود کـه شـّدت يافـ�ن ظلـم 
گـر کـى چنـ�ن عقيـده اى را ابـراز  و جـور و پـر شـدن زمـ�ن از آن، سـبب ظهـور شـود؟! ا
کند،يـا نـایش از شـّدت محاقـت و جهالـت وی اسـت، يـا مأمـورى اسـت بـراى سـياه منایي 

ّیـت. یبـاى اعتقـاد بـه مهدو صـورت ز

کـه بايـد بیشـتر و  بلكـه بـه عكـس؛ بـراى تعجيـل در ظهـور و زمينـه سـازی آن، آن چـه 
شـديدتر شـود، بعـى از حسـنات در رابطـه بـا وجـود مبـارك امـام زمـان عليه الّسـام، در 

ميـان شـيعيان و دوسـتان ايشـان اسـت.
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آن حسـنه اى که چاره کار و راه خاص شـدن از نكبت غيبت اسـت، در مهان حديث 
يىف اسـت که امام عسـكرى عليه الّسام فرمودند:  شـر

کمال الدین٣٨٢:٢( « )ا َر�ج �فَ
ْ
ُعواال

َو�قَّ �قَ
�فَ �فَ اِلِم�ي

َ َداِرال�فّ ْمَع�فْ
ُ

ك َصاِح�جُ ا�جَ ا�فَ دفَ »اإِ

هنگامـى کـه صاحـب مشـا از دارالظاملـ�ن غايـب گرديـد پـس متوّقـع فـرج 
باشيد.

خـواّص  از  بعـى  بـه  الّسـام  عليـه  صـادق  امـام  مبـارك  وجـود  دسـتور  مهـان  ایـن  و 
فرمودنـد:  کـه  اسـت،  اصحابشـان 

َهاَرك«)اقبال االعمال۱: ۳۶۸( َكَو�فَ
َ
ل �يْ

َ
َكل ْمَرَصاِح�جِ

أَ
ْعا

َو�قَّ »�قَ

ین و مالكت(  کمّیت( صاحبت )قر هبـار ظهـور امـر )امامـت، واليت و حا
را به هر شـب و روزت رخ داده بدان و زم�ن را از آن فرا گرفته بدار.

کيـد بـر آن، امهّیـت ایـن امـر روشـن مى شـود، تـا جـائي کـه مى تـوان گفـت:  و از تكـرار و تأ
ایـن امـر دسـتورالعمل تربیـى اصحـاب خـاّص امـام زمـان عليـه الّسـام مى باشـد.

پس بايسى:

اوالً وجـود مبـارك امـام زمـان عليـه الّسـام را بـه عنـوان »صاحـب«: مالـِك حاضـر و ناظـر 
. برخـود، و امـور و عملكـرِد خـود دانسـ�ن

 توّقع فرج:
ً
ثانيا

معنای دم دسـى و سـطحى»توّقع« چشـم به راه بودن اسـت. از آثار چشـم به راه بودن 
و انتظـار، جـذب آن چـه مـورد انتظـار اسـت بـه طـرف خـود و يـا ُهـل دادن آن بـه مسـت 

 وقـوع اسـت.
ّ

موقـع و حمـل

و بـه معـى عميـق و دقيـق آن، توّجـه بـه حتّقـق ظهـور فعـى آن در حـال اسـت، نـه انتظـار 
یـن شـيوه بـرای شـكاف�ن پـرده ی غيبـت ایـن اسـت، کـه، عـّده اى از  آن در آينـده. مؤّثرتر
کـه عامـل  کننـد، اميـد آن اسـت  حمّبـ�ن آن حضـرت، مهـدل شـده بـر ایـن معنـا مواظبـت 
بـه دسـتور آن حضـرت بـوده، و بـه فضـل اهلـى بـه سـبب آن تسـهيل در امرظهـور گـردد که 
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گر شـيعيان ما که خداوند توفيق طاعتشـان دهد، در راه ايفای پیماین  ا
کـه بـر دوش دارنـد، مهـدل مى شـدند، فيـض ماقـات مـا از ايشـان بـه 

تأخيـر منى افتـاد.

قفـل غيبـت(، دو  گشـودن  بـراى  بـه مقصـد )مهـى  و رسـيدن  ایـن مسـير  پیمـون  و در 
را« -صلوات اهلل علهيما- �ه اسـتمداد مى تواند مشـكل گشـا باشـد: يكى »�ݔاعلی«؛ دومى »�ݔا�ن

»ياعى« با خواندن روزانه »ناد عى« و تكرار »ياعى« ١٢١ بار بعد از خواندن آن.	 

واستمداد از ساحت مقدسه »زهراى مرضيه« علهياالسام با خواندن حديث کسا.	 

ام هرکـدام، ظهوررا  بـه توصيـه بـزرگان بـراى نزديـك بـودن ایـن دو عمل به اجابـت در ح�ن انج
يـد، کـه مهـان معـى دقيق »توقع« امر ظهور اسـت که توضيح داده شـد. حتقـق يافتـه بدار
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