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ای ارزشمند و کتابی برجسته برای جامعه علمی هدیه

انجام شدن کاری مهم و بزرگ اهمیت

احساس  نیاز به دانشنامه مهدویت
هابدون نقص و قصور نبودن هیچ کاری از انسانو برانگیخته شدن همت برای تولید آن  دلیل مهم نبودن کامل و جامع بودن کتاب نکته

، آدم، نظر ادیان الهی در جهانمصداق مشابه بینی عمومی خودشان نسبت به عا
منشأآفرینش و منتهای سیر حیات برش 

اهمیت

زیربنای عظیم همه افکار، تأمالت، احکام و قوانین ادیان

نهایت سیر کاروان برش در این دنیا

یکسان بودن نظر ادیان الهی در این باره 
علت اهمیت

بر پایی عدالت

ی نهایت سیر کاروان برش در دنیاهای فکری غیر دینی دربارهمتفاوت بودن نگاه نحله نقطه مقابل

ی عمومی برشیت از اول تا امروز و آخرخواسته رضورت

ی عمومی برشبرآورده شدن عدالت به عنوان خواسته ره

های دشوار، معربهای رسیدن کاروان به اتوبان پس از عبور از پیچ و خم
زارها و خارزارهاها، لجنها، درهها، وادیسخت،کوهستان تشبیه

آغاز شدن زندگی اصلی و حیات مطلوب برشویژگی

رصاط مستقیم و مساعد شدن درست پیمودن راهی رساندن برشیت به مقصد آخرینش به واسطه

دفعی نبودن حرکت مهدویت

مصداق
وجود داش طبع انسان

برخوردار بودن غزائز انسان از احکام

ایالت طبیعی انسان عملکرد معمول 

وجود داش عقل انسان

معنای حقیقی عدل ارزیابی

توفیقات برش در اثنای راه مؤید ی الهی قطعی بودن تحقق وعده پیش بینی

امیدبخش بودن نگاه ادیان به پایان راه کاروان برش
ره

نتیجههای فرج برای جامعه اسالمیترین دریچهروحیه انتظار، بزرگ
امید بخشی و نیروبخشی 

جلوگیری از احساس بیهودگی، ضایع شدن، نومیدی و گیج بودن نسبت به آینده

ی درونی و درگیری میان خیر و رشتغییر نکردن طبیعت ستیزه

انجام کارهای بسیار خوب و نو
ارزیابی

یاف موارد خأل

تشکر  از مدیریت آقای ری شهری نتیجه

مسئله یابی ه مهمی است اهمیت

حدیث، بهرتین مرجع برای موضوع مهدویت و قضایای مربوط بهاهمیت
) علیه السالم( امام زمان 

مسائل مهدویت
مسئله طول عمر

مسئله دوران حکومت

مسئله انتظار

مسئله وظائف منتظرین

باقی نگذاش جای تردید دلیل

شواهد عقلی و اعتباری به عنوان مؤیدان منابع روایی و حدیثی و قرآن مکمل

د نکردن به حرفالزمه های سستتنقیح حدیث و اعت

های قرص و محکموجود فراوان حرفزمینه مناسب


