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بهانه ...
وقتـی آب بـا آن همـه پاکـی و زاللـی اش در یک جا بمانـد به مرور زمـان میکروب 
مـی گیـرد و بجـای پاکیزگی منبع و معـدن میکروب ها می شـود عقایدمـان راهم نباید 
بگذاریـم دچار رکود شـوند و در رودخانه سـئوال و پرسـش راهی شـان کنیـم که زالل 

بمانند و پاکیزه.
ایـن نوشـتار حداقـل بهانه ای اسـت بـرای به بحث گذاشـتن معـارف مهدوی که 
انشـاءاهلل مـورد عنایـت حضـرت )عـج( و دعـای خیر شـما عاشـقان حضرت 

)عـج( قـرار گیرد.
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غذای خارج از یخچال
خیلـی هـم بخواهی خـوش بین باشـی غذای مانـده در 

هـوای آزاد، بیـش از یـک هفتـه دوام نمـی آورد و فاسـد 
می شـود.

حاال همون خدا خواسـته و در داسـتان ُعَزیر کـه در قرآن آمده 
صـد سـال معـادل با 5200 هفتـه، غذای مانـده در هوای آزاد را سـالم 

نگهداشته.
بـا خـودم مـی گویم وقتـی خداوند بـه یـک غـذا، 5200 برابر عمر 



خـودش عطـا می کنـد، اگر برای امـام زمان )عج( که عمر متوسـط 60 سـاله فرض کنیم 
312000 سـال عمـر عطا کند تازه می شـود مصـداق طول عمری که در قرآن ذکر شـده.

حـاال چـرا روشـنفکری ام ُگل کـرده و برایم بعید به حسـاب می آید نمـی دانم و یکی 
نیسـت بگـه که ایشـان صاحب الزمان اسـت. امـام زمان اسـت. امام عصر اسـت و اینها 
بدیـن معنااسـت کـه ایـن امام اسـت که بر زمـان تسـلط دارد و زمان تسـلط بر ایشـان 

ندارد.
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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
بـرای اسـتقبال از فامیـل درجـه یک مـان کـه از حّج  

تمّتـع میخـاد برگرده
اسـتقبال   + دعـوت  مهمانـی+  تـدارک   + پـاکارد 

از حاجـی یـا حاجیـه مسـاوی اسـت با انتظـار واقعـی از 
مسـافرمون کـه از حـج بـر مـی گـرده.

حـاال بـرای انتظار واقعـی من برای آن سـفر کرده کـه صد قافله 
دل همره اوسـت

انتظار واقعی = ............... + ............... + ............... + ...............
لطفا جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.



مدل بهره برداری
وقتـی نـور کـم و پـر هزینـه به نسـبت نور زیـاد کم هزینه محاسـبه می شـود بـه این 
یقیـن مـی رسـیم که دلیلی باید بـرای اسـتفاده و اصرار بر اسـتفاده از نور کـم و پرهزینه 
باشـد. دلیلـش را هـم ریشـه یابی کنـی به اینجا می رسـی که وقتی یـازده نور زیـاد و کم 
هزینـه را  )یـازده امام»علیهم السـام«( را شکسـتیم )شـهید یا مسـموم کردیـم( خداوند، 
فعـًا نـور کـم پرهزینـه را انتخـاب کرده تـا با سـطح آگاهی و نیـاز باالی مـردم تبدیل 
بـه نـور زیاد )ظهـور( کند و خورشـید امامت از پشـت ابر نفس هایمان بیـرون بیاید.

بـاور مـی کنـی که مدل االنـی هم برای خدا سـخته )بنـده هایش را بـدون امام 
می بینـد( و هم برای حضرتش سـخته.

چه کنیم که هنوز نتوانستیم برای خدا اعتمادسازی کنیم.
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مهربان تر از مادر
راسـت مـی گفت؛ اگر مـادرم که این قدر دوسـتم دارد 

تمـام گناهان و افـکار آلوده ام را بداند چه می شـود؟
قربـان امـام زمانی بروم که بقـول آیة اهلل بهجـت )ره( 

حرفمـان را قبـل از اینکه از دهانمان بیـرون بیاید می داند 
کـه چـه خواهم گفـت و می بینـد عیـن اهلل الناظـره ولی باز 

هم مرا دوسـت دارد.
و در شـب هـای قدر در پرونـده مقدراتم لیاقت می دهـد که عزادار 

جّدش حسـین )ع( باشم.



یک حرف حساب
مسجد پر بود از جمعیت منتظران سخنران.

حـاج آقـای خـوش مشـرب اهـل دلی بـود. خواسـت منبر بـرود کـه یکـی از خادمان 
هیـأت بـا صـدای بلنـد گفت: بـه احتـرام امام زمـان )عـج( قیام کنیـم و همـه مون یک 

قـدم برویـم جلوتر.
و مکث حاج آقا       مکث حاج آقا    مکث حاج آقا

همه سخنرانی اش شد این:
آقایان همه حرف را این جوان زد.

همـه مـون بـه احتـرام امـام زمـان )عـج( قیـام کنیم و یـک قـدم جلوتر 
برویم.
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آخه خوش انصاف...
شـما حساب کن که تفاوت رشـد مو در یک بدن چقدر 
متفاوتـه. چقـدر تفاوت دارد رشـد موی سـر کـه ماهیانه 
تقریباً یک سـانتی متر رشـد دارد و با رشـد موی مژه و ابرو 

کـه رشـدش به این راحتـی قابل اندازه گیری نیسـت.
وقتی در یک سـر انسـان دو نوع رشـد متفاوت داریم، مگر 

چقـدر بعیـد اسـت کـه دو انسـان بـا هم باشـد که سـرعت تأثیر 
زمـان بـر آن ها متفاوت باشـد.

انسـانی مثل ما که اسـیر زمانیم و انسـانی مثل حضرت مهـدی )عج( که 
صاحب الزمان )عج(  اسـت.



صدقه سر حضرت )عج(
روی صندوق های صدقات می نویسند صدقه دفع با می کند.

ولـی امـروز هـم از خودمان بپرسـیم تا اآلن چقـدر از باها بـه خاطر امام زمـان )عج( 
از مـا دفـع شـده چقدر از تصادفات، رسـوایی ها، باهـا، بی آبرویی ها بـا دعای حضرت 
)عـج( دفع شـده. بـرای امام زمانی که فرمودنـد: به خاطر دعاهایش چقدر با، از شـیعیان 

دفـع مـی شـود که اگر دعـای حضرت )عـج(  نبود قطعًا قطعـًا در باها نابود می شـدیم.
خاصـه کام آن قـدری کـه خودم را مدیـون و مطئمن صدقه ها مـی دانم مدیون و 

ممنـون امام زمان )عـج( بدانم.
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رسم جوانمردی
شروع کرد به توضیح دادن مطالب خودش.

بلـه بچـه ها، یقیـن داریم که اگـر اآلن امام زمـان )عج( 
ظهـور کنـد از مـا مـی خواهد کـه بـه پـدر و مادرمان 

احتـرام بگذاریـم یا نه؟
همه گفتیم: بله حاج آقا.

یقیـن داریـم کـه اگر ظهـور کنـد از اولین تأکیداتشـان بـرای ما 
مراقبـت از نمازهایمـان اسـت یا نه؟

همه معتقد بودیم که بله.
یقیـن داریم کـه اگر ظهور کند دربـاره کتاب خدا )قرآن( سـفارش 



مـی کند کـه با قرآن مأنوس باشـیم؟
بله حاج آقا.

و حاج آقا ادامه داد.
بچـه هـای مـن اگر یقیـن داریم کـه رفیق مـان به هـزار تومـان پـول الزم دارد منتظر 
مـی مانیـم تـا بیاید و از ما درخواسـت کند کـه بعداً پـول را بدهیم یا جوانمـردی اقتضا 
مـی کنـد کـه قبـل از اینکه رفیق مـان پـول را بخواهد تقدیمش کنیـم و به بهانـه ای به 

برسانیم. او 
حـاال اگـر یقیـن داریـم که امام زمـان )عج( نماز مـی خواهد و قـرآن می خواهد 

و احتـرام پدر و مادر حکم جوانمردی چیسـت؟
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ضربه فنی
ما که همیشـه در مبارزه با نفس و شـیطانیم. بد نیست 

از زبـان مبـارک امـام عصر )عـج(  فرمولـی را بگیریم که 
بـا بـه کار بردن آن شـیطان را ضربه فنی کنیم.

آری امـام مـا، مـوالی مـا، صاحـب ما، ولـی نعمت مـا، ارباب 
مـا، آقـای مـا مـی فرمایند: هیچ عملـی مانند نمـاز، بینی شـیطان را به 

خـاک نمـی مالـد پس نمـاز بخـوان و بینـی او را به خـاک بمال.



این رسمش نیست
امـام صـادق )ع( فرمودنـد: مـا شـیعیان خود را می شناسـیم همـان گونه کـه یک فرد 

خانـواده خود را می شناسـد.
 و مـن شرمسـار مطالعـات و معرفـت حداقلی خودم می باشـم که تاکنـون چند کتاب 

در مـورد امام زمـان خوانده ام؟

بوسیدن جای شمشیر امام زمان )عج(
دبیـر دینـی خیلـی عصبانی می شـد وقتی می دیـد که در مـورد امـام )ع( اینگونه 

خشـن و بـی منطق قضاوت مـی کنیم.
راسـت مـی گفـت، مـن از حـاج آقا هـم شـنیده بودم کـه امـام )عج( 
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مصـداق أشـّداُء َعَلی الُکّفار، با دشـمنان انسـانیت می جنگد 
نه بـا عمـوم مردم.

برخـی بـاور کردیـم کـه امام خشـنی ظهور مـی کند   
و همـه را از دم تیـغ مـی گذرانـد. بـه شـوخی گـردن 

همدیگـر را به خاطـر اینکه تبّرک جای شمشـیر خوب 
اسـت، می بوسـیدیم.

یادمـان مـی رود کـه بـه شـوخی هم نمی شـود به یـک مومن 
تهمـت زد و مـا چـرا بـه امام زمانمـان تهمت مـی زنیم.

آقای مهربانم حالم کن
***



مـی گفـت: شـروع بـه شـکایت کـردم کـه آقاجـان، شـما به مـا عنایـت نمـی کنید. 
حضـرت پـس از سـکوت و آه معنـاداری شـروع بـه شـمردن کردنـد.

فان جا یادته خیلی کم آورده بودی و واقعًا درمانده شده بودی؟ عرض کردم بله.
فرمودند: دعا کردم حل شد.

فان مسأله که خیلی اذیتت می کرد چگونه حل شد؟
فرمودند: آن را هم من دعا کردم حل شد و...

و من که شرمسار و خجل بودم عرض کردم آقاجان شرمنده ام ببخشید.
شـما هـم قلـم و کاغـذ بـردار و بـه دقـت جاهایـی کـه مشـکاتت حل شـد و 
رّد پایـی از اسـباب انسـانی ندیـدی لیسـت کـن و در آخـرش بگـو آقاجـان 

ببخشید. شـرمنده ام 
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بابا تو دیگه کی هستی
مـی گفـت اگـر امام زمـان )عـج( ظهـور کنـد و از این 
شـهر گذر کند و در آن موقع، کسـی در شـهر نباشـد که 

از امـام پذیرایـی کند چه؟
گفتنـد: روایتـی نداریـم کـه امـام زمـان )عـج( در زمـان 

ظهـور بـه ایـن مناطـق بیایند.
جـواب داد: اگـر روایـات رسـیده ناقـص باشـند چـه؟ آن موقـع 

شـرمنده امـام می شـویم.
و آن خانه را وقف امام زمان )عج( کرد و سـالیان سـال اسـت که مردم 

بیـت المهدی )عج( را می شناسـند. چه انتظـاری چه اعتقادی.



فوت کوزه گری
احمـد بـن اسـحاق قمی بـه خدمت امام حسـن عسـگری )ع( مشـرف می شـود و امام 
حسـن عسـگری )ع( شـروع به بیان جامعه آخرالزمانی کرده و از فتنه های آخرالزمانی 
مـی گوینـد. بعـد از بیان نشـانه هـای جامعـه آخرالزمان جملـه ای را فرمودند که شـاه 
کلیـد اسـت. حضـرت )ع( فرمودنـد: احمـد بن اسـحاق قمـی، در آن فتنه هـا و روزگار، 

دعاگویـان فـرج مهـدی )عج(  اهـل نجات خواهنـد بود.
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کی می گه نمیشه کار کرد؟
خلبان هواپیمایی خطوط خارج از کشور است.

قبـل از هـر چیـز بـا یـاد و نامـی از خـدا و حضـرت 
اباصالـح المهـدی )عج( شـروع مـی کند و مقّید اسـت که 

دقیقـًا موقع برخاسـتن هواپیما افـّوض امری الـی اهلل ان اهلل 
بصیـر بالعبـاد را بخواند.

بـه هـر بهانـه فضـای هواپیمـا را معطـر بـه احادیث و یـاد اهل 
بیـت)ع( مـی کنـد خیلی هم خـوش ذوق اسـت و در انتخـاب مطالب 

دقیق.
همیشـه موقـع پیـاده شـدن مسـافران صحنـه عجیـب اما تکـراری 



آقایـان و خانـم هایـی را مـی بینـی کـه برخی شـان از نظر ظاهـری کمترین سـنخیتی با 
اسـام ندارند و همه متشـکرند از اینکه در آسـمان خدا، خدایی ترین کلمات آسـمانی 

آرامشـان مـی کرد.
و من و شما دغدغه خلبان را نداریم که اگر همه دغدغه مند باشیم همه چی حّله.

کی میگه نمیشه کار کرد.
در دل دوست، به هر حیله َرهی باید کرد.
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واقعا کی میخاییم...
حـاج آقا راسـت می گفت شـدیم مثـل کور مـادرزادی 
کـه از ابتـدا بـا دنیـای تاریـک و محـروم از زیبایی های 
ظاهـری انـس گرفتـه و حـاال هی بگـو رنـگ جنگل و 

عظمـت طبیعـت پـس از بـاران و مناظـر دل انگیـز دریا و 
طبیعـت و... . او مقصر نیسـت کـه اوالً نابینایی مـادرزادی، این 

لـذت هـا را برایـش غیرقابـل درک کـرده و ثانیـاً ایـن کـه به این 
دنیـای تاریـک عـادت کرده.شـدیم مثـل او، بـه معنویـت هـای گذرا 

دلخوشـیم و بـه دور باطـل زدن هـا و وعـده وعیدهـای تکراری در شـب 
هـای قـدر و عاشـورا... .کی می خواهیم از این حداقلی ها خسـته شـویم. 

کـی دلمـان بـرای آسـمانی زندگی کـردن تنگ می شـود.



مهندس مهدوی
بـرای مجموعـه مباحث مهدویتی که مال یکی از پژوهشـکده ها بود رفتم سـراغ یکی 
از اسـاتید َقـَدر حـوزه و ایشـان بـا خوش برخـوردی تمام صحبت از یک اسـتاد مسـّلم 

کـرد مـی گفت: در این چند اسـتان، شـخصی مسـلط تر از ایشـان ندیدم.
آدرس را گرفتم، خشکم زد. دانشگاه.... دانشکده فنی مهندسی...

رفتـم خدمـت مهنـدس و دیدم یک انسـان با ظاهـری معمولی که هیچ سـنخیتی با آن 
همه سـواد و معـارف مهدوی نـدارد ولی انصافًا باسـواد بود.

وقتـی سـؤال کردم که شـما مهندس رشـته عمران کجـا و معارف مهـدوی، آن 
هـم بـا این تخصص بـاال فقط یک جملـه جوابـم را داد.

امام من هم هست یا نیست؟ اگر امام من است پس من هم موظفم.
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اعتماد به اعتقاد
مـی گفت: هشـت بهـار از عمر من نگذشـته بـود. روز 
جمعـه ای پـدرم مـرا غسـل داد و لبـاس هـای پاکیزه بر 

تنـم کـرد و مـرا به حـرم مطهر امـام رضـا)ع( برد. 
پـدرم گفـت: امـروز مـی خواهم تـو را به امـام رضا)ع( 

بسـپارم و بـا ادب و احتـرام وارد حـرم شـد روبـروی ضریح 
ایسـتاد. مـرا میان خـود و ضریح قـرار داد. 

آرام زمزمـه مـی کـرد و مـی گفت: یا علی بن موسـی الرضـا )ع( این 
بچـه تاکنون فرزنـد ما بود. 

اکنـون دیگـر فرزند شـما و خادم آسـتان شـما هسـت مـن او را به 



شـما می سـپارم شـما هم مراقب او باشـید.
بعـد هـم رو بـه من کـرد و گفت: فرزنـدم! از ایـن نقطه به بعد پـدر تو امـام رضا )ع( 

اسـت حرفهایـت را بـه او بـزن و از در خانه او جـای دیگر نرو.
ما فرزندانمان را به که سپردیم؟
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احادیث مهدی
 امـام زمان)عـج( در نامـه ای بـه یکـی از شیعیانشـان *

چنیـن نوشـتند: هیچ عملی ماننـد نماز، بینی شـیطان را 
بـه خـاک نمی مالـد؛ پس نماز بخـوان و بینـی او را به 

خـاک بمال.
 هـم چنیـن از نامـه هـای ایشـان اسـت: در حـوادث، بـه *

علمـای دیـن مراجعـه کنیـد؛ همانـا آنـان حجـت مـن بر شـما 
هسـتند و مـن حجـت خـدا بـر آنانـم.

 صفـات یـاران حضـرت مهدی )عج( در بیـان امام علی )ع( : ایشـان به *
سـبب صبـر در راه خـدا، بـر خداوند منت نمـی گذارنـد؛ از اینکه 



جـان خـود را تقدیـم حضـرت حـق مـی کننـد، بـر خـود نمـی بالنـد و آن را بزرگ 
نمی شـمارند.

 امـام زمـان )عـج( مـی فرماید: مـا هرگـز در رعایت احوال شـما کوتاهـی نمی کنیم *
و شـما را از یـاد نمـی بریـم. حـاال روا نیسـت که مـا نیز هـر روز، با صلواتـی او را یاد 

کنیم!
 امـام رضـا )ع( فرمودنـد: بـه یقیـن، ظهور ناگهانـی به وقوع مـی پیوندد. راسـتی، آیا *

بـرای این حادثـه ناگهانی آمـاده ایم؟
 امـام کاظم )ع( فرمودند: جسـمش از دیدگان غایب می شـود؛ ولـی یاد او، در *

دلهـای مؤمنان زنـده خواهد بود.
 امـام زمـان )عـج( می فرمایـد: در زمـان غیبتم، مردم همـان گونه *
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از وجـودم بهـره مند می شـوند که از خورشـید در پشـت 
ابرهـا بهره مند می شـوند.

 از راه راسـت منحـرف نشـوید و  مقصد خـود را بر *
اسـاس محبت و دوسـتی ما که راهی روشـن اسـت، به 

سـوی ما قـرار دهید.
 آن حضـرت )عـج( مـی فرمایـد: هـر کـدام از شـما بایـد *

بـه هـر آنچـه بـا آن، بـه ما نزدیـک تر می شـود، عمـل کند و 
از آنچـه از ارزش او مـی کاهد و سـبب پسـتی اوسـت )کـه همانا، 

ناخشـنودی و خشـم ماسـت( دوری کند.
 سجده شکر، از شایسته ترین مستحبات )پس از نماز( است.*



دل نوشته های مهدوی
به خدا سوگند! دنیا را آذین می بندیم، اگر لحظه آمدنت را بدانیم.* 
وقتـی مـی گویـم: خـدا کنـد کـه بیایی! شـاید حضرت مـی فرماینـد: خـدا کند که * 

بخواهید.
هـر روزی کـه مـی گذرد، یک روز به ظهـور امام زمان )عج( نزدیک تر می شـویم؛ * 

امـا به خود امـام زمان چطور؟
ای یوسـف گـم گشـته مـا! داسـتان یوسـف را گفتن و شـنیدن به بهانه توسـت. * 

شـرمنده ایـم و مـی دانیم، گناهانمـان چاه غیبت توسـت.
 اشـتباه مـا، نشسـتن به انتظار توسـت؛ بلکه بـه انتظار تـو باید قیام * 

کرد.


