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  انگیزه سازی
 یازده باز شمردیم یکی باز کم است  قطعه گمشده ای از پر پرواز کم است                   

 این همه آب که جاریست نه اقیانوس است             عرق شرم زمین است که سرباز کم است 
روز آخر اعتکاف روز بیعت با امام زمانه است امروز اون روزی که باید همه التماس کنیم که آقا یه سری به اعتکاف ما 
بزنه بیاد یه دست نوازش به سر هممون بکشه یه قبول باشه بهمون بگه که خدا اعتکافمون رو قبول کنه حاج محمد 

اشتند می گه خیلی دلم می خواست که آقام رو ببینم خیلی دلم علی جزء صالحین قم آدمی که مراجع قم خیلی قبولش د
می خواست مهدی زهرا رو ببینم مشتاق دیدار مهدی زهرا بود مثل بعضی از ما ها نبود که یه جورایی آقا رو فراموش 

زهرا  هدیکردیم و سال به سال یادش نمی کنیم آدمی بوده که یه جورایی در به در مهدی زهرا بوده دل تنگ و بیتاب م
بوده می گه خیلی توسل کردم خیلی التماس کردم ولی توفیق دیدار آقا نصیبم نشد بچه ها سقایی خیلی ثواب داره روایت 

یعنی یه تشنه ای رو سیراب کردن افضل 1.الْمَاءِ سَقْیَ یَعْنِی الْحَرَّى الْکَبِدِ إِبْرَادُ الْأَعْمَالِ  أَفْضَلُ  ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَداریم 
 ینوران ییآقا دمید. آمدم یم همسرم با و آورده بجا را اعمال قم جمکران مسجد دراعمال است خیلی ثواب داره می گه 

 .بروند مسجد طرف دارند قصد و شده صحن داخل
 «. است تشنه دهیرس راه از تابستان گرم یهوا نیا در دیس نیا: » گفتم
 :گفتم داد پس را آب ظرف آنکه از پس بنوشد؛ تا دادم او دست به یآب ظرف

 .«گردد کینزد فرجش امر تا دیبخواه خدا از را زمان امام فرج و دیکن دعا شما آقا »
 «. رسد یم ما فرج و کنند یم دعا بخواهند اگر خواهند، ینم را ما ،یخوردن آب اندازه به ما انیعیش: » فرمود

سید رو پیدا نکردم فهمیدم که خود آقا بوده توفیق دیدارش رو پیدا کردم . دمیند را آقا کردم نگاه تا و فرمود را نیا دیگه 
ستید شنه ما نی شما ت شیعیان ما بگو اگه ما ظهور نمی کنیم جون  شیعیان داد که به  شما هنوز با  2و یه پیغام برای  جون 

ستیم کدوم همه وجود ما رو نمی خواد آقا حق داره گله کنه نه بچه ه ا خداییش ما کدوم هامون هر روز یاد امام زمان ه
هامون هفته یه بار جمعه صبح بلند می شیم دعای ندبه مبیخونیم چند تا مون حداقل ماهی یه بار می ریم در خونه امام 

 زمان یه غروب جمعه خلوت می کنیم دلمون بهونه امام زمان رو می گیره با آقامون حرف می زنیم

 دیشهاقناع ان
امام زمان حق داره هرچی تنگاه به ماها می کنه می بینه ما اصال مشغول زندگی خودمونیم فراموشش کردیم االن من از 
شما بپرسم امام زمان چند ساله که غایب شده جند تامون می دونیم کگه آقا چند ساله که غایب شده اگه شما بخواید 

قود االثر ها یاد بگیرید این مادر هایی که بچه هاشون شهید شده ولی هنو.ز جنازه انتظار رو یاد بگیرید باید برید از مادر مف
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هاشون بر نگشته امید دارند که بلکه بچشون زنده باشه هر کی زنگ خونه رو می زنه ها یه لحظه می گن شاید پسرم 
ن هت می گه پسر من ایباشه برید ازشون بپرسی بگی پسرت چند روزه که شهید شده و ازش خبر نیومده روزش هم ب

تعداد روزه که نیست چون منتظره چون دلتنگه ما ها چه قدر دلتنگ آقامون ایم چه قدر دلمون بهونه امام زمان رو می 
گیره حاج آقای پناهیان نقل می کنه تو یکی از عملیات ها یکی از بچه های با صفای گردانمون وسط عملیات دیدم 

گرد و خاك بلند شد من سریع دویدم سمتش خوب رفیقم بود یکی از بچه های با  خمپاره خورد کنارش زمین می گفت
صفای گردانمون بود از اون عاشقای امام زمان بود می گه دویدم سمتش که اگه مجروح شده سریع انتقالش بدیم عقب 

تم ونده می گه نشسمی گه رسیدم باال سرش دیدم نه حاش از این حرف ها خراب تره لحظه هایی بیشتر تا شهادتش نم
باال سرش سرش رو گذاشتم رو زانوم دیدم همین جوری داره جون می ده و لحظه های آخرشه که شهید بشه انگار می 
خواد یه حرفی بزنه میگه من گفتم چیزی می خوای بگی حرفی داری من میشنوم بگو می گفت با سختی حرف میزد  

فت ما شهدا تا بودیم نذاشتیم امام زمان تنها بمونه غریب بمونه تو ولی یه جمله رو گفت و شهید شد می گه برگشت گ
رو خدا نذارید مهدی زهرا تنها بمونه نذارید اقای ما احساس تنهایی کنه بچه ها آقا ظهور نمی کنه ما پا رکابش نیستیم 

نه فکرش رو ت داره ظهور کمی بینه که ما ها به فکرش نیستیم می بینه که ما قابل اعتماد نیستیم وگرنه آقا خیلی دوس
بکنید هزار و صد وهشتاد ساله که آقا غائبه یک سال و دو سال نیست که فکر کنید یه عالمه دوست باشی یه عالمه عزیز 
داشته باشی این همه سال غایب باشی سراغت رو نگیرند چه قدر آدم ناراحت می شه این روز آخر اعتکافی بچه ها من و 

اید یاد آقا رو تو این مسجد زنده کنیم باید خودمون رو به اقا نشون بدیم باید بگیم یابن الحسن این شما باید یه جورایی ب
گوشه تهران این تعداد آدم داری به عشق تو امروز به یاد تو اند امروز امروز می خوام با تو بیعت کنم بچهها ما ها هنوز 

ربونه شهید ابراهیمی مجد آقا خیلی باصفاست خیل مه ش وایسینفهمیدیم که امام زمان یعنی چی مردونه پارکاب
مهندسیشو از دانشگاه تهران گرفته برید تو گلزار شهدا یه قبری داره رو قبرش نوشته این جا خانه شهیدی است که به 

یلی خ امید قیام موالیش آرام گرفته عاشق امام زمان بود این شهید ابراهیمی مجد یه وصیت نامه داره تو وصیت نامه اش
قشنگ نوشته می نویسه حاال که دیگه من نیستم چون وصیت نامه رو دست داداشش داده بوده بعد از شهادتش وصیت 

 نامه رو باز کردند نوشته حاال که من نیستم بدونید همون جوری که اساتیدمون می گفتند 
 شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است       لب تشنه گر آب نبیند سخت است 
 ما نوکر و ارباب تویی مهدی جان          نوکر رخ ارباب نبیند سخت است 

تو وصیت نامه اش می نویسه همون طوری که استادامون می گفتند اگر کسی بخواد واقعا دنبال کنه امام زمانش رو 
رو می نویسم دارم می می بینه من آقام رو دیدم من توفیق زیارت امام زمان داشتم و تا االن که دارم این وصیت نامه 

این بچه ها شهدا بعضی هاشون هم سن شما ها بودند  3سوزم که چرا برای بار دوم توفیق دیدار زیارت آقام نصیبم نشد
ولی توفیق لیاقت دیدار آقا رو پیدا کردند مت چی دارند از شهدا اون ها هم مثل ما بچه های همین کوچه ها بودند 

و نوشتند خیلی از شهدا هم محلی شما بودند هم سن های شما بودند ما از اونا چیزی دیدید سر کوچه ها اسم شهدا ر
کم نداریم تو همین شهر زندگی می کردند اما چون خوشگل پا رکاب اقاشون وایسند و منتظر آقاشون بودند آقا نظر 

هر محفل نمی شه بزنی تو  بشون می کرد بچه ها من اومدم یه حرف ویژه به شما بزنم که همه جا نمیشه بزنی  و تو
مدرسه نمیشه بزنیاما شما بعد از سه روز معتکف شدن تو خونه خدا با سه روز پیشتون فرق دارید خودتون هم احساس 

می کنید اون آدم سه روز پیش نیستید این اشک هایی که برای امام حسین ریختید این روزه هایی که گرفتید این 
رستید پاکتون کرده االن با این حالت به چشم امام زمان میاید همچین خریدنی شدید صلوات هایی که فرستادید و می ف
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مثل شهدا این قدر نورانی شدید که امام زمان می پسندتون سه روز پیش این جوری نبودید این قدر نورانی و با صفا 
ی بزنم که اگه مدرستون می نبودید امام زمان االن شما ها رو یه جور دیگه نگاه می کنه من اومدم یه حرف خصوص

اومدم نمی گفتم ولی این جا می تونم بگم بچه ها زرنگ باشید آقا انتخابتون می کنه باید زرنگ باشید شیخ رجبعلی 
خیاط همون عارفی که گفتم چشم برزخی داشت می گه یه جوانی از دنیا رفته بود رفتم برای تششع جنازه آشنامون بود 

ود ولی عاشق امام زمان بود داشتند می ذاشتند تو قبر می گه من یه لحظه باطن برزخ این آدم با صفایی بود جوان ب
جوان دیدم می گه تو برزخ آقا امام کاظم تو برزخ دستش رو باز کرده و این جوان را تو آقوش گرفته می گه من برام 

ا در آقوش گرفته می گه از عالم برزخ سوال شد که این جوان چه مقامی داشته که امام آمدبه استقبالش و این جوان ر
سوال کردم که این جوان مگه چه کار کرده که این قدر عزیز شده می گه بهم گفتند این جوان این چند سال عمرش 
رو منتظر امام زمانش بوده و عاشق امام زمان بوده آخرین حرفی که رو زبونش اومده و بعد از دنیا رفته یه بیت شعر 

 بوده 

 4ا به لب آمد نفس      ای شه خوبان تو به فریاد رس منتظران ر
این قدر عاشق آقا بوده که ـخرین حرفش هم بویامام زمان می داده و اون ور این طوری تحویلش گرفتند تازه من می 
 خوهم امروز اون حرف خصوصی که می خوام بزنم اینه روایت داریم تو عالم برزخ وقتی امام زمان ظهور می کنه به یه
عده ای تو برزخ می گن امام زمان ظهور کرده و تو رو به عنوان یار خودش انتخاب کرده می خوای برگردی به دنیا و پا 
رکاب امام زمانت یاری کنی آقا رو بعضی جزء اصحاب رجعت هستند رجعت یعنی چی یعنی بازگشت یه عده ای ولو زودتر 

 زندشون می کنند به دنیا بر می گردند که آقا رو یاری کنند  از امام زمان از دنیا میرند آقا که ظهور می کنه
 احبُکَ،ص ظَهَرَ قد إنّهُ هذا، یا: لَهُ فیقالُ  قَبرِهِ فی المؤمنُ اتیَ[ القائمَ  یَعنِی] قامَ إذا: می فرماید السالم علیه صادق امام 

  5فَأقِم ربّکَ کَرامَةِ فی تُقِیمَ  أن تَشَأْ وإن فَالحَقْ، بهِ تَلحَقَ  أن تَشَأْ  فإن

 
 شوى، ملحق او به خواهى اگر است، کرده ظهور آقایت! فالن اى: شود گفته مؤمن به قبر در کند، ظهور قائم گاه هر

 .بمان بمانى، پروردگارت کرامت جوار در که خواهى اگر و شو ملحق و برخیز
 می فرماید : السالم علیه حسین امام

 6.قائِمِنا وقیامَ المؤمنینَ  أمیرِ  خَرجَةَ ذلکَ یُوافِقُ خَرجَة   فَأخرُجُ  عَنهُ، األرضُ یَنشَق   مَن أوَّلَ  أکُونُ 
 و نامیرالمؤمنی رجعت با است همزمان این و آیممى بیرون آن از و خوردمى شکاف زمین که هستم کسى نخستین من.

 .ما قائم قیام
شاید برای  7فرمود اگر کسی به رجعت اعتقاد نداشته باشه شیعه ما نیسترجعت یک اعتقاد مسلم شیعیان که امام صادق 

شما سوال بشه که آقا مگه می شه کسی تو دنیا یه نفر زنده بشه ما به نظرمون خیلی عجیبه که یه مرده ای زنده بشه 
ــاید یکی بگه حاج همون خدایی که قیامت میتونه مر ده ها رو زنده کنه تو دنیا هم می تونه مرده ها رو زنده می  کنه ش

آقا تو قیامت یه چیزی تو دنیا چه طوری مرده زنده می شه خدا تو قرآن تا حاال چند تا مرده تو دنیا زنده شدن اونایی که 
با قرآن انس دارند آیات رو خوندند من فقط یاد آوری می کنم یکی از آیاتی که می گه تو دنیا مرده زنده شـــده اون آیه 
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رت عزیر پیغمبر در سوره بقره داشت رد می شد از یه جایی یه شهری بود همه عذاب نازل شده بود که می گه حض 8ای
ضی  شده  همه مردند بعد بع سان  شون با خاك یک و همه مرده بودند بعد عزیر پیامبر نگاه کرد دید ان ها همه خونه ها

ضرت عزیر پیغمبر بود ولی یه لحظ شن رو زمینمونده بعد ح سکلت ها شون ا ه نگاه کرد خدایا قیامت چه طوری می ها
ــکلت ها رو زمین مونده همین یه لحظه خدایا این ها رو چه جوری می خوای زنده کنی  خوای زنده کنی این ها مثال اس
تو قیامت به اذن خدا همون لحظه افتاد مرد صد سال مرد بعد صد سال خدا دوباره زنده اش کرد عزیر زندش کرد وقتی 

گاه کرد دید این الغ که داشــت باهاش می رفت مرکبش اســتخوان هاش اونجاســت بعد یه نگاه کرد که زنده شــد یه ن
براش سوال بود که من چند وقته مردم گفتم تو صد اله که مردی ما مردوندیمت بعد زندونتیمت که تو بفهمی ما برامون 

ستخوان هاش اینکاری نداره که مرده رو زنده کنیم بعد گفت یه نگاه به این مرکبت بکن ای شته ا ساله که گذ صد   ن 
طوری پوسیده بعد جالبه بچه ها همین جا خدا می گه عزیر با خودش غذا داشت یه غذایی با خودش داشت که آذوغش 
شده آقای  سد ن شته این غذا به اذن خدا فا سال گذ صد  شده  سد ن شت فا بود یه نگاهی کرد دید غذایی که با خودش دا

آیه قران آدم می فهمه این که می گن امام زمان با اون که هزار و خورده ای ســال از غیبتش  قرائتی می گفت از همین
می گذره االن اگه اقا رو ببینی یه جوان سی چهل ساله است یه جوان کامل است و پیرمرد نیست بعضی ها میگن مگه 

ئتی می گفت چه طور خدا میتونه غذای می شه یه نفر هزار و خورده ای سال از عمرش بگذره ولی جوان بمانه آقای قرا
سه روزه خدا قدرت  شه یه روزه دو روزه  سالم موند غذا رو بذاری تو آفتاب چند روزه خراب می  سال  صد  عزیر بعد از 
نمایی کرده که به همه ما بگه اگه من بخوام مهدی فاطمه هزار صد و هشتاد سال می گذره جوان نگهش میدارم کاری 

ــون داده اون وقت یکیش عزیر بوده یکی نداره برای خدا ا ــده خدا به ما ها نش ون وقت یکیش عزیر که مرده و زنده ش
دیگه حضــرت عیســی علیه الســالم مرده زنده می کرد تو همین دنیا مرده زنده می کرده یه مورد دیگه اصــحاب کهف 

حضرت ابراهیم گفت خدایا  9شنیدید سیصد سال خوابیدند دوباره بیدار شدند دیگه حضرت ابراهیم داستانش رو تو قرآن
عد بکوب  که کن ب که  تی ها رو ذبح کن و تی نده بگیر این  تا پر خدا فرمود چهار  نده می کنی  ها رو ز چه طوری مرده 
ضرت  صدا کن ح سط  ست و شت ها رو ببر رو چهار تا کوه بذار بعد بای شت ها رو با هم مخلوط کن بعد همین گو گو

صدا ک سط و  ستاد و شدند و ابراهیم ای شت ها از این چهار تا کوه جمع  رد گفت مثال کالغ کالغه پرواز کرد و اومد گو
کالغ دوباره همه چیزش جمع شد اومد وایساد اون یکی رو صدا زد اون هم اومد خدا نشونش داد من اراده کنم هر مرده 

سی سرائیل که یه گاوی داشتند یه کای تو همین دنیا اصال سوره بقره می دونید چرا اسمش بقره است جریان گاو بنی ا
سالم  سی علیه ال ضرت مو شته بحث بود اومدند پیش ح سی این رو ک سر این که این چه ک شته بود بعد  سی رو ک یه ک
گفتند ما می خواهیم ببنیم کی این رو کشته این جوان رو حضرت موسی علیه السالم گفت برید گاوی با این مشخصات 

شدگفت اون رو ذبح کنید قطعه  شه این کار رو کردند و زدند این جوان زنده   10ای از بدن رو بزنید به بدن میت زنده می
کجا زنده شد تو همین دنیا پس خدا برای خدا کار نداره که تو این دنیا بخواد کسی رو زنده کنه خدا تو قرآن می گه یوم 

امام زمان اومد جزئ یاراتن آقا باشــی کی هر کی گفت آقا شــما که داری تمام تالشــت رو بکنی جزء اونایی باشــی که 
صال خدا کامل کی گه  شه این هایی که گفتم بهش بگو ولی یه آیه قرآن که دیگه ا گفته که مرده تو این دنیا زنده می 

رُ یَوْمَ وَما یه عده ای رو تو همین دنیا زنده می کنیم خدا می فرماید که :  آقا یه ســـوال امام  11فَوْجا  أُمَّةٍ کُلِّ مِنْ نَحْشـــُ
صــادق به یکی از یارانش گفت این آیه رو ســنی ها چه طوری ترجمه می کنند چه جوری توضــیح می دند اون یار امام 

                                         
 آیَة   لِنَجَْعلَکَ وَ مارِكَحِ إِلى انْظُرْ  وَ یَتََسنَّهْ  َلمْ شَرابِکَ وَ طَعامِکَ إِلى فَانْظُرْ عامٍ  مِائَةَ َلبِثْتَ بَلْ قالَ َیوْمٍ بَْعضَ أَوْ َیوْما  لَبِثْتُ قالَ لَِبثْتَ کَمْ قالَ بََعثَهُ  ثُمَّ عامٍ مِاَئةَ اللَّهُ فَأَماتَهُ  مَوْتِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیی أَنَّى قالَ عُرُوشِها عَلى خاوَِیةٌ هِیَ وَ قَْریَةٍ  عَلى مَرَّ  کَالَّذی أَوْ -8 

 بقره (259) قَدیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ  َعلى اللَّهَ أَنَّ  أَعْلَمُ قالَ َلهُ تََبیَّنَ فَلَمَّا لَحْما  َنکْسُوها ثُمَّ ُننْشِزُها کَْیفَ الْعِظامِ  إِلَى انْظُرْ  وَ  لِلنَّاسِ

َلیْکَ فَصُرْهُنَّ الطَّیْرِ  ِمنَ أَرْبَعَة  فَخُذْ قالَ قَْلبی لِیَطَْمئِنَّ لِکنْ وَ بَلى قالَ تُؤْمِنْ  لَمْ وَ أَ قالَ الْمَوْتى تُحْیِ کَْیفَ أَرِنی رَبِّ إِبْراهیمُ قالَ إِذْ وَ -9   ( بقره260) حَکیمٌ عَزیزٌ اللَّهَ أَنَّ  اعْلَمْ  وَ سَعْیا  َیأْتینَکَ  ادْعُهُنَّ  ُثمَّ جُزْءا  ِمنْهُنَّ جََبلٍ کُلِّ َعلى اجْعَلْ ثُمَّ إِ

 (بقره 67وَن مَِن الْجاهِلیَن )لِقَوِْمهِ ِإنَّ اللََّه یَْأمُرُکُْم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَة  قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُوا  قالَ أَعُوُذ بِاللَِّه أَنْ َأکُ وَ إِذْ قالَ مُوسى -10 
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ُشر یَوْمَدر باره قیامت آقا گفت چرا؟ گفت آخه می گند صادق گفت آقا سنی ها می گند که  شر نحشر یعنی حشر ،ح نَحْ
روز قیامت همه زنده می شوند همه انسان ها از حضرت آدم تا آخرین آدم اما اینجا هم همون روز قیامت آقا فرمودند نه 

خداوند می فرماید روزی که ما محشور می کنیم از هر امتی یه گروهی را آقا فرمودند آن روزی که خدا می فرماید از هر 
ت و مهدی ما اهل بیت است بچه گروهی امتی یک گروهی را زنده می کنیم آن روز روز رجعت روز ظهور امام زمان اس

ــت ندارید چزء  ــند دوس ــند زنده می کنند که جزء یاران امام زمان باش ها آقا که ظهور می کنه یه عده ای اگه مرده باش
شبحال اون هایی که یه جوری زندگی می کنند اگه  شاهلل که تا ما زنده ایم آقا ظهور می کنه اما خو شید ان  یاران آقا با

ستند روایت داریمبمیرند هم اگه  شهدا جزء این ها ه سند  شون می کنند پا رکاب آقا وای سانی  12آقا ظهور می کنه زند ک
ستند شند و پا رکاب آقا زمان ه شدند همه وقتی آقا ظهور می کنه زنده می  شهید  سلمان  13که  شتر  سر مالک ا عمار یا

ــم بردند ــحاب کهف این ها رو تو روایات ما اس ــی اص زمانی که آقا ظهور می کنند از این آیه این گفتند این ها  14فارس
برداشت هم میشود که از امت های گذشته هم یه عده ای شون اماما همشون بر می گردند چه صفایی داره امام حسین 
امام علی همه این ها به دنیا برمی گردند تو روایت داره بعد از امام زمان آقا رو که به شــهادت می رســونند فقط چهل 

سین تو دنیا حکومت می کنه خدا تو قرآن می فرمایدسال اما ْضعِفُوا الَّذینَ عَلَى نَمُنَّ أَنْ نُریدُ وَ:  م ح ْستُ  وَ أَرْضِالْ فِی ا
 15 الْوارِثینَ نَجْعَلَهُمُ وَ أَئِمَّة  نَجْعَلَهُمْ

 خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمین قرار دهیم! ما مى
 
 

 پرورش احساس
ه روزی میاد خوب ها تو عالم حکومت می کنند اولیش هم امام زمانه یه روزی میاد دیگه ظلم تو دنیا نیست حکومت ی

رید که پا رکاب آقات شمشیر بزنی دوست نداری پا رکاب دست خوب هاست دوست ندارید اون روز شما باشید دوست ندا
آقات شهید بشی بچه ها یه جمله می گم این یه جمله رو هفته ای یک بار مرور کن این جمله رو اگه تونستی بزرگ بزن 
 تو اتاقت بنداز رو صفحهموبایلت اگه لبتاب داری بنداز رو صفحه لبتابت که همش جلوی چشمت باشه این جمله مهمه

 اون جمله اینه که که اگر خوب بفهمی زندگیت رو عوض می کنه
اون جمله اینه که امام زمان امروز یاراش رو انتخاب می کنه نه فردا .هر کی امرو قشنگ زندگی کنه و مومنانه انتخاب  

یاری  ه به عشقکنه آقا انتخابش می کنه فردا که ظهور کرد جزء اصحاب رجعت اند به دنیا بر می گردند چه صفایی دار
امام زمان زندگی کنه البته خوب آسون نیست و هر کسی لیاقت یار امام زمان شدن رو نداره یه موقع یه پیامک اومده بود 

مرده معلومه مرد شدن  313یاره منتظر  313خیلی پیامک قشنگ بود نوشته بود هزار و خورده ای ساله امام زمان منتظر 
یار اصلی  313مرد پا رکاب امام زمان درست نشده ماها جز یاران  313خورده ای سال  به این آسونی نیست که هزار و

نباشیم چون اونا کسانی هستند مثل امام رحمه اهلل علیه فرماندهان هستند اونا هر کدوم یه کشوری رو برا امام زمان باید 

                                         
 قال: مات قتل سألة لطیفة أبلغ فیها حاجتی، فقلت: جعلت فداك أخبرنی عمنکرهت أن أسأل أبا جعفر ع فی الرجعة، فأقبلت م عن زرارة قال 12

وت و القتل لیس کما قلت یا زرارة، الموت م« مُت ْم أَوْ قُتِْلتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَوَ لَئِنْ »و قال « أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ»قد فرق بینهما فی القرآن قال:  -ال، الموت موت و القتل قتل، قال: فقلت له: ما أحد یقتل إال مات، قال: فقال: یا زرارة قول اهلل أصدق من قولک

من قتل ال بد  کمن مات على فراشه، إن -أ فرأیت من قتل لم یذق الموت قال: فقال: لیس من قتل بالسیف« َنفٍْس ذائَِقةُ الْمَوْتِ کُل »قال: فقلت له: إن اهلل یقول:  -اآلیة« أَْنفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ ِبأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -مَِن الْمُؤِْمنِینَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى»قتل، و قد قال اهلل: 

 4» حتى یذوق الموت -من أن یرجع إلى الدنیا

 .ق 1380 اول،: چاپ تهران، - العلمیة المطبعة    112 ص 2جلد،2 العیّاشی، تفسیر مسعود، بن محمد عیاشى، -13 

کنند، هفت تن از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مؤمن آل فرعون، گرداند که عبارتند از: پنج تن از قوم موسی)ع( که به حق قضاوت کرده و با عدالت رفتار میهنگامی که حضرت قائم آل محمد)ص( قیام کند هفده تن را از پشت کعبه زنده می» 14

 «الک اشترسلمان فارسی، ابودجانه انصاری و م

 (.550، ص3، اثبات الهداة، ج32، ص2)تفسیر عیاشی، ج

    5:  القصص -15 
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ما  بیارم ها این ایتالیایی اومده بود تو حوزه برامدیریت کنند اما یه عده ای تو لشگر امام زمان هستند نکنه من و شما کم 
نفر شیعه داره بعد می گفت که من تو ایتالیا دبرام  15صحبت می کرد می گفت من تو ایتالیا شیعه کم داره کل ایتالیا 

سوال شد دین حق چه دینی است من خودم مسیحی بودم می رفتم تو کتابخانه کتاب های مختلف ادیان رو مطالعه می 
کردم تا ببینم دین حق چه دیتی است می گفت هی خوندم خوندم اسالم مسیحیت یهودیت زرتشت می گفت همه این 
ها رو مطالعه کردم می گفت خودم به این نتیجه رسیده بودم که اسالم از همه دین ها برتره ولی جرات نداشتم که از 

ی م تو عالم خواب یه کتابی رو میز بود ازش نور تاللو ممسیحیت دینم رو به اسالم تغییر بدم می گفت یه شب خواب دید
کرد می گفت رفتم جلو رو کتاب نورانی را مطالعه کردم دیدم نوشته نور از ایران به دنیا منتشر می شود تو خواب بودم از 

ه ایرانی م خواب بیدار شدم گفتم اون دینی که من دنبالش می گشتم دین ایرانی هاست می گه رفتم مطالعه کردم دیدم
ها مسلمان شیعه هستند بعد می گفت رفتم راجع شیعه تحقیق کردم و مطالعه کردم بعد می گفت حال می خوام کامل 
بشم مسلمان  شیعه ولی همه فامیل مسیحی بودند یه نگرانی داشتم که خدا نکنه دارم اشتباه می کنم این ایتالیایی می 

نورانی ابتدای لشگر بود می گفت رفتم رفتم تا به اون آقا رسیدم  وقتی به گفت یه شب خواب دیدم لشگری بود یه آقای 
اون آقا رسیدم یه نگاهم کرد به من گفت درست فهمیدی دینت رو عوض کن و شیعه ما شو این بنده خدا از ایتالیا شیعه 

دم تو ایتالیا کلی از شده بود اومده بود قم درس حوزه می خوند می گفت من برگشتم بعد از این که حوزه درس خون
مسیحی ها رو شیعه کردم من و شما از اون کم تر نباشیم تو کشور شیعه داریم زندگی می کنیم از یاری امام زمان جا 

 نمونیم از لشگر آقا جا نمونیم هر کسی دوست دارره یار آقا بشه من امروز اومدم بگم
شی می تونی جزء یاران امام زمان   شته با سه تا ویژگی سه تا ویژگی دا سی زمان غیبت  شی از روایات ما بر میاد ک با

همه زندگیش صرف امام زمان بود رفته بود تو بابلسر  ضابطداشته باشه جزء یاران آقاست ما یه استاد داشتیم حاج آقای 
سوال بود ح صادف کرد از دنیا رفت بعد ما ها برامون  شت ت سخنرانی کنه تو راه برگ سر  شچو های بابل آقای  اجبرا دان

مرد یا شـهید شـد می گفتیم خوب رفته بود برای سـخنرانی و تبلیغ دین ولی یه عده می گفتند که بابا بی خوید  ضـابط
شده بود برامون بگیم مرحوم  سوال برامون  سازی نکنید دیگه حاج آقا مرد دیگه ما  شهید  ضابطشهید  تا این  طضابیا 

و دفتر مقام معظم رهبری کار می کنه این روحانی بزرگوار از دوست های که امام جمعه چالوس حاج آقای فرازی االن  ت
جزء اون هایی بود که این سه  ضابطبود می گه شب عاشورا خوابش ر دیدم حاج آقای  ضابطصمیمی استاد  ما حاج آقا 

شورا خوابش رو دیدم گفتم حاجی  شب عا شت میگه  شهدای  اون ور چه خبر گفت ما رو این جا ضابطویژگی رو دا با 
شهدای بدر گفت ما رو این  شهدای خیلی واال مقام یاد کنند می گن  شهور کردند تو روایات ما می خواند از  جنگ بدر م
سالم می فرماید  سجاد علیه ال شور کردند تا این رو گفت من یه روایت خونده بودم که امام  شهدای جنگ بدر مه جا با 

فهمیدم حاج آقای  16مهدی ما باشه ثواب هزار شهید از شهدای بدر رو دارهکسی که در زمان غیبت جزءمنتظران واقعی 
جزء منتظران واقعی آقا قبول کردند حاال این گوی و این میدان شــما ها بعد از ســه روز یه انتخاب تاریخی باید  ضــابط

سر نوشتش رو انتخ نه اب می ککنید بچه ها هر کسی خودش باید بهشت و جهنمش رو انتخاب کنه هر کسی خودش 
سعد میگه حر رو دیدم حر  شکریان عمر  شورا  یکی از این ل شکر یزید بود صبح عا حر بن یزید ریاحی تا دقیقه نود جزء ل

سی این ها  شگری برای خودش می گه حر رو دیدم داره می لرزه می گه بهش گفتم حر می تر شتر  72فرمانده ل نفر بی
می کنیم از چی می ترسی خجالت بکش می گه حر یه جواب داد و قتل عام نیستند یه نصف روز بیشتر کار ندارند همه ر

گفت خودم و بین بهشــت و جهنم میبینم باید انتخاب کنم مثل این که شــما باید انتخاب کنید گه می خوای جزء یارای 
ی یا نه م امام زمان باشی می خوای جزء اونایی باشی که اصحاب رجعت هستند می خوای قیامت جزء بهشتی ها باشی
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عزیزم هر کســی هم خودش قیامتش  خوای یه عمر گناه کنی آخر هم با صــورت پرتت کنند تو جهنم انتخاب باید کنی
شما می گی  سبحان اهلل که  ساخته همه چیز یه  شون همه چیز را  صال بعد از مرگ آدم ها عمل سازه ا سول رو می  ر

 اربعه فرمود: یحاتو آله و سلّم در ثواب تسب یهاهلل عل یاسالم صلّ یگرام
بحانَ اللَّهِ»قالَ:  مَن جَرَة  فِی« ســُ جَرَة  فِی« الحَمدُ للَّهِ»الجَنَّةِ، وَمَن قالَ  غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِها شــَ الجَنَّةِ،  غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِها شــَ

 الجَنَّةِ. غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِها شَجَرَة  فِی« أَکبَرُ اللَّهُ»الجَنَّةِ، وَمَن قالَ:  بِها شَجَرَة  فِیغَرَسَ اللَّهُ لَهُ « ال إِلهَ إِلّا اللَّهُ»وَمَن قالَ: 
کارد، و هر کس الحمد للَّه بگوید، کس ســـبحان اللَّه بگوید، خداوند در برابر آن، یک درخت در بهشـــت برایش مى هر

کارد، و هر کس ال إله إلّااللَّه بگوید، خداوند به ازاى آن، یک درخت ىخداوند به ازاى آن، یک درخت در بهشت برایش م
 کارد.أکبر بگوید، خداوند به ازاى آن، یک درخت در بهشت برایش مىکارد، و هر کس اللَّهدر بهشت برایش مى

 اند!هاى ما در بهشت، فراواننفر گفت: اى پیامبر خدا! درخت یک
 فرمودند: حضرت

 أَطِیعُوا وَ للَّهَا أَطِیعُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَی هَا یا﴿إِیّاکُم أَن تُرسِلُوا عَلَیها نِیرانا  فَتُحرِقُوها، وَذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عز و جل یَقُولُ:  وَلَکِن نَعَم،

 17.﴾أَعْمالَکُمْ تُبْطِلُوا ال وَ الرَّسُولَ
مان فرماید: اى کسانى که ایزانید؛ چرا که خداى عز و جل مىامّا مواظب باشید که آتشى نفرستید و همه آنها را بسو بله؛

 اید! از خدا و از پیامبر، فرمان برید و اعمالتان را از بین نبرید.آورده
سازیم االن باید انتخاب  ستی کل پارك جنگلیت یه جا بره روی هوا خودمون می  اگه یه دونه غیبت نکنی یه آتیش بفر

 کنی
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 رفتار سازی
 

حر دقیقا قبل از شروع جنگ با امام حسین تصمیمش رو گرفت گفت حسین جان من می خوام برای شما بجنگم االن 
شده حر هر محرم روضش رو می خونند همه براش گریه می کنند اون هایی که اون لحظه انتخاب نکردند شدند لشگر 

نفر یکی تانتخاب کرد بهشت رو االن بری کربال  عمر سعد هر محرم همه عاشورا می خونند همه لعنت می کنند ببین دو
یه جایگاه داره حر یه قبر داره همه می رند سر قبرش یکی شده لشگر عمر سعد همه لعنت می کنند چی باعث شد این 
بره اوج بهشت اون بره اوج جهنم انتخاب هر کس باید انتخاب کنه شما هم باید انتخاب کنید امروز اون هایی که دوست 

جزء یارای آقا باشند این ویزگی ها رو باید تو خودشون ایجاد کنند اون هایی هم که می خواند یه راه دیگه رو برند  دارن
با امام زمان کار ندارند خودشون می دونند هر کسی باید خودش انتخاب کنه . سه تا ویژگی باید داشته باشی که جزء 

 لشگر آقا انتخاب بشی 
 اول: دین دانی 

باشی امام باقر فرمودند که اگه من یه جوان ببینم که دینش رو بلد نیست تنبیهش می کنم لد بدینت رو خوب  یعنی باید
زشته بچه شیعه دینش رو بلد نباشه رسالش رو بلد نباشه زشته بچه شیعه قرآن نتونه بخونه زشته خدا می دونه شهدا 18

شت مسئول کتاب خانه شده بود بعد از این کتاب خانه هم اون قدر با کتاب انس دا این طوری نبودند شهید علی سلطانی
تا عرش پرواز کزد یه قبر تو همین کتابخانه برای خودش کنده بود بعد وصیت کرده بود که اگه من شهید شدن من رو 
تو. این قبر دفن کنید جای دیگه دفن نکنید بعد رفقاش می گن وقتی شهید شد وصیت نامه رو خوندیم خوب وصیت 

شهید سلطانی خیل هیکلی بود رفتیم دیدم که قبر به هیکل نمی خوره گفتیم بیایم یه خورده دیگه قبر رو بکنیم  کرده
این که کوچیکه مثل این که سایز خودش رو نداشته اومدیم بیایم قبر رو بکنیم دیدم سر در بدن نداره دیدم که سر در 

ه گفتیم خودش می دونسته که قراره سر در بدن نداشته باشه بدن نداره می دونسته که وقتی میارنش سر در بدن ندار
شهید علم الهدی اون شهیدی که توی هویزه که قبر یه عده  19شهید حسن باقری مادرش می گه خیلی اهل مطالعه بود

ه دشهداست که محاصره شدند تو جنگ بعثی ها وقتی رسیدند بدن های این ها رو تمام له کرده بودند بدن ها تمام له ش
باالی سر این ها بدن هاشون از روی صورت قابل شناسایی نبود امام یه شهید رو تو بود بچه های ما که رسیده بودند 

این ها شناسایی کردند اونم شهید علم الهدی بود علم الهدی یه قرآن جیبی بود همیشه با این قرآن انس داشت تا وقت 
بود از قرآنش شناختنشت این علم الهدی اون قدر اهل مطالععه بود  گیر میاورد مینشست قرآن میخوند حافظ کل قران

قیامت خیلی ها این جوریند بچه ها من دوست ندارم شما ها  درس میداد باید دینت رو خوب بلد باشی 20ولی نهج البالغه
.. اه کردی چرا .این جوری باشید قیامت یه عده رو میارند بهش می گن چرا موسیقی حرام گوش دادی چرا به نامحرم نگ

می گن چرا این کارا کردی نمی دونستم که چه موسیقی هایی حرام و کدوم حالل انجام دادم نمی دونستم پیش خودش 
فکر می کنه بگه نمی دونستم فرشته ها رو می پیچونه می گن خوب خاال که نمی دونستی عیبی نداره تا میگه نمیدونستم 

من که نمی دونستم می گن یه بار به خاطر گناهی که کردی دوم به خاطر این  می گن دوبرابر عذابش کنید میگه چرا

                                         
 یَتَفَقّهُوا حَتّى بِالسّیَاطِ رُءُوسُهُمْ ضُرِبَتْ أَصْحَابِی أَنّ لَوَدِدْتُ قَالَ ع اللّهِ َعبْدِ أَبِی عَنْ 18

تهران، چاپ: چهارم،  -اإلسالمیة(  -کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی )ط  18.فهمند به خوب را دین تا بزنند اصحابم سر بر تازیانه با خواهم مى: فرمود( ع) صادق امام
 .31ص ؛ 1ج ق. 1407

 19- 223795ht t p://def apress .i r /f a/news / 
 العه بوداهل مط یلیطور بود. او خ ینواقعا هم یهم خواهد بود. حسن باقر یباشد، دشمن شناس خوب یاگر بتواند دوست شناس خوب یسردار کارگر: من اعتقاد دارم کس

 20- .aspx20eshgh/khat ere/-ht t ps ://www.avi ny.com/Rahi yan_Noor /revai at 



 @enqelabee         کانال منبر انقالبی ✌ 

سال پیش بابا بزرگ های ما بی سواد بودند بهت میگن  50که نمیدونستی چرا نرفتی مطالعه کنی تو که سواد داشتی حاال 
ه یه نداشتی روزی یه صفحتو رمان خوندی قرآن نخوندی بازی رایانه کردی وقت نداشتی یه بار رسالت رو بخونی وقت 

کتابی بخونی که دینت رو یاد بگیری بچه ها چرا باید یار امام زمان دینش رو بلد باشه چون اگه بلد نباشه نمیتئنه دینش 
رو یاری کنه چون خیلی از جاها گناله می کنند ندونسته االن شماها یه کتابیه به نام گناهان کبیره مال آیت اهلل دستغیب 

ه کنید این کتاب رو می بینید که کلی گناه دارید انجام می دید که نمی دونستید چرا انجام میدید چون نمی برید مطالع
 دونید اول ویژگی یارای امام زمان اینه که اهل مطالعه هستند مطالعه کتاب هایی که دینشون رو عوض کنه 

 : دینداری دوم 
میشه دین داری است باید دینت رو یاد بگیری بعد بهش ویژگی که از اون اولی مهم تره ولی تا اولی نباشه دومی درست ن

 عمل کنی بچه  ها گفت 
 کبوتر با کبوتر باز با باز                               کند همجنس با همجنس پرواز                

ی من و شما هم زمانکسی با امام زمان می تونه پرواز کنه که همجنس آقا باشه امام زمان اهل گناه نیست پاکه معصومه 
می تونیم با آقا پرواز کنیم که جنسمون جنس آقا باشه اون وقت امام زمان که گفتم امروز یاراش رو انتخاب میکنه نه 
فردا دقیق دونه دونه ما ها زیر نظر آقا هستیم زیر ذره بین آقا هستیم باورت نمی شه یه شخصی به نام جابر این جابر می 

رآن داشتم میگه یه دختر خانمی یه روز اومد بعد از کالس قرآن گفتش که مثال آقای جابر من گه من تو کوفه جلسه ق
می خوام به من خصوصی قرآن یاد بدی جابر می گه گفتم باشه مثال گفت یه پولی به شما جابر گفت باشه حواسش نبود 

ن که کالس کالس قرآن باشه می گه این که روایت داریم که دو تا نامحرم که با هم تنها باشند سومی شیطانه ولو ای
دختر اومد جلسه اول دوم سوم آرو آروم شیطون وسوسه کرد یه جلسه با هم تنها بودیم شیطان به ذهنم انداخت حاال 

حواسم پرت بود غافل شدم اون گفت من خسته شدیم یه خورده با هم بگیم بخندیم خستگیمون در بره می گه من  هم 
رو ادامه دادیم همین در همین حد میگه چند ماه بعد از این جلسه توفیق پیدا کردم برم مکه زیارت گفتم خندیدیم جلسه 

خونه خدا گفتم من که تا این جا اومدم یه سر تا مدینه برم امام زمانم رو زیار کنم امام زمانش کی بوده امام باقر علیه 
در خونه امام زمانم امام باقر در زدم می گه خادم آقا اومد در السالم هر امامی امام زمان خودشه دیگه می گه رفتم مدینه 

رو داد بدون مقدمه اقا  رو باز کرد به من تعارف کرد که برم داخل می گه خدمت امام زمانم رسیدم سالم کردم آقا جوابم
بینی فهمیدم  جابر خدا غضب می کنه به کسی که تو خلوت گناه می کنه چرا با نامحرم شوخی کردی من رو می دندموفر

آقا از گناهی که منتو خلوت با اون نامحرم داشتم هم خبر داره می گه از خجالت دلم می خواست که زمین دهن باز کنه 
 21یکنم دیگه تکرار نمی شهبرم تو زمین فهمیدم که اقا میدونه گفتم آقاببخشید توبه م

 وَ  مْعَمَلَکُ اللَّهُ فَسَیَرَى اعْمَلُوا قُلِ وَتک تک ما اعمالمون جلو چشم امام زمانه آیه قرآن داریم خدا تو قرآن می فرماید که  
ه هر گیعنی بگو هر کی هر کاری می خواد بکنه بکنه فسیری اهلل یعنی چه یری یعنی دیدن می 22الْمُؤْمِنُون وَ  رَسُولُهُ 

اعمال شما رو می بینه و مومنون که مومنون رو امام صادق کاری می کنید بکنید ولی بدونید خدا می دونه پیامبر خدا 
فرمود ما اهل بیت هستیم که امام زمان دونه دونه ما رو به اسم کوچیک می شناسه یکی اومده بود پیش امام باقر از یکی 

د تو همین مدتیکه از شهرت اومدی جه طور بود آقا فرمودنآقا فرمود حال بابات  از شهر های ایران رسده بود خدمت امام
تا اینجا بابات فوت کرد آقا خبر داره که باباش تو شهرش از دنیا رفته بعد امام فرمود حال داداشت جه طور بود این بنده 
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ستش من از شهرمون بیرون آومدم خدا شوکه بود اصال فکرش رو نمی کرد که باباش این طوری شده باشه گفت آقا را
رفت این بنده خدا دیگه نتونست جلوی خودش رو  خوب بود ولی اآلن نمی دونم آقا فرمود با همسایش درگیر شد از دنیا

بگیره بغضش ترکید زد زیر گریه کمی که گریه کرد گفت انا هلل وانا الیه راجعون حضرت فرمود گفت گریه نکن جای باب 
خیلی بهتر از این دنیاست یعنی آقااز جایگاه برزخیشون هم خبر داشت بعد این بنده خدا می گه گفتم و داداشت اون ور 

آقاجون من که از شهرمون بیرون اومدم پسرم مریض بود و تو بستر افتاده بود شما از بابا و داداشم سوال کردید ولی از 
حالش خوب شده و با دختر عموش ازدواج کرده  پسرم سوال نکردید حضرت فرمودند وقتی از این جا برگردی پسرت

پسرت شیعه ما نیست و این که سوال نکردم چون شیعه ما نیست ولی از ازدواجش با دختر عموش به زودی خدا پسری 
بهشون عنایت می کنه که اون پسره شیعه ماست یعنی هنوز به دنیا نیومده آقا گفت اسمش هم می ذارند علی که اون 

ست یعنی ما هنوز به دنیا نیومده بودیم امام زمان ما رو به اسم کوچیکمون می شناخته ریز اعمالمون رو جزء شیعیان ما
آقا می بینه از این اعتکاف که رفتی بیرون هر کاری که خواستی بکنی به خودت یه جمله بگو، بگو آقا داره میبینه اگر 

باشی جزء یارای امام زمان میشی شهید آوینی خانمش می  روت شد جلو امام زمان انجام بدی انجام بده اگر این طوری
گه سیگار می کشید می گه یه وقت دیدم که سیگار نمی کشه می گه با هم صحبت می کردیم یه روز بهش گفتم سید 
مرتضی یه مدته که نمی بینم سیگار بکشی می گه سید مرتضی آوینی برگشت گفت پیش خودم فکر کردم اون لحظه 

بکشم اگه آدم خودش 23گوشه لبم می ذارم اون لحظه هم آقا من رو میبینه خجالت کشیدم جلو اقا سیگار  ای که سیگار
رو همش در محضر امام زمان ببینه باور کنید که آقا همه رو میبنه از صبح تا به شب اون موقع هایی که معصیت میکنیم 

وقع هایی که کار خوب انجام میدیم خوشحال میشه آقا یه سری تکون می ده و خجالت می کشه و ناراحت می شه اون م
  :می گویدموسى بن سیار  و دعا می کنه برامون

هاى طوس شدیم سر و صدائى شنیدم از پى آن صدا رفتم دیدم من در خدمت حضرت رضا علیه السالم بودم وارد کوچه 
اى است. همین که چشمم بجنازه افتاد دیدم حضرت رضا علیه السالم پاى از رکاب خارج نموده پیاده شد و بطرف جنازه

اى که بمادرش بچسبد بعد فرمود بمن موسى بن سیار بود مثل برهجنازه آمد جنازه را بلند کرد چنان بآن جنازه چسبیده 
هر کس تشییع از جنازه یکى از دوستان ما بنماید چنان گناهانش میریزد مثل اینکه تازه از مادر متولد شده و گناهى 

 ماند.برایش نمى
را از اطراف جنازه دور کرد تا میت را  همان طور رفت تا آن جنازه را کنار قبر گذاشتند امام علیه السالم جلو رفت و مردم

اش گذاشت سپس فرمود: فالنى پسر فالن کس ترا به بهشت بشارت میدهم دیگر پس از مشاهده کرد دست روى سینه
 این ساعت ترسى بر تو نیست.

یدانى گر نمماى فرمود: موسى! عرضکردم فدایت شوم این مرد را میشناسى؟! بخدا قسم باین سرزمین تا امروز پا نگذاشته
شود هر کوتاهى که داشته باشند از خدا درخواست میکنیم از آن چشم بر ما ائمه عرضه مى اعمال شیعیان هر صبح و شام

ن روئ اگر ما می بینیم اعمالشوپوشى نماید و هر کار نیک که داشته باشند از پروردگار تقاضا میکنیم پاداش آنها را بدهد.
می خواهیم که ببخشدشون اگر کار خوب کرده باشند دعاشون می کنیم تک تک اعمال ما  معصیت کرده باشند ما از خدا

دوم ویژگی یاران امام زمان دین یاری بچه ها از این مسجد که بیرون می زی هنر شما  24را به امام زمان عرضه می کنند

                                         
 ینار ذکر کرد اک ینا یکه برا یلیرا ترك کرد. دل یگارشس ی. چند سال از انقالب گذشته بود که مرتضکندیمطلب کمک م ینکه به فهم ا کنمیم یفرا تعر یموضوع

ز لب هرگ یگربود که د گونهینار بکشم؟ ایگس یشاندر حضور ا توانمیطور مصورت من چه ینبود که آقا امام زمان در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند. در ا
د. چون بو یرممکنامر کامال غ ینا یدر مورد آقامرتض یبکشد. ول یگارس یروز یکوجود دارد که  یزاحتمال، هرچند ناچ ینا یرسیگارینزد. در مورد هر آدم غ یگاربه س
ht -23 شودیم یدکه شه فهمیدمیم ید. همان موقع باشدیم یحق ناش یاش از ارادهاراده t p://www.avi ny.com/avi ny/hamsar .aspx 

فَلَمَّا بَصُْرتُ بِهَا رَأَْیتُ سَیِّدِی وَ قَدْ ثَنَى رِجْلَهُ عَنْ  کُْنتُ مَعَ الرِّضَا ع وَ قَدْ أَشْرَفَ َعلَى حِیطَانِ ُطوسٍ وَ سَمِعْتُ وَاعِیَة  فَاتَّبَعْتُهَا فَِإذَا نَحْنُ بِجَنَازَةٍمُوسَى بْنُ سَیَّارٍ قَالَ    -24 
بِهِ کَیَوْمَ عَ جَنَازَةَ وَلِیم مِنْ أَوْلِیَائِنَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوأَقْبَلَ یَلُوذُ بِهَا کَمَا تَلُوذُ السَّخَْلةُ بِأُمِهَّا ثُمَّ أَقْبَلَ عََلیَّ وَ قَالَ یَا مُوسَى بْنَ سَیَّارٍ مَنْ شَیَّ فَرَسِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ نَحْوَ الْجَنَازَةِ فَرََفعَهَا ثُمَّ
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 دست ندی این نزدیکی به خدا رو از اینه که اون چیز هایی که تو اعتکاف به دست آوردی از دست ندی این پاکیت رو از
دست ندی اگر هم می خواهی از دست ندی چند تا کار رو باید انجام بدی وگرنه شیطون دوباره از دستتون می گیره چند 

 تا چیز رو باید انجام باید حواستون باشه 
 ه بودم اذان مغرب را میشب به شیب هرجورینمازتون رو تو مسجد بخونید من خودم دبیرستانی بودم اگر پرك هم ک 

دادم مدویدخم می رفتم وضو می گرفتم نمازم رو تو مسجد می خواندم شیطون وقتی ببینه شما به جماعت مومنین وصلید 
ها حساب میبره از شما سعی کنید تو محلتون هفته ای یک بار یه هیئت بید و اشک برا امام حسین بریزید اشک برای 

 و بعد از هر نماز شده یه صفحه قرآن بخونیدامام حسین پاك می کنه آدم ر
کسی با قرآن انس داشته باشه مثل بکس می مونه بکس اگه یه نفر قوی باشه یه نفر ضعیف اونی که قوی اون ضعیف  

رو می اندازه یه گوشه رینگ میزنه میزنه اون هم همش می خوره اما اگر قوی باشه یه دونه می خوره یه دونه می زنه 
بعضی از ما ها رو میندازه گوشه رینگ این ور میزنه اون ور میزنه داغونمون می کنه اونایی که با قرآن انس شیطون هم 

می کنند شیطون یه دونه نمی زنه یه دونه هم اون می زنه دارند با مسجد انس دارند با یه روحانی ارتباطشون رو حفظ 
 ون لحظه آخر که ان شااهلل توفیق شهادت پیدا کنیم همش نمی خوره من و شما باید خودمون رو نگه داریم تا ا

 ویژگی سوم : دین بانی  
یعنی دفاع از دین خدا اونایی که یار امام زمان اند نسبت به بی دینی دیگران بی تفاوت نیستند میبینه بقیه اهل گناه اند 

ی ه بقیه هم بی دینسهکمک کننمی گه به من چه خودش که دینداره اما که سعی می کنه تا اونجایی که زورش می ر
سال باشه ساواك گرفتش تو اهواز  13کنم کوچیک کوچیکاتون یسالش بود شما ها فکر م 13م الهدی نکنند شهید عل

علیه رژیم شاهنشاهی یه کارهایی کردند با رفیقاش  بعد گرفتنشون می خواستند بندازند زندان بعد داداش علم الهدی می 
ساله رو بندازند تو زندان سیاسی اصال مسخره است  13این رو بخوان بندازند زنداننوجوان گه ساواك بررسی کرد دید 

وجوان نگفتند که چکار کنیم گفتند که این چون سنش کمه به جای سلول سیاسی بندازیم توی بند نوجوان های بذهکار 
د تو بند نوجوان های بذهکار زندانبانش های دزد و این هایی که مشکل دارند از نظر اخالقی بعد داداشش می گه انداختن

تعریف می کنه می گه یه هفته بعد رفتم سرکشی کنم دیدم علم الهدی ایستاده جلو این نوجوان های دزد و و چاقو کش 
تحت تاثیر علم الهدی توی این یه هفته نماز خون شدند نماز اول وقت خون شدند به امامت سید حسین علم الهدی دارند 

 تاثیر داشته باشه نباید بی تفاوت باشه یار امام زمان زمینه ساز ظهور آقا باید باشه .ت می خونند مومن باید نماز جماع
اما هر که بخواد دین بانی کنه یکی از چهار حالت رو. داره فوتبالیست ها بعضی ها تفریحی فوتبالد بازی می کنند یه  

ک بار و دوبار یارای امام زمان هم بعضی هاشون تفریحی از دین خدا دفاع می گل کوچیک تو کوچه می زنه ماهی ی
کنند مثال تو کالسشون میبینه که رفیقش نماز نمی خونه باهش حرف میزنه که چرا نماز نمی خونی آخه روزی یه ربع 

ری یمی خوای چی بگی که کاری نداره همه پل های پشت سرت رو خراب نکن با خدا قهر کنی یه بار به خدا احتیاج دا
 روت میش بری در خونه خدا این ها تفریحی امام زمان رو یاری می کنند  

یه عده آماتوری فوتبال بازی می کنند آماتوری یعنی چی یعنی فوتال بازی می کنند در زمان های مشخص مثال هر روز 
مام زمان ل نیست این ها آماتور هستند بعضی یار ایا دو روز یه بار می رند باشگاه فوتبال بازی می کنند اما شغلشون فوتبا

اند آماتوری یعنی مسجد محل ثبت نام می کنند کانون فرهنگی اونجا هفته ای یه بار دو ساعت وقت می ذارند کمک 

                                         
لَانَ بْنَ لْمَیِّتُ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا فُعَ الرَّجُلُ َعلَى شَفِیرِ قَبِْرهِ رَأَیْتُ َسیِّدِی قَدْ أَقْبَلَ فَأَفْرَجَ النَّاسُ عَنِ الْجَنَاَزةِ حَتَّى بَدَا َلهُ اوَلَدَتْهُ أُم هُ لَا ذَنْبَ عَلَْیهِ حَتَّى إِذَا وُضِ

عَلِْمتَ  کَ هََذا فَقَالَ لِی یَا مُوسَى بْنَ سَیَّارٍ أَ مَاذِهِ السَّاعَةِ فَقُلْتُ جُعِْلتُ فِدَاكَ هَلْ َتعِْرفُ الرَّجُلِ فَوَ اللَّهِ إِنَّهَا بُقْعَةٌ لَمْ تَطَْأهَا قَبْلَ یَوْمِفُلَانٍ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَلَا خَوْفَ عَلَْیکَ بَعْدَ هَ
/ لَّهَ الش ْکرَ لِصَاحِِبهکَانَ مِنَ اْلعُلُوِّ سَأَلْنَا ال ا صََباحا  وَ مَسَاء  فَمَا کَانَ مِنَ التَّقْصِیرِ فِی أَعْمَالِهِمْ سَأَلْنَا اللَّهَ َتعَالَى الصَّفْحَ لِصَاِحبِهِ وَ مَاأَنَّا مَعَاشِرَ الْأَئِمَّةِ ُتعْرَضُ عَلَْینَا أَعْمَالُ شِیعَتِنَ

 341: ص ،4ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبی آل مناقب
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امام زمان میدهند چهار تا نوجوان کووچک تر از خودشون رو حلقه تشکیل می دهند باهاشون برنامه دارند وکمک می 
 کنند 

روه سوم حرفه ای یار امام زمان اند یعنی فوتبالیست های حرفه ای چه طوری اند شغلشون فوتباله بعضی ها شغلشون گ
 یاری امام زمانه اونایی که طلبه می شند مثل ما شغلمون یاری امام زمانه شغلمون یاری دین خداست 

 حرفه ای ها هم کارشون گروه چهارم که خوشبحالشون یه عده یار خصوصی امام زمان اند از این
 ذکر مصیبت

حضرت اباالفضل یار خصوصی امامش بود چرا امام حسین به همه اذن دادکه جنگیدند یه آقا بود که وقتید اومد پیش امام 
زمانشون کارای خصوصی می ده لذا امام زمانش گفت حسین جان اذن میدی برم برات بجنگم به یارای خصوصی امام 

 .هام تشنه اند بر برا بچه هام آب بیار  به قمر بنی هاشم فرمود عباسم بچهحسین اذن میدان داد اما 
 یا»آمد خدمت برادر و عرض کرد:  السالممرد شجاع و اهل نبرد و جنگ سخت است، اما حضرت ابالفضلعلیه یک یبرا
 را دوست . عباس علیهالسالمیهعبداهلل شروع کردند به گر یاب یدندد دهی؟یجازه مبه من ا یاآ« هل من رخصه؟ یاخ

 فرمود یاجمله ینجا. ایبرادر! شما علمدار لشکر من« و مجمع عددنا. یکنت العالمه من عسکر یاخ یا»داشت، فرمود: 
. حضرت عباس شودیما خراب م یهاخانه یبرادر! تو برو« الخراب. یعمارتنا تنبعث ال: »سوزاندیم رادل  یلیکه خ

 که عباس علیهالسالم از اسب به یدرس ییبه جا کار.«  یاالدن یاهمن ح یقد ضاق صدر»علیهالسالم در جواب فرمودند: 
و قلت  ییو انقطع رجا یاالن انکسر ظهر»سر عباس آمدند، فرمودند:  یباال یمهسراس ینعلیهالسالمافتاد. امام حس ینزم
 شدم.  چارهیم شکست و ببرادر پشت.« یلتیح

 اصل تو را      هم علم هم مشک هم دست تورا ینکردم از زم جمع
 دختــرم یدست گل برا یتنت را تا حـرم      جـــا بردمیم کاش
 جان بچه ها منتظر آب هستند. بلند شو برادر...برادر.... برادر
 کمر خم چه کنـم ینبز یـشحـرم من چه کنم     پ یتــو ساق بی

 بدم یرو من چ ینهبدم     جواب سکـ یرو به دست ک یخال مشک
 اباالفضل... یاصدا بزنند  حاجتمندان

 


