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 س:تربیتِ نف •

ی مهدویت کار کند و در این مسیر بماند؛ مگر اینکه روی نفسِ خود کار  حوزه امکان ندارد کسی بتواند در 

 کرده باشد. 

موارد، کار با نیتِ امام زمان شروع شده و   % 90هم، نقش اساسی دارد. در  های انحرافی نفس، در ایجاد فرقه 

 ی انحرافی نبوده است. ، ایجاد فرقه  اصلی هدفِ 

خواهد ابلیس را گردن بزند، کار کند و ابلیس به مقابله با او  ی شود انسان برای ظهورکسی که م مگر می 

 نپردازد؟! 

دهد؛ همین که  کند، به او پیشنهاد گناه نمی ابلیس برای منحرف کردنِ کسی که برای امام زمان کار می 

ایم و فریبِ ابلیس  نکرده دیگران را قضاوت کنیم و خود را بهتر از آنها بدانیم، یعنی نفسمان را درست تربیت 

 ایم. را خورده 

 استقامت در مقابلِ سرزنش: •

 تا زمانی که فردی خالصانه برای امام زمان کار کند، حتی اگر تمام مردم برای مقابله با او متحد شوند، عزت 
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ند:  او بیشتر خواهد شد. رسول اهلل در غدیر، دستِ امیرالمومنین را باال بردند و خطاب به خداوند فرمود 

 کند، یاری کن!« »خداوندا! هرکس علی و اوالدش را یاری می 

 شود فردی امیرالمومنین و اوالدش را یاری کند و خدا او را یاری نکند؟! مگر می 

 فرماید: آیند، می سوره مائده، در توصیف قومی که در آخرالزمان می   54خداوند در آیه  

 الَئِمٍ...« »...وَ لَایَخَافُونَ لَومَۀَ  

 ها را تحمل کنی. یعنی بدان! در آخرالزمان قطعاً مسخره خواهی شد و تو باید این سرزنش 

اندازی شود، در غیر این صورت قطعاً کارِ ما ایراد دارد؛ شیطان در این مسیر  باید در مسیرِ کار مهدوی، سنگ 

 کند. ار می کند و خداوند مسیر را به شرط استقامت، برای ما همواندازی می سنگ 

 ( 13)احقاف/   یَحْزَنُونَ«   هُمْ   وَلَا   عَلَیْهِمْ   خَوْف    فَلَا   اسْتَقَامُوا   ثُم    الل هُ   رَبُّنَا  قَالُوا   ال ذِینَ   »إِن  فرماید:  خداوند در قرآن می 

 شود، یعنی شرایط سختی در پیش خواهد بود. وقتی صحبت از استقامت می 

 بهره بردن از محضرِ بزرگان: •

ی  کنند، بدون استثناء، باید با یک تا سه عالم دینی در زمینه ی مهدویت کار می تمامِ افرادی که در حوزه 

ارتباط دائمی داشته باشند. یک فعالِ مهدوی باید به صورتِ مداوم به علما مراجعه کند و   ، مهدویت و اخالق 

 کند. دین خود را عرضه کند، تا متخصصِ دین، اشکاالت کار او را گوشزد  

  الل هِ   حُج ۀُ   أَنَا   وَ   عَلَیْکُمْ   حُج تِی   فَإِن هُمْ   حَدِیثِنَا   رُوَاةِ   إِلَى   فِیهَا   فَارْجِعُوا   الْوَاقِعَۀُ   الْحَوَادِثُ   أَم ا   فرمایند: »وَ امام زمان می 

 ( 484ص  ، 1ج   الدین،   کمال )   « عَلَیْهِمْ 

 است. پس در عصر غیبت، مراجعه به علما امری واجب و ضروری  

 مقابله با شیطان:  •

فرمایند شیطان، فقط با شیعیانِ ما کار دارد. ائمه، صراط مستقیم هستند. انسان اگر بیرون این  امام صادق می 

صراط باشد، هرکجا باشد و هرکاری بکند، شیطان کاری با او نخواهد داشت؛ حتی گاهی او را برای نماز صبح  

 . کند هم بیدار می 

شناسد. او قسم خورده است که بر  ی انبیاء، صراط مستقیم را می ی باالیی دارد و به اندازه تجربه شیطان، 

 کند. نشیند و شیعیان را منحرف می صراط مستقیم می 

کند، تا فرد کاری را که بهتر است، انجام ندهد؛ برای تشخیص  شیطان، گاهی فرد را بین دو خیر، مُخَی ر می 

 خواهد. نورِ بیشتری دارد و نفس ما آن را کمتر می   ، دام کار باید دید ک کار درست،  

. خداوند در آیه  انگیزی در بین فعالین مهدوی، ایجاد تفرقه است ترین اقداماتِ شیطان برای فتنه یکی از اصلی 

 برنخیزید، که ناتوان شوید.( )با یکدیگر به نزاع  »... وَ الَتَنَازَعُوا فَتَفشَلُوا...«  فرماید:  سوره انفال می   46
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کند. در حال حاضر،  های مذهبی و مهدویِ ما، آلوده به اسم است که همین ایجاد تفرقه می بسیاری از فعالیت 

اند؛ ولی شیعیانِ اثنا عشری بر سَرِکوچکترین  صلیبی و صهیونیست و سَلفی با هم، علیه شیعه متحد شده 

 مسائل با هم درگیرند. 

ت،  رهای جمعی است؛ باید مودت را در بین خود افزایش دهیم و همه با هم کار کنیم؛ و مود  برکت خدا، در کا 

 آورد. با مرور زمان محبت می 
 

 پذیر است.گاهی یاری امام زمان، فقط در یاریِ یارانِ امام زمان امکان
 

مبادا روزی امیدِ    باید تالش کرد. شود نشست و منتظر بود تا آقا بیاید؛  مهدویتِ ما، مهدویتِ انقالبی است. نمی 

 هدایت از ما برداشته شود... 
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