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فهرست مطالب
 فصل اول
 غيبت امام معناي غيبت او ما را مي بيند و مي شناسد داليل امام زمان از كارهايمان خبر دارد كاش زود تر مي دانستم فصل دوم
 علل غيبت فايده امام غايب فصل وم
 كاش زود تر مي دانستم چگونه امام را ياري كنيم تاثير دعاي ما در فرج خوشحالي امام زمان دعاي امام زمان فصل چهارم
 مهرباني امام نقشه دشمن -كاش زود تر مي دانستم
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 فصل پ جم
 زيبائي هاي ظهور وظايف ما در عصر غيبت فصل ششم
 جلسه پرسش و پاسخ عمر طوالني امام زمان امامت كودك  9ساله چرا حضرت عيسي پشت سر امام زمان نماز مي خواند؟ با اين سالح هاي پيشرفته چطور امام زمان پيروز مي شود؟ امام زمان در كجا و چند سال حكومت مي كند؟ بعد از امام زمان چه مي شود؟ ما مي توانيم در حكومت امام زمان باشيم؟ چه كنيم تا از ياران امام زمان باشيم؟ -چه كار كنيم تا امام زمان از دست ما خوشحال شود؟
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فصل اول
 معنای غیبت امام
 او مارا میبیند و میشناسد
 دالیل
 از كارهایمان خبر دارد

صداي همهمه در كالال
كال

پيیيالدهت تالشالهاي نالدا نماينالده

براي ساكت كردن بیهها خيلي فايده اي ندارد هالرك

با بغل دستش مشغول صحبت است .بعضيهالا هالم بالا دو ساله
نيمكت آن طرف تر صحبت ميكنند با آمدن خانم نيازي دبيالر
رياضي عطر احترام با ايستادن بیهها در فضا پخش شد.
ندا خسته از تالشت سالر جالايش نشسالت .خالانم نيالازي باله
8

بیهها سالم كرد و بعد از باز كردن دفتر حضالور و غيالا ت نالام
بیه هار ا يكي يكي خواند.
ال سميه جماليت
ال حاضر

ال مرضيه خانيت
ال بله خانم هستيم
ال مريم اميديانت
ال حاضر
ال مرجان اصغريت
ال حاضر
محدثه زمان پور ! زمان پور نيست؟
ندا روستا بلند شد و گفت :نخير خانمت امروز غيبت كرده.
خانم نيازي علت غيبت را پرسيد .ندا هم سري تكالان داد و
نشست .بعد از حضور و غيا بیههات خانم نيازي در

جديالد

را شروع كرد...
مريم از شاگردهاي خو كال

و هميشه جزء سه نفالر اول

مدرسه است .يكي از علتهاي پيشرفت مريم در درسهايش اين
بود كه خيلي دقيق به اتفاقات دور و بالرش نگالاه ماليكالرد و از
كنار هر مساله اي به سادگي نميگذشت .مريم ديروز در در
ديني بحث امامت را خوانده بود و از علت غيبت امام زمالان
از دبير ديني سئوال كرده و از جوا ايشان خيلي قالان نشالده
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بود .آخر زنگ رياضي بود؛ در

خانم نيازي تمام شده و بیهها

در اختيار خودشان بودند تا زنالگ تفالريب بخالورد .صالداي نالدا
روسالالتا نماينالالدس كالالال ت در گالالوش مالالريم زمزمالاله مالاليشالالد
«محدثه غايبه» با خودش گفالت :محدثاله غايبالهت يعنالي فعالال
حضور ندارد؛ اما در واق هستت ولالي در كالال
زمان

نيسالتت امالام

غايب است يعني چه؟! آيا به همين معناست كه وجود

دارد ولي حضور ندارد؟
البته خودش هم ميدانسالت كاله غيبالت امالام زمالان
غيبتي كه ما در كال

بالا

داريم از زمين تا آسمان فرق داردت ولي

با اين حال خيلي دوست داشت كه معناي غيبت امام را بدانالد
و از علت غيبت هم آگاه شود.
در همين فكرها بود كه هالدي جالوانمرد از دوسالتان خالو
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مريم كه وقتي پايش را از مدرسه بيرون ميگذاشت يک كمالي
موهايش را از مقنعه بيرون ميآورد دستي به مريم زد و گفالت:
خانم تو فكري؟
مريم كه تازه به خودش آمده بود با لبخند روبه هدي كرد و
گفت :داشتم در مورد غيبت فكر ميكردم .هدي كه تازه چنالد

تا پسته از جيبش بيرون آورده و در حال خوردن آنهالا بالود بالا
خنده و دهان نيمه پر گفت :نگو دختر كه بابالام ماليگفالت« :از
گناهان كبيره و مثل خوردن گوشت مالرده اسالت» هميشاله بالا
مامانم جرو بحث دارند كه چرا مالادرم مالدام حالرف ديگالران را
ميزند و باعث ميشود بابام دوباره غيبت بشنود!
مريم كه از پر چانگي هدي خوشش ميآمد گفالت :ناله بابالا!
اين غيبت را كه نميگمت منظورم غيبت آقا امام زمان

است.

هدي يک پستة ديگر شكست و بدون تعالارف طالوري كاله
خانم نيازي هم متوجه نشود آنرا خورد و گفت :اين كاله فكالر
نداردت مگر ديروز در

ديني يادت نيست؟ ما شيعيان دوازده

امام داريم كه پيامبر

آنهارا معرفي كالرده و امالام آخالر مالا

امام زمان

در غيبت كبري بسالر ماليبرنالد .يالک شالعر هالم

هست كه آبجي كوچكم تو مهد كودك ياد گرفتاله و هميشاله

00

براي ما ميخواند:
دوازدهمییییضر اسییی را ییی

ر ر زنیییولروغیییضرسا یی را ی ی

ر

رظهییییید رمایییییورز یییییانضر ر ر

روشییییدرماییییور هییییانضر ر

ر

ر

مريم گفت :همين! من ميخواستم بدانم اينكه امام زمان
غايب هستند يعني كجايند؟ حضور دارندت يا كال غايبنالد ببالين
وقتي محدثه زمان پور نيامدهت از بیههاي كالال

غايبالهت ولالي

پيش پدر و مادرش حاضرهت حالاال اينكاله امالام زمالان

غايباله

يعني چي؟
تا صداي زنگ تفريب به صدا درآمدت هدي سالري از جالايش
بلند شد تا به سمت حياط مدرسه برودت مريم ادامه داد :هالدي
صبركن هنوز حرفم تمام نشده! هدي كاله در حالال رفالتن بالود
سرش را به سمت مريم برگرداند و گفت :من كه نميدانالم امالا
االن هم بايد بروم يک ساندويچ بخورم شايد چيالزي باله نهالنم
خورد و توانستم كمكي كنمت ولي اگر نشد قول ميدهم از خانم
رياحي بپرسم.
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مريم خيلي آرام كال

در

را ترك كرد .هنوز باله حيالاط

نرسيده بود كه با خودش گفالت :چالرا خالودم از خالانم ريالاحي
نپرسمت به هر حال ايشان دبير ديني هستند و به احتمال قالوي
بايد جوابي براي اين سئوال داشته باشند.

به سمت دفتر رفت .در زد و بعالد از اجالازه وارد شالد .خالانم
معلمها در حال خوردن چاي و صحبت كردن با همديگر بودندت
خانم معاون هم گوشي تلفن را به دست گرفته بود و در مالورد
اردوي هفتة آيندس مدرسه با اداره صحبت ميكرد.
خانم رياحي وقتي آمدن مريم را به سمت خودش ديالدت بالا
لبخند از او پذيرايي كرد و با تعارف چايت او را تحويالل گرفالت.
مريم با تشكر گفت :ببخشيد خالانم ياله سالئوال داشالتم! خالانم
رياحي با مهرباني گفت :بفرما عزيزم.
مريم كه سعي ميكرد طوري بايستد كه پشالتش باله هاليچ
معلمي نباشد پرسيد :خانمت امام زمان

غايبه يعني چي؟ اين

غيبت به چه معناست؟ خانم رياحيت غالافلگير از ايالن سالئوالت
سعي كرد خودش را مسلط نشان دهدت اسالتكان چالاي را روي
ميز گذاشت و گفت :عزيزم سئوال خيلي دقيقي پرسيدي! اگالر
اجازه بدهي من فردا جوابش را به شما ميدهم.
مريم خداحافظي كرد .او خيلالي خوشالحال بالود كاله خالانم
رياحي نخواسالته بالا يالک جالوا آبكالي سالر او شاليره بمالالد و
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خوشحالتر اينكه خانم رياحي فردا با مطالعاتي كه خواهد كرد
جوا محكمي ميآورد.
بیهها به كال

آمدندت ندا روستا روي تخته سالمت راسالتت

خوبها و سمت چپت بدها را نوشالته بالود .زيالر اسالم بالدها نالام
فرشالالته جاللالالي مالاليدرخشالاليد .فرشالالته كالاله موشالالک كاغالالذي
دستسازش را به سطل آشغال ميانالداختت رو كالرد باله نالدا و
گفت :بیه بازي در نياورت ما ديگر بزرگ شدهايم.
ندا بدون اينكه جوابي به فرشته بدهد يالک ضالربدر جلالوي
اسمش زد؛ فرشته هم بي توجه به او به سمت نيمكتش رفت.
معلم وارد كالال

شالد .يالک دفعاله آن همهمالة هميشالگي

تبديل به سكوتي غير قابل تصور شد .هيیك

باورش نميشد

كه اين سكوت از همان كالسي است كه لحظه اي پيش پالر از
04

همهمه بود.
خانم معلم نگاهي باله تختاله و نگالاهي باله فرشالته انالداخت.
چيزي نگفت اما با همان نگاهت فرشته سرخ و سالفيد شالد و بالا
دست اشاره اي به ندا كرد كه «مگر به دستم نيفتي».

آنروز گذشت و فردا بیهها با شوق وارد كال

در

شدند.

مريم از همه خوشحال ترت كه امروز جوا سالئوالش را خواهالد
گرفت .اين اصرار او بالراي حالل مشالكالت و ايالن دقالت و ريالز
بينيهات توانسته بود او را در مدرسه جزء شاگردان ممتاز كنالدت
معلمها از مريم به خاطر اينكه فقط به سالئواالت درسالي اكتفالا
نميكرد خيلي تعريف ميكردند و باله او بهالا ماليدادنالد .خالانم
رياحي وارد كال

شد؛ بیالههالا او را خيلالي دوسالت داشالتند.

جداي از معلمي براي دانش آموزان مثل يک دوسالت صالميمي
بود .هرك

ميگفت خانم رياحي مالرا از هماله بيشالتر دوسالت

دارد علتش هم گرم گرفتن خانم رياحي در سالم و احوالپرسي
بود كه با تک تک بیهها اينگونه رفتار ماليكالرد و ايالن اخالالق
خوبش او را ميان همه معلمها نمونه كرده بود.
خانم رياحي بعد از سالم و احوالپرسي با بیههات نگالاهي باله
مريم انداخت و به دانش آموزان گفت :دختالراي گلالمت دوسالت
شما مريم سئوالي از من پرسيده كه من امروز جوابش را بالراي
او و همة شما آورده ام .البته شما هم ميتوانيد در ايالن زميناله
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اظهار نظر كنيد تا با همديگر بحث كنيمت چالون اتفاقالا سالئوال
اين دوستتون درباره بحث امامت است.
هدي نگاهي به مريم انداخت و گفت :مگر قرار نبالود مالن از
خالالانم بپرسالالم؟! مالالريم خيلالالي آرام جالالوا داد :خالالو خالالودم
پرسيدمت سئوال خودم بود چرا شما زحمت بكشي.
خانم رياحي ادامه داد :ال بته من بيشالتر ايالن جالوا را از
يک طلبه در قمت تلفني پرسيدم .سئوال مريم خانم اين بود:
اين كه امام زمالان

غايالب هسالتند باله چاله معناسالت؟ در

جوا بايد بگويم معناي غيبت امام زمان

بالا غيبتالي كاله

يكي از شما ها مي كند فرق دارد .غيبت حضرت مهدي

به

معنالالاي عالالدم شالالناخت اسالالت؛ يعنالالي ا ينكالاله مالالا حضالالرت را
نمي شناسيم .يا بهتر بگويم:
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غیبت حضرت ،به این معناست که ایشان در بین ماستت ،متا را
میبیند و میشناسد ،ما هم ایشان را میبینیم؛ ولی نمیشناسیم.

تا حرف خانم رياحي به اينجا رسيد نفيسه جعفري دسالتش را
بلند كرد و با تعجب پرسيد :خانم! يعنيت ما امام زمان

را ديالده

ايم؟! خانم رياحي با لبخنالد جالوا داد :دختالرم اجالازه بالده مالن
داليل اين حرفم را بگويمت بعد اگر سئوال داشتيد جوا ميدهم.
دليل اول :اين است كه خداوند در قرآن در سوره يوسالف
ميفرمايد« :برادران يوسالف
يوسف

او را ديدنالد و نشالناختندت ولالي

آنها را ديد و شناخت» فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَههُ

مُنكِ هرُو َ امالالام زمالالان

هالالم تشالالبيه شالالدهانالالد بالاله حضالالرت

يوسف .
حضرت صادق

فرمود شيعيان همت مهدي

را ميبينندت

و لي نميشناسند.
دليل دوم :حديثي است از امام علي

كه فرمودند:

«سوگند به خدای علتی ،حتتت ختدا م امتار ع تر

) در میتان

متتردر ه تتت و در راه تتا م کواتته و بتتابار ) گتتار بتتر متتیدارد .بتته
خانههای آن ا سر میبند ...گفتار مردر را میشنود و بر ایشان سالر
میکند .میبیند و دیده نمیشود تا وقت معین».
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اين ديده نشدن در اين روايت ظاهرا عالدم شالناخت اسالتت
چرا كه حضرت فرمود «در ميان مردم قدم بر ميدارد»...
از طرفي نائب خاص امام عصر
امار م دی

ميگويد:

هر سال در حج ،حضور مییابد .مردر را متیبینتد

و آن ا را میشناسد و مردر او را میبینند ولی نمیشناسند».

دليل

1

وم :از دعاي ندبه است؛ در جملاله اي از دعالاي ندباله

آمده است «فدايت شوم امام زماني كه غايب هستيت ولالي دور
از جمعيت ما نيستي» ( بنفسی انت من مغيب لم یخل منا).4
پ

با اين داليلت ما بايد غيبت را همانطور كه گفتم تعريف

كنيم كه اينكاله امالام غايالب اسالتت يعنالي مالا او را باله همالراه
شناختت نميبينيم اما ايشان ما را ميبيند و ميشناسد.
08

 .5همان ،66 ،به نقل از بحار ،ج  ،14ص .514
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بايالد

زهرا خسروي بدون اينكه اجالازه بگيالردت گفالت :پال

خيلالالي مواظالالب كارهايمالالان باشالاليم؛ چونكالاله االن گفتيالالد امالالام
زمان

همه را ميبيند!

خانم رياحي گفتند :بله عزيزم؛ ايالن از مساللمات اسالت كاله
امام زمان

از همة كارهاي خو و بد ما خبر دارد.

ثريا نصيري كه به خاطر قد بلنالدش گوشالة آخالر كالال

را

براي خودش انتخا كرده بود اجازه گرفت و گفت :خانم خيلي
ببخشيد خود شما به ما ياد داديد كه هيچ حرفالي را باليدليالل
قبول نكنيم؛ ميشود دليل اين حرف كه امام زمان

كارهالاي

ما را ميبيند و خبر دارد را بفرمائيد؟!
خانم رياحي نگاهي به ثريالا انالداختت آرام باله سالمت آخالر
كال

قدم برداشت و گفت :آفرين ! خيلي حالرف خالوبي زديت

دليل اين حرف آيه قرآن است؛ اما من به شرطي آدر

آياله را

ميدهم كه قول دهيد وقتي به خاناله رفتيالدت حتمالا باله سالرا
قرآن برويد و اين آيه را چند بالار بالا ترجماله بخوانيالد .صالداي
بیهها با هم ديگر بلند شد كه :باشد خانم قول ميدهيم.

09

خانم رياحي ادامه داد :خداوند در قرآن كريم سوره توبه آيه
 509ميفرمايد :هر كاري مي خواهيد انجام دهيد فقط بدانيالد
سه گروه ميبينند:
 -5خدا  -4رسول خدا
كالاله در را
صادق
پ

 -3مومنون

مومن الانت امالالام زمالالان

فرمودند« :مومنونت ما امامان
طبق آيه قرآنت امام زمان

5

هسالالتند .خالالود امالالام
هستيم.

4

از كارهاي ما خبر دارند و

خودشان هم فر مودند كه :مالن از احالوال پيالروانم بالا خبالرم .و
فرمودند:
«هتتیچ ایت متتا را اب شتتیعیان هتتدا نگتترده استتت م تتر آن تته اب
کارهای ایشان که به ما میرسد؛ اعمالی که خوشایند ما نی تت و اب
شیعیان انتظار نداریم».

3
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ببينيد بیههاي گلمت خود امام مهدي

فرمودنالد كارهالاي

شيعيانت به ما ميرسد و ايشان شاهد اعمال مالا هسالتند .ايالن
نكته آثار تربيتي فراواني دارد؛ اگر ما واقعا باور كنيم كه هر كار
ما در محضر امام زمان

است خيلي بيشتر دقت ميكنيم كه

اشتباه يا خدايي نكرده گناهي انجام ندهيم.
خانم رياحي در حال صحبت كردن بود كاله نگالاه مالريم باله
هانيه كريمي افتاد كه با روان نوي

خوش رنگالش روي كاغالذ

چيزهايي مينوشتت هانيه از كساني بود كه در مسابقات مقالاله
نويسي مقام اول را در استان كسب كرده بود.
خانم رياحي كه آمادس گفتن در
ك

جديد ميشد گفالت :هالر

ميتواند در اين زمينه كه صحبت كرديم مطلبي بنويسالد

ما مطالبش را در روزنامة هفتگي كاله باله تالابلو اعالنالات نصالب
ميشود مينويسيم.
هانيه كه خط آخرش را مينوشت با عجله دسالتش را بلنالد
كرد و گفت :خانم! من در بين بحالث شالما مطالالبي باله نهالنم
خورد كه بي ارتباط به مسالة غيبت امام مهالدي

هالم نبالود
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آنها را با استفاده از بحث شالما نوشالتم؛ اگالر اجالازه ماليدهيالد
بخوانم.
خانم رياحي نگاهي به سالاعت انالداخت و بالراي اينكاله نوق
هانيه هم كور نشود گفت :باشد عزيزم! بيات اما سري بخوان!
هانيه پاي تخته آمدت دستي به مقنعه اش زدت آنرا مرتالبتالر
كرد و از روي نوشته شروع به خواندن نمود.
«كاش زودتر ميدانستم...
كه غيبت شما به معنالاي نبالودن نيسالتت بلكاله باله معنالاي
نديدن هم نيست .چرا كه شالما روي فالرش مجالال

مالا قالدم

ميگذاريت در بين مائيت ما را ميبيني و ماليشناساليت مالا هالم
شما را ميبينيمت ولي نميشناسيم .مگر نه اين است كه شما را
تشبيه كردهاند به يوسف
22

كه برادران را ديد و شالناخت ولالي

برادرانت او را با اينكه ديدند نشناختند.
مگر نه اين است كه در دعاي ندبه ميخالوانيم« :اي غالايبي
كه غايب از ما نيستيت فدايب شوم اي دور از مايي كه از ما دور
نيستي».

مگر نه اين است كه وقتي ميآييت خاليق انگشت به دهالان
ميمانند كه ما اين آقا را نه يكبارت بلكه بارها ديده ايم! پ

تالو

هسالالتي؛ در بالالين مالالاييت ولالالي غالالايبي؛ يعنالالي ناشالالناخته اي؛
نشناختن هم گناه ماست نه مشكل تو»...
پ

از تمام شدن نوشتة هانيهت خانم رياحي خيلي از كارش

تعريف كرد و او را به نوشتن مالتنهالاي بيشالتري دربالاره امالام
زمان

تشويق كرد و پ

از آنت در

جديد را شروع نمود....

مريم در راه خانهت به صحبتهاي خانم رياحي فكر ميكرد...
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فصل دوم
 علل غیبت
 فایده امام غایب

مريم كه از بحالث هفتالة گذشالتهت خيلالي مطالالب مفيالدي
دستگيرش شده بود سر كال

بالدون توجاله بالههالاي و هالوي

بیههات منتظر آمدن خانم رياحي بود.
با آمدن خانم رياحي معجزه اي رخ داد؛ آن شلوغي سر سام
آورت تبديل شد به سكوتي كه هرگز باور كردني نبود .هيیك
باورش نميشد اين سكوت از همان دانالش آمالوزاني اسالت كاله
لحظه اي به چانه اشان استراحت نميدادند.
خانم رياحي در
26

را شروع كرد...

مريم اجازه گرفت و گفت :خالانم ببخشاليدت االن مشالكالتي
كه متوجاله مساللمانان اسالت باله خالاطر غيبالت امالام زمالان
ميباشدت پ

چرا خدا به غيبت ايشان پايان نميدهد؟ يا اصال

چرا ايشان از اولت غايب شدهاند تا اين مشكالت پيش بيايد؟

بیهها كه سئوال زيباي مريم را پسالنديده بودنالدت هماله باله
خانم رياحي چشم دوخته تا جوا را بشنوند.
خانم رياحي گفت :شهرداري براي اينكه محل شما در شبت
روشن باشد اقدام به نصب المپ در خيابان شما ميكند .فرداي
آن روزت پسرهاي بازيگوشت مسالابقة نشالانه گالذاري گذاشالته و
المپها را يكي يكي با سنگ هدف قرار ميدهند؛ دوباره و ساله
باره از شهرداري ميآيند و المپ نصالب ماليكننالدت امالا فايالده
ندارد .هر بار المپها توسط بیهها شكسته ميشودت ايالن كالار
مان از اين ميشود كه محل شما روشالن باشالد و از نالور بهالره
ببرد .شهرداري ديگر در اين محل المپ نصب نميكند؛ چرا كه
بیههاي اين كوچهت هنوز فرهنگ استفاده از نالور را ندارنالد .آن
موقعي كه بیهها به نيالاز نالوراني بالودن محالل پالي ببرنالد و از
تاريكي در عذا باشند دوباره شهرداري براي نصب المپ اقدام
ميكند .خداي مهربانت امامان را چرا هدايت براي روشالنگري
مردم قرار دادت اما مردم امامان را يكي پ

از ديگالري شالهيد

كردند .خدا هم كه ديدت مردم عوض استفاده از نور و علم امامت
آنها را شهيد ميكنندت امام آخر را مخفي كرد تا مردم دريابنالد
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امام براي چيسالت و فرهنالگ اسالتفاده از امالام را پيالدا كننالدت
آنوقت است كه خدات امام آخر را براي هدايت مردم ميفرستد.
يكي از علل غيبت امالام عصالر

پ

حفال جالان ايشالان

است.
امار صادق

فرمود« :امار منتظَر ،پیش اب قیتار ختود ،متدتی اب

اشمها غایب خواهد شد.
اب علت آن سئوال شد ،حضرت فرمود :برهان خویش بیمنتا
است».

1

يكي ديگر از علل غيبالتت امتحالان و آزمالايش مالا شاليعيان
است .هر كدام از مات در حال آزمايش هستيم تا نشالان دهاليم
در زمان غيبتت تا چه اندازه به دستورات دين عمل ميكناليم و
28

خود را آماده ياري حضرت مهدي

مينماييم.
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امار کاظم

فرمودند« :این غیبت ،آبمونی است که خداوند بتا

آن بندگانش را امتحان میکند».

1

مبينا عسگري دستش را بلند كرد و گفت :خانم اجالازه ايالن
علت هالايي كاله گفتيالد درسالتت امالا آن زمالان كاله امالامهالا را
ميكشتند ما امام نداشتيم حاال هم كه امام غايب هستند مثل
اين است كه امام نداريمت چنالدان فرقالي نالدارد؛ يعنالي از امالام
فايده اي نصيب ما نميشودت چون در غيبت باله سالر ماليبرنالد.
خانم رياحي به سمت مبينا كه چند تار مويش هم بيرون بود و
بگي نگي يک كمي هم چاق تشريف داشت آمد و گفت :عزيزمت
اتفاقا اين سئوال را از پيامبر اسالم

هم پرسيدند كاله فايالده

امام غايب چيست؟
ایشان فرمودند« :استفاده و نفع بردن اب امار بمان

در دوران

غیبت ،مثل ب ره بردن اب خورشید پشت ابر است».
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خورشيد پشت ابر ديده نميشالودت ولالي آثالارش باله زمالين
ميرسد؛ نور خورشيدت گرماي آن و هزاران استفادس ديگر كه از
خورشيد ميبريم همه به ما ميرسد ولو در پشت ابر باشد و مالا
او را نبينيم.
خو بیههاي گلمت حاال شما بالراي هفتالة ديگالر روي ايالن
موضوع فكر كنيد كه آيا ما ميتالوانيم كالاري كناليم كاله زمالان
غيبت امام عصر

كم شود يا نه؟

تا خانم رياحي اين حرف رازدت نرگ
كي هستيم كه بخواهيم غيبت امام زمالان

گفت :خانم! مگالر مالا
را پايالان دهاليم؟!

بیهها خندس آرامي كردند و گويي ميخواستند حرف نرگ

را

تأييد كنند.
خانم رياحي گفالت :اشالكال اصاللي كالار مالا ايالن اسالت كاله
31

خودمان را دست كم ميگيريمت به خاطر همالين باله هاليچ جالا
نميرسيم .آنها كه موفقيتهاي عالي به دست آورده اند اعتماد
بالاله نف ال

داشالالتهت همتشالالان بالالاال بالالود و هميشالاله آخالالر راه را

ميديدند .كسي كه ميخواهد باالي نردبان برود بايالد نگالاهش
به پلة آخر باشد نه به پلههاي اولي تا بتواند به سالمت به آخالر

خط برسد .حاال شما روي اين فكر كنيد كه در جلسه ديگر ده
دقيقه آخر كال

را در اين باره با هم بحث كنيم.

زنگ تفريب به صدا در آمدت مريم سرا نرگ

و هانيه رفالت

و بعد از حال و احوال به آنها پيشنهاد داد كه بيالاييم در قالالب
روزنامه هفتگيت مطالب خانم رياحي و بحثهاي بیالههالا را باله
تابلوي اعالنات بزنيم؛ آنهالا هالم اسالتقبال كردنالد و هالر كالدام
قسمتي از كار را به عهده گرفتند.
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فصل سوم
 دل نوشته
 چگونه جزء یارانش شویم
 تأثیر دعای ما در فرج امام زمان
 خوشحالی امام زمان
 دعای امام زمان

برای ما

پريسا كه تقريبا شلو ترين دانش آموز مدرسه بالود و هماله
هم يک جورايي دوستش داشتند و نشاط كالال

را مالديون او

بودند امروز كاري كرده بود كاله صالداي جيال و داد بیالههالاي
كال

را در آوردهت هماله را از كالال

فالراري داده بالود.او يالک

سوسک پالستيكي را كه در نظر اول هاليچ فرقالي بالا سوسالک
طبيعي نداشت آورده و به جان بیههاي كال

انداخته بود .آن

قدر صداي جي در سالن مدرساله پيیيالد كاله خالانم مالدير بالا
سرعت و نگراني آمد تا ببيند جريان از چه قالرار اسالت كاله تالا
34

سوسک را در دست پريسا ديد جيغي كشيد و كم مانده بالود از
حال برود .در همان حالت همه دبيالران و معاونالان آمدنالد و تالا
سوسک را در دست پريسا ال كه از عاقبت اين كار خشكش زده
بود ال ديدندت آنها هم يک جي كشاليدند تالا كسالي نباشالد كاله
امروز در اين مدرسه جيغي نكشيده باشد تالا نوبالت رساليد باله

مش رحمان سرايدار كه بدون توجه به جيال هالات سوسالک را از
دست پريسا گرفت و با كفش پاره اش روي آن زد؛ بعد هالم بالا
صداي بلند خنديد و گفت :هه هه هه پالستيكيه!
خدا رحم كرد و اگر واسطه گري چند تا از معلمها از جملاله
خانم رياحي و تعهد كتبي پريسالا نبالود او بايالد راهالي مدرسالة
ديگري ميشد .مش رحمان هم از اينكه همة قندهاي مدرساله
را آن روزت آ قند درست كرد و داد به خالانم معلالمهالا خيلالي
ناراحت بود... .
همه بیه ها سر كال

رفتند.

خانم رياحي اسامي بیهها را براي حضور و غيالا خوانالد و
در

را شروع كرد...
به محض تمام شدن در ت هانيه دستش را باال آورد و گفالت:

خانم شما گفته بوديد در مورد كم كردن زمان غيبت فكالر كناليم؛
من چيزهايي نوشته امت اگر اجازه ميدهيد بخالوانم .خالانم ريالاحي
خيلي خوشحال از توجه و عالقة هانيه به اين موضوع باله او اجالازه
داد .هانيه كه مقاله نوي

خوبي بود شروع به خواندن كرد.
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اي امام زمان!
كاش زودتر ميدانستم كه طوالني شالدن غيبالت شالمات باله
خاطر نداشتن يار اسالت و چقالدر ديالر فهميالدم كاله مالن هالم
ميتوانم يار شما باشم .اصال در فكر من نميگنجيد كاله يالاران
شما از همين كرس خاكي و تعدادي از آنها از همين خاك پالاك
ايرانند .اگر به من گفته بودنالد كاله يالاران شالمات منتظالر شالما
هستندت گنالاه در زندگيشالان راه نالدارد و اخالقشالان سالتودني
استت هرگز گناه نميكردم و با مادرم بسيار خوش اخالق بودم.
من حتي تعداد ياران شالما را كاله در مرحلاله اول  353نفالر
هستند هم نميدانستم و وقتي فهميدم  90نفرشان زن هستند
خيلي خوشحال شدم و اميدوارتر آنگاه كه پالدرم گفالت يالاران
شمات محدود به اين تعداد نيستند و دستههاي بعدي هم در راه
ياري شمات قيام ميكنند.
36

سكوت كال
قشنگ و با احسا

را فالرا گرفتاله بالود .هانياله آن قالدر ايالن مالتن را
خواند كه توجه بیههالا را كالامال جالذ كالرده

بود .خانم رياحي ضمن تشكر از هانيه ادامه داد :بلهت همين طور كاله
دخترگلم اشاره كرد يكي از كارهالايي كاله بالراي كالم شالدن زمالان
غيبت امام عصر

ميتوانيم انجام دهاليم ايالن اسالت كاله در فكالر

ياري امام باشيم .چون يكي از داليلي كه امامان ما قيام نميكردنالد
اين بود كه يار نداشتند .امام عصالر
نميكنند .پ

هالم چالون يالار ندارنالد قيالام

اگر ما بتوانيم كاري كنيم كه از گروه ياران حضالرت

قرار گيريم اولين قدم را براي ظهور ايشان برداشتهايم.
زينب رسوليان شاگرد دوم كال

كه بیة ساكتي بود خيلي

آرامت بعد از گرفتن اجازه گفالت :خالانم! راه اينكاله مالا يالار امالام
زمان

بشويم چيست؟

خانم رياحي با تكان دادن سالر و بيشالتر بالاز كالردن چشالم
هايش سئوال زينب را تاييد كرد و گفت :خيلي سالئوال خالوبي
پرسيدي! جوابش را از كالم امام صادق

خدمت شالما عالرض

ميكنم؛ واقعا اگر ميخواهيم در راه ياري امام مهدي

قالدم

برداريم اوال بايد باورمان شود كه ما هم ماليتالوانيم يالار ايشالان
شويم و ثانيا اين حديث قدم اول را به ما معرفي ميكند.
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امار صادق
قائم

فرمود« :هر کس دوست دارد ا ب یاران حضترت

شود باید منتظر باشتد و در حتال انتظتار بته پرهی گتاری و

اخالق نیگو رفتار نماید».

1

ببينيد چند كار از ما خواسته شده است؛ يكالي اينكاله منتظالر
باشيم .انتظار حالتي است كه اوال انسان را به سمت آمادگي بالراي
حضور آن كسي كه منتظرش است ميكشاند؛ يعني نميشود مالا
منتظر امام زمان

باشيم ولي قلبمان و روحمان به خالاطر گنالاهت

آمادس پذيرايي از ايشان را نداشته باشد.كار دومت پرهيزكاري و تقالوا
است .پرهيزكاريت يعني اينكه سالمت گنالاه نالرويم؛ معلالوم اسالت
كسي كه در فكر ياري امامش باشد بايد باله شالدت از گنالاه دوري
كند .امام ميخواهد ظهور كند كه گناه را ريشه كن كنالدت آنوقالت
من با گناه كردن چگونه ميتوانم يار ايشان باشم.
و سومين نكتهت اخالق نيكو است كه يار امام زمالان
38

بايالد

در مرحله اول با پدر و مادرت خواهر و برادر و در مرحله بعالد بالا
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معلمان و دوستانشت مهربان باشد و دست يالاري باله طرفشالان
دراز كرده و از هيچ خدمتي به آنها دري نورزد.
خو اين اولين كار براي ظهور امام زمان

است.

اما دومين كار كه خيلي مهالم اسالت و سالفارش خالود امالام
عصر

نيز ميباشدت دعا كردن براي فرج است.

امار بمان

فرمودند« :برای تعتیل فرج خیلی دعا کنید».

1

اين كلماله «خيلالي» خيلالي حالرف داردت يعنالي اينكاله تالا مالا
نخواهيم و دستانمان را براي دعا آسماني نكنيمت خبالري از ظهالور
نيست.پ

اين امر مورد سفارش خود امام زمان

است.

حاال من يک سئوال از شما ميپرسم؛ همة بیههالا دل داده
بودند به بحثهاي خانم رياحي كه زنگ تفريب به صدا در آمدت
اما برخالف روزهاي ديگر كه بیهها به محض شالنيدن صالداي
زنگ از روي ميز كنالده ماليشالدند امالروز هماله سالر جايشالان
نشستند .خانم رياحي هم ادامه دادند:

 .5کمال الدین ج  ،4ص .493
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بیههاي خو ! اگر شما بشنويد كه مالن ديشالب در نمالازم
براي شما دعا كردهام شما چه ميكنيد؟
فاطمه راد گفت :خانم! اول اينكه خوشحال ميشوم كه به يادم
بوده ايد و دوم اينكه من هم سعي ميكنم براي شما دعا كنم.
خانم رياحي گفت :آفرين همين جوا را ميخواسالتم .اگالر
مالا هالم بالراي امالام زمالالان

دعالا كناليم اول اينكاله ايشالالان را

خوشحال كرده ايم و دوم اينكه ايشان هم براي ما دعا خواهند
كرد و چه چيزي بهتر و باالتر از دعاي امام زمان .
اضافه بالر ايالنت دعالاي مالا عالرض ارادت ماسالت نسالبت باله
اماممان و اينكه واقعا ايالن دعاهالا ماليتوانالد نقالش بسالزايي در
تعجيل فرج و ظهور امام عصر

داشته باشد .حاال من از شالما

ميخواهم كه بعد از هر نمازتانت بالفاصله دستانتان را به سمت
آسمان بگيريد و بگوئيد:
41

«الل م عتل لولیک الفرج»

و همینين در قنوت نمازهايمان بالراي آن يالار غايالب از نظالرت
دست به دعا برداريم و عاجزانه ظهور زيبايش را از خدا بخواهيم.

تا بحث به اينجا رسيد فائزه جواد پور دستش را بلند كالرد و
با قيافة جدي گفت :خانم خيلالي ببخشاليد! چالرا بالراي آمالدن
كسي كه با آمدنش گردن ما گناهكالاران را ماليزنالد بايالد دعالا
كنيم؟ من شنيدهام وقتي امام مهدي

ظهور ميكنالد جالوي

خون راه ميافتد و گردن همه گناهكاران زده ميشود.
خانم رياحي با لبخندي زيبا رو به فائزه كرد و گفت :عزيزم!
هرگز اينگونه نيستت ولالي چالون وقالت گذشالته ايالن بحالث را
ميگذاريم براي جلسه بعدت شما هم روي اين بحث فكر كنيد.
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فصل چهارم
 مهربانی امام زمان
 نقشه دشمن
 كاش زودتر میدانستم

از زمان شروع اين بحثها در چند دقيقة آخر كال ت بیههالا
از كال
اينكه كال

ديني خيلي خوششان آمده بالود و نظرشالان مبنالي بالر
دينيت كالسي خشک استت عوض شده بود .پريسالا

به خاطر تعهدي كه داده بود يا هالر دليالل ديگالريت خيلالي آرام
شده و از آن شيطنتهاي گذشته دسالت برداشالته بالودت كالال
دومها چند روزي بود كه در مدرساله گلالل كالرده بودنالد و امالور
44

فرهنگي مدرسه را با نوق و شالوق بيشالتري دنبالال ماليكردنالد.
روزنامه هفتگي مريم و دوستانش هم خيلالي مشالتري داشالت و
دائما تابلوي مخصوص روزنامه هفتگي نظاره گالر دانالش آمالوزان
مختلف بود .نصف بيشتر مطالب روزنامهت صحبتهايي بود كه سالر

كال

مطرح ميشدت البته ازدحام بيش از حد جمعيتت مالان از

اين ميشد تا همه بتوانند تمامي مطالب را بخوانند.
بیهها يكي يكي وارد كال
هُو فضاي كال

شدند دوباره سرو صدا وهاي و

را اشغال كرد .اين مساله چيزي نبالود كاله باله

اين راحتي از اين كال

جدا شود .تعجبمان وقتي بيشالتر شالد

كه يک موشک كاغذيت ساخت دست بیههاي همالين كالال ت
به سمت تخته وايت برد عزيمت كرد و با دقت عمل بااليي كه
داشتت به وسط تخته خورد .ندا باز هم داد ماليكشاليد و اسالم
مينوشتت اما دري از ابهتي كه حتي يک نفالر را سالاكت كنالد.
ناگهان فكري به نهنش خورد .ماژيک را برداشت و بدون توجه
به شلوغي بعضي از بیههات روي تخته نوشت:

به نظر شما م ربان ترین ان ان روی کرۀ بمین کی ت؟

ابتكار ندا گرفتت همة چشمها به سمت تخته رفتت نهالنهالا
مشغول و دهانها بسته شد؛ در همين لحظه خانم ريالاحي وارد
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شد و بیهها همه با هم ايستاندند .خانم رياحيت هميشاله

كال

يک خوش و بشي با بیهها ميكرد و بعد در

را بالا

اول كال

شيوه اي جذا شروع ميكرد .بعد از نگاهي به تابلو در

معاد

را شروع كرد و...
بعد از پايان در ت خانم رياحي رو به بیهها كرد و گفت:
دخترهاي گلم! اگر يادتان باشد دوست شما فائزهت در جلسه قبالل
گفت« :چرا براي كسي كه با آمدنش گردن ما را ميزند دعا كنيم؟!»
فائزه خيلي جدي گوش ميكرد به خاطر اين كه ايالن سالئوال
خيلي نهنش را درگير كرده بود .خانم رياحي ادامه داد :دشالمنان
اسالم هميشه در فكر شبهه افكني هستند و هدفشان ايالن اسالت
كه عقايد پاك ما شيعيان را خرا كنند .دشمن ميداند اگر امالام
زمان
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ظهور كند بساط آنها را بر ماليچينالد و حكومالت آنهالا را

پايان ميدهد؛ به خاطر همينت برنامه ريزي ميكند تا اين شخص
را مورد تنفر ما قرار دهد و او را خشن معرفي ميكند تا بیههالاي
ما براي آمدنش كاري نكنند و در فكر ياري او نباشند؛ هاليیك
يک فرد خشن را دوست ندارد .جالب است بدانيد اين مطلب كاله
«در زمان ظهور امام زمان

جوي خون راه ميافتد» در هيچ جا

مطرح نشده است در حالي كه ما در رواياتمان داريم كه:
«امار م دی

به سیره و روش پیامبر اسالر عمل میکنند»1.

پيامبر اسالم آن روز كه مكه را فتب كردند بالا ايالن كاله قالدرت
داشتندت از تقصيرات همه گذشتند و در عمر شريفشان حتالي باله
يک مورچه هم ظلم نكردند من از شما سئوال ميكنمت آيا تالا باله
حال شنيده ايد كه پيامبرت يک گناهكار را بزند؟ نه هرگز! بلكاله بالا
مهربانيت با شخص گناهكار صحبت ميكرد و او را از گناه منصرف
ميكرد .امام عصر

امتتار ر تتا

هم مثل پيامبر اكرم مهربان هستند.

فرمودنتتد« :امتتار ،پتتدری م ربتتان و بتترادری دل تتوب

است»2.
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مادر هاي شما چقدر مهربان هستند؟! امام زمالان

خيلالي

مهربانتر از مادر به ماسالت .خالدا انسالانهاي خشالن را دوسالت
نداردت ولي انسانهاي مهربان را خيلالي دوسالت دارد و هماله مالا
ميدانيم خدات امام زمان
اين كه هيچ ك

را از همه بيشتر دوست دارد؛ يعني

به مهرباني امام عصر

نميرسد.

ما در دعاي ندبه ميگوييم:

«خدایا م ربانی و رأفت و دعای خیر امار بمان

و در زيارت آل ياسين كه به امالام زمالان

را ن یب ما کن».

سالالم ماليدهاليم

ميگوييم« :سالم بالر رحمالت گسالتردس الهالي»ت ببينيالد عزيالزانم!
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هرچه هست مهرباني استت اما دشمن ميداند كه اگر نوجالوان مالا
فهميد امام زمالان

مهربالان اسالتت عاشالقش ماليشالودت دنبالال

خواسالالتههالالاي او راه مالاليافتالالد و ديگالالر بالاله حالالرف دشالالمن گالالوش
نميدهدت پ

براي جذ جوانان ما به سمت فسادت امام را خشن

معرفي ميكند .بله امالام زمالان

وقتالي قيالام كردنالد اولت ديالن

حقيقي را مطرح ميكنند كه خيليها به ايشان ايمان آوردهت عالدس
كمي هم قبول نميكننالد و باله سالمت جنالگ بالا امالام زمالان
ميآيند كه حضرت با آن عالده ماليجنگالد وگرناله امالام زمالان
گناهكاراني كه قصد توبه داشته باشند را خيلي دوست دارد .امالام
زمان

با غم ما غمناك و با شادي مالا شالاد ماليشالود و خيلالي

نسبت به ما دلسوز است و باور كنيد مارا خيلي دوست دارد.
حرفهاي خانم رياحي كه به اينجا رسيدت اشک در چشالمان
فائزه حلقه بست .او واقعا از مهر و محبت امام زمان
نداشت و حاال احسا

خبالري

عجيبي نسبت به امامش پيدا كرده بود.

خانم رياحي ادامه داد :ما مثل فرزندان امالام هسالتيمت امالامت
پدر ما هستند .كدام پدر است كه در فكر بیاله هالايش نباشالد.
حرف خانم رياحي به اينجا كه رسيدت فائزه از جايش بلند شالد؛
بغض گلويش را گرفته بودت با اين حال اجالازه گرفالت و بعالد از
فرو بردن آ دهانش صحبتش را شروع كرد:
من تا حاال به خالاطر همالين فكالر غلالط بالراي آمالدن امالام
زمان

دعا نميكردمت اما حاال قول ميدهم روز و شالب بالراي

آمدن امام زمان

دعا كنم و ...بغض تركيدهي فائزهت صالحبت
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هايش را قط كرد و فضاي كال

را در حال و هالواي ديگالري

برد.
خانم رياحي كه خودش را كنار ميز فائزه رسانده بودت دستي
به سر فائزه كشيد و گفت :شما مقصّالر نيسالتي عزيالزم! مالن و
امثال من بايد شما را زودتر آگاه ميكرديم.
بعد هم رو به بیهها كرد و گفت :مالن بالرادري دارم كاله در
شهر قم در

ميخواند و ايالن بحالثهالا را هالم از ايشالان يالاد

گرفته امت اگر موافق باشيد با همكاري مدرسهت جلسة پرسش و
پاسخ مهدوي راه بياندازيم تا هر ك
زمان

هر سالئوالي دربالارس امالام

دارد بپرسدو شک و شبهه اي برايش باقي نماند.

مريم و دوستانش كه يالک خبالر تبليغالاتي دا پيالدا كالرده
بودند خيلي خوشحال به نظر ميرسيدند .هانياله بالاز برگاله باله
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دستت دستش را بلند كرد و گفت :خانم بيام؟ صداي زنالگ باله
صدا درآمدت اما بیهها به خاطر هانيه دو دقيقه نشستند.
هانيه شروع كرد به خواندن :كاش زودتر ميدانستم...
كه شما مهربانترين فرد عالم هستيدت هزار بار مهربانتر از مادر.

من نميدانستم كه شما پدري مهربانت همدم و مونسي دلسوز
و رفيقي خير خواه هستيد و چقدر دير فهميدم كه شالما يالار بالي
كسانت طبيب دردمندانت راهنماي گمشدگان و اني

غريباني.

من تازه شنيدهام كه شما با غم ما غمناك و بالا شالادي مالات
شاد ميشوي و نسبت به ما از خودمانت مهربان تري.
بیهها آرام كال

را ترك كردند .فالائزه كاله نفالر آخالر بالود

بيرون ميرفتت خيلي بي صدا به سمت تخته آمد ماژيک آبالي
را برداشت و جلوي سئوال ندا نوشت:

م ربان ترین ان ان ،امار بمان است.
من خیلی دوستش دارر
و برای آمدنش دعا میکنم.
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فصل پنجم
 زیبائیهای زمان ظهور
 و ظایف ما در عصر غیبت

همة بیهها گوشه حياط جم شده بودنالد .خيلاليهالا فقالط
نگاه ميكردندت اما بعضيها تالش ميكردند اعظم و سپيده را از
همديگر جدا كنند .خدا ميداند چه درگيري راه انداخته بودند؛
اين هم آخر و عاقبت رساليدن باله ورزش بالانوان .غلالط نكالنمت
اعظم كاراته كار ميكند و سپيدهت تكواندو كار است .بالا صالداي
خانم جمالي معاون مدرسهت بیهها به خودشان آمدند؛ دعوا هم
تمام شدت اما آن دو نفر باله دفتالر مدرساله احضالار شالدند .سالر
كال ت همه از اختالف و كينهي چنالد سالالة اعظالم و سالپيده
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صحبت ميكردند .بعضيهالا حالق را باله اعظالم و طرفالدارهالاي
سپيده همت حق را به رفيقشان ميدادند .كال

از روزهاي قبل

ساكتتر بود .بیهها خيلي آرامتر شده بودند و توجه ايشان باله
در

و مطالعة كتا هاي غير درسي بيشتر شده بود.

مريمت كتا داستان راستتان شالهيد مطهالري را همالراهش
ميآورد و تا معلم سر كال

بيايد دو صفحه از آن را ميخوانالد

و هميشه آن داستانها را براي دوستانش تعريف ميكرد.
خانم رياحي وارد شدت سالم كرد و به بیهها بفرمائيد گفالت
و نشست روي صندليت پشت ميزي كه امروز بیههاي كالال ت
يک گلدون گل مصنوعي روي آن گذاشته بودند .بعد از حال و
احوال با دانش آموزان پرسيد :بیه هالا! چاله خبالر بالود گوشاله
حياط؟ چرا اين دوتا اين همه با هالم دعالوا ماليكننالد؟ ثريالا از
جايش بلند شد و گفت :خانم اجازهت يک كينه شتري است كه
تمام شدني نيست.
خانم رياحي لبخندي زد و گفت :ميدانيد دخترهالاي گلالمت
يک روزي ميرسد كه در دل هيیك
ك

كينه اي نيسالتت هاليچ

به ديگري ظلم نميكند؛ حتي حيوانات هالم بالا همالديگر

مهربان ميشوند و با هم بازي ميكنند.
عاطفه بدون اجازهت در حالي كاله سالر جالايش نشسالته بالود
گفت :يعني گرگ و گوسفند با هم وسطي بازي ماليكننالد؟ بالا
حرف عاطفه بیهها خنديدند.
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خانم رياحي ادامه داد :بله عزيزمت زماني ميآيد كه گالرگ و
گوسفند با هم رفيق ميشوند.
پيشة انسانها مهرباني ميشود .آنقدر با هم خو ماليشالويم
كه در هنگام نيازت دست در جيب هم ميكناليم و بالدون هاليچ
اعتراضيت پول از جيب همديگر بر ماليداريالم؛ البتاله اگالر نيالاز
شودت چون در آن ايام فقيري پيدا نميشود .آسمان تا ميتواند
ميباردت حتي كوير هم گلستان ميشود .گنجهاي زمينت خالود
را نمايان كرده و التما

ميكنند كه مارا برداريالدت امالا كسالي

اعتنايي به اين چيزها ندارد .مهمترين مشالكل آن زمالانت دادن
صدقه است .من ماندهام دكترها درآن زمان چه ميكنند؟ چون
مردم با رشد علم و باال رفتن سطب انديشه شانت كمتر مالريض
ميشوند .از شرق تا غر عالم همه جا سرسبز و گلستان استت
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يک زن تنها ميتواند بدون هيچ خطري از كشالوري باله كشالور
ديگر برود .امنيت همه جا را ميگيرد و همه مطي يک رهبالر
الهي هستند .ديگر كاخ نشين و كوخ نشالين نالداريم .زيبالاترين
زندگي قابل تصور را در آن دوران خواهيم ديد.

حرف خانم رياحي كه به اينجا رسيد يكي از دانالش آمالوزان
به اسم سوسن رسولي با شوق پرسيد :خانم! اين اتفاقات در چه
زماني واق ميشود؟ خانم رياحي كه متوجه شده بود خيليهالا
متوجه جريان شدهاند گفالت :همالان طالور كاله خيلالي از شالما
متوجه شديدت اين دورانت زمان ظهور امام زمان

است .پال

ببينيد براي زمان به اين خوبي آيا بايالد دعالا كناليم تالا زودتالر
بيايد يا نه؟ مليكا حسيني بالدون اينكاله دسالتش را بلنالد كنالد
گفت :خانم اجازه! آن زمانت كنكور هم داريم؟
خانم رياحي همراه بیهها خنديد و گفت :ناله عزيالزم! ديگالر
اين مسائل دغدغة ما نخواهد بود .رشدي كه علالم در آن زمالان
پيدا ميكند قابل توصيف نيست.
مليكا دوباره بدون اجازه گفت:
مهم اين است كاله مالا االن در زمالان غيبالت امالام زمالان
هستيم و بايد ببينيم در اين زمان چه وظيفه اي داريم؟!
خانم رياحي خيلي خوشحال از سئوال مليكا گفالت :آفالرين
دخترم! ما وظايفي در اين دوران داريم كاله اگالر در انجامشالان
موفق باشيم راه خودمان را براي رسيدن به امام زمان

هموار
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كرده ايم كه چون وقالت گذشالته و بايالد در

را شالروع كالنم

خيلي مختصر به وظايف اشاره ميكنم:
وظيفة اول مات شناخت حضرت مهدي

است.

پیامبر اکرر فرمود« :هر کس بمیرد و امتار بمتانش را نشتناخته
باشد به مرگ هاهلیت مرده است».

1

ما بايد در اين راهت قدم برداريم و با مطالعالة كتالا و تفكالر
روي مباحث مهدويت شناخت خودمان را باال ببريم.
ندا گفت :خانم! لطف ميكنيد چند جلد كتا در اين رابطه
معرفي كنيد.
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خانم رياحي گفت :عزيزم ان شاء اهلل هفتة آينده كه جلسالة
پرسش و پاسخ برگزار ميكنيم از حالاج آقالا بخواهيالد برايتالان
كتا معرفي كند.
 .5بحار االنوار ،ج ،15ص.563

وظيفه دوم اين است كه تا ميتوانيم به ياد امام زمان

باشيم.

ياد ايشانت سدّي در مقابل گناه ايجاد ميكند و به زنالدگيت
روح ميدهد .انسان را نوراني كرده و از ظلمت رها ميسازد .در
اهميت اين بحالثت آيالتاهلل بهجالت ماليفرمايالد« :يالاد امالام
زمان

از اهم ضروريات است»5ت يعني از مهترين كارهالا ايالن

است كه به ياد حضرت مهالدي

باشاليم .مالثال قبالل از در

خواندنت خودمان را ملزم كنيم كه چند صلوات به امام عصر
هديه دهيم يا در نمازها به ياد ايشان باشيم و «دعای اللهم کن
لوليک…» را در قنوت بخوانيم .سعي كنيم خوا و بيداريمان
با ياد ايشان باشدت بعضي وقتها بنشينيم و با آقالا و مواليمالان
دردِ دل كنيم و...
وظيفة سوم اينكهت تا نام مقد

ايشالان را شالنيديم احتالرام

كنيم و از جا بلند شويمت مخصوصالا وقتالي لقالب «قالائم»
ميشنويم .تا خانم رياحي نام «قائم»

را بردند همه بیهها از

جا بلند شدند و عطر صلوات فضا را معنوي كرد.
 .5راهكارهای عملی یاد امام زما

 ،ص .23

را
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وظيفه بعدي اين است كه بالراي سالالمتي امالام مهالدي
صدقه دهيم و عمالال نشالان دهاليم كاله سالالمتي ايشالان را بالر
سالمتي خودمان مقدم ميكنيم.
وظيفة پنجم اين كهت در فكر ياري حضرت باشاليم كاله االن
ياري كردن امام زمان

اين است كه تا ميتوانيم گناه نكناليم

و بدانيم كه خوشحالي حضرت مهدي

در اين است كه ما از

گناهان دوري كنيم .و درسمان را در حد عالي ادامه دهاليم تالا
با تخصص و تدّين نام خود را در ليست يالاري دهنالدگان امالام
ثبت كنيم.
وظيفه ششم هم اين است كاله كسالاني را كاله بالا حضالرتت
نسبت دارند احترام بگذاريم؛ مثل سادات و روحالانيون .وظالايف
بيشتري هست كه براي امروز همين مقدار كالافي اسالت .حالاال
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كتا هايتان را باز كنيد تا در

امروز را شروع كنيم.

فصل ششم
 پرسش و پاسخ مهدوی
-

عمر طوالنی امام زمان

-

امامت كودك  5ساله

-

چرا حضرت عیسی

پشت سر امام زمان

نماز می خواند؟

-

با این سالح های پیشرفته چطور امام زمان

پیروز می شود؟

-

امام زمان

-

بعد از امام زمان

-

ما می توانیم در حكومت امام زمان

-

در كجا و چند سال حكومت می كند؟
چه می شود؟

چه كنیم تا از یاران امام زمان
چه كار كنیم تا امام زمان

باشیم؟

باشیم؟

از دست ما خوشحال شود؟

اطالعيهاي كه توجه همه را به خود جلب كرده بود و دانش
آموزان را در راهرو مدرساله روي پالا نگاله ماليداشالت در مالورد
جلسه پرسش و پاسخ مهدوي بود.
از دانش آمالوزان خواسالته شالده بالود تالا سالئواالت خالود را
دربارهي امام زمان

يادداشت كنند و در روز ساله شالنبه كاله

جلسة پرسش و پاسخ برگزار ميشود مطرح كنند.
حاج آقالا ريالاحي بالرادرِ خالانم ريالاحيت قالرار بالود از مركالز
تخصصي مهدويت قالمت يالک روحالاني كاله در رشالتة مهالدويت
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تخصص دارد را دعالوت كنالد تالا در ايالن جلساله باله سالئواالت
دانشآموزان جوا دهد .روز سه شنبه فرارسيد بیههالا خيلالي
خوشحال بودند اول براي اين كه يک ساعت كمتر سالر كالال
حاضر ميشوندو دوم هم بالراي ايالن كاله باله سالئواالتي كاله در

نهنشان بود جوا داده ميشود .صداي سالرو صالداي بیالههالا
فضاي نمازخانه را پر كرده بود .با ورود خالانم ريالاحي و معالاون
مدرسه خانم جماليت بیهها كمي آرام تر صحبت ميكردند بعد
از لحظاتي خانم مديرباله همالراه يالک حالاج آقالا وارد نمازخاناله
شدند.
بیههاي انجمن اسالميت نمازخانه را بساليار جالذا ت تالزئين
كرده بودند .نوارهاي تور رنگارنگ كه از چهار طرف باله جايگالاه
كشيده شده بود جلوس زيبايي را نمايان ميكرد .حالاج آقالا روي
صندلي نشست .خانم مديرت ميكروفون را به دست گرفت و بعد
از بسم اهلل و خير مقدم اضافه كرد كه حاج آقالا از قالم تشالريف
آوردهاند تا شما سالئواالت خودتالان را دربالارس امالام زمالان

از

ايشان بپرسيد.
بعد هم ميكروفون را جلوي حاج آقا تنظيم كردند .حاج آقالا
بعد از بسم اهللت از همهي ما درخواست كرد با همالديگر دعالاي
سالمتي امام زمان را بخوانيم.
همالهت دسالتها را بالاله سالمت آسالالمان گالرفتيم و آرام زمزمالاله
كالرديم؛ «اللّهم کن لوليک الحجة بن الحسن صلواتک عليه و علی
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آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولياً و حافظاً و قائداً و ناصهراً
و دليالً و عيناً حتی تسكنه ارضک طوعاً و تمتعه فيها طویال».
بعد ازصلوات بیاله هالات خالانم ريالاحي برگاله هالاي سالئواالت
دانشآموزان را به حاج آقا داد .حاج آقا برگة اول را برداشالت و
بلند خواند:

لطفاً دربارۀ عمر طوالنی امار بمان

تو یحی بفرمائید.

سئوال خيلي خوبي پرسيدهاند و ميدانالم كاله ايالن سالئوال
خيلي از شما هاست كه چطور ميشود يک انسان بيش از هزار
سال عمر كند؟
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ما در قرآن كريم داريالم كاله حضالرت نالوح

عمرطالوالني

داشالالته و فقالالط  890سالالال پيالالامبري كالالرده اسالالت .و حضالالرت
عيسي

تا كنون زنالده اسالت و در قالرآن آمالده كاله حضالرت

عيسي

كشته نشده است و بسياري از انسالانها مخصوصالا در

زمانهاي قديم بودهاند كه عمر طوالني داشالته انالد؛ پال

ايالن

اصال جاي تعجب ندارد كاله امالام زمالان

هالم عمالر طالوالني

داشته باشد.
نكته بعدي اينكه دانشمنداني مثل دكتر الكسالي

كالارل و

چند نفر ديگر آزمايشاتي انجام دادهاند و به اثبات رساندهاند كه
اجزاء و اعضاء بدن انسانت تا وقتي كه از تغذية سالم و بهداشت
مناسالالب برخالالوردار باشالالند و عارضالاله اي بالاله آنهالالا نرسالالد زنالالده
ميمانند و ما ميدانيم كه امام مهدي

به جهت علم وساليعي

كه دارد بهترين كسي اسالت كاله ماليتوانالد باله خالوبي رعايالت
بهداشت و سالمت را بنمايد.
و سخن آخر هالم اينكالهت آيالا اگالر خالدا بخواهالد يالک نفالر
عمرطوالني داشته باشد ميشود يا نه؟ مسلَّم است كه اگر خدا
اراده كند اين امر ممكن ميشود و هيچ بعيد نيست .چنالد روز
پيش در مجله اي خواندم كه «يک ماهي در اقيانو ها وجالود
دارد كه  3000سال عمر ميكند» اين نشان ميدهد كه بعضي
مخلوقات خداوندت داراي عمر طوالني هستند.
حاج آقا برگة دوم را برداشتت سكوت عجيبالي در نمازخاناله
حكم فرما بود بیهها با جان و دل گوش ميكردند.
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اطور میشود یک کود

پنج ساله به امامت برسد؟

حاج آقا اين سئوال را خواند و گفت :دانش آمالوزان گرامالي
به اين نكته توجه دارند كاله امامالت از طالرف خداسالت و يالک
منصب الهي است و خداوند هر ك

را شايسته بداند اين مقالام

را به او ميدهد و همان طالوري كاله باله حضالرت عيسالي
حضرت يحيي

و

مقام نبوت را در سن كالودكي دادت امامالت را

هم به امام مهدي

در سن كودكي عنايت كرده است .ضالمن

اينكه امام جواد و امام هادي

هم در سن كودكي به امامت

رسيدند.
تأييد اينكه امامتت در كودكي و رهبري جامعه در اين سنت
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امكان پذير است كودكان نابغه اي هستند كه در سنين كم باله
مراتب باالي علمي رسيدهاند.
مثالتوما

يانگ دانشمند انگليسيت در دوسالگي خواندن را

كامال ميدانست؛ يا آقاي محمد حسين طباطبايي كه در سالن

پنج سالگي هر سئوالي از او ميكردند با قالرآن جالوا ماليداد.
اينها امور عادي است و اگر خدا بخواهد كسالي در سالن پالنج
سالگي امام شود هيچ اشكالي پيش نميآيد.
در ضمن دشمنان امام زمان

دنبال نقطه ضعف بودند تالا

امام را از چشم مردم بياندازندت اما هرگز نتوانستند به كالوچكي
امام زمان

به عنوان نقطه ضعف نگاه كنندت بلكه اين خودش

يک نقطة قوت بود كه يک بیة پنج سالهت چه ابهتي پيدا كرده
و خداوند چه مقامي به او داده است كه حتي پير مردها هالم از
او اطاعت ميكردند.

متتا شتتنیده ایتتم وقتتتی امتتار بمتتان
عی ی

ظ تتور متتیکنتتد حضتترت

اب آسمان میآیند و پشت سر ایشان نماب میخوانند م ر

مقار پیامبر ،باالتر اب امار نی ت ،پس اترا ایشتان پشتت ستر امتار
ع ر

نماب میخوانند؟
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در قرآن كريم آمده است كه حضرت ابراهيم

بعد از مقام

نبوت به مقام امامت رسيده است و ايالن ماليرسالاند كاله مقالام
امامت از نبوت باالتر استت پ

امالام از پيالامبر مقالامش بالاالتر

است :در روايات هم داريم كه مقام امامان از همه پيامبران غير
از پيامبر اسالم باالتر است.
و اين شنيدس شما هم درست است كاله حضالرت عيسالي
ميآيد به امام زمان

اقتدا كالرده و پشالت سالر ايشالان نمالاز

ميخواند.
سئوال ديگري كه از حاج آقا پرسيده شد اين بود كه:

با توهه به سالحهای پیشرفته و بمبهتای اتمتی ،امتار بمتان
ا ونه بر دشمنان پیروب میشوند؟
68

حاج آقا كه با سر سئوال را تائيد ميكرد گفت :در آن قيالام
جهانيت امدادهاي غيبي خداوند باله يالاري حضالرت مهالدي
ميآيند از جمله جبرئيل به ياري امام زمان

ميآيد و بالدون

شک حضرت مهدي

باقيام خودت بر تمام قدرتهالاي باطالل

غلبه پيدا ميكند تا زمينة رشالد و كمالال انسالانهالا را فالراهم
سازدت اما اينكه با چه سالحي قيام ميكند دو نظر است .پيامبر
فرمودند« :امام مهدي

با شمشير قيام ميكند».

حاال اين شمشيرت يا شمشيرِ خاص است كه نيروهالاي فالوق
العاده اي در آن نهفته شده است و معجالزه آسالا مثالل عصالاي
موسي

همة اسلحههاي دشمن را از بين ماليبالرد يالا اينكاله

شمشيرت نماد قدرت است و حضرت بالا اساللحههالاي پيشالرفته
قيام ميكند و دشمنان را شكست ميدهدت اما آنیه كه معلالوم
است امام زمان

از سالحهاي كشتار جمعي استفاده نخواهالد

كرد؛ علتش هم اين است كه ايشان براي برپايي عدالت آمدهاند
و در اين راه به احديت كوچكترين ظلمي نخواهد كرد.
اما سئوال بعدي:

امار بمان
ایشان کتاست؟

اند سال حگومتت متیکنتد و پایتتتت حگومتت

69

نظالرات متفالاوتي مطالرح

دربارس زمان حكومت امام زمان

است كه يكي از آنها  308سال را زمان حكومت امام مهدي
معرفي ميكند كه با توجّه به مقدمهي طوالني ايالن حكومالتت
طوالني بودن خود حكومت هم دور از نهن نيسالتت امالا محالل
حكومتشان شهر كوفه است.
حاج آقا مقداري از آ ليواني كاله روي ميالز بالود نوشاليد و
برگة بعدي را برداشت و سئوال را خواند:

بعد اب امار بمان

اه میشود؟ یعنتی بعتد اب اینگته ایشتان اب

دنیا میروند و عیت ه ان اه میشود؟

11

سئوال خالوبي پرساليدند .خيلالي از دانالش آمالوزان عزيالز فكالر
ميكنند بعد از اين كه امام زمان

از دنيا ميرونالد قيامالت برپالا

ميشود در حالي كه بشريتت تازه طعم زندگي شيرين را چشاليده
است .در اين زمينه بحث رجعالت و بازگشالت امامالان

مطالرح

شده است .چون كه امام را بايد امامت غسل و كفن كند .باله خالاطر

همين بعد از امام زمان

به انن خدا امام حسين

به دنيالا بالر

گشته و بعد از غسل امام زمان ت حكومت را اداره ميكند.
تا صحبت حاج آقا به اينجالا رساليد يكالي از دانالش آمالوزان
دستش را بلند كرد و گفت :خانم اجازه .تا گفالت خالانم اجالازهت
نمازخانه از صداي خنده پر شد .البتاله تقصاليري هالم نداشالتت
چون هر روز سر كال

تا مي خواهيم حالرف بالزنيم اول خالانم

اجازه بر زبانمان جاري ميشود.
حاج آقا با متانت گفت :بفرمائيد دخترم سئوالتان را بپرسيد.
دانش آموز گفت :ببخشيد حاج آقا ما هم ميتوانيم برگرديم تالا
از حكومت سرشار از نشاط امام عصر

بهره مند شويم؟

حاج آقا فرمودند :بلهت رجعت ال كه براي اثباتش آيالاتي هالم
در قرآن كريم آمده است ال مخصوص يک عدس خالاص نيسالتت
بلكه هركسي كه ايمالانش كامالل شالود و خواهالان يالاري امالام
عصر

باشد اجازه بازگشت به او ميدهنالد .البتاله در روايالاتت

نام افرادي نكر شده است؛ مثالل چنالد نفالر از اصالحا كهالفت
مالک اشترت سلمان فارسيت صيانه ماشالطه (خالانمي كاله در راه
دين خدا ايثارگري كرد) و سميه مادر عمار ياسر كه در دفاع از

10

پيامبرت جان خود را اهدا كرد و ....اينها بر ميگردند تا مشاهده
كنند كه چگونه آن ديني كه جانشان را در راهش فالدا كردنالد
تمام جهان را فرا گرفته است.
اما راه برگشت ما چند چيز است؛ اوال اينكه پيامبر خالدا
وقتي به سلمان فارسي بشارت درك امام مهدي

را ميدهالد

به نكته اي اشاره ميكنالد كاله خيلالي بالراي مالا اهميالت دارد.
حضرت فرمود:

«اي لمان! شما مهدي

را درک مرك ر و هر كس

كه مثل شما معرفت داشته باشد».

يعني معيار درك حضور امام مهدي ت معرفالت و شالناخت
ايشان است.
راه ديگر هم خواندن دعاي عهد استت آن هم چهالل صالبب
كه بايد با همان معرفت همراه باشالد .اگالر در فكالر يالاري امالام
12

زمان

باشيم و عمرمان به زمان ظهور نرسد احتمال دارد كه

اجازس برگشت به ما بدهند.
حاج آقا نگاهي به ساعت انداخت و گفالت :وقالت مالا تقريبالا
تمام شده من يک سئوال ديگر را هالم جالوا ماليدهالمت بقيالة

جوابها را در تابلو اعالناتت مكتو مينويسم تا سئوال كسي بي
جوا نمانده باشدت اما سئوال آخر!

اه کنیم تا بتوانیم اب یاران امار بمان

باشیم؟

من اين سئوال را با حديثي از امام صادق
ايشان فرمودند

جوا ميدهم.

«كسر كه دو ت دارد از ياران قاامم

باشاد باياد

انتظار بکشد و در حال انتظار ،پرهي كاري پيشه ك د و به اخالق نيکاو
آرا

ته گردد»5.
همان طوري كه متوجه شديد سه شرط در اين روايت براي

كساني كه ميخواهند يار امام زمان

باشند نكر شده اسالت.

اولت انتظار كه درزمان غيبت امام زمان

يكي از وظايف مهالم

مات اين است كه در انتظارِ مقدم دلدار باشيم .كسي كه منتظالر
مهمان است خانه اش را تميز و آماده ميكنالد و از آلالودگيهالا
 .5غيبت نعمانی ،ص  ،433نگين آفرینش ،ص .556
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شستشو ميدهدت پ

اگر واقعا منتظر ايشالان هسالتيم بايالد از

گناه فاصله بگيريم.
دومت پرهيز كاري و تقوا است كه يعني دوري از گناهت يعنالي
دوري از بي احترامي به پدر و مادرت يعني اهميت دادن به نماز
اول وقتت يعني حف حجا و...
و وم اخالق نيكوت كه اين هم خيلي مهم استت مخصوصالا
در خانهت با پدر و مادر و خواهر و برادرانتانت خيلي بايد خالوش
اخالق باشيد.
اميدوارم كه خداوند همه شما را از ياران حضرت مهالدي
قرار دهدت براي سالمتي و تعجيل در فرج قطب عالالم امكالانت
صلواتي عنايت بفرمائيد.
با صداي صلواتت جلسة پرسش و پاسخ تمام شد اما دانالش
14

آموزاني كه سئواالتشان مانده بود به سمت حاج آقا آمدند و به
صورت شفاهيت سئواالتشان را پرسيدند .يكي ازدانالش آمالوزان
كال

سوم پرسيد :حاج آقا ببخشيد!
اه کارکنیم امار بمان

ابدست ما خوشحال شود؟

حاج آقا گفت :خيلي كارها كه مهمترينش ترك گناه اسالت.
اما كار ديگري كه ايشان را خوشحال ميكنالد هدياله دادن باله
ايشان است .مثال شما بعد از هر نمازي سه بار قل هواهلل احهد را
بخوانيد كه ثوا يک ختم قرآن دارد و به ايشان هديه كنيد.
خانم مدير براي تشكر سمت حاج آقا آمد و با صداي نسالبتا
بلندي به بیهها گفت :حاج آقا فرمود كه جوابهالا را در تالابلوي
اعالنات مكتو ميكنندت بفرمائيد سر كال

ها .بیهها هم باله

هر دليلي بود حرف خانم مدير را گوش كردند و...
مدرسه حال وهواي مهدوي باله خالود گرفتاله بالودت هالرك
ميخواست از ديگري جلو بيفتد و مطالالب بيشالتري در مالورد
امام زمانش بداند و شناختش را نسبت به امام زمان

بيشالتر

كند .مريم هم كه نقطة شروع اين بحثها بود خوشحال از اينكه
بسالالياري از شالالک و شالالبهه هالالايش در مالالورد امالالام زمالالان

و

غيبتش برطرف شده بودت در حياط مدرسه به طالرف حالاج آقالا
ميدويد تا نام كتابهايي كه در اين خصوص ميتواند او را آگالاه
كند را از او بپرسد .حاج آقا هم نام چند كتا

از جمله تمنتا
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ظهورت خورشيد تابناكت صبح اميدت و نرم افزار آفتاب عشق را باله
او معرفي كرد و گفت:
همینين ميتوانيد به شالعبههالاي بنيالاد فرهنگالي حضالرت
مهدي موعود

كه در مراكز استانها فعالال هسالتند مراجعاله

كنيد و كتا ها را تهيه كنيد.
فرداي همان روز تابلوي اعالناتت پر شالده بالود از جوابهالايي
كه حاج آقا به سئواالت دانش آمالوزان داده بالود .جالو مدرساله
خيلي تغييالر كالرده و مسالابقة روزناماله ديالواري بالا موضالوعات
مختلف از جمله بحث مهدويت چند روز ديگالر برگالزار خواهالد
شد؛ با ليست ثبت نام براي اردوي قم و جمكران هم بالا اينكاله
يک هفته وقت داشت دو روزه تكميالل شالده .راسالتي! اعظالم و
سپيده هم كينهها را كنالار گذاشالتند و باله عشالق يالاري امالام
16

زمان ت با هم دوست شدند...

سؤاالت مسابقه
؟

.1رسيب را امربهرچهر عاا
ب .وجود دارد ولي ديده نمي شود
الف .ما را ميبيند و ميشناسد
ج .ما را ميبيند و ميشناسد ما هم او را ميبينيم ولي نمي شناسيم
.2را در خدرازرميس ر(ا امر هوي
الف .امام علي

ره ر الرد ر جر ضد ر ضر ابو)...ر ر
ج .امام صادق

ب .نائب خاص امام

.3رعل رسيب را امرچيس ؟ ر
ب .آزمون مردم
الف .حفظ جانش

ج .هر دو مورد

.4را در خدرازرميس ؟ر(ب ايرتعجيلرف جرخيلضردعارمايو) ر
الف .امام باقر

ج .امام كاظم

ب .امام زمان

ضخدانو؟ ر
.5رموامر كرازرعلمارد رقادترنمازشردعاير«اغلهمرمدرغدغيك»...ر ار ر
الف .آيت اهلل بهجت

ب .آيت اهلل بهاءالديني

.6را در خدرازرموامرا امرا
الف .امام رضا

؟ر(ا امرپو ر ه بانرورب اد يردغسدزرا

ب .امام صادق

.7را در ملهرد رموامردعارآ ولرا
خي را امرز ان
الف .دعاي عهد

:ر«خوا ار ه بیانضرور ففی روردعیاير
رر
ج .دعاي ندبه

.8رچاورا امرد ر درمددمضربهر قامرا ا
ب .دو امام
الف .سه امام
.9رموامرپيا ب رد رنمازربهرا امرز ان

ض ترقائم

ر يونو؟ ر
ج .يك امام
ضماو؟ ر
راقتوار ر

ب .حضرت يحيي

.11رمالمرگه ربا را امرصادق

ج .حضرت عيسي

رب ايرمسانضرمهردو

رباشاور ارباد سيو .ر

)ر

ج .امام كاظم

ر ارنصي ر ارمد».
ب .دعاي كميل

الف .حضرت موسي

ج .آيت اهلل سيستاني

ردا نیورازر یا انر
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ا عع پاسخنامه مم ا
الف

ب

ج

1
2
3
4
5
6
7
8
9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
.......................................................
18

.......................................................

در صورت برگ اري مسابقه پا خ امه را
به محلر كه كتاب را تهيه كردهايد تحويل بدهيد.

ا عع يادداشت مم ا
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