
 

 اخالق مهدوی
 

 

1. 

 منتظران  ی برا ی دعوت نامه ا

  م، ی از آنان هست یرو یپ ی. اگر ما مدعدهند یما نسبت م ی نیو رهبران د انیشوایرا، به پ انیعیشک رفتار ما ش  یب

 .کند یلطمه وارد م انمانیشوایپ ت یما، به شخص یاخالق یو ب   یادب یب میبدان د یبا

  ی برا   ی ا  له یو ادب در گفتار و رفتار باشد؛ تا ادب او وس   ،ی خوب  ی الگو  د یامام زمان و منتظر اوست، با  رویکه پ  یکس

 .به جمع هواداران و منتظران حضرت شود گرانیجذب د

  شان یا  ت یمنتظران امام زمان، با اخالق حسنه مورد رضا  یی آشنا  ی برا  ی تالش   «، ی»اخالق مهدو  ی ها  ام یمجموعه پ

 .است

 .میباش  ت یاهل ب ی و آبرو  نتیز ، یان شاء اهلل با آموختن و عمل به اخالق مهدو

 

 

2. 

 کیشر  ک یاز نفس مانند  یحسابرس 

به صورت روزانه حساب و کتاب   م،یدهیکه انجام م ییکارها یبرا د یماست. پس با یبرا  کیشر کینفس همانند 

روزانه انجام نشود، ممکن   یحسابرس  نیو اگر ا کند یکار را م ن یکاسب که هر روز ا کی . درست مثل میداشته باش 

 .است به مشکل برخورد کند 

خود را   ی داشته باشد، تا نقطه ضعف ها یقی دق یابیاز عملکرد روزانه خود ارز د یبا داند یکه خود را منتظر م  یکس

آن آماده    یبرا د یاست. پس با یناگهان یکه ظهور امام زمان، امر   میبدان د یاسد و آنها را به موقع اصالح کند. بابشن

 .بود

 شتنم یاست و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خو ن یروزها فکر من ا



 انیحاج لیاسماع ، یاخالق مهدو

 

 

3. 

 مردم  یجذب دلها

اسالم هم با صبر و حُسن خُلق خود   امبری. پکوستیاخالق ن سازد، یرا نزد خدا و خلق او محبوب م ی آنچه آدم

 .کنند  تیمهربان و بااخالص ترب  ییعصر خود، انسان ها ن ینش هی مردم خشن و باد ن یتوانستند از ب

را به اسالم   گرانید  ی و دل ها م ینیافریخود، جاذبه ب  یکو یحُسن خُلق و اخالق ن لهی به وس  م یتوانیامروزه ما هم م 

 .میساز  لیو امام زمان متما  عی و تش

 .نمونه و الگو باشد  د یهم با کی منتظر امام زمان در اخالق ن

 انیحاج لیاسماع ، یاخالق مهدو

 

 

4. 

 به تعاون است  ازمند یانسان ن

در   ریخ ی کارها ج یترو یحل کنند و برا گریکد یو مشکالت خود را با کمک  ازهایاز ن ی اریبس توانند یانسان ها م

 .جامعه بکوشند 

به وضع مردم و مشکالت آنها،   ییاعتنا یو اجر و ثواب است، ب کویآثار ن یبه همان اندازه که کمک به مردم دارا

 .عواقب سوء دارد

انبوه دشمنان دچار   انیهجوم مشکالت و در م غمخوار و مدد کار هم باشند، تا در د یمنتظران با بت،یدر عصر غ

 .خود را حفظ کنند  یضعف و انزوا نشده و قدرت اجتماع

 انیحاج لیاسماع ، یاخالق مهدو

 

 

5. 

 گران یحقوق د تیرعا



آشنا   گران یخود در مقابل د فه ی آن است که افراد جامعه به وظ ل یبه دل ،یاز تنش ها و مشکالت اجتماع یاریبس

طرف    کیرابطه دو طرفه، تنها    کیهم در    یکنند. گاه  یبه آن عمل نم  یدانند، ول   یخود را م   فهیوظ  ایو    ستند ین

 .است عهد ت  یب فشیکند و طرف مقابل نسبت به وظا ی اش عمل م فهیبه وظ

او هم   ی برا ، یخودت دوست دار یحقوق آن است که آنچه برا  نیو کمتر نی: »آسانترند یفرما یامام صادق م

 « یاو هم نپسند  یبرا  ،یپسند  ی خودت نم یو آنچه برا  ی دوست بدار

  ت یکه امام زمانش بر او دارد را رعا ی تواند حقوق ی کند، چگونه م تیرا رعا گرانیتواند حقوق د یکه نم ی منتظر

 کند؟

 35۰، ص 3الخصال، ج

 انیحاج لیاسماع ، یمهدو اخالق

 

 

6. 

 ی تونیتو م ی با انصاف باش؛ سخته ول

 ( 1انصاف اوست.« )  نتشیاو، و ز ی : »تاج انسان عفت و پاکدامنند یفرمای م یعل

 .است ی سخت و دشوار ار یانصاف بودن، کار بس با

 ( 2از آنها داشتن انصاف است.« ) یکیامت طاقت آن را ندارند، که  ن یفرمودند: »سه مسئله مهم است که ا امبریپ

  ل یاز دال ی کی رایانتظار را درست درک نکرده است؛ ز یمعنا ندارد، در واقع تیاهم ش یکه انصاف برا ی منتظر

 .عدل و انصاف است یامام زمان و برقرار یبرپا شدن دولت جهان د یانتظار، ام تیاهم

 غرر الحکم  .1

 262ص   ،یمجموعه مباحث اخالق ت،یانوار هدا ؛ یراز یاهلل مکارم ش  تیآ .2

 

 

7. 

 است نیمغلوب؛ مسئله ا ایغالب 

است؛    ادیز  د،یشما شکست بخور  نکه ی. احتمال اد یخور  یشکست م   ای  د،یهست  دانیم  روز یپ  ایدر جهاد با نفس، شما  

 .شما قََدر است و مقابله با آن مشکل ف یچون حر



کرد و هم    ه یکه هم بتوان به آن تک  ی بانیاست؛ پشتوانه و پشت  ازین  ی قو  یبه پشتوانه ا   دان، یم  ن یدر ا  ی روزیپ  یبرا

از وجود آن اطالع دارند و تعداد   یرا دارند؛ اما تنها تعداد کم بانیپشت نیراه بلد، مهربان و البته دانا باشد. همه ا

 .شناسند  ی هم او را م یاندک

 .ما امام زمان عجل اهلل فرجه است بانیو پشت یدوستان! تنها ناج

 

 

8. 

 متفاوت  یاز جنس انتیخ

االمر،    ی و اول  امبر یسوره نساء؛ اطاعت از خدا، پ  5٩و    58  هی است. در آ  ی در اخالق اسالم  از مسائل مهم   ی امانت دار

 .به عنوان امانت مطرح شده است

رود؛    یم   یو ماد   یمال  یها  انتیشود، همه فکرها به سمت خ  یدر امانت صحبت م  انتیخ  ای  ی هر گاه از امانت دار

 :مثال ی برا. میهم دار یگرید   یها انتیکه ما خ ی در حال

محسوب   انتینگرفتن فرمان امام، خ ی جد  ای یشود، نافرمان یامانت محسوب م یاطاعت از امام زمان نوع  ی وقت

  ی و برا  م ینکن  ی، کوتاه"د ی فرج ما دعا کن  ی برا":  ند یفرما  ی امام زمانمان م  ی وقت  نکه،ی ا  یعنی  یشود. امانت دار   یم

 .م یکش  یم  دکی راصورت تنها اسم منتظر   نیا ر یدر غ  م؛ی دعا کن  اریفرج  بس

 

 

٩. 

 بخش  جه ی دشوار اما نت

 ؟ یصبر کن ی تون  یکنم، چقدر م ی م ن ییکه برات تع یکی با منافع نزد نم یخوام بب یم

 تومان   ونیلیم 2: یفرد بد اخالق، خوش اخالق باش   کیساعت مقابل   م یاگر ن

 تومان  ون یلیم  1: یبوق نزن  کنه،یکه حرکت نم تییجلو نیماش  ی برا قه ی اگر پنج دق

  بعد از شش ماه  ،یشده استقامت کن تیزندگ ر یگ بان یگر ی که چند وقت یماریب  ایو   یاگر در مقابل تنگدست

 .دم یبهت م نیماش  کی

 :عوض کن دتو ید  هیحاال زاو

 = خدا  ی مال توانمند 



 = واحد پول در آخرت ون یلیم

 «ماند اگر چه به درازا کشد  یباز نم  ی روزیاز پ بای: »شخص شکند یفرمایم  نیرالمومنیام

 1۰۰7۰، ح 5الحکمة، ج  زانیم

 .دشوار باشد   ریصبور باشد؛ هر چند مس شیظهور موال ی برا یساز  نهیدر راه زم  د یمنتظر با

 

 

1۰ . 

 داد  رش ییتغ توان یکه م ی تلخ قت یحق

  ی راه چاره ا ایاست. اما آ ییایح یو ب  ی عفت یکرده، ب دای که در جامعه ما رواج پ  یاز معضالت یکیمتاسفانه امروزه 

 تحمل کرد؟   د یفقط با  ایوجود دارد 

  ی منشاء هر دو صفت، حرکت به سو را یورزد؛ ز ی : »هر آن کس که عقل دارد، عفاف مند یفرمای م ن یرالمومنیام

 .« تعادل است

 362، ص 6الحکمه، ج  زانیم

 .می ریبگ  یجمله باال کالم امام معصوم است، آن را جد 

)که   ی ساز نه یفرد فعال در جامعه است. با دعا و زم ک ی یمنتظر، مانند داشتن سواد برا  ک ی ی برا یپاکدامن

 .میندازیاتفاق فرخنده را جلو ب نیا م یتوان ی ظهور حضرت، م یاز شروط آن است( برا یکی یپاکدامن

 

 

11 . 

 خلقت با خدا، خُلقت با خودت

 .عمر، نفع و ضرر ،ی داشته باش: روز ن یقیبه خدا  ز یرا درست کن. در سه چ تیخلق و خو

خدا   ی برا یاگفت: مؤمن به گونه  ست؟یچ ن یقی  ریتفس دم یپرس  ل یاز رسول خدا نقل شده که فرمود: »از جبرئ

  ده یبداند که آنچه به او رس  نیقی . و ند یبی خدا او را م ند،یبی و اگر او خدا را نم ند،ی بی او را م ا یعمل کند که گو

 ( 1به او برسد.« )  دممکن نبود از او بگذرد و آنچه از او گذشته ممکن نبو 

 .ضرر رسان و سود رسان خداوند است



  ن یق یکه بدون  اد یباشد، در نزد خداوند از عمل ز نیقی  ه ی: »عمل اندک و با دوام که بر پاند یفرمای امام صادق م

 ( 2باشد برتر است.« ) 

  ی نم  رد، یکه سر راهش قرار بگ   ی کس  چیو ه  زیچ  چ یراه از ه  ن یدارد و در ا  ن یقی  شیبه خدا و وعده ها  یمنتظر واقع 

 .ترسد 

 616، ص1بحار االنوار، ج  .1

 2۰2، ص15ج  عه،یوسائل الش .2

 

 

12 . 

 کن   یهنرمندانه زندگ

اش   یبه آنچه خدا روز  یکند ول  ی تالش م یکسب روز  ی است. شخص قانع برا یاز زندگ  تیرضا د یقناعت، کل

خود احساس    یاز زندگ  جهی کند؛ در نت   یم  ینه معترض است و نه احساس ناکام  یکس  نیکند. چن  یکرده، اکتفا م

 .خواهد کرد  تیرضا

از آن   صیکه فرد قانع از آن بهره مند و فرد حر ی زیاست: آرامش؛ چ ز یچ کی تنها  ص،ی تفاوت فرد قانع با فرد حر

 « ات با صفا شود ی : »به آنچه خدا قسمت تو کرده قانع باش، تا زندگند یفرمایمحروم است. امام صادق م 

 1٩5ص  ا،یقصص االنب

 منتظر قانع؟  ا ی صیتر است: منتظر حر  ستهیکدام شا

 

 

13 . 

 .به ما رحم کند  عتیتا طب  م یرحم کن عت یبه طب

پاسخ آن   م؟یداشته باش  یف ی کث ست یز ط یمح د یچرا با م؟ ی تفاوت هست یب ستیز ط ی و مح عتیچرا نسبت به طب 

 .میکن ی نم تیاخالق را رعا عت،یساده است: چون در مورد طب 

 « آماده زراعت  نیپاک، آب فراوان و گوارا و زم  یشود: هوا  یخوش نم  زیجز با سه چ  ی: »زندگ ند یفرمایامام صادق م

 32۰تحف العقول، ص



ما شود. هر چند    یباعث ناراحت  نکه ینه ا  م؛ ی آن لذت ببر  ی ها  یی بایاز ز  م، یرویم  عتیبه طب  ی حق ماست که وقت  نیا

باعث   نهایا م،یبده تیاهم عتیو به طب  مینگر باش  ندهی اگر آ یول  م یستین ستیز ط ی ما مسبب همه مشکالت مح

 .میباش  یرگذاریکه ما منتظر تاث  شودیم

 

 

14 . 

 !نیبنش ی ا ستاده یاگر ا

:  ند یفرمای. امام باقر ممیانجام ده د یکه نبا ییاندازد و اگر عقل نباشد، ممکن است کارها یخشم، عقل را از کار م 

را از   طان یش  ید یکار پل نی که ا ند، یبنش د یباشد فورا با ستاده یکند، اگر ا ی بر مردم غضب م ی که شخص ی»هنگام

 ( 1کند. « )  یاو دور م

نکند، و اگر خوشحال   رون ی اش او را از حق ب ی که اگر ناراحت شود، ناراحت ی : »کسند یفرمای امام صادق م نیهمچن

مومن   کیشک  ینکند؛ ب افتیاز حق خود در  شیب افت،یاش او را به باطل نکشاند، و اگر قدرت  ی شود، خوشحال

 ( 2است.« )  ی و منتظر واقع

 37۰ص  ، یجهاد بانفس، حر عامل-2؛  3۰2ص  2ج  ین یکل ی کاف-1

 

 

15 . 

 صفت خانمان سوز 

شده   ی مبتال به چه مرض ند،یرا کوچک بب گران ید یخود را بزرگ و داشته ها یکه داشته ها یبه نظر شما، کس

 است؟

 .انسان است ی خانمان سوز برا  ی کبر، صفت

که مخصوص    شودی م  یصفت  یمدع  یمتکبر، منکر خداوند نباشد، ول  د یصفت مخصوص خداوند است؛ اگرچه شا  نیا

  ده یگند  ی ارزش بود و فردا مردار ی ب یانطفه  روز، ی که د  ی: »در شگفتم از متکبر ند یفرمای م ی خداوند است. امام عل

 «خواهد شد 

 454نهج البالغه، حکمت 

 .گرید  یزیمنتظر و کبر وجود داشته باشد، رابطه آب و روغن است؛ نه چ  نیب د یکه با یتنها ارتباط

 



 

16 . 

 !ن؟یباک ماش  ایشکم است 

باره   نیدر ا نیرالمومن ی! امرودیم شتریکه هرچه داخلش پُرتر باشد ب د یرفتار نکن ن،ی با شکم خود مثل باک ماش 

 ( 1.« )بردی م  نیزراعت را از ب اد، یهمان گونه که آب ز راند؛یمی قلب را م اد یز ی: »غذاند یفرمایم

باعث رشد شهوت  نیو همچن  داردی و رشد باز م یقطعا پُر کردن شکم، اگرچه از مال حالل باشد، انسان را از تعال

  ا یهمه عقل  نکهیمگر ا شود،ی کس پُر نم  چی: »به خدا ]قسم[ شکم هند یفرمایم نیهمچن  ن یرالمومنی. امشودی م

 ( 2.« )دهد ی از آن را از دست م یقسمت

  دهد ی است، اجازه نم یدارد. فرد منتظر که به دنبال رشد و تعال ز ین یجسمان یضررها یپُر خور  ن،یعالوه بر ا

 .باشد  ی گرید  زیهر چ ای یشکم بارگ  تواند ی موانع م  رند؛ی حرکت او را بگ  ی موانع، جلو

 723، جمله قصار 325، ص 2۰ج  د،یالحد   ی شرح نهج البالغه، ابن اب .1

 186، ص  1٩همان، ج  .2

 

 

17 . 

 .چشم است  ی که جوهر آن عصاره  یقلم

  ن ی( چشم، مهمتر1.« )شودی دل، با قلم چشم پر م  نی: »قلب، کتاب چشم است که صفحه اند یفرمایم   نیرالمومنیام

 .شهوت در وجود آدم است ت یحاکم یعامل برا

که از   د یآی م  د یپد  ال ی( بعد از نگاه، فکر و خ2فرمود: »نگاه و آرزو« )  ست؟یزنا چ: آغاز دند یپرس  یی حی از حضرت 

 .مقدمات زناست

 اد یدل کند   ند یب ده ی/ که هرچه د ادیو دل هر دو فر  ده یزدست و د

 .کند ی قطعا به او اصابت م  یول کند؛ی نم یاو را زخم طانیزهرآلود ش  ر یاز جنس فوالد دارد، ت یمنتظر لباس 

 1٩3نهج البالغه، خطبه  .1

 271، ص 22ج  ن، یآثار الصادق .2

 

 



18 . 

 کند ظالم است ی م ال یکه خ ی مظلوم

منافقان   یها یژگیو از جمله و اندازدی را؛ جسم انسان را به خطر م  زمیچنان که آتش ه برد،ی م نیرا از ب مانیا

 .است

  با یز ی ثیدر حد  ن یرالمومنیداده است. ام گران یاست که خداوند به د ی بروز حسادت، توجه به نعمت ل یاز دال یکی

 «ماند ی نم  یباق   شیبرا  یزی چ  ، یجز رنج و عذاب درون  رایبه مظلوم دارد؛ ز   ی شتری: »ظالمِ حسود شباهت بند یفرمایم

 328، ص1ج  ، یتحف العقول، ترجمه بهزاد جعفر

حسادت    ی باش و به جا  تیف ی منتظرِ با ک  ک یپس    شود؛یم   ت یکم  ش یخوب، باعث افزا  ت یفی گفته اند که ک  شهیهم

 .غبطه بخور

 

 

1٩ . 

 .انتخاب با توست  ؟ یبدبخت ای ی زبان؛ عامل ترق

  ، یی . ناسزا گویدارد چطور از آن استفاده کن  یباشد. بستگ  ی عامل بدبخت ایو رشد و  ی عامل ترق تواند ی زبان، م 

 .است یو بدن ی روان _   ینشانه ضعفِ روح

ندارد،   شودی و از آنچه به او گفته م د یگوی از آنچه م یکه باک   یشرم یب یفرمودند: »بهشت، بر هر ناسزاگو امبریپ

 .«حرام است

 14، ص  4ج   ،ی اصول کاف

ضعف   د یگفته شده، منتظر نبا ی دشنام بدهد؟ با توجه به نشانه ها د یمنتظر است، نبا کند ی که ادعا م یچرا کس

 .وجود ندارد که دشنام بدهد   یلیدل نی. بنابراشناسد ی بزرگ را م ی داشته باشد؛ چون پشتوانه ا ی روان  _  یروح

 

 

2۰ . 

 دوار یام یترسوها

از عظمت خدا.   ی به رحمت خدا و دوم ی و ترس؛ اول  د یاست: ام د یمف  ار یثابت قدم بودن بس ی که برا  ی ا ه یتوص

 گرفتن؟ ده یناد ایعمل کردن  یعن یاراده؛  ی داشتن کم ماند یفقط م  ،یرا که بدان طشیشرا



از آن ندارد. اگر درک   یچون شناخت ترسد،ی آن است. به عنوان مثال کودک از مار نم ط یاز شرا یکیشناخت، 

  د یبه رحمت خدا هم ام  د یبا  ی از طرف . میکنی گناه نم یبا گستاخ  چگاه یه م، یاز عظمت خداوند داشته باش  ی درست

 .است نیداشت؛ چرا که خداوند ارحم الراحم

  ل ی و گناه نکردن، باعث تعج  رد یگی گناه کردن را م یترس از خدا جلو یبدان یوقت  شود،ی م ی مهدو د،یترس و ام 

 .مین موثر باش که اجازه داد ما هم در تحول جها یی خدا یعن یوجود امام زمان؛   یعنی  د ی. و امشودی در فرج م

 .شودی م  انیب  دواریام یدوم ترسوها  یدر سر   یشرط بعد 

 

 

21 . 

 ( 2) دوار یام یترسوها

به خدا، شما را به ضاللت   د یممکن است ترس و ام د،ی شرط عمل نکن ن یهشدار: اگر در بحث خوف و رجاء به ا

 .بکشاند 

  ی شود. اگر ترس از خدا به گونه ا تیعمل مثبت است که اندازه آن رعا کی ینسبت به خدا، هنگام د یترس و ام

باشد که ترس از خدا کم شود، باعث   یبه حد  د یام ایگرفته شود و  دهیو لطف خداوند ناد د یباشد که عنصر ام

 .میشو  ط یدچار افراط و تفر شودی م

  ش یکه مبنا ی است! بترس از انقالب ایتو مه ی که برا یط ی! بترس از شرازیعز اوری ی: مهد یو اما چند ترس مهدو

  ن ی داشته باش! سرانجام ا د ی ! و امیبرندار ی ساز نه یزم ی برا ی قدم چیه نکه یامام زمان بوده و هست! بترس از ا

 .فاطمه است ی و سکان دار آن، تنها مهد  میسازی را م یکشت

 

 

22 . 

 .کند ی که چشم را کور و گوش را کر م  ی کروبیم

 !د یو نشن  د یامام زمان را به شهادت رساند، اگر حق را ند  توان ی م م، یگوی م تیبا قاطع

که من شما را به راه رشد  ی ! در حالد یو به سخنان من گوش فرا ده  د یبر شما، شما را چه شده؟ ساکت شو ی وا»

است؛ و هر کس که با من مخالفت کند، از   افتگانیاز راه  که از من اطاعت کند، ی . کسکنمی و کمال دعوت م

شما پُر   ی شکم ها را یز د،یدهی و سخنم را گوش نم  د یکن ی م ان یشما در برابر امر من عص یهالک شدگان. و همگ 

 .در کربال بود  نیسخنان امام حس نهایمهر زده شده است.« ا تانیشده از مال حرام و بر قلب ها



 421ص  ن،یاالمام الحسموسوعه کلمات 

.  دهند ی نم  ت یبه حالل و حرام مال خود اهم  ی ادیوجود باز هم افراد ز  ن یناراحت کننده و البته ترسناک است؛ اما با ا

بر شما، شما را چه   ی : »واد یبه ما بگو ی زبان یبا زبان ب  خواهد ی م  د یشا ده، یکه هزاران سال به طول انجام یبتیغ

 «شده است؟

 

 

23 . 

 !به عشق او نصوح شو

:  ند یفرمای است. امام باقر م ی طانی و ش  ی وانیح یروهاین هی که عل ی و انقالب ام یو ق یارزش براساس فطرت انسان کی

یافتن    یگم کند و سپس در حین تالش برا   یدر شب تاریک شتر و توشه و اهل و عیالش را در بیابان  ی »هرگاه مرد

خداوند متعال بیشتر از این شخص نسبت به بنده   سپ شود؟ یایشان، یک مرتبه ایشان را بیابد، چقدر خوشحال م

 ( 1.« )شودیخوشحال م گردد،یاو باز م ی اش که توبه میکند و به سو

. بدان! گناه  میکنی االن توبه م ن یهم شود،ی م یدوران سبب چه مشکالت نیگناه کردن، بخصوص در ا میبداناگر 

نباش؛ چون تو با گناهت، تحول جهان    ی که کرده ا  یگناه  فر ی اندازد؛ پس فقط آماده ک  یظهور امام زمان را عقب م

  ی است. امام عل ت ینجات تو و تمام بشر د یکل ه . توب یعقب انداخته ا  ی به مقدار کم ی را حت ت یبشر شیو آسا

 ( 2.« )د یشوی و آثار گناه را م کند ی : »توبه دلها را پاک مند یفرمایم

 357، ص 1غررالحکم، ج  -2؛ 167، ص 4ج    ،یاصول کاف  -1

 

 

24 . 

 کمتر از خود  شینما

پر   ییکه شاخه ها ی اند؛ مانند درختان دهیبه کمال رس  یو روان  ی است که از نظر روح یی انسان ها ی ژگی تواضع، و

  ن یآمده، ا نییکه پا ی شاخه ا یها یژگ یاز و یکیآنها است.  ینیآمدن شاخه ها، سنگ  نییپا لیدارند و دل وه یم

 .از آن بهره مند شوند  توانند ی افراد کوچک هم م یاست که همه، حت

را   ی و هرگاه کس یخود در مجلس قانع باش  سته یشا گاهیامام صادق فرمودند: »تواضع آن است که به کمتر از جا

 «هر چند حق با تو باشد  ؛ یو جر و بحث را رها کن ی ریبگ  یش یدر سالم پ  ،یمالقات کرد 

 176، ص 75بحاراالنوار، ج 



  اران یدر زمره    ی توانی نم  ،یامام زمان در مقابل دوستان، متواضع و فروتن هستند؛ بدون شک تا متواضع نباش   ارانی

 .است یر یارگیدوره، دوره    نیداشته باش که ا اد ی. به یحضرت باش 

 

 

25 . 

 !بدون عالمت تعجب رکیساده و ز

: »المُؤمِنُ کَیِّسٌ فَطِنٌ حَِذرٌ؛ مؤمنِ زیرک  ند یفرمایندارد. پیامبر خدا م ی بودن مومن با صادق بودن او منافات رک یز

 « و باهوش، محتاط است

 3۰7، ص 67بحار األنوار، ج  

که   ن،یمانند ائمه معصوم یعن یو ساده و صادق بودن با مومنان و اهل خدا.  ن؛یاطیو ش  اینسبت به اهل دن  یرکیز

  شهینسبت به همه امور اشراف و دقت داشتند و عمق و ر گران،یبا د یکرنگ یو  مانهی برخورد و رفتار صم نیدر ع

 .بود رکانهیآنها روشن بود و نگاهشان به عالم ز ی همه حوادث برا

از اعتقاداتت محافظت کن و   یرکیپس با ز کند؛ی را وسوسه م یو اخرو ی ویدر همه امور، کاله برداران دن  یسادگ

 ! ساز بمان نه یجان زم یتا پا

 

 

26 . 

 !ها چه یدلتنگ باز

.«  د یدلشاد نگرد  رسد،ی و در آنچه به شما م  د یدلتنگ نشو  رود، ی : »در آنچه از دستتان م د یفرمای خداوند در قرآن م

ثابت بدارد، پس   ی زهد بورزد، خداوند حکمت را در قلب و ا یباره فرمودند: »آن کس که در دن ن یدر ا امبری( پ1)

 ( 2زبان او به حکمت سخن خواهد گفت.« )

که قلبت از    ی و زمان ؛ ی ا دهی رس  یی و پارسا  به مقام زهد  ،ینداشته باش  ی ارادت قلب ا،یکه به مال و ثروت و دن   یزمان

که بعد از ظهور خود، آنچه   ییهمان موال ی عنی شود؛یزاهدان پُر م  یشود، قلبت از محبت موال یخال ایمحبت دن

 .است یو تقو   هد در برخورد با کارگزاران حکومتش مورد توجه اوست، ز

نکنند و   ره یذخ ییکه طال، نقره، گندم، جو و مواد غذا ردیگی م مانیاز آنها پ شیخو اران یبا  عت یامام زمان در ب

  یخوشبو و معطّر باشند و خاک  شهیو هم یاندک راض ی ( نپوشند، ... به زندگری)خزّ و حر فینرم و لط یلباسها

 (3دهد. )   یبه آنها م یتعهد  نی چن ز یکنند. و خود ن یزندگ



 46٩منتخب االثر، ص  - 3؛ 128، ص 2جلد   ،یاصول کاف  -2؛ 23 ه یآ  د،یسوره حد  -1

 

 

27 . 

 ن یرالمومنیهشدار ام

که افراد شرور و بدکار   د،یاز منکر را ترک نکن  ی فرمودند: »امر به معروف و نه شیخو تنامه یدر وص ی حضرت عل

 «شوند ی جامعه، بر شما مسلط م

  ن ی: »]در اد یفرمای هستند. و در ادامه م یروزگار ناراض ط ی که از شرا ی افراد یاست برا یل یحجت و دل ث،یحد  نیا

 ( 47نهج البالغه، نامه  « )به اجابت نرسد  د، یصورت[ هرچه دعا کن

  ن یو ا د یداشته باش  یاحساس نگران گران ینسبت به د د،یالفرج هست ک یاللهم عجل لول ی اگر منتظر اجابتِ دعا

 .نه صرفا با زبان د، یخود را با رفتار و اعمال خوب ابراز کن ینگران

 

 

28 . 

 بهانه ها یلقب ب 

وجود ندارد.   یناشکر یبرا یز یچ نیارحم الراحم یدر برابر خدا دانند ی چون م  کنند؛ی بهانه شکر م یب  نیمومن

پس خدا را بخاطر  ند،یآیهم در نگاه آنان به چشم م  شوندی نم دهیکه د ییهستند که نعمت ها یکسان نیمومن

 .کنند ی آنها هم شکر م 

شکر است، حقّ شکر   ن یرا به تو دادم، ا یمن نعمت  یکه بدان ن ی: »همکند ی خطاب م ی خداوند به حضرت موس 

را   ن یگر ا. امیآن را به ما داده است، غافل هست یو چه کس ستیها از کنعمت نکهیاست.« اکثر ما انسانها، از ا

 .شودی ما م تیمانع معص  ، یشکر عمل نیدارد و ا  یرا در پ یشکر عمل ،یو شکر لفظ   میکنی خدا را شکر م م،یبدان

گفته اند شکر نعمت، نعمتت افزون کند. اما   لیدل نینعمت است؛ به هم شیافزا یمهم شکرگزار  جیاز نتا یکی

 ست؟یچ د،یآی بدست م  یشکرگزار  جهیکه در نت  ینعمت  نیبزرگتر

نعمت،    ن یکه باالتر از آن وجود ندارد، نعمتِ وجود امام معصوم است. ا  ی نعمت  ن یو قشنگ تر  نیارزشمندتر  ن،یبهتر

. و شرطش دعا در حق او و  یتو شرط آن هست نباریاست که ا "ی فمن دخل حصن" همان قلعه خداست؛ همان 

 .ظهور اوست یساز نه یزم یعمل برا

 



 

2٩ . 

 نازندی م  شانیکه به آزاد ییخانمان ها ی ب یماجرا

کرد.   میانسانها را به دو دسته بنده و آزاد تقس توانیکه نم ی شده است؛ به شکل دهی انسان ذاتاً بنده و »عبد« آفر

خالق خود نباشد، قطعا    یکه بنده چهارچوب ها  یخدا؛ کس  ریبنده غ  ایبنده خدا    ایانسان در هر صورت بنده است؛  

 .رسد ینم  گردد، ی به دنبال آن م یکه در زندگ ی به آرامش و آزاد

  ؛ یکنی م  یباشد، در آن احساس آزاد  ی خانه ا ابان، یکه اگر در ب یشوی متوجه م   ،یپس اگر نفع و ضررت را بسنج

. هر  یشوی عقرب و مار و خطرات آن م ریاس  ،یرها باش  ابانیو در ب ینداشته باش  یاگر سر پناه و چهارچوب  یول

  رانِ ی. و همانند ما اس یوند ی به جمع ما بپ یتوانی و م  یمانی بدان که پشت در نم ،یموضوع شد  ن یوقت متوجه ا

 .یباش  ییرها

از خانه هم ناامن    رون یب  گری که د  د یآی م   یروز   م،ی کن  تیچهارچوب ها را رعا: اگر  میگوی خانه م  ن یا  یخطاب به اهال

 .میاگر ثابت قدم باش  ست؛ین

 

 

3۰ . 

 .خواهد ی قلب، خدا را م نیا

  نان یخداست. ذکر خدا اطم  اد یخدا را در نظر داشت، ذکر و    شه یبا انجام آن هم  توان یراه مطمئن و آسان که م   کی

و تکرار آنها    رهیو کب رهیاز ارتکاب گناهان صغ برد؛ی را از وجود انسان م یو اضطراب و نگران  آوردی و آرامش قلب م 

 .کند ی م ی را خنث طانیش  یو وسوسه ها  کند ی م ی ریجلوگ

  م یرحمان و رح  م، یعل  م،یمانند حک  یخدا را با صفات  یاو را دوست دارد، و وقت  یعنیخداست    ادیکه فراوان به    یکس

 .کند ی و انتظار او را در دلت زنده م   ادیو خدا  دهد ی سوق م ین یصفات خدا تو را به سمت پدر نازن نیا ، یکرد ادی

 2۰1؛ اعراف/  135؛ آل عمران/45؛ عنکبوت/28رعد/
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 سوال  نیاول



  نیاسالم و کفر و همچن  انیآن مرز م   ی . ترک عمد شودیحال از  انسان ساقط نم   چیاست که در ه  ینماز تنها عبادت

 .دارد   ینماز شروط نیاست؛ اما ا ن یو اساس د  هیاست. نماز پا امت یسوال در روز ق نیاول

که    ی: »کسند یفرمای . امام باقر مزند ی نم  انتیو خ  ی که به نماز توجه دارد و اهل عبادت است، دست به دزد  یجوان

  ده یفا  یاز طرف خدا ندارد، تالشش ب   یا  سته یامام شا  یول   دهد ی دارد و عبادت جان فرسا هم انجام م  مانیبه خدا ا

 ( ٩۰، ص 1جلد  عه،یوسائل الش) «است رفته یو نپذ 

در آن روز جزء نمازگزاران   یاقامه نماز است؛ اگر دوست دار ،یحضرت مهد  امیمشخصه جامعه پس از ق نیاول

 .یمت نماز بشتابقبل از ظهور به س  د یبا ،یباش 

 

 

32 . 

 .کند یسطل آشغال م  قیرا ال یآش  گ یکه د ی فضله موش  تیحکا

برود و توبه نکند، مورد   ایحالت از دن نیوحشتناک است که اگر انسان با ا ی فرمودند: »شرک عمل ن یرالمومنیام

 ( 1) رد« یگی خشم خدا قرار م

  ی ب ی فاجر، ا  یکافر، ا  یا شود؛ی خوانده م امتیبا چهار اسم در روز ق اکاری: »رند یفرمایرسول اهلل م گرید  ییجا در

 ( 2.« )انکاریز  یتعهد، ا

  توان ی آن م  لیپروردگارت باشد، خرج مردم شد. از دال  یبرا  توانستی که م  یچون عمل  ؛یکرد   انیز  انکار،یز  یپس ا

 .را نام برد  گرانیدر نزد د  تیو عالقه به محبوب  مانیضعف ا ا،یدن  یدوست

  ایرو  کی منتظران  ی. آمدن آن روز براکنند ی م ییکه عقل ها رشد کند، انسانها فقط در مقابل خدا خودنما یزمان

 .کنند  کی را به حال نزد ندهی زمان آ کنند ی بلکه آنها تالش م ست؛ین

 2٩5، ص 6٩بحاراالنوار، ج  . 2؛  153نهج البالغه خطبه   .1

 

 

33 . 

 ...بدون که  نو یا ی باشه بخند؛ ول

 .حرام و مورد نکوهش عقل و شرع مقدس است یو امر   شودی و آزار آنها م تیباعث اذ گران،یمسخره کردن د

  د؛ یریرا به تمسخر نگ  گریاز شما گروه د ی گروه  د،یآورده ا مانیکه ا یکسان ی: »اد یفرمای متعال در قرآن م یخدا

 ( 1چه بسا آنها از شما بهتر باشند.« )



 ( 2از دست و زبان او در امان باشد.« )  گر، یاست که مسلمان د یهم فرمودند: »مسلمان کس نیرالمومنیام

بود،    یدرد سر   یلب زمزمه کن: عاشق  ریو هدفت را مسخره کرد، ز   د یبه تو خند   یمنتظر! اگر در راه انتظار، کس  یا

 ...میدانستیبود، نم یجگر/ حاصلش خون   میدانستینم
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34 . 

 گوشت مردار  د ییبفرما

 .اند و به ستوه آمده اند  فتهیو خود ش  ی افراد معموال سوء ظن دارند، حسودند، از خود راض افت یض نیدر ا

گرم شدن شدن مجلس، نقل و نبات آن را   ی افراد است. برا  گریکردن همراه شدن با د  بت یغ ی ها زه یاز انگ  یکی

 .خداوند از گناهان است یدهند. راه درمان آن توجه به پرده پوش  ی قرار م گران یاز د بتیغ

ص   بت،یغررالحکم، باب غ« )کننده است بتیمخلوقات نزد خداوند غ نی: »مغبوض ترند یفرما یم نیرالمومنیام

263 ) 

 نیها نزد خداوند است نه مغبوض تر نیمنتظر جزء محبوب تر

 

 

35 . 

 خدا؟  ایکردن خودت   ی راض یبرا

وقت ها،   ی گاه ن ی. اما اگرانید ی برا ی رخواهیکردن هوا و هوس است؛ نه خ ی کردن، راض حت یهدف از نص  یگاه

 .مینداشته باش  یخاطره خوش   حتی از نص د یشا ل یدل نیشده و به هم ادهیز ی امروزه کم

 :شودی به دو مورد آن اشاره م  نجا یاست که در ا ییها ی ژگیو  یموثر باشد، دارا  نکهیا یبرا حتیاما نص

 .محبوب، پر شور، عالقه مند، مطمئن و قابل اعتماد و صادق باشد   د یمبلغ با ایدهنده  امیپ

 ( 1داشته باشد. ) مانیبه کالم خود ا د یدهنده با امیپ

خویش است؛ هرگاه خطایى از برادر خود دیدید، همگى او را مورد حمله  : »مسلمان آینه برادر  ند یفرمای م  یامام عل

 ( 2قرار ندهید؛ بلکه او را راهنمایى و نصیحت نمایید و با او مدارا کنید...« ) 



  ی خواه ریو خ حتیبر دانشمندان ما زهد و نص  ای: خدامیکنی از خداوند طلب م  یمعروف حضرت مهد  ی در دعا

 ( 3تفضل فرما )  یریو پند پذ  تیتبع عطا فرما... و بر شنوندگان، 
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36 . 

 !نخور یگالب   ،یدرخت گالب ریز

درخت،   نیا ریداشت. در ز یکه درخت گالب  دمیرس  یبه باغ یر یکه در مس کردی خدا نقل م کی از مردان ن یکی

  خورد، ی مردم م وه یاز م  یفالن  د یگوی م ند،یحالت بب نیمرا در ا  یبخورم، به فکر رفتم که اگر کس یخواستم گالب 

 .پس از خوردن آن منصرف شدم

: »کسى که خود را در معرض اتهام و بدگمانى قرار دهد، نباید آن کس را که به او گمان بد  ند یفرمای م ی امام عل

 « برد، سرزنش کند 

 563، ص 5ج   ثم،یترجمه شرح نهج البالغه ابن م

اتهام قرار   گاهینکرده در جا ییتا خدا م، یدر رفتارمان دقت عمل داشته باش  د یبا توجه به مطالب گفته شده، با

که   م یرفتار کن یجور د ینبا اور ی یمهد  ک ی. ما هم به عنوان میو مصداق آش نخورده و دهن سوخته نشو میرینگ 

 .کند  یسنگ انداز م،ی که انتخاب کرده ا ی در راه تواند ی اتهام م نیا رای ز م؛ی ریر بگ مورد سوء ظن قرا

 

 

37 . 

 تر از آسمان نیسنگ 

 ( 1تر است.« )  نی: »بهتان به شخص پاک، از آسمان سنگ ند یفرمای م  نیرالمومنیام

خارج   نیاز د نیامام حس ، یعنیقاتل جناب عثمان است. بهتان  یامام عل  ، یعنیبهتان  ست؟یبهتان چ یاما معن

است؛ پشت پا زدن به هوا و هوس و برگشتن به   یشگ ی هم، همان راهکار هم ی اخالق له یرذ ن یشده است. درمان ا

 .تیعقالن

  ی خواه ، یعقل بنگر ده ینفس به د ی ! اگر دور از هواهیمعاو ی : »به جانم سوگند، اند ی فرمای باره م ن یدر ا ی امام عل

 ( 2افرادم.« ) ن یکه من نسبت به خون عثمان پاک تر د ید



! درست است که راه  د یایحضرت بشمار ب اران ی رهیکه صفت منافقان را دارد، جزء دا یشخص  د، یدرصد فکر کن کی

 .ورود دارد ط یشرا ، یعرصه باز است، اما هر ورود نیورود به ا
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38 . 

 آفت عمل 

 ( 1است.« ) ین یوحشت ها، عُجب و خود ب نی: »ترسناک ترد یفرمای م  یامام عل

  ی . امام علپنداردی بزرگ م  ار یبس دهد،ی را که انجام م یکین ی آن است که فرد کارها ی ماریب نیا یهای ژگیاز و

 ( 2.« )سازدی است که تو را مغرور م ی کینزد خدا بهتر از کار ن سازد،ی م مانیکه تو را پش  ی: »گناهد یفرمای م

  ی با آنها کنار آمده، با منتظر مجاهد   ایاطالع است،    یوجودش ب  یکه از آفت ها  یهمان آفت عمل است. انسان  نیا

 .متفاوت است کند،ی که به جان آفت ها افتاده و همه را نابود کرده و م

 46، حکمت 325، ص  1همان، ج   - 2؛ 38، حکمت 323، ص 1ج  ، ینهج البالغه، ترجمه محمد دشت -1

 

 

3٩ . 

 ی اخالق مهدو

لطف؛ بلکه به   ی حسن رفتار به خاطر امام زمان، نه از رو  یعن ی ی ها گفته شد، اخالق مهدو امیهمانطور که در پ

 .فهیوظ  یطور صد در صد از رو 

  ن یما نکن، که ا  نیگزیرا جا  یگر یبه امام زمان( شخص د  یرسان  ی اریخدمت و    نهی)در زم  ایامام رضا فرمودند: خدا

 ( 1گران خواهد بود. ) ی بر ما بس یهر چند بر تو آسان است، ول  لیتبد 

  نده یتجارت، تجارت با نما نیو پر سود تر ن یبهتر جهی(، در نت 2خداست ) ی ایمحل تجارت اول ایکه دن ییاز آنجا

 .االرض است یاهلل ف  فه یخدا و خل

 :است ر ینوع از افراد به شرح ز ن یکارنامه ا

 ی اخالقشان مهدو

 ی رفتارشان مهدو



 ی عشقشان مهدو

  یعاشق تیحکا تشان،یاست و حکا ی شان و خالصه همه اعمالشان مهدو ن یخوابشان، خورد و خوراک و سفر اربع

 .است
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4۰ . 

 دن یرس  رِیمس

  ی برا ر،یمس کیگذرا به  ینگاه  ز،یعز اورانی یشاءاهلل خوانده شده توسط شما مهد تمام مطالب گفته شده و ان 

 .نفس است یمبارزه با هوا   ،یبود و آن هدف اصل ی به هدف اصل دنیرس 

  ی برا یو اخالق برنامه ا  د یمایمالقات با خدا بپ یبرا تواند ی ماست که انسان  یرینفس، تنها مس یمبارزه با هوا 

 .است ریمس  نیدر ا تیموفق 

مبارزه   گرید ی گروه کشند؛ی خود درد م ت یو از مجروح کنند ی مبارزه م ی جهاد اکبر همه هستند؛ گروه نیدر ا

 .فروشند ی و فخر م  برند ی خود لذت م  ت یمجروح  نیاز ا  ،ینادان  یدارند، از رو   ی شتریب  تی مجروح  نکه یو با ا  کنند ینم

  ان یپناه#استاد    ر یاز سلسله جلسات تنها مس  میکنی م   شنهادیاست، پ  ی همچنان باق  تیکه حکا  یی از آنجا  تیدر نها

 .میامام زمان باش  رانیبگ  ی با اعمال و رفتارمان جزء نجوم م ی. انشاء اهلل که بتواند یاستفاده را ببر تینها


