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 تیشهدا و مهدو
 

 مقدمه

 :فرمود ینیخمامام لیدل نیما قابل فهم کردند به هم یرا برا تیبما درک خدا و اهل یشهدا

خطبه  امبریجمعه آمده است که پ ین نزول سورهأدر ش «اهلل نداشت.که من دارم رسول یامت»

اهل مسجد به سمت آن رفتند  یهمه ،آن یبا سر و صدا دیاز شام رس یتجار یکاروان خواند،یم

شد،  یگذارتهران بمب یکه در نماز جمعه یاما هنگام ؛ماندند یباق امبریهمراه پ فرن ۱۲و فقط 

 .نماز برگزار شد یادامه ،شهدا کریمردم پراکنده نشدند و پس از جمع کردن پ
 

 سنت الهی ؛امتحان

 انیامتحان پس بدهد. در م دیمعصوم بخواهد با یکه حکومت ولاست که هر یسنت اله نیا

آنچه از ظهور در ذهن ماست  .ستین یمانند حکومت حضرت مهد کسیچحکومت ه نیمعصوم

در ظهور عوض خواهد شد. ظهور، تحقق بهشت در  ایمعادالت دن .کامالً متفاوت از ظهور است

. کردندیم ینبود( زندگ یلد آسمانآدم و حوا در بهشت )که البته بهشت خُ حضرت. است نیزم

و آنها از بهشت رانده  فتی( آن دو را فریلد )جاودانگخُ  یبه شجره دنیرس یبا وعده طانیش

 یآدم و حوا به شجره ،اتیبر روابنا. گشت میما دوباره به آن بهشت باز خواه ،شدند. در ظهور

 یجامعه ارتیدر ز شجره برسند. نیبه ا ءبتالاو  یبدون سخت خواستندیطمع کردند و م تیباهل

سنجش. ما  کش و شاقولِخط یعنی ؛دنهست ءبتالا یلهیوس تیبآمده است که اهل رهیکب

 تیببه اهل اریبس میتوانیاما م ؛اندمعصوم تیبچون اهل میشو تیباهل هیشب قاًیدق میتوانینم

 «تیالبمنا اهل»و  دیمقام رس نیبه ا یفارس همانگونه که حضرت سلمان ؛میشو کیو نزد هیشب

از  لیدل نیبرسند و به هم تیبمقام اهلبتالء به ابدون  خواستندیآدم و حوا م حضرتد. ش

قرار داد. بزرگان  تیباهل ریاز مس زیآنها را ن یبهشت رانده شدند. خدا راه بازگشت و قبول توبه



 
2 

ِمنْ رَبَِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَلَقََّى آدَمُ »: ی بقرهسوره 37 یهیدر شرح آ یشابورین سنت مانند حاکماهل

( و خداوند داشت )و با آنها توبه کرد افتیدر یسپس آدم از پروردگارش کلمات»؛ «عَلَیْهِ فَتَابَ

خدا فرمود بگو:  یعنی ؛بوده است تیبتوسل به اهل ،که آن کلماتاند آورده« رفتیتوبه او را پذ

 میقد ایمحسن بحق الحسن،  ایفاطر بحق فاطمه،  ای ،یبحق عل یعال ایبحق محمد،  دیحم ای»

به  دنیتنها راه رس فلذا ؛شد رفتهیاو پذ یکلمات را گفت و توبه نیا «نیبحق الحس االحسان

نحن صراط »معصوم فرمود:  یوجود ندارد. خود ول یگریاست و راه د تیباهل ریخداوند مس

از آن بهشت  آدم. است «میاهدنا الصراط المستق» زیما ن یواجب زندگ یتنها دعا« ...میالمستق

به آن بهشت  ای گرددیدوباره به آن بهشت برم نیزم یرو ای تیباهل یاما به واسطه ؛رانده شد

طمع کرد و  تیبمنظور از آدم نوع بشر است که به مقام اهل ،ریخواهد رفت. در مقام تفس یاصل

به بهشت  شتتنها راه بازگ «را کنار زد. تیبکنم و اهل تیریرا مد ایتوانم دنیخودم م» :گفت

 4۲ یهیدر آ خدا. میبه سراغشان برو دیاهلل هستند که بافقط کلمات یظهور و بهشت اله ینیزم

و حق را با باطل »؛ «نْتُمْ تَعْلَمُونَاطِلِ وَتَْکتُمُوا الَْحَقَّ وَأتَلْبِسُوا الْحَقََّ بِاْلبَوَلَا»بقره فرمود:  یسوره

قِیمُوا وَأ»دهد: یبعد دستور م یهیدر آ« دیکتمان نکن دیدانیم نکهیرا با ا قتیو حق دیزیامین

و همراه  دیو زکات را بپرداز دیپا داررنماز را بو »؛ «مَعَ الرََّاکِعِینَ  ارْکَعُواالصََّلَاةَ وَآتُوا الزََّکَاةَ وَ

 یخواندن ،نماز رایز م؛یندار «ةلصالا قرئونی»قرآن  یکجا چیدر ه« دیکنندگان رکوع کنرکوع

که در قرآن گفته  یآن نماز»صادق فرمودند: و امام نیمنؤرالمی. امبرپا داشت دینماز را با ست،ین

 (303، ص ۲4)بحاراألنوار، ج  «.میشده، ما هست

 تینماز برپا داشتن وال یپس مراد از اقامه ؛است یداشتن برپا تیست چون والا یداشتن نماز برپا

مائده  یسوره 55 یهیدر آ خدا م؟یها به رکوع بروکنندهکدام رکوعبا  این است الؤسحال . است

نََّمَا وَلِیَُّکُمُ اللََّهُ وَرَسُولُهُ وَالََّذِینَ آمَنُوا الََّذِینَ یُقِیمُونَ الصََّلَاةَ وَیُؤْتُوَن إ»ال پاسخ داده است: ؤس نیبه ا

اند؛ آورده مانیاو و آنها که ا امبریشما، تنها خداست و پ یَّو ولسرپرست »؛ «الزََّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ

سنت و اهل عهیمفسران ش« .دهندیزکات م و در حال رکوع دارندیها که نماز را برپا مهمان

خدا  تیکه وال یو کسان»است:  نیبعد ا یهیآ. استالسالم هیعل یعل ،هیآ نیاند که مراد از اگفته

 نیا« است روزیخدا پ تیَّ( حزب و جمعرای)ز روزند؛یپ رند،یرا بپذ مانیاو و افراد باا امبریو پ
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 هستند. یمهدحضرت  ارانی ،روزیپ حزبِ  نیاست و ا یآخرالزمان یاوعده
 

 ویژگی مردم آخرالزمان

فرا  تیبه وال یجمعه( به صورت دسته جمع یسوره 9 یهیاز قرآن )آ یگرید یدر جا خدا

بَیَْع لَى ذِکْرِ اللََّهِ وَذَرُوا الْ یَوْمِ الْجُمَُعةِ فَاسْعَوْا إذَا نُودِیَ لِلصََّلَاةِ مِنْ الََّذِینَ آمَنُوا إیَا أیَُّهَا »: خواندیم

روز  نمازِ یکه برا یهنگام ،دیاآورده مانیکه ا یکسان یا» ؛«عْلَمُونَنْ کُنْتُمْ تَذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إ

شما  یبرا نیکه ا دیو فروش را رها کن دیو خر دیذکر خدا بشتاب یجمعه اذان گفته شود به سو

زمان. جالب است که در ادامه است؟ امام یمخصوص چه کس جمعه «دیدانستیبهتر است اگر م

آنجا که  شود،یاشتغال به تجارت و لهو و لعب ذکر م یعنیمردم آخرالزمان  یژگی( دو و۱۱ یهی)آ

 ای رتکه آنها تجا یهنگام»؛ «تِجَارَةً أْو لَْهوًا انْفَضُّوا إلَْیهَا وَتَرَکُوَک قَائِمًاوَإذَا رَأْوا »: دیفرمایم

به حال خود  ستادهیروند و تو را ایآن م یو به سو شوندیپراکنده م نندیرا بب یو لهو یسرگرم

 دانندیم ،س مردم به تجارت و لهو و لعب استاست که حوا نیعدم ظهور ا لیدل« .کنندیرها م

 .شودیحاصل نم یتفاوت شانیاما در زندگ ؛زمان حاضر و ناظر استکه امام
 

 مهدویت و شهدا

 
 
 

 

 کنیم:حال تمام این مباحث را در مورد شهدا بررسی می

 اتیپول و ماد 

 یبغداد از شهادت او اظهار شاد ویکه صدام و راد یگردان یفرمانده یبرونس نیعبدالحس دیشه

 د،یماجرا را پرس یوقت ،اش شددر خانه دیجد یخود متوجه فرش یهایاز مرخص یکیکردند در 

 سفرش را جمع کرد و پ یبرونس دیشه «اندفرش داده کیفرماندهان  یهمه یبرا» :گفتند

 شدیاداره نم نیامروز، سوار ماش نیمسئول یالمال بود( برخالف برختی)چون از پول ب فرستاد

 دیبلکه با ؛دیبخور دیالمال که قطعاً نباتیاز ب» :دیگویم خدا. رفتیو با موتور خودش همه جا م

و از رانت  هایاز پول فرعون نکهیقارون با ا «.یزمانت خرج کنامام یخودت هم برا بیاز ج

 مهدویت و شهدا

 اطاعت از ولی فقیه پول و مادیات شباهت به امام نژادپرستی
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 لیدله بود که قارون ب نی. ماجرا استا یپولدار شد، قطعاً جهنم یموس انقالب حضرت یاطالعات

و از آن  شدیآگاه م انیفرعون یرو شیدر پ یاهعذاب یاز ماجرا یموس به حضرت یکیدزن

ها، گندم رو و آفت ملخ شِیپ یاز قحط یبا آگاه مثالً ؛کردیبه نفع خودش استفاده م تیموقع

که باعث  بود یموس انقالب حضرت تیامن ،پولدار شدن قارون گریعامل د .بود دهیخر یاریبس

ها از ینداشته باشد. فرعون یل بود، کاریاسرائیقارون که از بن یهاآفت و ملخ با گندم شدیم

. دادیکاسه گندم به آنها م کیکاسه طال،  کی یو او در ازا آمدندیقارون م شیپ یشدت گرسنگ

 «خودم پولدار شدم. یمن با عرضه»بود:  نیجواب قارون ا. او خواست تا زکات بدهدخدا از 

 که با یکس گاهیجا دینیحاال شما بب .او جهنم است گاهیپولدار شد و جا هایقارون با پول مصر

 المال پولدار شده است کجاست؟تیزمان و از بامام انیعیپول ش

 ینژادپرست 

است.  یپرسترهیو قوم و عش یمدرن در آخرالزمان، نژادپرست تیجاهل یاصل یهااز شاخصه

نژادپرست بود به  نیاول طانیش رایز ندارند؛ ییجا چیزمان هافراد نژادپرست در دستگاه امام

و نژاد  یادهیل آفرمن را از آتش و او را از گِ» :امر به سجده بر آدم شد گفت یوقت لیدل نیهم

ها در خوزستان حمله کرد، دشمن به عرب یما نبود. وقت یشهدا یِشمَ نیا «من باالتر است.

... به آنجا رفتند و و یخراسان یِبرونس نیعبدالحس ،یاصفهان یِخراز نیترک، حس یِباکر یمهد

جان  گریهمد یآنها وجود نداشت. برا نیدر ب یارهیو عش یگذاشتند. نگاه نژاد هیاز جان ما

حالش از من  یفالن گفتندیو م کردندیشدند، تحمل م یزخم ی. وقتکردندیم ثاریدادند و ایم

 گفتندیم ،جنازه بازگردد کیکه  میدادیم دیشه پنج ی. گاهدیبه او برس دیاست، برو متریوخ

 .مادرش منتظر است

 باهت به امامش 

حواستان » :که در عاشورا برادران خود را جمع کرد و گفت یبود. عباس یعلبنآنان عباس یالگو

 زیاما او فرزند زهراست و مادر ما کن ؛امام ماست که از قضا برادر ما هم هست نیحس ،باشد

 «؟یفرستیم دانیچرا برادرانت را زودتر از خودت به م» :دیعباس پرس از حضرت یکس «اوست.

 «امامم شوم. هیهم شب دنیدر داغ برادر د خواهمیم ،ندیبیداغ برادر م میامروز موال» :فرمود
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دروغ  یپس هر وقت خواست نیاز ا د؟یموال و امامتان شو هیکه شب دیاکرده یزیرچقدر برنامه

 وبا خودت بگ یهنگام ارتکاب هر گناه د؟یگویزمانم دروغ مامام ایآ با خودت بگو ییبگو

امام خود  هیشب خواهمیم رایز ؛کنمیکار را نم نیپس من هم ا ؛کندیکارها را نم نیزمان اامام

 رسید؛می گوش به ناله صدای کنار و گوشه هر از عملیات قبل. بودند اینگونه ما شهدای. شوم

 و نوشتندمی زهرا یا پیراهنشان روی ،عشق با شهدا. شوند علی موالیشان شبیه خواستندمی

 کربالی مانند هرجا بود، ابیطالببنعلی یا الزهرافاطمه یا مهم هایعملیات نام گفتند؛می زهرا یا

 .بود الزهرافاطمه یا عملیات رمز بود سازسرنوشت که عملیاتی هر یا رسیدندمی بستبن به چهار

پالک خود را کَند و در آب  هایجیاز بچه بس یکی دمید»: کردیم فیبود و تعر یپدر بنده ارتش

 شیهاچشم "؟یچرا پالکت را در آب انداخت" :گفتم ،کردم خشیکنارش و توب دمیانداخت. رس

بعد » :کردیم فیتعر یزیعز «".مثل مادرم زهرا گمنام باشم خواهمیم"ر از اشک شد و گفت: پُ

 هااز بچه یکیسر  یشده بود. باال یآه و ناله بلند بود؛ دست و پا بود که قطع و زخم ،اتیاز عمل

از شدت درد  دمیفهممتر کنده شده است. مین نیاو زم یپا نییشده؛ اما پا دیشه دمیرفتم، د

را بلند  شیاما صدا ؛بود کندهمتر میرا ن نیزم نیهم یبرا بردهیخود را به عقب و جلو م یپاها

فرمودند:  ینیخمافراد بود که امام نیبا وجود ا «شود. یدگیرس گرید یهایتا به زخم کردهینم

مقابل  امبریحد پ. در جنگ اُگفتیامام راست م «نداشتاهلل که من داشتم، رسول یامت»

 یکه رو ریسپر و شمش یاما صحابه به خاطر تعداد ؛دیتنگه را رها نکن گفتیچشمانشان بود و م

 یاتیدر عمل یوقت یدیجاو یمرتض دیاما امثال شه ؛حد را رها کردنداُ یافتاده بود، تنگه نیزم

 :گفتیم ،برگرد دادندیبرسانند، هرچه به او دستور م رویتوانستند به او نیبه علت محاصره، نم

 لیدل نیبه هم ستادیتا آخر ا «برگرد تا من برگردم دیبه من بگو میسیپشت ب دیفقط امام با»

کُمْ عَنْ دِینِِه یَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدََّ مِنْأیَا»: دیفرمایمی مائده سوره 54ی آیه است که خدا در

سَبِیِل  یالْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِعِزََّةٍ عَلَىالْمُؤْمِنِینَ أ وَیُِحبَُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلَىیُحِبَُّهُمْمٍ تِی اللََّهُ بِقَوْفَسَوْفَ یَأ

 مانیکه ا یکسان یا»؛ «ذَلِکَ فَضْلُ اللََّهِ ُیؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ َواللََّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ اللََّهِ َولَایَخَافُونَ لَوْمَةَ َلائِمٍ

 آوردیرا م یتیَّخداوند جمع رساندینم یانیبه خدا ز خود بازگردد نییکس از شما از آهر دیاآورده

( او را دوست دارند در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران زیکه آنها را دوست دارد و آنان )ن
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 ندارند یهراس یمالمتگر چیو از سرزنش ه کنندیآنها در راه خدا جهاد م رومندندیسرسخت و ن

و  عیو )فضل( خدا وس دهدی( مندیبب ستهیکس بخواهد )و شافضل خداست که به هر ن،یا

 به حضرت امبریپ «هستند؟ یقوم چه کسان نیاهلل ارسول ای» :دندیپرس اصحاب« ستخداوند دانا

 (5۲، ص ۲۲بحاراألنوار، ج )« ش...مرد و قوم نیا»سلمان اشاره کرد و فرمود: 

 است؟ یچه کسان یپس برا ؛ستیشهدا ن یاگر برا هایژگیو نیا

 هیفق یاطاعت از ول 

و شهدا اطاعت کردند.  دیریبود. گفت خرمشهر را پس بگ هیفق یمعصوم نبود، ول یول ینیخمامام

 و اهللمیکل و اولوالعزم امبری. پدیریمقدس را بگ نیمعصوم بود؛ گفت سرزم یول یموست حضر

رْضَ ادْخُلُوا الْأ مِقَوْ یَا»معجزه آورده بود به قومش گفت:  9معصوم که مقابل چشمشان  یول

 نیقوم به سرزم یا»؛ «دْبَارِکُمْ فَتَنْقَلُِبوا خَاسِرِینتَرْتَدَُّوا َعلَى أکُمْ َولَاالْمُقَدََّسَةَ الََّتِی کَتَبَ اللََّهُ لَ

گرد )و عقب دیو به پشت سر خود بازنگرد دیشما مقرَّر داشته وارد شو یکه خداوند برا یمقدَّس

مَا دَامُوا فِیهَا  َبدًامُوسَى إنََّا لَنْ نَدْخُلَهَا أ قَالُوا یَا»پاسخ گفتند:  در «بود دیواهخ انکاریز ( کهدینکن

تا آنها در آنجا  یموس یا»( گفتند: لیاسرائی)بن ؛«قَاعِدُونَ نََّا هَاهُنَافَاذْهَبْ أنْتَ وَرَبَُّکَ فَقَاتِلَا إ

 نجایما هم دیآنان( بجنگ باو ) دیو پروردگارت برو شد تو میهستند ما هرگز وارد نخواه

 (۲4و  ۲۱ /)مائده «میانشسته

 س و نه امام عصا اژدها کرده بود؛نه خرمشهر مقد معصوم بود ینیخمدر فتح خرمشهر، نه امام

 هیوجه توجچیکه به ه یطیآن هم در شرا پس گرفتندرا ما خرمشهر  یهااما شهدا و رزمنده

 :دیپس امام حق دارد بگو «خرمشهر را خدا آزاد کرد» :امام گفت لیدل نیبه هم نداشت ینظام

 یدو کُ امیمقاومت و اطاعت، پ نیا .شهدا امتحان پس دادند «نداشت. امبریکه من دارم پ یامت»

معصوم بازگردد چه  یاگر ول قطعاً میمقاومت کرد نگونهیا هیفق یول خداست که ما با حرفِ یبرا

هست مرا  یکس ایآ» که گفت: ییکربال امام معصوم تنها ماند تا جا در. میکنینم شیکارها که برا

ها که نکردند. صدام گفت سه چه تشیبامام معصوم را گرفتند و با اهل یهمیدور خ «کند؟ یاری

چه برسد  دینرس ینیخمدستش به امام د،یایب رونیاما از خوزستان نتوانست ب ؛تهرانم گریروز د

 .ظهور است یشهدا الگو یالگو میمعتقد نیهم یخداست برا یراد بکُ نهای. اتشیببه اهل
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 دیگویاست، م یخدا در او جار تیاما وال ؛ستیکه معصوم ن هیفق یبه ول نیکه به خاطر د یکس

تا  میشو یقو دیبا ستین یکاف نیاما ا ؛دیگویچشم م زین دیایاگر آن امام معصوم ب قطعاً ،چشم

از  یکی. ستین یاز ظهور خبر میامن درست کن یهیزمان حاشامام یخانهعهیش یبرا میتوانن

 انیعیکه ش فرستدیرا م شانیا یخدا وقت یعنیاست؛  «القتل خافُیَ»زمان عدم ظهور امام لیدال

 یبرا یکه کس ییدفاع کنند. خدا جا ینیبلکه با اسباب زم ،نه با معجزه شانیبتوانند از جان ا

 ستین ارمعجزه در ک حد که مسلمانان بودند. در اُکندیکار را م نیخودش ا ستیدفاع از امام ن

در غار، خدا  نهیاما هنگام هجرت به مد ؛دفاع کرد امبریو از پ دیکش ریشمش السالمهیعل یو عل

زمانش دفاع از امام دیبا عهیش زین امروز. حفظ شود امبریمور کرد تا جان پأعنکبوت و کبوتر را م

 ؛نگه داشته بتیخود را در غ یرهیذخ نیامام گذشته تکرار نشود. خدا آخر ۱۱ زمانِ عیکند تا وقا

برد تا هر  بتیزمان را به غامام .داشته باشد ستیندارد و قرار هم ن یحجت گریبعد از او د رایز

 ایآ. از شروط ظهور است[ او را بفرستد یکی که یتی]امن میاو را حفظ کن تیامن میموقع توانست

 کایو آمر اورندیب فیبه تهران تشر شانیاگر ا میزمان را حفظ کنامام تیامن میتوانیما م امروز

ما  پس م؟یدفاع دار یبرا یالهیهستند را بزند ما وس شانیکه ا ییبا بمب اتم جا ردیبگ میتصم

موشک داشته  نکهیا ی. برامیآنها را در هوا بزن یهاتا موشک میداشته باش یموشک یفناور دیبا

 ؛میکشور و حکومت و نظام داشته باش دیارتش داشتن با یو برا میباشداشته ارتش  دیبا میباش

سواد  ای فهمندینم ،بدهد لیقبل از ظهور حکومت تشک دینبا عهیش ندیگویکه م یپس آنان

چه؟ ما  یعنی یاسالم یکه جمهور ستندیها متوجه نیبعض. هم مغرض هستند دیو شا رندندا

را  ی. ما حکومت کسمیارا نخواسته یعاد معصومِ یول کیحکومت  ،میازمان خواستهامام

 هایبد گریو د شودیگردن زده م سیابل .است روزیامام منصور و پ دیایب یکه وقت میاخواسته

باشد  ترنیباشد هرچه خواسته سنگ استانوحساخته خواهد شد.  نیزم یتمام شده و بهشت رو

 .دید دیها را به چشم خواهغربال نیا ،است نتریسنگ زیها نامتحان
 

 زمانکار برای امام
 غربال یهاو از سوراخ دیکه در فتنه و ابتالئات کوچک نشو دیباش انتانیمواظب خود و اطراف
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عمرمان را چگونه  نکهیرا گرفته است. بر پل صراط در مورد ا ایلهو و لعب دن امروز .دیسقوط نکن

 دم،یدرسم را خواندم، خواب ایخدا مییبگو میتوانیم ایال خواهد شد. آؤاز ما س میاگذرانده

 ی. گناهمیاست که گناه نکن نیکار ا نیکمتر ؟است زمانم بودهامام یکردم، تمام آن برا یهرکار

 .است خیتار نیاز بکائ یکیزمان . حواستان باشد، اماماندازدیظهور را عقب م هاسال یکه گاه

 یرا به مهد نهایا ایخدا» :دیفرمایم ،است انشیعیگناهان ش یبرا شانیا یهاهیاز گر یبخش

اما گناهشان را  ؛اندختهیجد ما اشک ر یها براما را دوست دارند در روضه نهایا ،ببخش

 یجامعه که در یاز مشکالت یاریبسزمان گناه نکن تا جامعه اصالح شود. امام یبرا «.انددهینفهم

از  خودمان است. ریبلکه تقص ل؛یاسرائ ریو نه تقص کاستیآمر ریما وجود دارد نه تقص

ر شدند رپَکه پَ دیهزار شه ۲00زمان و از مسئول است که از امام انیاز آقا یبعض یهایطلبقدرت

اندازه فرصت یشدن و هم ب یبهشت یاندازه فرصت برایهم ب یاسالم ی. در جمهورکنندینم ایح

مسئول  یشود تا کس دهیمنت کش دیبا یاسالم یشدن وجود دارد. در جمهور یجهنم یبرا

 به حق کن هیخودت کار کن و بعد توص یاول رو یزمان چه کار کنامام یبرا یدانیاگر نم. شود

. حق هستندو اوالدش  یعل «یمع الحق و الحقُ مع العل یُعل» ست؟یحق چ «تواصوا بالحقو»

در گام بعد  دیزمان را به همه بشناسانامام ،دیرا به همه بشناسان تیوال یعنیپس سفارش به حق 

من در آخرالزمان ؤمن در آخرالزمان است. قطعاً مؤم یهاصبر از شاخصه . اصالًدیاهل صبر باش

 یژگیو لیدل نیبه هم شودیسرزنش م و شنودیتهمت م ،خوردیفحش م ،خواهد شد تیاذ

 ترسند.ینم یاکنندهسرزنش چیاست که از سرزنش ه نیا ندیآیکه در آخرالزمان م یکسان
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