
 

 ویژه نامه          
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 معاونت پرورشی و تربیت بدنی 

 آموزش و پرورش شهرستان بهشهر 

 

 
آیا می دانستید که: از ویژگیهاي پیش از ظهور گرانی قیمتها و کساادي                 -

 تجارت است! 

آیا می دانستید که: طبق روایتی از امیرمومنان)ع( ،کشف هیكل حضرت                -

 سلیمان)ع( از نشانه هاي آخر الزمان است! 

آیا می دانستید که: هیكل حضرت سلیمان )علیه السالم ( ،همان معبد باا         -

شكوهی بود که زمین آن از بلور شفاف مفروش و آب ها از زیر آن روان                

 بود! 

 نفر جمع می شوند! 313آیا می دانستید که: نهم محرم در مكه مكرمه  -

آیا می دانستید که: طبق برخی روایات در محرم آخرین ساا  يایابات                -

 اتفاقاتی رخ می دهد!

آیا می دانستید که: برخی از مردان در آخرزمان که لعنت خدا بر آنهاا،                  -

از مردانگی خود خسته شده سعی می کنند حاالت زنانه از خودشان نمایان 

 کنند!  

آیا می دانستید که: پیش از ظهور دو نوع مرگ در جهان پدیدار میشود،      -

مرگ سرخ و مرگ سفید! منظور از مرگ سرخ ، مرگ با شمشیر و مارگ                 

 سفید ،مرگ ناگهانی است!

آیا می دانستید که: سست شدن بنیان خانواده، خویشاوندي، دوستای و             -

 سردي عواطف انسانی و بی مهري ازنشانه هاي آخرالزمان است! 

آیا می دانستید که: یكی از مفاسد آخرالزمان این اسات کاه امار باه                        -

 معروف کننده خوارمی شود!

آیا می دانستید که: از مفاسد آخرالزمان این که شخص ثروتمند از فارد      -

 با ایمان عزیزتر است!

آیا می دانستید که: امام صادق)ع( فرمودند: پنج نشانه حتمای قابال از                    -

فرو  -4خروج سفیانی -3خروج یمانی   -2صیحه ي آسمانی    -1ظهور قایم   

 شهادت نفس زکیه!  -5رفتن در بیابان بیداء 

 آیا می دانستید که: فتنه و آشوب از آفات دوران آخرالزمان می باشد!  -

 5 6 
 آیا می دانستید که ....  ؟

 بر چهره دلرباي مهدي صلوات

 برجذبه هر نگاه مهدي صلوات

 ما را نبود چو هديه اي اليق دوست

 بر سجده هر نماز مهدي صلوات 

 فايده عطسه و برخورد با آن
 

 داستان

مرحوم شیخ صدوق ، طوسى ، طبرسى و برخى دیگر از بزرگاان رواوان                

خادم امام حسن عسكرى علیه السالم        -الّله تعالى علیهم ، به نقل از نسیم         

 حكایت کنند: -

هنگامى که حضرت صاحب الزّمان علیه السالم به دنیا آمد، انگشت سّباباه         

خود را به سمت آسمان بلند نمود؛ و در همین لحظه نگهان عاساساه اى                   

کرد و سپس اظهار داشت : ))الحمد لّله رّب العالمین ، و صّلى اللّاه عالاى                      

 محمّد و آله ((.

بعد از آن با کما  فصاحت فرمود: ظالمان و ستمگران گمان کرده اند کاه         

حجّت و ولّى خداوند متعا  زایل و نابود شونده است ، چنانچه به ما اجازه               

سخن گفتن و بیان حقایق داده شود، همانا شّك و شُبهه از بایان خاواهاد        

 رفت .

 همچنین به نقل از نسیم خادم حكایت نمانند:

یك شب پس از آن که حضرت مهدى موعود )عجّل الّله تاعاالاى فارجاه           

الشّریف ( تولّد یافت ، چند روزى بعد از آن به محضر مبارك آن حضرت           

 شرفیات شدم ، هنگامى که نشستم عسسه کردم .

 حضرت در حقّ من دعائى کرد و فرمود: ))یَرْحَمُكَ اللّهُ((.

 من از محبّت و دعاى حضرت ، بسیار خوشحا  شدم .

سپس به من فرمود: اى نسیم ! آیا مى خواهى تو را به نتایاجاه و فاایاده                 

 عسسه آشنا سازم ؟

عروه داشتم : بلى ، فدایت گردم .حضرت در همان موقعیّتى که تازه باه        

دنیا آمده بود، فرمود: ))هَُو أماٌن ِمَن الْمَْوِت ثاَلَثُة أ ّیامٍ(( یعنى ؛ عاساساه         

 انسان را از مرگ به مدّت سه روز در اءمان مى دارد.

نهم ربيع االول، عيد امامت صاحب  

 العصر و الزمان)ع( بر شما مبارك باد. 



 

 
 
 

نهم ربیع االول، نه تنها نخستین روز امامت امام عصر )ع(است، بلکه آغاز دوره               

ای حیاتی و مهم در تاریخ شیعه نیز به شمار می آید. در سال روز نهم ربیییع                     

االول که یادمان آغاز امامت ولی عصر )ع(است، تصمیم گرفتیم در چند سیریر            

کوتاه به رخ دادهایی که پس از شهادت امام حسن عسکری )ع(در سامرا روی                 

 داد، اشاره کنیم.

هی.ق، امام حسن عسکری )ع( پیس از     062روز جمعه، هشتم ربیع االول سال  

این که نماز صبح را خواندند، بر اثر زهری که هشت روز قبل معتمد به ایشیان                  

خورانده بود، به شهادت رسید. این حادثه در شرایری روی داد که امام یازدهیم         

افزون بر این که مانند پدران خود زمینه را برای غیبت آماده کرده بیود، شی                 

پیش از شهادت شان، دور از چشم مأموران خلیفه، نامه هیای بسیییاری بیه                   

شهرهای شیعه نشین فرستادند. خبر شهادت امام در سراسر شهر سامرا پیچید             

و مردم به احترام او عزاداری کردند. به گفته مورخان، در روز شیهیادت امیام،            

 سامرا به صحرای قیامت تبدیل شده بود.

حکومت عباسی از مدت ها پیش بر اساس سخن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله            

و امامان معصوم علیهم السالم مبنی بر این که مهدی فرزند امام حسن عسکری              

)ع(است، امام یازدهم را زیر نظر داشت و مراق  بود تا فرزندی از ایشان نمانید،      

ولی امام یازدهم با پنهان نگه داشتن خبر والدت فرزندش این نقشه را بیالیل         

کرده بود. پس از شهادت امام کم کم خبر فرزندی به نام مهدی )ع(پخش شد و                   

 تالش چند باره خلیفه عباسی برای یافتن امام مهدی )ع(به نتیجه نرسید.

عثمان بن سعید، نائ  اول امام بود و با آغاز غیبت ولی عصر )ع(تیوقیییعیات                    

حضرت را به شیعیان می رساند. از همین زمان بود که شیعیان برای نخستین بار      

لعم غیبت را چشیدند. آغاز غیبت صغرا مصادف با آغاز امامت حضرت مهیدی               

)ع(بود تا مردم آرام آرام با مفهوم تلخ و دردناک غیبت آشنا شده، بتوانند تیا                   

برند و به وظایف خود در برابر امامیان آگیاه              آن زمان که به اشتباه خود پی می       

شوند، همچنان دیندار بمانند. در دوران غیبت صغرا چهار نای  خاص، امیر                 می

که خواهیم دید، همه      وسالت میان امام )ع(و شیعیان را به عهده داشته و چنان            

اند. آنان احکام دین را از وجود اقدس امام زمیان               آنها معروف و سرشناس بوده    

گذاشتند. سؤاالت ایشان را به حضیور امیام        )ع(گرفته و در اختیار شیعیان می       

رسانیدند و همچینییین، وجیوه        زمان )ع(برده و سپس پاسخ را به شیعیان می       

گرفتند. آنان جمعی بیودنید       شرعی شیعیان را با وکالتی، که از امام داشتند، می         

که امام حسن عسکری )ع(در زمان حیات خود عدالتشان را تأیید فرمود و همه                

را به عنوان امین امام زمان )ع(معرفی کرد و بعد از خود، ناظر امالک و متصیدی          

 کارهای خویش گردانید، و آنها را با نام و نس  به مردم معرفی نمود.

 

 
 

مقام معظم رهبری درباره انتظار فرج و شرایط منتظران می فرماید:           

)منتظران صاح  الزمان، به منور شدن چشم انداز زندگی بشر و پیاییان              

دوران ظلم و تجاوز امید دارند و جنایات ستم و تیزوییر سیردمیداران                  

استکبار جهانی، نمی تواند چشمه امید را در دل های آنان خاموش کینید.      

منتظران حجت تردیدی ندارند که روزگار ظلم و لغیان و تجاوز سرانجیام             

به پایان خواهد رسید و قدرت قاهره حق، همه قله های فساد و تعدی را از       

بین خواهد برد. ما اعتقاد داریم که با ظهور مهدی موعود علیه السیالم ،                 

اندیشه و عقول بشری از همیشه خالق تر خواهد بود و صلح و امینیییت                  

کامل در مقیاس جهانی آن به وجود خواهد آمد و ما برای چنین دورانیی                

 (.باید تالش کنیم تا جهان روز به روز به این عصر آرمانی نزدیک تر شود
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 )عج(امامت امام زمان  انتظار فرج از دیدگاه رهبری

 انتظار 

 طلوع می کند آن آفتاب پنهانی  

 زسمت مشرق جغرافیاي عرفانی

 دوباره پلك دلم می پرد نشانه چیست

 شنیده ام که می آید کسی به مهمانی

 کسی که سبزتر از هزار بار بهار

 کسی شگفت کسی آن چنان که می دانی

 شاعر: قیصر امین پور

 چند کالم از امام زمان )عج(

من آخرین وصّی پیغمبر خدا هستم به وسیله من بالها و فتاناه هاا از                     -

 آشنایان و شیعیانم دفع و برطرف خواهد شد.

امور سیاسى ، عبادى ، اقاتاصاادى ،              -جهت حلّ مشكالت در حوادث        -

به راویان حدیث و فقهاء مراجعه کنیاد         -نظامى ، فرهنگى ، اجتماعى و...          

که آن ها در زمان يیبت خلیفه و حّجت من بر شما هستند و من حاجّات                

 خداوند بر آن ها مى باشم .

همانا پدران من )ائّمه و اوصیاء علیهم السالم (، بیعت حاکم و طااياوت                 -

زمانشان ، بر ذّمه آن ها بود؛ ولى من در هنگامى ظهور و خروج نمایم که             

 هیچ طايوتى بر من منّت و بیعتى نخواهد داشت .

ظهور  -ذوالفقار  -من آن کسى هستم که در آخر زمان با این شمشیر    -

و خروج مى کنم و زمین را پر از عد  و داد مى نمایم همان گونه که پار               

 از ظلم و جور شده است .

شما را جهت تسهیر و تازکایاه زنادگاى و                  -خمس و زکوت      -اموا     -

ثروتتان مى پذیریم ، پس هر که مایل بود بپردازد، و هر که مایل ناباود             

 نپردازد.

ما بر تمامى احوا  و اخبار شما آگاه و آشنائیم و چیزى از شما نزد ماا                    -

 پنهان نیست .

 فهرست مسالب ویژه نامه 

 2شعر انتظار ........................................................................... 

 3امامت امام زمان )عج( ................................................. 

 4انتظار فرج از دیدگاه رهبری ............................................ 

 4چند کالم از امام زمان )عج( ......................................... 

 5آیا می دانستید که ....؟ ................................................. 

 6داستان ............................................................................... 

اعتقاد به مهدویت و وجود مقدس مهدى موعود )عج(، امید     

 کند. را در دلها زنده مى
 مفام معظم رهبری

  إ


