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 ) (درسهايی از قرآن)١رابطه با امام زمان رابطه ی (علمی، عاطفی، عملی) (

  الرمحن الرحيماهللا بسم

 اهلی انطقنی باهلدی و اهلمنی التقوی

به مهه عزيزان سالم می گويم با مجله سالم عليكم » اللهم صل علی حمّمد و آل حمّمد«يک سه تا صلوات 

و بعد هم تولدهايی در  ݠمی بينند. تولد امام سجاد  ٨٢و رمحة اهللا بينندگان عزيز بحث ما را ماه شعبان 

صحبت كنم. از خودش  ¨من دو سه جلسه می خواهم راجع به امام زمان  ¨آستانه تولد حرضت مهدی 

می خواهيم كه يک چشمكی به مهه عمر ما بزند يعنی مهه عمر ما با يک حلظه نظر او، بله مهه عمر ما به يک 

و تفقد «پرنده ها را تفقد می كرد:  ݠحلظه نگاه او نمی ارزد ولی حاال تفقد كند ما را مهينطور كه سليامن 

ی بكند برای اينكه بحث را رشوع كنيم. اين دعای رسمی را كه سليامن عرص ما هم تفقدی بكند يک نظر» الطري

اللهم كن لوليک احلجة بن «تقريبًا به لطف خدا مهه ايرانيها دارند حفظ می كنند و حفظ شدند با هم بخوانيم: 

عينا احلسن صلواتک عليه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی كل ساعة وليًا و حافظا و قاعدًا و نارصا و دليالً و 

 ».حتی تسكنه ارضک طوعا و متتعه فيها طويال

 :¨معرفت، حمبّت و اطاعت از امام زمان 

بحث امامت كه حاال شامل مهه امام ها می شود سه شاخه دارد. رابطه علمی، عاطفی، عملی. پس 

طفی رابطه عا- ٢رابطه علمی و شناخت و معرفت. -١بحث را رشوع كنيم. موضوع: امامت رابطه ما با امام: 

من مات و مل «رابطه عملی و رفتاری. كمی توضيح بدهم رابطه معرفت مهه اش داريم: -٣و مودت عشق. 

اين معرفت » عارف بحقه«اگر كسی بمريد و امام زمان اش را نشناسد يا در روايت داريم: » يعرف امام زمانه

باز اين دعا را خيلی از ايرانيها حفظ خيلی مهم است، اصالً اگر امام را آدم نشناسد دين ندارد يک دعايی هست 

خدايا خودت را » اهلم عرفن نفسک«هستند، آهنايی هم كه حفظ نيستند االن حفظ می كنند. انشاء اهللا می گويد: 

 به من بشناسان.

 :شناخت حّجت، عامل دوری از گمراهی

مل عرف «نشناسانی اگر خودت را به من » ان مل تعرفنی نفسک«بدرستی كه تو: » فانک«بعد می گويد: 

خدايا پيغمربت را » اللهم عرفنی نبيک«نمی توانم پيغمربت را بشناسم بعد می گويد: ». مل عرف نبيک» «نبيک

اللهم عرفنی حجتک «بعد می گويد: » فاّنک ان َمل تعرفنی نبيک مل اعرف حجتک«به من بشناسان بعد می گويد: 

دايا خودت را به من بشناسان، تو را نشناسم پيغمربت را هم می گويد خ» فانک ان مل تعرفنی حجتک و مل تعنی
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بدرستی » فانک«نمی شناسم، پيغمربت را نشناسم امام هم نمی شناسم. بعد می گويد كه اگر امام را نشناسم 

خدايا خودت را به من » ان مل تعرفنی حجتک ضللت ان دينی«اگر من را امام شناس نكنی » ان مل تعرفنی«كه تو 

يعنی خودت خدايا خودت را به من بشناسان. حاال آقايان كه سوادشان كم رنگ است » نفسک«ن بشناسا

دعاشان اينطور باشد. خدايا خودت را به من بشناسان، پيغمربت را به من بشناسان، امام را به من بشناسان، اگر 

به من بشناسان حجت، نشناسی كج می روم، فارسی اش است ببينيد خودت را به من بشناسان، پيغمربت را 

انحراف وقتی است كه انسان امام زمان » ضللت عن دينی«امام بشناسان. بعد می گويد اگر حجتت را نشناسم 

است خوب اين  ݠپرس امام حسن عسكری  ¨اش را نشناسد. شناخت نه شناخت در حدی كه امام زمان 

نه اش را برايتان می گويم، خوابت كه شناس...، شناخت شناسنامه ای است يک شناختی كه حاال يک نمو

برده، چرتت گرفته شام وقتی چرتت گرفت نمی توانی ابروت را نگ.... يعنی نمی توانی ببخشيد چی اسمش 

است؟ پلكت را نمی توانی نگه داری هر چه می خواهی خودت را نگه داری می بينی می افتد پائني يعنی من و 

 ه چرت آمد توان نگهداری پلک نداريم.شام به قدری عاجزيم كه مهينكه يک خورد

 زيارت جامعه، برای شناخت إمام:

يمسک السامء ان «يعنی بواسطه شام » بكم«امام كيست؟ امام كسيست كه در زيارت جامعه می گوئيم 

شام پلكت را نمی توانی نگه داری، ولی با امام آسامهنا و كرات آسامنی در مدار خودشان... » تقع علی االرض

مستقرند. گرفتی چی شد مثل آدمی كه نمی تواند يک قرقره بخرد. يک آدم ديگر يک كشور را معامله می كند با 

چک اش ببينيد اين چقدر گداست آن چقدر پولدار است ما.. يک بار ديگر تكرار می كنم توان ما جوری است 

 كه وقتی خوابامن گرفت توان حفظ پلک نداريم.

يعنی ای امام ها » بكم«نايتی كرده است خداوند به امام قدرتی داده كه می فرمايد: امام را خداوند به او ع

آسامهنا ما سكه دارد يعنی می تواند خودش را نگه دارد يک وقت آدم به قدری عاجز » يمسک السامء«توسط شام 

 بنيانگذار مجهوری ݥاست كه بچه اش گوش به حرفش نمی دهد. يک وقت می شود مثل حرضت امام 

اسالمی كه وقتی می گويد جبهه نياز به نريو دارد ده ها هزار جوان می روند جان می دهند و حال آنكه جوان 

هم هست باباش در خانه را می زنند می گويد تو برو باز كن می گويد ديروز من در را باز كردم تو امروز برو 

 ݥجوان داريم، صد هزار تاش به عشق امام  باز كن يعنی پرس داريم در خانه را به روی باباش باز نمی كند،

شهيد می شود اين شناخت امام است. برای امام شناسی بنده هبرتين راه را زيارت جامعه می دانم. مجله مجله 

آدم ببيند چی چی می گويد اين. علم امام، لطف امام، عبادت امام، آقا يک چيزی را برايتان بگويم ببينيد فرق 
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كل عمر ما يک ركعت نامز با حال نمی خوانيم كه خاطرمان مجع باشد از بسم اهللا تا كفوًا احد  بني ما و امام چيه.

هزار ركعت  ݠسال ما شايد نباشد. آن وقت حرضت امري  ٨٠حواسامن مجع است. يک ركعت نامز در عمر 

سال عمرش  ٦٣نامز شب می خواند. شبانه روز كه هزار ركعتش حواسش مجع بود، حاال ما حساب می كنيم 

سالگی مسلامن شد رضبدر  ١٠سالگی بچه، كوچک كه بچه بود از  ١٠سال،  ٥٣سالگی  ١٠است، حاال از 

چند روزش گذشت. حاال اگر مهه ايامش  ݠحاال ماشني حساب باشد هبرت است ببينيد حرضت امري  ٣٦٥

با يک شب اگر هزار نداريم. با ݠهم نباشد بخشی از ايامش بگو يک شبش اصالً كار به عمر حرضت علی 

سال يک ركعت نامز با توجه نمی خوانيم يعنی  ٨٠ركعت نامز خوانده باشد. هزار ركعت نامز با توجه خوانده ما 

نيست. اينه (اين است). قدرت آسامهنا را نگه  ݠسال ما يک هزارم يک شب حرضت علی  ٨٠اينطور بگويم 

عرفت است. رابطه علمی و شناختی، علم غيب چيه؟ می دارد. عبادت ما يک هزارم يک شبش نمی شود اين م

بعضی از آدمهای بی معرفت ممكن است دو ليرت هم گريه كنند اما دم بزنگاه راجع به رهرب اهلی كوتاه می آيند، 

آدمهای خوبی هستند، نامز شب ممكن است بخوانند و، ولی آنجا كه مثالً آقا يک چيزی می گويد می گويند 

آخر بعضی ها هم  ݠظاهرًا بود اين راجع به امام صادق  ݠی از اينها زمان امام صادق حاال تا ببينيم يك

هستند كه واقفيه هستند ما يک گروهی داريم توی دين بنام واقفيه، واقفيه يعنی واقف، توقف كرد يعنی آقايانی 

 كه متوقف شدند.

 :در انقالب از واقفيه نباشيم

كه مخس و سهم امام را مجع كند، مجع كه شد بياورد خدمت  توی شهرها نامينده داشت ݠامام كاظم 

 ݠكه از... شهيد شد. ايشان گفت آقا اصالً بعد از امام كاظم  ݠحتويل بدهد. امام كاظم  ݠامام كاظم 

ديگر امامی وجود ندارد تا پوهلا را خودش بخورد مثل يک كسی پريمردی را می بينيم می گوئيم اصالً ايشان 

پرسی ندارد. حاال ممكن است بچه داشته باشد، خارج از ايران باشد برای اينكه يكی از اين وارثی ندارد، 

اطرافيها مالش را بخورد می گويد ايشان اصالً خدا هبش (به او) بچه نداده. اصالً بچه ای ندارد تا بتواند ارث 

 ݥشد. بعضی ها هم تا امام را بخورد. به او می گويند واقفيه يعنی چه؟ گفت امامت در امام هفتم متوقف 

واقفيه می شوند يعنی آنجا وا می ايستند يک جا  ݥبنيانگذار مجهوری اسالمی ممكن است بيايند بعد از امام 

يک جای دين را قبول » يؤمن ببعض و يكفر ببعض«می ايستند مثل اينكه در عبادت قرآن می گويد بعضی ها 

پزشكی نيست، پزشكی آدم می تواند بگويد من متخصص قلب دارند، يک جای ديگرش را قبول ندارند، دين 

هستم كاری به كليه ندارم. من متخصص حلق و بينی هستم كاری به اعصاب ندارم. من متخصص شكسته 
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بندی ام، ارتوپدی ام، كار به... پزشكی می شود ختصص باشد. اما مسلامنی ختصص نيست كه آقا من 

آمادگی ندارم پس شناخت، رابطه علمی امام را بشناسيم. (يكی از متخصص در يكی هستم، باقی كارها را 

يک دو تا برادر  ݠبود يا امام كاظم  ݠحاال من نمی دانم شک كردم امام صادق  ݠاينها زمان امام صادق 

بودند يكی شان آمد خدمت امام، امام فرمود كه داداشت كو؟ گفت ايشان احتياطًا خانه شام نمی آيد، كارش از 

مسائل، حرفها حوصله اش نمی رسد، احتياط می كند توی خانه نشسته، مشغول قرآن خواندن و مثالً اين 

احتياط می كند، امام فرمود كه هبش بگو پشت در يادت هست كه دخرتی آمد. يک كنيزی ظاهرًا بود تو در را 

اش را فشار بدهی،  باز كردی تا نگاه كردی ديدی كنيز خوشگلی است، دست انداختی توی سينه اش، سينه

اگر خيلی دين داری پشت در بايد تقوا داشته باشی، ديدن امام تقوا الزم ندارد كه حاال احتياطًا توی خانه 

نشسته ای تو اگر خيلی دين داری آنجا دين داشته باش. از اين معلوم می شود امام كارهای ريز افراد را می 

رم يک شبش بود، قدرتش، خدا در ايشان قدرتی قرار داده كه سال ما يک هزا ٨٠داند. معرفت امام، عبادتش 

از  ¨چنني بشود آيا می شود؟ بسمه تعالی بله می شود منتهی َمثل زشت است بزنم حاال از امام، امام زمان 

مهه امام ها معذرت می خواهم االن چيز ديگری توی ذهنم نيست و معلم وقتی می خواهد چيزی را ياد بدهد 

ل ممكن است مسئله خيلی هم قشنگ نباشد برجهای بلندی كه االن می سازند روی قله اش يک با رضب املث

خورده املاس می گذارند. املاس است كه شيشه را می برد؟ها؟ يک ذره املاس می گذارند و می گويند اين يک 

حترت است كاميوهنا يک ذره املاس فالن خطر را از اين برج دور می كند يا كاميوهنايی... َمثل كاميون بزنم را

زنجري آويزان می كنند كه می گويند اين زنجريی كه به.... آويزان است نمی دانم فالن خطر را از كاميون... 

املاس اثری می گذارد كه خطر... » بگوئيد«چطور خدا در زنجري يک اثر می گذارد كه خطر را از كاميون و در 

 عقيق، فريوزه فالن خطر را از انسان دور می كند. اول آدم نمی مهني انگشرت عقيق كه می گويند اين انگشرت

صحبت می كند مهه رشق و غرب او را می بينند و  ¨فهميد آدم حاال می فهمد) وقتی می گويند امام زمان 

ند صدايش را می شنوند تا قبل از اخرتاع تلويزيون آدم نمی ف.... نه امام ها اينطور باشند مهه انبياء اينطور باش

 ببينيد.

آقا االن تلفن مهراه آمده شام دكمه اش را می زنی با آن طرف دنيا حرف می زنی نه فقط با ايران، با آن 

طرف دنيا حرف می زنی. باالتر می رود، تكنولوژی اصالً ممكن است شام دكمه اش را بزنی غري از اينكه حرف 

بزنيم خودش از كانادا بيايد بغل ما؟  می زنی عكس اش را ببينی (حاال از اين باالتر می شود ما دكمه اش را

سالش  ٨٠ساله حاال اسمش را بربم مهه تان می شناسيد.  ٨٠ديگر اين نمی شود اين نمی شود يكی از بزرگان 
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است تقريباً خيلی مهم است، خيلی خيلی مهم است. ايشان مشكلی پيدا كرده بود و بيامرستاهنا و پزشكهای 

ی وجودش عزيز بود. بنده خدا را بردند خارج و يک عمل جراحی روی ايران گفتند برود خارج چون خيل

 بدنش كردند و روزی كه می خواستند بياورندش يک چيز كليشه ای هست. دكرت آمد هبش بخواند.

شام تا (حاال خيلی مهم است از بزرگان است، خيلی بزرگ است، خيلی بزرگ است شايد - ١گفت  

ماه نداريد. حاال يک دستوری  ٦شام حق خوردن رشاب تا - ١نباشد) گفت  تاش (تای آن) ٢٠توی ايران مثالً 

است مال باقی مريض ها منتهی اين نمی فهميد كه اين با باقی مريض ها فرق دارد. برنامه های كليشه ای اين 

 ماه رشاب نخوريم، مسخره اش كرد گفت نه نمی شود ندارد حتامً  ٦پريمرد هم گفت بابا اينكه نمی شود ما 

گفت تا سه ماه هم حق نداری برقصی. گفت اين ديگر حتًام نمی شود. اين ديگر حتًام نمی شود. آخرش گفتند 

آقا حاليته (می فهمی) بابا اين غري از آن است، آخر آدم بايد بداند به كی چی چی می نويسد. يک كسی يک 

ت معاون اول رونوشت رئيس جملس مشكل مملكتی داشت نوشته بود به رئيس مجهور بعد هم نوشته بود رونوش

رونوشت رونوشت پانزدمهني رونوشت عالمه حممد تقی جعفری جهت پيگريی گفتند بابا عالمه جعفری يک 

فقيه است، يک مال است فيلسوفی، آخر اين كه مسئول پيگريی... پياز گران شده به عالمه جعفری چه؟ 

رو) نيست می گويند تقصري فالنی است. مهه را به هم بند می متأسفانه االن مهه چيز به هم بند شده يعنی دوا (دا

كنند يعنی تقوا به قدری ضعيف شده كه با ديدن يک مسئله مهه را زير سؤال می بريم بابا خدا لعنت كند هر كه 

مقرص است و بنای بر مقرصی خودش هم دارد چون گاهی مقرص است توجه ندارد يا در فكر جربانند. بعضی 

ند، هم از اين تقصري و از اين بدكاری لذت می برند، اصالً كيف می كنند كه مردم زجر بكشند ها هم مقرص

مهان خواست آمريكا خدا آهنا را لعنت كند ولی حاال اگر يک مشكلی پيش آمد بايد مثالً گفت مثالً چنني و 

ی برگردم رسجايم) چنان است. حاال... غرضم حاال به مناسبت اين كه نمی شود يک خورده رفتم توی خاك

تكنولوژی جوری است كه با تكان دستت با آن طرف دنيا حرف می زنی باالتر غري از اينكه حرف می زنی، 

خودش را می بينی. باالتر وجودش حارض می شود، قرآن می گويد بله ما يک مهچني تكنولوژی داريم اِه!! 

 اِه!! ندارد.

 :زدنانتقال ختت بلقيس در كمرت از يک چشم به هم 

من می توانم » انا آتيک«گفت:  ݠيكی از دست اندركاران حرضت سليامن » و قال عفريت من اجلن«

قبل از آنكه مژه چشمت... البته يكی » قبل اين يرتد اليک طرفک«كاخ بلقيس را از يک كشوری بياورم اينجا. 

يست دقيقه ای كه نشسته ای می يعنی تا اينجا نشسته ای می آورم يک ربع، ب» قبل أن تقوم من مقامک«گفت: 
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» قبل أن«قبل از آنی كه » قبل أن تقوم من مقامک«آورم. آيه مجله اولش اين است می گويد: من كاخ را می آورم 

از جای خودت تا نشسته ای می آورم. يكی ديگر گفت نه خري » من مقامک«قيام كنی » تقوم«اين آيه قرآن است 

ا چشمت به هم می خورد من آوردم. اهللا اكرب آن وقت اين آدمی كه می گويد يعنی ت» قبل أن يرتد اليک طرفک«

من نه فقط تلفن مهراه صدايش را می شنوی عكس اش را می بينی، خودش را می بينی. قرآن اشاره كرده كه در 

بعضی از علومی مطلع بودند كه كاخ را در يک ثانيه از كشوری... اين گراهای  ݠزمان حرضت سليامن 

نی است توی قرآن يک مهچني گراهايی داريم كه اولياء خدا يک مهچني قدرتی دارند. يک روز امام جواد قرآ

خدا... سالم و صلوات خدا بر ائمه ما. از امام  ݠبود يا امام رضا  ݠبود ظاهرًا، به نظرم امام جواد  ݠ

گفته. گفت  ݠامام كاظم  گفته، ݠپرسيدند آقا گاهی می خواهم يک حديث نقل كنم نمی دانم امام صادق 

مهه ما يكی هستيم هر چه از ما صادر بشود مهه ما يكی هستيم، يک حديث داريم كه امام فرمود هر چه از ما 

و ما ينطق عن «صادر شده از خدا صادر شده  ݕصادر شده و هر چه از پيغمرب  ݕصادر می شود از پيغمرب 

نبود خيلی ما مشكل داشتيم. (خدا رمحت كند حاج  نطق اش بر اساس هوی و هوس نيست اگر اين» اهلوی

را می گفت جملس يک قانونی تصويب كرد كه اين قانون خوب نبود گفتيم چی؟ گفت  ݥامحد آقا فرزند امام 

را نقل می كند بايد عني آن كلامت را نقل كند و گرنه زندان است،  ݥقانون وضع كرد كه هر كسی كلامت امام 

 ݥگفته ولی می ترسند پس و پيش بگويند بروند زندان. آن وقت حرفهای امام  ݥم خيلی ها می دانند اما

كه هست كه حاال يا گفته پلوعدس يا گفته عدس پلو اينها می گفتند  ݥمهينطور فراموش می شود. حرف امام 

تغيري  ݥام نه اگر كلمه جابجا بشود، جرم قانونی دارد. البته جملس هم به خاطر اينكه می خواستند حرفهای ام

اين قانون را وضع كردند. اما حاج امحد آقا نظرش اين بود  ݥپيدا نک... يعنی آهنا از حفاظت مكتب فكر امام 

را نقل نكنند حاال اگر جوری می شد كه قال  ݥكه اين قانون باعث می شود كه مردم از ترس حرفهای امام 

اش را می ايستاد نمی توانست چه بگويد  بگويد ظلم است. آدم مهه ݠرا كسی قال الباقر  ݠالصادق 

حاال... البته به رشطی كه امام گفته باشد. آخر بعضی ها از پای پيش خودشان می گويند امام گفته ما رساغ 

گفته. گفتيم وهللا به حرضت عباس امام نگفته. گفت ببني حرف  ݥداريم يک كسی می گفت امام مخينی 

اهد گفت گفتيم بابا اين ديگر واليت فقيه نيست. اين واليت بر فقيه خو ݥحسابی هست يا نه خوب بعد امام 

است، خوب بعضی ها می گويند واليت فقيه، واليت فقيه يعنی هر چه فقيه گفته ما انجام می دهيم. واليت بر 

گوئيم  فقيه يعنی يک چيزی را بر فقيه حتميل می كنيم. ما االن داريم مثالً پشت رس اين آقا نامز نمی خواند می

چرا؟ می گويد اين آقا توی خط من نيست، بابا تو اگر محد و سوره اش درست است گناهی هم از او نديدی، 
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برو به او اقتدا كن، ممكن است سليقه سياسی اش به تو نخورد، مگر هر كسی می خواهی پشت رسش نامز 

نه ما بايد برويم مسجدی كه آقاش بخوانی بايد فكر سياسی اش هم مثل تو باشد؟ اين قدر تنگ نظر نباش كه 

هم به ما بخورد پس او نامز را برای مجاعت نمی خوانی آقايی می خواهی كه نوكر تو باشد، پيش نامز بايد عادل 

باشد، عادل هم نه به اين معنا كه در عمرش گناه نكند ممكن است خود آقا از خودش گناه رساغ داشته باشد. 

باشی، شام از او گناه نديدی، برو افتدا كن ولو از خود آقا بپرسی، حرضت آقا شام از او گناه رساغ نداشته 

ببخشيد در عمرت گناه نكردی؟ خوب چرا در عمرش ممكن است از خودش ممكن است هر كسی در خودش 

گناه رساغ داشته باشد. خوب احاطه علمی امام كيست؟ پيغمرب كيست؟ تازه آن كسی كه ختت را در يک چشم 

... ݠبود.خود سليامن  ݠدن آورد اين يكی از دست اندركاران... يكی از اطرافيان حرضت سليامن به هم ز

 ».اللهم صل علی حمّمد و آل حمّمد«رابطه عاطفی، يک صلوات بفرستيد برويم رساغ رابطه عاطفی. 

مفاتيح باشد... رابطه عاطفی يعنی ما پيغمرب را دوست داشته باشيم البته دوستی هم بار دارد اينجا اگر 

يک مفاتيح رسيع به من برسانيد. عرض كنم كه اينكه می گويند موّدت، واليت، حمبتّت اصالً كلمه واليت را 

برايتان معنا كنم. يک بار هم مقام معظم رهربی اين را معنا فرمودند. واليت از َوَلی هست ولی يعنی پشت رس 

ه هر چه بگويی من عقب ات می آيم اين معنای واليت آمدن واليت يعنی به قدری من تو را دوست دارم ك

واليت معنايش اين است ما در دعای ندبه داريم كه... يک صلوات  است (تشكر از كسی كه مفاتيح را آورد)

ببينيد آقا يک استادی بگذاريد يک مثل بزنيم كه » اللهم صل علی حممد و آل حممد«بفرستيد برايتان پيدا كنم: 

شود قصه قدرت مثل خيلی عجيب است، خيلی گره های كور را می شود با يک مثل باز خوب مهچني باز 

كرد. خيلی گره های كور را با يک مثل می شود حل كرد. معلم رس كالس درس می دهد به بچه ها می گويد 

 بچه ها من از شام مزدی نمی خواهم جز يک چيزی مزد من اين است، حقوق از مدرسه هم نمی گريم پول از

دولت هم نمی گريم من برای خدا برای شام درس می دهم فقط يک مزد می خواهم مزدم اين است كه درس 

من را خوب ياد بگرييد مزد می خواهد ولی مزدش چه چيزی است، به سود شاگرد است يا استاد؟ شاگرد 

 ».لهثم جعلت اجر حممد صلواتک عليه و آ«بله » فقل«تقريبًا اينطور می گويد می گويد كه 

 :ݕ حمبّت اهل بيت، اجر رسالت پيامرب

را موّدت،  ݕاجر پيغمرب » املودة فی القربی«را  ݕدر دعای ندبه داريم می گويد خدايا اجر حممد 

می  ݕعالقه به اهل بيت گذاشتيم. خوب حاال پس چطور باقی انبياء گفتند ما پول نمی خواهيم چرا پيغمرب 

در سوره شعرا پنج تا از پيغمربها را نقل » ال اسئلكم عليک اجرا«گويد ما مزد می خواهيم، باقی انبياء گفتند: 
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و چی و چی مهه پيغمربها می گفتند مردم ما از شام اجر نمی خواهيم. فقط  ݠكرده كه مهه پيغمربها نوح 

اجرم چيه؟ عالقه به اهل بيت بعد می گويد آيه  پيغمرب ما تنها پيغمربی است كه گفت من اجر می خواهم منتهی

آن اجری هم » هو لكم«آن سؤالی كه كردم گفتم مزد می خواهم » ما سئلتكم من اجرٍ «قرآن، آيه بعد می گويد: 

كه می خواهم سودش مال خودتان است مثل معلمی كه می گويد مزد نمی خواهم من يک مزد می خواهم. 

ما سئلكم عليه من اجر «حاال به نفع شام چطور؟ می گويد: » هو لكم«نيد مزد اين است كه خوب درس بخوا

من مزد نمی خواهم يک مزد من اگر می خواهيد بدهيد بچه ها اهل بيت من » اال من شاء أن يتخذ الی ربه سبيال

خدا  اهل بيت اين است كه در راه» شاء ان يتخذ الی ربه سبيال«اهل بيت چيه؟  - را دوست داشته باشيد. دو

برويد. پس ببينيد رابطه عاطفی ما كه می گويند دوست داشته باشيد اين دوست داشتن رمز كشش است. 

بحث  ݠ... تولد امام سجاد ݠبحث را می شنويد. امام سجاد  ݠپيغمرب و امام يعنی ه... االن امام سجاد 

بود در  ݠ. تولد امام حسني بوده ݠبوده، تولد ابوالفضل  ݠرا می شنويد، روز قبلش هم تولد امام حسني 

من پدر... اصالً قرآن می گويد » انا و علی ابوها هذه االمة«آينده هم تولد ام.. اصالً امام ها پدر ما هستند 

پس انبياء پدر ما هستند رابطه امام و ما رابطه پدر و پرسی است » ملة ابيكم ابراهيم«پدر شامست  ݠابراهيم 

آيه قرآن است يعنی رمحت خدا » و رمحتی وسعت كل شی ء«ن كه می فرمايد: خوب... يک آيه داريم توی قرآ

گسرتده است مهه چيز را می گريد. امام اين آيه را كه خواند فرمود آن رمحتی كه بر مهه چيز گسرتده است ما اهل 

 بيت هستيم يعنی ما اهل بيت حمبت مان به مهه چيز... خيلی خدا عجيبيه، حمبت اهل بيت.

 ام، حتّی درباره دشمن خود:دعای ام

چند تا دعا توی آن هست، يک دعا مال مرزدارها اينجايی كه  ݠصحيفه سجاديه مال كيه؟ امام سجاد 

لب مرزند، حكومت دست كيه؟ يزيد و بنی اميه ارتش دست كيه؟ ارتش هم دست يزيد و بنی اميه، اين ارتش 

را كشتند ياران يزيد، حزب يزيد آمد كربال  ݠ. امام حسني بنی اميه كی ها بودند؟ مهاهنا بودند كه آمدند كربال

به مرزدارها دعا می  ݠامام حسني (عليه السالم را كشت بعد كه می رود لب مرز می ايستد مهني امام سجاد 

كند، اينها شيعه كه نشدند كه؟ می دانيد می خواهد بگويد چه؟ می خواهد بگويد حمبت ما جوری است كه حتی 

فرمود اين هم جزء لشكر يزيد است آخر حر قبالً جزو لشكر يزيد  ݠحمبت داريم. امام حسني  به دشمن هم

 ݠبود اين... اين هزار نفرها آب خوردند اين يكی دير آمد اين را هم آب بدهيد. يكی از ياران امام حسني 

خيلی حال نداشت، آخر آدم به دشمن اش آب بدهد. گفت خيلی خوب دهانت را باز كن، اين هم دهانش را 

فرمود بابا اين كه نمی تواند درست بخورد. بده من مشک  ݠباز كرد اين هم مشک مهينطور.... امام حسني 
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قورتش بدهد حر از آن  گرفت. مشک را لبه اش را گرفت قطره، قطره كه اين بتواند ݠرا خود امام حسني 

را ديد اهللا اكرب بعضی ها می گويند دليل بر اينكه حر توبه كرد، اين حمبتی بود كه  ݠدور زيرچشمی امام حسني 

به مرزباهنايی كه چند  ݠداشت كه با دست خودش به دشمن اش آب می دهد. امام سجاد  ݠامام حسني 

چقدر روح بزرگ است پدر امت است. اينكه می گويند امام  هفته پيش كربال بودند دعا می كند، اين... ببينيد

مال كسانی است كه جز منطق زور چيز ديگری حاليشان  ¨با شمشري می آيد، شمشري امام زمان  ¨زمان 

نيست مثل ارسائيلی های امروز اين صهيونيسم امروز مثالً قابل نصيحت است؟ سازمان ملل می تواند 

د كنرتلش كند؟ اصالً چه قدرتی می تواند ارسائيل را رسجايش بنشاند؟ خوب كنرتلش كند؟ آمريكا می توان

رس تا پا مهر است. يک مجله داريم دقيقه آخر است  ¨ارسائيل جز منطق زور چيزی نيست ولی... امام زمان 

امام فرمود ما حلظه ای شام را فراموش نمی كنيم. حديث ديدم كه  ¨امام مهدی » و ال ناسني لذكركم«بگويم: 

شمشري » و ال ناسني لذكركم« ¨فرمود روزی صد بار من به شام دعا می كنم. حمبت و مودت حرضت مهدی 

او مال كسانی است كه زبانشان فقط زبان شمشري است وقتی شب می روند افطار كنند در را می زنند يتيم، 

ان را می دهند چه نژادی مسكني، اسري سه شب اهل بيت غذايشان را می دهند مسكني و يتيمی كه غذايش

مكه را ساخت گفت خدايا به مؤمنني بده  ݠبودند؟ گزينش نبود در حمبت بايد عمومی برخورد كرد. ابراهيم 

بخورند. فرمود اين چه دعايی است؟ من به كافرها هم می دهم بخورند چقدر تنگ نظری تو. آيه اش اين 

هر كه » وارزق اهله من الثمرات«نی هر كه ايامن دارد يع» من آمن» «وارزق اهله من الثمرات من آمن«است: 

من كافر هم باشد » و من كفر فامتعه«ايامن دارد از ثمرات مكه بخورد، خدا فرمود چرا مهچني دعا می كنی؟ 

كاميابش می كنم، حساب قيامت جداست.اما در دنيا مهه بايد آب و برق و گاز و جاده داشته باشند. اينكه حاال 

است به او ندهيد بخورد اينطور نيست. توجه امام به مهه مردم توجه پدر است نسبت به پرس. حمبت، چون كافر 

 رابطه علمی، رابطه عاطفی، رابطه عملی اش ماند.

خدايا! روز به روز معرفت ما را يک بعدش؟ حمبت ما را دو، سوم رفتار ما را آن طوری كه اهل بيت 

 دوست دارند قرار بده.

 استجابت دعاها رفع مشكالت قرار بده. ¨عجيل ظهور آقا امام زمان عيدی ما را ت

كسانی كه در طول تاريخ واسطه بودند كه ما پيغمرب و اهل بيت اش را بشناسيم، قرآن و دين را بشناسيم 

 و االن نيستند مهني الساعه مهه شان را با حمّمد و آل حمّمد حمشور بفرما.
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را نسبت به اسالم و نسبت به خون شهدا و نسبت به نسل آينده خائن االن كه اسالم در دست ما است ما 

 قرار نده.

 توفيق بده درست بشناسيم، درست عمل كنيم به نسل آينده منتقل كنيم.

 » و بركاتهو رمحة اهللا والسالم عليكم«


