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 ) (درسهايی از قرآن)٢رابطه با امام زمان رابطه ی (علمی، عاطفی، عملی) (

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 اهلی انطقنی باهلدی و اهلمنی التقوی

بود. امام سجاد  ݠبينيد در جلسه قبل كه تولد امام سجاد  بحث را می ٨٢در آستانه نيمه شعبان سال 

گفتيم رابطه ما با امام رابطه علمی، عاطفی، رفتاريست. در رابطه عاطفی مانديم ببينيد حاال بحث را  ݠ

  رشوع كنيم

 : و سالم به آن حرضت ¨ياد امام زمان  

رابطه داشته باشيم بعد از شناخت روابطامن بايد رابطه عاطفی هم  ¨اگر خواستيم ما با امام زمان  

شام ياد من » اُذكرونی اذكركم«گويد:  ی اجازه بدهيد از قرآن بگويم. قرآن میرفتار بر عالوه ...باشد غري از

اگر كسی به شام سالم كرد شام جواب گرمرت بدهيد شام وقتی » اذا حييتم بتحيةٍ «باشيد من هم ياد شام هستم 

ام سالم را شام كه سالم كرديد ام ¨، السالم عليک يا صاحب الزمان ¨گويی السالم عليک يا مهدی  می

كنيم پيداست (او  می ¨ينكه ما سالم به امام زمان مه اصالً  ...دهد به شام خوب شنود و جواب گرمرتی می می

يق دانسته كه با او حرف بزنيم. قرآن يک آيه ال را ما) ...يعنی او از ما ...به ما يک چشمكی زده يک توفيقی

تاب «ری به اينها كرده كه اينها به سمت خدا متوجه شوند كنند پيداست كه خدا يک نظ داريم كسانی كه توبه می

مان رابطه با امام در جلسه قبل  باشد. پس موضوع بحث صحيح می» تاب عليهم ليتوبوا» «اهللا عليهم ليتوبوا

 ...گفتيم رابطه علمی، و معرفتی و شناخت يک كمی صحبت كرديم در اين جلسه رابطه عاطفی و قلبی

 :وبه خداوندتوبه بنده ميان دو ت

كند كه خدا  كند كه مورد توجه امام باشد هر كسی توفيق زيارت را ندارد كسی توبه می كسی ياد امام می

گويند فالنی توبه كرده، يعنی برگشته از  يعنی برگشت می توبه ...تا» تاب اهللا«فرمايد:  به او نظر كند قرآن می

تاب اهللا «اش را برگردانده به اين آدم منحرف  نی خدا لطفيعنی خدا توبه كرده يعنی چه؟ يع» تاب اهللا«راهش 

يدا كنند يعنی كسی پ توبه ...تا اينها توفيق ت» ليتوبوا«اش را بر اينها برگرداند چرا؟  يعنی خدا لطف» عليهم

افتد كه كارش خالف بوده، بايد عذرخواهی كند كه خدا اين را  كند كسی به فكر اين می توفيق توبه پيدا می

افتد اين آيه  كند به فكر عذرخواهی هم چی؟ نمی دوستش داشته باشد، اگر دوستش نداشته باشد گناه می

د لطف خودش را به اين آقای گناهكار، اين آقای گردان خدا برمی» تاب اهللا عليهم ليتوبوا«قشنگی است 

كند، بعد كه توبه كرد دو مرتبه خداوند آيه  افتد بعد توبه می گناهكار كه مورد لطف خدا قرار گرفت به فكر می
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كند يعنی توبه ما مثل پتو است هم اين طرفش ملحفه است و هم  شان را قبول می بعدش اين است كه خدا توبه

است يعنی اين طرفش بايد خدا لطفش را شامل كند بايد خدا به من لطف كند تا من متوجه آن طرفش ملحفه 

بشوم كه من خالف كردم بعد اين وسط عذرخواهی كنم وقتی عذرخواهی كردم باز آن وقت خدا توبه من را 

ی من آخر عذرخواه -يد شامبگوئ –خواهد، يک قبول توبه  كند. پس يک چشمک اول می عذر من را قبول می

كنيم اينطرفی  ی هم كه به امام میسالم ...بني دو تا ملحفه آن طرفش لطف خدا، اين طرفش قبول خدا حاال

 من به ...يا بقية اهللا بايد خدا من را ¨است يک بار بايد مورد توجه قرار بگريم بگويم السالم عليک يا مهدی 

ايد خدا من را مورد توجه قرار بدهد كه با گويی ب ی وری و چرت و پرت و هرزهدر بدل زبانم كه كند لطف

آستانه نيمه شعبان اصالً  در ...دهند خوب اولياءش حرف بزنم. وقتی سالم كردم بعد آن وقت آهنا جواب می

برويم رساغ مسئله انتظار، مسئله انتظار، انتظار از نظر فطرت از نظر عقل، از نظر قرآن، از نظر ساير كتب، ساير 

انتظار اثر سياسی، اثر تربيتی، اثر عملی اين موضوع بحث ما است. اسكلت بحث ما اين  كتب آسامنی آثار

ين است. انتظار از نظر فطرت: انسان، ا ما بحث اسكلت ...كنند اول اسكلت است بناها وقتی يک ساختامن می

چيزی كه چهار تا  اصالً معنا كنم فطرت را فطرت يعنی چيزی كه چهار تا هر دارد، هر، هر، هر، هر دارد. هر

گويند فطری است مثل چی؟ عالقه مادر به بچه فطری است چرا؟ در هر زمان، در هر مكان، در  هر داشت می

گويند عالقه به بچه فطری است. اما فلفل خوردن فطری نيست،  یم ...اش را هر سن، در هر رژيم مادر بچه

ه هر زمان، هر مكان، هر سن، هر جامعه ها لباسشان لباس عربی نيست چيزی فطری است ك چون اتريشی

گوئيم فطری است تا گفتند فالن چيز فطری است ببني چهار تا خطكش هر بگذار.  اينطور باشد. حاال اينكه می

شود فطرت وگرنه عادی است مثالً سيگار كشيدن فطری  ببني اگر به اين چهار تا هر، هر، هر، هر خورد اين می

 كشد در هر مكانی نيست. در هر زمانی نيست، قبالً سيگار نبوده. است؟ نه هر كسی سيگار نمی

 :اميد به آينده در فطرت برش

ای كه در مهه دهلا مردم دنبال يک آينده خوب هستند يعنی در طول تاريخ برش يک مصاحبه برداريم  مسئله

اش  گفتند ما مهه یم ...منبا مهه آدمهايی كه توی گور هستند زنده بشوند بگوئيم آقا شام وقتی بوديد چی چی 

ام كنكور قبول  گويد كی شود بچه ام بزرگ شود. آن می گويد كی شود بچه گفتيم كی شود؟ كی شود؟ آن می می

ام عروس شود، داماد شود. كی شود خانه دار شود، كی شود، كی شود انسان  گويد كی شود بچه شود. آن می

مهيشه دنبال يک حكومت عادالنه حقی هست اين در متام  گردد. انسان فطرتاً  مهيشه دنبال يک كی شود می

ای هست كسی  ها هست اين يک پس عالقه به يک آينده روشن و هبرت در وجود انسان يک مهچني عالقه روحيه
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خواهم آينده چی بشود مهني االن بمريم بله ممكن است يک بار عصبانی  نيست كه بگويد كه آقا بنده اصالً نمی

يل به آينده هبرت دارند اين از نظر م ...استثناست. انساهنای عاقل و ميزان در دلشان آينده هبرت را بشود اين ديگر

 فطرت.

دهد كه، ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در كارند تا چهار تا متجاوز  از نظر عقل: عقل ما اجازه نمی 

يد خدای حكيم كه برای اين مژه، اين گو مثل گرگ بيايند چهار تا مظلوم مثل ميش را بخورند عقل، عقل می

مژه را بيخود خلق نكرده مژه را آفريده كه جلوی غبار را بگريد (درپوش گذاشته، هيچ عضو ما رسپوش ندارد 

خواهد اين چشم است كه زود ممكن  داند كه عضوهای ديگر رسپوش نمی جز چشم اين خدا حكيم است می

خواهد ولی چشم ما چون از پی است و پی زود  نمک نمیيچ عضو ما آب ه ...خاشاک و خاک ...است خ

يی خدا ...شود خدا با آب و نمک قاطی كرده كه فاسد نشود. خدايی كه از مژه و اشک و گودی كف پا فاسد می

ينيد اينطرف شام دست شام زاپاس ندارد، اينجا زاپاس نيست برای اينكه هيچ وقت انسان نياز ندارد از بب ...كه

آخر عمر هيچكس هيچ كاری پيدا نكرده كه نياز داشته باشد دستش از اين طرف خم بشود، بگويد اول عمر تا 

آقا ما يک شغلی بود الزم بود دستامن از اين طرف خم بشود ولی چون خم نشد استخداممان نكردند اما مهه 

ود يک مقدار گوشت خواهد از اين طرف خم بش مردم نياز دارند دستشان از اين طرف خم بشود و لذا چون می

خواهد خم شود راحت خم بشود. اينجا زاپاس  زاپاس اينجا گذاشته، پوست را زاپاس گذاشته كه وقتی می

ندارد ولی اينجا زاپاس دارد يعنی خدا مهه كارهايش حكيامنه است. پوست بدن شام چرب نيست اما پوست 

رود توی  رود توی آب آب می ی كه میبدن بال مرغابی چرب دارد، اگر بال مرغابی چرب نباشد، مرغاب

شود كه آب را پس بزند يعنی آب به خورد  كشد. اين چربی بال باعث می افتد پائني يعنی آب ُهش می باهلايش می

شود. از چربی بال مرغابی تا گودی تا مژه تا اين چني و چروكها مهه  زند، سبک می باهلا نرود آب را پس می

آيد هستی و آفرينش خلق كند، برای اينكه چهار روز چهار تا ستمگر،  كيم نمیاينها حكيامنه است) خدای ح

يک حكومت عدلی باشد اين هم يكی. مسئله  ...چهار تا مظلوم را بشكند بايد اين آفرينش دنبالش يک هدف

اينكه مردم اند برای  ها مهه اين كارها را خلق كرده ها، سفرها، هتاجم ها تبليغات، بودجه دوم از روز اول دشمن

را مأيوس كنند االن هم آنچه بارها مقام معظم رهربی فرموده خواسته آمريكا يک چيز است و آن اينكه ايرانيها 

مأيوس بشوند و بگويند ببني كار ديگر فايده ندارد تنها آرزوی دشمن اين است كه جواهنای ايران اميد نداشته 

اش  اند گناهان كبريه چند تا است، يكی كسانی كه گفته باشند، گناهان كبريه چندتاست اختالف است، متام

در روايات داريم بزرگرتين گناهان كبريه اين است كه آدم مأيوس بشود » كاكرب الكبائر«اند اولني گناه كبريه  گفته
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دانی من ديگر آدم بشو نيستم، من ديگر كار از كارم گذشته اگر انسان مأيوس بشود يأس از  بگويد من را می

گويد كجای كاری آينده در انتظار  دهد. می اميد به آدم می ¨اهان كبريه است و اين انتظار امام زمان گن

 توست.

 : حكم عقل به هدفمندی خلقت

گويد خداوند حكيم اين هستی را برای گرگ و ميش خلق نكرده  قرآن بخوانم از نظر قرآن، پس عقل می

گويد اين نظام دقيق و حكيامنه برای گرگ و  فطرت چی شد؟ ميل به آينده روشن در دل مهه است. عقل می

والعاقبة الهل «ت. آيه ديگر آيه قرآن است پريوزی هنايی با متقني اس» و العاقبة للمتقني«ميش نيست اما قرآن 

ليستخلفنهم «خدا وعده داده به مؤمنان نيكوكار » وعده اهللا الذين آمنوا و عملو الصاحلات«ديگر چی » التقوی

» ارسل رسوله باهلدی«تا در زمني آهنا خليفه و حكومت به دست بياورند خوب اين هم مال قرآن » فی االرض

اسالم دنيا را خواهد گرفت اين هم » ليظهره علی الّدين كله«دين فرستاد  را مهراه با هدايت و ݕپيغمرب اسالم 

در كتاب زبور » ولقد كتبنا فی الزبور«گويد كه:  مال قرآن. باقی كتب آسامنی چی؟ باقی كتب آسامنی هم می

بندگان صالح حكومت را به دست خواهند » ان االرض يرثها عبادی صاحلون«نوشتيم چی؟ » كتبنا«داوود 

و نريد «خوانم:  رفت، يعنی آينده با حكومت حق است تورات چی؟ تورات چشم! از تورات هم برايت میگ

ما تصميم داريم و سنت و قانون و برنامه حتمی ما اين است كه مستضعفني كره » ان نمن علی الذين استضعفوا

شود اما آثار انتظار: يک  ها میها است كه شامل مهه امت زمني حكومت را به دست بگريند. اين مربوط به هيودی

خود  ...آثار انتظار يكی آثار انتظار صرب است آدم وقتی» اللهم صل علی حممد و آل حممد«صلواتی بفرستيد 

 ها! انتظار صرب است اول اين را به شام بگويم انتظار معنايش احتزار نيست

 : انتظار يک عمل است، نه حالت

افضل «گويد:  متتان بگويم انتظار يک عمل است چرا؟ چون میدر انتظار چند تا چيزی هست كه خد

گويند منتظر  ها می انتظار عمل است نه حالت. آخر بعضی» افضل احلاالت«گويد:  نمی» االعامل انتظار الفرج

ه مثل آدمی ك ...ای كه من ايستادم اين هستيم. خوب بنشينيم، منتظر بامنيم، اين انتظار به اين قيافه ¨امام زمان 

كند اين يک حالتی است انتظار عمل است. انتظار عمل است، چون روايت داريم  ايستد نگاه می لب كوچه می

» احب االعامل«است يا  ¨هبرتين عمل انتظار فرج است. انتظار آقا امام زمان » افضل االعامل«گويد:  می

گويد عمل  نكه اسالم و روايات میاي» احب احلاالت» «افضل احلاالت«هبرتين عمل انتظار است اينكه نگفته 

است پيداست انتظار سكوت و احتزار و سكن نيست. يک عروس كه منتظر است داماد بيايد يا داماد منتظر 
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نشيند خوب حاال منتظره، خوب منتظره پا شو  انسانی كه منتظر مسافرش است نمی ...است كه عروس بيايد يا

يدن در خون است. انسان شهيد غلط مثل انتظار ثواب ...انتظار مثلگويند  (بلند شو) يک كاری بكن. اينكه می

زنند خوب  هايی كه كنار كوچه چرت می در خون خودش بغلتد. خوب حاال اگر ما منتظر باشيم مثل هروئينی

 ¨گويد كه من منتظر امام زمان  شود كه. كسی كه می اين ثواب غلتيدن در خون است اينكه نمی ...ايش ...ای

آيد يک چيزی بايد بشود كه ثواب غلتيدن در  هستم نه معنايش اين است كه بنشني چرت بزن آقا خودش می

خون خيلی مهم است، از مهه گذشته منتظر، منتظَر اسم فاعل، اسم مفعول كسی كه منتظِر است. منتظِر با 

 منتَظر بايد يک سنخيت داشته باشند.

كشفيات است. خمرتع منتظر اخرتاع است والدين منتظر  كشاورز منتظر ميوه است. مستكشف منتظر

شان هستند، مسافر منتظر رسيدن به مقصد است، يک سنخيت داشته باشد يعنی بني ميوه و كشاورزی  بچه

كشف و مستكشف، اخرتاع و خمرتع يعنی بايد يک سنخيت داشته باشد ما كه منتظر آقا هستيم بايد رفتارمان با 

يعنی من وضع موجود را قبول  انتظار ...داشته باشد پس منتظر يعنی انسان تالشگر حاال رفتار آقا يک سنخيتی

حاال بد نيست اين را مقام  ...ها گويد من منتظر هستم يعنی هيچكدام از اين رژيم ندارم. اصالً كسی كه می

شويم در دل  یمعظم رهربی فرمود گفت يک گزارشی توی اين اسناد وزارت فالن كه آقا ما حريف مردم نم

آيد و او حكومتش حق  می ¨گويند شخصی به نام مهدی  مردم يک ايامنی است بنام ايامن به مهدويت يعنی می

دانند و وقتی كسی عقيده به هيچ رژيمی ندارد يعنی  است. بنابراين هيچ حكومتی را اينها قانونی و رشعی نمی

بيند  رود توی مسجد نامز بخواند می نامزی كه می پيش شويم. چون ما را قبول ندارد (مثل يک اش نمی ما حريف

كنند اصالً بجای اينكه بيايند بگويند قدقامت الصلوة پشت رس اين نامز بخوانند و اين پيش نامز  هی مهچني می

اش مكتوب  كنم ايشان فرمود كه گزارش تواند پيش نامزی كند. گفت ايشان من اين كلمه را از آقا نقل می نمی

جزو اسناد كه نامه نوشتند كه شام كه ما را فرستاديد اينجا برای سلطه بر مردم. اين مردم به دليل ايامن هست در 

ما دو تا چراغ توی بدنامن هست، چراغ قرمز، چراغ سبز. چراغ قرمز ما عاشوراست، چراغ سبز  ...به مهدويت

ن بدهند و لذا) بعد از انقالب هم يک توانند ما را تكا . با اين دو چراغ قرمز و سبز نمی¨ما حرضت مهدی 

شان هم توی قم آمدند از بعضی از كشورها آمدند گفتند آقا واليت فقيه چی  هايشان كه بعضی عده كارشناس

گويد امام بايد معصوم باشد، حداقل معصوم نه واليت  چيه؟ قصه گفتند اين شيعه سه تا مسئله دارد يک می

شان انجام بدهد ديگر نه كه واليت ندارد و مرجع تقليد نيست اصالً  فقيه فقيه بايد عادل باشد اگر يک گناه

خورد اينها معتقدند به عصمت، عدالت، عاشورا، قيام، غدير، مهدويت با اين  نامزی هم نمی ديگر به درد پيش
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دنبال ما. بندی كه توی عقيده اينها هست، اينها اينطور نيست كه با يک بيسكويت و پفک نمكی بيايند  استخوان

روند يک  دهند می اينها ممكن است نان ما را بخورند، ولی باالخره توی انتخابات هست يک افرادی كه پلو می

گفت اينها ممكن است فيلم ما را هم  دهند. می آيند به يک كس ديگری رأی می خورند، روز رأی می جا پلو می

و » اللهم صل علی حممد و آل حممد و عجل فرجهم«ويند: گ ببينند، اما هر چه هم معجزه از ما ببينند باز هم می

دانم فرودگاه، مرتو  يمی انرژی امتی نمیپرتوش ...ای برای اينها بكنيم ان گفت هر كار معجزه یم ...از هر

 گويند كل شام طاغوت هستيد. دانم وام چی چی چی مهه كارها را كه كرديم می نمی

 :¨انی حرضت مهدی ای از انقالب جه انقالب اسالمی نمونه

انتظار يعنی اعرتاض به وضع موجود و اميد به باز شدن درهای رمحت و معرفت. انتظار يعنی من منتظرم 

يلی كه شاه دل مهان ...شود به چه دليل؟ به دليلی كه شود؟ پاسخ: بله می جهانی پر از عدل شود. سؤال مگر می

مرت  ١٠آيند. آخر يک كسی گفت برويم مهدان  ها هم می روند، باقی امام ها هم می آمد. باقی شاه ݥرفت، امام 

پری. اگر شاه يک طاغوت بود و اطرافی هايش  بپرم. گفت مهني جا بپر. اگر اينجا پريدی، مهدان هم می

گلوله زد توی كله باقی شود فرار كرد. اگر يک  ترسيدند و لرزيدند و فرار كردند. پس باقی طاغوهتا هم می

گويند كه يک خطر كج فهمی آقا غوغا  ب. منتهی عرض كردم اين خطر در زمان ما میخو ...ها را هم گلوله

آيد تو كه منتظری بايد با منتظَر  می ¨كند. انتظار كه معنايش اين است كه آماده باشد. اميدوار باش مهدی  می

ات عادل باش. االن توی  ر از عدل كند پس تو توی خانه و حملهخواهد دنيا را پ سنخيت داشته باشی. او می

گويم شده است اگر اين سهميه را كم كرديم از جريه رسباز  پادگان ما اگر سهميه برای رسباز آمد زبانم الل نمی

مبل اتاق را عوض كرديم خوب پيداست تو منتظر نيستی. اگر پولی آمد برای تبليغ دين من برداشتم اتاق را 

وض كردم، پول آمد برای بالل من خرج منار كردم، پس پيداست من توی مسجدم، توی پادگانم، توی اتاق ع

ات را بوسيدی آن يكی را هم  كارم عادل نيستم. اگر در بوسيدن بني دو تا بچه عادل نبودم حديث داريم، بچه

هايت يک جور  ای بچههايت، يک جور وصيت كن. جهازيه بر ببوس. حديث داريم وصيت كردی برای بچه

بخر اگر بنده منتظر عدل جهانی هستم بايد در اين خانه و مدرسه و حمل كار اجياد عدالت بكنم (اين عدالتی كه 

كنند. اهللا  اش می دارند، مواد خمدره يعنی مواد منفجره را برمی ...دارند معنای خمدر اين قدر اميدبخش است برمی

گويد من مواد منفجره هستم اه!! يک بار ديگر بگو من ديناميت  ، اين قرآن میاكرب قرآن يک آيه داريم اين قرآن

اش را؟ يک آيه داريم توی قرآن كه  تواند بخواند آيه دانيد كی می هستم اِه!! بله آيه داريم قرآن ديناميت است می

كرديم  ن را بر كوه نازل میاگر اين قرآ» لو انزلنا هذه القرآن علی جبل» «احسنتم، احسنتم«گويد من ديناميتم  می
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چه جوری بود؟ گفت: قرآن بود  ݕشد يعنی چه؟ يعنی من ديناميتم. از عايشه پرسيدند پيغمرب  تكه تكه می

هم ديناميت است. يک بار منصور دوانيقی گفت چه كنم  ݠهم ديناميت است. امام صادق  ݕيعنی پيغمرب 

توانم دورش بيندازم اين  توانم قورتش بدهم و نه می یاز دست اين امام مثل استخوان توی گلويم است نه م

تواند قورتش بدهد، چه جوری قورتش  است االن مجهوری اسالمی توی گلوی آمريكا ديناميت است نه می

لو انزلنا هذا القرآن «بدهد، اينجا افغانستان نيست، اصالً مؤمن بايد ديناميت باشد. قرآن ما ديناميت است: 

 .)...ين انتظاری كه يعنی منتظرا ...حاال» علی جبل

 : انتظار، نشانه اعرتاض به وضع موجود جهان

يک فقد عل نشكوا انا اللهم ،...الّل «چی؟ » اذا نشكو«های موجود را قبول ندارم  رژيم ...انتظار يعنی

يعنی خدايا من شكايت » اللهم انا نشكوا«كنم  يعنی شكايت می» نشكوا«دعای افتتاح است » نشكوا» «نبينا

نرغب اليک فی دولة «های موجود كره زمني را قبول ندارم پس چی چی را قبول داری؟  كنم يعنی نظام می

های  چه؟ انتظار يعنی ِگله از رژيم من دمل جای ديگر است من دمل جای ديگر است. پس انتظار يعنی» كريمة

آيد درست  موجود انتظار يعنی اميد به آينده. آن وقت اين انتظار بيائيم معنای كنار كوچه بنشني. آقا خودش می

فهمی  فهمی شده. چقدر كج كند (اين مواد منفجره را بكنيم مواد خمدر كج فهمی است) آخ آخ آخ چقدر كج می

فرمود بابا قرآن ناطق من  ݠشده. قرآن را رس دست گرفتند هر چه امرياملؤمنني شده از جنگ صفني كج فهمی 

اين كاغذ قرآن است گفت بابا من قرآن ناطق هستم.  ،...هايی بودند آنجا كه گفتند نه تو نيستی هستم امحق

ين كج فهمی است. (به يک كسی گفتند گوشت حيوانی نخور، ببخشيد گفتند حيوانی نخور. ا ...گفتند

بابا حيوانی نخور  ...ها ديدند كه مثالً در اسالم سفارش شده حيوانی نخور اينها ديگر گوشت حيوان بعضی

خورند  فهمی است اصالً قرآن كسانی كه گوشت نمی يعنی مثل حيواهنا نخور نه يعنی گوشت حيوان نخور. كج

خورند مكتبشان است  ل گوشت نمیها اصالً مثالً سال تا سا البته حاال گران است كم بايد خورد ولی بعضی

گويند ما خام خواريم يک  شان هم خوب است اما خام خوارند توی هواپيامهای خارجی هم می وضع مالی

چرا » ذكر اسم اهللا، و ما هلم أن ياكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه«گويد:  غذای غريگوشتی برايش بياورند قرآن می

ه بله يک حديث داريم حيوانی نخور، حيوانی نخور يعنی مثل حيوان خورند قرآن توبيخ كرد اينها گوشت نمی

زدند يكی مهچني كرده بود، ديدم مهه  نخور. يک مجعيتی آمده بودند اتاق ما هنضت سوادآموزی مهه حرف می

كند گفتند ايشان دارد خودسازی  زنند اين مهچني است. ما گفتيم اين آقا كيه؟ اين رسش را باال نمی حرف می

رفت غذايش توی شكمش بود، گفتند  كند. گفتم ببينيد اين كج فهمی است. توی خيابان يک كسی راه می می
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آقا چرا نگاهت به شكمت است؟ گفت دكرت گفته مواظب شكمت باش. خوب اين معنای مواظب شكمت 

 باش را نفهميد.)

 : قبول واليت، رشط قبول عبادت

عشق  ݠد نفهميدند انتظار يعنی چه؟ مثل حمبت به والی علی كنن اصالً آهنايی كه انتظار را بد معنا می

توی  ݠعلی گويم، علی جويم، علی پويم، علی موالی درويشان بابا بيا علی  ݠمودت علی  ݠعلی 

ای، نه جبهه  توی نامز مجاعت بود، تو پايت را نه مجعه گذاشته ݠتوی نامز مجعه بود. علی  ݠجبهه بود. علی 

كجا بود؟ توی حمراب بود، توی جبهه بود، روی منرب  ݠفهميد واليت را علی  و نه مجاعت. بابا چرا كج می

بود تو نيستی. معنای انتظار چيه؟  ݠبود، رس درس بود، بيل دستش بود توی مزرعه بود. آخر آنجايی كه علی 

امل، ذلک الكتاب ال ريب «، ايامن به غيب است. بسم اهللا الرمحن الرحيم. سوره بقره ¨ر ايامن به امام زمان انتظا

حديث داريم كسی كه ». الذين يؤمنون بالغيب«متقني كی؟ اولني رشط متقني اين است » فيه هدی للمتقني

كه دوست دارد از اصحاب  كسی» من رسان يكون من اصحاب بالقائم«فرمود:  ݠمنتظر است امام صادق 

و حماسن االخالق و هو «تقوا داشته باشد » وليعمل بالورع«منتظر باشد » فلينتظر«باشد  ¨حرضت مهدی 

فرمود كسانی كه منتظر آقا امام  ݠامام سجاد » املنتظر عند ظهوره«ات خوب باشد تو منتظری.  اخالق» منتظر

 ...مخ ...مخ ...علنی و آ» رساً و جهراً «كنند برای دين خدا  تبليغ می» الدعاة الی دين اهللا«هستند  ¨زمان 

فرمود: كسی  ݠكنند برای دينشان اين معنای انتظار است. امام باقر  فيانه يعنی صبح تا شام دارند تالش میخم

ای دم در  رويم يک مجله گفت آقا ما از مكه آمديم و خدمت شام رسيديم و داريم می ݠآمد پهلوی امام باقر 

ليعن «رای توديع مجله آخر، خداحافظی يک نصيحتی، خداحافظی يادگاری فرمود: خداحافظی بسم اهللا ب

غنی به فقري حمبت كند » وليعتف غنيكم علی فقريكم«ها را كمک كنند  ها، ضعيف قوی» قويكم ضعيفكم

كنيد  خواهی میجوری خريخواهی كنيد برای مردم كه برای خودتان خري» والينصح الرجل اخاه نصيحة لنفسه«

اگر اين » و اذا كنتم كام اوصيناكم«فرمايد كه اگر اين چنني بود  ارسار ما را كتامن كنيد تا می» اكتموا ارسارنا«

حرفهايی كه زدم عمل كرديد يعنی قوی كمک ضعيف كرد، غنی كمک فقري كرد مهه دلسوز مهديگر بوديد 

» فامت منكم«اگر به اين رقم كه گفتم عمل كنيد اينجا » اكماذا كنتم كام اوصين«ارسار ما را فاش نكرديد اگر 

 ¨اگر اين رقمی بوديد و از دنيا رفتيد قبل از ظهور امام زمان » قبل ان خيرج كان شهيدا«يكی از شام بمرييد 

نباشد اعاملش قبول  ¨حتی توی رختخواب هم بمرييد ثواب شهيد را داريد. كسی اگر منتظر آقا امام زمان 

بگويم كليد عبادت، قبولی » من العباد عمالً اال به أال ُاخربكم بام ال يقبل اهللا «حرضت فرمود: نيست. 
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 ...بايد منتظر يک» و انتظار قائم«عبادت چيه؟ كليد عبادت اين است كه مهه عبادهتايت را كه كردی تازه بايد 

يد بريون از قانون حقوق بازنشستگی دانيد انتظار يعنی چه؟ انتظار يعنی از خوراک، پوشاک، مسكن بيائ می

باشيد آخر ببينيد آدم  ¨انداز آينده اينكه اسالم هی به ما گفته منتظر امام زمان  بريون. انتظار يعنی چشم

گويند ازدواج خوب است؟ يكی از خوبيهای ازدواج اين  دانيد چرا می گويد خودم اصالً می خودخواه هی می

ام، زن كه  گويد خودم زلفم، انگشرتم، كيفم، شلوارم، ماشينم، خانه میاست كه آدمی كه مهرس ندارد هی 

شود. اسالم  ام يعنی يک خورده خودم باز می گويد: خودم و زنم و مادرزنم و پدرزنم و بچه گرفت می

خواهد شام را باز كند از شكم شهوت، خانه، ماشني، تلفن تو را بربد روی يک اجياد حكومت عدل جهانی.  می

اش  اش است مهه گويند مسافرت خوب است اين است آدمی كه توی خانه اهد ديد شام را اينكه میخو می

شود انتظار يعنی ديد  مان وقتی رفت دنيا را گشت، يک خورده ديدش باز می ام و حمله گويد خودم و خانه می

اهی،انتظار يعنی به فكر هستی باز، انتظار يعنی اميد بلند، انتظار يعنی مهت بلند، انتظار يعنی دوری از خودخو

 قرار بده. ¨بودن به فكر جهانی بودن، اين معنای انتظار است. خدايا ما را از منتظران واقعی امام زمان 

كنيم. خدايا ما را مشمول دعاهای  ای شام را فراموش نمی حرضت فرمود ما حلظه» وال ناسني لذكرنا«

 اش را نصيب ما بفرما. سازی ت و اطاعت و زمينهقرار بده. معرفت و حمب ¨خاص آقا امام زمان 

 متصل بفرما. ¨انقالب ما را به انقالب حرضت مهدی 

شود كسی بگويد يا حجة بن احلسن دوستت دارم ولی سهم امام ندهد. مثالً شام پول يک كسی را  نمی

ات بيايد بگويد آقا پول من را بده بگويی آقا بنده ارادمتندم، چاكرم، خملصم. اصالً  برداری، بگذاری توی جيب

خملصتم دو ليرت برايت گريه  گويد خوب آقا پول من را بده. بگويی نه ببني حرف پول نزن جريجريكتم می

دهم، سينه هم دو  ام را مهدی گذاشتم برای مهدی هم پول می روم، اسم بچه كنم. مهه روزها دعای ندبه می می

اين است كه گوش  ¨دهم. بابا پول من را بده نشانه عشق به حرضت مهدی  زنم اما سهم امام نمی دستی می

ات را  درصد بايد بدهی چشم. زندگی٢٠ گويد چشم بدهيم فرموده وقتی من نيستم ببينيد فقيه عادل چه می

ی اينها انتظار نيست. برادرها بحث اول هبرت درون بخل ...ساده بگري، چشم. زندگی ارشافی، اشک مصنوعی خ

 بود يا دوم؟

 و رمحة اهللا و بركاته والسالم عليكم


