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 از قرآن) يی) (درسها٣) (یعمل ،یعاطف ،ی(علم یرابطه با امام زمان رابطه 

 ميحمحن الر الراهللا بسم

 یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل

من دو  ميو پشت رس گذاشت ميشعبان را دار مهيكه باز ن دهند یگوش م یاميا زيعز نندگانيبحث را ب

و  یرابطه ما با امام رابطه علم ميجلسه سوم است گفت نيصحبت كردم و ا ¨جلسه راجع به آقا امام زمان 

 د،يمر دي. از نظر دل و عشق و عاطفه باميامام را بشناس ديبااز نظر مغز و فكر  یعني یو رفتار یو عمل یعاطف

 ،یعلم هيسه زاو نيا ميگوش به حرف امام بده دي. از نظر عمل هم بامياشب اش عياش و عاشق و مط خملص

 کياش است شام  عاشق نديبب یجلسه سوم انسان اگر كامل ني. حاال اميدو جلسه صحبت كرد یرفتار ،یعاطف

است، چنان است،  نيچن شانيا ه؟يك شانيا ديدان یآقا م نديگو یم یشناس ینم ینيب یابان ميخ یرا تو یآدم

اصالً بچه  هيك یدان ینم كميعل سالم …گفتند شام تا تيكامالتش را برا یاست، چنان است وقت نيچن

نسبت به كامالتش كرنش  لتياست با كامل و با فض یشخص یديفهم نكهيو مه یدان ینم چيكجاست. ه

 .یكن یم

 : ، مظهر متام كامالت¨زمان  امام

جمسمه متام كامالت است. آن وقت اگر انسان  ¨ یعاشق كامل است و امام زمان و حرضت مهد انسان

 رياست، مثل ش داريب رينفر مثل ش کي نديگو یم خوابند یخانه راحت م کي یتو دينيبب …بداند كه باالخره

 کيطناب بند به  نيو ا ايدر یانداخت تو را دشباشد خو یطناب حمكم کياست اگر انسان دستش به  داريب

 خندد؟ یبرتسد چرا م ديموج آدم با یتو نكهيبا ا خندد یموجها م یتو نيا فتديبود هر چه هم موج ب یلنگر

 سامنير یعني »یالعروة الوثق«حمكم  یعني »یوثق« سامنير یعني» العروة» «فقد استمسک العروة«چون دستش به 

 .خندد یموج هم م یرا گرفت تو یسامنير کي یحمكم كس گرفته یعني» استمسک«حمكم 

به  شرتيب یحلظات ديدم ظهر عاشورا صورتش باز شد، شفاف شد، مثل گل د نديگو یم ݠ نيحس امام

 رسند یشهرش به كوچه كه م یتو گردند یبرم یمسافرند وقت یمدت کيكه  يینهاينامنده. ا یمالقات با خدا باق

او را  یاگر كس كند ینگاه م دود یم رود؟ یكوچه نباشد چه جور م یتو یبه پشت رسش، اگر كس كند ینگاه م

شان كند طلبه نجف  بودم. خدا رمحت دهيبود پدر و مادرم را ند یا سال و خورده کي. من خودم دود یم ندينب

. شد یم شرتيقلبم ب جانيه دميرس یمان م هر چه به دم خانه یدمل ه نيآمدم كاشان مهچ یاست كه وقت ادميبودم 

 نديرا بب یكامل کيانسان اگر  دميدو ست،يكوچه ن یتو یكس دميعاممه رسم بود د نكهيكوچه آخر نگاه كردم با ا
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 یها كامل یتا كامهلا ديرا بگوئ تيفضائل اهل ب یا اند در هر جلسه خاطر هم گفته نيبه مه زند یآن پر م یرو

علت  نجا؟يرا گذاشتم ا یگل مصنوع نيچرا من ا د،ينرو یمصنوع یها . رساغ كاملديايدلتان ب یتو یواقع

 رسد، ینم یعيمسجد است و در مسجد دستم به گل طب نيچون ا نجا،يرا گذاشتم ا یگل مصنوع نيمن ا نكهيا

 تيسكويكه دستشان به ب جوند یِگل م يیمادر نرسد، آهنا نهيكه دستشان به س مكند یم یا شهيرسش يیآهنا

 .ننديرا نب یكه كامالت واقع شوند یم گرانيعاشق د ینرسد) كسان

 :¨مالقات امام زمان  طيرشا

است  یتيروا نم؟يب یجوانان. چرا آقا را نم نيدر ب اش یامام در دهلا و حضور جسم یمعنو حضور

 نكهيا ديصحبت كنم به ام خواهم یحرف بزنم، فرشده م یليخ خواهم یجلسه م نيا یمفصل چون من چون تو

وفقهم اهللا  اءنايو لو أن اش: «دينيب یچرا ما را نم ديدان یم ديفرما یكه امام م دميرا د یتيكتاب بشود روا نهايبعد ا

هم دل بودند نسبت  نهاياگر ا »هميبالوفاء عل«بود  یكي شانيبدهد اگر دهلا شان قيما خدا توف انيعياگر ش» لطاعة

 نكهيا ليدل شدند یلقاء ما، مالقات ما، از مالقات ما حمروم نم» بلقاءنا منيملا تأخر عنهم ال«وفادار بودند  نيبه د

» ولتعجلت هلم السعادة بمشاهدتنا« ستنديوفادار ن یبعض ستيمتحد ن شانيچون دهلا ننديب یرا نم ماما،  انيعيش

 ¨دنبال امام زمان  یليخ ی. شخصآمدند یمالقات ما مزود  نهايوفادار بودند، دو ا کيهم دل بودند  نهاياگر ا

ما  ميرا بگو نياول ا زد یطرف خودش را به آب و آتش م آن نطرف،ي. مسجد كوفه، مسجد سهله، اگشت یم

امام  ارانينداشتند  فهيوظ نكهيكام ا ¨امام زمان  دنيدنبال د ميبرو ميكن ليرا تعط امنيكارها ميندار فهيوظ

 ݠ نيزمان امام حس یفه نداشتند افراديوظ نكهي. كام اݠامام صادق  دنيبروند دنبال د ݠصادق 

اطاعت است. البته كنند. آنچه مهم است شناخت و  دايرا پ ݠ نيرا ول كنند بروند امام حس شانيكارها

. ميما ندار یفيتكل نيمهچ کي ميدنبال آقا بگرد ميكارمان را ول كن نكهيارزش است اما ا کيو مالقات  ارتيز

: ديگو یم ثيكن دنبال آقا بگرد حد لينگفته كارت را تعط یا هيو آ ثيارزش است. اما حد ماما ارتيز

خودش را به آب و آتش زد كه آقا امام  یليخ ی. شخصكند یتقوا داشته باش. خود امام به شام توجه م» اتقواهللا«

 فيفالن روز، فالن شهر و فالن خانه ترش ¨امام زمان  هك ديفهم یقيتا باالخره از طر نديرا بب ¨زمان 

هم آنجا نشسته و گفت آقا چقدر  یبزرگوار ديس کيمرده و  یجوان زن اي یزنريپ کيبله  ديدارند، آمد د

 زرنيپ نيگفت مثل ا نميرا بب ¨امام زمان  خواهم ی. گفت آقا میزن یطرف و آن طرف م نيخودت را به ا

حجاب را برداشت  یكه رضا شاه لعنت یگفت زمان ه؟يك نيخانه شام. گفت ا یتو ديآ یم ¨باش. امام زمان 
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 ونريسال از خانه ب ٧زمان رضا شاه چادر از رسش نكشند.  یكه پاسباهنا امدين ونريسال از خانه ب ٧زن  نيا

 .كند یبه شام توجه م ¨امام زمان  د،يتقوا داشته باش یرقم نيبه خاطر تقوا. ا امدين

كه  دندياز خود بنده پرس ها یليارزش است اما خ کيمجكران، البته مجكران رفتن  ميما برو ستيالزم ن

. شام اگر یكن یم دايمالقات پ اقتيگفتم وهللا چشمت گناه نكند، ل مينيرا بب ¨امام زمان  ميچه كن یقرائت یآقا

با ظرف حنا و سدر آدم  دهد یحنا م یحنا را آبش كنند، بو رفظ گريد ،یحنا درست كرد یظرف کي یتو

 مشكل هست. دهد یگناه م یكه بو یچشم با …آب

 :¨با امام زمان  یعاطف رابطه

حمرتمش نوشته. من  رياست كه رسدب یا ما با آقا در جمله انتظار مقاله یما رابطه عاطف فهيوظ …خوب

 مياز آن را گفت یبخش …ترسم یهست حاال من چون م یعاطف تا رابطه ٣٠حدود  دميد یمقاله را م روزيد

. ¨ یمهد اي کيالسالم عل يیگو یو م یكن یمسالم  یزنده است وقت ¨سالم كردن چون امام زمان 

 یسالم عل«سالم كرده  ائشيخدا كار خداست. خدا به اول اءيو رمحة اهللا. سالم به اول كميوالسالم عل ديگو یم

قرآن  هيآ» و هارون یموس یسالم عل«قرآن است.  هيآ »نيالعامل ینوح ف یسالم عل«قرآن است.  هيآ »ميابراه

كه ما  کي. دعا كردن ميشنو یو جواب گرمرت م ميسالم كن اءيسالم كرده پس ما هم به اول اءياست. خدا به اول

 یكند (حرضت مهد کيكه خدا ظهور را نزد ديدعا كن اديز »لياكثر دعا بتعج. «ميدعا كن ¨زمان  امام یبرا

كن،  کيظهور من را نزد ايوفا كن، خدا یكه داد یا آن وعده ايخدا ديگو یكه پرده كعبه را گرفته م دنديرا د ¨

 هيتأد یعل یو أعن« مياست كه از خدا بخواه نيما ا فهي. وظديدعا كن» اكثر«به ما هم گفته:  كند یخودش دعا م

به گردنم من  ¨را ادا كنم. امام زمان  ¨ مانكمک كن حق امام ز ايندبه هست خدا یدر دعا »هيحقوقه عل

 دارد. یاز ما چه توقع ¨ن دارد. امام زما یحق

عامل به من گفت كه من خواب  یمتف ديس نياز حمرتم یكي. خواهد یاز ما چه م ¨ یحرضت مهد االن

سال است او  ٤٠، ٣٠. چون خوب چون هم عامل است، هم عادل است هم حدودًا دميرا د ¨ یحرضت مهد

به من گفتند آماده  دميرا د ¨است. گفت من خواب امام زمان  یا آدم با تقوا و وارسته یليخ شناسم یرا م

زبانم قفل شده  دميبعد د ست؟ين نيست؟ اا نيكرد. شک كردم آقا ا ريدر باز شد آقا آمد زبانم گ ديآ یباش آقا م

 ؟یخواه یها چه م تو از ما طلبه ¨احلسن  ابنحجة  ايباالخره گفتم  د،يآ یبعد به من گفتند آماده باش آقا م

را برد  ی. اسم شخصدينسل نو برسان نيما را به گوش ا یصدا د،يها را مجع كن بچه نيچند تا از ا ديگفت برو

 ودمشت جواهنا را مجع كرده ب کيبود  یا بود، طلبه یمورد نظر من است. آن هم شخص یگفت جلسات فالن
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 ادياز آن طلبه  ديمورد نظر من است برو شانيگفت كار ا گفت، یم ري. قرآن و تفسگفت یم نيآهنا اصول د یبرا

معارف  ست،ين ینامز مجعه الزم است، كاف ستين یالزم است، كاف ینيد امتي. االن هم در زمان ما تعلديريبگ

بدون  یاست كه جلسات نيا یتيكار ترب نيرت. هبستين یالزم است، اما كاف یدتيعق یاسيدانشگاه الزم است، س

 خواهد یو رسگرد م ارشدريغ یارشد و كارشناس ینمره و مدرک و كارشناس دانم یترم و واحد پاس كردن نم

خودش بدون  یاست كه طرف با پا قيعم یزيبشود. اما آن چ ديكارها با نيا یدتيو عق یاسيرسهنگ بشود، س

 گوش بدهد. ؟یخدا چ یو شنونده برا ديخدا بگو ینده برايترس و نمره، بدون اضافه كار گو

عشق گوش  یمجاران هم رو هيني: حسگفت یخدا م یبرا ݥمجاران امام  هينيو حس ݥمثل امام 

آن  یتو یزيچ نيا ینمره و پول بخوان یبرا يینمره و پول بگو یكه برا یدرس یگفتگو بار دارد. ول ني.اداد یم

 است.) یخال قيآن جلسات عم یاالن هم جا ند،ريگ یو نمره م كنند یحفظ م خوانند، یم يیزهايچ کي ستين

 :¨سهم امام زمان  پرداخت

مانند  دهد یكه زكات نم ی. كسكند یبرخورد م دهند یكه زكات نم یبا كسان ¨امام زمان  ميدار ثيحد

نقل كرده از مراجع قم  یاهللا صاف تيدر منتخب االثر، آ ميدار ثيبعد حد ميدار تيزناكارش دانسته. روا

 چيرند از اول عمرشان كه پولدار شدند تا االن هدا یاديز تكه ثرو ینيب یرا م یدر آن زمان كسان ديفرما یم

حق خدا را ندادند. حاال  یعني. زكات ستين زيچ ٩زكات ندادند. البته زكات در فرهنگ قرآن زكات فقط آن 

خوب است اصالً حساب سال ندارند. در  شان یكه وضع مال ميدار يیآدمها اريشامل بشود. بس ديمخس هم شا

 یحق خدا را بدهند اگر ممانعت كنند گرفتار قهر ول ديظهور كند، ثرومتندان با ¨امام زمان  كه یآن روزگار

 متيو فقر است گرچه به ق یگرسنگ انيروز پا ¨روز ظهور امام زمان  شوند یم ¨ یخدا و حرضت مهد

مهه  نيب یبرود. اموال عموم نياز ب ديبا ها ضيباشد. مهه تبع تفاوت یو ب درد یشدن ثرومتندان و مرفهان ب حمو

بعد از  دريتا زكات بگ شود ینم دايپ یرياصالً فق ¨بشود. در آن روزگار امام زمان  ميتقس یمساو ديمردم با

حج  یاز درماندگان است. در سفرها یاريبس ادرسيفر ،یرابطه عاطف ¨زمان  عادالنه شد. امام ميآنكه تقس

 نهايآمده ا یدرمانده شدند و شخص یطيدر چه رشا یكه افراد ميديخود ما د ینطوريهر سال دو سه تا خاطره ا

در مكه  ¨ یسال حرضت مهد هر ميدار ثيرا نجات داده بعد هم معلوم شده كه او خود آقا بوده چون حد

معترب البته  یدارهاياند، د متوسل شده ¨كه به امام زمان  يیها ضيمر یدرماندگان، شفا یادرسياست. فر

 .اند دكان درست كرده اً ريكه اخ يینهاياز ا یبعض
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دكان  شان یليخ دميخواب د نم،يب یرا م ¨من امام زمان  نديگو یاز مردها م یاز زهنا، بعض یبعض

 ديمثل س یخوب افراد یول شوند، یمجع م نهايمشت عوام هم دور ا کيدروغ است.  شان یلياست، خ

 نيا …ديمف خيمسجد اعظم را ساخت. ش هك یبروجرد یاهللا العظم تيبود، جد آ ديبحرالعلوم مرجع تقل

دكان  شان یليادعا كند، خ یهر كس نكهي. اما اننديدارند ممكن است بب یسال سابقه علم و تقو ٨٠كه  يیآدمها

 ثيحد بخصوص …كه نديگو یكه م يیآدمها ميهم دار گريد یدر جاها مياست، االن هم در هتران هم دار

 ديگو یقطعًا قطعًا قطعًا دروغ م نيا نميب یرا م ¨بخواهم امام زمان  تمن هر وق ديگو یم یكه اگر كس ميدار

قطعًا دروغ  نهايدست من است ا ارشياخت دنيد ديبگو نكهياما ا نديرا بب ¨آدم امام زمان  یبله ممكن است گاه

 .باشد مواظب …بله نديگو یم

 : ارانشيبه  ¨امام زمان  حمبت

. شود یبرطرف م عهياز بالها از جان ش یاريبس ¨ یبه خاطر وجود حرضت مهد ميدار تيروا

 امران،يب ی. شفاكند یرا خود آقا باز م یكور علم یها از گره یاريرهنمود دارد. بس شيها اميداده كه پ يیها اميپ

 یحت. …عادل سپردن، عرض كنم هيما را به فق بتيغ نپاسخ به سؤاالت در زما ،یعلم یها باز كردن گره

 نهاي. ا…یگفتن به دعا نيآم د،يگو یم نيشام آم یبه دعا ¨امام زمان  ديكن یشام كه دعا م ميدار ثيحد

 تيروا ميبگو تانيخاطره برا کي». حممد و آل حممد یاللهم صل عل« ديبفرست یصلوات کي …است كه یمسائل

. یريبم دياسالم نبا نيتو به د نديگو یحج بر او واجب بشود و حج نرود حلظه مردن به او م یكه اگر كس ميدار

 انيودهي …ت…یريبم ی. مسلامن حق ندارريبم گريد نيبه د ،یريبم یحيمس ،یريبم یودهي یحاال خواست

در نجف دارد درس  شانيم ايحمسن حك ديس یاهللا العظم تيآ دياز مراجع تقل یكي. ثيحد نيا …هم

 كند یاست كه از باباش نقل م رانيا یاز علام یكيهتران،  یاز علام یكياز  كنم یكه بنده م یعرض ني. اديگو یم

 .ديبحث حج را بگو ديامروز، با مياهللا حك تينشسته بود. آ ميحك یبابام درس آقا ديگو یم

 تيروا نيمن راجع به ا یحيمس اي دريم یم یودهي ايهر كه حج نرود  ميكه دار یتيروا نيآقا ا گفت

من واسطه سوم  د،يمرجع تقل م،يحك یاهللا العظم تيآ دي. ناقل قصه مرجع تقلميقصه بگو کي خواهم یم

گرفتند  ميبودند تصم قيبود ساهلا با هم رف یرفاقت کيدو نفر  نيكه ب كند ینقل م ميحك یاهللا العظم تيهستم. آ

 شانيرفقا مرد و هر شب ا نياز ا یكيآن طرف قرب چه خرب است.  ديبگو ديايهر كدام مردند به خواب زنده ب

بعد از  آورد یخرب م اورد،يو خرب ب ديايو منتظر بود به خواب ب نهايو فاحته و ا یمحد و قل هو اهللا و صدقه و ترب

سال است منتظر تو هستم  کيمن  ،یخرب بده یتا مرد ین. گفت تو بنا شد به وعده وفا كیا سال و خورده کي
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 نيسال است زندان بودم گفتم اِه! تو از بزرگان د کي من آقا گفت خربه؟ چه طرفها آن …باالخره آن خربه

واجب  كردم یمن واجب احلج شده بودم، اما فكر م ديخواه یگفت راستش را م ؟یتو هم زندان بود یهست

 ݕ غمربيپ گفت یم …نفس آخر دمي. دیريمسلامن بم ی. مكه نرفتم، حلظه مرگ گفتند حق ندارستميناحلج 

 از شانيگفت چون ا ¨ یهم آمد. حرضت مهد ¨ یآخر آمد، حرضت مهد قهيكه دق ݠ نياملؤمنريآمد، ام

را  شانيمكه شام ا روم یم شانيا ابتيحج من به ن اميا ديخملص ما است، حاال مكه نرفته، شام صرب كن اراني

 شانيعمل حج متام شد ا نكهيمكه بعد از ا روم یامسال م شانيا ابتيهستم به ن ¨من امام زمان  ديبازداشت كن

سال بازداشت بودم تا شخص حرضت  کي گفت یبازداشت. م …ديكن زشيسال چ کي د،يرا آزادش كن

 من حج انجام داد. ابتيبه ن ¨ یمهد

من هم  ديخور یفرمود هر وقت شام غصه م ݠ نياملؤمنريكه ام دميد ثيحد کي »یلذكر نيو ال ناس«

 است. یرابطه، رابطه قو نطوريا یعني شوم ید ممن هم شا د،يشو یهر وقت شام شاد م خورم، یغصه م

 :ريبا شمش ¨امام زمان  اميق

ظهور  ريبا شمش ¨امام زمان  ديگوئ یكه شام م یا مجله نيا نكهيا نكه،يسؤال هست ا کي …خوب

شهر  نيكه ا يیها االن چه سالح ريمدرن با شمش یمهه سالحها نيدر برابر ا ايكه آ ميدار اتيدر روا كند یم

اُه!!  ¨حاالست. ممكن است امام زمان  نيتازه ا یو امت يیايميو ش یكروبيم یها اسلحه دانم ینم …را

ظهور كرد تا زمان امام زمان  گريهزار سال د ٥ ديظهور كرد، شا گريسال د ديشا كند یظهور م یك ميدان ینم

 .شود یچه م ميدان یما نم ¨

 کيممكن است  ديندارد آن زمان معلومه شا یتيدر مقابل بمباران خاص ريكه االن است شمش االن

 ريبا شمش ¨ یحرضت مهد یعنيچه؟  یعني »فيبالس رجخي«مجله  نيهم اخرتاع بشود. پس ا گريد یها اسلحه

دو  »فيبالس رجخي« نيچه خرب بشود ا ستيندارد تا آن زمان معلوم ن يیكارآ رياالن شمش ريشمش یعني »فيس«

گنبد نامز  یمردم رو نكهيعالمت است مثل گنبد، گنبد عالمت مسجد است نه ا ريتا معنا دارد، شمش

بمب  یاميعالمته االن مهان پادگان كه هواپ نيگنبد نخوانده. ا یرو یكس خينامز هم در تار کي. خوانند یم

 یتو یعنينه  زهيدستش است؟ رسن یچ ستادهيكه ا یدم درش آن رسباز دگان،افكن در آن هست، مهان در پا

فردا ممكن است اف چند بشود، ممكن است  دانم یو نم ١٦و اف  ١٤پادگان اف  یاست، تو زهيپادگان رسن نيا

 هيبا تق گريد یعنيعالمت قدرت باشد  ريعالمت قدرت است، پس ممكن است شمش زهيرسن نيا یاف باشد ول

رمز  ريكلمه شمش ايپاسخ  کيعالمت است،  ريشمش ايگذشته پس  ها یموعظه از بعض خيتار یعني ميخوان ینم
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مثالً  كنند یكه درست م یا جمسمه کينامد است، نامد است مثل  رينامد شمش ند؟يگو یامروز م یاست چ

برود جلو برود جلو  ومدرن برود جلو برود جل یها ممكن است اسلحه اي ،ريشمش اينامد است  نيا نديگو یم

دو  ندياينشد ب نيا ننديب یكه اخرتاع كردند م يینهاياما خود ا تخيرا به هم ر ايدكمه بشود دن کيبرود جلو تا با 

دو  ديائيمهه ممنوع. ب یها ممنوع، كشتار مجع ستفاده از متام اسلحهها، ا بگذارند كه متام اسلحه ینيقوان کيمرتبه 

 ک،يامروز  یجنگها یكه تو ستيامروز كه جنگ ن یجنگ تن به تن اصالً جنگها ،مرتبه جنگ تن به تن باشد

مطرح  تيبرش …دهها، صدها كودک ینيب یوقت م کي كنند، ی. بمباران مستيامروز سن مطرح ن یجنگها

 .ستين

اصالً نسل  …ینيب یوقت م کي. ستيها، گاوها، درختها، آب و خاک مطرح ن وقتها دامها، گله یگاه

 نكهي. اماند یهم اثرش م ندهيآ یها بچه یكه تا دهها سال تو زندير یم یزيوقت آن چ کي ست،يامروز مطرح ن

آقا  نيبرود. ا نيهم از ب اش كنم كه نسل اش يیايميش یرا جور نيجنگ نشد كه خوب آقا با من دعوا كرده من ا

 زنريكرده، پ یاش چه گناه كرده، خانواده یچكار كرده، باغش چه گناه اش شيگناه كرده بزش چكار كرده، م

 یجوانمر ست،ي. عاطفه مطرح نستيجنگها اصالً عاطفه مطرح ن نيا یكرده. تو یاش چه گناه خانه یتو

اند برو آنجا را  گفته نطوريمه هيك داند یندارد، نم تناخش اندازد یكه بمب م يی. اصالً آن آقاستيمطرح ن

فرصت موعظه مطرح  ست،يبمباران فرصت توبه مطرح ن یجنگها نيدر ا ستيبمباران كن. شناخت مطرح ن

 نيا شناسم، یرا م ني. جنگ، جنگ تن به تن است، جنگ تن به تن من استيمطرح ن تيفرصت وص ست،ين

مهان جا  كنم، یتوبه م كنم، یم یمن عذرخواه ديآقا ببخش ميحلظه بگو نمها. ممكن است شناسد یهم من را م

 یكس کيبشود. ممكن است  امنيكار را نكن، مهان جا پش نيآقا ا مياش كنم. بگو هم ممكن است من موعظه

 افالن بابا من ر ،یبدهكارم، من فالن یمن به فالن یبكش ول یمن را بكش یخواه یداشته باشد من آقا م تيوص

 مرد،رينداشته باش. به پ یام كار نداشته باش، به زن و بچه ینداشته باش. به باغم كار یام كار به بچه یكش یم

 نداشته باش. یكار مريو مادر پ ريپدر پ

 ت،يمدن گذارند یرا م نهايچرا اسم ا كنم ی. من تعجب مستيمطرح ن یچيبمباران ه یجنگها نيا یتو

 كشتند، یمردم را م یكي یكي تيزمان جاهل ت،يوده. صد رمحت به زمان جاهلاز زمان ما باالتر نب یگر یوحش

 یاست. جنگ تن به تن تو نجنگ تن به ت ینبود كه جنگ اصل یكش نسل كشت، یرا م گريد لهيقب ،یا لهيقب کي

به جبهه آمده  نكهي. من خود اشود ینم گرانياست، شناخت است، فرصت است، جتاوز به د یآن جوانمرد

 او را. كشم یم
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 : در جنگ یحتّ  عدالت،

رمز جنگ  ريشمش اي نكهيا ايرمز و نامد است  ريشمش اياست  نيا شيمعنا »فيبالس رجخي« دينيبب پس

و رو  ريشهر را ز کي كنند، یبمباران م نطوري. مهستيعادالنه ن ريشمشريعادالنه عادالنه است. جنگ غ

كه نسل دوم و نسل  ستين نگج نكهيشان ماند. ا نسل یسال هم تو ٥٠. آثار بمباران مثالً ژاپن بعد از كنند یم

اش  مدرن ما مهه یجنگها نياست. ا ريجنگ شمش یقياند. اصالً جنگ حق كرده یچهارم و نسل پنجم چه گناه

 ت،جنگ عقل اس ¨جنگ امام زمان  یعني. كند یم ظهور ريبا شمش ¨است. پس امام زمان  یگر یوحش

 ¨امام زمان  نديگو یم نكهياست مهراه با عقل، مهراه با معرفت و شناخت، مهراه با انصاف. ا یجنگ یعني

 مهر هم دارد. ¨امام  یرا قبول ندارند. ول یمنطق چيكه جز زور ه كشد یرا م یعرض كردم افراد كشد، یم

كه با  يیاز خلباهنا یاريچه كرد. بس نيبا خمرتع ݥ ینيامام مخ كند؟ یاخرتاع چه م نيبا ا ¨امام زمان 

انقالب شد مهان خلبان آمد سن و ختصص و قدرتش را در  نكهيمه دنديد یدوره ختصص كايپول شاه رفتند آمر

 نيمتخصص كند، یكه ظهور م ¨امام زمان  ميدار ثيگذاشت. حد ݥ ینيمخ امام یاسالم یمجهور ارياخت

را  ¨. امام زمان دهند یقرار م ¨امام زمان  اريخودشان و ختصص شان را در اخت نديآ یم نيكره زم

او ما را بشناسد و ما او را  شود ی. مگر مشناسد یما را م ¨امام زمان  یول مشيشناس یما نم م؟يشناس یم

 یتو یچاه انداختند. آمد زندان مدت یرا تو ݠ وسفي،  ݠ وسفيبرادارن  ديگو یبله قرآن م م؟ينشناس

چهل سال طول  یشد. خالصه قصه حدوداً س یچند سال هم قحط دانم یبود. نم انهم زند یخانه بود و مدت

 وسفي یعني» فعرفهم: «ديگو یم وسفيدر سوره  ميدار هيآ کيقرآن  دنديرا د ݠ وسفي. بعد كه آمدند ديكش

 نشناختند. ار ݠ وسفيبرادرها  یول» و هم له منكرون«برادرها را شناخت.  ݠ

 ميبود دهيد گريرا چند بار د نياِه!! ما ا نديگو یم گند یظهور كه م ¨امام زمان  ميدار ثيلذا حد

 شناسند یو مردم او را نم شناسد یردم است او مردم را مم اني. مرود یبازارها راه م یتو» االسواق یف یمشي«

جامعه هست در  یاست تو بياالن هم كه غا ¨ممكن است؟ امام زمان  ¨مالقات با امام زمان  ايآ…خوب

با  »ٍب يمن مغ«جان من قربانت  ¨امام زمان  یا یعني» انت یبنفس» «انت یبنفس« ميندبه دار یدر دعا …یز

 ني. بنابرایستين یاما منزو مت،يشناس یما نم یبيغا ،یستيتو از ما دور ن یبيغا نكهيبا ا »منّا لخيمل « یبيغا نكهيا

است. در جلسه قبل  یقطعاً دروغك نميبب ¨امام زمان  خواهم یهر وقت من م ديبگو خواهد یم یاگر كس

ما را  »بسناعنهمحيفام « ديكن یگناه م نكهيامام فرمود به خاطر ا ننديب یرا نم ¨افراد امام زمان  نكهيا ليگقتم دل

شام انجام  یاعامل زشت» منّا، مما نكرهُ  تصليما «ما و شام افتاده  نيكه ب یا فاصله یعني كنند یاز شام حبس نم
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 ديو خربش به ما رس یدادكه انجام  یبخاطر عمل زشت رساند یخرب عمل زشتتان را خدا به من م ديده یم

 .كند ینم دايمالقات من را پ قيتوف

من و  نيمانع ب یعني كنند یما را از شام حبس نم »بسناحيفام « ١٧٧، صفحه ٥٥است بحار، جلد  تيروا

 یخربها» مما نكره« رسد یكه م يیخربها شود یكه به ما متصل م یمگر اخبار» منا تصلياال ما « شود یشام نم

 .رسد یكه از طرف شام به ما م یآور غم

 :خوبان، در زمان ظهور رجعت

 . خوب بله شود؟ یرجعت، مگر م ه؟يبله اسمش چ شوند؟ یعده زنده م کي ݠدر زمان امام زمان  ايآ

صورت  یسال تو ٨٠ابرو و مژه  یثابت باشد دست خداست مو ايباشد  نكهيدر ا ؟یچه جور شود یم

گوشت،  کيپوست و  کيو حتول است  يريرس و صورت هر هفته در حال تغ یمو یسانت کيشام ثابت است 

را ثابت و  يیمو یصورت كه در هر يی. مهان خداريمو متغ کيمو ثابت،  کينان خدا اراده كرده،  کيآب و  کي

برگش زرد  یزيهر پائ یدرختها نيا تواند یم ريانساهنا را متغ یرا ثابت، باق یجهان انسان نيدر ا ريرا متغ يیمو

به االرض  يیحي« ديآ یباران م شود یهر سال زنده م د،ريم یهر سال م نيزم شود، یسبز م یهر هبار شود، یم

كه  يیخدا ستيهم ن یطور شود ی. درخت مرده زنده مشود یمرده زنده م نيزم یعنيقرآن است  هيآ» بعد موهتا

را  یا وهيم اي یبخر ینيريش یرو یم یوقت فروشها ینيريش …مهه را زنده كند مثل س خواهد یم امتيروز ق

را  لوشيپس حاال دو ك يیگو یخوب است، م يیگو یم یخور یبچش م نديگو یاش را م خورده کي ،یبخر

اش را قبالً به شام  خورده کيبدهد به شام ممكن است  یا وهيم کيمرتبه  کيخواهد  یكه م یبده، اگر آن كس

 زنده كند. امتينفر هم قبل از ق ٤مهه را زنده كند حاال  امتيروز ق خواهد یكه م يیبدهد. خدا ليحتو

از معجزات  یكي ميگو یم تانيبرا ݠ یسيع نياز د م؟يبگو ݠ یسيع نياز د ميبگو نينمونه از كدام د

 ري. ُعزَ ميبگو رياز ُعزَ  کي شود یمرده زنده م ايدن ني. پس در مهكرد یها را زنده م بود كه مرده نيا ݠ یسيع

 كه مردمش نابود شدند چگونه زنده یا خمروبه هيقر نيا ايگفت خدا گذشت یم یا هيبود از قر یغمربيپ

» ثم بعثت«را  ريرا حرضت عذ غمربيصد سال مرگش داد. پ» فأماته اهللا مأته عام«خدا مهان جا  شوند؟ یم

مرد و  ريعذ ميقرآن است در قرآن دار یرا مرگش داد بعد صد سال بعد تو غمربيخدا پ یعني» امات ثم بعثت«

: ميجامعه دار ارتيز در …زنده شدن كه» باذن اهللا یاملوت يیحم« كرد یمرده را زنده م ݠ یسيع کيشد.  هزند

داشت. پس  ديخواه یرجعت کيشام  تياهل ب ی! ا¨امام زمان  یمن قبول دارم ا یعني» مقر برجعتكم«

. ندشو یدو مرتبه زنده م یرشائط خاص کيبا  یافراد خاص کي ستيچند نفر افراد البته مال مهه ن یعنيرجعت 
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مردم، آقا كه  ¨خدا اگر من قبل از ظهور امام زمان  یكه ا ميعهد دار یعهد، دعا ارتيهم ندارد در ز یكار

 .ميارعهد هم د یدر دعا ستيهم ن یطور …ظهور كرد دو مرتبه من را زنده كن. بله

 :¨امام زمان  یبرا دعا

اهللا. زن  اي ميگوئ یم ميكن یم ريما هر وقت گ ميكرد ريگ یهر وقت دينبا ݠامام زمان  ادي نكهيمسئله آخر ا

حممد و آل حممد، اللهم  ی(اللهم صل عل دهد یاهللا. مادر دخرتش دارد كنكور امتحان م اياتاق زائو  برند یرا م

. ما یفرستاد یصلواهتا را قبل م نياز ا یكيحممد و آل حممد) چته؟!  یحممد و آل حممد، اللهم صل عل یصل عل

فاذا «اهللا  اي ديگوئ یم ديكن یم ريچرا هر وقت گ ديگو یم كند یاهللا قرآن انتقاد م اي ميگوئ یم ميكن یم ريهر وقت گ

 یوقت راچ زند یجفتک م» فلام نجاهم«اهللا  ايغرق بشود  خواهد یم یكشت نكهيمه» الفلک دعوا اهللا یركبوا ف

 .يیگو یاهللا م اي شود یغرق م ات یكشت

اهللا گفت،  ايكه فرعون هم  یموسم اديمورد انتقاد است،  یموسم ادياهللا،  اي ميبگوئ شهيما مه خوب

و : «ديگو یمن االن توبه كردم. اصالً قرآن م ايخدا» تبت االن«گفت چه؟ گفت كه  شود یغرق م ديفرعون تا د

 یگفت یندارد. خوب زودتر م دهياستغفر اهللا فا نديگو یدم مرگ هم م خواهند یكه م يیاگر آهنا» التوبه ستيل

 یتيوقت غرق خاص ااهللايآخر توبه كرد  قهيندارد. فرعون هم دق یا دهيآخر فا قهيتوبه دق دينياستغفر اهللا. پس بب

پول كه  م،يصدقه بده شيهر روز برا ميباش ادشي شهيمه ديبا ميكن یم ݠامام زمان  ادي یندارد. ما هم وقت

و مهه مسلامهنا هر روز  ¨آقا امام زمان  یسالمت یخودت بگو برا یصدقه سالمت یامداد برا تهيكم یانداز یم

 م،يكتاب باشد با كارنامه حرضت آشنا بشو کي یا هر خانه یكتاب باشد، تو کي یا هر خانه ی. توميدعا كن

 .ميرساندن به آن قله آماده كن یخودمان را برا

 »کياللهم كن لول« یدر كنار هر نامز مي. الاقل بخوانگاهيندبه گاه و ب یدعا م،يبخوان نياسيآل  ارتيز

 تياهل ب اديباشد چون قرآن  ديبا شهيمه ¨ یحرضت مهد ادي ميگوئ یم نكهيا ميفرست ی. صلواهتا كه مميبگوئ

 ها یو صلوات سن» حمّمد و آل حمّمد یاللهم صّل عل: «ميگوئ یتشهد م درنامزمان  یكرده. مهه ما تو یسازرا جا

را كه گفتند به » اشهد ان ال اله اال اهللا«بخوانم:  تانيرا برا ها یتشهد سن ستياست. بد ن ها عهيتر از ش پررنگ

 تيبر اهل ب ها یآهنا نه، صلوات پررنگ صلوات سن ميفرست یم یما فقط صلوات خال رسند یصلوات كه م

حممد و آل حممد كام  یو آل حممد و بارک عل تهيحممد و اهل ب یاللهم صّل عل: «نديگو یاز ما است، م شيب

به حممد  یداد ݠ ميكه به ابراه یهو! آن بركت» حممد و آل حممد یو ترحم عل ميو آل ابراه ميابراه یباركت عل

 کيممكن است  دانم یهم نم قيحاال من دق دينيبب …به یكرد ݠ ميكه به ابراه یآل حممد هم بده. آن ترمحو 
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كه رهرب  یشافع امام بعد …كه صل دميد شانينامزها یتو دميرا شن نيمن ا یاش هم اشتباه كردم ول كلمه

 یكه خدا واجب كرده در هر نامز ديهست زيعز یحممد و آل حممد درود بر شام به قدر یا ديگو یهست م یشافع

 .ستيكه اسم شام برده نشود آن نامز قابل قبول ن یو نامز ميدر تشهد اسم شام را برب

 ميكن یم ريما هر وقت گ نكهي. ایو چه سن عهيدر هر نامز چه ش ميباش تياهل ب اديخدا خواسته كه ما  پس

اهللا،  ايبک  ميكن یم ري. هر وقت گستياز خدا درست ن یموسم ادي ستيدرست ن ¨صاحب الزمان  اي ميبگوئ

امتحان دارند  یها وقت اش را بخوان، بچه صفحه کيهم قرآن را باز كن،  گريد یوقتها م،يريگ یقرآن رس م

 عاشق علم است. یعاشق نمره است. آدم ست،يعاشق درس ن شود یمعلوم م نيا خوانند یدرس م

خط  یتو دينكرد، برو ليتابستان هم درس را تعط شود یاز جاها م یارياست بس نيا شنهادميپ بنده

كارشان متام است  ٧) تا ساعت شوند ی(بلند م شوند یچهار بعد از نصف شب پا م هاريگريمخ ها،ريگريمخ

هم هوا  صبح ٨صبح،  ٨بعد از نصف شب تا ساعت  ٣ ميكه هوا داغ است درس را بگذار يیجاها شود یم

شام  ديهوا كه داغ شد برنامه را عوض كن د؟يستين زيبروند اسرتاحت. مگر ماه رمضان شام سحرخ شود یداغ م

 يیگو یم ،ینشست خيم یهوا داغ است، خوب چرا رو ٨خوب  يیايب ٨ یخواه یم شياتر اتيمثل اداره دخان

است، سحر درس بخوان كه هوا داغ  غهوا دا يیكه بگو يیآ یم ٨شام چرا ساعت  نيآخ پاشو آن طرف بنش

 .ميبده يريتغ ميخواه ینم یمنته ميبده یيريتغ کي ميتوان یما م ست،ين

  و بركاتهو رمحة اهللا كميعل والسالم


