
)١( 

 ندبه یدعا -  ¨ امام زمان

 از قران يیدرس ها لهيبوس

 ١٣۶۶ نيفرورد ٢٠پنجشنبه، 

 ٢٠/٠١/٦٦پخش:  خيتار

 ميحمحن الراهللا الر بسم

 .مينك صحبت ندبه یدعا به راجع خواهم یم. است شعبان ی مهياول سال است. ن اميا

 :ندبه یرشح دعا - ١

خ يست. در طول تاريقرن و دو قرن قبل ن کيه مربوط به كم است كبا سند حم يیندبه دعا یدعا اصل

 سند. اند ردهكندبه  یدرباره سند دعا یقات مهميقحت ،یصاف اهللا تيآ ،یشوشرت عالمه نيحمقق و اند خوانده یم

 .است مكحم آن

 باشد منحرف تيها از بچه یكيعشق است. شام اگر  کيشور است.  کيسوز است.  کيندبه  یدعا

. است یاسيس و یانقالب یدعا. ینك یم زمزمه و یسوز یم ،یبده دست از را یا بچه اگر ؟ینينش یم چقدر

خدا مطرح است.  نشيزگ هكنيا اول دعا نيا در. مينك یم ین دعا را بررسيباد است. ما ا مرده و باد زنده اش مهه

 بعد. شود یم مطرح اءيانب خط مسئله بعد شوند؟ یم خدا یاياول یسانك چه ند؟ك یغمرب ميرا پ یسانكخدا چه 

 بعد. ندك یرا مطرح م امامت مسئله بعد. ندك یم مطرح را رسالت مزد بعد. ندك یم مطرح را رمكا امربيپ مقام

 ندبه است. یدعا ین تابلويخ دارد. ايات تاريبه جنا یا اشاره نهايا ضمن در. جاستك یمهد: ديگو یم ديآ یم

جاست؟ ك یج شد؟ مهدك یه چرا خط رهربكم يم و بسوزيمجع شو یعنيه است. يگر یبه معن ندبه

 سوز نيا باشند مكحا ها د طاغوتيت؟ چرا بااله رس مردم رفته اسكخ چقدر يبخاطر نداشتن امام در طول تار

دعا  ام به شيها سجده در ¨ یمهد حرضت ميدار ثيحد. شود یم مطرح ندبه یدعا در هك است یدل

 .ندك یم

 :ندبه یدر دعا یدگان اهلينبوت و برگز - ٢

ه ارها جرقك یان است. بعضيست. جريست. سنت خداست. جرقه نيمسئله ن کيغمرب فرستادن يپ ايخدا

 انيجر هم اءيانب فرستان. است انيجر درختها شدن سبز هبار در. شود ینم باركي و شود یبار مكي یعنياست. 

ْطَت  َأنْ  َبْعدَ «َ شود؟ یم امربيپ یسك چه یمنته. است هْ  ِهمُ يَعلَ  َرشَ نْ  یفِ  دَ الزُّ نِ يَدَرَجاِت َهِذِه الدُّ » ةيا الدَّ

 امام. ینك یم آن رشط را زهد یبده مقام او به یخواه یا مس ركا هري) خدا١٠٤،ص٩٩(بحاراالنوار،ج
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 رشط. است قبول بله است؟ قبول یدر دربه جان، یمهد. است قبول بله است؟ قبول اسب، سم ريز نيحس

 .نندك یم وفا شان نها به رشطيه اك یعلم دار مه تو. ینك مقاومت ديبا هك ینك یم

 هر از بعد بدهد درجه ميابراه حرضت به خواهد یم یوقت خداوند. شود ینم امام یسك خود یب پس

. است یاهل شيآزما کي از بعد یمعنو مقام هر. یشد قبول! بگذر بچه از. دهد یم او به درجه کي یامتحان

 خ حرضت آدم استي) اشاره به تار١٠٤،ص٩٩،جبحاراالنوار(»ِمنَْها َأْخَرْجتَهُ  َأنْ  یإِلَ  کَجنَّتَ  نْتَهُ كَأْس  َفبَْعٌض «

 یَو َبْعُضُهْم َمحَْلتَُه فِ «ه به هبشت رفت و بخاطر گندم خوردن از هبشت خارج شد. ك

 یشتك به بودند آورده امنيا هك را یا ه عدهك) اشاره به حرضت نوح است ١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( كکُفلْ 

َ «در آب غرق شدند.  فارك از هم یا عده و ردندك دايپ نجات و آمدند  کْذَتُه لِنَْفِس َو َبْعٌض اختَّ

 مقام. دادند جواب خوب را یاهل یها م امتحانيهم مثل ابراه ی) بعض١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(اليَخلِ 

 حرضت مثل هم یبعض) ١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج(»اميلِ كتَ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  لَّْمتَهُ ك َبْعٌض  وَ «. گرفتند را یاهل ليخل

 ريِ َو َبْعٌض َأْوَلْدَتُه ِمْن غَ «الم با خدا كمهدم و هم  یعنيشد  م اهللايلكه خداوند با او حرف زد و ك یوسم

اء يا آمد. چرا انبيم به دنياز مر یسيه حرضت عكهم بدون پدر  یبعض یعني) ١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( َأب

گذارند قانون ن و اورنديب را خدا نيقوان خواستند یم » کنِ يإَِقاَمًة لِدِ «دارد چرا؟  یمدت کي یغمربيآمدند؟ هر پ

ًة َعلَ «مطرح شود.  یگريد ه خودشان را كمردم بدانند  یعنيآمدند تا حجت بر مردم باشند. » کِعبَادِ  یَو ُحجَّ

هيَو لِئَالَّ «نند. كدرست  یسكمثل چه  اء آمدند تا حق از ي) انب١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( ُزوَل اْحلَقُّ َعْن َمَقرِّ

َو «اء آمدند تا باطل مغلوب بشود. يانب»  ْغِلَب اْلبَاطِليَو «چراغ حق روشن باشد. شه يمه یعنيون نرود. ريمدار ب

) خداوند ١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(نا َرُسوًال ُمنِْذرايُقوَل َأَحٌد َلْو ال َأْرَسْلَت إِلَ يَأْهِلِه َو لِئَالَّ  یْغِلَب اْلبَاطُِل َعلَ ي

 را راه تا یبفرست را یسك کي ديبا. ميداد یص نميند: ما راه حق را تشخيوامت مردم نگياء را فرستاد تا روز قيانب

 .مينكن گم را راه ما تا. بدهد نشان ما به

 :ݕ رمكامرب ايندبه و پ یدعا - ٣

َو  کبِ يَحبِ  یَت بِاْألَْمِر إِلَ يَأِن اْنتَهَ  یإِلَ «اء است. يت انبياز برش به هدايندبه پاسخ ن یقسمت از دعا نيا

»  َد َمْن َخَلْقتَهيَس « ݕ دم به حرضت حممديم تا رسيان بردي) قصه را به پا١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( کبِ يَنجِ 

َو َأْفَضَل َمِن « یده اهلين برگزي) هبرت١٠٤،ص٩٩(بحاراالنوار،ج»تَهُ يَو َصْفَوَة َمِن اْصَطفَ «ارشف خملوقات 

ْمتَُه «اء ين انبيآبرومند تر»  َرَم َمِن اْعتََمْدَتهكَو أَ « نين منتخبيلت تري) با فض١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( تَهياْجتَبَ  َقدَّ

غمرب ي) پ١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(  ک ِمْن ِعبَادِ نيالثََّقلَ  یلَ َو َبَعثْتَُه إِ «اء مقدم است. ياز مهه انب» کائِ يَأْنبِ  یَعلَ 
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اء يخ انبي) تار١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( کَو َمَغاِربَ  کقَ َو َأْوَطْأَتُه َمَشارِ «اسالم بر جن و انس مبعوث است. 

. به یگذاشت شيپار يرا ز ی. مرشق و مغرب عامل هستیغمرب ما را به معراج برديو پ یغمرب ما آورديپ یرا برا

 غمربيپ فشك کخا گرد به ها آسامن هكنيا یبرا: فرمود بردند؟ ها غمرب را به آسامنيگفتند: چرا پ ݠ امام سجاد

اَق «غمرب را به معراج برد. يبشود. خداوند پ کمترب ْرَت َلُه اْلُربَ ) براق ١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(َو َسخَّ

) ١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( کَسَامئِ  یَو َعَرْجَت بُِروِحِه إِلَ . «دبر معراج به را غمربيپ هك است یا لهيوس

غمرب به معراج رفت. ما يروح پ یكي »بُِروِحهِ «نجا يا :نديگو یم ها یبعض البته. یبرد ها غمرب را به آسامنيپ

. برد یباال م ار انسان هم برش یخدا پس. بفرستد هوا به را اميهواپ است توانسته حمدودش علم با برش: مييگو یم

 حلت یالت االرواح یعل و نياحلس یعل السالم«: مييگو یم هكنيا مثل. است یجسامن معراج. ستين یزيچ

 روح از ما مراد اما روح: مييگو یم یگاه. اند ش او بودهيه پك یو اجساد ݠ نيسالم بر حس ینعي »کبفنائ

 .بشود تو یفدا جسم نيمه یعني »الفداء له یروح«. است جسم

ْعب«غمرب يپ یوزريپ عوامل َتُه بِالرُّ دشمنان از آهنا  یعني) ١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( ُثمَّ َنَرصْ

 وهك رود، یم وهك قّله به یوقت آدم. ديترس یم امام از اما. نداشت یزيچ امام داشت یزيچ مهه شاه. دنديترس یم

ئِ  َحَفْفتَهُ  وَ «. ترسد یم هم باز اما است شيپا ريز غمرب يپ یعني) ١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( ليائِ كيمِ  وَ  َل يبَِجْربَ

دٍ  أَْجرَ  َجَعْلَت  ُثمَّ «. یردك امداد ها را به فرشته َهتُمْ  آلِهِ  وَ  هِ يَعلَ  کَصَلَواتُ  ُحمَمَّ  یفِ  َمَودَّ

. است نيا من مزد: گفت. ديشك ها زمحت غمربيپ: یگفت قرآن در ايخدا) ١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» کتَابِ ك

 خط در. ديباش داشته دوست را تيب اهل من از بعد ام آورده هك یقانون. است نيا من مزد. روم یا ميدن از رمدا

 اگر. رود یم خودمان بيج اش دهيفا اما. هست غمربيپ مزد نيا. خواست ینم مزد ما غمربيپ. ديباش تيب اهل

. رود یب راننده ميد. مزد به جينك بورع ام دهيشك هك یخط از رانندگان شام هك است نيا من مزد: گفت سيپل

 .است شاگرد نفع به خواندن درس خوب. یبخوان درس خوب هك است نيا من مزد: گفت معلم اگر

 :ݠ یعل یو معرف ݕامرب يپ ینيندبه و جانش یدعا - ٤

 یْبَن َأبِ  یُه َعلِ يأََقاَم َولِ «غمرب متام شد. ي) عمر پ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( اُمهياْنَقَضْت أَ  َفَلامَّ «

 َصَلَواُت اهللاِ«رد. كرا مطرح  ݠ طالبيبن اب یان عمرش علي) قبل از پا١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( َطالِب

َام َهادِ  یِهَام َو َعلَ يَعلَ  . باشند داشته رهرب کي ديبا یامت هر: ديفرما ی) قرآن م١٠٦،ص٩٩نوار،جبحاراال»(ايآِهلِ

نُْت كَمْن «ر خم فرمود: ي) در غد١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( َقاَل َو املََْألُ َأَماَمهفَ « امام اي غمربيپ اي رهربش حاال

 کيطالب است. آنوقت يبن اب یمن عل مرفته است قائم مقايمن را پذ یس رهربكفرمود: هر» َمْوَالهُ  یَمْوَالُه َفَعلِ 
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َواِل َمْن َواَالُه َو َعاِد َمْن  اللَُّهمَّ «. ندك یردن مكرشوع به صحبت  ݠ یصفحه در مورد حرضت عل

س با كرا دوست دارد او را دوست بدار و هر یس علكا هريخدا یعني) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( َعاَداه

هُ  ُرصْ َو انْ «بد است او را دشمن بدار.  یعل  ندك یرا نرصت م یس علك)هر١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(َمْن َنَرصَ

. نك خوار را او ندك یرا خوار م یس علك) هر١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(َخَذَلهُ  َمنْ  اْخُذْل  وَ «. نك یاري را او

 نينشجا هارون هك مهچنان. یهست من نيجانش تو یعل اي. ميهست درخت کي از تو و من! یعل اي: ديگو یم

من شهر علم  یا عليعه هست. يش تو وديه خدا به من داده پك یمتكعلم و ح یا عليبود.  یحرضت موس

گوشت تو گوشت من »  یَحلْمِ  کَحلْمُ « یا علي. یمن هست یتو وص یا علي. ین شهر هستي. تو درگاه اهستم

رفته يرد من را پذيس تو را بپذكهر » یِسْلمِ  کَو ِسْلمُ «است.  یكيخون تو و خون من »  یَدمِ  کَو َدمُ «است. 

م. يهست یكيده است. من و تو يشك ريمن شمش یشد روك بريتو شمش یس روكهر» یَحْربِ  کَو َحْربُ «است. 

امن با گوشت و خون من ادغام شده است. ي) ا١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( کَو َدمَ  کَامُن ُخمَالٌِط َحلْمَ يَو اْإلِ «

س از من به تو كچ يه»  َرِحم یْسبَُق بَِقَراَبٍة فِ يَال «و خون تو ادغام شده است.  شتامن با گويه اكمهچنان 

 شرتيب تو از اش س سابقهكچ ين هي) در د١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( نيدِ  یَو َال بَِسابَِقٍة فِ . «ستين تر کينزد

. رسد یتو نم یس به پاكچ يه یلتيضف چيه در) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(»َمنَْقبَة یفِ  ْلَحُق ي َال  وَ «ٍ. ستين

ُسولِ  َحْذوَ  ُذوحيْ « َام  وَ  ِهَام يَعلَ  اهللاُ یَصلَّ  الرَّ . یگذار یرسول م یپا یت را جاي) پا١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(آِهلِ

 .ینك یم عمل را من دستورات مو به مو

 : امامتريندبه و توجه به انحراف در مس یدعا - ٥

ْ «! تيب اهل از یوريپ جز. خواهم یرد. فرمود: من مزد نمكغمرب مردم را مجع ين مهه پيا حاال  َأْمرُ  ْمتَثَْل ي َمل

غمرب يه پكرا  یخط یعنيردند. كغمرب اطاعت نشد. امتثال ني) امر پ١٠٦،ص٩٩(بحاراالنوار،ج»  اهللا َرُسولِ 

ٌة «ردند. كور كت را يهستند. خط هدا یاده مهه ها ردند. امامكور كرده بودند آن خط را كم يترس ُة ُمِرصَّ َو اْألُمَّ

ردند و كند. اجتامع كور كت را يه خط اهل بك) امت مرص بود ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(َمْقتِِه ُجمْتَِمَعة یَعلَ 

َفُقتَِل َمْن «وفادار بودند.  یليردند. در خانه را آتش زدند. چند نفر قلكتار و مار 

منرب  ی) باال١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( یَمْن ُسبِ  یَو ُسبِ «شتند. ك) مهه را ١٠٦،ص٩٩وار،جالنبحارا»( ُقتِل

 را تيب اهل یها بچه) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» یأُْقِص  َمنْ  یأُْقِص  وَ «. ردندك ها  جسارتنياملومنريبه ام

ه زمان خلفا از ترس جانشان كبودند  یونيانقالب نهايا هستند، روستاها یها امامزاده در هك ها نيا. ردندك ديتبع
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 بود، ردهك سفارش مهه نيا) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» َهلُم اْلَقَضاءُ  یَجرَ  وَ «. ردندك یبعنوان ناشناس فرار م

 .شد نينچنيا

ت را از رهرب يون آمده است. انسانريه انسان دستش از دست پدرش بكو چهارصد سال است  هزار

 ین مهه سال مجهوريم بود. بعد از اكطاغوت دادند. طاغوت هزار و چهارصد سال حامعصوم گرفتند. به رهرب 

ه رهرب كم يديرا د شا خدا به ما داد. امام زمان عادل است. نمونه يیزهايچ کينده امام است. ينام یاسالم

ند. شد مكحا طور چه هك دميد را ها یجيبس بچه. شوند یم مكحا نديآ ی منيانقالب عادل است. مستضعف

 او منتظر ما هك یديخورش آن یعني. شدند ترسو ها شجاع و شدند شجاع ترسوها. ردندك فرار ها یطاغوت

نُْدِب ياُهْم َفلْ يَو إِ  ونَ كااْلبَ  کبْ يَفلْ «. ميديد یاسالم یمجهور در را اش شمع ميهست

 و حلقه نيتصادف ماش یه براكد. شام ينكد ناله ييايد. بينكه يد گريياي) ب١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(النَّاِدُبونَ 

 از هك ساهلاست یرهرب خط و معصوم خط هك ميبنشن هم دور دييايب د،ينك یه مياله گركفش و كطال و بچه و 

 .ستا شده خارج تيانسان دست

 بر اعرتاض یدعا یعني ندبه یدعا! طاغوت یها ومتكم: مرگ بر حييم و بگويمجع شو یعنيندبه  یدعا

د يه منتظر مصلح است، باك یآدم یومت حق! منتهكد. منتظر حيانتظار و ام یان و دعاجه یها طاغوت

. بله! ما منتظر دامين تابستان چرا هك لرزد یه منتظر تابستان است، زمستان نمك یسكخودش هم صالح باشد. 

 یالمپ کيد شب يم. اما بايم. ما در شب منتظر روز هستينكرا روشن  ید بخاريم. اما زمستان بايتابستان هست

 .شود ینم یو خال کم. انتظار خشينكرا هم روشن ب

 :ندبه و امامت صاحلان و اوصاف مصلح یدعا - ٦

ومت كنه ساز آن حيم. زمير تالش هم باشكم. اما در فيومت حق باشكر حكم. در فينكم ندبه يشو مجع

پنجم  کيه اآلن ك بده. شام ريفق آن به را پولت مقدار کي: ديگو ید ميايه بك یم. چون حرضت مهديهم باش

 .یده ینم هم را سوم کي موقع آن ،یده ینم

جاست ك نيم باشد؟ حسكه حاكجاست ك) حسن ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( نيَن اْحلَُس ياْحلََسُن أَ  نَ يأَ «

ْعَد بَ  َصالٌِح «. ستندين مكحا نيحس امام یها چرا بچه»  نيَن َأْبنَاُء اْحلَُس يأَ «م باشد؟ كه حاك

 وَ « رفتند؟ ها چرا صالح بودند،صالح  یگريپس از د یكيه مهه كني) با ا١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»( َصالِح

بِ  نَ يأَ « آمدند؟ یدروغ رهربان و ستندين یراست رهربان چرا » َصاِدق َبْعدَ  َصاِدٌق   َبْعدَ  ُل يالسَّ

بِ  ُة َبْعَد ريَ َن اْخلِ يأَ «اطل وصل شد؟ ب راه و شد ورك چرا خدا راه) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» ليالسَّ



)٦( 

 تو چرا جان یمهد: ديگو یم بعد ستند؟ين مطرح چرا جامعه یها ) خوب١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(ةِ ريَ اْخلِ 

تِ  اهللاِ  ةُ يَبقِ  نَ يأَ « ند؟ك یم چه ديايب هك ديگو یم را زمان امام ارنامهك بعد ؟یستين ةِ  ِمنَ  َختُْلو َال  یالَّ  اْلِعْرتَ

لَِقطِْع َدابِِر  ملَُْعدُّ ا نَ يأَ « ؟یستين چرا اهللا هيبق یا ) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(ةياْهلَادِ 

َقاَمةِ  املُْنْتََظرُ  نَ يأَ «. ندك یمر ظلم را قطع مك) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(الظََّلَمة  وَ  اْألَْمِت  ِإلِ

َزاَلِة اْجلَْوِر َو اْلُعْدَوان یَن املُْْرَجتَ يأَ «. ندك یم صاف را ها یجك) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» اْلِعَوج جور و »  ِإلِ

َخرُ  نَ يأَ «. برد ی مني از بنيره زمك یرا از رو نعدوا ) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» اْلَفَرائِض دِ يلِتَْجدِ  املُْدَّ

َعاَدِة املِْلَِّة َو  ريُ املُْتَخَ  نَ يأَ «. ندك یم زنده دوباره را است رفته نيب از هك یمستحبات و واجبات ِإلِ

 ِ  اسالم یشورهاك در. ندك یه فراموش شده است را مطرح مك یني) د١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(َعةيالرشَّ

 و است ردهك تصادف هك ینيماش مثل است؟ مانده یباق اسم جز یزيچ اسالم از خورد؟ یم اسالم به شيجاك

 .است نيماش نيا: ديگو یم ديايب سكهر اما. است نامنده یباق آن از زيچ چيه

 ُمِعزُّ  نَ يأَ «: ديگو ی؟ آنوقت مینكرا مطرح  یاسالم واقع يیايتا ب یجا هستكامام زمان  یا

 در شاه زمان ما یعلام چطور. نك زيعز را ائتياول ايب زمان امام یا ) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(»اءياْألَْولِ 

شورها هستند، در كه در ك یونيا مهه انقالبيردند. تو هم بكز يعز را نهايا آمدند انقالب یها بچه. بودند زندان

 ُمِذلُّ  وَ «. نندك یم ليذل و ندريگ یم را نهايا ها طاغوت یول. تپد یم حق بنام دلشان ها ا بچهيزندان هستند، در دن

» ربالكب املقتول بدم طالب نيا«. نك ليذل را دشمنانت ايب) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(»اْألَْعَداء

 .ري را بگنيا انتقام خون حسي) ب٢٩٧(اقبال،ص

فرمود: من در جامعه شام  ¨ . امام زمانیاما در جامعه هست یستيقربانت بروم. تو ن» انت یبنفس«

. دادند یم قورت را شام ظامل یها دولت مينك یم شام به ما هك يیامدادها نبود اگر. نمك یهستم و به شام دعا م

 شود یات است. مكن برينند. اكب وانندت ینم یاركا دشمن شام هستند يد و مهه دنيعه هستيش تا چند هك نطوريمه

 شود ینم عارش. ستين ربكمت هك یمهد حرضت. ندكن گناه چشم ديبا فقط! بله د؟يد را ¨ یمهد حرضت

م يشه باشيا شم اگر. مينك آماده را خودمان ديبا ما باشد؟ خار یپهلو هك شود یم عارش گل مگر. ديايب ما شيپ

 .ندك یشه عبور مينور از ش

 اتهكم و رمحة اهللا و بركيعل والسالم


