
)١( 

 دوران غيبت -  ̈ امام زمان

 ٧٥/١٠/٠٦تاريخ پخش: 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 اهلی انطقنی باهلدی و اهلمنی التقوی

 ران،يا یها انكم نيتر مقدس از يكی در ما. ننديب ین بحث را در شب تولد امام زمان ميز اينندگان عزيب

 ،یروحان برادران. هستند اقشار مهه از كه ميهست یخواهران و برادران مبارک حمرض در. ميهست مجكران مسجد

ان مقدس حضور دارند. موضوع بحثامن هم راجع به كن مي، زوارها مهه در اني، خدام مسجد، حمصلیهنگفر

 .باشد یامام زمان م

 :تشكر از سوادآموزان هنضت سوادآموزی - ١

ام يپ یاسالم یان گذار مجهوريز، بنياست كه امام عز یروز یهست. هفت د یامشب، شب هفتم د

د از يد باهنر پرچم هنضت را دست گرفتند. گرچه امشب من بايرا دادند و مرحوم شه یهنضت سوادآموز

 یزيچ یامام زمان است، ما از هنضت سوادآموز یم. اما چون بحث برايبگو یخدمات هنضت سوادآموز

 یكسان مهه از و رانيا رسارس در زمانيعز مهكاران و اريآموزش خواهران ی مهه از ديبا نجايا در فقط. مييگو ینم

سواد داشت،  یكه پنجاه درصد ب یرانيک گفتند، تشكر كنم. بحمداهللا اين چندسال به فرمان امام لبيا در كه

 سال چهل ريز كه ميكن یم دايپ را یمناطق ها ن ساليسواد دارد. از لطف خدا ما در ا یست و پنج درصد بياآلن ب

 و دخرتها از. كنم یم تشكر كنند، یم رشكت ها كالس نيا در كه یبرادران و واهرانخ مهه از. ندارد سواد یب

. ديكن حمبت آهنا به. ديكن كمک آهنا به. ديينگو متلک نديآ یم السك رس هك ینوسوادان به هك كنم یم تقاضا پرسها

 د باسواد باشند.يد. مهه بايخانه به آهنا كمک كن یكارها در

 :إمامداليل نياز به  - ٢

 مهان به. نمك صحبت امامت ی ل امامت و فلسفهيد راجع به دليبحث من بحث امام زمان است. من با

 را عقل فرد، اشتباه یبرا خداوند اگر. ميدار ازين امام به هم ليدل مهان به م،يدار ازين غمربيپ به ما كه یليدل

ه عقل در بدن دارد، مهان نقش را ك یقشرنه. دهد قرار را امام ديبا هم جامعه اشتباه یبرا پس. است قرارداده

ون هم داشته ريد در بيک الگو الزم است. آدم هرچه كه در درون دارد، بايجامعه  یامام در جامعه دارد. برا

 در ديبا پس. یشو یم گرسنه درون از. باشد آب ونريب در ديبا پس. یشو یباشد. مثالً شام از داخل تشنه م

ون ريد پاسخش در بيبا یه دارك یژن باشد. هر احساسيون اكسريد از بيس باپ یدار هير. باشد غذا ونريب
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 نيه كامل شود. مهكل دارد ين است كه انسان ميكه انسان در درون دارد ا يیزهاياز چ یكيوجود داشته باشد. 

دارد. پس ل به كامل يون غذا هست. مريل به غذا دارد و در بيون هست. مريل به آب دارد و آب در بيطور كه م

 هم باشد. یک وجود كامليد يبا

 هوس و هوا طبق بر یهركس را قرآن اتيآ نباشد امام اگر. ميخواه یح قرآن امام مي صحريتفس یبرا

 هم قرآن. خواهد یم استاد كتاب، كه طور نيمه. خواهد یم پزشک طب، كه طور نيمه. كند یم ريتفس خودش

: اسالم فقط حرف نديگو یم نباشد، امام اگر. ستين یتئور نيد كه نيا یبرا ميخواه یم امام. خواهد یم امام

. است یعمل. ستين یتئور ما نيد كه ميكن ثابت ديبا. است امام مييبگو ميبتوان هك باشد امام ديبا یسك. زند یم

 .هست هم اجرا قابل اما. ستين قانون

 یاسالم یمجهور در امام اگر. ميدار ازين امام به وحدت و متحدكردن یبرا د؟يخواه یچه امام م یبرا

 امام ما. شد وحدت عامل یاسالم یمجهور گذار انيبن امام. ديكش یسمت م يکسالم را به ا یسكهر نبود،

 ازين امام به یعلم مشكالت حل یبرا ما. ندك یريجلوگ مرج و هرج از و ندك ادجيا وحدت تا ميخواه یم

 ید، رساغ علداشتن یعلم لكمش هركجا ردند،ك ناركبر سال پنج و ستيب را طالبياب ابن یعل كه یزمان. ميدار

 یعلم مشكالت حل یبرا ما. بودم شده هالک من نبود، یعل اگر: گفت دوم ی فهيخل بارها. رفتند یم ݠ

 .است امامت ی ل فلسفهينها دليم. ايهخوا یم امام طاغوت رش از نجات یبرا. ميخواه یم امام

» تِمُ خيْ ْم كَو بِ  اهللاُ َفتََح  مْ كبِ «. است خدا با ضيف اسطهو نكهيا یبرا ميخواه یامام م

 قيطر از رساند، یم مردم به را یريهرخ خدا هك ميدار جامعه ارتيز در) ٦١٥ ص/٢ ج/هيالفق رضهحيال (من

ساده است. انسان  یق وليعم. ستين هم سخت حال نيع در كه است یا ساده یها انيب نهايا. رساند یم امام

 حل یبرا. خواهد یم وحدت عامل جامعه،. خواهد یم پزشک طب،. خواهد یم مفرس قرآن. واهدخ یالگو م

 با را شيكارها یرسان ضيف در خدا. دارند چشم ها امت به ها طاغوت. ميدار ازين امام به یعلم مشكالت

 .است نيا امام نقش. دهد یم انجام واسطه

 إمام:چگونگی انتخاب  - ٣

 -١م. يچ كدام را قبول نداريه ما هكپنج نوع است  یا رهربيد؟ در دنياب كنحاال چطور امام را انتخ

است؟ چه  یچه كس یم: امجاع روييه مهه قبول دارند. به قول آخوندها امجاع باشد. بگوكم: هركس را ييبگو

ت يت گفت. به اكثريم: هركس را اقلييبگو - ٣ت گفت. يم: هركس را اكثرييبگو - ٢را مهه قبول دارند.  یسك

 م.ين مورد ششم را قبول داريما ا - ٦هركس كودتا كرد.  - ٥عهد كردند. يهركس را ول - ٤م. يار نداشته باشك
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 مردم ی چ وقت مههيه هكن است ياشكال دارد. ان هم ا يکن مورد يه مهه او را بخواهند. اك یسكآن 

 چيه. باشند داشته دوست را من مردم ی مهه هك كن یكار ايخدا: گفت یموس. ندارند نظر اتفاق نفر کي یرو

ک نفر يست. راه حل است. اگر پنجاه و يت راه حق نين امكان ندارد. اكثريفحش ندهد. ا من رس پشت كس

 بر ليدل نفر کي و پنجاه است؟) الف(با حق: يیبگو یتوان یگفتند: (الف) و چهل و نه نفر گفتند: (ب) م

 ی. مثالً برااورديب ونريب بست بن از را او كه است نيا یبرا قرعه. است قرعه مثل تياكثر. ستين تيحقان

 به قرعه اگر. ميبكش قرعه ميخواه یم ما: نديگو یم هم ها م. پنج نفر از خانميدار یاطيچرخ خ يک یشكقرعه 

 یجلو یعني. دهد یم نجات بست بن از را ما قرعه نيا. است نيا با حق كه ستين نيا شيمعنا درآمد، یكي نام

داشته باشد.  یاطيقرعه به نامش افتاده است، دو چرخ خ هك یسك آن است نكمم موقع يک اما. دريگ یم را دعوا

 ست، راه حل است.يت راه حق نيپس اكثر

ند يايب یتياقل يکل يگران است. به چه دليع حق دييت تضي راه حق و راه حل تفاوت وجود دارد. اقلنيب

. ندارم قبول را اش ور است. من آقا را قبول دارم. اما آقازادهز یعهديند. ولريرسنوشت جامعه را بر عهده بگ

ش نامز باشد؟ شام چه كاره يزاده پآقا من از بعد: ميبگو دارم حق شدم، مسجد يک نامز شيپ بنده اگر حاال

 هك ستين جنگل قانون. ستين درست یعهديول. باشند نداشته قبول را شام ی د مردم آقازادهي؟ شایهست

 .ميندار قبول را ها نيا از چكداميه. باشد عهديول باشد، شرتيب زورش سكهر

 :خدا بايد امام را تعيني كند - ٤

 ،)٣٠/بقره( »َفةً يَخل اْألَْرضِ  یفِ  جاِعٌل  یإِنِّ «: ديگو یم قرآن. كند ينيتع را امام ديبا خدا: مييگو یما م

 َو َرُسوُلُه َأْمرًا َأْن هللاُ ا یَقَض  إِذا ُمْؤِمنَةٍ  ال وَ  ْؤِمنٍ ملُِ  انَ ك ما وَ « است نيا اش هيآ. نمك یم انتخاب خودم یعني »یإِنِّ «

را  یكي) اگر خدا ٣٦(احزاب/» ناً ي َو َرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضالالً ُمبيْعِص اهللاَُة ِمْن َأْمِرِهْم َو َمْن ريَ وَن َهلُُم اْخلِ يك

 تاج كه داند ی). خدا هبرت م١٢٤(انعام/» َعُل ِرساَلتَهُ جيْ ُث ي َأْعَلُم َح اهللاُ«ی نكنند.  فضولنيانتخاب كرد، مؤمن

م: يرده باشند. گفتكون را روشن يزير تلوياز افراد د ین است بعضكگذارد. ممب یكس چه رس بر را امامت

 الگو چون م،يخواه یم. امام ميقه راجع به اصل امامت گفتياست. چند دق ¨ امشب، شب تولد امام زمان

 امام. ميخواه یم عامل چون ميخواه یم. امام ميخواه یم یواقع مفرس چون ميخواه یم امام. ميخواه یم

 رش از را ما امام. ندك یم حل را التكمش امام چون ميخواه یم امام. ميخواه یچون وحدت م ميخواه یم

 :ميگفت. است امامت ليدل ها نيا. است خدا با ضيف واسطه چون م،يخواه یم امام. دهد یم نجات طاغوت

 .ميندار قبول را ها چ كدام از راهيه هكا پنج راه است يدر دن م؟يكن ينيتع را امام چگونه
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 :بت در خودمان استيعلت غ - ٥

 ی فهيه وظكم ينيد ببيبا ¨ صحبت كنم. راجع به امام زمان ¨ راجع به امام زمان یمقدار خواهم یم

ه شعبان هرسال مين چون. زنم یم را یحرف يک شعبان مهين هرسال من ست؟يچ ست،ين امام كه یزمان در ما

 راركت ونيزيتلو در را حرف نيا من هك است سال هفده. نمك یم راركت را حرف نيا هم من شود، یتكرار م

 وصل را یالمپ ابانيخ در و ديآ یم دولت هك دينك فرض: گفتم. زدم یمثال يک شيپ چندسال من. نمك یم

نند، المپ دوازدهم وصل كازده المپ را بشي اگر. نندكش یم را ها المپ سنگ با و نديآ یم ها بچه. ندك یم

ازده يطالب را شكستند. امام حسن را شكستند. اگر يابن اب یت را نصب كرد. عليازده چراغ هداياست. خدا 

اقت رهرب معصوم را يل در خودمان است. ما لكت را شكستند، اما المپ دوازدهم وصل است. مشيچراغ هدا

 اقتيل هكنيا به برسد چه تا نداشتند را یمطهر و یهبشت اقتيل ما ی از افراد جامعه ی. اول انقالب بعضميندار

 يکد. هر روز رينفر پست بگ يک یه هردو سه روزكبرسد  يید به جايداشته باشند. جامعه نبا را ¨ زمان امام

چ كدام يه هك بفهمند هم بعد. شود سيير نفر يک باريك روز چند هر. ندك یه جامعه را اصالح مكد: ينفر بگو

 را باشد.يه پذكند كرشد  ید طوريجامعه را درست نكردند. جامعه با

 :بتيفه ما در زمان غيوظ - ٦

اطاعت از  - ١م؟ يست، چه كنيست؟ حاال كه امام زمان نيچ ¨ بت امام زمانيما در زمان غ ی فهيوظ

م يث داريد. حديبت من به جمتهد عادل رجوع كنيزمان غنامه دادند كه در  ¨ نان او؛ خود امام زمانيجانش

را رد كرده است و  یحرف جمتهد عادل را رد كند، انگار حرف حرضت مهد یاگر كس» نايهم َكًرادً ُ عليَاًرادً ُ َعل«

فه ما اطاعت از جمتهد عادل است. ي وظنيهركس حرف امام زمان را ردكند، حرف خدا را رد كرده است. اول

 در. خوانند یم ندبه یدعا مجعه روز در ها یلينجا مسجد مجكران است. خيهداف امام زمان؛ اشناخت ا -٢

 ،ینك یم مار و تار را ها طاغوت و يیآ یم هك یسك یا : ديگو یست. ما آمده زمان امام فيوظا رشح ندبه یدعا

حكومت  به را مستضعفان كه یكس یا  یهست جاك) ٢٩٧ ص/األعامل إقبال( »اءِ ياْألَْولِ  ُمِعزُّ  نَ يأَ « ؟یهست كجا

ا ين خدا با تو احيد كه یسك یا یهست كجا) ٢٩٧ ص/األعامل إقبال( »نيالدِّ  َمَعاِملِ  يیُحمْ  نَ يأَ « ؟یرسان یم

: ديگو یم ندبه یدعا. نندك یم هيگر و روند یم ندبه یدعا به و ستندين یانقالب هك ميدار آدم یليخ ما. شود یم

 .كرد مار و تار را ها طاغوت هك است نيا یكي .كاردارد چند زمان امام

 است ممكن حاال. ميدار نيد ما ی ن ندارد، وجدان كه دارد. احلمدهللا مههيحرضت عباس گفت: اگر آدم د

 مار و تار را طاغوت ینيمخ امام ايآ: ميگو یم ها نيد یب آن به. باشند ونيزيتلو یپا هم نيد یب آدم نفر چهار هك
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 امام به كه يیها ا نكرد؟ آنين خدا را احيد ینيا امام مخيكومت نرساند؟ آح به را نيمستضعف ینيمخ امام ايآ نكرد؟

 و فرستادم را ام بچه بنده اگر چون. كرد نخواهند كمک هم زمان امام به قطعاً  نكردند، كمک انقالب و ینيمخ

 نامرد عالمت ست؟يچ مرد عالمت. یزن یم هم من گوش در ميايب هم خودم اگر ،یزد گوشش در شام

 ظهور زمان امام یا ظهورک!  یا حجة ابن احلسن عجل عليد: ي؟ هركس با انقالب هست حق دارد بگوستيچ

 بردارد، را شاه خواست یم هك امام به چقدر. ايب زمان امام: يیگو یم حاال هك یكرد چه انقالب یبرا تو. نك

؟ از المپ یس اطلس بروانوياق در یخواه یم الحا كه یرفت جهريش ات خانه حوض در بار چند ؟یردك کمك

 احلسن ابن حجة اي ستند،ين یانقالب كه يیآهنا. كند طلوع ديخورش يیگو یكه حاال م یچقدر نورگرفت ات خانه

 به راجع هك را يیها كتاب متام هك باشند هم یافراد است ممكن حاال. نديگو یم دروغ. ندارد شهير و هيما شانيها

ن است كه اهداف را يفه اول ايبه متام مستحبات عمل كنند. اما وظ و باشند كرده مطالعه ،است زمان امام

 ست؟يم. هدف امام ما چيبشناس

 :انتظار یمعنا - ٧

 نيماش در ها مجعه. بودم شانيا زبانيم كه ردمك یم افتخار من و آمد یبه قم م یچند ماه یمرحوم مطهر

 مرحوم! یقرائت: گفت م،يرفت ی منيدر ماش كه روز يک. ميرفت یم نهترا به ميقد جاده از و مينشست یم شانيا

 يک یبرا فقط عامل يک ها وقت یهگا چون. آمد خوشم یليخ مثال نيا از من. است زده يیبايز مثال يک راشد

 یبرا مثال يک شانيا. كرد یم صحبت ويراد در راشد مرحوم: گفت شانيا. دريگ یم ادي را حرف املثل رضب

 یكيه در تاركست ين نيش ايد بزند. اما انتظار صبح معنايم كه خورشيصبح هست منتظر ما: گفت و زد نزما امام

 ديبا است زمان امام منتظر كه یكس. كنند ید را دارند، المپ هم روشن ميخورش انتظار كه مردم ی م. مههينيبنش

د. در انتظار شو یم درست زيچ مهه و ديآ  یم آقا انشاءاهللا: مييبگو دينبا. بزند یكار يک به دست هم خودش

 ست.يردن نكسكوت  یبودن به معنا ی. در انتظار مهدیخ بزنيست كه در زمستان ين معنا نيتابستان بودن به ا

 ستيدو و هزار زمان امام چطور نديگو یم: گفتم. بود ابرو مثال زدم، زمان امام یبرا من كه يیها از مثال

ما هشتاد سال  یان دارد؟ گفتم: بله! ابروكام یزيچ نيچن مگر است؟ لهسا چهل افهيق در یول است ساله

 اما. مينك یوتاه مكو ما آن را  شود یمقدار بلند م يکبار يكابرو هر چند وقت  ینارهاكه ثابت است. اما كاست 

 اگر. ندما یم مژه مثل یمهد حرضت اما. هست ابرو یمو مثل ما حتول و يريتغ. بامند ثابت مژه هك خواست خدا

 برگ. برد یم نيب از هم را نفر يک گوشت و پوست و دارد یک نفر را نگه ميست و گوشت پو بخواهد خدا
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 مهم هدف شناخت. زاندير یدرخت را هم در زمستان م يکدارد و برگ  یم نگه سبز زمستان در را درخت يک

 .است نيد اءياح هدف ست؟يچ طاغوت با مبارزه از هدف. است

 :اتكاخت زت پرديامه - ٨

 حرضت هك بدانند دهند، یكه زكات مالشان را نم یحرف تازه بزنم. كسان يکات كز یبرا خواهم یم

 را حج ما: نديگو یم افراد از یليخ. است نيد جز زكات. دينزن چانه. كشم یم را شام من است گفته یمهد

حج  یكه برا یاتي. متام رواميده یمن را زكات اما. ميبرو هكم به كه ميگذار یم پول سال دوازده. ميدار قبول

ه يچند پا یاسالم رو یم كه بنايث داريدارد كه حج ندارد. حد یزيزكات هم هست. اما زكات چ یهست، برا

ْسَالُم َعلَ  یُبنِ «فرمودند:  ݠ است. امام باقر َالِة َو الزَّ  یَمخٍْس َعلَ  یاْإلِ ْوِم َو اْحلَجِّ َو اْلَوَال كالصَّ نَاَد يَملْ  ِة وَ ياِة َو الصَّ

: ديگو یم كه یاتيروا آن ی مهه. است مورد چند اسالم یبنا) ١٨ ص/٢ ج/یافك( »ةِ يبِاْلَوَال  یُنودِ  َام ك ءٍ  یبَِش 

 او به مردن حلظه نرود، حج یكس اگر ميدار. هست هم زكات نيد عمود: ديگو یم. است نامز نيد عمود

 اي ،یبرو ايدن از ها یودهيد مثل يا باي؟ ی. چرا نرفتیروب حج به یتوانست یم. یبود احلج واجب تو: نديگو یم

 او به ندهد، زكات یكس اگر. ميدار هم زكات مورد در را ثيحد نيا مثل. یبرو ايدن از ها یحيمس مثل ديبا

 .یبرو ايدن از ها یحيمس اي ها یودهي مثل ديبا. یستين مسلامن تو: نديگو یم

ات كا من به حج و زيا من را برگردان. خدايد: خدايگو یم مرگ ی ه انسان در حلظهكدر قرآن آمده است 

 نَ يالَّذ« است نيا زمان امام یكارها از یكي. است ها ندادن زكات یبرا نرفتن حج یدهايهتد متام. آورم یامن ميا

الةَ  َأقاُموا اْألَْرضِ  یفِ  نَّاُهمْ كمَ  إِنْ  »  عاِقبَُة اْألُُمورِ كِر َو هللاِِنْ َو َهنَْوا َعِن املُ  اَة َو َأَمُروا بِاملَْْعُروِف كا الزَّ آَتوُ  وَ  الصَّ

 امام زمان را قبول دارند. یعه و سني) ش٤١(حج/

 به راجع ها یسن كه هم يیها امام زمان نوشته شده است. كتاب یش از هزار نوع كتاب راجع به زندگيب

، نام امام زمان در كنار اسم دوازده امام یبرو نهيمد مسجد به هك هم االن. است اديز اريبس اند، نوشته زمان امام

 قبول را ما ی كه امامان دوازده گانه یسانكغمرب فرمود: خلفا بعد از من دوازده نفر هستند. يآمده است. چون پ

 بر یخاك هر. شدند نفر نه جمموعاً  هك ردندك ادغام عباس یبن از نفر چند با را هيام یبن از نفر چند نكردند،

 از بعد یخلفا: فرمود غمربيپ هك ميدار ثيحد صديس ست،يدو حدود. شود ید، دوازده نفر نمننك یم رسشان

 .هستند نفر دوازده من
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 :ميداشته باش ید آمادگيومت امام زمان باكح یبرا - ٩

ظِْهَرُه يلِ «ه سه بار در قرآن تكرار شده است. ين آي؛ ایآمادگ - ١ست؟ يما در زمان امام زمان چ ی فهيوظ

 گورباچف به امام یوقت. خواهدگرفت را ايدن اسالم هك است نيا هم آن ی ) ترمجه٣٣(توبه/» لِّهِ كِن يالدِّ  یَعلَ 

 ینگذشت كه شورو یرياز كجا خرب دارد. د امام: گفتند یم. شود یم یمتالش یشورو: گفت و نوشت نامه

 را ايدن اسالم: ديگو یآن مرق. دارد خرب بيغ از هم خدا. دارد خرب بيغ از خدا ی شد. اگر بنده یمتالش

 ِرهَ ك َلوْ  وَ « ،»لِّهِ ك نِ يالدِّ  یَعلَ  ظِْهَرهُ يلِ «. شد خواهد ليتشك یاسالم حكومت نيزم كره متام در. خواهدگرفت

 یم. آمادگيداشته باش ید آمادگيومت امام زمان باكح ی) گرچه كفار ناراحت بشوند. برا٣٣(توبه/» نَ وكاملُْْرشِ 

 ظهور منتظر كند، یم یكه كالهربدار یظهور امام زمان الزم است. مسلًام تاجر یبرا یاخالق ی، آمادگیفكر

ستند. ما اگر ينتظر امام زمان نم نند،ك یم انتيخ و یبدكار ،یفروش كم ،یكار كم هك یسانك. ستين زمان امام

است. هنوز امام زمان به امام زمان  یف ما دعاياز وظا یكيم. يد حواسامن را مجع كنيم بايواقعًا منتظر هست

. خاست یبرم خود یجا از احرتام ی نشانه به رضا امام شد، یمتولد نشده بود. هر زمان نام امام زمان برده م

 فراموش را شام من یعني) ٤٩٥ ص/٢ (احتجاج/ج» مْ كرِ ك لِذِ نيَ َو َال َناِس «م يد. داركن یم دعا ما به هم زمان امام

 هيادع و دعاها مشمول را ما ايخدا: گفت یش ميدر دعاها یاسالم یمجهورگذار  انيبن امام حرضت. كنم ینم

 ديبا ما. كنم یمن به شام دعا م یعني» مْ كرِ كلِذِ  نيَ َناِس  َال  وَ « است نوشته یا نامه در زمان امام. بده قرار زمان امام

 كه یكس یا یهست كجا: مييگو یم ندبه یدعا در. دريگ یم را شهدا خون انتقام زمان امام باالخره. ميكن دعا

 خداوند كه ميدار ثيحد) ٨ ص/٢ ج/یافك( »یَأْعَدائِ  ِمنْ  بِهِ  َأْنتَِقمُ  وَ « ؟یريبگ را نيحس امام خون انتقام و يیايب

 یأمال( »یُحُدودِ  ُحتَْفظُ  وَ  ینِ يدِ  َقامُ ي بِهِ  وَ «. مريگ یم انتقام دشمنان از ¨ی مهد توسط من: ديفرما یم

. شود یم یعمل زمان امام توسط است، نشده عمل آن به كه خدا یها م از قانونداك) هر ٦٣١ ص/صدوق

 .ستين قبول تيوال یب نامز. است حرضت به وابسته ما اعامل یقبول

ران نامز بخواند، انگار كنار كعبه نامزخوانده است. مراجع ما به كنار مسجد مجكه در ك یسكم يث داريحد

 تيآ مرحوم. آمد یران مكما به مسجد مج یاسالم یان گذار مجهوريبن . حرضت امامآمدند یمسجد مجكران م

 م.يشق بورزع زمان امام به ديبا ما. آمد یم رانكمج مسجد به هم یبروجرد یالعظم اهللا

د يدشد. پرسش زيه شهكنوه داشت  يکن ين العابديبگذارد. امام ز یهركس پرس دارد اسمش را مهد

 به خدا اگر: گفتند خراسان استان یها د شد. متام زنيهم شه يیحيبود.  يیحيد يد شد. پرس زيه او هم شهكبود 

 ها خانه ی مهه در. ميگذار یم يیحي را خود فرزند اسم ما شتك را يیحي هك یطاغوت چشم یورك به بدهد، پرس ما
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 تا. ذارمگ ینم یهدم را خود ی بچه اسم گريد من. است یمهد من برادر ی بچه اسم: ديينگو. باشد یمهد يک

 امام آنوقت. ديندار قبول را ها نيا چطور. مريگ ینم پلميد گريد من دارد، پلميد برادرم چون: یا گفته حال به

 یگاه. دهم یم صدقه زمان امام یسالمت یبرا: دييبگو دادن صدقه موقع یحت. كند یم ینيسنگ شام بر زمان

 ديبا آدم. كند ی، او هم به شام دعا میشان صدقه داديا یسالمت یراب شام یوقت. دارد یم نگه شام توسط را او خدا

امام زمان  توسط خدا هك ميدار تيروا. كند یم دعا ما حق در او. بدهد قرار زمان امام یدعا مشمول را خودش

 دارد. یقهرش را از شام برم

 نين. ببكه امن نگاياه هيمهسا به. است رانيا یاسالم یمجهور كشورها نيتر خوشبخت نيزم ی كره یرو

 دانشكده در دزفول یها ن موشکياز ا یكيم. اگر ينشد یم و روانيديهستند. ما هشت سال جنگ یدر چه فالكت

وجب خاک  يکم و يديجنگ سال هشت ما. شوند یم یروان روانشناس دياسات فتد،يب یهركشور یروانشناس

 امام زمان بود. ینها مهه از دعاهايم. ايبه دشمن نداد

 :آن حرضت یامام زمان و دعا برا توسل به -١٠

ُزَبِر كَعتِنَا اْلَعاَهَة َو َجَعَل ُقُلوَهبُْم يَعْن ِش   َقاَم َقاِئُمنَا َأْذَهَب اهللاُ إَِذا«م يت داريروا ݠ نياز امام حس

َة َأْرَبعِ ياْحلَدِ  ُجِل ِمنُْهْم ُقوَّ َة الرَّ (خصال » ِض َو َسنَاَمَهااَم اْألَرْ كوُنوَن ُح يك َرُجًال َو نيَ ِد َو َجَعَل ُقوَّ

 توسل. باشد زمان امام یبرا ما یارهاك متام. شود یم برطرف شام غم زمان امام توسط) ٥٤١ ص/٢ صدوق/ج

 مهم یليخ زمان امام به دنيورز عشق زمان، امام یبرا دادن صدقه زمان، امام یبرا خواندن نامز زمان، امام به

 را سامت یدعا هم ويراد. گذارد یامام زمان را م یه دعاكست ن ايون ايزيخوب تلو یاز كارها یكي. است

 را آن از تيب دو مجعه هر ونيزيتلو اگر هك است شده گفته زمان امام وصف در یاديز یشعرها. ندك یم پخش

: مييگو یه مكن است يا م،يده یم زمان امام به كه يیها سالم از یكي. ميدار شعر سال چهل تا ند،ك پخش

َالمُ « َالمُ  َتْقنُُت  وَ  یُتَصلِّ  نيَ حِ  يکَعلَ  السَّ َالمُ  َتْسُجدُ  وَ  عُ كَترْ  نيَ حِ  يکَعلَ  السَّ َالمُ  َتْستَْغِفرُ  وَ  َحتَْمدُ  نيَ حِ  يکَعلَ  السَّ  السَّ

ُ كتُ  وَ  ُهتَلُِّل  نيَ حِ  يکَعلَ  َالمُ  ربِّ ْ  وَ  ُتْصبُِح  نيَ حِ  يکَعلَ  السَّ  بر سالم) ٤٩٢ ص/٢ ج/یطربس (احتجاج» یِس ُمت

ت، يت، سالم بر الاله االاهللا گفتن هايت، سالم بر قنوت هايت، سالم بر سجده هايت، سالم بر ركوع هايهاامزن

 انيبن نسبت. ميديرس زمان امام به م؟يديرس زيچ چه به یاسالم حكومت با ما. است زمان امام به ها ن سالميا

َن َأْبنَاُء ي أَ نيُ َن اْحلَُس يَن اْحلََسُن أَ يأَ «د است. يک المپ به خورشيمثل  یبه حرضت مهد ،یاسالم یمجهور گذار

بِ ي َصالٌِح َبْعَد َصالٍِح َو َصاِدٌق َبْعَد َصادٍِق أَ نيِ اْحلَُس  بِ يَن السَّ ُموُس يِة أَ ريَ ُة َبْعَد اْخلِ ريَ َن اْخلِ يِل أَ يُل َبْعَد السَّ َن الشُّ

 )٢٩٧ ص/األعامل (إقبال» الطَّالَِعةُ 
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 مهه نيا با چندسال نيا در م؟يشد یم كرده بود، ما چه ميخدا ترسبود كه  یاگر خط حكومت خط

 تكان خورده يک م؟يردك یم ارك چه زلزله و ليس ترور، ،نيمنافق با م؟يردك یم ارك چه جنگ و تورم ،یگرفتار

شه يمه یشه برتر هستند. جانبازان ما در وزنه برداريمه یعلم مسابقات در ما یستانريدب یها بچه. ميخورد

. رمكمتش: نديبگو نبودند حارض هك بودند خودباخته نقدريا ما یستانريدب یها ا هستند. بچهيرمان دنقه

 اول نفر یميش ک،يزيف وتر،يكامپ مسابقات در. كردند كشف را خودشان ها نيمه اما! یمرس: گفتند یم

 .شوند یم

 :¨ ار امام زماني یها یژگيو -١١

ْعَمْل بِاْلَوَرِع َو َحمَاِسِن ينْتَظِْر َو لْ يوَن ِمْن أَْصَحاِب اْلَقاِئِم َفلْ يك َأْن َمْن ُرسَّ «م كه امام صادق فرمود: يدار

 حرم در. باشد اخالق خوش ديبا باشد، زمان امام اري دارد دوست هركس) ٢٠٠ /صیبة نعامني(الغ» اْألَْخَالِق 

سال است.  یلي؟ گفتم: خیهست ه طلبهك! چندسال است یقرائت ینفر آمد و گفت: آقا يکبودم.  رضا امام

 شاگرد هك یسك یعني طلبه. كند ینم فرق نپوشد لباس اي پوشد یلباس م یبه من كرد و گفت: طلبه وقت ینگاه

 یه وقتكه است شد حال به تا. برد یم لذت د،يد یم را ارانشي هروقت یعل حرضت: گفت. است زمان امام

 ما از یمهد حرضت كه خواهد یم دملان فقط ما! نه: مگفت بربد؟ لذت كند، یبه تو توجه م یحرضت مهد

 هروقت كه كن یكار. برد یم لذت ديد یم را خود اراني طالبياب ابن یعل هروقت: گفت. نباشد یناراض

ن كه مثل يم. با اي. ما در انتظارش هستیداد یمهد ما به ايخدا. بربد لذت كندف یم نگاه تو به یمهد حرضت

 است داده غاميپ ما مراجع به یمهد حرضت بارها. ميكن ی، اما ما از نورش استفاده مد در پشت ابر استيخورش

 یكس. ميا ه ديد خودمان به كمک در را زمان امام یبيغ دست ما. كنم یم حل را شام كار من ديكن حركت شام كه

به من  یلم امام عليه در فيگر نقش معاوينگرفته باشد. باز یزير از امامان ما چكباي عمرش طول در هك ستين

 ديبا من و ميگرفت یم را نيصف جنگ ی ه در آن فلز بود. صحنهكده بودم يپوش یگفت: در بندرعباس لباس چرم

 یتوجه يکا يدر ته مهان از. شوم یم غرق دارم دميد. شد قفل يیجا به من یپا و رفتم آب در. رفتم یم آب در

برگردد.  یطول عمرش به امامان ما توسل بكند و دست خاله در كست ين یباره باال آمدم. كسيكدا كردم. يپ

شه از ما خشنود بگردان و ما را از يمه یاجدادش قلبش را برا یمادرش و به آبرو یاو و به آبرو یا به آبرويخدا

ث ينه سازان حكومتش قراربده. حدينش و زمي به حقش، منتظرنيا ما را از عارفيارانش قرار بده. خداين يهبرت

 ناراحت ما از زمان امام هك ميباش ردهك یارك است نكمم. نديب یشام را م یه امام زمان هرهفته كارهاك ميدار

 .بفرما ليتبد حسنه به را ما ئاتيس ايخدا. بفرما مرمحت را گناهان جربان و توبه قيتوف ايخدا. باشد شده

 اتهكم و رمحة اهللا و بريكوالسالم عل


