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 ندبه ی، رشح دعا¨ امام زمان

 ش١٣٧٣ / ١٠ / ٢٩پخش:  خيتار

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل

 :دهد یانجام م ¨ ه امام زمانك يیارهاك - ١

 کي ميخواه یم ميمه شعبان هستيم. چون در آستانه نيز در پادگان هستيان عزيدانشجو کحمرض مبار در

 یه دعاكن است يا یاسالم یات نظام مجهوركاز بر یكيم. ينكصبحت  ¨ یت مهدحرض به راجع یمقدار

 .است شده ما فرهنگ یعني. خوانند یاز جاها م یليباب شده است و خ یحرضت مهد

 دوم. است طاغوهتا حمو یكي. ندك ارك تا چهار ديبا امام نه؟ اي ندك ومتكح تواند یم ¨ زمان امام

انوس هم يرد در اقكدر استخر شنا  یسكقانون قرآن است. اگر  ی. سوم اجرااست نيمتق به دادن تيمسئول

رد، كطاغوت را حمو  امام اگر. ردك حمو را طاغوت یاسالم یمجهور انگذاريبن شاگردش. ندك شنا تواند یم

د. اگر نكب را ارك نيا تواند یم هم او داد تيمسئول نيمتق به آمد امام اگر. ندك یم حمو را ها هم طاغوت یمهد

 آن نمودار تواند یم ما انقالب نيبنابرا. ندكب را ارك نيا تواند یار آورد او هم مك یامام آمد قانون قرآن را رو

 .باشد انقالب

 ثابت سال هشتاد ابرو یمو نشود؟ ريپ و ندك عمر سال ستيدو و هزار نفر کي هك شود یم چطور

 را مو کي گوشت کي و پوست کي در تواند یه مك يیخدا .است يريتغ حال در دائامً  رس یمو کي یول. ماند یم

انساهنا را از  یدارد و باق نگه ثابت را انسان کي تواند یم خدا مهان دهد، قرار يريمتغ را مو کي و دارد نگه ثابت

  بربد.نيب

 :¨ زمان امام بر ها نزول فرشته - ٢

 با مهه ديآ یه مكم امام يت داريروا ند؟ك یم چه یعلم یها رشفتين پيه با اكن است يگر ايد مسئله

 او ارياخت در را شان ختصص و مغزشان و خودشان. نديآ یم دسته دسته. آورند یم امنيا و نديآ یم شان ختصص

و طرفدار شاه بودند. خودشان  هشا ديجاو: گفتند یم هك یافراد مهان. آمد امام هك یوقت مثل. دهند یم قرار

ست. رابطه ما با امام دعا است. امام يل نكن مسئله مشيمام گذاشتند. بنابراا ارياخت در را شان آمدند و ختصص

ُل «: ديفرما یم قرآن: فرمود ݠ باقر امام. نديب یما را م یارهاكدو بار  یكيهر هفته  وُح  ةُ كاملََْالئِ  َتنَزَّ  َهايفِ  َوالرُّ

ِْم ِمْن  نِ بِإِذْ   نازل غمربيپ بر غمربيپ زمان ها فرشته. شوند ی منيرد زمه واك) شب قدر مهه مالئ٤قدر/»(لِّ َأْمرٍ كَرهبِّ
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 و ها خصلت متام هك شوند وارد یآدم بر ديبا. شوند ینم نازل هك اباهنايب بر هم االن. بودند او مهامن و شدند یم

. مينك یم استفاده ¨ زمان امام از ما. باشد داشته را ها فرشته یزبانيم اقتيل تا. باشد داشته را غمربيپ اخالق

. مينك یم استفاده او حرارت از و نور از اما هست ابر پشت. مينك یم استفاده ابر پشت ديخورش از هك یمهانطور

 المپ من: فرمود. اندندكش را مهه و زدند مردم. ردك وصل المپ تا ازدهي خداوند م؟ينيب ینم را او چرا

 .ديشو آدم تا نمك ینم وصل را یدوازدمه

 :ندبه یدعا - ٣

را  یسكه هر كنيم؟ به خاطر اينكه يه است. حاال چرا گريگر یم. ندبه به معنيندبه دار یبه نام دعا يیدعا

 شورش و سوزش یسكهر چون ندك ینم هيگر سكهر حاال. مينك یم هيگر و ميرو یم، دنبالش ميه دوست دارك

نطور نگاهت يمه ست؟يچ شهوت: يیبگو ساله ده پرس به. خواهد یم بلوغ یزيچ هر. است شعورش بمقدار

 بالغ یمهد به نسبت ما. است نشده بالغ هنوز چون. ندك یم عوض اكآالس کي با را عروس تا هزار. ندك یم

 اگر. ستيچ هكم هك داند یم چون. رود یم ادهيپ فرسخ هشتاد رود، یم هكم به یوقت ݠ سجاد امام. ميا نشده

 نامز ینيب یم نفر کي. خواهد یا نه؟ نامز بلوغ مي ميبرو ستين معلوم دارد، ريتأخ ساعت کي پرواز: نديبگو

. ميشد راحت نامز از و ميخواند نامز هك ما: ديگو یم هك ینيب یم هم را نفر کي. برد یم لذت نامز از و خواند یم

 چرا. بشود خواست یم چه ايخدا هك افتد یم نيا ادي یسك چون. دارد هيگر ندبه یدعا. ميبود افتاده ريگ یعني

َأْن  یإِلَ  کنْتَُه َجنَّتَ كَفبَْعٌض َأْس «ش خداست. ياست. اول دعا ستا يین دعا خاطرات و فرازهايشد؟ در ا نيچن

نجا يون آمد. خط نبوت از اري) حرضت آدم وارد هبشت شد و ب١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(َأْخَرْجتَُه ِمنَْها

 » کِة بَِرْمحَتِ كتَُه َمَع َمْن آَمَن َمَعُه ِمَن اْهلَلَ يَنجَّ  وَ  كکُفلْ  یفِ  َمحَْلتَهُ  َبْعُضُهمْ  وَ «. شود یرشوع م

 )١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج(

 :ݜ اءيمقام انب - ٤

اوردند و يامن نيشرت ايش از ده دوازده هزار نفر بيرد. بكغ يه هنصد و پنجاه سال تبلكاز آدم نوح بود  بعد

فار غرق كزد. مهه يون بررير دل خودش دارد را ب دستور داد، هرچه آب دنين هم ناراحت شد. خدا به زميا

ََذ اهللاَُّ إِْبراه وَ «ردند. كدا ي سوار شدند و نجات پنيقبل از غرق شدن مومن یشدند. منته » الً يَم َخلياختَّ

 .)١٢٥(نساء/
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گرفت. اول عبد صالح خدا بود. مقامش  یم هم درجاتيه حرضت ابراهكم آمد ياز نوح هم ابراه بعد

 درجه کي شد یه قبول مك یل اهللا شد. هر امتحانياهللا شد. رسول اهللا شد. بعد هم خل ینب باالتر رفت.

 .دهند ینم یسك به یكال را ها پست یعني. گرفت یم

 را انسان وقت چيه خيتار طول در تو ايخدا: ديگو یآمدند و باالخره م یسيو ع یحرضت موس بعد

 ین است. خداوند براي) فلسفه نبوت ا١٣٤طه/»(نا َرُسوالي َأْرَسْلَت إِلَ ال َلوْ  َربَّنا َلقاُلوا«. ینگذاشت رهرب بدون

 وسط نيا انسان فقط. شوند یو اشتباه نم کخط قرار داده است و مهه هم در داخل آن دچار ش کي یمتام هست

ما  یبرا چرا: دينگو یسك تا فرستاد رسول. نديايب ونريب یجيگ از هك یفرستاد را اءيانب: ديگو یم. است جيگ

 هك ندك مهيجر را شام تواند یم یس وقتيند: از آنطرف برو. پلياء آمدند تا چراغ بزنند و بگوي؟ انبیراهنام نفرستاد

 بِاْألَْمرِ  َت ياْنتَهَ  َأنِ  یإِلَ «. دارد مهيجر حق بود تابلو اگر. دميند يیتابلو بنده آقا: يیگو ی. شام ماشدب ممنوع ورود

د کبِ يجِ نَ  وَ  کبِ يَحبِ  یإِلَ   )١٠٤،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(ُحمَمَّ

 :ݠ  یو حرضت عل ݕرم كمقام رسول ا - ٥

 او جان به. ردك ها د. جنگيشكست و سه سال زجرها يشان هم بيد. ايغمرب رسيه به پكنياء آمد تا ايانب خط

ستن كتا ش سنگباران از. دادند زجر رقم مهه. نشد ردند،ك خرج ها بودجه. نگرفتند جهينت هك ردندك قصدها سوء

ه او بامند. ارشف خملوقات در غار ك یواستا تو خيخدا ینند. ولكغمرب را حمو يج شدند تا پيدندان مهه رقم بس

 خملوقات ارشف خدا یول شوند یج ميرد. خدا اگر بخواهد مهه توطئه گرها بسكبوت او را حفظ كرفت. تار عن

س من كرا گرفت و فرمود: هر ݠ یامام عل دست شد هك عمر آخر کينزد. ندك یم حفظ بوتكعن تار با را

 ديبا یعل هستم، او غمربيپ من هك سكهر. اوست یموال یعل روم یه من مكگر ياو هستم چند روز د یموال

 یبرا امامت نصب) ١٢٤/بقره(»إَِماًما لِلنَّاسِ  کَجاِعلُ  یإِنِّ «. است خداوند بخاطر هم نصب نيا و باشد او امام

م. يدرخت هست کياز  ی) من و عل١٠٦،ص٩٩(بحاراالنوار،ج» ِمْن َشَجَرٍة َواِحَدة یَنا َو َعلِ أَ  َقاَل  وَ «. خداست

 غمربيپ. نندك نينفر فارك به خواستند یم یر من، قلب او قلب من، روح او روح من است. وقتكر او فكف یعني

 نطوريمه) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» یَس ُمو ِمنْ  َهاُرونَ  َحمَلَّ  َأَحلَّهُ  وَ «. است من جان. است من نفس: فرمود

 یجا را تو روم یم که در جنگ تبوكخودش گذاشت. بنده هم  یجا را هارون و رفت طور وهك به یموس هك

َجهُ  وَ «. گذارم یم خودم ِ  نَِساءِ  َدةَ يَس  اْبنَتَهُ  َزوَّ  .داد یعل امام به را دخرتش) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» نياْلَعاملَ

 :ݠ یمام علمنزلت ا - ٦
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ا مرد ي نيره زمك ین دو بزرگوار هستند. رويه معصوم هستند اك ی تنها زن و شوهرنيره زمك یرو

جاها زن معصوم است.  یست. بعضيه معصوم نجيه خدكغمرب يا زن معصوم است. مثل خود پيمعصوم است 

. شد یباز م اخانه آهنرو به مسجد از  يیه معصوم است. مردم دور مسجد آمده بودند. درهاكم يمثل حرضت مر

 َأَنا َفَقاَل «. بود خدا فرمان به مهه نهايا و باشد باز یعل خانه در فقط ديببند را درها مهه: فرمود هك خدا فرمان به

 بعد. است علم دروازه یعل و هستم علم شهر من) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(»َباُهبَا یَعلِ  وَ  اْلِعْلمِ  نَةُ يَمدِ 

ث يپول دادند. دو سه تا حد یعلم باشد. آمدند به چند تا آخوند دربار انهدر خ یعل هك است زشت: گفتند

 یعل«بعد گفتند: » وفالن سقفها«هم سقف آن است.  یدر آن است فالن یه علكبافتند. گفتند: حاال  یكدروغ

 ردند.كرا به بزرگ معنا  یدرش بزرگ است. عل یعني» باهبا

ند و يش را بگويها یه هرچه خواستند نتوانستند خوبك بس نيمه یعل عظمت از: ديگو ید ميابن احلد یاب

 ديبا تو جان یعل: فرمود بعد. نندك دار خدشه را او درخشان چهره نتوانستند باز گفتند را اش یهرچه هم بد

رد و ك يیهستند. چه جنگها ديسف رو هك هستند تو خالص طرفداران: فرمود بعد. یبده نجات را ارانكگناه

ًة َو يَأْحَقادًا َبْدرِ «ر بار او نرفتند؟ يردند و زكدعوا  ݠ ید. چرا با امام عليمال کرا به خا یچه قهرماناندماغ 

نه يكرب ينه داشتند. از جنگ خيك یه از حرضت علكني) به خاطر ا١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(ةينِ يًة َو ُحنَ يَربِ يَخ 

شته بود. بچه كفار را كاز  یلي خنيشته بود. در جنگ حنكرب ينگ خج در را ها یليدل داشتند. پدر خ راو را د

 نيحس امام به عاشورا روز ولذا. است ما پدر قاتل نيا: گفتند یم دنديد یه مكرا  یه مسلامن شدند علكشان يها

تََل قَ  یَحتَّ «م. يرا در دل دار یعل رتپد بغض. ميهست قيرف تو با: گفتند ست؟يچ من گناه: بود فرموده هك ݠ

 هستند ريزب و طلحه »نيثكنا«. ديجنگ فرقه سه با) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» ني َو املَْاِرقِ نيَ  َو اْلَقاِسطِ نيَ ثِ كالنَّا

 جنگ در. است هنروان جنگ »نيمارق«. است نيصف جنگ »نيقاسط«. زدند قولشان ريز یول ردندك عتيب هك

 ديد یم ميتيفرستاد.  کروز هشت هزار نفر را به در کيمهه را گرفت. در جنگ خوارج در  الح امام خوارج

 جاذبه ست؟يك یعل بداند خواهد یم یسكهر. ديمال یم کخا به را دماغش ديد یم بزرگ. ردك یم هيگر زار زار

ه به كنيند تا اك ومتكح نتوانست شرتيب سال چهار هك ديشك نجايا به ماجرا. بخواند را یمطهر ديشه دافعه و

) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج( »ُقتَِل  َمنْ  َفُقتَِل « هكنيا تا. شد رشوع ها دنيوبكد شد. آنوقت يشه دست ابن ملجم

 فحش توانستند را یسكهر)١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج( » یُسبِ  َمنْ  یُسبِ  وَ « شتنك شند،كب توانستند را یسك هر

غمرب هم يس هم از دودمان پكهر )١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» یأُْقِص  َمنْ  یأُْقِص  وَ «. زدند هتمت دادند،

 رش از هك بودند غمربيپ دودمان نهايا مهه. هستند ها ما امامزاده یه در روستاهاكنيرد. اكند، فرار كتوانست فرار 
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 ردنك یچيق یبرا هك شد اسالم هيعل يیودتاك کي خالصه. آوردند پناه رانيا یروستاها به عباس یبن و هيام یبن

 .بود تيب اهل

 هم با و ديشو مجع دييايب مردم) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» نُْدِب النَّاِدُبونياُهْم َفلْ يوَن َو إِ كاْلبَا کبْ يَفلْ «

 ما یعني هيگر. است یعاطف رابطه هيگر. دارد عهيش هك است یزيچ هيگر. است فرهنگ کي هيگر. دينك هيگر

 نيِ َن َأْبنَاُء اْحلَُس ي أَ نيُ َن اْحلَُس يَن اْحلََسُن أَ يأَ «است. نرفته  رهد شام خون ها مظلوم یعني هيگر. مينك ینم فراموش

 یعل رهربمان ديبا ما شد؟ ورك خط چطور هك مينك هيگر دييايب) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» َصالٌِح َبْعَد َصالِح

د يرا شه ݠ نيحس امام یها بچه چطور شدند؟ مار و تار ݟ نيحس امام و حسن امام هك شد چطور. باشد

شان گفتند: يران آنوقت از بس خوب بودند زهنايردند. مردم اكد يرا هم شه ݠ نوه امام سجاد یردند؟ حتك

تِ  اهللاَِّ  ةُ يَبقِ  نَ يأَ «. نشود حمو يیحي نام تا. ميگذار یم يیحي را اسمش دشمنان چشم یورك به دييزا یا س بچهكهر  یالَّ

ةِ  ِمنَ  َختُْلو َال  است.  ¨ ه خدا! اسم امام زمانريذخ یعنية اهللا ي) بق١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(ةياْهلَادِ  اْلِعْرتَ

رده كد خانه را جارو يه منتظر مهامن است باك یسكد صالح باشد. يه منتظر مصلح است. خودش باك یسك

د و آنرا يايب ¨ مانز امام هك نميبنش: مييگو یه مكن است يست. انتظار اياحتزار ن یانتظار معنا یباشد. معنا

. مينك خي مينينش ینم اما. ميهست گرما منتظر زمستان ما: گفت یم. زد یم یمثال راشد مرحوم. ندك یدرست م

 .مينك خي هك ستين نيا گرما انتظار پس. مينك یم روشن آتش یول ميهست منتظر

 :¨  امام زماننياران راستي - ٧

 و نفرستادند جبهه به را شانيها بچه یر ولاويب فيترش ¨ زمان امام یا : نديگو یه مك یسانك متام

 در تو: گفت خواهد ديايب هك ¨ زمان امام هكنيا یبرا. ايب ¨ زمان امام: نديبگو اطياحت با نهايا دند،يترس

 تو ،یشد پنهان و یرفت حلاف ريز آمد ات خانه در دشمن هك شام. برگرد و ريبگ را یفالن حال! برو شورك فالن

 نخ ديبدوز ديخواه یه مكرا  یزيستند. چين ¨ ار امام زماني؟ ترسوها یباش ¨ م زماناما اري یخواه یم

 یول نندك یم هيگر ¨ زمان امام یبرا رتيل دو هك یسانك. شود ینم رفته وا یها نخ نيا با. ديخواه یم سفت

ه ختم كم يما آدم دار ستند.ين ¨ ار امام زمانينها يبخورند، ا ¨ زمان امام یبرا یليس کي هك ستندين حارض

ت يرده است. آنوقت تو امهكتو  یراحت یران است! او رفته جانش را فدايدر ا يید نرفت. چه جانورهايشه

 یا شده آماده تو ؟يیجاك ¨ زمان امام) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(»الظََّلَمة َدابِرِ  لَِقطْعِ  املَُْعدُّ  نَ يأَ « ؟یده ینم

َقاَمِة اْألَْمِت َو اْلِعَوجيأَ « ؟ینك قطع را ظلم شهير هك  ¨ زمان امام) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» َن املُْنْتََظُر ِإلِ

َخرُ  نَ يأَ «. ندك یم صاف را ها یجك ديآ یم نَن وَ  اْلَفَرائِضِ  دِ يلِتَْجدِ  املُْدَّ  یمهد) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» السُّ



)٦( 

ِة َو ريُ َن املُْتَخَ يأَ «ند. ك یم اءياح را شده فراموش مستحبات و واجبات و ديآ یم َعاَدِة املِْلَّ  ِإلِ

 ِ  اهللاَِّ  َعُدوَّ  بِهِ  ُتْرِهبُونَ «. گرداند ی) عزت از دست رفته امت را بر م١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج»(َعةيالرشَّ

سانند از ه دشمن خدا را برتكنيا ی. اآلن مسلامهنا به جاديبرتسان را خدا دشمن ديبا شام) ٦٠/انفال(»مْ كَوَعُدوَّ 

 ما به را است رفته ما دست از هك یعزت آن و ديآ یم ¨ زمان امام: نديگو یم. ترسند یدشمن خدا م

ْ  ةِ يَأْبنِ  َهاِدمُ  نَ يأَ «. گرداند یبرم  متام و ايب ¨ زمان امام) ١٠٦،ص٩٩بحاراالنوار،ج(» النَِّفاق وَ  کالرشِّ

 یگاه هم ردنك خراب هك شود یم معلوم نيا از. ندك یرا م آهنا انيبن. نك نابود را نفاق و کرش یساختامهنا

 موزه هك دينكن خراب را شاه رضا قرب: گفتند. است یباستان آثار نيا: نديگو یم وقتها یگاه چون. ندارد الكاش

 .دينك خراب ديبا نه: فرمود امام. باشد تابخانهك. باشد

جمسمه ساز هنرمند شد. با طال جمسمه  کي یداشت. سامر یشجاعت خوب یت اهللا خلخاليزمان آ آن

  یم گوساله دور مردم و آمد یم در آن از يیصدا خورد یباد به آن م یه وقتكرد كدرست  یساخت و آن را طور

َقنَّهُ «: فرمود ݠ یموس حرضت. تندخير  و سوزانم ی) طالها را م٩٧طه/»(َنْسًفا مِّ يالْ  یفِ  َلنَنِسَفنَّهُ  ُثمَّ  َلنَُحرِّ

 ديبا بشود، خدا راه مانع و بشود گوساله هك يیطال. ستين ارساف نيا. زمير یم ايدر به هم را سرتشكخا

 .زنديبر ايدر در را سرتشكخا

 خدا یبرا هك يیمسجدها. ندك یاز مسجدها را هم خراب م یرسكيد يايه بك ¨ م امام زمانيدار ثيحد

 ريدرگ امام با و ستيچ گريد نيا: نديگو یم ها یمسجد از یا عده ولذا. شوند یده است، خراب منش ساخته

اء عزت يتو به اول ¨ ) امام زمان١٠٦،ص٩٩ار،جبحاراالنو(»اْألَْعَداء ُمِذلُّ  وَ  اءِ ياْألَْولِ  ُمِعزُّ  نَ يأَ «. شوند یم

. خورد یم غصه یگاه. نديب یما را م یارهاكر باكي یا هفته. ندك یم دعا ما یبرا ميدار صاحب ما. یده یم

 کي یروز. بربد لذت ندك یم نگاه ما به ¨ زمان امام یوقت هك باشم یاراني ما دييايب. ميده یم لذت او به یگاه

 وقت اول را نامزشان هك یسانك و خواند ینامزش را اول وقت م ¨ د. امام زمانيبده ¨ مانز امام به سالم

 .شود ینها هم قبول ميت آن نامز، نامز اكبر به بخوانند

 اتهكم و رمحة اهللا و بركيعل والسالم


