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 ومتكح -  ¨امام زمان 

 ش٢٤/١٢/١٣٦٨خ پخش: يتار

 ميبسم اهللا الرمحن الرح

 یعني) مكل(ديگو یه مكاست  یاديات زيبرش است آ یبرا یاست هست ¨بحث ما درباره آقا امام زمان 

داشته  يیامن رنگ خدايارهاك یعنيم يه رس نامز باشكنيم نه اينكه عبادت كد ين آفريا یهم برا را ما شامست یبرا

ست امروز مشهور يگر پولدار نيوز در يک است پولدار روز يک شود یم متام ها عشق پرد یرنگها م یباشد باق

ه كست يادمان نيم آهنا را داكچيه یول ميا دهيخند یلك حاال تا شود یاست فردا گمنام است زمان لذت متام م

 چون خنده نيا نيآفر يیگو یم یخند یم خواند یم نامز دارد ات بچه هك ینيب یشام م یوقت یبود ول كیجا بود ك

 .ماند یم داشت يیخدا رنگ

 :هستی برای عبادت خلق شد -  ١

 روند یم بد ها یبعض ندك عبادت یجور چه هك داند یعبادت است چون آدم در عبادت نم یامام الگو

 یسك مثل خواهد یم دلش کودك است داده قرار یانسان هر در را یريپذ الگو خداوند روند یم ندك ها یبعض

ردم و متام كخودم خلق  یراب را تو من ديفرما یم غمربيپ به خداوند ميدار تيروا باشد؟ كی سك آن یمنته باشد

اء خدا نباشد خدا يد اگر اوليد اگر شام نبوديفرما یم ݠ یغمرب به امام عليردم و پكتو خلق  یرا برا یهست

 خلق را برش خدا نبود هم عبادت اگر نبود هم عبادت نبود عبادت یالگو اگر ردك ی را هم خلق نمنيآسامن و زم

ه اگر كنيا یل بودجه مال شامست براكم ينم و بگويمعلم را بب يکه من كنيا مثل. شد ینم خلق یهست ردك ینم

 یدبستان شدند ینم مجع هم ها بچه شدند ینم مجع هم ها الس درس نبود بچهكالس درس هم نبود كمعلم نبود 

 دست مهه ديلك پس. چرخد یم معلم يک یرو گل به نهايا مهه شود یم نبود یعلم نبود یدبستان شد ینم ساخته

 مجع انسان انسان، یعني ها بچه یبرا ساختم را نيزم رهك ديگو یمدرسه است خدا م يک نيره زمكعلم است م

 .برد یم فرو را اهلش نيزم نبود حجت اگر. ستين یدرس نباشد معلم اگر هم درس رشد درس بخاطر اند شده

 :فيض رسانی امام زمان نياز به حضور ندارد -  ٢

 و بود غمربيپ سال پنجاه و هنصد نوح هك ديفرما یم خود خدا ميردكه صحبت كدرباره عمر حرضت 

 ميستين هم نيا ريگ ميهست خدا قدرت به بند چون ميستين عمر ريگ ما دينرس یغمربيپ مقام به هك بود هم يیساهلا

 یاريبس. باشد داشته حضور هك ندارد یلزوم شدن ضيف واسطه چون خورد یم ما درد چه به ¨ زمان امام هك

 در ننديب ینم را دشانيتقل مرجع اما روند یم ايدن از و شوند یم بزرگ هك نندك ید ميتقل یديافراد از مرجع تقل از
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 تا باشند داشته خودشان مهراه آنرا ديبا داشتند يیشناسا ارتك يک جبهه رفتند یم هك یسانك معموالً . . . جبهه

ارت نداشتم گفتم در را كم يون هستم و مشهور هم هستيزيتلو یند اما من گفتم چون توبده راه داخل به را آهنا

 یها بچه نيا از يكی پادگان يک ارتك بدون ميرفت یم خواستم یم هك یپادگان هر ولذا بندند یمن نم یبه رو

تند درست گف! باشد خواهد یم سك هر گفت است یقرائت یآقا شانيا گفتند یبرو هك گذارم ینم گفت جيبس

 ندارد برق هك است يیروستا در شانيا گفتم بعد ندك یم عمل دارد اش فهيشان به وظياست؟ گفتم بله ا

 ام دهيند هم را امام ميندار هم ونيزيتلو ميهست روستا یتو بله گفت شناسد ینم را من پس ندارد هم ونيزيتلو

 گفت ؟ینك ین تو پرت مكام پرت يدت را از هواپخو ديبگو شام به اآلن امام اگر گفتم ام دهيد را او سكع فقط

 نايس یبوعل تيشخص. باشد دهيند را امام گرچه اندازد یم راه روستا در را بچه آن مجاران در امام وجود! یفور

 یسك يک امالتك و فضائل گرفتن نباشد دانشگاه در او گوشت و پوست گرچه است زنده یدانشگاه هر در

 ست.يجا ن مهه در او حضور به الزم

 :¨ دليل غيبت امام زمان -  ٣

رد ك مردم روشن نيت را در بيازده چراغ هدايه خدا كم يست را گفتي ما ننيه چرا حرضت در بكنيل ايدل

د يايه بك یسك یعني یبت او بخاطر ما است. منجيستند پس غكشعور چراغها را ش یادب و ب ین مردم بياما ا

از رش مفاسد  یمرد آسامن يکتوسط  جهان ديبا هك است یجهان یا دهيعق یجهان را نجات بدهد انتظار مهد

 هك هست یخمتلف ديعقا یعني مينك یم سالم) االمم یمهد اي(مينك یسالم م یه وقتكم يند ولذا داركدا ينجات پ

 .بدهد نجات را جهان نيا و ديايب ديبا یسك و سوزد یم یعدالت یب در ايدن نديگو یم

 شد: ايران در ¨ زمان امام كارهای از ای نمونه -  ٤

 رانيا در بله، برتسند؟ نيربكمست شود یم ايآ شد؟ رانيا در اش نمونه ندك یم یاركهر  ¨ زمانامام 

 طبقه شود یم ايآ شد رانيا در بله بشود؟ وبكرس طاغوت شود یم ايآ دنديترس نيربكمست و شد انقالب

ر آهنا خان زاده و ارشاف زاده ماد و پدر هستند بازار و وچهك یتو از تكممل نيمسئول بله ند؟يايب باال نيحمروم

 قانون شود یم ايآ اند داشته رشد توده از اند ستند قبالً ساخته و پرداخته نبودهيستند بند به رشق و غرب هم نين

 شود یم ايآ باشد یآسامن باشد یاسالم ديبا شود یم بيتصو هك یقانون هست نگهبان یشورا بله باشد؟ یآسامن

 حرضت دنديترس نيربكمست رانيا در م،يدار را یا ت اهللا خامنهيم اآلن هم آيرا داشت امام بله باشد؟ عادل رهرب

 طاغوهتا مهه ديايب هك ¨ زمان امام شد وبكرس طاغوت رانيا در ترسند یم نيزم رهك نيربكمست ديايب یمهد

ران ينند در اك یم رشد نيمستضعف مهه ديايب هك ¨ زمان امام ردندك رشد مستضعف رانيا در شوند یم وبكرس
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ران رهرب عادل است ياست در ا یاورد قانوهنا مهه اسالميف بيه ترشك ¨ زمانباشد امام  ید اسالميقانون با

 امام زمان در ميديد را اش ران نمونهيهر چه در ا یعنيجهان عادل است  اورد رهربيف بيه ترشك ¨ زمانامام 

 ¨ زماند به امام يايه بك ¨ زمانردند امام كن کمكه به امام ك يیآهنا رانيا در مينيب یم را اش نمونه ¨ زمان

 ¨ زمان امام واهللا ینخورد انكت تو آمد بوجود رانيا در ¨ زمان امام ومتكح نمونه. نندك ینم کمكهم 

 نيا بدهد مردم یبرا خون قطره يک نباشد حارض هك یسك ،یبخور انكت تو هك ميدار کش ما ديايب هم

 .ندك ین درست نمخو کبان چوقتيه

 شوند: اسالمی است نه اينكه مهه مردم عادل می ¨حكومت امام زمان  -  ٥

 یزياست مهه چ یومت حرضت مهدكست چون حينطور نيدروغ خواهد بود ا یدر زمان حرضت مهد

 مهان آدمها ندك یه آدمها را آجر نمك ¨ زمانن برش هست شهوت هست گناه هست امام يدرست است تا ا

 نه شود یم ینظام اسالم یعني ¨ زمانومت امام كشهوت و غضب باشد گناه هم هست ح تا هستند آدمها

 .شوند یم عادل مهه ُدم تا َدم از مردم هكنيا

 مبودك دوم و تعدد هكنيا اول است زيچ تا دو است جنگ ايدن در هكنيا علت نديگو ی منيراسل و انشت

 اول مينكب ديبا ارك تا دو نندك ید رس منافع دعوا ممتعد یشورهاك است مك منافع است یليخ شورك چون منافع

ره ك یومت روكح يکه ك دهند یم شنهاديپ یعني بشوند شورك يک ديبا نيزم رهك م،يبردار را تعدد نيا هكنيا

  باشد.نيزم

 :را حفظ كند ¨خداوند اراده كرده است امام زمان  -  ٦

 را مرده شود ینم خواهد یه خدا مك يیآنجا یبود ول ݠ یه تولد حرضت موسيشب ¨ زمانتولد امام 

 شام گفتند یم ها ینطرفيا وچهك تا دو نيب بود مرده نفر يک بشود زنده هك یبرشط شود یم زنده یبزن مرده به

 است؟ شتهك را نيا كی هك یموس حرضت شيپ رفتند شد دعوا ديا شتهك شام هك گفتند یم هم ها یآنطرف ديا شتهك

د بدن گاو مرده را به يشكد بيريگاو بگ يکند خداوند فرمود كسئله را حل م هك خواست خدا از هم حرضت

 نيا ستكي من قاتل هك ديگو یم و شود ین مرده زنده ميد دو تا بدن مرده به هم بخورد اين انسان مرده بزنيبدن ا

 .هست آن یتو ماجرا نيا چون بقره سوره نديگو یم هكنيا است قرآن متن

 قرآن اما ديسف هم باشد اهيس هم گچ تواند یدر آن واحد نم یعنيمعلول داشته باشد  يکد يعلت با يک

 شد کخش ايدر به خورد عصا نيمه آمد در آب آن از سفت سنگ به خورد یموس یعصا شوند یم هك ديفرما یم

ه ترسو شجاع بشود كنير اد شود یم ندكن اثر توپ و کتان هكنيا در. بود آن در خدا اراده یول است عصا يک
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اسالم  یه حارض نبود ده تومان براك یرد شجاع شدند آدمكصدام محله  یها زمان شاه ترسو بودند وقتيرانيا

 هك ردك اراده خدا باشد خدا اراده ديبا فقط بشود یسخ ليبخ شود یم یعني داد جبهه یبرا را اش بدهد جوان

ند كون ريشاه را ب یه) با دست خاليه حرضت امام(رمحه اهللا علك ردك اراده بشود تيترب فرعون دامن در یموس

 خدا بود خدا اراده فقط ردندك ونريب یآسان نيا به را شاه آنوقت دينك ونريب را تان خانه مستاجر ديتوان یشام نم

ده است و ما با رك اراده ندك آماده او شيريپذ یبرا را ايدن هك ردهك اراده ندك حفظ را ¨ زمان امام هك ردهك اراده

 .مينكب یارك ميتوان یاراده خدا نم

 :از ديدگاه اهل سنت قطعی است ¨ظهور امام زمان  -  ٧

 شصت از هك االثر منتخب بنام دارد یتابك یصاف اهللا تيآ ندك یظهور م ¨ زماناز نظر اهل سنت امام 

 .است یقطع یا مسئله ها یسن نزد ¨ زمان امام مسئله هك ندك یم نقل سنت اهل یعلام از نفر پنج و

 :¨وظيفه ما در دوران غيبت امام زمان  -  ٨

ت يها روايرانيه خوش بحال ما اكم يد بگويست؟ اول بايفه ما چيست وظيه حرضت نك یدر زمان

 امام ومتكح یها نهيزم و نديآ ی منيسلطانه) مردم مرشق زم یفعون املهديالناس من املرشق ف رشقيم(يدار

ل شده است يجتل یليران خيات ما از فارس و ايران است. در روايا مرشق از مراد و نندك یم فراهم را ¨ زمان

 یبعض ميدار یخوب تيموقع نظر هر از ميهست یرانيا هك است نيا داده ما به خدا هك يیها از نعمت يكی

 هم نفت دارد ايدر یسعود اآلن دارند آدم دارند یزيچ مهه ها یبعض ندارند ايدر ها یبعض ندارند نفت شورهاك

 و قم و خراسان از یمردمان ديگو یم ندك یه مرشق را معنا مك یاتيومت ندارند. رواكآدم ندارد ح اما دارد

 و ديا یم ¨ زمان امام هك نيفلسط و دمشق و استانبول درباره یاتيروا هستند رانيا از مهه نهايا نديآ یم طالقان

 .شوند ینم ميتسل خودشان آهنا یعني ندك یم فتح را نهايا

 :گريد اسالم دنيا را می -  ٩

 هكنيا یبرا است شده راركت بار سه هيآ نيا دريگ یا را مي) اسالم دن٣٣(توبه/» لِّهِ كِن يالدِّ  یْظِهَرُه َعلَ ي«

 یآمادگ يک و قرآن ميخواه یم واحد قانون يک ¨ زمان امام ميخواه یم واحد رهرب يک دريبگ را ايدن اسالم

د خودش صالح يه منتظر مصلح است باك یسكم. يستيخوب آماده ن هنوز ما لنگد یم ما یآمادگ ميخواه یم

 دريگ یم را ايدن اسالم ديگو یم هك یا هين آيرده باشد اكد اتاقش را جارو يه منتظر مهامن است باك یسكباشد 

َن آَمنُوا يذِ الَّ  اهللاُ َوَعدَ ﴿ مريگ یم جهينت يک هيآ تا دو از من دارد فرقه یليخ اسالم چون یاسالم یها فرقه دامك

اِحلَاِت لَ كِمنْ   ینَُهْم الَّذِ ينَنَّ َهلُْم دِ كمَ يَن ِمْن َقبِْلِهْم َولَ يَام اْستَْخَلَف الَّذِ كاْألَْرِض  یْستَْخِلَفنَُّهم فِ يْم َوَعِمُلوا الصَّ
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ت است را گسرتش يه مورد رضاكرا  ینيه آن دك وعده داده است ني) خداوند به مومن٥٥(نور/ ﴾َهلُمْ  یاْرَتَض 

ر خم است يه در غدك ینيم ديهم دار یزيچ يکاست؟  ینيت است چه ديه مورد رضاكرا  ینيبدهد حاال آن د

ْسَالمَ  مْ كلَ  ُت يَوَرِض  ینِْعَمتِ  مْ يكَعلَ  َوَأْمتَْمُت  مْ كنَ يدِ  مْ كلَ  َمْلُت كأَ  ْومَ يالْ « ديگو یرا خدا م  در) ٣/مائده( »نًايدِ  اْإلِ

است هر دو  يكین دو تا ي) گروه خون ایم آنجا(ارتضيت) داري(رضيکنجا يمطرح شد؟ ا ینيد چه خم ريغد

 هستم. یراض یعني

 :در دوران غيبت بايد به فقيه عادل رجوع كرد -  ١٠

ا اْحلََواِدُث اْلَواِقَعُة «رده است كم خود حرضت سفارش يندار یدسرتس ¨ زمانه ما به امام كاآلن  َو َأمَّ

 هك وضو و غسل عادل، هيفق به دينك مراجعه) ١٤٠ص ،٢٧ ج عه،يالش (وسائل» ثِنَايُرَواِة َحدِ  یَها إِلَ يَفاْرِجُعوا فِ 

ار كچه  یاسيت سكن حريست به ايم نينكار كواقعه چه  نيا به نسبت االن یعني واقعه حوادث ستين حادثه

) ١٣٦ص ،٢٧ ج عه،يالش وسائل»(اَمنَاكَو َعَرَف َأْح «ن حادثه هستند بعد فرمود يم اينكا نيم ينكم برخورد بينك

 َفإِنََّام « زد نق یسك و ردك مكح عادل هيفق اگر ديفرما یم بعد بشناسد را خدا مكح هك است یسك عادل هيفق

 امام من و است شمرده کسب را خدا مكح) ١٣٦ص ،٢٧ ج عه،يالش وسائل»(نَا َردَّ ي َو َعلَ كِم اهللاِتََخفَّ بِحُ اْس 

ادُّ َعلَ «رده است كد ر را ¨ زمان ادُّ َعلَ يالرَّ  ندك رد را من هك یسك) ١٣٦ص ،٢٧ ج عه،يالش وسائل»(ی اهللاِنَا الرَّ

 است. کمرشند كرد  را خدا هك یسك و است ردهك رد را خدا

 كاتهم و رمحة اهللا و بريكوالسالم عل


