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 بتيفلسفه غ -  ¨ امام زمان

 ١٠/٨/١٣٨٠پخش:  خيتار

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل

 زمان امام آقا به مربوط هك يیدعا است خوب ننديب یمه شعبان ميز بحث را در آستانه نينندگان عزيب چون

 :ميبخوان است ¨

اَعِة َو فِ  یآَباِئه فِ  یِه َو َعلَ يَعلَ  کاحلجه بن احلسن َصَلَواتُ  کيْن لَِولِ ك اللَُّهمَّ « اً َو يلِّ َساَعٍة َولِ ك یَهِذِه السَّ

 .»ًال يَها طَوِ يَطْوعاً َو ُمتَتَِّعُه فِ  کنَُه َأْرَض كُتْس  یناً َحتَّ يًال َو عَ يَناِرصاً َو َقاِعداً َو َدلِ  َحافِظًا وَ 

ا يا نرصت بده، خداين، خداك یرا رهرب یا مهديباش، خدا یار مهديا ين است: خدايا اش ترمجه

 ن.كصلوات را بر او نثار

 یه مجهوريه احلمدهللا در ساكاست  یخوب یدعا یليم خينك یم ¨ زمانه به امام كاست  يیدعا نيا

 .اند حفظ ها یرانيا اكثر ها یرانيه اكبود  يین دعا هم از دعاهايا یاسالم

را  ¨ زمانف دارند، تولد امام يترش یه از سازمان دانش آموزكم يخدمت خواهران و برادران هست در

 قرار دهد. ¨ زمانر امام اي را شام کت کت اهللا انشاء خدا م،ييگو یم کيترب

 وهللا: هك خوردند قسم بار کي یحت و. دارند دوست را شام ¨ یمهد حرضت ها پرسها ودخرت خانم آقا

 .نمك ینم فراموش را شام من

 منتظراست، ايدن. مينك فراموش را شانيا دينبا هم ما نندك یما را فراموش نم ¨ زمانه امام ك حاال

 ¨ زمان امام سوزد یا در فقر مي نباشد، دنريگرفقيد یعني، یدالت برسد و هم به غنع به هم هك است نيا منتظر

 یليحل شده البته آنجاها هم خ یمك کي یغن مسأله اكيآمر و اروپا در. را یغن هم و آورند یم را عدالت هم

سم از يمونك یشورهاك در. ستين عدالت اما، است ريس مهاكش یمك کي مييگو ی هست حاال با اغامض مريفق

ست، ين یازين یست، بين یغن یک جا عدالت هست ولي یعنيعدالت هست،  یمكک ي یدم گرسنه هستند، ول

 یب هم و باشد عدالت هم هك برسد يیجا به خواهد یست. برش دلش ميهست عدالت ن یازين یجاها ب یبعض

. شود یادتر ميز ¨ زمانبه امام  مردم عطش شود یم اديز هك يیفسادها نيا و. تقوا و یكپا هم و باشد یازين

 .شود یم شرتيب کخن آب ارزش ،بشود داغرت هوا هرچه یعني
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 :ف منتظرانيوظا - ١

فه ما يف ندارند، وظيه آقا ترشكبت. حاال يفه ما در زمان غين: موضوع بحث ما وظيمنتظر فيوظا

 یول باشند دهيشن ها یلينم خك یم ركف. ام با ً چند سال گفتهين را تقريف ندارند؟ من ايست؟ اما چرا ترشيچ

 آن ام زده هك را ها حرف یليخ، هستم ونيزيتلو در است یسال دو یكي و ستيب حدوداً  اآلن من حال هر به خب

 یطور هم راركت یها حرف یبعض اند، شده بزرگ حاال اند نبوده ونيزيتلو یپا بودند وچولوك ها یبعض زمان

 .ستين

ت آمدند يترب یب یبزنند، افراد یابانيخ کيرا در  یالمپ کيه: اگر كاست  نيا ام م زدهيه از قدك یمثال من

ستند، المپ سوم را زدند، كستند، آمدند المپ دوم را زدند. المپ دوم را هم سنگ زدند و شكن المپ را شيا

 یوازدمهد المپ: ديگو ی، میهر عاقل نندكازده تا المپ بزنند و مردم نااهل بشينند، اگر كالمپ سوم را هم بش

 ابن یعل زدند را اول المپ. باشند یكيتار در بگذار ندارند اقتيل اند، نشده آدم هنوز ها نين اكرا وصل ن

 آمد امام ازدهي ستند،كش ݠ نيحس امام د،يشه ستندكش ݠ یجمتب حسن امام د،يشه ستند،كش ݠ طالبياب

 وقت هر: ديگو یرد، مكند وصل نگرخداويرا د یچراغ دوازدمه ردندك ديشه را تيهدا چراغ ازدهي و

 گذارند یم را ¨ زمان امام اسم …خب بت،يغ ليدل نيا. ديا نشده متمدن هنوز شام د،يدار را اش یآمادگ

 هم به ابروها ل،كش قد، ،يیبايز جهت از زهرا وسفي زهرا؟ وسفي: نديگو یم چرا. ݝ زهرا وسفي

 یسالم کي است؟ یا سجده چه اش است، سجده ی، نامزش چه نامزیكگندمگون، نم ،خال یدارا وسته،يپ

 ).٣٦٤ص/١٠ج/الوسائل کمستدر( »سي آلِ  یَعلَ  َسَالمٌ «. ميدار

َالمُ «  ت.يجان، سالم بر آن نامزها ی) مهد١٧١/ص٥٣(بحاراالنوار/ج» ی ُتَصلِّ نيَ حِ  کيَعلَ  السَّ

َالمُ «  وعت.كسالم بر ر» عُ ك َترْ نيَ حِ  کيَعلَ  السَّ

َالمُ «  سالم بر سجودت.»  َتْسُجدُ نيَ حِ  کيَعلَ  السَّ

َالمُ «  ات، سالم بر قنوت»  َتْقنُُت نيَ حِ  کيَعلَ  السَّ

َالمُ «  سالم بر الاله االاهللا گفتنت.»  ُهتَلُِّل نيَ حِ  کيَعلَ  السَّ

َالمُ « ُ ك تُ نيَ حِ  کيَعلَ  السَّ  ت.ريبكرب: سالم بر تك تنيح کيالسالم عل» ربِّ

 نشانه ندارد.¨ زماناندازه امام خ به يس درتارك چيه

 در است، انكيپ سوار وقت کي دهند، یدر آن باشد مرتب عالمت م یه خطر دزدك یزيک چي: مثال

 انكيپ: مييگو یم است اديز انكيپ وقت کي است، یفالن است معلوم انكيپ سوار کوچك شهر اي روستا کي
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د. من ينگو یكدروغ یسك هك مينك یاد ميمت را زعال آنقدر وقت کي باشد، اديز یآب انكيپ است نكمم ،یآب

 هستم. ¨ زمانامام 

دا شده عالمت دادند، گفتند: يپ یكطالب. چون آنقدر امام زمان دروغيبن اب یازدهم عليپرس  ست؟يك

ارانش ي؟ ی؟ حمل تولد فالن جا، حمل ظهورش چیكمادرش  ݠ یرك، پدرش امام حسن عسیازدمهيپرس 

ه ياولش چند تا آ یانسخنر در ارهاك متام در یعني ند،ك یم هك یارك نياول خواند، یه مك یا  خطبهنيچندتا؟ اول

 فالن هك یسك آن) نديآ یم ها یليخ( جلسه یتو ديآ یه مك یسكز عالمت را گفته، آن يز ريقرآن است، آنقدر ر

 بعد خورد، یقند م کي با هم را جوش آب نه بعد، خورد، یم جوش آب خورد ینم يیچا ديگو یم ند،ينش یم جا

 یباق با هك ندك یم زير را آمدن مسأله آنقدر ند،ك یم ربص هيثان هفت خورد، یم را جوش آب هك ذره کي هر

 یسك گريد هك ¨ زمان امام عالئم »ظهور ميعال«درباره ميدار تابك آنقدر ولذا. نشود اشتباه یليخ ها آدم

 .ندكن یقاط

 ف ما:يوظا اما

 شناخت است: یكي - ١

ست يک بار و ده بار و بي، و یعه و نه سنيرده، نه شكن کدر آن ش یاست، احد یثيک حديه، كم يگو یم

 و. تيب اهل و قرآن. گذارم یم شام انيم در گرانبها زيچ دو روم یان شام ميفرمود: من از م ݕ امربيست، پيبار ن

َقاي َلنْ «. شوند ینم جدا هم از تا دو نيا وقت چيه ت از يهرگز قرآن و اهل ب یعني) ٤١٤/ص٢/جیافك( »ْفَرتِ

 ديبا پس هست قرآن هك نيا ليدل به. ستين تيب اهل یول هست ها خانه در هك قرآن اآلن. شوند یهم جدا نم

 و قرآن: فرمود ݕ امربيپ بارها و بارها و بارها چون. است ¨ زمان امام بر ليدل خود نيا. باشد هم تيب اهل

معصوم  ݜ تيد اهل بيد باشد. و بايت هم بايو چون قرآن هست، اهل ب شوند ینم جدا هم از تيب اهل

م يند از قرآن جدا شده. قرآن راه مستقكگناه ب کي، اگر انسان ريم. نه خيت هستيدها اهل بيند ما سيباشند. نگو

از هم  انهيا وقت چيه: ديگو یم ی مقدار از قرآن جدا شده. وقتنيند به مهكذره خالف  کي یسكاست و اگر 

 .باشد) قرآن( نارك معصوم کي ديبا پس. ستين شانخيتار در گناه یا ذره یعني شوند، یجدا نم

 اْحلَقِّ  نِ يد وَ   یبِاْهلُد َرُسوَلهُ  َأْرَسَل  یالَّذ ُهوَ « شود عمل ديبا شيها در قرآن وعده داده و وعده خداوند

تبش بر مهه كت فرستاد تا مي) خداوند رسولش را با هدا٣٣(توبه/» ونَ كْرشِ املُْ  ِرهَ ك َلوْ  وَ  لِّهِ ك نِ يالدِّ  یَعلَ  ْظِهَرهُ يلِ 

ند و كارشاد مردم، تا غالب  یت برايقرآن است. خداوند رسولش را فرستاد با هدا هين آيان غالب شود. اياد

 وز شود.ريان پين رسول بر مهه اديتا د» لِّهِ كِن يالدِّ  یْظِهَرُه َعلَ يلِ «ند. كوز ريپ
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 یعمل ديبا است خداوند وعده نيا. دريگ یم را ايدن مهه امربيپ نيا نيد فرستم، یامرب ميگفته پ وندخدا

 .ميهست ¨ زمان امام منتظر ما و. شود

 :ف منتظريانتظار و وظا یمعنا - ٢

 نطوريمه امريب ست؟ين یسالمت منتظر ست؟يچ منتظر امريب ها چه؟ آقا پرسهاو دخرت خانم یعني »انتظار«

 را نيا. ندك یم مرصف کپزش نظر طبق را داروها. خرد یم دارو رود، یرت مكابد تا خوب شود؟ دخو یم

 .یشو املس تا یافتيب الشه مثل هك ستين نيا اش یمعن یسالمت انتظار. »انتظار« نديگو یم

 اصالً  و ینك ركمن از یهن خواهد ینم ،ینك معروف به امر خواهد ینم ،یبرو مسجد خواهد ینم آقا

 ،ینك انتقاد خواهد ینم ،ینك اعرتاض خواهد ینم ،ینك یتالف خواهد ینم ،ینك دخالت خواهد ینم

 .خواهد ینم خواهد، ینم ،ینك يیاميراهپ خواهد ینم

 ¨ زمان امام خود باشد الزم اگر خواهد، یا، نمكيم مرگ بر آمرييآبان است، روز دانشجو بگو ١٣

. ديآ یم ¨ زمان امام باشد الزم بابا، برو م،ينك ها بچه کمكم يروب است قدس روز آقا. ندك یم درست ديآ یم

 .ستين منتظر د،يگو یم دروغ نيا ندك ینم یارك چيه هك یسك آن

 ند،ك آماده دانم ینم را گوشتش ند،ك رسخ را اش یند، سبزك که برنجش را پاكمنتظر مهامن است  یسك

م يگر هم بگويز ديک چين است و يانتظار ا یپس معنا. ندك مراجعه رتكد به هك است یسالمت منتظر یسك و

 تان نو باشد.يد برايشا

 گوش. است نو ميبگو خواهم یم هك نيا. اند دهيشن هم ها ن را بزرگيا» اْنتَِظاُر اْلَفَرِج «م يث داريحد کي

 .ديبده

ن عمل را يباشد هبرت ¨ زمانه منتظر آقا امام ك یسك) ٢٠٨/ص٧٥(بحاراالنوار/ج» اْألَْعَاملِ  َأْفَضُل «

 یوقت. ديگو ینم باشد حالت کي انتظار اگر. است عمل کي انتظار هك شود یانجام داده. پس معلوم م

د يبلوز است، بان يهبرت نيا به به ميگو ینم من مثالً . باشد عمل هم خودش هك است عمل نيهبرت نديگو یم

 بلوز، نيهبرت ديگو یم بلوز به و تاب،ك نيهبرت. نيهبرت ديگو یتاب مكتاب است، آدم به كن ين هبرتيم ايبگو

 انتظار و باشد عمل نيهبرت هم »انتظار« ديبا پس عمل نيهبرت ميگو یم یوقت. است نان نيهبرت نيا به به ميبگو

 .شود یدرست م خودش خوب آقا هك گفت شود ینم یعني است، عمل
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 م؟يچگونه امام زمان را بشناس - ٣

 م؟ياست. چگونه امام را بشناس ¨ زمانف ما شناختن اما ياز وظا یكي

 یداشته باشد، امام شناس یبخواهد امام شناس یسكان، اگر يه، پدر و مادران و مربك یاني: آقاجواب

 را ما خواهد یم یسكت. فرمود: هر اس ݠ یارت جامعه مال امام هاديارت جامعه است، زيز یامل دعاك

 م،يبگو ونيزيتلو در را شريتفس خواستم یوقت کي من. بتواند یسك اگر. بخواند جامعه ارتيز ندك ارتيز

 ¨ زمان امام به عالقه گريد مسأله حاال ض،يف نيب واسطه. یشناس امام شدك یم طول سال سه دو، دميد

 .ميبشناس را امام ما هك امام شناخت. است

 اوه اوه، ،یا ست و خوردهيچند سالش است؟ جواب: هزار و دو ¨ زمانسؤال. امام  کيحاال  خوب

 یتو سال هشتاد شام مژه و ابرو یمو ؟یجور چه. نه شود؟ ینم ريپ شود، یم هك بله شود؟ یم مگر ندارد،

در حال  صورت یمو هفته هر یسانت کي شام صورت بغل شود، ینم هم بلند و وتاهك چيه شامست صورت

ژن، خدا خواسته يسكا کيربن و ك کينان،  کيآب و  کيگوشت،  کيپوست و  کي یعني و حتول است. يريتغ

مو  کيمو را ثابت و  کيه ك يی مهان خداريمتغ یابرو، باق یمو را ثابت نگه دارد مثل مو کين پوست يا یرو

 یتو سكهر ،ريمتغ را ها انسان ی) و باق¨ زمان امام( دارد یم نگه ثابت را انسان کي دارد ی نگه مريرا متغ

 آن. ستين حمال دارد، نگه ثابت جا کي را یزيچ کي تواند یم خدا هك داستيپ هست مژه و ابرو صورتش

 .ندك یم حفظ فضا نيا در را راتك هك يیخدا

 :یگر مسأله وفاست، شناخت، وفاداريد مسأله

 زيسحرخ خروس. وفاست با سگ ها وانيح ید توينيد با وفا باشد. ببيآدم با ¨ زمانبه امام  نسبت

 هم با زود نندك یم قهر هم با هك وچولوهاك. ديريادبگي گريد یزهايچ کي از را زهايچ یبعض اند گفته بام است،

 ساعت و نندك یهشت با هم قهر م عتسا. ديريبگ ادي ها بچه از را ردنك یآشت نديگو یم مثالً .. نندك یم یآشت

 .دينباش دل سنگ د،يريبگ ادي ها بچه از نديگو یاست. م یز خوبيه چيد. گرشون یم قيرف ٥/٨

اد يرا از زن  یزيک چي یرا از غرب، گاه یزيک چيم و يرياد بگيرا از رشق  یزيک چيد يبا یگاه ما

نگ م. قرآن گفته از سيرياد بگياز مجاد  یرا از انسان و گاه یزيچ یم. گاهيرياد بگيهم از مرد  یم و گاهيريبگ

جاَرِة ملَا «: رياد بگي ُر ِمنُْه اْألَ يَو إِنَّ ِمَن اْحلِ  و. ديآ یم ونريب آب چشمه ها از سنگ ی) گاه٧٤(توبه/ »ْهنارتََفجَّ

 .خورد ینم انكت یاوريب ليدل شيبرا چه هر هستند، بدتر سنگ از افراد یبعض
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جاَرةك یَفهِ  کْم ِمْن َبْعِد ذلِ كُقُلوبُ «د يفرما یم  دهد، یم ريش خورد یوان علف مين حي). ا٧٤(بقره/» اْحلِ

 چه هر انسان یول ند،ك یم ركتش یبده لقمه کي را سگ خواند، یم نامز عتكر دو خورد، یم را خدا نان انسان

ن خانه يگر از ايچرب در خانه بخورد، د تخواناس چند اگر سگ. ندك ینم ركتش چيه د،ريگ یم را خدا نعمت

 .است وفادار یبزن هم سنگش تا صد وفاداراست،. ندك یبه دزد محله م آمد دزد اگر. رود ینم

ت اهللا و مسجد است، ختم مرغ اآلن گران يخ و آيش یش هر چيرضبه، برو بابا پ کيم اگر يآدم دار ما

. نه یوارفتگ یعني استقالل، ميگفت اول از ما ؟یرو ینم مسجد گريد شود گران مرغ ختم ايآ یعني بابا یا شده. 

 .¨ زمان امام اهداف به یوفادار ،یوفادار یاسالم یمجهور نه، اسارت یعني یآزاد

 :¨ زمانبه امام  عالقه

 یزيچ کي. اوست وجود در مگر ستين یاملك هاست، یداشتن آقا، چون عصاره مهه خوب دوست

 یشورو رهرب به ݥ ینيمخ امام هك یا درنامه. است فيلط ديبده گوش یاديز خورده کي را نيا ميبگو تانيبرا

درون انسان  ره دك یزيبود جناب گورباچف، هر چ نوشته. ميبگو خواهم یم هك بود هكت نيا نوشت گورباچف

 گرسنه درون در اگر است، آب ونريب یشو یون هم هست. مثالً اگر شام در درون تشنه مرياست در ب

 هست چشم بدنت در اگر تنفس، هست، هوا ونريب در یدار هير درون در اگر هست، غذا ونريب در ،یشو یم

ار خداوند ك یعنيهست،  ینديون شنريشده است در ب یوش جاسازگ درونت در اگر است، یدنيد ونريب در

ازدواج. پس هرچه درون هست  یون جنس خمالف هست براري، در بیامنه است، اگر در درون شهوت داريكح

 خواهد یه انسان دلش مكن است يه در درون انسان هست، اك يیزهاياز چ یكيون هست. ريآن در ب یپاسخگو

 است. یسكخواسته هر املك چرا، ؟یبرس املك به یخواه ی نمشام ايآ. برسد املك به

 یكي و است دالر ديگو یم یكي و است املك خانه ديگو یم یكيند، كاست موضوع را اشتباه  نكمم

 پس. هست درون در املك به عالقه. گردند یم املك دنبال مهه یول ديبگو خواهد یم چه هر است، اخك ديگو یم

الگو هم نشان  حتينص از موعظه و ريه غكن است يت ايباشد. از اصول ترب یاملكد وجو کي هم ونريب ديبا

 راست و ديگو ین كه دروغ نميند: دروغ گفتن بد است. و راست گفتن خوب است. مثل ايبدهند. بگو

 هكنيا از بعد مهندس ؟یك مثل. دارد رهرب به ازين تيترب در انسان باشد يیالگو کي شهيمه ديبا. ديگويم

 دهكدانش در هك نيا از بعد درس یكپزش یدانشجو. سازد یم را آن تكما ديآ یم، خواند یم را ها مولفر

 به هست ذهنامن در هك را یلامتك ديبا ما. نديبب عمالً  خوانده هك را آن امريب رس یباال ديبا بعد خواند یكپزش

 است. نيا او د،يبگو باشد، ونريب هر یخارج وجود کي ديبا ها، ارزش عنوان
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 :¨ زمانبه امام  عشق

 کيعل السالم« بار، ده بار، دو بار، کي یروز روز، هر د،ينكب را ارك نيا دييايب شام مهه ‚ردن به آقاك سالم

 است، ¨ زمان امام شورك شورك ،یمهد اي کيعل السالم« ابانيخ یتابلوها. است قشنگ یليخ »یمهد اي

 .داد غاميپ ¨ زمان امام

 را شام من یدعا. دادند یم قورت را شام دشمنان ردم،ك یه من به شام دعا مكاگر نبود م: يث داريحد در

 امام ما، یارهاك به نسبت امام علم به دهيعق. نديب یم حرضت را ما یارهاك هك نيا به اعتقاد. ندك یم حفظ

 ني) خدا و رسول و مؤمن٩٤(توبه/» هُ َو َرُسولُ  مْ كَعَملَ  اهللاَُّ  یريَ َس «: ديفرما یم هم قرآن. نديب یم را ما یارهاك

 شام دانم ینم یول مؤمنم من مثالً  ،نيمؤمن مهه نه هستند یخاص نيمؤمن ،نيمؤمن البته. ننديب یشام را م یارهاك

 یخاص نيمؤمن نيمؤمن ديگو یم هك نيا. ام ردهك ارك چه من یدان یم چه یمؤمن شام ،یردك ارك چه شبيد

 و امام است. ¨ یمهد حرضت: شده تيروا. هستند

 هك ميبدان ديبا ما رد،ك را ارك نيا آدم فالن هك فهمد یم ند،يب یغمرب ميما را پ یارهاك، دو بار یكي یا هفته

 .مينك یعذرخواه شانيا از یگاه و داند یم ¨ زمان امام حرضت را امنيارهاك

 :¨ زمانبه امام  عشق

 یليخ نبودم بلد شبيد تا زنم یم هك يیها ن حرفيشب بلد نبودم، ايه تا دكاد گرفتم يشب يد یزيچ کي

 هست هك یزيچ، ردندك سكفا را نيا من یبرا نور انتظار مؤسسه از برادرها از یكي. بود مهم ميبرا

امرب يد پينيبود. بب لبجا من یبرا یليخ ردند،كن قيتطب را شيها آدرس وتريامپك از رد،كن قيتطب شيها آدرس

 .یمهد یرم فدافرمود: پدر و ماد ݕ إسالم

 )٣٦. (بحاراالنوار/جیمهد یفرمود: پدر و مادرم فدا ݕ غمربيرب، پكا اهللا

 )٥١. (بحاراالنوار/جیمهد یفرمود: پدر و مادرم فدا ݠ یعل حرضت

 )٥١. (بحاراالنوار/جیمهد یفرمود: پدر و مادرم فدا ݠ باقر امام

 هستم. یخدمتگزار مهدباشم تا آخر عمر  یفرمود اگر من زمان مهد ݠ صادق امام

 .یمهد یفرمود: پدر و مادرم فدا ݠ اظمك امام

 یمهد یفرمود: پدر و مادرم فدا ݠ رضا امام

ه مهه گفتند پدر و ك ريتعب کياظم، امام رضا، امام با ك، امام باقر، امام صادق، امام یحرضت عل غمرب،يپ

. ¨ زمان؟ عشق به امام یمهد یو مادرم فدا پدر نديگو یم ها ه امامكه يكست؟ يك ی. مهدیمهد یمادرم فدا
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 نديگو یم. شود یم رشوع ها یاز خوب همگر ظلم نباشد. و اصالح يه درجهان دكهستند  یاء منتظر روزيمتام انب

 طواف هك آهنا بروند بگذارند نند،كن گيد نندك یم یمستحب طواف هك آهنا ديگو یم اول ديآ یم هك ¨ زمان امام

 رشوع هكم از اصالح شود، رشوع ها د اصالح از مسجد رشوع شود. اصالح از مسلامنيبا یعني. دارند واجب

 .شود رشوع ها یخود از اصالح شود،

 یچطور مردم به حمبت شود؟ یم یچطور عدالت شود؟ یم چگونه علم ديآ یه مك ¨ زمانامام  بعد

 مهه ها سهيك ،یبرداشت چند نديگو یند نمبردار پول نندك گريمهد سهيك یتو دست اگر هك ديآ یم یزمان شود؟ یم

ه يدر سا یقطب کي ،کي به مهه هك شود یم بزرگ ها روح یقدر به. شود یم یكي ها اخالق. شود یم یكي

 د،ريبگ خواهد یم هك لييارسا من، هيسا ريز دييايب مهه یعني، یقطب کي ديگو یه مكا كي، آمریومت مهدكح

 .یم اللهك، حیالله ی، ولیر پرچم حق قانون اهليز یقطب کيا ام. من ستم ريز ديگو یم ند،ك اشغال

 ريغ دانم ینم شوند، یم متحد هم با عرب یشورهاك شوند، یاروپا با هم متحد م یشورهاكه ك نيا

 مهه نهايا نند،ك یم وحدت وحدت، هك ها نفرانسك و ها نگرهك و ها جبهه نيا شوند، یم متحد هم با متحدها

 .یاهل وحدت هم آن وحدت کي به برسد ها ن وحدتيم اكم ك هك است نيا مقدمه

 و تيب اهل و غمربتيپ و خودت به نسبت را ما امنيا ميده یقسمت م ¨ زمانتو را به حق امام  ايخدا

 را ما اطاعت آقا به نسبت را ما عتيب آقا، به نسبت را ما عشق آقا، به نسبت را ما امنيا ¨ زمان امام به نسبت

 یعني یخاص یرا مشمول دعاها ام: گفت یم ݥ ینيخالص و روز افزون بگردان وامام مخ آقا به نسبت

 ند.كبه ما ب یخمصوص یدعاها ¨ یحرضت مهد

 قرار بده. ¨ یحرضت مهد یخصوص یما را مشمول دهاعا ايخدا

 :بتيف جمتهدان در زمان غيوظا - ٤

رشط داشته باشد عادل باشد، هوا و هوس ه دو تا ك یستم، جمتهديه من نك یفرمود: زمان ¨ زمان امام

ستم يه من نك یو هوس هم ندارد، در زمان ی، هویدياز او گناه ند یعنيهم نداشته باشد، اگر عادل بود 

رد و كندارد رد  وسه و یهو و است عادل هك را یجمتهد یها حرف یسك اگر و بده، گوش را او یها حرف

د من قبول ندارم انگار گفته من امام يه بگوك یسكفرمود:  ¨ زمانم اما. ندارم قبول را آقا یها گفت من حرف

ن آدم باشد، يد اعلم باشد، با سوادتريرده. بله علمش باكند ما را رد كه او را رد ك یسكزمان را قبول ندارم. 

 ینتوا ی، میم باشيد تسليگر باياز آهنا گذشت شام د یوقت اشد،عدالت هم داشته باشد، هوس هم نداشته ب

اهنت ريش، پكن، نفس بكاهنت را باز ريمه پكد ديرت هست، مهر و حمبت هم دارد، بگوكهست، د کپزش يیبگو
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 مين آب ن،ك مين دو را قرص ،..گريد ما هست حاذق رتكد یوقت چشم، يیگو ین، مكن، نكاور، رسفه يرا در ب

 .ميده یم گوش را رتكد یها مهه حرف یجند ساعت به چند ساعت، وقت را رشبت گرم،

 چه ميده یحاذق است، گوش م کو هوس ندارد، مثل پزش یمرجع اعلم است، تقوا هم دارد، هو یوقت

 .مينپسند چه و ميبپسند

ز را فرزندان ين نسل عزيوفادار و ا ¨ زمان! تو را به حق حممد و آل حممد ما را نسبت به امام ايخدا

 م.يباش ¨ زمانه ما فرزند امام كاقت به ما بده ي، ل¨ یحرضت مهد

د، فرزند يهست ¨ ید و آقا پرسها، فرزند حرضت مهديهست ¨ یدخرت حرضت مهد دخرتها،

را شاد  ¨ زمانست، دل دشمنان امام يولنگ و وار ن یامز، فرزند مهدرابطه دارد با ن ¨ یحرضت مهد

 .ندك ینم

 اتهكم و رمحة اهللا و بركيالسالم عل و


