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 ومتك، وعده خداوند در مورد ح¨ امام زمان

 ١٣٨٣/ارديبهشت/١٠

  حيماهللا الرمحن الر بسم

است  ¨تلويزيون زمان پخش اولني روز امامت آقا امام زمان  یبينند پا یم یبينندگان عزيز بحث را وقت

تاريخ خورده راجع به آينده  کخواهم ي یاست م ݠ یهنم ربيع چون هشتم ربيع شهادت امام عسگر یيعن

آن عنايت دارد باالخره آينده دنيا  یه دنيا هم روكهم هست  ینم بحثكوعده خدا نسبت به آينده تاريخ صحبت 

 يه؟كدست 

 الّرمحن الّرحيم بمناسبت بسم اهللا گويم یه بلدم مكرا هم  ینويسم و لطائف ی، آيه را م٥٥سوره نور آيه 

م و عملوالصاحلات ك الذين آمنوا منوعد اهللا«كه  رمايدف یهنم ربيع قرآن م ¨ یاولني روز امامت حرضت مهد

هلم و ليبد لنّهم من بعد  یارتض ینن ّ هلم دينهم الذكام استخلف الذين من قبلهم و ليمكاالرض  یليستخلفنهم ف

 يدلامت را خودتان با دكاز اين  ینم خيلكات، ترمجه كتا آخر آيه اما ن» شيئا یون بكال يرش یخوفهم امنًا يعبدونن

ه ايامن آوردند از شام ك یسانكم) به كوعده داده؟ به (الذين آمنوا من كیوعده داده خدا به  یيعن» وعد اهللا«مثالً 

 ها وعده داده. شان شايسته است خدا به اين خوب ارها و عملكه هم ايامن آوردند هم ك یسانك

ه كند خدا وعده داده به مؤمنني كخليفه ها را در زمني  اين» ليستخلفنّهم. «١تا وعده:  ٤داده  یا چه وعده

ه (استخلف كام اينكارهاست كاِر خدا از اين كرده؟ كارها كومت مال شامست مگر خدا از اين كدر آينده ح

اند خوب  ومت را بدست گرفتهكح یا ه افراد شايستهكاند  بوده یهاي زمان یالذين من قبلهم) قبل از شام افراد

گويد اصل با حموريت دين  ی، می، توسعه سياسینيم؟ توسعه اقتصادكچه  ومت را بدست گرفتيمكحاال ح

شود آنچه مربوط به دين است عبادت، صداقت، تقوا اين حمور است، (چون اگر  یانات رصف دين مكاست ام

تلفن  یمهه تلفن مهراه داشته باشيم اما خودمان به هم فحش بدهيم اين تلفن مهراه رشد نيست چون قبالً ب

مان تلفن باشد اما با هم قهريم صداقت و  ن است مهه ما جيبكدهيم مم یداديم حاال با تلفن فحش م یفحش م

 …ه دين نيستكوسيله ارتباط داريم اما خود ارتباط نيست.) االن دنيا بخاطر اين یما نيست يعن یصفا تو

 کشتند حاال با بمباران يك یيم، در قديم با شمشري مبگو جور چه …اناِت كام یانات هست رفاه نيست يعنكام

 نند.ك یمنطقه را زير و رو م
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 :نار دين مايه آرامش استكعلم در 

 كیي یشك كیرود عوض ي یم یگر ینارش اگر دين نباشد دنيا به سمت وحشكپيرشفت علم  یيعن 

 شد و لذا حرف اولك یه بلندتر باشد بيشرت آدم مك یشود مثل چاقوي یم یشكنسل  یشكنسل  یشكشهر  یشك

 ه نامز و روزه بخوانند.كاش هم اين نيست  تب مههكاين م یتب بزند منتهكرا بايد م

ند به ك یها را تبديل م ها و اضطراب ها و دغدغه خوف» من بعد خوفهم«ند ك یتبديل م» و ليبد لنهم«

 . امنيت.٢تب ك. م١ یامنيت يعن

نيست  یمكغري از خدا هيچ نوع » شيأ یون بكال يرش«شوند ديگر  یمهه مردم بنده خدا م» یيعبدونن«

ه چون اينجا پولش بيشرت است زورش بيشرت است او كشود با خدا نه  ی، حموريت می، پولی، زوریطاغوت

وشد حرف اول و  یه غري از خدا هست مهه حمو مك یاش بيشرت است متام چيزهاي یقدرتش بيشرت است او پارت

است چون دين هم  یه از آن راضكرا  یدستشان داد آن دين ومت را بهكه حكزند. بعد  یخدا م یآخر را رضا

ه كرا  یتبكضد و نقيض آن م یها تبكدنيا م یتب هست توكها فقط االن م ها، ايسم تبكاالن م …،یخيل

ه آن دين كند اينها را برايشان ك ین مكدين خدا پسند را برايشان متم یخدا راضيه يعن یيعن» یارتض«خدا پسنده 

 شود. یم بشود خوفشان هم تبديل به امنيت مكخدا پسند حا

سوره نور اما  ٥٥شود خوب اين ترمجه آيه  یحمو م یشود هر نوع طاغوت یم یها مهه گرايش اهل گرايش

 ات:كن

ردم كه توجه كام ديشب  ه من تفسري نور اين را نوشتهكاست (حاال جالب اينست » وعد«لمه كته اول كن

عرص چيز  یفهم یتا مطلب م ٧ ینك یه صبح نگاه مكاصيت قرآن اينست نو گريم آمد اصالً خ یچيزها کي

 آجر …هك یعني آجر یفهمد يعن یند چيز ديگر مكديگر نگاه  یسك یفهم یم یفردا چيز ديگر یفهم یم یديگر

ذهن انسان هر  یگذارد مهندس و معامر ديگر مهني طور ه یطرح م کاين خانه ي یين مهندس توا یول است

است اين خودش مهم است. خداوند » وعده«ه آغاز سوره با كه قعرش پيدا نيست اينكاست  یسيانواق …چه

بخريم چيدن ندارد  یرويم چيز یازار مب یتو هك ما …هكاين طور نيست  …لامت را با چيدنشكدر قرآن 

دام رسيد كر خريديم ه ی، پياز، وقتی، سيب زمينیاهو، ُترشكاند اين چيز را بخر فلذا گفته ختم مرغ،  گفته

لامت قرآن ك یخريم. ول یبه دستامن رسيد م ینه هر چيز یه اول پياز بعد سيب زمينكخريم اين طور نيست  یم

بني صفا و  یه رفتكه هم كشام م یيعن» ان صفا و مروه من شعائر اهللا« گويد یقرآن م یچيدنش عنايت دارد وقت

به  یبده یخواه یه مكگويد پول  ی. اگر قرآن مینكع بايد اول از صفا رشو ینكطواف  یخواه یه مكمروه هم 
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ن ك یسع یپول بده یخواه یاگر م یيعن یگويد علن یبعد م یگويد رس یقرآن اول م یتو» رسًا و عالنيه«فقري 

» و بالوالدين احسانا«گويد  یبعد م» شيا یب کال ترش«ن. كاش  یحاال اگر نشد علن یاول پولت را خمفيانه بده

ه كنورزيد موحد باشيد بعد از توحيد گفته والدين اين کنار توحيد، گفته رشكبه والدين را در احسان  یيعن

لمه كلمه چرا اول آمد اين كه اين كلامت قرآن چيدنش مهم است كنار توحيد گذاشته كخداوند والدين را در 

خدا  یها اسم ی تواهللا» عد اهللاو« گويد یهزار تا اسم دارد م» وعد الرمحن وعد القادر«گويد  یچرا آخر آمد.) نم

كه متام معانی توی آن  یاوصاف تنها اسم یيم و نور اوصاف خدا زياده اما توكو قيوم و سميع و بصري و ح یح

آقا، آمد با متام  یگوي یه مكامالتش وعده داده مثل اينكه وعده داده با متام ك یخداوند ی است يعنمجع شده اهللا

ش را فرستاد كپرسش را فرستاد، زنش را فرستاد، شوهرش را فرستاد رشي یگوي یوقت م کاش ي دار و دسته

از  یيعن» مكمن«ه ايامن دارند. ك یسانكآمد خداوند با متام قدرت وعده داده به  یاروانكنه  یگوي یوقت م کي

 ومت مال اسالم است.كح یها يعن شام مسلامن

 یخواند ول یه نامز نمكن درست است كن است نگاه به عملش یآدم خوب یگويند فالن یها م یبعض

ن، فحش كب ینك یبخور، زنا م یخور یگفت عرق م یرد مك ینصيحت م یسكبه  یسكاست  یخوب آدم

 ینك ین، غيبت هم مكب ینك یهم م یم فروشكبگري،  یگري یبگو، رشوه هم م یگوي یبده، دروغ هم م یده یم

 ماند؟ یچ یر چپس ديگ …ن، اما مسلامن باش! گفت خوب پس ديگركب

 :ارساز استكايامن مهراه با عمل 

ند قران معموالً هر جا ك یقلبش خوب است قرآن قلب خوب را قبول نم یگويند فالن یها م یحاال بعض 

خود نگوئيد آقا  یفايده ندارد ب یبه تنهاي کقلب پا یگويد عمل صالح يعن یگويد ايامن پشت رسش هم م یم

گويد  یگويد عمل صالح م یعمل تازه نم کعملش نداشته باش هم قلب پاار به كاست  کقلبش پا یفالن

ار كچند تا  یگوئيد صاحلات يعن یوقت م کار خوب يك کي یگوئيد صالح يعن یوقت شام م کي» الصاحلات«

هايش را شانه  ند اما زلفك یم کارها خوب ايشان مسواكمهه  یيعن» الصاحلات« یگو یوقت م کخوب ي

درس خوان  یاش نظيف اگر فالن مهه یثيف است نظيف يعنكخوب پرياهنش  یيز است ولاش مت تكند ك ینم

درس خوان است  یگويند فالن یم یاش خوب است وقت یرياض یدارد ول یتا جتديد ١٦است نه خري ايشان 

 هايش خوب باشد. بايد متام درس یيعن

ول دارد الصاحلات مثل املساجد، مسجد قرآن الصاحلات را قب یقرآن نه صاحلني را قبول دارد نه صاحلات 

دهد  یند روز عاشورا خرج هم مك یم یاش اين خوب عزادار لك یچند تا املساجد يعن یمساجد يعن كیي یيعن
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ند ك یخانه به مادرش پرخاش م یتو ینيست درسش خوب است ول یند الصاحلاتك یهم م یالهربداركاما 

 هم ايامن هم قلب هم عمل متام اعامل.» الصاحلات«رب دارد كند تك یدانشگاه به استادش هم با زور سالم م یتو

 :ميت مؤمنان بر رسارس زمنيكحا

است در ادبيات عرب هر جا الم آمد  یجد ی؟ جدیاست يا جد یشوخ یاين جا نشين» ليستخلفنهم«

اين » یاالنسان ليطغ ان» «لشديد یان عذاب» «خرس یوالعرص، ان االنسان لف«گوئيم  یيد مثالً مكتأ یاين الم يعن

شويد بعد هم  یقطعًا قطعًا شام جانشني م یيد است يعنكتأ ینون آن هم برا» ليستخلفن«يد است. كالِم تأ

مهه زمني زلزله  یيعن» اذا زلزلت االرض زلزاهلا«گويد  یقرآن م یره زمني (وقتك یيعن» االرض یف«گويد  یم

شود آن  یني زلزله مزم رهك …اشان، يا شرياز يا هتران،كفت يا ه حاال بم يا جريكشود مسئله اين طور نيست  یم

ذره  کرد گفت خدايا يك یدندانش درد م ݠ! حرضت امري یا چه زلزله» زلزاهلا«شود گفته  یوقت ببينيد چه م

ذره استخوان درد گرفت  کشد؟! ي یم یرد چك یبدنم درد م یها استخوانم درد گرفته حاال اگر مهه استخوان

و «گويد  یشود؟! مهه زمني بلرزد آن وقت قرآن م یم یها درد بگريد چ رد من را حاال اگر مهه استخوانكالفه ك

شود مسئله بتون و آرمه و اينها نيست بعد  ینده مكوه از زمني كه كشود  یچنان زلزله م» اخرجت االرض اثقاهلا

هايش به هم  خورد بعد سنگ یهبم م» تكدُ « گويد یافتد بعد قرآن م یها راه م وهك» و اذا اجلبال سريت«ها  وهك

مثل پنبه » العهن املنفوشك«شود  یها هبم فرشده م گويد شن یشود بعد آيه ديگر م یشود شن م یخورد ريز م یم

ت قطعه قطعه ك. دُ ٤افتد  یها راه م وهك. ُسريت، سري ٣شود  ینده مكوه ك. ٢شود  ی. زمني لرزه م١شود.  یم

 شود.) یشود پودر م یديگر م یچيز» العن املنفوشك«گويد  یشود بعد م یشن م» يالبًامه …«شود  یم

بوده با  یه فرعونكسابقه هم دارد » ام استخلف الذين من قبلك«ل زمني ك یيعن» االرض یليستخلفنهم ف«

رژيم  که يكومت را بدست گرفتند نمونه دارد كو يارانش ح ݠ یاش مهه غرق شدند موس دار و دسته

ه ك یتبكه آن مكدهد  یقرار م یاناتكاينها ام یخداوند برا» نن هلمكو ليم«ود رژيم حق بيايد بر یفاسد

ه استدالل داشته باشد عالمت دين كاست  یاست دين یم بشود. دين خدا پسند چه دينكپسندند آن دين حا یم

 هم بپسندد. باشد طبع انسان ی. فطر٢ ینكبا آن استدالل  یبتوان یباشد يعن ی. عقل١خوب اينست. 

 :وب آنكنرتل غرايز، نه رسك

 یه ميل داركه اين قانون با طبع انسان جور در نيايد (هر چه را كنيد ك یرا پيدا نم یشام در اسالم قانون

است شام اصل شهوت  یيد آن هرزگگو یم بله …گويد من ميل دارم یه مكار خوب است بلكاسالم گفته اين 

نه اين طور  یمثل حلوا نذر یهر پرس یهر دخرت یشام بخواه یمنته حق است نياز به مهرس هم حق است
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نم شيلنگ را كخواهد استفاده از گاز  یه من دمل مكانال گذاشته استفاده از گاز از طريق چراغ گاز اينكنيست 

تت شام بخاطر شهو یيه يعنكمتولد بشود نفهميم پدرش  یا نم منفجر بشود نسل نابود بشود فردا اگر بچهكپاره 

 یشورهاكاز  كیاش، من بودم در ي خانه یرو ی. شب مینك یخانواده را متالش ینسل را هبم بزن یبخواه

و مرتو و اينها نبود  یامت یشان انرژ یل اصلك% مش٨٥هم هست  یشور بزرگكردند ك یمهه پرس کي یاروپاي

خواهد يا نه شوهرمان ما را  یمدانيم زنامن ما را  یرويم نم یل ما خانواده است اصالً شب مك% گفتند مش٨٥

فهمم اين من را دوست دارد  یگردد اصالً نم یخيابان آزاد برم یخيابان آزاد آن هم تو یخواهد يا نه اين تو یم

 یات رو ز بشود عالقهكمتمر یيعن یخانه خانم خودت را ببين یبرو یيعن ینبين یاند هيچ ه گفتهكيا نه اصالً اين

بابا اين چيه زن ما چيه! مهني طور  یه هبرت از زن من است! اكبيند اِه! اين یاين را م ینفر مرد چشم چران ه کي

 یرا متالش یزندگ یخانه اِه حرف نزن تو ديگر خوب اين چشم چران یرود تو یبيند بعد م یتا زن م ٥٠٠تا  ٥٠

ات است را  ه ميلاست هر چ یيم اسالم دين فطرگو یم من آخر) …ه اسالم گفتهكرد خوب اين به نفع است ك

خواهيد  یند اگر مك یم یخانواده را متالش کنم بله اين ميل يكه به مهه نگاه كقبول دارد بگو آقا ميل من اينست 

ند بگذاريد مردها بريون كبريون آرايش ن یخودش را برا یخانم هيچ خانم یز باشد روكها متمر مهه عالقه

 ین آرايش زن براكخانه آرايش  یاند خانم، تو به زن گفتهببينند آن وقت  ینبينند هر چه هست سادگ یچيز

ه فاطمه جان! مگر كفرمود  ݝبار حرضت به فاطمه زهرا كي یبزرگ است حت یها شوهرش از عبادت

آيد چرا  یشوهرت م یدان یه مكآيد گفت تو  یساعت ديگر م کآيد مثالً تا ي یآيد گفت چرا م یشوهرت نم

 یها ن به زنكآرايش  یتوان ین به زن گفته هر چه مكشو خودت را آرايش  ؟ بلندینك یخودت را آرايش نم

ام كاستح یخانه برا یها جوش بخورد تو ه اين عالقهكنيد كن به مردها گفته نگاه نكبريون هم گفته آرايش ن

 ه بله خربكشود اين طور نيست  یتر م یشان جوش بخورد عاطفه قو مادر عالقه و پدر چه هر وقت آن …نظامِ 

هم دل  یم رنگ شد؟ آن وقت ما به چه چيزهايكاين قدر عاطفه  یوت! يعنكدقيقه س کرا شنيدم ي یمرگ ابو

 بنديم. یم

 ما …خواستند فوق ليسانس و ديگر حاال یردم مكت كدانشگاه رش یها (من در جشن فارغ التحصيل

نم از فارغ ك ید گفت من تقاضا ميم بگوئيم رياست حمرتم دانشگاه رفت خري مقدم بگويبود ردهك جور یبحث هم

 کي یناراحت شدم واقعًا سال یتلفن هم به ما بزنيد من خيل کي یرويد بريون سال یه مكنون كها ا التحصيل

بايد عاطفه  یيعن یزن یتلفن هم به او نم کي یسال یا زنند؟! تو پهلويش درس خوانده یتلفن هم به استاد نم

اش سه  لهكزاد  یه مك ی عاطفه بيايد پائني خوب اين نقص است مثل زنم رنگ بشود علم برود باالكاين قدر 
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ه عقل و عاطفه و كسامل است  یگردو بدن کاش قِد ي لهكيلو است ك ٤٠يلو يا بدنش ك کيلو است بدنش يك

ند و لذا ك یار نمكاش  لهكمهه با هم ميزان باشد عاطفه پر رنگ است  یيعن …علم و استدالل و فرد و جامعه و

يف الصلواة) نامزش چه كاست فرمود (ف یخوب آدم یخيل یامام گفتند فالن یديث داريم آمدند پهلوح

اش هم  خواند فرمود مخ یه نامز مك یسكيف عقله) آن كنامز خوان است فرمود (ف یخيل یجوره؟ گفتند فالن

رابطه  یبا مهه چيز …نه ما بايد خواند يا یند فرمود نامز مك یار مكاش  ه مخك یسكند آن ك یند يا نمك یار مك

 داشته باشيم.)

 یا بخوريد اين آيه» لواك«نند ك یه مردم مهه به آن عمل مكاست  یهاي قرآن از آن آيه یآيه داريم تو کما ي

ام  من نديده یند يعنك یس به آن عمل نمكه هيچ كقرآن  یآيه داريم تو کنند يك ی% به آن عمل م١٠٠ه كاست 

نفر  کره زمني يك یآيه داريم رو کند يك یشب تا صصبح در حال سجده گريه م» جداً و قيامايبيتون ارهبم س«

ال خيشون «گويد  یه قرآن مكگويم نيست  یام نم اش را من تا حاال نديده یند دومك یه به آن عمل مكهست 

 ݥترسد ديگر. امام  یشود، آدم م یگفتم مگر م یديدم م یرا نم ݥنرتسيد من اگر امام  یاز احد یيعن» احداً 

شود قلب امام  یرت گفتند آقا االن بمباران مكشد به د یه مكبمباران  یام حت نرتسيده یفرمود در عمرم از احد

» لواك«ترسم مهني  یرت اول قلب خودشان را ببينيد من نمكد یفرمود آقا ݥناراحت است آن را ببني امام  ݥ

جامعيت اسالم  یساده است ول یبگويم خيل یچيز کاست ي یبخوريد ببينيد اسالم چقدر دين جامع یيعن

رابطه خدا با غذا  ینيد يعنكر كخورديد از خدا تش» رواكلوا و اشك«گويد  یجا مكمهني ساده روشن است ي یتو

» لوا اطعمواك«گويد  یجا م کن رابطه خدا با فقرا يك کمكخورديد به فقرا هم » لوا انفقواك«گويد  یجا مكي

 ن.كها هم اطعام  ميلبه فا یخورد

رابطه  یآيد يعن یات م فشار به معده یخور یزياد م یخورد» لوا وارشبوا وال ترسفواك«گويد  یجا مكي

 یعمل صالح انجام بده خورد کاز انرژيش ي یخورد» لوا و اعمل صاحلاك«گويد  یجا مكبا معده ي کخورا

ن ببينيد كطغيان ن یخورد» لوا ال تطغواك«د گوي یجا مكي یار مفيدك کن يكب یارك کي ی؟ خوردیَملْق زد

 لوا) است.ك( کي

بيند جز  ینم یبيند هيچ یتب فقط اقتصاد مكم کلذيذ است دين جامع ي یاين جامعيت اسالم خيل

اش مثالً سياست است  تب مههكم کبينند ي یها را لبو م اند مهه شلغم رسخ گذاشته که عينك یاقتصاد مثل اينهاي

 یوريد چكه كيند چند تا نابينا رفتند فيل ببينند گفتند شام گو یم( …اقتصاد است دين جامعاش  تب مههكم کي

شيد به خرطوم گفت مثل بيل كدست  كیفهميم رفتند دور فيل ي یگذاريم م یخواهيد ببينيد گفت دست م یم
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است گوشش گفت مثل باد زن  یدست گذاشت رو كیشيد به پايش گفت مثل بتون است يكدست  كیاست ي

اش فيل نيست.) اسالم  اينها جزو فيل است اينها مهه یدرست است فيل خرطوم دارد پا دارد گوش دارد ول

ميتينگ  کگويند نامز مجاعت و نامز مجعه اين نامز مجه ي یعبادتش، سياستش مثالً م یجامعيتش مهم است يعن

ه كهم  یاشيد تقوا هم داشته باش افرادگويد با وضو باشيد رو به قبله ب یه مثل ميتينگ است مكاست عني اين

 پيش نامز است.

آن هست اين آقا را قبول  یها بايد منظم باشد انتخابات هم تو بايد عادل باشد نظم هم دارد صف

اند  س نگفتهكبه هيچ  ینكبايد در انتخاب خودت انتخاب  یيعن یه آقايش را قبول دارك ی؟ برو مسجدیندار

 ربال هم باشد.كياد شهداء هم فراموش نشود مهر  یخواننامز ب كیتو بايد پشت رس 

نار بگذار اين طرف كخوب حضور در صحنه هم باشد قد قامت الصلواة هم حارضيم ُپز را هم  یخيل

. اين است بزرگ است، مهه با هم سمع اهللا مهه با هم بحول اهللا کوچكاست  یاست اين طرف دهات یشهر

 قشنگ است. یجامعيت اسالم خيل

 :یومت علوك، استمرار ح¨مت امام زمان وكح

معني شد خداوند فرمود  ݠ یحرضت عل یدام است؟ در غدير خم وقتك» یدينهم له ارتض«حاال 

ه كاست خدا وعده داده »  یارتض«مهان » رضيت«شدم اين  یامروز من راض» م االسالم ديناكرضيت ل«امروز 

و  یريشه َرِض » یارتض«ه ك یدام دين؟ آن دينكد نكم كشان را حا ومت را بدست مؤمنني بدهد و دينكح

ه ادامه كاست  یند دينكومت كه خداوند وعده داده حك یدين غدير خم آن دين یاست يعن كیي یاِرتض

 باشد. ݠ یومت حرضت علكح

ه دنيا پر از ظلم كايد يم ¨امام زمان  یگوئيد وقت یگويند شام م یها م یبعض» و ليبد لن من بعد خوفهم«

ه آقا ترشيف بياورد زودتر كنيم كگويند خوب اگر بناست دنيا پر از ظلم بشود بيائيد مهه ظلم  یها م یعضاست ب

 بيايد.

 :شود، نه ظامل یدنيا از ظلم پر م

حديث  ١٠حديث و دو حديث و  کجاست؟ گفته (بعد ما ُمألت (مملو) ظلًام و جورا) يكدانيد اشتباه  یم

 کگفتيم بله تو هم ي یگفت پر از ظامل بشود م ینگفته (ُمألت ظاملا) اگر مهيئت ما حديث داريم  کهم نيست ي

اين ديوار را  یگوئيم وقت یوقت م کگويد دنيا پر از ظلم بشود فرقش چيه؟ ي یظامل م کظامل شو من هم ي

ن كشويم ممب یمان دود مهه یه اينجا پر از دود بشود ُپر از دود بشود نه يعنكنيم ك ینيم پنجره باز مك یخراب م



)٨( 

شد اين افغانستان است آن عراق است ك یا دنيا را به آتش مكنند االن آمريكنفر بيايند اينجا را پر از دود  ٢است 

 آن ارسائيل است.

ه كينا پس …حمله را به کتواند ي یآدم الت م کبچه رش، ي کي یطاغ کابر قدرت متجاوز، ي کي یيعن

نيم نه پر بشود از ظامل ولو كمان گناه ب ه بگوئيم بيائيد مههكم ظامل بشوند ه مهه مردكاين یگويد (ُمألت) نه يعن یم

نيست به او ايامن  یسك) كه (وعد اهللا قليل آخر اگر مهه مردم ظامل باشند ديگر (آمنوا) نيست یا توسط عده

به تو و به خواستم  یليوانش را به من بده گفت اگر م ک؟ بله گفت يیساله دار ٧ه كگفت رس یسك کبياوريم ي

ام اگر بگوئيم مهه مردم ظامل بشوند خوب  نداده یسكه به كاين یساله برا ٧ماند  یسال نم ٧ه كامثال تو بدهم 

ه ك) باشند یه در مهيشه تاريخ بايد (آمنوا و عملوالصاحلاتكه وعده داده پيداست كوعده داده؟ اين كیخدا به 

رده دنيا پر از ظلم بله اما دنيا پر از ك یشود قاط ینيا پر از ظلم مگويد د یه مكخداوند به اينها وعده بدهد آن هم 

آن بگذارد  ینده روكمنقل بياورد دو تا  یسكن است كگوئيم سالن اگر پر از دود شد پر از دود شد مم یظامل نه م

 مل بشويم.مان ظا ه مههكنفر اينجا پر از دود بشود پر از ظلم معنايش اين نيست  کها توسط ي ندهكخوِد اين 

 :امنيّت مهراه با عبادت

شورها َامنند االن كاز  یمهم است (بگو آقا االن هم خيل ینن من بعد خوفهم امنا) امنيت خيلك(وليم

 یبابكجوجه  کي کپار ینشينند تو یبا هم م یگويد بله امنًا ول یأمن م ینه دعواي یشور نه جنگكمثالً فالن 

ه ك یگويد نه،) امنيت ینند مك یخورند قامر م یم یليوان رشاب کي یان رشابليو کزنند ي یم یعاُرق کخورند ي یم

 یگويد نه عبادت خدا منها یند؟ مك یهم عبادت خدا را م ینار امنيت عبادت خدا باشد بگو آقا فالنك یيعبدونن

رمان هم خدا هم خرما چه ف ینباشد بگوي کنارش رشكه ك یعبادت» شيا یون بكال يرش«ه ك یطاغوت، عبادت

 هر دو. یچه؟ يعن یيزدان چه فرمان شاه يعن

انشاء  زمان آن …چه؟ عبادت خالص حاال یرا با هم دوست دارم يعن کگفت تو و سوس یم یسك کي

ومت ك. (يغلب سلطانه املرشق واملغرب) ح١يم الّرح الّرمحن اهللا بسم شد خواهد چه زمان آن و آمد خواهد اهللا

آورند  یم یاالمانات) مردم به سمت عبادت رو یالعبادات و تعدل عل یل الناس علگريد (يقب یآقا مهه دنيا را م

 شود. یه فراموش شده احياء مكدهند آن مقدار از آيات قرآن  یها را به اهلش م امانت

ستاد نامز آمدند گفتند به نظر تو بايد چه  یشان رسيديم تو هايشان خدمت یدوره بعض یها اين نامينده

واجبات  کنيد يكار بكخواهيد  یم یاين قرآن اين قدر واجب فراموش شده هست اگر خيل یرد؟ گفتم توك

و «قرآن هست؟ گفتم بله بيائيد اين آيه  یفراموش شده را انجام بدهيد گفت واجب فراموش شده هم تو
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ت آسان بشود. كلمم یه ازدواج توكنيد كتصويب  یه مهرس ندارند قوانينك یهاي بيائيد آدم» مكمن  یحوا االَيامكان

نند مسئله ك یم مكسازند پول تاالر را  یتا سالن م ٢٠، ١٠ها  ینيد شهردارك یم مكرا  ی(حاال مدت رسباز

ان است وام ازدواج بدون سود است كاندازد. مسئله اشتغال است مسئله اس یراه م یا لباس عروس را مؤسسه

رد. كشود ازدواج را آسان  یها م ين طرحا با منوشت طرح تا ٢٠ خودم من …دانم بنشينيد خودتان یمن نم

ايشان هم داد به هيئت  یخامت یداديم ايشان هم زيرش نوشت خدمت آقا یرفسنجان یهاشم یخدمت آقا

اين فرمان خداست امر هم هست » حواكو ان«رد كشود ازدواج را آسان  ینند مك یار مكآن  یدولت و دارند رو

 شود. یم مك% فساد ٥٠بشود واجب هم هست.) اگر ازدواج آسان 

خورده هم  کي یند (فقد احرز نصف دينه) منتهكه ازدواج ك یسكفرمود: (من تزوج)  ݠامام صادق 

ليسانس  یخواه یخواهم ليسانس بگريم خوب م یگويد م یدهيم دخرت خواستگار داردها، م یخودمان گري م

ردند االن فوق ليسانسش هم شغل ك یخدام مشام را است یگرفتتت یه ليسانس مك ی؟ گذشت زمانیه چك یبگري

ل كواقعًا مش یسك کن. يا پرسه باباش اتاق دارد خانه هم دارد، حاال يكنيست مهِرس خوب گريت آمد ازدواج 

پرس دارد دو تا پرس دارد جلويش هم برادر  کند اما نه يكند جمبور است صرب كل دارد چه كدارد خوب آن مش

م را بگريم كند نه، من بايد مدركنيست باباش هم دوست داد اين را دامادش  یلكهيچ مش یخواهر بزرگ یبزرگ

 خورده قيد است. کشود اينها ي یم یچ کشود قبل از مدر یم یچ ک؟ مثالً بعد از مدریه چك کمدر

شوهر دادم  یدوره دبريستان یه ندارم دخرتهايم را توكشوهر دادم پرس  یهايم را دورده دبريستان من بچه

تاب ك ٢٠٠ یتاب الكتا  ١٠٠ یهم ليسانس را گرفتند اين قدر اين ليسانس برايتان بت نباشد ليسانس يعنبعد 

ام برو بابا! هم ليسانس بگري هم داماد شود  شوم چون ليسانس یام داماد نم خوانم چون ليسانس یديگر نامز نم

اند نسل فرهيخته شام  ده به شام گفتهركبرايتان عظمت پيدا  یخورده خيل کهم عروس شو هم نامزت را بخوان ي

 نيد نسل فرهيخته هم باشيد.كارهايتان را بكنار مهه كارهايش را بگذارد كمهه  یايد نسل فرهيخته يعن ردهكر كف

 هم من گفت نخور خربزه یا خورده رسما …خورد گفتند آقا شام خر یرسما خورده بود خربزه م یسك

ان كدام امكگري ندهيد ازدواج را هر  شام ردك یم یشوخ آن حاال لهب. (خورم یم خربزه هم خورم یم رسما

تا بحال  یند هيچ حمققك یمرت باشد آدم هبرت تربيت مكگويند اوالد  یه مكين هم ا …ازدواج برايتان گري آمد

يچ هايشان هبرت است ه مرت است تربيت بچهكه اوالدشان ك یسانكه اوالد بگرييم كند كمن ثابت  ینتوانسته برا

ه كنداريم  یبچه دارند جانور! ما هيچ حتقيق کهستند ي یهاي تا بچه دارند آدم ٦هستند  یهاي نداريم آدم یدليل

هايش  يس و ماشني و خواستهرسو و لباس به آدم است تر راحت مك بچه بله …م استكاش  ه بچهكاين
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 یيدمپا دارد بچه تا ٦ هك یآدم …ن است بچه بلهكبچه غري از تربيت بچه است مم یماد یها . خواسته…بيشرت

 فش غري از انسانيت است.)ك یخرد ول یفش گران مكبچه داشته باشد  کخرد ي یم

 :¨احيای واجبات فراموش شده در زمان امام زمان 

ه ك یآيات یآي یم كیجان!  یندبه داريم مهد یتاب و حدوده) در دعاك(أين املؤّمل الحياء ال یآيات

ه ك یچيزهاي یيعن ینكها را نابود  بدعت ینكفراموش شده احياء  ݕسنت پيغمرب  ینكفراموش شدهه احياء 

 شد؟ متام وقت – ینكها را حمو  جزو دين نيست جزو دين شده بدعت

 ¨ومت امام زمان كح یراهنام باشد برا کتواند ي یني انقالبامن ممه …ݥومت امام كما مهني ح

رود  ی بوش هم مصدام رفت شاه رفت انشاء اهللا ه ديديدك یدليل جهان بروند؟ بله به مهان یها شود طاغوت یم

 روند پس رفتن طاغوت حمال نيست. یها م ه طاغوتكمهني طور 

 یومت را بدست گريد؟ بله اگر حرضت امام مخينكشود ح یبنده خدا م کي یعاملِ متق کشود واقعًا ي یم

 بيايد. ¨امام زمان  اش یشود ول یيل داد پس مكرا تش یومتكح کگوشه ي کآمد ي ݥ

 شود یم شود یم پس …گوشه قانون اسالم کشود قانون اسالم پياده شود؟ بله اگر ي یواقعًا م یيعن 

به جوش بيايند؟ بله  یشود امت حزب اهل یيثارگر بشوند؟ بله ما مردم شود یم بله شوند؟ شجاع ترسوها واقعاً 

ه من سن شام ك یهنه شديم زمانكخورده  کيد ما يهست ون شام حاال …ه بچه هاك یشود ما زمان یارها مك یخيل

گوئيد  یشام م یچ یگفت آقا چ یشد پريمرد یسال پيش راهپيامي ٢٥يش پ سال ٢٠ …خورده کبودم يا ي

تواند از خانه بريون  یشيد آدم مستاجرش را هم نمكنيد؟ خجالت بكخواهيد شاه را بريون  یمرگ بر شاه مثالً م

ند كتوانست او را بريون  ینيد. پريمرده گري مستأجرش افتاده بود نمكيد شاه را بريون خواه یند بعد شام مك

نيد بعد ديديم نه جوش آمد كخواهيد شاه را بريون  ینم چطور شام مكتوانم مستأجرم را بريون  یگفت من نم یم

 رديم.كو جوش آمد شاه را بريون 

گفتند ُپر اسلحه  یها م شد؟ مهه خانه یصدام چ یاه گفتند اين قدر صدام اسلحه دارد اسلحه ی(مثالً م

 شود.) یم شود مكشود اگر مرد خدا حا یشد؟ اگر واقعًا طاغوت آب م یاست؟ آب شد چ یاست چ

قرار بده.  ¨آقا امام زمان  یما را از زمينه سازان و پريوان واقع ݕخدايا تو را به حق حممد و آل حممد 

»  الذين آمنواوعده اهللا«هست راجع به  ¨زمان لني روز تولد آقا امام يع و اورب هنم …گفتم بحث چون دوم

ما را از آن آمنوها و » وعده«ه خدا به آهنا ك یهاي یگفتيم خدايا ما را از آمنوها و عملو الصاحلات

 ها قرار بده. یعملواصاحلات



)١١( 

 ه هستند برطرف بفرما.كجا كدر هر  یخدايا خوف را و دهلره را از جامعه اسالم

 دنيا به رسنوشت طاغوت عراق و صدام مبتال بفرما. یها طاغوت

، علم مفيد، رزق حالل، اوالد صالح، عزت دنيا و آخرت، حسن یامل، بدن سامل، عقل قوكايامن 

 عاقبت، به مهه ما مرمحت بفرما.

 یب ما، آبروها، مرِزها، انقال شور ما، رهِرب ما، دولت ما، امت ما، نسل ما، ناموسكما،  یديِن ما، دنيا

و ما را مشمول  یش را از ما راضكحفظ و قلب مبار ¨در پناه آقا امام زمان  یا ه به ما دادهكما، هر چه 

 اش قرار بده. خاص یدعاها

ما نبود  ینم و اگر دعاك یبار به شام دعا م ١٠٠ یفرمود من روز ¨ديدم امام زمان  یحديث ک(ضمناً ي

 بفرما.) یدشمنان، خدايا قلبش را از ما راض دادند یمشت شيعه را قورت م کشام ي

 و رمحة اهللا مكوالسالم علي


