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 ، وعده های اهلی¨امام زمان 

 ش١٣٧٧/آذر/١٢پنجشنبه، 

 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم

 اهلی انطقنی باهلدی و اهلمنی التّقوی

 :جايگاه قم -  ١

ه: كم يدار ݜ تيه از اهل بك یاتيل رواياست به دل یم. خود قم شهر مقدسيزان در قم هستيخدمت عز

ه كم يدار یثيم (قم). و در حديدار یت حرمينه)، ما اهلبيددارد (م یامرب حرميه)، پكدارد (م یخداوند حرم

ٍد َو َمْأوَ « صحبتها هست.  یليقم خ یات براي) در روا٢١٤ /ص٥٧ (بحاراألنوار/ج» َعتِِهمْ يِش  یُقمُّ ُعشُّ آِل ُحمَمَّ

. نجاستيا در عهيش هيعلم یها ن حوزهيارتش ثواب دارد. مهمرتيه زكنجاست يدر ا ݝ فاطمه معصومه

 م.يهست یقم يینوجواهنا و جواهنا حمرض در را شعبان مهين و هستند، و بوده نجايا مراجع نيرتبزرگ

 يیو تقوا ی) اگر مردان علم٢١٧ /ص٥٧ (بحاراألنوار/ج» نُ يوَن َلَضاَع الدِّ يَلْو َال اْلُقمِّ «م: يث داريحد

 توان یم ݥإمام  حرضت وجود و قم هيعلم حوزه بودن برجسته را اش نمونه. رفت ی منين از بيقم نبودند د

انگذار يامام بن یعنيهستم.  یو عراق یگفت من نجفن. هستم یقم من: گفت منرب یرو نجف در امام. شمرد

 رد.كبودنش افتخار  یمنرب نجف به قم یرو یاسالم یمجهور

حدود ست! ين ین منطقه هستند. شوخياز ا ¨ اران امام زمانياز  یه: مجعكنيبر ا یم مبنيدار یاتيروا

ا پخش يخمتلف دن یدر جاها و خوانند یم درس نجايا در نديآ یشور مكدوازده هزار طلبه از حدود چهل 

 رانيا انقالب. اند ردهكالم دعوت اس به را نفر هزار چند هك اند رفته شورهاك از یبعض به قم از یافراد. شوند یم

 .ميهست استان نيا در هك مينك یم افتخار یليخ قم، از یجعفر تبكم صدور. شد رشوع قم از

 :علم كافی نيست نبوت و امامت الزم است -  ٢

هم  یست؟ نه، انسان وحيافكباشد. علم  ¨ د در مورد امام زمانيمه شعبان البد بايبحثامن در ن

 .خواهد یم هم امامت خواهد، یم نبوت خواهد، یم

 :¨ موضوع بحث ما: امام زمان

 شرتيب روزيد خطرات از ردهك رشفتيپ علم هك امروز خطرات. است ردهكن پر را خالها و ها علم چاله

 چاقو، مثل اما است یگاه نرتنتيا به اتصال هست؟ یچ یوتريامپك یها کسيآمده اما درون د وتريامپك. است
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ن و اخالق و تقوا نگذارد از يد دست در را دستش انسان اگر. بد استفاده هم و شود یم آن از خوب استفاده هم

 رده است.كعوض ن را هدفها یول ردهك عوض را ها لهيوس امروز علم. ندك یانات استفاده بد مكاممتام 

له عوض شده. ين است. وسياز دارد. حرف ما اياء و امام معصوم نيست، برش به انبين یافكپس: علم 

 شد بود شمع. هوسها نه شده عوض هدفها نه اما شده عوض ها لهيام، وسي، شده هواپنياالغ بوده شده ماش

 .ندك عوض را هدف هك ميخواه یم را یسك يک ما. برق

 ها ینييامده بود نگامهان به پايغمرب نيرد؟ آن عرب خوب جواب داد. گفت: تا پكغمرب چه يدند: پيپرس

: باال رفت نگامهان اش مهه آمد هك غمربيپ! ريتزو و زور و زر! یپارت و پلو و پول! رشاب و شام و شب. بود

الةَ  أَِقمِ « ْمسِ  کلُِدُلو الصَّ د از يخورش یاست؟ وقت كی) نامز ظهر ٧٨(ارساء/» ْرآَن اْلَفْجرِ قُ  وَ  لِ ياللَّ  َغَسِق   یإِل الشَّ

 و آمد غمربيپ اما! شتنك شرتيب به ميردك یم افتخار. نه اي شده ظهر مينيبب ميردك یرست رد شد. نگاه م یبال

د؟ چه برسد به يشتكا چر را دخرت وچولوك بچه) ٨ -  ٩/ريوكت( »ُقتَِلْت  َذْنٍب  یأَ بِ  ُسِئَلْت  املَْْوُؤَدةُ  إَِذا وَ «: گفت

ن يم هدفها عوض شود؟ اصوال دينكامل. چه كشتن! دخرت انسان است آن هم انسان كاد! دخرت يز یانساهنا

 مكش مكش. ...و تزايپ شده حاال بود ...ن! گوشت و نخود وك، و مسک، پوشاکچند تاست؟ سه تا: خورا

 ها یليدفها و هوسهاست. خه است انسان ارزش اساس بر هك یزيچ آن. است یپرخور یپرخور است،

 .بود هم يکنزد سنّشان دايهو و یمطهر. یمطهر به گلوله يک خورد دايهو به گلوله يک. اند خورده گلوله

تب و كدر راه دفاع از م یست؟ مطهريست؟ هوسها چيه هدفها چكن است يه ارزش دارد اك یزيآن چ

 حفظ یبرا او اما شدند یشته مك هم ها یصدام. ميشد ید ميا. در جبهه ما شهيكت از آمريدا در راه محايهو

 یتيعنا. ردندك ینم محله ما به بود یاسالم یمجهور اگر چون ،یاسالم وطن آهنم وطن، حفظ یبرا ما صدام،

 نيمه ما ازيامت اصال. دارند شورهاك همه هك مجهور سيير چون. است نيمه یرو است هيفق تيوال یرو هك هم

نخ  يکناس كم آهنا هم دارند. فرق در اسيهنا هم دارند. ما نامز مجعه دارآ ميدار ما چه هر اال و است هيفق تيوال

 یمجهور یرو ايدن ...هك یخال یمجهور یشكت را بيرنه آن نخ والگ و. دهد یناس ارزش مكاست. آن نخ به اس

 .دارد حرف تياسالم یرو د،يباش یمجهور شام: ديگو یم ندارد، حرف

 تر ريفق هدفها نظر از اما ميا شده تر ی غننيد: ما از نظر ماشيگو ینوشته م یاديز یتاهباكلدورانت يو

 !ديآ یم تر ينيپا هدفها رود یم شيپ نيماش چه هر یعني. ميا شده
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 :¨ ايامن به منجی و بركات ايامن به امام مهدی -  ٣

ن يا یه شود؟ یم چه برش ندهيآ باالخره: ندهيآ به ینيب دارد: خوش یاتكبر ¨ یت مهدامن به حرضيا

 خودش یاميهواپ شورك آن. ندك یم شيآزما را خودش انفجار شورك آن. ندك یش ميشور بمِب خودش را آزماك

مواظب باش  یعني یبه مهد امنيا! شود؟ یم چه حاتيتسل در مسابقه نيا ندهيآ باالخره. ندك یم شيآزما را

 نده به دست ما است.يه آكتوجه داشته باش 

 را نيزم ی رهكه: اسالم كد ي) توجه داشته باش٣٣(توبه/» لِّهِ كِن يالدِّ  یظِْهَرُه َعلَ يلِ «قرآن بارها فرمود: 

 یحت و هم گريد ینهايد نه، مسلامهناست؟ مال رود یم صلح سمت به ايدن: هكنيا به امنيا ايآ. گرفت خواهد

ن يه اصال دك یت و هم آهنايودهيت و يحيثل مسم یآسامن ینهايد هم یآسامن ینهايد از ريغ هم گريد اتبكم

 ديبا رود یم صلح سمت به جهان نده،يآ در: نديگو یاز آهنا م یليخودشان دارند. ) خ یبرا یتبكندارند (و م

 تيبرش«: هكنيا به اما رندب ینم را ¨ی مهد حرضت اسم آهنا منتها. شود مكحا عادالنه ،یجهان ومتكح يک

 ريمجاه انه،يخاورم: نديگو یم مثال و شوند یه دور هم مجع مكنيمعرتفند. مه» درو یم ومتكح يک سمت به

 .سابق یشورو

 مُ كَربُّ  َأَنا«: ديبگو خواهد یم ايكآمر امروز) ٢٤/نازعات( » یاْألَْعل مُ كَربُّ  َأَنا َفقاَل «: گفت یفرعون م

 ايكآمر گذارد یم یماسال یمجهور نه و ،» یاْألَْعل مُ كَربُّ  َأَنا«: ديبگو فرعون هك گذاشت ݠ یموس نه » یاْألَْعل

 طرف از ديبا. زند یم حرف. شود یم یقطب يک دارد جهان: ديگو یا ميكه آمركنيمه. » یاْألَْعل مُ كَربُّ  َأَنا«: ديبگو

 اصل یعني. اند ردهك قبول را منطق صلا پس باشد خدا قانون و باشد خدا یول باشد خدا یول و باشد خدا

، پستان ريخ نه: مييگو یم ما ،کگولزن و کپستان: ديگو یم يكید. منتها ندارن یحرف »دكبم ديبا بچه«: هكنيا

ا يكست. منتها آمرين یقدرت داشته باشد) حرف يکد يه (جهان باكنيست. در اين یدن حرفكيمادرش. پس در م

 .شود یم شفك یزيچ يک نهايا از ،)یقطب يک. (باشم قدرت يک آن ديبا من: ديگو یم

 ديديد یوقت: گفتند ،یوقت يک زدن مثل. ميافت یم گريد زيچ يک ادي مينيب یم یزيچ يکوقتها  یما گاه

 یريگ وهيآبم ميديد یوقت. ستين پختن حوصله گريد هك مينك یم شفك نيا از. شود یم اديز یفروش چيساندو

متعدها محع ريزمان غسا ايدن در ميديد یوقت ما. ستين دنيجو حوصله گريد هك مينك یم شفك شد اديز

 يک به: نديگو یم و شوند یم. در سازمان ملل مجع ميشو يكید: ييايه بكن است يشوند. حرف حسابشان ايم

 .ستين یاختالف يیروشنا هيهت اصل در پس. مينك درست برق نديايب: نديگو یم يكیتار در. شوديم گرم یزيچ
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م يياي؟ مهه بیچ ؟كی منتها. است قبول: مييگو یرش در مغزها هست، ما مكپرچم رفتن، ف يک ريز

دنبال  یسك يکم. يمر هوس خودمان خورده؟ خودمان هم هوس داركل به يم! مگر بينك نيا را تأميكهوس آمر

چطور شد؟ گفت: من ! یبود قيرف او با هك تو: گفتم شيرفقا از يكی به. ) شد اعدام آدم آن( رفت یم یآدم يک

بال هوسش است. گفتم: اگر بناست دنبال هوس برم دن او دميد بعد زند، یم یخوب یحرفها ردمك یال مياول خ

برود دنبال هوس خودش  یمرم خورده، خودم هم هوس دارم. اگر قرار است آدم دنبال هوسكل به يمگر ب

 مك! ارخانهك سيير یبرا ندك یم یه دزدك یسكنم هوس تو چه است؟ مثل يم ببيايبرود. خودم هوس دارم ب

ه شاه كنيا یه اربابم پولدار بشود. من فدا شوم براكنيا یم بدهم براك یشرتم به من! یبازار یآقا یبرا یفروش

 ها یودهيند. در كا را صالح يد دنينفر با يکار هست. كسو برود در اف يکا به يد دنيه باكنيند. اصل اكومت كح

 هم هستها  یحيمس در. هست

 :ظهور آستانه در ها رشد و تغيري نگرش -  ٤

با تقوا قرار خواهد  یار انساهنايا در اختي: دنیعني) ٨٣(قصص/» نيَ َو اْلعاِقبَُة لِْلُمتَّق«قرآن هم فرموده: 

 ران،يا در امام. شود یم بله د؟ريبگ بدست را نيزم رهك ومتكح خدا مرد يک شود یا ميگرفت: سؤال: آ

شود در يال ماص. است یاسالم قانوهنا رانيا در بله باشد؟ خدا قانون شود یم اصال. گرفت بدست را ومتكح

رد؟ ك خواهند نيستاد. متخصصينها ايدر مقابل ا یستاد؟ بله امام دست خاليا ١٦و اف  ١٤اف  یاميمقابل هواپ

ار امام قرار يدر اختردند و ختصصشان را كعت يشان بي آمدند خدمت امام و با انيمتخصص یاسالم یدر مجهور

 را آقا دست امام، خدمت نديآ ید متخصصان رشق و غرب ميايه بك ¨ م: امام زمانيث داريدارند. حد

 نند؟ك رشد مردم شود یم. ميده یم قرار شام ارياخت در را ختصصامن ميمتخصص ما! آقا: نديگو یم و بوسنت یم

 چون. شد جربان مبودهاك یليخ بله شود؟ جربان امبودهك شود یم. ردندك رشد مردم یاسالم یمجهور در بله

ان كامن هم پزشيگر به لطف خدا در روستاهايبودند. اآلن د یستانكو پا یما هند یرتهاكم: ديث داريحد

 هستند.

 ايدن و نندك یم درست کموش شوند یم سپاه شوند یم جيبس شوند یم مجع بازار و وچهك یها  بچهنيمه

ود. ش یم یارك مهه: گفت ما به ما انقالب. شود یم نهايا مهه. شود یم وفاكش هااستعداد. افتد یم وحشت به

 ار نشد ندارد.ك

د و گفت: حرف حساب شام يبه من رس یسك يکوزر نشده بود، ريه هنوز انقالب پكادم هست ي

 را مستأجرش آدم: گفت! ديا ساده یليخ: گفت و ديخند. برود ديبا شاه: ديگو یم: امام ميست؟ گفتيچ
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ال است. حم گفت ید؟ اصال مينك ونريب تكممل از را شاه ديخواه یم شام ندك ونريب اش خانه از تواند ینم

 یپادگان در شود؟ یم ايآ »اهللاُ  إِالَّ  إَِلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ «: نديگو یم نيزم ی رهكه آمد مهه ك ¨م: امام زمان يث داريحد

ه اْحلََسن فِ احلُ  يکلَِولِ  نْ ك اللَُّهمَّ «: نديگو یم و ستنديا مهه ،نيبب و ايب صبح شام حاال. بود) شاه ديجاو( حمل هك  یجَّ

اَعِة َو فِ  َها يَطْوعًا َو ُمتَتَِّعُه فِ  کنَُه َأْرَض كُتْس  ینًا َحتَّ يًال َو عَ يًا َو َحافِظًا َو َقاِئدًا َو َناِرصًا َو َدلِ يلِّ َساَعٍة َولِ ك یَهِذِه السَّ

. نك نگاه شام. شود یم عوض زيچ مهه شد؟ چطور! گفتند یم شاه ديجاو نهايا! ندك یه مآدم نگا» الً يَطوِ 

! آقا! ندك یم حفظش بوتكعن تار غار، در رود یم غمربيپ. است خدا ی اداره نيا شود، یم گل کخا درباغچه

 .است یسخت از بعد اءيانب ظهور: ندهيآ به ینيخوشب. ستين یزيچ نهايا! فالن و فالن و تهاكحر مهه نيا

 غمربيپ ديبود آتش یگود لب شام) ١٠٣/عمران (آل» ٍة ِمَن النَّارِ ُحْفرَ  َشفا  یَعل نْتُمْ ك وَ «: ديفرما یقرآن م

 هكآن از بعد) ١٧٧ ص/١ ج/الطرائف( »َجْوراً  وَ  ُظْلامً  ُمِلئَْت  َما َبْعدَ « ...انسان هك ديآ یم یوقت ¨ زمان امام. آمد

شام را نجات داد.  آمد غمربيپ و ديبود آتش دره لب. است نطوريمه هم غمربيپ خود .شد جور و ظلم از پر نيزم

 .جهد یم ظلمتها در برقها. است ديسپ هيس شب انيپا. شود یم زده ها د جرقهيار به بن بست رسكه ك یوقت

 اهلی: های محايت و صادق های وعده -  ٥

اِحلُونَ  یِرُثها ِعبادِ يَأنَّ اْألَْرَض «ن است: يخدا ا ی وعده ) ما راجع به وعده خدا حرف ١٠٥اء/ي(انب» الصَّ

 .ايدن در هم و داده يیها م. خدا هم در آخرت وعدهيدار

ا یَربِّ  َوْعدُ  انَ ك وَ «: است صادق هم خدا ی وعده. باشد نيمؤمن مال نيزم ی رهكوعده داده: خالفت   »َحق�

 یسك چه) ١٢٢/نساء( »الً يق اهللاِ ِمنَ  أَْصَدُق  َمنْ  وَ «: داده قول خدا. است حق خدا یها وعده) ٩٨/هفك(

ذ وَ  ُرُسَلنا َلنَنُْرصُ  إِنَّا«. ندك ی) خدا خلف وعده نم٤٧ج/ح( »َوْعَدهُ  اهللاُ  لَِف خيْ  َلنْ  وَ « خداست؟ از تر صادق  نَ يالَّ

نْ  اةِ ياْحلَ  یفِ  آَمنُوا  )٥١/غافر( »اْألَْشهادُ  ُقومُ ي ْومَ ي وَ  ايالدُّ

ْلنَا الذِّ «رد. كم يوز خواهرياء را پيه: ما انبك خدا وعده داده ا َنْحُن َنزَّ ) ما ٩(حجر/» َر َو إِنَّا َلُه َحلافُِظونَ كإِنَّ

 رب،كا اهللا: خواند نامز تنها و کت آمد غمربيپ: ميبگو ها گذشته از یمك. مينك یم و ما آنرا حفظ ميقرآن را فرستاد

هم آمد و پشت رسش نامز خواند نامز  ݠ طالبيبن اب یامز خواند. علن رسش پشت آمد) س(هم هجيخد

غمرب انداختند! يرس پ یمبه شرت روكردند: شكن سه نفر را (در مسجد احلرام) مسخره ينقدر ايمجاعت سه نفره. ا

 تان مسخره هكم مهه ديخواند ینفر سه نامز: فرمود غمربيپ به خدا یول كردند حرضت به را ها نين توهيبزرگرت

 وَ « نرتس،! يیتنها ديفرما یم غمربيپ به. ميرس یم شان ) ما به حساب٩٥(حجر/» نيَ املُْْستَْهِزئ کنايفَ كنَّا إِ «ردند. ك
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 َأْشَهدُ « اذاهنا مهه در و ديگو یم اذان ويراد تا ٥٠ اآلن. مينك ی) ما ذكر تو را بلند م٤(انرشاح/» کرَ كذِ  کَرَفْعنا لَ 

داً  َأنَّ   .شود یم گفته» َرُسوُل اهللاِ ُحمَمَّ

 کإِنَّ «: گفتند یم! ردندك یم جسارت او به غمربيپ یروبرو شد یبود در زادگاه خودش مسخره م يكی

 از ديبا آدم گردان يک ند،ك یا جسارت ميآنطرف دن یسلامن رشد يکوانه، اآلن ي) ُخل، د٦(حجر/» ملََْجنُونٌ 

غمرب يد اعدام گردد. به پيبا یرشد امنسل: سدينو یم اركخود يک با امام هكنيا یبرا. ندك حفاظت او جان

 .افتد یدل مهه م در وحشت اركخود شين يک با اآلن بود یخال دستش. ردندك یجسارت م

دم و ينفر د ٢ -  ٣ بودم نيماش یبار تويكبود؟ گفت:  ین حالت چه حاليگفتند: بدتر یبه سلامن رشد

 در و گرفتم صورتم یجلو را آن بود دستم روزنامه هك نطوريمه. نندك ترور مرا خواهند یردم مسلامنند و مكر كف

 و شند،كب مرا خواهند یردم مك احساس یا ه حلظهك بود یوقت آن من حال نيبدتر ساعت مين ردمك ريگ يکتراف

 .لرزد یم دارد فرك پناه در یرشد سلامن هك است، افتخار ما یبرا نيا

 ها یغمرب! با سختي) پ٦(انرشاح/» ْرساً يَع اْلُعْرسِ إِنَّ مَ «د شد! يديغمرب اسالم تنها بود. ديپ یزمان يک

! شد ديديد. شود ی). حزب اهللا غالب م٥٦(مائده/» ُم اْلغالِبُونَ هُ  اهللاِ ِحْزَب  إِنَّ «! شد ديديد. است یآسان

 .ديآ یم ¨ یه مهدك است نيا یها وعده از يكی. اند یشدن خدا یها وعده

 إمام:مردم و غيبت و ظهور  -  ٦

 ار:انتظ

 در یسكع يک. ام قبل گفته یب است؟ جوابش را من در ساهلايغا ¨ ه چرا امام زمانكنياول ا

 را آن ها بچه و ردك نصب وچهك رس یالمپ يک آمد برق اداره اگر: گفتم چراغ، يک از ام دهيشك ونيزيتلو

ستند اداره برق كش باز و ردك نصب المپ تا ازدهي اگر ستند،كش هم باز رد،ك نصب گريد المپ يک. ستندكش

 حسن امام. ستندكش را طالبياب ابن یعل. اند نشده آدم هنوز نهايا: ديگو یم. ندك یرا نصب نم یالمپ دوازدمه

 هك یوقت تا ند،ك ینم وصل را یدوازدمه چراغ گريد خدا ستندكش را تيهدا چراغ تا ازدهي اگر ...و ستندكش را

 بفهمند. یعنيرا بچشند.  یزدمهدوا یتلخ ديبا شوند؟ یم آدم كی. شوند آدم مردم

 هنوز نيا! نمك یم تكحر انوسهاياق از و یشتك یرو زنم یم را ايكآمر پرچم من: ديگو یه مك یسكآن 

 پرچم یَعلَ  ْل كتَوَ ي َمنْ « ،)٤٩/انفال( »مٌ كيَح  زٌ يَعز اهللاَ َفإِنَّ  اهللاِ  یَعلَ  ْل كتَوَ ي َمنْ  وَ «: هكنيا عوض نشده آدم

 شود، یم پناهنده ايكآمر به من هكنيا به ندك یم افتخار هك یشورك آن. ندك یار نمكهنوز خمش  نيا »!! ايكآمر
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 دامكچيه آخرش و شد پناهنده شورك ٩٨ به رانيا شاه هك دانند ینم. ندك ینم ارك خمشان ندك یم حفظم

 .برسد برش ديبا بدهند نجاتش نتوانستند

 درست ما: نديگو یم و نديآ یار مك یرو یو باند حزب يک یروز ٢ -  ٣م: هر يث داريو لذا حد

. یگريد رساغ ميبرو مييگو یم! ردكن یارك هم نيا ننديب یم بعد ند؟ك یم چه نيا ميببن: نديگو یم مردم. مينك یم

 .شوند وسيمأ قدرهتا ابر و قدرهتا نيا از ديبا مردم خرده يک

 يکشب يا پريا هزار تومان بدهد. خدات مينك ...ش دعا ويد برايبا یلكجملس نشسته،  يکپولدار در  يک

 فيح: گفت اش، بچه و زن از بود یعصبان! نمك وقف را اموامل مهه خواهم یبه من زنگ زد گفت: م یسك

 دامك هر و اند شده بزرگ شيها بچه! رفت یم اش بچه و زن قربان آقا نيا هكآن حال و: نهايا به بدهم هك وفتك

 .بزند آتش را خودش خواست یه مكد شده بود دلرس نانچ نند،ك یم برخورد یجور يک

 ونيليم يک باريك آقا نيا هكآن حال و. ...و یا شده ین چون عصبانكار را نكن يه: حاال اكبه او گفتم 

 ونيليم صد شده حارض حاال یول داد ینم زمان امام یبرا ونيليم يک یعني! برگشت چكش داد امام سهم

 ايب پختم، خوب یغذا جان بچه: ديگو یه مك ی. درست مثل مادرخورده سنگ به رسش هكنيا یبرا. بدهد

 و خورد یم یونريب یغذا رود یم. خورم یم ونريب یغذا روم یم بابا برو: ديگو یم بچه! برم قربونت بخور،

 بعد شود مسموم و بخورد ونريب یغذا برود ديبا یعني. خورد یم را خانه یغذا گردد یبرم و شود یم مسموم

 د رس ما به سنگ بخورد.يانه و دست مادرش را ببوسد. باخ گردد بر

 ها: آمادگی ظهور با رسخوردگی از احزاب و گروه -  ٧

ا، دهلا يكهم آمر یزمان يکد، ريبدست گ یشورو یزمان يکد، ريد پرچم را بدست گيايماعو ب یزمان يک

 ....باشد روز پوليكه گامهان كيروز به سمت غرب! تيكروز به سمت رشق و يك

فار غرق شوند. كرده مهه كشو. خدا اراده  یشتكاور سوار يامن بيبه پرسش فرمود: ا ݠ قصه: نوح

 »املْاءِ  ِمنَ   یْعِصُمني َجبَلٍ   یإِل یَسآو قاَل «! وهك: گفت او خدا،: گفت نوح. شوم یگفت: من غرق نم

 هكنيا یبرا ندريم یا مه یبعض. بود كوه گاه هكيت ندك یم حفظ مرا كوه كوه یباال روم یم من). ٤٣/هود(

 یروز خوب یليخ: ديگو یم ؟ینك کمك من به یحارض حاال: ديگو یم پدرش! ارنديكب شوند یم هك سانسيل

 و دريگ یم سانسيل! یارگرك! است شغل هم ینجار! ردك یم ريحتق را پدرش چنان اول: ميآ یم ساعت ٢

 م.يم بر گرديروب ديبا ام. ینجار انكد! گردد یم بر و ستين زيم نديب یم
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: گفت. شوم مهندس و رتكد خواهم ینطور شد. پدرم گفت: برو طلبه شو. من گفتم: ميخودم مه یطلبگ

 رس تندخير نفر ١٧ هك است ادمي! خوردم کتك یلك و شد امنيدعوا ستانريدب یها بچه با ستان،ريدب رفتم. برو

؟ گفتم: ی شدنيرم گفت: حمسن! چرا چنپد خانه، دمآم شب. ردك باد صورتم و رس هك زدند مرا یبقدر و من

 .گفتم تو به هك من: گفت. شوم طلبه بروم خواهم یمن م

 چكار دارد املك دخرت نيا جان بابا! نمك ینم ازدواج او با من. است ريفق پدرش دخرت نيا: ديگو یپرس م

 دخرت پدر نديب ید منك ازدواج خواهد یم نكهيمه پولدار، دخرت يک رساغ رود یم بعد! ؟یدار پدرش فقر به

 زمان كی. دريگ ین دخرت را ممها گردد یم بر ؟یگفت یم را یسك يک شام: ديگو یم پدرش به! شد ورشكست

 دنبال مردم ندريگ بدست قدرت احزاب مهه هك یزمان: ميدار ثيحد رد؟يبپذ را ¨ی مهد هك شود یم آمده

 ديدان یجه گرفت. مينت ٥٧رد و سال كام يق ٤٢ سال بود ماما هك امام ...بخورد سنگ به رسشان. بروند احزاب

 نيا در! شاه ديجاو: گفتند یم هنوز عده يک. است خوب امام: گفتند ها یرانيا از یا عده ٤٢ سال چون چرا؟

. آمد امام آنوقت! شاه بر مرگ: گفتند مهه مردم مك مك دادند، شكنجه و ساواک بردند گرفتند، را هكهر سال ٢٥

 ید مردم پخته شوند. امام زمان زمانيآماده نبودند. با ٤٢نداشت. منتها مردم در سال  یفرق ٥٧ امام با ٤٢ امام

 .خواهند ینم خودشان یبرا را مردم یقدرت و حزب چيه بدانند مردم هك ديآ یم

 :رشايط انتظار منتظران مصلح -  ٨

 تا شود یم كی: ديگو یم يكی شوم؟ ولقب وركنك در تا شود یم كی: ديگو یم يكیدارد.  یانتظار یسكهر

 انتظار ارزش منتها. انتظارند در مهه شوند؟ عروس دخرتانم شود یم كی: ديگو یم يكی شود؟ متام ام خانه قسط

؟ ینرخش هزار تومان است. ما چ است تومان هزار انتظار در هك یسك. ميهست آن منتظر هك است یزيچ آن به

 و ها یخوب مهه انتظار یعني ¨ی مهد انتظار ها، یعدالت ی، حمو بضيتبع حمو ود؟ش یم. ميدر انتظار حمو فقر هست

 مهم یليخ ¨ی مهد انتظار. ستين ...و خانه و وركنك و تلفن و نيماش انتظار مسأله. ها یبد مهه حمو انتظار

 .ستين یزبان انتظار منتها. است

رد؟! من بارها كد يند شام چه خواهك ! خوب اگر امام زمان ظهورکظهور یا حجه ابن احلسن عّجل علي

 ندبه یدعا بعد بدهد نقش آهنا به اول خدا بخواهند خدا از اند ه در انقالب نقش نداشتهك یسانكگفتم: 

 ید برايايب یند؟ مهدكچه  ديايب یمهد خوب یليخ. ايب یمهد ا،يب یمهد: ميدار ندبه یدعا در چون. بخوانند

سال جنگ بود شام چقدر از حق  ٨ران دفاع حق ماست. يخوب، صدام به ا یليند. خكه از حق مردم دفاع كنيا

 !اطلس انوسياق اطلس، انوسياق: يیگو یه حاال مك یردكن حوض چقدر شنا يد؟ در ايردكدفاع 



)٩( 

 هكنيا یبرا. ايب یمهد: نديبگو هك شود یشان نمينداشتند اصالً رو یچ نقشيه در انقالب هك یسانكآن 

 خودش! گرفتند فاطمه از را کفد چرا هك نندك یم هيگر ها یليه: خكگفتم  باريك. ردندكن یارك و آمد اش بچه

رت يل ٢ن يمال مادرش. ا کدف است یمهد حرضت مال امام سهم ند؟ك یم یفرق چه ؟!دهد ینم امام سهم هم

 قرآن. ديبگو دروغ ترسد یم آدم! دهد یه چرا حق او را ندادند خودش هم حق فرزندش را نمكند يكه ميگر

اِدُقونَ  کُأولئِ «د: يافرم یم  يكی به ديبرو یسال چند شام! یقرائت. ديگو ین راست مي) ا١٥(حجرات/» ُهُم الصَّ

 نيا زنم یم آقا از دم من هكنيا علت. بدهم زمان امام حرف به گوش من ستين معلوم ...و. قايآفر یها روستا از

ندار است. يد ینيد یهر ب یريازرس در! است بنز یا هكبش هر یريدررساز است، یريرساز اآلن هك است

 .شود یم دايپ ها  سامل در گردنهنيماش

 یسكد صالح باشد. يه خودش هم باكشد كد بيبا یسكاست. انتظار مصلح را  یست عملين یانتظار زبان

 ند.كت كد حريه منتظر است باك

 انتظار. مينك یوشن مر المپ يک و مينينش ینم يكید بتابد. اما در تاريم خورشيمثال: ما شب منتظر هست

 زمان امام: ديگو یم د؟يخور ینم انكت چرا شام يیگويم طرف به. ستين نشستن يكیتار در یمعنا به ديخورش

ه در كاست  یسانكه مثلشان مثل ك زنند یم ها حرف ليقب نيا از هك یسانك آن!! نديكم درست و ديآ یم خودش

 .ندديخورش منتظر و نندينش یم يكیتار

 :فلسفه غيبت امام و پاسخ به شبهات -  ٩

 نيا در معلم صالح یگاه است؟ چه نقشش ¨ زمان امام اآلن م؟ينك یاب آن حرضت چه ميدر غ

 در ديد ديبا. شوند ینم شناخته خوب ها بچه است السك رس تا چون. برود ونريب السك از موقتاً  هك است

م مردم خودشان چگونه ينيبب و ميدار یس را بر ميپل اصالً . ردك رتلنك را آهنا ونريب از و نندك یم چه معلم ابيغ

 چقدر مينيبب ديبا. ستين هنر هكنيا. است مهيجر ترس از یردك ترمز راه چهار رس واال نند؟ك یم یرانندگ

 و دارد رضورت بتيغ پس ؟ینك یم تيرعا را قانون سيپل ترس از اي رفته تو هناد در قانون. ميا شده قانونمند

 د.دادن ین ميمتر يكی يكیمان اما را بتيغ نيا

. اميق یبرا باشد نيمتر نيا هكنيا یبرا م؟يستيا یم و ميشو یم پا برند یاسم زمان را م یدند: چرا وقتيپرس

 معلوم هم نيا از. رنديمد تا ٣١٣دارد یليخ اري البته. ديآ یم نفر ٣١٣ با ديايب هك زمان امام. ميپاش ديبا یعني

 اراني. ندك یشور را اداره مك يکآدم به درد بخور  يکرد. كنفر اداره  ٣١٣د با شو یم را نيزم هرك شود یم
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 امام یزمان و هستند خانمها از نفرشان ٥٠ نفر ٣١٣ نيا از. شوند یم ملحق هيبق بعد نفرند ٣١٣ حرضت یاصل

 وت دارند.وقضا انتخاب درتق یعني. است كی با حق هك بفهمند توانند یم دار خانه زنان هك ديآِ  یم زمان

 به راجع قهيدق يک در ديبتوان شام هك نمك یارك خواهم یا نه؟ من ميف هست يلكبت تيا در زمان غيآ

 هست هك فيلكت. هست فيلكت نه؟ اي است فيلكت است بيغا زمان امام هك یزمان. دينك صحبت هيفق تيوال

، صفاتش به صفات امام زمان است شرتيب زمان امام به شباهتش هك یسك يک ديبا. باشد هم برنامه ديبا

 ...خورد یم

ُل  َشْهرٍ  َأْلِف  ِمنْ  ريٌ َخ  اْلَقْدرِ  َلةُ يلَ  اْلَقْدرِ  َلةُ يلَ  ما کَأْدرا ما وَ  اْلَقْدرِ  َلةِ يلَ   یف َأْنَزْلناهُ  إِنَّا«: ديفرما یقرآن م  َتنَزَّ

وُح  وَ  ةُ كاملَْالئِ  ِمْ  بِإِْذنِ  هايف الرُّ  ها ) شب قدر فرشته١ -  ٥(قدر/» َمْطَلِع اْلَفْجرِ  یَحتَّ  یالٌم هِ َس  َأْمرٍ  لِّ ك ِمنْ  َرهبِّ

 خانه به روند؟ یم كی خانه غمربيپ از بعد. رفتند یم غمربيپ خانه غمربيپ زمان روند؟ یم جاك ،نيزم نديآ یم

 یسك انهخ ها فرشته هم اآلن. دارد قدر شب يک سال هر. ستين غمربيپ زمان مال قدر شب پس ؟!!صدام

ه كباشد  یسانكدست  ید رهربيف هست و بايلكبت تيغمرب را داشته باشد. در زمان غيه صفات پكروند  یم

از صفات  يی است. حرضت امام پرتونيه مهيت فقيرا دارا باشد. وال ¨ یاز صفات حرضت مهد یپرتو

سش را كم و عيرا ببوسه دستش ك یفاتياست نه ترش یالتكيمسأله تش يکه هم يت فقيحرضت را داشت. وال

 باشد. کمه شعبان بر مهه مباريد در اجرا باشد. نيبا یعنيم. ينكدر اتاق نصب 

 كاتهاهللا و بر م و رمحةيكوالسالم عل


