
)١( 

 تيبرش ديام ،¨امام زمان 

 ١٣٩٧خرداد  ٦، كشنبهي

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 .بعدد ما احاط به علمه نيرب العامل هللا احلمد

 یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل

 ی . امشب هم مسألهميكن یساعت راجع به آقا امام زمان صحبت م مين باً يتقر یا هر جلسه ،یا جلسه چند

فرمود: برنامه دشمن  یبارها مقام معظم رهرب د،ياست. اگر دقت داشته باش تيبرش ديام ی امام زمان، مسأله

 نيو برنامه امام هم ا ...أسي أس،ي. دائم ميتوان ینم شود، یكه نشد، نم اورديب ها است كه القاء كند و به ذهن نيا

 نيقوان شود یاز فساد و كفر پاک شود. م نيزم شود یاست، م تيبرش دي. امام زمان امميتوان یم شود یبود كه م

 !شود یصالح باشند. م یها رهربان مهه آدم شود ی! مشود یفاسد حمو شود. م

 :ندبه یدعا در  نده،يبه آ ديام - ١

» نيُ َن اْحلَُس يَن اْحلََسُن أَ يأَ . «ديكن قيرا به خودتان تزر ديام نيا یندبه ه یما گفتند: در دعا به

دست امام حسن و امام  افتاد؟ یطالب م یبن اب یحكومت دست عل شد ی) چه م٢٩٧األعامل/ص  (إقبال

چه  افتاد یدست امام رضا م افتاد، یم قاگر حكومت دست امام صاد» نيِ َن َأْبنَاُء اْحلَُس يأَ « افتاد؟ یم نيحس

بِ يأَ «مهه صالح و مهه صادق!  گر،يد یكياز  یكيمهه » الٍِح َو َصاِدٌق َبْعَد َصاِدٍق َصالٌِح َبْعَد َص « شد؟ یم ُل يَن السَّ

بِ   شد یچه م م،يكن یم نتخابنفر را ا کي ميشو یما مجع م» هِ ريَ َبْعَد اْخلِ   هُ ريَ َن اْخلِ يأَ «راه حق كجاست؟ » لِ يَبْعَد السَّ

َن اْألَْقَامُر يأَ . «ديبرو ني: دنبال اگفت یم كرد، یخدا انتخاب م» هِ ريَ َبْعَد اْخلِ   هُ ريَ َن اْخلِ يأَ «كه رهرب، منتخب خدا بود. 

 ند؟درخشان كجا هستند كه آهنا رهرب شو یها ستاره» أنُجُم الظاهره نيأ«كجا هستند؟  ینوران یها ماه» هريَ املُْنِ 

گفته، طبق چه  یقواعد علم كجا هست؟ چه كسكجا هستند،  نيد یها نشانه» و قواعد العلم نياعالم الد نيأ«

چه داشت؟ سواد داشت؟ كامل داشت؟ سابقه  یحكومت كند. پهلو یپهلو نيگوشه زم کي ديبا یعقل

جز  یكامل چيه كند؟حكومت  ديداشت كه با ینبود. صدام چه كامل یدر وجودش جز قلدر یكامل چيداشت؟ ه

 در او نبود. یقلدر

كلمه هم  کيدهها سال حكومت كنند و مردم عربستان  ديمردم دارند كه با یبر باق یازيسعود چه امت آل

 نهايعلم كجاست؟ ا یها هيپا» و قواعد العلم« شد؟ ی. چه مميخواه یرا نم نيا اي ميخواه یرا م نيما ا ندينگو

(بحاراالنوار، » لَِقطِْع َدابِِر الظََّلَمه ملَُْعدُّ َن ايأَ «كجاست؟ یحرضت مهد» اهللا ةيبق نيأ«سواد هستند.  یمشت ب کي
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َقاَمِه اْألَْمِت َو اْلِعَوجيأَ «ظلم را بكند؟  شهير ديايكه ب ی) كجاست كس١٠٦، ص ٩٩ج  » َن املُْنْتَظَُر ِإلِ

زَ  یَن املُْْرَجتَ يأَ «ند. ك ها را صاف  یجكمهه  ديايكه ب ی) كجاست كس١٠٦، ص ٩٩(بحاراالنوار، ج  ْوِر َو اجلَْ  اَلهِ ِإلِ

تا  ٣٨ »نيأ: «ديگو یم یكن كند؟ ه شهيظلم را از ُبن ر یعنيجور و عدوان  د،يايكه ب یكجاست كس» اْلُعْدَوان

بگو:  یه د،ي: بخوانديگو یندبه را كه م یدعا نيندبه هست. كجاست، كجاست، كجاست! ا یدر دعا »نَ يأ«

 )٥٣٦اجلنان، ص حي(مفات»  یطُوً   یذِ   َها َأمْ ريِ ْو غَ أَ « ،یهست یرضو نيدر زم» یأَ بَِرْضوَ « ؟يیجان كجا یمهد

بَُب   نَ يأَ « نم؟يو تو را نب نميمهه را بب ديجان چرا من با یمهد  »یاْخلَْلَق َو ال ُترَ  یَأْن َأرَ   یَعلَ  زٌ يَعزِ «   السَّ

َامءِ نيَ املُْتَِّصُل بَ  است.  یمسأله مهم ديمسأله ام ني. ایو آسامن تو هست نيزم نيجان، رابط ب یمهد»  اْألَْرِض َو السَّ

 شود یم ی: كمييگو یم م،يدار دي. تازه ما كه امدهد یرا از دست م زهايچ یليشود، برش خ عاز برش قط دياگر ام

شود  یداشته باشد از خودش، ك نيكرده بشود؟ ازدواج كند، خانه داشته باشد از خودش، ماش ليبچه ما حتص

به امام زمان  دعااست.  یشخص مسأله ها حاجت و ها در دعاها و توسل ميكه ما دار يیآرزوها متام ...شود یك

 نهايو عراق و ا راني. چون امام زمان، امام اكند یم یامللل نيامام زمان انسان را ب ادي ،یامللل نيب یدعا یعني

 .ستين

ًة َو َنْجَعَلُهُم  یَن اْستُْضِعُفوا فِ يالَّذِ  یَنُمنَّ َعلَ   ُد َأنْ يَو ُنرِ : «یقار» أن نمن دينر« اْألَْرِض َو َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ

در جلسه قبل » َن اْستُْضِعُفوايالَّذِ  یَنُمنَّ َعلَ   ُد َأنْ يَو ُنرِ « ؟ی. كه چمياراده دار »دينر) «٥(قصص/» نيَ اْلواِرثِ 

: خدا بر ديگو یدر مورد امام زمان نم یول) ١٦٤/عمران (آل» نيَ املُْْؤِمنِ  یَعلَ   اهللاَُّ   َمنَ « :ديگو یرا م غمربيپگفتم. 

كنند. فكر عدالت  داينجات پ ديبا نيمهه مستضعف ،نيبر مهه مستضعف گذارد ی. منت مگذارد یمنت م امنياهل ا

 أسي نيول كن بابا، ا شود، ینم گريداست،  أسي ديام ابلدر مق نكهياست. كام ا یمسأله مهم ديام نيا نده،يآ

 بد است. یليخ

 :از رمحت خدا أسيخطر  - ٢

. به او یبخش ینم دانم ی: مگفت یمرا ببخش! بعد م اي: خداگفت یپرده كعبه را گرفته بود، م یكس کي

. گفت: چه بخشد ینم دانم یكردم م یگناه کيمن چه كردم!  یدان یاست؟ گفت: تو نم يیچه دعا نيگفتند: ا

 نكهيآن نقل فرمود: ا طبقرا بكشم. حرضت  نيبودم كه كربال رفتم امام حس يیگفت: جزء آهنا ؟یكرد یگناه

 شرتيتو از گناه كربال رفتن تو ب أسيگناه  ،یشد وسيو مأ ديتو كه نا ام أسي ،یبخش یمرا نم اي: خدايیگو یم

 را ها است. در قرآن گناه شرتيتو ب أسي. اما گناه یگناه كرد یغلط كرد ،یرا بكش نيكربال امام حس یاست. رفت
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تَنِبُوا « ه،ريگناهان صغ ه،ريكب گناهان. است كرده دسته دو ْر َعنْ كبائَِر ما ُتنَْهْوَن َعنُْه نُ كإِْن َجتْ ْم َو كئاتِ يْم َس كفِّ

 )٣١(نساء/» امً يرِ كْم ُمْدَخًال كُنْدِخلْ 

تَنِبُوا « ،یرا ترک كن هريكب : اگر گناهانديگو یم قرآن گناه  ،یرا كم كن هرياگر گناه كب» باِئرَ كإِْن َجتْ

و دو هزار تومان!  یو هفتصد و س ونيليمعامله كرده، مثالً دو م کي یكس نكهي. مثل ابخشم یم را ها كوچک

اگر » بائِرَ كتَنِبُوا َجتْ  إِنْ «. رفت ها بزرگ اه. گنميبخش یهزار تومانش را م ٣٢: درشتش را بده حاال ديگو یم

ْر َعنْ كنُ «  د،يكن یرا دور هريگناهان كب  ست،يچ هريگناه كب نكهي. در ابخشم یرا م هريگناهان صغ» مْ كئاتِ يْم َس كفِّ

: ديبگو ا،از رمحت خد أسيرا گفتند  هريگناه كب نيرا شمردند، اول هريكه گناه كب ی. متام كسانستيچ هريگناه صغ

عشق  یعنيعدالت، عشق به امام زمان  دي! امتيبرش ديام یعني! امام زمان شود ینم گري. دتوانم ینم گريمن د

جامعه را  ارتيز نيامت ما ا زانيكاش عز یكامل و دو كامل كه ندارد. ا کيبه متام كامالت، چون امام 

 ...امام یمعرف ست؟ي. امام چديگو  یچه م دانستند یم

 :وعده خداوند به حكومت صاحلان - ٣

. مسأله گفتند یرا در قالب دعا م شانيها حرف ی. منتهزدند یو دعاها حرف م ارتيامامان ما در ز نيا

» آَمنُوا  نَ يالَّذِ   َوَعَد اهللاَُّ : «ديگو یرا هم نشان داده است. قرآن م شيها نمونه نده،يبه آ ديمورد. ام کي نيا ...ديام

ذِ   َوَعَد اهللاَُّ : «یقار اِحلاِت لَ  مْ كآَمنُوا ِمنْ   نَ يالَّ » َن ِمْن َقبِْلِهمْ يَام اْستَْخَلَف الَّذِ كاْألَْرِض  یْستَْخِلَفنَُّهْم فِ يَو َعِمُلوا الصَّ

بارها  خيل تاردر طو ديايب شود یامام زمان م ديوحشت نكن یعني» َن ِمْن َقبِْلِهمْ يَام اْستَْخَلَف الَّذِ ك« ني) ا٥٥(نور/

 اش نمونه یعني» َن ِمْن َقبِْلِهمْ يَام اْستَْخَلَف الَّذِ ك«. نمونه شده است. ميكرد اكمشده كه ما افراد حزب اهللا را ح

»  یَو اْلعاِقبَُة لِلتَّْقو: «ديگو یم یگاه) ١٢٨/اعراف( »نيَ لِْلُمتَّقِ  اْلعاِقبَةُ  وَ «: گفته بارها قرآن. دارد نمونه. هست

كه خداوند در مجادات  یشام قبول كن شود ی. مشود یم تواند، یم د،يآ یامام زمان م نده،يبه آ دي) ام١٣٢(طه/

 یا هسته یعاشورا انرژ نينگذاشته است؟ اآلن ا یا هسته یانرژ تيگذاشته است. در برش یا هسته یانرژ

 ميكد دار کي: ما مييبگو ،یناريكنگره و سم کيدر  ميرا دعوت كن ايدن یاست. ما متام رسان كشورها

 سيحاال شام رئ ،نيحس اي کي. با زندير یم ابانيپوش روز عاشورا در خ اهيس ونيليم دهفتا ،نيحس اي: مييگو یم

ما بعد از هزار و چهارصد سال،  ني. امام حسدياندازيراه ب یونيليپنج م يیاميراهپ کي ديمجهورها اگر توانست

خدا  یعني! رانيكشور ا کي. در زندير یم ابانيپوش در خ اهيس ونيليهفتاد م ،نيحس ايشعار  کيظهر عاشورا با 

 كارها كرده است. نياز ا
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. شود یم ديسف ی. گچ را بكششوديم اهيس یبكش واري. زغال را به دديتعجب نكن چياز قدرت خدا ه آقا،

عصا دارد،  کي یت موسبكنم. در قرآن حرض توانم یم ی: نه، دست خودم است من مهه كارديگو یخدا م یول

ْب «دارد.  هيآ هم تا دو .... اِ شود ی. به آب بزن سنگ مديآ یعصا را به سنگ بزن، آب درم ني: اديگو یم اْرضِ

ْب « ميدار گريد هي. آشود یخشک م ايبزن. در ايرا به در تيعصا یعني) ٦٣(شعراء/» اْلبَْحرَ   کبَِعصا اْرضِ

اگر گچ  یعنيمعلول دارد.  کيعلت،  کي: نديگو یدر مدرسه به ما م نكهي) حال ا٦٠(بقره/» اْحلََجرَ   کبَِعصا

: نه من ديگويبكند. خدا م تواند ینم ديسف گريد كند یم اهيبكند. اگر زغال س تواندينم اهيس گريد كند، یم ديسف

 زنم یبه سنگ م یموس کيدست و  کيعصا و  کي. از اهيهم س كنم یم ديزغال هم سف نيخواسته باشم از مه

. شدند ینم ريس خوردند، یكه هرچه م يیها . بودن آدمدي. تعجب نكنشود یسنگ م زنم یبه آب م شود، یآب م

 ديآتش با ،یسوز سبب اما. است سوز سبب هم است، ساز سبب هم خدا ...غذا یعيبه طور طب نكهيبا ا

 یعني. سوزد یو نم افتد یتش مدر آ مي. ابراهمريگ یرا از آتش م تيسبب ني: من اديگو یقرآن م یبسوزاند، ول

 یونِ كا ناُر يُقْلنا « .مريگ یآتش را م وزس نيكه آتش دارد بسوزاند، ا یقدرت نيا گذارم ینم سوزانم، یرا م تيسبب

آتش خاموش شد، آنوقت شام  »مَ يإِْبراهِ   یَسالماً َعل«حلظه گفت:  کي) ٦٩/اءي(انب» مَ يإِْبراهِ   یَبْرداً َو َسالماً َعل

 »اْلَفْجرِ   َمْطَلعِ  یَحتَّ  یَسالٌم هِ «: از رس شب تا صبح، يیگو ی. شب قدر مستيحلظه ن کي: يیگو یشب قدر م

تا سالم از رس شب  کي. آنوقت كند یسالم آتش را خاموش م کي) از رس شب سالم است تا صبح، ٥(قدر/

 .كند یصبح چه م

شب كنكور، فردا در امتحان از ذهنشان  خوانند، یافراد مهه درسها را م ی. گاهخواهد یهم نم ليدل نيا

منرب  یبود. رو کيدرجه  یبود، اسمش را نربم. از علام یمشهد عامل بزرگوار ني. در مهرود یم ادشاني پرد،يم

. ديو گفت: متام حمفوظاتم پر ينينگفت، آخرش آمد پا یچيه كرد نگاه ها به طلبه یرفت نشست درس بدهد. ه

 آمد و خانه رفت. ينياز منرب پا

از  ک،يدرجه  نياز جمتهد یكي. دمياز علام گفت، من از آن عامل شن یكي. امام به ميرا بگو نيامام ا سالگرد

 ادميكه بلد بودم  يیزهايحافظه را از من گرفت، متام چ كباري: امام به من گفت، خدا گفت یم دم،يشن شانيا

» ْوَثرَ كالْ   کنايإِنَّا َأْعطَ «دخرت  کي یول شت،دخرت دا کيما  غمربيرفت اسم من روح اهللا است. پ ادمي یرفت، حت

» ُشُهودا  نيَ َو َبنِ . «مي: با ده تا پرس، حموش كردديگو یما ده تا پرس داشت. قرآن م غمربيپ بي) اما رق١(كوثر/

 .كنم یم اش دخرت دارد زنده کي كنم، یمن ده تا پرس دارم حموش م ،ني: ببديگو یخدا م یعني) ١٣(مدثر/
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مهه دخرت هستند؟  تيها . گفت: بچهديبه من رس یمرد کيمردها متأسفانه،  یبعض و ها زن یبعض

 نشاءزدم و گفتم: خدا ا ام نهيپرست بده! من هم به س کيزد و گفت: خدا انشاءاهللا  اش نهيهللا! در س گفتم: احلمد

. دهد یم یگرسنگ ،یباشتا پرس هم داشته  یبدهد، س یجو عقلت بدهد. خدا خواسته باشد گرسنگ کياهللا 

 .(صلوات حضار)ديبفرست یصلوات

 یمتعدد داشت. دنبال فرصت یها یداشت، منش یخمتلف قرارداد جتارت یبود با كشورها یتاجر کي

كه بود  یبكند. در آن كشور اش هياز رسما یبررس کيچطور است. خودش  اش هيرسما نديكه بب گشت یم

: فرصت ت. گفشود یبه هم چفت م یليچند تعط یهم گاه رانيبه هم چفت شده بود. در ا یدر پ یپ التيتعط

نگفت،  چكسيبكنم. به ه ام یو مال یبه وضع اققصاد ینگاه کي یاست خودم مغازه بروم، بدون منش یخوب

را بردارد. در قفل شد. نشست حساب كرد چند  ديرفت كل ادشيصبح در مغازه رفت و در را كه به هم زد 

است، زنگ زدند.  امدهين شانيا ديخسته شد. مشت زد، داد زد، ظهر شد و گرسنه شد. خانواده د یساعت

كردند، ضعف او را گرفت، را خرب  سيپل اش، یصبح زود رفته در اتاق خصوص شاني: اديگو یهم نم چكسيه

 ديخرده كاغذ خواست بخورد د کي. ديخرده زبانش را به ته كفشش مال کينبود بخورد.  یچيگرسنه شد و ه

خدا  م،ينيب یم غمربهايمردم! ما در مورد پ یبخورد. باالخره برداشت نوشت: در اتاق پول از گرسنگ تواند ینم

آب  یرا رو غمربيپ کي) ٤١/سي» ( املَْْشُحون  کاْلُفلْ   یتَُهْم فِ يَمحَْلنا ُذرِّ . «كند یآب حفظ م یرا رو غمربيپ کي

َو   وُت َفاْلتََقَمُه احلُْ « ونس،ي. مثل حرضت كند یآب حفظ م ريرا ز غمربيپ کي. مثل حرضت نوح، كند یحفظ م

مثل  كند یب، كنار آب حفظش مآ ريو نه ز كند یآب حفظ م یرا نه رو غمربيپ کي) ١٤٢(صافات/» مٌ يُهَو ُملِ 

 مهه رقمش را دارد. یعنيكنار چاه آب،  وسفيحرضت 

عاءيَسمِ  کبًَة إِنَّ يًة طَ يُذرِّ  کِمْن َلُدنْ  یا َربَُّه قاَل َربِّ َهْب لِ يرِ كَدعا زَ   کُهنالِ . «دهد یبچه م مردريپ به » ُع الدُّ

. گفت: من! اصالً زن دهم یخدا گفت: به تو بچه م یريبود. در پ ريپ غمربيپ یايزكر حرضت) ٣٨/عمران (آل

هم بچه  ريبه پ ميخواسته باش» كذلک«هستم. فرمود:  رينازا است. خودم پ زنمبود.  ميمن جوان بود، عق

كند،  ليو خدا خواسته باشد ذل دهد یپول عزت م یب یها . خدا خواسته باشد عزت بدهد به آدمميده یم

 یكرد هيكامل آن است كه به آنچه در دست خودت هست تك امني. عالمت اكند یم لير را هم ذلپولدا یها آدم

به قدرت خدا  امنتيناقص است. اگر ا امنتيخودت بود، ا یها به داشته امنتيآنچه در دست خداست. اگر ا اي

 كامل است. امنتيبود، ا
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 :نياز قدرت خداوند در زم يیها نمونه - ٤

چشم  یجلو را طبس شن. دارد ها نمونه خدا قدرت دارد، ها . نمونهستين ديبع چيامام زمان ه حكومت

. »وتيأوهن الب: «ديگو یانداخت. در قرآن به تار عنكبوت م كايآمر يیخودتان، شن طبس را به جنگ محله هوا

است. اگر خدا بخواهد  غمربيپ) تار عنكبوت است. ارشف املخلوق ٤١(عنكبوت/»  وتياْلبُ   أَْوَهنَ : «یقار

. كند یو دم غار تار عنكبوت او را حفظ م رود یخلق خداست، در غار م نيكه هبرت غمربيپ یعنيارشف املخلوق 

. پول خرج شود ینم ريس خورد، ی. منديب ینم كند ی. نگاه مكند یحفظ م »وتياوهن الب«ارشف املخلوق را با 

حفظ  یزي. چزدير یو م شود یبدتر م شيكه آبرو كند یم یكارهر كند، یدوستش ندارد. آبرو مجع م كند، یم

 ستين في. حميبا خدا حرف بزن قهي. چند دقميشو تر قي. با خدا رفمي. از خدا غافل نشوپرد یاز ذهنش م كند یم

با خدا كه  م،يبا نشاط حرف بزن یبا هركس ستين في. حميو با خدا حرف نزن ميحرف بزن یبا هركس و ناكس

 .ميزن یبا كسالت حرف م ميزن یحرف م

 :ميبر اساس قرآن كر یسبک زندگ - ٥

را،  ی. خدا رمحت كند نواب صفوميريسبک فرهنگ و اخالقامن را از قرآن بگ مان، یسبک زندگ ديبا ما

 ديدستورش را با ،یرا بخر يی: شام، هر كاالديگو یاست. م یدارد، مثال خوب یمثال کي ینواب صفو ديشه

 و،ياست. راد وتريكامپ دهكه سازن سديبنو یكس ديبا را اش دفرتچه یخر یم وتريالً كامپمهندس آن بدهد. مث

 نيدفرتچه دارد، ا کي یبخر یا را از هر كارخانه يیهر كاال ،یهر جنس ،یاطيپلوپز، زودپز، چرخ خ ون،يزيتلو

كاغذ  کي ینيب یم یخر یاست. رشبت و دارو كه م نطوري. رشبت و دارو هم مهسدينو یدفرتچه را مهندس آن م

است، مقدار مرصف كودكان،  یزياز چه چ باتشيرشبت ترك نيانوشته  ینيب یم آورند، یبغل رشبت است، م

كه داروساز باشد.  سديرا بنو نيا توانديم یفقط دكرت سد،يرا بنو نيا تواند ینم یهركس یعنيجوانان، ساملندان، 

اصل است.  نيا ،یاطيرا سازنده چرخ خ یاطيچرخ خ وتر،يرا سازنده كامپ وتريسازنده دارو، كامپ ديدارو را با

كه اآلن حرفش هست  ٢٠٣٠سند  نيا. است ساخته را ما خدا. بدهد اش سازنده ديرا با یهركس ستورالعملد

 یفضول ،ی: باسمه تعالمييگو یكن. م یزندگ نطوريبه ما گفته: ا كايآمر كنند، یآن صحبت م یو دارند رو

 ها یاست. غرب فته. هبداشت ما را خدا به ما گیكرد تيچقدر انسان ترب ؟ی، تو خودت چه كردموقوف

 ...هبداشت دارند

است؟ گفتم:  کيش سيچقدر شهر پار یدي! دیقرائت یگفت: آقا یكس کيبودم در فرودگاه  فرانسه

 ونيليم ٤٥دارد و  تيمجع ونيليبود. گفتم: فرانسه پنجاه م کيش یليخ! آقا حاج ...است. گفت: اِ  فيكث یليخ
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سگ را  ادرار. در مهان آسانسور و آشپزخانه هستند. شام ستندين یخاص یهم جا شانيها سگ دارد. سگ

است؟ حاال چهار تا  شرتيب کيكدام كروبيم دينيبب ديبده شگاهيرا هم آزما رانيا یها زباله د،يبده شگاهيآزما

 ...ديخودش را باخته، ما كه نبا تيهو یآدم ب

: ساختامن شام چطور باشد. شام در يیگو یكه به ما م یباشد. شام چه كاره هست نطوريا ديشام با ساختامن

واقعًا آدم  ميني. در خانه خودمان بنشديخودمان هم برو یميقد یها  در خانه یكه نقشه غرب ديبرو ها آپارمتان نيا

 یشهرها و بعض یبعض اً رياخ یمات زيچ کي. حاال ننديب یرا م گريمهد مهه ها . در آپارمتانكند یم دايآرامش پ

 ميو برو ميچه؟ تا چرک شد بفهم یبپوش. برا دياسالم به ما گفته: لباس سف یول گذارند، یم ها مهندس

. ستين دايخوب است. هرچه هم چرک شد پ ني: امييگو یم ميپوش یم یا و قهوه یا . ما لباس رسمهمييبشو

 یبپوش كه نفهم یلباس کي: مييگو ی. ما ميیبشو یچرک است ول یمبپوش بفه یلباس کياسالم گفت: 

 !يیبشو یچرک است. نخواه

باال  یهشتاد مرت نه كس ميساز یبفهمند. ما منار م ها هي: برو پشت بام اذان بگو كه مهساديگو یم اسالم

قرار داده  نجايا اچپ شده است. اسالم چشم ما ر یزي. مهه چفهمند یم ها ینييپا زنديداد م یو نه كس رود یم

. تو نجاستي. بابا چشم من اميزن یدم پشت بام م م،يسيبنو یكار یبا كاش ميخواه یقرآن هم كه م هياست. ما آ

 مينيب یكنم. بعد م نيچن مريبگ ام دستم را به عاممه ديبخوانم با خواهم یمن م ؟یقرآن را دم پشت بام گذاشت هيآ

: مييگو یمرتش را بخواند. م کي تواند ینم یجن چينوشته است. ه یخيو م یخينوشته، خط س یخط كوف

 ديامام رضا با یثهاي. حدديرا بخوان ها یكاش نيا دينفر توانست کياست. اگر  ی: نقشه معامرنديگو یم ه؟يچ

 ند،يبب هم را اش و ترمجه نديرا بب ثيحد رود یكه آدم راه م نطوريچشم مسافر، مه یروان نوشته شود جلو

فكر  مانما خود گذارند یچه؟ نم یعنيدم پشت بام  یخط كوف ،یرانيا ريغ یزوارها یهم باشد برا اش یسيانگل

است.  یفرهنگ اثري: منديگو یم ها یمي: مد است، قدنديگو یم ها ی: مد است. امروزنديگو یم ی. هميكن

كردند، ما  یغلط کيما  اكانيبت است. حاال اگر ن یفرهنگ اثريهردو هم بت است، هم مد بت است و هم م

 م؟يبكن ديهم با

: گفت. است پدر در پدر در پدر خانه: فرمود. است تنگ ات آمد، فرمود: خانه یمهامن یبه خانه كس امام

! ما یدانامرك ینيريش ،یاست. خودباختگ ثيامام گفت، حد ؟یامحق شو ديبا هم تو بود، امحق پدرت اگر

هبرت از دانامرک است.  یليخ زدي ینيري. واهللا به حرضت عباس شميديرا هم د شيها ینيريدانامرک، ش ميرفت

رانش تنگ افتاده است، آنوقت ساق پا پاچه گشاد است.  پوشد، یجوان شلوار م یاست. گاه یخودباختگ
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. کي: بارديگو ی: ساق پا؟ ممييگو ی: كلفت است. مديگو یم ک؟يبار اي: جوان ران كلفت است مييگو یم

 است گشاد دو کيآنجا كه بار یبرا ،یدوخت گآنجا كه كلفت است تن یبرا یكه پا كرد ی: شلوارمييگو یم

ما  یبرا اي. حاال آقا از آن طرف دننديگو یم یتيهو یرا ب ني. اميپا كن یچه تنبان ميبفهم گذارند ی. اصالً نمیخت

. پنجاه ديكرد تيتان چطور تربكند. شام خود تيبچه را ترب نطوريا ديكه آموزش و پرورش ما با دريگ یم ميتصم

سكوت  قهيدق کي: به احرتام مادر يیگو یمادرت مرد م ی. وقتديشام زمحت كش یمادر شام برا وسال پدر 

: به احرتام ديگو یم رسد، یاست؟ پنجاه سال خدمات پدر و مادر خدماتش كه به آقازاده م تيترب نيكردم. ا

 نيرا ا تانيها كه شام بچه سديما نسخه بنو یبرا ديايب نيسكوت كردم. آنوقت ا قهيدق کيخدمات پدر و مادرم 

 .ديكن تيترب یرقم

نر  د،ينگه دار وانيح تان در خانه ميدار ثي. حدندريگ یم اديدستور داده  کياسالم اتومات ،یجنس مسائل

 گرالزمي. دندريگ یم ند،ريبگ ادي ديهرچه با كنند یم نگاه هم ها بچه شوند یكنار هم جفت م یوقت نهايو ماده ا

 ی. (خنده حضار) كبوترهادهند یمخودمان نسخه  یها ما نسخه بدهد. االغ یبرا یروانشناس غرب ستين

 كنند یم یجنس زشيآم نهايا د،ينگه دار وانيح تان در خانه ميدار ثيحد ها، كالغ ها، خودمان، كبوترها، گربه

در عام و خاص  یخودباختگ کي. خواهد ی. قرارداد نمخواهد ی. روانشناس نمندريگيم ادي كنند یم نگاه ها بچه

 .ميستيخودمان ن یهست. رو ها یما بعض

 :یدر انقالب اسالم ینيامام مخ تيرمز موفق - ٦

 كند یم دايادامه پ یانقالب وقت نيبود كه خودش، خودش را كشف كرده بود. و ا نيامام ا تيموفق رمز

شد،  نيماش یكه رو یپنج كار نيپنج كار شده است. مه یشو یكه شام سوار م ینيماش نيكه پنج كار بشود. ا

معدن آهن كشف  - ١شد؟  نيچطور ماش ني. ماشميخودمان هم خودمان شو م،يخودمان كن یشده رو نيماش

 -٥ ،یساز  قطعه -٤ذوب، معدن ذوب شد.  -٣معدن استخراج شد. اول كشف معدن، استخراج،  - ٢شد. 

 ...گريد كباريشد.  نيو ماش مي. مونتاژ كردميبه هم متصل كرد قطعات را

 ،یساز قطعه ذوب، استخراج، .... بعدشدييكشف. شام بگو - ١. دييشام بگو یكيو  ميگو یمن م یكي

. اآلن كه زانو و كمر من درد شود یو م ميتوان ی. ما ممياستعداد دار یلي. ما خميمونتاژ، خودمان را كشف كن

 یمنته) حضار خنده. (دوم یم لومرتيك یگرگ دنبال من كند، س کيبارها گفتم، اگر  روم، یبا عصا م كند یم

 نيكره زم یحكومت حق رو شوديم ايآ م،يمن كشف شود. كشف كن یمحله كند تا استعدادها ديگرگ با نيا

 یَنُمنَّ َعلَ   ُد َأنْ يَو ُنرِ « ،»یالتقو و العاقبة الهل« ،»نيوالعاقبة للمتق«، » نَ يالَّذِ   َوَعَد اهللاَُّ «باشد؟ خدا وعده داده 
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ذِ  ) ٣٣(توبه/»  ونكِرَه املُْْرشِ كَو َلْو   لِّهكِن يالدِّ  یَعلَ   ْظِهَرهُ يِن اْحلَقِّ لِ يَو دِ   یَأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلُد« ،»ْضِعُفواَن اْستُ يالَّ

 .دينشو وسي. مأشود یم شود، یاست. بله م یوح اتيمهه آ نهايا

كه مادرشان  يینهايداشت، متام ا غمربيدخرت پ کيشود؟ بله. اآلن  دايپ ديمهه س نيا شوديدخرت م کي از

 يیمخس به آهنا داد. آهنا شودياست. نم ديس ،یديس یبه آهنا داد. ول شود یهستند ولو مخس نم دياست، س ديس

هستند،  ديكه پدر و مادرش س هم يیاست، آهنا ديكه مادرش س يیهستند. آهنا دياست، س ديكه پدرشان س

. ستين دايپ هيشام، البته قرب معاو ديشام برو »یو العاقبة الهل التقو«چه هبرت. ده تا پرس داشت حمو شد،  گريد

قرب  د،ينيرا بب هياست. شام قرب معاو یاتاق کيدر  یا خانه کيكردم. قربش در  دايرفتم با چند واسطه پ هيمن سور

هم  یكي دينبا ینينشد؟ شاه گفت: عكس مخ ايشد  »یوالعاقبة الهل التقو« ديني. ببدينيرا هم بب نياملؤمنريام

درها را  خايبه اندازه امام عكسش چاپ نشد. زل خيدر طول تار يیاهللا العظام تيآ چيه ،یمرجع چيباشد. ه

 یمهد . خدا اراده كرده، حكومت حق با حرضتدينشو ري. با خدا درگدندينفهمد، مهه فهم چكسيبست ه

 باشد.

 اي. خدافزايو علم و عمل و اخالص و عمق و بركت كار ما ب امنيبه ا یكنيهرچه به عمر ما اضافه م ايخدا

كه شده است و  يیدرجه معرفت و مودت و اطاعت را به مهه ما و نسل ما اطاعت بفرما. مهه دعاها نيباالتر

 و مؤمنات قرار بده. نيمؤمن نيهبرت خيو خواهد شد مستجاب بفرما. نسل ما را تا آخر تار شود یم

 و رمحة اهللا و بركاته كميعل والسالم


