
)١( 

 حق بر باطل یوزريپ ¨امام زمان 

 ١٣٥٩خرداد  ١٢دوشنبه، 

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 نياعدائهم امجع یته و لعنت اهللا علياهل ب ینا حممد و عليدنا و نبيس یاهللا عل ی و صلنيرب العامل هللا احلمد

 .نيو الديام يق یال

 امام درباره ميخواه یم یهست مقدار ¨ م و شب تولد امام زمانيمه شعبان هستيدر آستانه ن چون

 مانوس یاتيآ با جلسه نيا در نيبنابرا است قرآن از یدرسهائ ما بحث چون و مينك صحبت هم با زمان

 ند.كب نيعفستضم ومتكح به توجه هك است یاتيآ به توجه اتيآ با شدن مانوس ضمن هك ميشو یم

 : خواهند شدنيبندگان صالح وارث زم -  ١

 باطل عاقبت و است وزريپ حق نشيب باالخره یخيتار نشيب نظر از ديفرما یه مكم يدار یاتيقرآن آ در

ُبورِ  یفِ  تَبْنَاك َوَلَقدْ ﴿ شود یم رسنگون اِحلُونَ  یِعبَادِ  ِرُثَهاي األَْرَض  َأنَّ  رِ كالذِّ  َبْعدِ  ِمن الزَّ ) به ١٠٥اء/ي(األنب ﴾الصَّ

 هك یا ردن مثل خانهك یقطع یعنيتابت كم مثال يردك یقطع یعنيم ينوشت ديگو یم، خدا هر جا ميق نوشتيحتق

 تَِب ك« ديفرما یم مثال بشود یحتم هك است يیجا در نوشتن زنند یم سند روند یم شود یم یقطع اش معامله

م و يتاب زبور نوشتك رد، ما ديريد روزه را بگيحتًام با یعنيشام روزه  بر شد نوشته) ١٨٣/بقرة( »امُ يالصِّ  مْ كيَعلَ 

تاب كم در يم، نوشتياست در آهنا هم نوشت یتاب مهمكه ك یا بعد از قرآنياء يانب یتاهباكم بعد از يردك یحتم

الح ومت صالح بدست بندگان صك را وارث خواهند شد بندگان صالح ما و حنيه زمك ی بدرستنيشيامربان پيپ

 برقرار خواهد شد.

 اعالم را خودشان یوابستگ و آمد خواهند ها ند از قارهكامام زمان ظهور  یه وقتكم يث داريحد در

 اقتصاد مكش و است مكش انسان شعار ميبگوئ هك است زشت شود یم دايپ شيها نشانه دارد و ردك خواهند

. هر چه هست در مكش یلقمه نان برا کيردن ك دايپ یبرا آرام طيحم یعني تيامن مكش یعني خواب مكش یعني

  به انسان است.نين توهيم و اكراه ش

 ندنك پوست ندارد ردنك رسخ خورد یم راحترت خورد یم هبرت خورد یم شرتيب خورد یم یزيچ یوقت االغ

گاو دفرت  و االغ ازدواج شود ینم نيبدب انقالب به هم ديتا مبودك از ندارد فرم ندارد اتو هم گاو لباس ندارد

 .خواهد ینم یشخص ةازدواج و خانــ



)٢( 

اِحلَاِت لَ كَن آَمنُوا ِمنْ ي الَّذِ اهللاُ  َوَعدَ ﴿ ذِ كاْألَْرِض  یْستَْخلَِفنَُّهم فِ يْم َوَعِمُلوا الصَّ َن ِمْن َقبِْلِهْم يَام اْستَْخَلَف الَّ

) ٥٥(نور/ ﴾ئًايَش  یوَن بِ كْرشِ يَال  یْعبُُدوَننِ يَلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا بَدِّ يَهلُْم َولَ  یاْرَتَض  ینَُهْم الَّذِ ينَنَّ َهلُْم دِ كمَ يَولَ 

ن مردم مومن و باتقوا يند اكفه يه خلكردند كامل است وعمل صالح كامنشان يه هم اك یسانكخدا وعده داده به 

 نيرة زمكند بركفه ينها را خليه اكده وز است، وعده داريه حق بر باطل پك، خدا وعده داده نيزم یرا در رو

 ومت را بدست داشته اند.كح ی هم افرادنينها هستند قبل از شام مومنيه قبل از اك یسانكرد كفه يه خلك نمهچنا

 :ط آرام مردم به عبادت خدا بپردازنديدر حم یومت اسالمكدر ح -  ٢

قدرت  یومت را براكستند حين نه مسلامك یسانكه كن است يا ی اسالمريو غ یومت اسالمك حنيب فرق

 گفت خدا هك ميده یم آهنا به را ینيد ميده یم آهنا بدست را ومتكح هك ینيمومن ديگو یم قرآن اما خواهند یم

ط آرام به عبادت خدا يو در آن حم یزوريپ آن در هك ميگردان یم بر آهنا به را تيامن بعد نيد نيا از هستم یراض

 نورزند. کگر به خدا رشيبپردازند د

 کخورا و اناتكام مهه باشند داشته تيامن خواهند یم اگر و ندريبگ دست به را یاناتكام خواهند یم اگر

نَّ  َخَلْقُت  َوَما﴿ ديگو یم قرآن خود هكنيا امك) یعبدونني(هدف و است لهيوس مهه کپوشا و نَس  اْجلِ  إِالَّ  َواْإلِ

و علم مهم  کو پوشا کد خوراينكدا يه شام جهت پكن است يا یبرا نشيآفر اصل) ٥٦/اتيذار( ﴾یْعبُُدونِ يلِ 

 و علم مهم است. کو پوشا کست جهت خوراين

 ديگو یم ؟یخور ینم چرا ميگوئ یم خورد ینم نفر کي نفر سه به مينك یب را تعارف ميدانه س کي مثالً 

 خورم ینم من ديگو یم یسوم ندارم، ليم گريد ام خورده بس از ديگو یم خورد ینم نفر کي هستم، قهر من

هستند اما جهت  کيرش خوردنن در ندارند آهنا بخورم من اگر بخورند نديآ یم شب هك يیبرادرها هكنيا یبرا

 .ندك یدام فرق مكهر 

ه ك ینك یارك یخواهد بود شام اگر خواسته باش ی خدا برود جهت او جهت حمدودريس جهت غك هر

من  یبعد وقت ینك یه من را راضك ینكار بك ین عمريهستم بنابرا یباالخره من آدم حمدود ینك یمن را راض

ه به كنست يا یابر ندريگ یم را ومتكح اگر نيمومن یا ردهك ارك حمدود راه در هم شام روم یمردم من م

 ه دوم.ين است آينند و اكت پرواز يهنا یشان جهت بدهند تا از حمدود به بيارهاك

 :امن و عمل صالح دارنديه اك نيومت مستضعفكح -  ٣

ًة َوَنْجَعَلُهْم اْلَواِرثِ  یَن اْستُْضِعُفوا فِ يالَّذِ  یَأْن َنُمنَّ َعلَ  دُ يَوُنرِ ﴿ ن ي) ا٥صص/(ق ﴾نيَ اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ

 یرو چرا هك دانم یم گفت یم یمطهر مرحوم دارد یعلت و نندك یم غيتبل آن یرو و خوانند یاد مياً زريه را اخيآ
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 حاال نندك یم باد یه و ندريگ یم نرايا و خورد یم یگروه کياز آن به درد  يیجا کيه ين آيا دننك یم هيكت هيآ نيا

 منت هك ميردك اراده ما: است نيا اش به آهنا ندارد، ترمجه یاست و ربط ما مال هيآ نيا هك ميريگ یم را زهرش ما

 را امام ني؟ مستضعفینكآهنا چه  اب یخواه یم خوب ،نيزم در اند گرفته قرار مستضعف هك یسانك بر ميبگذار

 نها باشند.ي انيم وارث زميقرار بده

 ميگوئ یه مكند ما هم ريدست بگ به را یرهرب و امام ديبا نيمستضعف گفته قرآن نديگو یم نيخمالف

 و نديايب نيمستضعف یعني یارگرك ومتكح و یارگرك ومتكح یعني یستياليسوس نظام یارگرك ومتكح

صالح انجام  عمل و دارند امنيا هك ینيمستضعف گفته ميگوئ یم یمنته بله، ميگوئ یم ندريبگ بدست را یرهرب

 .دهند یم

 ندارد یا دهيه فايآ کيم ينكم و معنا يهم بگذار یش را پهلويه هايد آيم باينكم قرآن معنا يخواسته باش اگر

 داد خواهند ليكتش را یارگرك ومتكح ارگرانك هك ستين نيا شيمعنا اما رهربند نيمستضعف گفته هيآ نيا

مردن » هيتة اجلاهليمات م« هست هم نيربكمست سيرئ و است ارگرك بسا چه ستين ارگرك یمعنا به مستضعف

 از حق ندارد. یچ خربيه هكاست  یا جزو بت پرستانيگو یعني یجاهل

 :نيون دروغيانقالب -  ٤

 هك است نيا لشيدل ندارند قبول را امام امامت اما نديگو یه لفظ امام را مك یجامعه ما هستند افراد انيم

 واهللا نگذاشته ها مجعه نامز از دامكچيه یتو را شيپا هست رانيا یتو مجعه نامز هك شود یم یا خورده و سال کي

 را شيپا و امام ديگو یه مك یسكد ينك غشلو را مسجدها هك ندك یم سفارش مرتب امام چون ديگو یم دروغ

 یانقالب یها هناد و امام ديگو یم ندك ینم کمك امداد تهيمك در ندك ینم کمك جهاد در گذارد، ینم مساجد یتو

 .ديگوئ یم دروغ ردهكن ريدستگ االرض یف مفسد کي

 و بعد هم ريار را بگيبخت کي یرده باشك رياالرض دستگ یمفسد ف کيد تا حاال يد بايهست یه انقالبك شام

 ید نه قبل از انقالب مفسد فينكد ده را آباد يا الناس دو ثلث انقالب مال ما است نه بعد از انقالب رفتهيد ايبگوئ

 نها. . .ين اكو مس کو پوشا کان خوريد پوسرت و پوسرت و پوسرت اصول ديردك ريدستگ یاالرض

 ديگو یس مكث را قبول دارند هر ين حدياختالف ندارند مهه با هم برادرند هر دو ا یعه احديو ش یسن

 تةيم مات« نشناسد را خودش زمان امام و دريبم سك هر فرمود غمربيپ هك دارد قبول را ثيحد نيا مسلامنم

 »هياجلاهل
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 :افتد یه اتفاق مكث امام زمان درباره حوادث يحد -  ٥

 زمان امام به معتقد سك هر سمينو یغام مهم دارد من آنرا ميپ کيما دارد؟  یهم برا یغاميزمان پ امام

 داده باشد یربك بتيغ از قبل هك یزمان را اميپ نيا خداحافظ، نه، هك هم سك هر نديبب را زمان امام اميپ هست

 ند.كعالم ا هك اصحابش از یكي به داده زمان امام خود است

 شود، یه واقع مك یحوادث» ثنايروات احاد یها اليو اما احلوادث الوقعة فرجعوا ف: «¨ امام زمان اميپ

 مراجعه شود، یم واقع هك یحوادث نيا متام اعتصاب، م،ينزن اي ميبزن م،ينبند اي ميببند باالخره ديا یم شيپ یخرب

 داد یاميپ زمان امام دانند یلامت ما را مكه ك یسانكند به هست ما ثيحد یراو هك یسانك به حوادث نيا در دينك

 ديا یم شيپ هك یحوادث رسد ینم من به شام دست و غائبم من و ديا یم شيپ هك یحوادث مسلامهنا یا فرمود و

 من یا حادثه کي در هك است غلط نيبنابرا ثياحاد روات به امام بينا به دينك مراجعه رسد ینم امام به دستتان

د برنامه يش آمد در گرفتن برنامه بايه پك یم در هر خطرريو فالن حزب فالن گروه برنامه بگ انفالن سازم از

م تا ما هم ينكث حفظ يست تا حديم صد دويه؟ ما هم برويكث يروات احاد یث باشد منتهيز روات احادير

 ند.كث نقل ين است حدكضبط صوت هم مم کيث يحد یم راويبشو

حاللنا و  یثنا و نظر فيحد یقد رو«ست يه مهم نكث بلد بود يس حدكد نه، هر يگو یگر ميد ثيحد

د او يام ما داشته باشد باكه صاحب نظر هم باشد و معرفت هم نسبت به احك یسك» امناكحرامنا و عرف اح

 باشد.

 :خداست و ائمه حرف به ندادن گوش طيالرشا ه جامعيگوش ندادن به حرف فق -  ٦

 عامل و هيفق دارد هم تقوا ضمناً  است هيفق دارد اجتهاد قدرت و است نظر اهل ندك ینقل م یثيس حدك هر

 ميرفت ما ديگو یم یچ هيفق و انقالب رهرب هك مينيبب هكآن از قبل ما و آمد شيپ یا حادثه اگر. ستين فروخته خود

منا كم بحكاذا ح«د يگو یم امام مينداد هيفق حرف به گوش و ديگو یم یچ جبهه و سازمان و حزب فالن مينيبب

م را كرد جامعه آن حكصادر  یمكاگر ح» اهللا ینا الراد علينا رده و رد عليم اهللا و علكقبل فانام استخف بحيفلم 

ه خدا ك یسكرده است و كند خدا را رد كه ما را رد ك یسكرده كف شمرده و ما را رد يم خدا را خفكرفت حينپذ

 است ثيحد نيا يیگو یاست دروغ م یاسالم یدئولوژيما ا یئولوژديد ايگرچه بگو است کند مرشكرا رد 

 .اند ردهك قبول مهه شناسان اسالم متام و است مستند یها ثيحد از است مكحم ثيحد

ه جامعه يث و فقيحد ید به راويست متام حوادث نو باي سه و چهار ننيب کم و شيميمال غسل و ت امام

ا گوش به يد گويرد و گوش به حرف او ندادكرا صادر  یمكفتوا و ح یه عادليالرشائط مراجعه شود و اگر فق
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جه بخش يهم نت یاسالم آرم و است کرش حد در و ديا نداده خدا حرف به گوش ايگو ديا حرف ائمه نداده

 ست.ين

 :ندك ید صبح در شب چراغ روشن ميمنتظر خورش -  ٧

 ديايب خوب ندك یم درست و ديا یم زمان امام هك ديگوئ ینم شام مگر نديگو یه مكهست  یا مسئله

 هك زمستان است نيا جوابش ندك یم درست ديا یم خودش ميبزن اصطالحات به دست چرا ما پس ندك درست

ند كا را گرم يدنو مهه  ديايب تابستان هك ميباش منتظر ديبا البته ندك یم گرم را خودش خانه یسك هر شود یم رسد

 هر ديبا شود یم هك شب نمك گرم را خودم خانه دينبا من ندك یم گرم و ديآ یم چون تابستان ميد بگوئياما نبا

 روشن جا مهه ديآ یم ديخورش صبح فردا ميبگوئ و مينيبنش یكيتار یتو دينبا ندك روشن را خودش خانه یسك

 ن.كا تو هم چراغت را روشن ند امك نروش را جا مهه هك باش ديخورش منتظر ندك

 :بت خود مردم هستنديعلت غ -  ٨

 امام چرا نديگو یانجام ندهد دوم م یاركچ يدست بگذارد و ه ید دست رويمنتظر امام زمان نبا پس

 رهرب نيمه نندك ینم حتمل هم را یمطهر مردم ندارند اقتيل مردم هك است نيا جوابش است غائب زمان

و اروپا رهرب انقالب را حتمل  اكيآمر االن رنديپذ یه او را مكن كران نيد. نگاه به ايايب بر دستشان اگر هم انقالب

 گرفت درد امام قلب هك بود یروز آن و ديخند ارترك مرتبه کي ندك یم یشامر قهيدق حلظه به حلظه ندك ینم

 .ستين حق رفتنيپذ آماده ايدن نيبنابرا

 ها بچه باز زنند یم گريد چراغ کي نديآ ینند باز مكبزنند و بشند چراغ را يايبزنند و بچه ب یچراغ کي اگر

 ازدهي و ردندك درست چراغ تا ازدهي اگر نندكش یم ها بچه باز زند یم گريد چراغ کي ديآ یم برق اداره نندكش یم

ند متمدن شد یم تا آدم شوند وقتيچراغ نزن گريد ندارند اقتيل مردم نيا ديگو یم برق اداره ستندكش را تا

 .ميزن یشان چراغ ميبرا

رد كرند آنوقت امام زمان ظهور خواهند ينفر مثل امام رهرب حق معصوم را بپذ کيوقت مردم بتوانند  هر

 اقت ندارند.يفعالً ل

 اتهكم و رمحة اهللا و بركيعل والسالم


