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 در قرآن ¨امام زمان 

 ١٣٧١هبمن  ١٥پنجشنبه، 

 مياهللا الّرمحن الّرح بسم

 یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل

 .ميبگوئ خدمتتان ديبا را یاتكن آقا به راجع ¨ زمان امام تولد ننديب یز بحث را دهه فجر مينندگان عزيب 

 :ل آمده استيدر تورات و انج یومت جهانكح -  ١

 دهد، یم نجات فساد و کرش از را ايدن هك ديآ یم ینده شخصيه در آكن اصل هست يا اهيودهيتورات  در

ست يدعوا رس شخص ن یعنياست  ین انقالب انقالب آسامنياست آخر ¨ زمانمام ا هك دانند ینم آهنا یمنته

 .رنددا قبول نرايا ندك یم بپا یآسامن انقالب و ديآ یم یسكه كنيا یاست ول یكه ك

. ندك یم برقرار یجهان عدل ومتكح کي و ديآ یم ینده جهان شخصيه آكم يل در چند مورد داريانج در

ه عاقبت و كنيرا معتقد هستند مسئله ا یزي چنيم چند مورد نقل شده است آهنا هم مهچه ها یزرتشت یتاهباك در

 .ستين اسالم خمصوص افتد ی منيار دست مسلمكان يپا

 :ات اهل سنت هستيامام زمان در روا -  ٢

عه يمال ش ¨ زمانه آهنا هم قبول دارند، امام كنقل شده است  یاديات زياهل سنت روا یتاهباك در

 َزاُل ي َال «: هك اند ردهك نقل یسن و عهيش و نديآ یه فرمود بعد از من دوازده نفر مكغمرب يم از پيت داريواست. رين

تِ  َأْمرُ   )٢٣١، ص ٣٦(بحاراألنوار، ج » شٍ يلُُّهْم ِمْن ُقرَ ك َفةً يَخلِ  َعَرشَ  اْثنَا یْمِض ي یَحتَّ  ظَاِهراً  یُأمَّ

ن دوازده تا را يه اكردند ك رينند گك یواستند خودشان را هم قاطخ یه مك يیعباس از آنجا یه و بنيام یبن

 ن دوازده تا هست.يغمرب اسم ايغمرب ما اسم دوازده تا را برد االن هم در مسجد پينند پك یاركدست یچطور

 است؟ نشده متولد هنوز آقا نديگو یم ستديا یم و شود یم بلند برد یه مكرا  ¨ ینام مهد ݠ رضا امام

 نشانه به ݠ رضا امام آمد یم یمهد نام یوقت هك ميدار ثيحد و نمك یام ميامش من قيد به احرتام قيافرم یم

 .گذاشتند یم شان یشانيپ به را دستشان احرتام

 : استنيعاقبت از آن متق -  ٣

ار، كان ي) پا١٣٢ه/(ط» یَواْلَعاِقبَُة لِلتَّْقوَ « است ني) عاقبت مال متق١٢٨(اعراف/» نيَ لِْلُمتَّقِ  َواْلَعاِقبَةُ «

 دُ يَوُنرِ « است داده قول خدا بشود بشود خواهد ی است هر چه منياران است عاقبت با متقكزيار با پرهكعاقبت 

ًة َوَنْجَعَلُهْم اْلَواِرثِ  یفِ  اْستُْضِعُفوا نَ يالَّذِ  یَعلَ  َنُمنَّ  َأنْ   ن استي) برنامه خدا ا٥(قصص/» نيَ اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ
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َن يَوَعَد اهللاَُّ الَّذِ «م يگر داريد یم بشود در جاكه حزب حق حاكن است يم بشود برنامه من اكه حزب اهللا حاك

اِحلَاِت لَ كآَمنُوا ِمنْ  ذِ كاْألَْرِض  یفِ  نَُّهمْستَْخِلفَ يْم َوَعِمُلوا الصَّ ) خداوند وعده ٥٥(نور/» َن ِمْن َقبِْلِهمْ يَام اْستَْخَلَف الَّ

 نها داده است.يه به قبل از اكنيام اكومت به دست حق خواهد افتاد كه حك داده است

 :¨ف امام زمان يوظا -  ٤

ْ يَن َهاِدُم َأْبنِ يأَ «ندبه آمده است  یه؟ در دعايفش چيوظا ¨ زمان امام  یساختامهنا» َو النَِّفاِق  کِة الرشِّ

 ليذل را دشمنان »اْألَْعَداءِ  ُمِذلُّ  وَ « ندك یز مياء خدا را عزياول» ءِ اياْألَْولِ  ُمِعزُّ  نَ يأَ « ندك یو نفاق را خراب م کرش

و نفاق را  کرش یساختامهنا يیاي؟ بیجا هستكجان،  یمهد» َن َباُب اهللاَِّ يأَ  یالتَّْقوَ  یِلِم َعلَ كالْ  َجاِمعُ  نَ يأَ « ندك یم

 فاحشه ما شهر یتو شدند یم دهيشك فحشا به پرسان و دخرتان هك یزكمرا ،یميت یها خانه ینكخراب 

 ليذل ها، د شدهيزندان، تبع یها خورده کتك یبده عزت را خوب یآدمها هك یهست جاك بود، یرسم یها خانه

 ردك هك ستين نطوريا تقوا، براساس یده یم لمهك وحدت مردم به ن،يربكمست و ها یطاغوت را، دشمنان ینك یم

 خراب نفاق و کرش یها برپا شد خانه یاسالم یه آمد نظام مجهورك امام است فجر دهه هك حاال ،کتر و لر و

لمه بوجود آمد ما كوحدت  کي نيگوشه زم کي یز شدند تويعز خدا اءياول نيزم گوشه کي یتو نه؟ اي شد

 .بشود جا مهه شد هك هكت نيا ايب جان یمهد ميبگوئ ميخواه یم

 :ندك یم جا رد، امام زمان در مههكما  یه امام براك یارك -  ٥

 هتران جتار گفت د؟يردك چه ميگفت ميردك یمهم ارك یقرائت یآقا گفت یرا م یافك یند آقاكرمحت  خدا

 نيا بربد یگريد یجا را اش مغازه هك ميداد او به یاديز پول بود هيمهد بغل یفروش عرق کي ميردك مجع را

ار را مهه كن يردند، اك مجعرا  یشفرو عرق نيا یجا ناسكاس با هك شاه زمان در بود مسلامنان هنر نيآخر

ا نه؟ پنجاه هزار دانشجو حاال شده هشتصد هزار دانشجو، ما ي؟ نامز مجعه آمد یردند حاال چكهتران  یخوهبا

 مسلامن مهه اشك یا  نبود رشوه اشك یا . هست يیجاها هم خوهبا یبعض اما مينك یرا قبول م کينقاط تار

 اگر ردندك یم هيگر و احلسن بن حجة اي گفتند یم و دنديچش یرا مهه م عدل ومتكح مزه آنوقت ميبود یواقع

 هك ميداشت يیروستا ما شد، یم دانشگاه خرج و شد ینم جنگ خرج ما پول و ردندك ینم تياذ را ما ابرقدرهتا

 ديبا هم ساله ده ميردك رضر جنگ خود یتو سال هشت ساخت؟ سدّ  شد یم چقدر باشد؟ نداشته درمانگاه

ه ك یاركشده است  يیارهاك کي حال باز نيد در عيشكامن را ُهش ين جنگ پوهلايهجده سال ا ،مينك یبازساز

 .ندك یار را مكن يد در مهه جا ايايه بكرد خود آقا كگوشه  کيدر  ¨ زمانفرزند امام 
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ا ياطلس ب انوسياق یا هك نديگو یندبه هم نخوانند چون دروغ م ینها دعايق نبودند ايه با امام رفك یسانك

 یتو یخواه یم حاال یردكن شنا بود ات خانه یتو استخر ات ننه جان آره، نديگو ینم مكآن شنا  یه توك

 نيا ديگو ینم هك شد رفوزه اول السك یتو هك یسك ا،يب یمهد یعني ندبه یدعا ؟ینك شنا اطلس انوسياق

 ندبه نخوانند. یشند و دعاكت بخجال ندارند یسهم انقالب در هك یسانك هستند؟ جاك دانشگاه دياسات

 از بعد است نكمم است یهبشت با حق هك دنديفهم یهبشت شهادت از بعد هك بودند هم ها یبعض البته

 از تيمحا ميگو یم من. نشوند رفوزه دوم امتحان یتو الاقل است امام با حق هك باشند دهيفهم امام رحلت

مجع خوب است شب رس ظامن ندارد بيع هك نظام اما باشم داشته بيع من است نكمم چون آدمها، از نه نظام،

 روز یگرما بشود اش تشنه يیروشنا یفتد و تويشب ب یتو یسك کين است كاست اما مم ینعمت کيو روز 

 نعمت روز اي شب هك ستين نيا شيمعنا دارد هك یعوارض نيا یول آورد یم ترس هم یكيتار آورد یم عطش

 .ستين

 :شود ومتكح سيير تواند یعامل م کيرد كانقالب ما ثابت  -  ٦

 هك حاال بشود؟ ومتكح سيرئ و ديايب عامل کي هك شود یم ميگفت یم ميديد یرا نم یاگر انقالب اسالم ما

 پابرهنه افراد نيمه بشود سيرئ عامل نيزم رهك لك هك شود یم پس شد سيرئ عامل نيزم گوشه کي و خواست خدا

 اگر نندك یو مقاومت هم م ننديب یم دوره و خوانند یم درس هم ها نيمه ستادنديا یم ١٦اف و ١٤اف مقابل در

 زنده مرده هك شود یم مگر ميگفت یم نبود زيپائ و هبار نيا اگر ميردك ینم قبول را زهايچ یرسكي نبود انقالب

 اگر نندك یم آسان ما یبرا را مرده شدن زنده نهايا ديزير یم برگها زيپائ و شود یم سبز برگها هبار اما بشود

 .ندك یم روشن ما یبرا را قصه نهايا بشود زنده مرده هك شود یمگر م ميگفت یم نبود یداريب و خواب

 ند،يبب را ݠ نياملومنريام مرگ حلظه دريبم یشخص کي هك شود یم مگر ميگفت یون نبود ميزيتلو اگر

 یكي مينك یم نگاه ونيزيتلو در غرب، اي است رشق اي حلظه کي در حرضت غرب یكي و دريم یم رشق از یكي

علم و صنعت  اگر یعني ماهواره قيطر از بخصوص ننديب یم غرب هم نديب یم رشق هم ندك یصحبت م هك

 هك گفتند هست یاسالم یشورهاك در هك يیاميراهپ نيا االن. افتاد یمسائل جا نم یرسكيش نرفته بود يپ

اد آهنا ينها را ما يج شد ايبس آهنا هيعل را جور مكحا شود یم اكيآمر بر مرگ گفت و افتاد راه ابانيخ یتو شود یم

 م.يداد
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 :¨ بت امام زمانيعلت غ -  ٧

 آمدند ها وچه زدند بچهك یالمپ تو کيغائب است؟ اگر از طرف دولت آمدند و  ¨ زمانامام  چرا

 ادامه یه ارك نيا و زدند گريد چراغ کي دولت طرف از باز و ستندكش اگر مينكبش ديائيب است المپ گفتند

چراغ دوازدهم را  یاشس دولت بيستند شام اگر رئكازده تا را شيوچه زدند ك یچراغ برا ازدهي و ردك دايپ

 ستندكش را مهه ردك نصب را تيهدا چراغ ازدهي خداوند شوند تيهدا تا گذارم ینم يیگو یم نه؟ اي یگذار یم

 . یمدت کي تا باشد گفت را دوازدهم المپ گريد خداوند

 :ندك یت ميبت هم هدايامام در غ -  ٨

 مثل دور، راه از نرتلك مثل رد؟ك ینم تيهدا را مردم بود بيغا امام یوقت مگر ند؟ك یب چه ميغا امام

 درس شام فرمود فقها به است داده غاميپ بارها زمان امام هم االن و دارد یاتكبر و آثار نهايا ابر، پشت ديخورش

 زمان امام خدمت ها یم االن هم بعضريگ یم را شام دست خودم شد الزم جاك هر ديبده فتوا و ديبخوان

 گريد چشم نيا است ردهك بد نگاه مردم ناموس به هك یچشم با است ما خود یتو ريگ یمنته دنديرس یم

 چه آن با باشد مرده موش و کسوس از پر هك اورنديب یوانيل شام یبرا اگر نديبب را ¨ زمان امام تواند ینم

 .زندير یآن آب نم یه توكآن گربه مرده است  یه توك یاستخر زند،ير یم زيمت وانيل یتو را ريش ؟ینك یم

 یرو هك یا یاست عل ݠ نياملومنريست پرس اميرب نكمت ¨ زمانه امام كار است وگرنه كما گناه چشم

 ميزن یم برق به را سوخته المپ یه ما. است ما یتو ريگ اما نديبب را ما تواند یم زمان امام نشست یم کخا

 مثل گفت یم یسك کينداد  ار ما حاجت خدا ميردك هيگر چرا آقا ميگوئ یم شود، یم چرا روشن نميگوئ یم

 .است سوخته تو المپ هست برق گفتم است ردهك فراموش را ما خدا هكنيا

 :ران استياران امام زمان از اين يشرتيب -  ٩

ه دو سه شهر رسفراز ك ميث داريران هستند و حديا یتو ¨ زماناران امام ين يشرتيم بيدار ثيحد

زده يصد و سينها سينها برده شده است. ايقم است اسم ا یكيطالقان و  یكياستان خراسان است و  یكيهستند 

 زن هستند. هناآ از نفر پنجاه هستند مهره تا زدهيس و صديس دهند یل ميكومت تشكه حكتا هستند 

 :ه استيت فقيت از واليانتظار محا یمعنا -  ١٠

 ستين نيا انتظار یمعنا است احتضار حال در هك است یسك حمترض ندك یر با احتضار فرق مانتظا یمعنا

 ینك یم تالش ینينش ینم یكيتار یتو اما یهست ديخورش منتظر شب شام ند،كب درست و ديايب زمان امام هك
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ه حرضت كم ينك یارك ودش یم عرضه ¨ زمان امام به هفته هر ما یارهاك. یهست هم ديخورش منتظر البته

 ند.كخودش فراموش ن یما را از دعا یمهد

 به هستم بيغا من هك یزمان ديهست من منتظر هك یامت یا خودشان نوشتند کزمان با دست مبار امام

 گرفته جبهه من یروبرو دريبگ جبهه او یروبرو یسك و بزند حرف یعادل هيفق اگر و دينك مراجعه نيد یعلام

ادُّ « است ادِّ َعلَ ك نَايَعلَ  الرَّ  یباز لج من با هك یسك و است ثيحد نيا) ٢٦١،ص١٠١بحاراالنوار،ج( » اهللاَّ  یالرَّ

 زمان در ما است درافتاده خدا با ندك یباز لج خدا رسول با هك یسك و است ردهك یجلباز خدا رسول با ندك

 .مينك تيمحا مكحم را هيفق تيوال ديبا بتيغ

ه كزور  یپول و ب یت و بريغ یتفاوت و ب یباشد آدم بد صالح يه منتظر مصلح است باك یسك

 هك است سال چند یقرائت یآقا گفت یسك کي ݠ رضا امام حرم در احلسن، حجةبن اي نديبگو توانند ینم

عاممه  هك تو برد یم لذت ديد یم را ارانشي وقت هر ݠ یعل امام گفت است سال یليخ گفتم ؟یهست آخوند

 .دانم یند و لذت بربد؟ گفتم نمكبه تو نگاه  یه حرضت مهدكاست  شده یرست هست و طلبه هست

 اتهكم و رمحة اهللا و بركيعل والسالم


