
)١( 

 شب قدر زبانيم ¨ امام زمان

  ٠٢/٠٧/٨٧پخش:  خيتار

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

 آدم ها ونيليم. سوم و ستيب شب. دهند یون بحث را شب قدر گوش ميزيتلو یز پايعز نندگانيب

. هستند حفظ مهه باً يتقر هم را قدر ی سوره. دارند چشم ما قدر شب به. ستندين امسال و بودند قبل یها سال

 ی شد. پس مهههم با رتشيب ثوابش ديشا هك قدر شب. دارد قرآن ختم کي ثواب رمضان ماه در هم قرآن هيآ کي

 .است وتاهك دستشان اآلن بودند قبل یها سال هك یسانك به مينك هيهد را ثوابش ميخوان یم قدر ی سوره کي ما

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 املََالئكةُ ) َتنزَّ َُل ٣ْن َأْلِف شهَ ٍْر( ٌ مِّ ريْ َلُة اْلَقْدِر َخ ي) لَ ٢َلُة اْلَقْدِر(يَما لَ  ک) َو َما َأْدَرئ١َلِة اْلَقْدِر(يلَ  یَأنَزْلنَاُه ف إِنَّا﴿

وُح فِ  ن يَو الرُّ  .﴾)٥(رِ َمْطَلِع اْلَفجْ   یَحت ی) َسَالٌم هِ ٤َأْمٍر(    ُل كَها بِإِْذِن َربهِّ ِم مِّ

 !امرزيب را آهنا ی مهه ايخدا

بانش زيم گفته، قرآن را مهامنش شود یم یمهامن کيزبان شب قدر است. شب قدر يامشب، بحث م بحث

 ث گفته است.يرا حد

 :ست و سوم ماه رمضانيت شب بيامه -  ١

 خاطر شب نيم مهمرت است. به مهكيست و يست و سوم از شب نوزدهم و شب بيد شب بيه بدانك اول

 مستحب غسل تا دو. دارد بوتكعن و روم ی شب قدر سوره ی از دعاهاريست وسوم، اعامل اضافه دارد. غيب

 در ميايب توانم ینم من آقا: گفت حرضت خدمت آمد …آخر شب یكيشب،  رس یكي. ندكب انسان است

 ميدار یليدال. ايب سوم ستيب شب يیايب شب کي است بنا اگر: گفت. ميايب شب کي بده اجازه. هستم روستا

نْ   ٌريْ َخ  اْلَقْدرِ  َلةُ يلَ « هك است سوم و ستيب شب قدر شب هك  یعني» رٍ َأْلِف شهْ « هزار، یعني »َأْلِف « »رٍ شهْ  َأْلِف  مِّ

. شود ید، هشتاد و چند سال مينكم بر دوازده ماه بيبا هزار ماه است. هزار را تقس یهزار ماه. شب قدر مساو

 شب سال،كي یها یگرفتار اي سالكي اتريخ سال،كي یها یخوب متام. است سال چند و هشتاد ی اندازه به یشب

 ی س مجهور بودجهيه رئكاست  یم، مثل روزينكه يم تشبياشب خواسته را قدر شب. شود یم یريگ اندازه قدر

 خواهد یم پول هرچه یا وزارختانه هر یعني. سالكي ی بودجه بيتصو یعني. دهد یم ها یل جملسيحتو را سالكي

 بودجه ی هحيال قدر شب دهد، یم را بودجه ی هحيال هك یروز ه،حيال نيا مجهور سيرئ …نديگو یم چه هك یروز
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 آب شيها ه حرضت به چشم بچهك ميدار نيبنابرا. شود یم یريگ ات و متام رشها شب قدر اندازهريخ متام یعني

 .است یمهم ی مسئله نيا. دينخواب را امشب. دينخواب را امشب: گفت یم د،يپاش یم

 نفر کي به یعني. شود یم هزار در رضب سوم و ستيب شب ارك هر شود؟ یدر شب قدر چه خرب م حاال

 کيانگار  ی بدهري. هزار تومان پول به فقیداد یست و سوم انگار به هزار نفر افطاريشب ب یدهب یافطار

: خوب رضب در هزار ديار بگوكون مخس بدهيلياگر ده م یسكه كند كون بيليم کيار ك یعني. نه یون داديليم

. دينكب د،ينكب ديتوان یم یارك هر نيبنابرا. شود یم هزار در رضب یكي هر قدر شب یمستحب عبادات. شود یم

 هك يیها پول. بگذارند نارك را یپول مبلغ کي. نندكب را ارك نيا است، خوب شان یمال وضع هك یانيآقا

م يآن اجر را از دست نده. ما دار یبده. ول مك مك بعد. بگذار نارك امشب یبده سال طول در یخواه یم

 مخس ونيليم دو دهد، یون مخس ميليم ٥اگر  چون. دهند یم سوم و ستيب شب را مخسشان هك يیها آدم

. نمك دعا خوب،. شود یم هزار در رضب تومان هزار ستيب نيا دهد، یم مخس تومان هزار ستيب. دهد یم

 مقدر ما ی مهه یبرا را آهنا ی مهه ینك یم مقدر خيتار خوبان یبرا قدر شب آنچه! ايخدا. بدهم ادامه را بحث

 .بفرما مرمحت ما ی وضات را به مههين فيا افتيدر اقتيل و تيظرف. بفرما

 ست؟يكزبان يست؟ ميكن است. مهامن يبحث ا موضوع

 :زبان و مهامن شب قدريم -  ٢

 حرضت ست؟يك زبانيم. نديآ یم نيزم ها فرشته ﴾ةُ كئَال املَ  َتنزَّ َُل ﴿ مهامن،. شود یم یمهامن کيقدر  شب

زبان حرضت يزبان! مهامن فرشتگان. ميمهامن و م ﴾مَها بِإِْذِن َرهبِ يوُح فِ الرُّ  وَ  ةُ كئالَ املَ  َتنزَّ َُل ﴿ قدر، شب! یمهد

 اما. نديآ یم نيزم ها شب قدر فرشته» املََالئكةُ َتنزَّ َُل «است.  قرآن متن هستند، مهامن ها . اما فرشته¨ یمهد

 هك ما. نديآ یمن م یپهلو ها فرشته روند؟ یم جاك ها فرشته دييبگو: گفتند ما به چون است زمان امام زبانيم

خدمتش  ها شتهفر مهه هك باشد داشته مقام یقدر به دارد اقتيل یسك چه آنوقت. نديآ یم شام یپهلو. ميفهم ینم

 اي است بوده سالكي یبرا قدر شب: دييبگو. دينك مباحثه گرانيد با قدر ی  سورهنيبرسند. امام فرمود: شام با مه

 قدر شب کي هرسال. ستين سال کي یبرا قدر شب: نديگو یه اتفاق مب عهيش و یسن است؟ هرسال یبرا

 سيرئ یپهلو روند؟ یم جاك ها : بله! بگو: خوب فرشتهديوگ یم است؟ »َتنزَّ َُل « »َتنزَّ َُل « هرسال پس: بگو. دارد

ن زما روند؟ یم ارگرهاك و شاورزهاك یپهلو روند؟ یم پولدارها و ريوز و ليكو یپهلو روند؟ یم مجهورها

 زمان نديآ یم ها فرشته هرسال و است قدر شب سال هر چون و دند،يرس یم غمربيپ خدمت ها غمرب فرشتهيپ

 باشد داشته اقتيل هك غمرب،يپ مثل باشد یسك کي ديبا هم اآلن دنديرس یم غمربيپ خدمت غمربيپ
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 هك ها ه فرشتهكد. ينكدا يپ ها »َتنزَّ َُل « نيمه از را یمهد حرضت شام: گفتند ما به. برسند او هاخدمت فرشته

حمسن  دمتخ غمربيپ از بعد: مييبگو شود یم آنوقت دند،يرس یم غمربيپ خدمت غمربيپ زمان …خدمت نديآ یم

ه زمان كنطور يه مهكت. ي از خامتريغمرب را داشته باشد غيامالت پكباشد متام  یسك کيد يبرسند؟ با یقرائت

 برسند. یهم خدمت حرضت مهد رسند در زمان ما یغمرب ميغمرب خدمت پيپ

 :نيزم یرو در خدا فهيخل ،¨ زمانامام  -  ٣

 یخوب ريتفس یآلوس ريتفس. ردمك شفك اً رياخ یآلوس ريتفس از است یا مجله کي یبه حرضت مهد راجع

) ٣٠/بقره( »َفةً يَخل اْألَْرضِ  یفِ  جاِعٌل  یإِنِّ « ی هيآ از: ديگو یم شانيا. یاملعان روح ريتفس سنت، اهل از. است

 مقام قائم. خواهم یم نيجانش. خواهم یفه ميخل نيزم در من »َفةً يَخل اْألَْرضِ  یفِ  جاِعٌل  یإِنِّ «: فرمود خداوند

 ها وقت یليخ چون م،يريگ یم نيجانش و مقام قائم ها اداره در هك ما. است عاجز خدا یعني نه. خواهم یم

 مثل. است تيانسان مقام خاطر به نيا. خواهد ینم کمك خدا. ندك امنكمك م،يرس ینم م،يتوان ینم م،يستين

! خدا ی خانه: نديگو یم عبهك احرتام به یمنته. خواهد ینم خانه هك خدا. خداست ی انهخ بهعك: مييگو یم هكنيا

 نه نيا. باشند من ی فهيخل ها انسان نيا از یبعض: گفته بدهد، احرتام خواهد یم خدا برش به هكنيا خاطر به نيا

عزت  یسك کيبه  دواهنخ یم ها وقت یگاه. است داده رامتك انسان به. است عاجز خدا هكنيا یمعنا به

 بدهم تو به هم را یپست کي هكنيا یبرا یول نم؟ك چه رسد یم عقلم من. باش من مشاور ايب تو: نديگو یبدهند م

 خوانم یم هك يیها یعرب) ٣/ونسي( »اْألَْمر َدبِّرُ ي«. ندكب  تواند یم را شيارهاك خودش خداوند تو،: ميگو یم

 انجام واسطه با را شيارهاك کي هكنيا یبرا یمنته. ندك یم تيريمد. ندك یم ريتدب خدا خود. است قرآن

 هكنيا ضمن یعني. دادم او به ريتدب تيمسئول هم را ها فرشته) ٥/نازعات( »َأْمرا َفاملَُْدبِّراِت «: ديگو یم دهد، یم

د، ينيبب شآموز ديرو یم هك یرانندگ د؟يرفت یرانندگ …ريتدب قدرت هم ها فرشته به است، خودش دست ريتدب

 خدا دست ترمز و گاز هكنيا ضمن یعني …ر پايترمز و گاز هم ز کيراننده است.  یر پايترمز و گاز ز کي

 اركيب خودش گريد بسپارد یسك به را یارك خدا اگر هك ستين نطوريا …نيا به هم ترمز و گاز کي است،

 يیها تيمأمور ها ه است. به فرشتهداد یافراد به را يیارهاك خداوند خود اما. خداست دست مهه ارهاك. باشد

 د؟يگو یم چه یآلوس خوب،. است داده يیها تيمأمور خودش یاياول به ،یمهد حرضت به. است داده

 ومي اميق یال املك االنسان یف اخلالفه کتل تزل مل«. خوانم یم را اش یعرب شود، یم معلوم هيآ نيا از: ديگو یم

 اميق یال« خيتار طول در ديبا پس دارم، فهيخل نيزم یرو من ديگو یم رآنق در خدا هكنيا: ديگو یم »الساعه

 نيا هك یوقت یحت »االنسان هذا فارغ یمت بل«. باشد خدا نيجانش یاملك انسان کي ديبا امتيق روز تا »الساعه
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العامد  فهو قوام به یالذ روح النه«. ستين عامل نباشد فهيخل آن اگر اصالً  »…النه العامل مات« دريبم انسان

 .»ايللسامء فدار الدن یاملعنو

 باعث ها ميس آن ها، المپ نيا در. دهد یناس ارزش مكنخ است. آن نخ به اس کيناس كدر اس اصالً 

بَُب  نَ يأَ «. دارد ینخ کي یهست. شود یم روشن ها المپ آن هك شود یم َامء وَ  اْألَْرضِ  نيَ بَ  املُْتَِّصُل  السَّ  »السَّ

نخ است. آن نخ به آن  کي راولت یها کنخ است، در چ کيناس ك) در اس١٠٦ص/٩٩ج/بحاراالنوار(

 باد و ابر: ديگو یم قرآن. بخوانم قرآن. است یمهد حرضت نخش آن دارد، نخ کي یهست نيا. دهد یم یهست

رَ «. است برش یبرا کوفل ديخورش و مه و  ديخورش و مه و باد ابرو یعني » مكلَ  َمتاعاً « ،» مكلَ  َخَلَق « ،»مُ كلَ  َسخَّ

 با نامز عتكر دو عمرت در شام ارزد؟ یعبادت است. آنوقت عبادت ما چند م یراب هم برش. است برش یبرا

 من، یبرا ديخورش ند؟ك خلق من خاطر به را ديخورش خدا هك ارزد یم نقدريا ما عبادت نيا ؟یخواند توجه

د باش یعبد کي ديبا پس. عبادت یبرا برش برش، یبرا یهست. ميگو یم گريد باركي! غلوط و غلط نامز یبرا من

 معلوم! کچ کي با خرم یم را رمانشاهك من: گفتم اگر آقا …نديافريرا ب یه خدا هستكنيارزد به ايه عبادتش بك

 کي با را رانيا: گفتم اگر …رمانشاهك یها خانه ی مهه عدد به هك باشد نيسنگ یقدر به ديبا کچ مبلغ شود یم

 …کچ مبلغ ديبا شد تر نيهرچه وزن سنگ پس. خرم یم کچ کي با را نيزم ی رهك: گفتم اگر. خرم یم کچ

 یرو یعبادت کي ديبا شود یم معلوم پس. دميآفر عبادت یبرا هم برش. دميآفر برش یبرا را یهست: گفته خدا

 دريم یم هك یسك کي ما. ارزد ینم یزيچ هك ما عبادت. ارزديب یهست ی رهك ی اندازه به هك باشد نيزم

 ٥تا صد هزار تومان  ٥٠سال نامز،  ٥٠ال نامز صدهزار تومان است. سكي م،يبخوان نامز شيبرا ميخواه یم

 هم به! انكيپ کي یبرا ديخورش و مه و باد ابرو آنوقت. است انكيپ کي ی ل نامز ما به اندازهكون. اصالً يليم

د باش یسك ديبا. باشد یهست وزن هم عبادتش هك باشد یسك نيزم ی رهك در ديبا. خورد ینم هم به. خورد ینم

 ارزد.ياو ب ینش برايه آفرك

 :مردم انيم در ¨ زمانامام  حضور -  ٤

 ميدار ثيحد لذا و. مينيب یپنهان شده، ما او را نم يیجا کي یعنيست، نه يه نك یا حرضت مهديآ خوب،

م يندبه دار یدعا در. بودم دهيد را نيا من! اِ . بودم دهيد را نيا من! اِ : نديگو یم ننديب یم هك را یمهد حرضت

اما در ما  یبي. غایستين یتو از ما خال» منا لخيمل «، اما یبيجان! تو غا یت مهديجان من فدا»  َأْنت یبِنَْفِس «

وسف در ينجات داد،  یشور را از قحطك خواب، ريرد. با تعبكوسف در زندان بود اما نقشش را وفا ي. یهست

 رد.ك یت ميمام فرانسه بود. اما انقالب را هداد ايديزندان بود اما نقش داشت. مگر شام ند
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 چه ما د؟يآ یم وقت چه: سوال چند د؟يآ یم زمان امام وقت چه: هك ديگو یم ميث هم داريحد کي

 را اش یباق هست یسك »ُظْلامً  ُمِلئَْت « هك ديآ یم یزمان »ُمِلئَْت  َما َبْعدَ «: ديگو یم د؟يآ یم وقت چه اما م؟ينك

هم قبول  یعه و سنيت را شين رواين است، ايا شياپر از ظلم و جور شد. معنايه دنكبعد از آن» اً َجْور وَ « د؟يبگو

 د،يآ یم یمهد حرضت شد ظلم از پر ايدن هكآن از بعد. دارند قبول هم ها عهيش. دارند قبول هم ها یدارند. سن

 َما َبْعدَ «: نگفته دينيبب. ديآ یدتر مزو چه؟ زودتر عوضش شود، ظلم از پر ايدن زودتر مينكب گناه مهه مييايب پس

 یوقت: گفت ی ظلم و ظامل فرق است. اگر منيب» ُظْلامً «د: يگو یا پر از ظامل شد. ميه دنكبعد از آن» ظاملاً  ُمِلئَْت 

 هم با دييايب مهه ،یكي هم من. نكب یظلم کي هم تو پس: مييگو یم. باشند ظامل مردم مهه هك ديآ یم زمان امام

 کي نيبب! ظامل از پر نه. شود ظلم از پر ايدن: ديگو یم. ميشو ظامل مهه: ديگو ید. نميايه امام زمان بك مينك ظلم

 یوقت: ديگو یم. ديشو یگاريس مهه: نگفته. ديشو یگاريس مهه هك مينك یم ديسف را نجايا یوقت: نديگو یم وقت

اورد، پر از دود ينجا بينده اك کينفر  کين است كمم دود از پر. شود دود از پر نجايا هك مينك یم ديسف را نجايا

 با بگو حاال …شرتينفر هم ب کيرد كت را پر از ظلم يوكران و يخود صدام آقا! صدام عراق و ا شود،

 هكآن از بعد: ديگو یم. ديآ یم امام شدند ظامل مردم ی مهه هكآن از بعد: نگفته. بودند نفر هزار چند شيلشگرها

 کين است كشد. ممكرا به جلن ب اينا دكيآمر کياست  یافك یعنيا پر از ظلم شده يدن .شد ظلم از پر ايدن

 ته!كن کين يا پر از ظامل شود. ايا پر از ظلم شود. نه دنيند. دنكل منطقه را فساد يارسائ

 :¨ زمانامام  بتيف ما در زمان غيوظا -  ٥

د با امام زمان ياول با» َعةيَعْهدًا َو َعْقدًا َو بَ «ست؟ يچ ما ی فهيوظ: ديگو یعهد م یم؟ در دعاينكچه  ما

. گره یعني عقد ردند،ك عقد پرس و دخرت: نديگو یگره، م یعنيم. عقد ينكم. بعد تعهدمان را عقدش يتعهد ببند

رجه د یس هم نيا. است ارك درجه یس بگو مثالً  یعني. مينك عتيب او با بعد ميبخور گره امام با بعد تعهد، اول

: مييگو یه مكنيمثل ا» َعْهداً «صد در صد شد، اول گفته:  یوقت یعنيار است. كن هم چهل درجه يار است، اك

 »َعةيبَ  وَ  َعْقداً  وَ  َعْهداً « تعهد،. یاركديسف ،کخا و گچ آجر،. اندازيب پتو مثالً  یقال یرو. نك یقال. نك تكمو

»  َأْفَضُل اْألَْعَامِل اْنتَِظاُر اْلَفَرج«م يت داريه رواكول ب است؟ ايست؟ چرا امام زمان غايامام زمان چ نقش

. ستين حالت انتظار شود یم معلوم. ميباش یمهد حرضت منتظر یعني. است »اْلَفَرج اْنتَِظارُ « ها ن عمليهبرت

داست ين عمل! پيحال انتظار است. گفته: هبرت نيهبرت: نگفته »احلاالت افضل«: گفت یم وگرنه. است عمل

 هم عمل در ديبا یهست منتظر قلبت در اگر. هستم منتظر قلبم در: يیبگو یتوان یعمل است. شام نم کيانتظار 

 م،يهست منتظر فقط. ميهست یمهد حرضت منتظر ما نندك یم ركف ها یبعض آخر. یبزن یارك کي به دست
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 زن نيبب. شود درست غصه یه بكست ين نيش ايمعنا ی. منتظر حرضت مهدميبامن اركيب هك ستين نيا شيمعنا

 هم است بچه منتظر هم. ديشك نخواهد امنيزا درد هك ستين نيا شيمعنا اما. شود دار بچه است منتظر حامله

درست  ديايب زمان امام خوب. ندك یم درست ديآ یم زمان امام انشااهللا …امام منتظر. ديشك ديبا را امنيزا درد

 شام به است نكمم. ندك مصادره را شام اموال ی ن است مههكت. ممنخواهد داش یاركشام  یند، به زندگك یم

 باشد آماده است، یمهد حرضت منتظر سكهر ميدار ثيحد. ینك یزندگ منطقه فالن یبرو ديبا شام: ديبگو

 نه،. ميبده گروه کي به ميريبگ گروه کي از ديبا باشد عدالت ميباش خواسته اگر. نندك مصادره را اموالش هك

 درد! نه نه، نه،. خواهم ید: من بچه ميه بگوكني! مثل ایچيد. خوب پس هينداشته باش یاركنه! به من  نه، نه،

 …را دنييزا درد ديبا یخواه یم بچه اگر نيبب! نه دنييزا درد! نه نه،! نه دنييزا

د يم. شام شب منتظر خورشينكن یاركم يدست بگذار یه دست روكست ين نيش ايانتظار هم معنا و

 منتظر زمستان. ميهست ديخورش منتظر هم م،ينك یم روشن را چراغ هم. ینك ی. اما چراغ را روشن میهست

خوب  م؟يگو یم دارم چه پس. مينك یم روشن یزيچ ،یرسك ،یبخار. مينك ینم خي اما. ميهست گرم یهوا

امن يه درد زاكست ين نيا شيم. انتظار اوالد معناينكخ يم ينيه بنشكست ين نيش ايد. انتظار گرما معنايگوش بده

 »حاالت« »…افضل احلاالت«گفت:  یات است. وگرنه ميعمل کيست. ين یحالت قلب کيم. انتظار يشكن

 شام …هك یسكاست.  یاتيار عملك تظاران داستيپ پس. عمل نيهبرت: گفته. است انتظار حال نيهبرت: نگفته

. یستين منتظر شود یاست؟ پس معلوم م یسكد، چه زدن را در اگر یخواب ینم خانه در یهست مهامن منتظر اگر

 هك یزن. خواهد یم باش آماده یمهد حرضت منتظر. ستديا یم وچهك رس در، نارك ديآ یم است منتظر هك یسك

 عرضه یب اوري هك امام خوب،. ندك یم آماده را اش سفره ند،ك یم کپا را اش یسبز است، مهامن منتظر

 گذرد؟ یخ چه ميه در تاركخ داشته باشد. بفهمد يات تاريه خرب از جناكظر باشد منت تواند یم یسك. خواهد ینم

 …آدم شد آن یوقت است؟ یمصلح چه یمهد حرضت هك بفهمد و

 :نيد حفظ در ¨ زمانامام  نقش -  ٦

 برنامه چهار زمان امام: ديگو یندبه م یست؟ نقش امامت در دعايراجع به امام زمان نقشش چ حاال

 ابر پشت ديخورش مثل بتيغ زمان در امام: نديگو یم، نقش امام؛ ميدارد. نقش امام، بسم اهللا الرمحن الرح

إَِقاَمًة «م: يندبه دار یادع در. دهد یم ليحتو را اش یانرژ نور، حرارت، اما هست ابر پشت ديخورش. است

ًة َعلَ . «کيست. ن تو ايردن دكبه پا  یامام برا» کنِ يإَِقاَمًة لِدِ » « کنِ يلِدِ  حجت است بر بندگان »  کِعبَادِ  یَو ُحجَّ

تا  ستامام ه»  ُزوَل اْحلَقيلِئَالَّ «، » ُزوَل اْحلَقيلِئَالَّ «باشند؟ الگو هستند.  یسكنند. مثل چه كه راه را گم نكتو 
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ه«ش منحرف نشود. يحق از جا َو «خودش بامند.  حق در مدار یعنيحق از مقرش دور نشود.  یعني»  َعْن َمَقرِّ

امام هست تا باطل غالب بر حق نشود. امام زمان  )١٠٤/ص٩٩(بحاراالنوار/ج» َأْهِلهِ  یْغِلَب اْلبَاطُِل َعلَ ي

 ی مهه را قدر ی گر سورهيبار دكيد. ييشام بگو م،شد خسته من گريد حاال. هست ها زبان فرشتهيشب قدر م

 ديبگو اش د: به بچهييد. بعد به مادرش بگوينكه يمادر امام زمان هد به را ثوابش ديبخوان. بخوانند ها یونيزيتلو

َلُة اْلَقْدِر ي) لَ ٢َلُة اْلَقْدِر(يلَ  امَ  کَأْدَرئ َما وَ ) ١(اْلَقْدرِ  َلةِ يلَ  یف َأنَزْلنَاهُ  إِنَّا﴿ »ميالرح الرمحن اهللا بسم«. باشد ما مواظب

ْن َأْلِف شهَ ٍْر(ريْ َخ  وُح فِ  املََالئكةُ ) َتنزَّ َُل ٣ ٌ مِّ ن يَو الرُّ  .﴾)٥َمْطَلِع اْلَفْجِر(  یَحت ی) َسَالٌم هِ ٤َأْمٍر(    ُل كَها بِإِْذِن َربهِّ ِم مِّ

 چون. است ضيف ی ض. واسطهيحق ف -  ١ه بر ما دارد. حق امام زمان چند تا است. ك یزمان حقوق امام

 کوچك المپ کي شود ینم یعنينس دارد. ترا کي به ازين. شود متصل وگاهرين به تواند ینم کوچك المپ

 .کي. است ضيف ی واسطه امام. خواهد یم واسطه. شود وگاهرين به وصل

 مْ كبِ «. ديشد تيهدا شام ما توسط: ديگو یم» تميبنا اهتد«رده است. كت يت؛ ما را هداي: حق هدادوم

َ  اهللاَُّ  َأْظَهرَ   ست؟يست؟ چاه چيم، راه چيردكدا يما راه را پ ها امام شام با) ٣٥٨ص/٨ج/یافك( »نِنَايدِ  َمَعاِمل

 …ت مرايه اهل بكن است يغمرب فرمود: مزد رسالت من اي، پیحق قرب -  ٣

 :امتيتاب و عرتت تا قكمهراه بودن  -  ٧

 شام نيب را زيچ دو روم ین بار فرمود: من دارم ميغمرب چنديه پكردند. كنقل  یعه و سنياست ش یثيحد

تِ  وَ  اهللاَِّ  تَاَب ك«. گذارم یم َقاي َلنْ «. تيب اهل و قرآن » یِعْرتَ  حرضت اآلن ديبا پس. شوند ینم جدا هرگز »ْفَرتِ

َقاي َلنْ «: فرمود غمربيپ و »افرتقا« شود یم لوممع. ستين یمهد هست، قرآن نباشد، یمهد اگر. باشد یمهد  »ْفَرتِ

 یسن و عهيش را نيا …غمربيپ چون. باشد نفر کي تيب اهل از ديبا هست قرآن تا. شوند ینم جدا هرگز یعني

َقاي َلنْ «. دارند قبول َقاي ال«: ديگو ینم »ْفَرتِ  زهرگ یعني »لن«. شود ینم یعني »ال«! هرگز یعني »لن« »ْفَرتِ

َقاي َلنْ «. شود ینم  إِنْ «. ديشو ینم گمراه ديباش داشته تيب اهل و قرآن اگر: فرمود بعد. شود ینم جدا هرگز »ْفَرتِ

 »َتِضلُّوا َلنْ « »َتِضلُّوا َلنْ «. ديشو ینم گمراه ديباش داشته تيب اهل و قرآن اگر »ِهبَِام  تُمْ كَمتَسَّ 

الِّ ياملَْْغُضوِب َعلَ  ريِ غَ «. است نيضال مهان) ٩٩ص/٢ج/بحاراالنوار(  یعني» ضال«)، ٧(فاحته/»  نيِهْم َو الَ الضَّ

: دييگو یم نامز در هك شام پس ت،يب اهل و قرآن دينشو منحرف ديخواه یاگرم یعني» َلْن َتِضلُّوا«منحرف. 

ا قرآن ينند. ك یم رها را قرآن ند،ريگ یم را تيب اهل اي هك است یسانك نيضال. نده قرار نيضال جز را ما! ايخدا

 تكحر قطار بود لير تا دو اگر هكنيا مثل بود، هردو اگر »َتِضلُّوا َلنْ « بود هردو اگر: فرمود …ندريگ یرا م

 بود تيب اهل و قرآن اگر. ندك یم تكحر قطار بود لير تا دو اگر. شود یم چپ قطار باشد لير کي. ندك یم
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الِّ ال الَ  وَ « ديخواه یم اگر »َتِضلُّوا َلنْ «  اهل و قرآن هم دينشو منحرف وقت چيه ديخواه ید اگر مينباش » نيضَّ

 یتنبل یها بچه نهايا شتندك را معلم گرفتند، را تابك هك یسانك. باشد هم با ديبا تابك و معلم یعني! تيب

 اگر. آورند یم یديجتد هم آهنا ست،ين مطرح شانيپهلو تابك یول دهند یم گوش را معلم هك يیآهنا.شوند یم

 دارم من: فرمود قرآن، حق حاال. تيب اهل و قرآن. معلم هم تاب،ك هم د،يباش یخوب شاگرد ديخواه یم

 .ديباش داشته دوست مرا تيب اهل هك است نيا من مزد روم یم

 .دارند يیامدادها. نندك یحق دعا: در حق ما دعا م» منه رزق الورايب«خوب، حق رزق:  

 :ميكح یالعظم اهللا تيآ از یا خاطره -  ٨

 هم خواب کي یسال ديشا. ميگو یون هستم. خواب نميزيبًا در تلويسال است تقر یمن س حاال،

. باشد یمهم اريبس آدم کي اش نندهيب خواب یعني. است یحق خواب واهللا: ميبگو بتوانم هك یخواب جز. مينگو

 … شدنين چنيند. اگر اكد ييتأ را خواب آن هم ثيحد و قرآن و ليدال. باشد یمهم اريبس آدم کي اش واسطه

 ديس م،يكح یالعظم اهللا تيآ د،يتقل مرجع کي خواب ی ندهيگو. ميبگو خواهم یم را ها خواب نيا از یكي من

 نيزم ی رهك یرو. ميبگو ميكح یآقا از ستين بد. نهايا و باقر حممد ديس م،يكح انيآقا نيا پدر! ميكح حمسن

 یعني. دادند ميكح ی د از خانوادهيشه ٦٣د نداده است. چون يمن شه نظر به ميكح اهللا تيآ ی اندازه به یسك

 ی مجعه امام هك بود ميكح باقر ديس اهللا تيآ نشانيآخر. بودند جمتهد شان یمجع. شتك را آهنا از نفر ٦٣ صدام

ست ه ادمي هك. بود ديتقل مرجع ميكح یآقا خود است؟ داده ديشه تا ٦٣ ديدار رساغ را یليفام چه. بود نجف

فت من يم فرمود: راه بيكت اهللا حيه، نجف آمد به آيكست و دو، سه سال. امام از تريبودم، ب یجوان ی بهمن طل

م گفت: برو جلو من با شام يكح یت اهللا العظميبه آ یاسالم یانگذار مجهوريامام بن یعنيدنبال تو هستم. 

از جمتهدها،  یليشان جمتهد و استاد خيوب اخ درسش، رس ديآ یم نديب یم خواب ميكح یت اهللا العظميهستم. آ

: ديگو یم، رس درسش به شاگردها ميكت اهللا حين خواب استثنا است. آيستم. ايردم من اهل خواب نكعرض 

 اهل ،یبازار داشتم یدوست کي نجف در من هك است نيا خاطره. ميبگو تانيبرا خواهم یم خاطره کي من

ق يرف یليخ ین بازاريم با ايكح یت اهللا العظميبود. آ یار آدم خوبيار بسيبس تقوا، اهل شب، نامز اهل مطالعه،

ق ما مرد. يم. رفييگر بگويامت را به مهديقرب و ق یم، خربهاييايگر بيم به خواب مهديدام مردكبودند. گفت: هر 

 یشد فور قم گفتم: بابا! بنايم گفت: به رفيكح یت اهللا العظميسال آمد. آكيامد. بعد از يسال گذشت نكي

 اصالً . بودم ريگ آخر: گفت ؟يیآ ینم ،يیايب من خواب به خوانم یر و ورد و دعا مكذ یلك. من هرشب يیايب

 احلج واجب. شد خوب وضعم بازار در سالكي من: گفت شده؟ چه: گفت. ميبگو تو به را مريگ هك آمدم
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 …شود ینم ريد حاال: گفتم تا. شود ینم ريد حاال: گفتم. بروم هكم نمك جور و مجع را مامل توانستم یم. شدم

 هكم ديتوان یم. ديرو ینم د،يبرو هكم ديتوان یم و د،يهست ونيزيتلو یپا هك یسانك. ديبده گوش خوب انيآقا

 خوب، خوب، خوب،! ديبده گوش خوب. دينك ینم دينك خرج ونيليم سه دو، ديتوان یم. ديرو ینم د،يبرو

 ی: حاال باشد بعد! تا گفتم: باشد بعد، انداختم براگفتمخوب شد.  وضعم من: گفت یم! ديبده گوش خوب،

 »ايودِ هيُ «. ريبم »ُمت«: گفت آمده، املوت کمل دميد مردن ی دم. حلظهيه نرسكبعد، در مهان سال من مردم. به م

ن ي! اینرصانا ي یودهي اي. یريبم مسلامن یندار حق تو! ربكا اهللا. ريبم ینرصان اي »ايَنْرصانِ  او« ،ريبم یودهي اي

 هم یسك آن. دهند ینم اتكز هك یسانك به راجع یكي. روند یه حج نمك یسانك کيث دو جا آمده است. يحد

. ینرصان اي ،یودهي اي. هست هم او یبرا ثيحد دهد ینم اتكز فروشد، یم لويس به را شيها گندم هك

ات دادم. گفتند: بله! مهه كس دادم. زمخ دانم ینم است، نامز یعمر م،ريبم یودهي من، گفتم: گفت یم

 امت من! اهللا رسول اي: گفتم. است من رس یباال معصوم ١٤ دميد: گفت ی. میت بوده فقط حج نرفتيارهاك

 دميد. مريبم یودهي: ديگو یم ليعزرائ نيا. هستم تو عهيش من ،نياملومنريام اي. نداد جواب دميد. هستم تو

 اي: گفتم. دهد ینم جواب سك چيدم هيد. دينكم كمكصدا زدم.  را ها امام یكي یكي. دهد ینم جواب غمربيپ

 حرضت! نك حل را ارشك: گفت یمهد به زهرا ی فاطمه: گفت یم م؟ريبم یودهي. هستم ديس من! فاطمه

 هكم شانيا ابتين به شود، یم احلجه یذ من د،ينك حبسش د،يدار نگه را شانيا شام: هك گفت ليعزرائ به یمهد

 زندان من است سال کي. باشد: گفتند. دينك آزادش بعد. دهم یشان انجام ميابت ايم، اعامل حج را به نرو یم

 یعني. رفت هكم بده نجات را من هكنيا یبرا و من ابتين به یمهد حرضت امسال. شد احلجه یذ ماه تا. هستم

 هروله دود، یم. ندك یه ممرو و صفا یسع. ندك یم یط عرفات و منا. ندك یم تالش یمهد ما نجات یبرا

. ريبم مسلامن شام: گفتند بنده ابتين به شد، متام هك یمهد حرضت حج اعامل. بدهد نجات را ما هك. ندك یم

 ما. داد یم قورت را شام دشمن نبود یمهد حرضت یدعا اگر هك ميدار. است نطوريا یمهد حرضت نقش

دام كحاال  ی، ولیبيه، برادر لي: برادر سورميگفت یبله م .بودند ما هيعل جنگ زمان ايدن متام. ميندار را یسك

 هك یغرب و رشق مقابل در مگر ند؟كب ما به هيسور و یبيل توانند یم یكمك؟ چه یبرادر؟ چه برادر

 پا از شد یم یشورك هر به شد رانيا به سال هشت هك یا محله م؟يباخت بود، ما رس یرو شانيها اسلحه

 سال چند عراق. نندك ينيتع توانند ینم مجهور سيرئ کي گذرد ی! چند ماه مهلبنان او دينك نگاه شام.آمد یدرم

 پا از شد یم یابرقدرت هر به شد، رانيا به هك یا محله نيا. ندارد سامان و رس هنوز ردهك سقوط صدام است

قورت  را شام دشمنان نبود، من یدعا اگر: فرمود یمهد حرضت. است آتش دورمان تا دور. آمد یدرم
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شان هم جمتهد است، ي، ایزا هاشمريت اهللا آقا مياصفهان به نام آ یاز علام یكيست؟ يك. ناقل دادند یم

 پدر. ندك یم نقل شانيا. بود هم ميكح یآقا مطلق ليكو ،ی ندهياست. مدرس درس خارج است. نام یاصفهان

ت اهللا يل مطلق آيكو ،ميكح یقاآ کي درجه شاگرد خارج، درس استاد جمتهد، دينيبب پس. هست هم ديشه دو

 هك ميكح یآقا خود از. دميشن را نيا ميكح یآقا درس یپا من: ديگو یشان ميد، ايم، پدر دو شهيكح یالعظم

 حرضت هك است یخواب خواب نيا. است داده ديشه ٦٣ هك یا خانواده سيرئ و ديتقل مرجع ميكح یآقا خود

 .است نيا یمهد

 و فاطمه ها خانه ی مهه در. ديبگذار یمهد هم را تانيها بگذارد. نوه یپرس دارد اسمش را مهد سكهر

. ديبده زمان امام آقا یسالمت یبرا ديده یم صدقه. مينك یمست بد دينبا. مينك یم ريگ یزمان کي. باشد یعل

منا  یت مهدد. خوب اگر حرضيبخوان اديز قدر شب: گفتند بخصوص. ديبخوان مرتب را »کيلَِولِ  نْ ك اللَُّهمَّ «

 است شام گرفتار هك نفر کي یخواه ینم شام بدهد، نجات را نفر کي هكنيا یبرا ندك یم یو عرفات را ط

 قرآن تواند یم سكهر. بگذر ،یبگذر یتوان یم اگر. بگذر حاال. است اركبده شام به باالخره ؟یبده نجاتش

! الو. ديبگذر ديتوان یم اگر و: ديگو یمهلتش بده. بعد م ) اگر ندارد٢٨٠(بقره/ »ةَرسَ يمَ   یإِل َفنَظَِرةٌ «: ديگو یم

 حاال. دميبخش ،یبده یتوان ینم هكنيا مثل خواهم یم تو از هك یمبلغ نيا من. است سوم و ستيب شب آقا

خطرها  نيا ،یحيمس اي یودهي اي. ريبم: نديگو یم وقت کي. ميبده را ماملان اتكز شود؟ یم چطور ديببخش

ُل املَْالئِ «زبان است. يم یاست. حرضت مهد يیست. خربهاين یوخمهه هست. ش یبرا ه در كنطور يمه» ةُ كَتنَزَّ

 را غمربيپ تيظرف هك باشند یسانك ديبا هم غمربيپ از بعد رسند، یم رسول حرضت خدمت ها شب قدر فرشته

د دعا ست و سوم است چني. شب باست قدر شب. برسند یمهد حرضت خدمت ها فرشته هك باشند داشته

 .نمك یم

 دست اگر ميدار ثيحد. نمك یم دعا تا چند. دهند  یم گوش را بحث سوم و ستيب شب ها نندهيا! بيخدا

 اي«! کيلب: ديگو یم خدا! رب اي: یگفت مرتبه ده اگر ميدار ثيحد و نمك ینم حمروم من: ديگو یم خدا آمد باال

غمرب سالم يم اگر به پيث داريحد» ا ربيا رب، ي، رب اي ارب،ي ارب،ي رب، اي رب، اي رب، اي رب، اي رب،

! ايخدا. حممد آل و حممد یعل صل اللهم عبداهللا، بن حممد اي کيعل السالم. شود یتان مستجاب ميد دعاينك

 و عدالت ی آماده را ايدن. نك یراض ما از را قلبش ابد تا االن از. برسان را یمهد حرضت زودتر هرچه

هستند ببخش و  کر خايبودند، ز یخ عالقمند حرضت مهديتار له در طوك یسانك ی مهه. بده قرار ظهورش

 اخالص و مهت و اراده ايخدا است احلج واجب سكهر. نك یغن فقرا، ی مهه. بده شفا را امرانيب ی امرز. مههيب
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وت، سخا بلند، روح هستند اركبده اتكز و مخس هك یسانك. بدهد انجام را حجش تا برب باال را تشريغ و

ق بده يهست توف یسكون يس مدكنند. هركنها بده حق فقرا را از مالشان جدا ي، به ایقو امنيا صدر، ی سعه

 ما، مراجع ما، امت ما، دولت ما، رهرب ما، شورك. نك نابود گران توطئه ،یخنث ها ند. توطئهكنش را پرداخت يد

 یدر پناه حرضت مهد یداده ا اه به مكما هرچه  یآبرو ما، انقالب ما، مرز ما، نسل ما، ناموس ما، یها جوان

 در و ،ینك یم مقدر قدر شب امسال و گذشته در یا ردهكخ مقدر يخوبان تار یحفظ بفرما. آنچه شب قدر برا

 تا را ما نسل. بفرما مقدر ما ی مهه یبرا را مهه رد،ك یخواه مقدر خيتار خوبان یبرا بعد قدر یها شب ندهيآ

 ماه ميدار ثيحد. شود یم متام دارد رمضان ماه ها نندهيا! بيقرار بده. خدا یحرضت مهد اراني از خيتار آخر

 ماه نيا نيخارس از را ما ايخدا. است یبدبخت آدم یليخ شود یم معلوم نشود دهيبخش یسك و شود متام رمضان

به  را یو هر صاحب رش ليارسائ و اكيآمر رش خطر، یب سفرها. بفرما یخوب به ليتبد را ما یها یبد. نده قرار

  خودش برگردان.

 اتهكم و رمحة اهللا و بركيعل والسالم


