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 ماه رمضان زبانيم ¨امام زمان 

 ١٣٩٧ بهشتيارد ٢٧پنجشنبه، 

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 .بعدد ما احاط به علمه نيرب العامل هللا احلمد

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

 گفتن اهللا سبحان منزله به دار روزه دنينفس كش ديدان ی. حتًام ماديز ريخ یعنيبركت  ی مبارک، كلمه ماه

 یقرآن را خواندن مساو هيآ کيدر ماه رمضان به منزله عبادت است. دعا مستجاب است.  دنيخواب. است

و انشاءاهللا خداوند مهه  تمهه بركت اس نهايدادن چقدر سفارش شده است. ا یختم قرآن، افطار کياست با 

 مهه ما بگرداند. بيماه را نص نيبركات ا

: ديگو یبعد م» ِه اْلُقْرآنُ يفِ   ُأْنِزَل   یَشْهُر َرَمضاَن الَّذِ « ميدار ثيبه مسجد دارد كه حد ینسبت کيرمضان  ماه

است كه قرآن نازل  یمسجد، كلمه مسجد كنار قرآن آمده است. ماه رمضان ماه یآباد اقامه مسجد و عمران و

 رو كنند. دهابه مسج نكهياست كه مردم سفارش شدند به ا یشد و ماه

 :نزول فرشتگان در ماه رمضان انگريسوره قدر ب -  ١

حفظ  ها یرانيمهه ا باً يسوره هست كه تقر کيهست.  ¨ ماه رمضان با امام زمان نيهم ب یا رابطه کي

ُل . «ديرا شام بخوان اش یو باق خوانم یم من را اش كلمه کيهستند.  وُح فِ كاملَْالئِ   َتنَزَّ ِْم ِمْن يُة َو الرُّ لِّ كها بِإِْذِن َرهبِّ

 نيا شيقبول دارند. معنا یو سن عهيسوره قرآن است و ش ني) ا٥و٤(قدر/» اْلَفْجرِ  عِ َمْطلَ  یَحتَّ  یَأْمٍر،َسالٌم هِ 

 .نديآ یم نيزم به ها است كه شب قدر فرشته

: شب ديي. بگوديمباحثه كن گرانيبا د یسوره قدر در مورد حرضت مهد نيشام با مه ميدار اتيروا در

شب  -  ٢مورد.  کي نياست. ا یشب قدر کي. هر سال ستين كسالي یشب قدر برا ،یو سن عهيقدر در ش

. امام فرمود: از نديآ یم ينيپا آسامن از ها فرشته» تنزل املالئكه«شب قدر هم  -  ٣قدر هم در ماه رمضان است. 

. رفتند یم غمربي. خدمت پشد ینازل م غمربيبر پ غمربيزمان پ روند؟ یكجا م ند،يآ یم كه ها : فرشتهديمردم بپرس

قرآن  نكهي. انديآ ینم كه شام و من نزد ها فرشته. برسند او خدمت ها هباشد كه فرشت یكس ديهم با غمربيبعد از پ

بودند و بعد از  غمربيخدمت پ غمربيدر زمان پ روند؟ یكجا م ند،يآ یم نيزم یرو ها : شب قدر فرشتهديگو یم

 صلوات. (برسند او خدمت ها كه فرشته ¨ یباشد به نام حرضت مهد یوجود معصوم کي ديهم با غمربيپ

 .)حضار
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 :خداوند یمعنو یماه رمضان ماه مهامن -  ٢

هست،  یماد یزيچون هر چ ،یمعنو یخداست. مهامن ی. مهامنديگفتگو كن ديتوان یم هيآ نيا با

. ميرو یم يیو قطار جا اميبا هواپ ايو  ميشو یم نيهست كه سوار ماش یهم هست. مثالً سفر ماد اش یمعنو

وا إِلَ «هم هست.  یسفر معنو سفر  کي ني. اديتوبه كن یعنيبه سمت خدا،  دي) فرار كن٥٠/اتي(ذار» اهللاِ یَفِفرُّ

 کيهجرت است.  کي نيبرود. ا گريد ی به منطقه یا هست كه آدم از منطقه یاست. هجرت ماد یمعنو

را عوض  تيها بيع یكن یكه منطقه را عوض م نطوريهجرت كن. مه تيها بياست كه از ع نيهجرت هم ا

ْجَز َفاْهُجرْ «كن.   کي. ميديكه من و شام پوش ميلباس دار کيكن.  جرته ها یدياز پل یعني) ٥(مدثر/» َو الرُّ

 .یلباس معنو ،ی) لباس ماد٢٦(اعراف/» یالتَّْقو  َو لِباُس : «ديگو یكه م ميلباس هم دار

. ميدار یحمبت باطن کي م،يدار یحمبت ظاهر کي. ميدار ینعلم باط کي م،يدار یعلم ظاهر  کي

. هاست یخوردن یماد یاست. مهامن نطوريهم مه یهم هست. مهامن اش یهست، معنو اش یماد یزيهرچ

: ماه نديگو یم نكهيدرونش است. ا یدكرت یعلم ی است. قرآن دهها هزار رساله اتينزول آ یمعنو یمهامن

 يیراي: شب قدر قرآن را فرستاده است. مگر قرآن پذمييگو یماه چه كرده است؟ م نيخداست، خدا در ا یمهامن

در قرآن » كلوا«غذا را بخور. چند تا  نيا» كلوا«ما در قرآن است.  یاست. متام زندگ يیراياست؟ بله، قرآن پذ

 نيا» ال تقولوا«ست. در قرآن ا» قولوا«. چند تا بزنحرف را  نيا» قولوا«غذا را نخور.  نيا» ال تأكلوا«است. 

در طاقچه  م،يكه فقط ببوس ستيقرآن كتاب مقدس ن ،یو دستور العمل زندگ یحرف را نزن. سبک زندگ

 یظاهر یها استفاده نهاي. اميري. شب قدر قرآن رس بگميعروس بگذار في. در كميبا آن استخاره كن م،يبگذار

متصل كردم. چشم  بيقرآن چه گفته عمل كند. من شام را به غ نديكه انسان بب است نيا یاست. استفاده واقع

 انداز شام را باال بردم.

 :نيخدا در زم نيجانش ¨امام زمان  -  ٣

 یخرده فن کي ميشام بگو ینكته برا کيدر ماه رمضان امام زمان است. راجع به امام زمان  صاحبخانه

نگفت، من  یخودش خلق كرد. اصالً به كس . خداوند هرچه خواست خلق كندديدقت كن یاست ول

 خواهم یم من: گفت ها خلق انسان قبل از آنكه انسان را خلق كند به فرشته ی چه كنم. فقط درباره خواهم یم

 نيدر كره زم خواهم یم: گفت ها ) به فرشته٣٠(بقره/» َفةً ياْألَْرِض َخلِ  یفِ   جاِعٌل  یإِنِّ «بكنم.  یكار نيچن کي

از  ايقبل از آدم،  یها از انسان ايبودند،  دهيفهم كجا از ها فرشته نيمن است. ا نيم كه آن جانشخلق كن یانسان

آدم خواهد كشت و فساد خواهد » االرض یف فسدي« نيانسان بگذر. ا نيا رياز خ ايخصلت انسان، گفتند: خدا
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و عبادت  مييگو یم حيتسب ميقرآن است. ما فرشته هست خوانم یكه م يیها یعرب» کَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمدِ «كرد. 

 دااست. خ یزيو فاسد هست. مفسد هست و اهل فساد و خونر زيانسان بگذر. خون ر نيا ري. از خميكن یم

 .ديدان یكه شام نم دانم یم یزيچ کيگفت: من 

 ُثمَّ «. بده نشان ها دادم به فرشته اديكه به تو  یداد. به آدم گفت: علوم اديرا به حرضت آدم  علوم

 »َلنا ِعْلمَ  ال«: گفتند. داد نشان ها فرشته به بود گرفته خدا از آنچه هم آدم حرضت) ٣١/بقره( »َعَرَضُهمْ 

 نيا ارزد، یاست كه م يیها حق با شامست. در انسان وزنه» إِالَّ ما َعلَّْمتَنا. «ميندار یخرب يیجا از ما) ٣٢/بقره(

قصه در  ني. اكند یرا جربان م نياست كه ا یزيچ کي. ارزد یاما م كنند یو فساد م یزيخونر نكهيبا ا ها انسان

 در ها نگفت. در خلقت انسان مسأله را با فرشته چكسيرا خلق كرد و به ه زيقرآن آمده است. خداوند مهه چ

خدا گفت: بله،  كند، ی. فساد مو مفسد است زيانسان بگذر، خونر نيا ريخ از: گفتند ها . فرشتهتگذاش انيم

. اما كند یاست و فساد هم م زي. انسان خونرستين نطورينكرد و نگفت: ا ی. نفكند یهست، فساد هم م زيخونر

هست كه  یآدم ها ن آدميدر ا كند یم یزيكه خونر یآدم نيدر عوض ا ست؟ي. جربانش چشود یگفت: جربان م

داشته باشد.  تواند ی) متام علوم را انسان م٣١(بقره/» لَّهاكاْألَْسامَء   آَدمَ   َو َعلَّمَ . «دريبگ اديمهه علوم را  تواند یم

  آَدمَ   َو َعلَّمَ «دارند مهه علوم را بلد باشند.  تيهستند كه ظرف یكسان ها انسان انيم در ها، نه مهه انسان یعني

 نه،: گفتند ها داشت،فرشته عرضه ها حرضت آدم علمش را به فرشته» ةِ كاملَْالئِ  یلَّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعلَ ك ْسامءَ اْألَ 

 مقدمه بود. ني. اميدان ینم ها ما فرشته داند یكه آدم م يیزهايچ. هاست از فرشته شيآدم ب تيظرف

. چطور شد كه ديدارد كه احلمدهللا دار یمقدار دقت فن کيبه  ازين د،يشو زيت خواهم یخرده م کي حاال

و مفسد  تكاريمهه آدم جنا نيآدم بودند جربان شد. امروز كه ا يیساد برش در آن زمان كه تک و تاو ف یزيخونر

 ديجربان شود؟ پس با ها را خلق كند كه آن ضعف یكس کياآلن هم  نيمه دياالرض هست، خدا با یف

 باشد. (صلوات حضار) یبه نام حرضت مهد یشخص

 ميگو ی. نصفش را من مزنميرا نصف م ميها حرف د،يخاطرم مجع باشد كه حرف را گرفت نكهيا یبرا من

و مفسد است. خدا  زيبرش خونر نيبرش بگذر. ا نشيآفر ريخ از: گفتند خدا به ها . فرشتهدييو نصفش را شام بگو

: نديگو یم ند،ك یرا فرو م شآدم در خاكروبه انگشت یه ها وقت یهم دارد. گاه يیزهايچ کيگفت: در عوض 

برش  نيسكه است. در ا کي نهايُدر است، در ا کي نهاي: آخر در اديگو یاست، م فياست، كث كروبيبابا م

را به حرضت آدم داد، آدم  ی. خدا علومميدان ی. گفتند: خوب نمارزد یهستند كه م يیها آدم کي زيخونر

چهار تا  یاست. چطور برا ني: حق با توست. حرف من اتندگف ها فرشته و داد نشان ها علومش را به فرشته
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 ی. آن زمانميشد اديكم كم ما ز شان،يها آدم، آخر در زمان آدم چند تا آدم بودند؟ آدم بود و حوا بود و دو تا بچه

 كهرا قرار داد. حرضت آدم، امروز  یا وزنه خدا ها، فتنه نيجربان ا یكه آدم كم بود، فتنه و فساد كم بود برا

 .شود جربان فسادها و ها  آن فتنه ديقرار نداده است؟ با یا جهان پر از فتنه و فساد است، خداوند وزنه

از بزرگان ما نزد او درس  یلياست كه خ یحائر یحاج آقا مرتض ،یاهللا العظم تيآ یاستدالل برا نيا

بلد نبودم.  شيرا تا چند وقت پ نياست. من خودم هم ا یقم، حرف قشنگ هيخواندند. پرس مؤسس حوزه علم

گفت. گفت:  یحرضت زهرا سه بار م كردند، یاز حرضت زهرا كه سؤال م ميدار ثيحد ...گريد كباري

 ديبه وجود حرضت آدم، با شود یكه فساد برش جربان م نطوري. مهدريحرف را بگ نيطرف خوب ا خواهم یم

كه فساد آن زمان، فساد  نطوريمه ديبا كنند یبار فساد م آدم هستند و هركدام صدها اردهايليفساد برش امروز كه م

هم جربان شود به وجود امام زمان. در اسكناس  روزفساد آن  ديآن چند نفر جربان شد، به وجود حرضت آدم با

است. نخ را از اسكناس بكشند،  یحرضت مهد ی. نخ هستدهد ینخ به انسان ارزش م نينخ است كه ا کي

 ندارد. ی. ارزشستين شيب یا كاغذ پاره

 :ماه رمضان یدر دعاها ¨امام زمان  ادي -  ٤

شخص  یبرا اش افتتاح كه ماه رمضان سفارش شده است، پنج شش صفحه است، دو صفحه یدعا در

تَنا! «ايخدا كند یامام زمان است. دعا م جربان شود. با وجود  ديبا هستند ذلت ها اگر مسلامن» اَْعِزْز بِِه ِذلَّ

جربان كن.  یتوسط آن مهد كند، یم داديب فقر »عآِئَلنا بِهِ  َواَْغنِ «. بده ها عزت را به مسلامن نيا یحرضت مهد

بِِه َفْقَرنا«ما را جربان كن.  یها یكساد و ها غرامت یكمبودها و ها شكست» َواْقِض بِِه َعْن مَ ُْغَرِمنا« فقر » َواْجُربْ

تَنا. «ما را جربان كن ْ يَ وَ «كن.  نيما را تأم یها شكاف» َوُسدَّ بِِه َخلَّ نا رسِّ با حرضت  امشكالت ما ر» بِِه ُعْرسَ

 رو واقعاً  ها كن. اآلن مسلامن ديرو سف یما را با حرضت مهد یاهيروس» بِِه ُوُجوَهنا ْض يِّ و َبَ «آسان كن.  یمهد

 هستند. اهيس

را هم دعوت كنند، بعد از آنجا پل بزند  ايمهه رسان دن د،يايز ببه حجا اياز آن طرف دن كايمجهور آمر سيرئ

مهه  نم،يرسان كشورها را بب خواهم یكه م كند یاشاره م كايمجهور آمر سيهم به رئ یوقت ل،يحجاز و ارسائ نيب

 ی. مثل سگدهد یرا تكان بدهد، تكان م یماسال یهرطور بخواهد كشورها كايآمر یعني. نديگو یبله قربان م

 دي: ساختامن كفار نباديگو یكه م یعزت اسالم است؟ اسالم ني. ادهد یكه هرطور بخواهد دمش را تكان م

» ًال ي َسبِ نيَ املُْْؤِمنِ  یَعلَ   نَ يافِرِ ك لِلْ َعَل اهللاُجيْ َلْن «مهم است. خداوند  نيا. باشد ها بلندتر از مسجد مسلامن

 (صلوات حضار) ديبفرست یصلوات کي) ١٤١(نساء/
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 :رهرب آزادگان ،یاز مرحوم ابوتراب یا خاطره -  ٥

 تكرار را ها حرف یبعض ديبا ونيزيسال در تلو ٣٨بعد از  گريقبل گفتم، د یهست من ساهلا یا قصه کي

است و به درد ماه رمضان و قرآن و  یمهم قصه. است شده عوض ها رفته و هم نسل ادشاني مردم هم. كنم

 نيو املسلم السالم. جناب حجت اخورد ی. به درد مهه مخورد یت هم م. به درد مقاومخورد یهم م ريتفس

شود.  سشانيرئ یقبول كردند ابوتراب یرانيا یبود. بعد هم در زمان اسارت مهه ارسا ريده سال اس یابوتراب یآقا

 یليو بنر و پوسرت و اس ام اس و خ یطرفدار و ستاد انتخابات یشود، كل سيرئ خواهد یكه م یكس رانيدر ا

مجهور، انتخابات خرج دارد. آنجا حدود صد هزار  سيرئ اي شهر یشورا ايشهر  ندهينام یكس کيزمحت دارد تا 

چون من به  غات،يما بود. بدون پوسرت، بدون عكس و تبل سيرئ یدادند كه ابوتراب یكتک خورده مهه رأ رياس

آمد  رانيهم به ا ی. وقتميبا هم بود ی. از نوجوانميبود یهم شاگرد یحساس بودم. من و ابوتراب یابوتراب

و من ده سال پلو خوردم. حاال من  ی. تو ده سال كتک خوردميمن و شام هم دوره بود یابوتراب یاگفتم: آق

به من بده.  یكه خورد يیها تو، تو ثواب سه چهار روز شالق یمن برا ونيزيثواب تلو ايرشمنده تو هستم. تو ب

چطور رهرب شد؟  یبوترابا نميبب خواستم یگفت: قبول است. گفتم: كاله رست گذاشتم، گفت: قبول است. م

صد هزار كتک خورده رهرب  نينفر ب کيستاد، باالخره كشف كردم چگونه  چيرهرب خودجوش! رهرب بدون ه

 ...چيو بدون ه یعيآن هم رهرب طب شود یم

به اردوگاه رساغ ارسا  روند، یبه بغداد م ند،يآ یاز غرب به عراق م یميت کيصورت است.  نيبه ا ماجرا

: ديگو یم ...آخوند ني. مهرسد یم یدر اردوگاه به ابوتراب أتي. آن هديآ یم ديبازد یاز غرب برا یأتي. هروند یم

خودش  یاقتضا يیهرجا یزيهرچ الخره: باديگو یو م رود یطفره م شانينه؟ ا ايشكنجه هم هست  نجايدر ا

گرم است. در برف رسد است. زندان زندان است و اردوگاه، اردوگاه است.  یكرس ريتنور و ز یرا دارد، پا

 اي زنند یشام را م ها یصدام نيشكنجه هست؟ ا نجاي: جواب ما را بده. انديگو ی. هرچه مستيكه هتل ن نجايا

 نهاياست. ا ستادهيشكنجه است آنجا اكه مسئول  ی. رسهنگرود یم هطفر شانيا ديگو یهرچه م زنند؟ ینم

: ديگو یم ؟یديترس ی: من خودم شكنجه گر هستم. چرا نگفتديگو یم یبه ابوتراب یو رسهنگ صدام روند یم

 ؟ی: پس چرا نگفتديگو یم ...شود یم ريو اس ديآ یكه جبهه م ی. كسآمدم یكه جبهه نم دميترس ینه، من اگر م

است ولو  یهستند. عراق كشور اسالم  یحيمس ها یهستند. غرب يیكايهستند. آمر يیاروپا نهايا رگفت: آخ

است. اگر امشب شب  نيا اش هيدارد و آ هيآ کياست. قرآن  یعراق كشور اسالم یاست ول تكاريصدام جنا

هرگز خدا اجازه  یعني »َعَل اهللاُجيْ َلْن . «بوسم یمن دست شام را م ديرا حفظ كن هيآ نياول ماه رمضان مه
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 یعنيراه،  یعني» ًال يَسبِ . «ديشناس یهم م نيمؤمن» نيَ املُْْؤِمنِ  یَعلَ «  د،يشناس یهم م نيكافر» نَ يافِرِ كلِلْ « دهد، ینم

 نفوذ راه ها كفار بر مسلامن دهد ینم اجازه اسالم. باشند داشته نفوذ راه ها كفار بر مسلامن دهد یخدا اجازه نم

 .باشند داشته

 ديكه خر يیامياست كه هواپ ني. مشكل استين ديمشكل خر خرد، یاسلحه م كايكه از آمر یسعود اآلن

. ديايب ديخوابگاهش هم با د،يايب ديهم با اش یدكي لي. وساديايب دي. كمک خلبانش هم باديايب ديخلبان هم با

اسلحه  كايكه به آمر ستين نطوري. ادوزد ینم یزيبرود و اال چ ديراه نفوذ است. سوزن كه رفت نخ دمش هم با

 خدا. است نفوذ راه ...چه و چه ،یحقوق ،یاسيكارشناس س ديبا ...ها يیكايخود آمر ها، يیكايخود آمر ميبده

در عراق  گفتم یهستند، من اگر م یحيو مس یغرب نهاينفوذ داشته باشند. ا نيكفار بر مؤمن دهد ینم اجازه

هان! پس خود  كردند، یم دايدكمه فشار پ یعني. كردند یم داينفوذ پ هرا ها ن بر مسلام ها یحيشكنجه هست، مس

 نفوذ ها كفار بر مسلامن دهد ینم اجازه خدا است، مسلامن هم عراق و است عراق كشور چون ...گفتند نهايا

. كردند یم دايدكمه فشار بر صدام پ یعني. كردند یشكنجه است، آهنا هم نفوذ م نجايا گفتم یم اگر من و كنند

 هيآ» ًال ي َسبِ نيَ املُْْؤِمنِ  یَعلَ   نَ يافِرِ ك لِلْ َعَل اهللاُ جيْ َلْن «تكان داد و  یرس کيرب هم بود و رسهنگ با سواد بود و ع

را امضا كنند كه كفار بر  يیدر تعهداتشان جا شان،يقراردادها در ها مسلامن دهد یقرآن است. خدا اجازه نم

 .كنند نفوذ ها مسلامن

آموزش و  یها را از كتاب دهيفهم نيحس یء گرفتند كه زندگامضا ها شد كه كفار از مسلامن دهيشن

رهرب  یاستاد دانشگاه چيرهرب نگفت. به ه یالله تيآ چيامام به ه ...دهيفهم نيپرورش حذف كنند. چون حس

است.  دهيفهم نيحسرهرب من است. رهرب من  دهيفهم نيفرمود: حس ینيامام مخ ده،يفهم نيبه حس ینگفت ول

پرس  کي دهيفهم نيحس یداد. زندگ دهيفهم نيامام به حس دهد، یاهللا نم تيآ چيرا كه به ه یلقب رهرب یعني

 ديرا با زهايچ ني. گفتند: نه، متام اشوند یم ريبص هم ها بچه ها، آموزش و پرورش یها ساله در كتاب زدهيس

گنجشک،  یعني. عصفور ديگنجشک پر» طار لعصفورا« ديسي. بنوديدرس بده یعرب ديخواه یبرداشت. م

هم از قرآن  یزي. چدريگ یهم م ستيو نمره ب دريگ یم ادي ی. عربدي. بگو: گنجشک پرديپر یعني ان،ريطاَر، ط

بكش، » َفقاتُِلوا«ما هم نتواند قرآن بخواند. چون در قرآن گفته:  سانسيباشد كه ل یعرب کي. آورد یرس در نم

َة الْ « انسان جسارت  اردهايليكشت. به م ديرا با یكشت. سلامن رشد ديا) رهربان كفر را ب١٢(توبه/ »ْفركَأِئمَّ

َة الْ «را بخواند،  نيدانشجو ا نيكشته شود. اگر ا ديكرده است. با  ديسي. نه بنوشود یكه دردرس م» ْفركَفقاتُِلوا َأِئمَّ

 نفوذ ها كه كفار بر مسلامن یهر نوع قرارداد ،یاسيس ،ینفت ،یكه، قرارداد علم ی! هر قراردادديگنجشک پر
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من مسلامن هستم و در  نكهي: من متأسف هستم از اديگو یم كشد یكنند ممنوع است. رسهنگ خجالت م دايپ

نفوذ قرآن  نيرشمنده شد و ا هيآ نيرسهنگ وا رفت، در مقابل ا نيا نديب یم یابوتراب یارتش صدام هستم. آقا

گفت: بله.  ؟یخواه یكنم كه خدا تو را ببخشد. م یكار توانم ی: من مديگو یم نگبه رسه یاست. ابوتراب

دو تا  اي. باز بكنم یصحبت م ها یرانيبرب، چند روز با ا گرياردوگاه د کيمرا عوض كن. مرا به  یگفت: جا

. دو سه روز بربمرا  گرياردوگاه د کيدر زندان،  كند یفساد م نيبه من بزن. دو سه تا شالق بزن و بگو ا یليس

در دوره اسارت در زندان  ها یرانيبرب. من نگران هستم بچه ا گرياردوگاه د کيبزن و به  یليدو تا س ايباز ب گريد

راه نفوذ ندارم.  یبدهم. منته یبروم به آهنا دلدار خواهم یصدام بُربند و خسته شوند و صربشان متام شود. م

 نيمن اخاللگر هستم بگو: ا نكهيا یهوا به یبروم؟ تو كه رسهنگ هست گريد یها من چطور در اردوگاه

دوباره بگو:  كنم یرسباز كار م نيخرده با ا کيمرا عوض كن،  ی. جاديرا عوض كن شياخاللگر است و جا

 یرسبازها نيمرا عوض كن كه من نفسم به ا یمرا عوض كن. تو مرا كتک بزن و جا یجا اياخاللگر است ب

. كنم یحاللت م دميكه كش يیها و خودم هم از شكنجه كنم یتو را دعا ممن  ین كار را بكنيبرسد. اگر ا یرانيا

 کي. هر كند یرا جا به جا م شانيا ديآ یو م بندد یم یدر زندان با ابوتراب یقرارداد رس کيرسهنگ هم  نيا

كتک  لهيوس ني. به اكنند یمجا به جا  نيرا با ماش نيو دو تا شالق ا یليس کياردوگاه با  کيهفته، دو هفته در 

نقش  ست؟يك ی ساخته نيبه ارسا بدهد و درس مقاومت به ارسا بدهد. ا یدلدار یبخورد و شالق بخورد ول

 است. نيقرآن ا

 :از معارف قرآن در ماه رمضان یريگ هبره -  ٦

ما كه آتش  یدرجه عوض شده است. منته ١٨٠طرف  دنيشن كباريكه با  یاتيآ ميدار يیها كتاب ما

را به من  یكه بلد هست یرسول اهللا قرآن ايدر مسجد آمد و گفت:  یعرب کي كوقتي. ميستين ینيبنز ميريگ ینم

. او را برد و كنار مسجد هبد ادشيقرآن  کي ،نياز اصحاب گفت: برو كنار مسجد بنش یكيبه  غمربيبده. پ ادي

ا، َو َأْخَرَجِت اْألَْرُض َأْثقاَهلا، َو قاَل اْألَْرُض ِزْلزاهلَ   إِذا ُزْلِزَلِت « ...ديكمک كن م،يگفت: بسم اهللا الرمحن الرح

ْنساُن ما َهلا اذا «سوره  نيا ،یرانيمعروف ا یاز شعرا یكيرفت.  ادمياسمش را  ...ی) آقا٣ -  ١(زلزله/» اْإلِ

 :ديگو یشعر درآورده است. م هرا ب» زلزل

 ناگهان چون زلزلت زلزاهلا * * *در آن زمان پر بال  نيزم نيا

 با تعجب قال االنسان ما هلا * * *درونش اخرجت اثقاهلا  از

 اعامهلم روايُ تا مهه مردم  * * *بر پا ُكُلهم  زنديخ مردگان
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 رهي اً ريكه آرد ذرة خ اي * * * رهيآرد ذرة رشاً  هركه

 تّري س نيسخت و سنگ یها كوه * * *تابان كوّرت  ديزمان خورش آن

 دت ُسّعرتآتش دوزخ به ش * * *سّجرت  ايدر كام در ها آب

 احرضت اميخود بداند هركه س * * *در آن هنگام جنت ُازلفت  چون

به  غمربيبده. پ اديرسول اهللا! به من قرآن  ايآمد گفت:  یقرآن را به شعر درآورده است. عرب اتيآ نيا

َفَمْن « ديرس هيآ نيداد. تا به ا اديرا به او » اذا زلزلت«از اصحاب سپرد و او را كنار مسجد برد و سوره  یكي

ٍة َخ ي . بلند شد رفت. نديب یرش بكند جوابش را م اي ريذره كار خ کي وزنبه  یا هركس ذره» َرهُ يًا ريْعَمْل ِمثْقاَل َذرَّ

دارد. گفت: بس است.  یو رش حساب و كتاب ريهر كار خ یهست ني! گفت: بس است. در انيگفت: بنش

رسول  ايآمد و گفت:  غمربي! گفت: بس است و رفت. استاد نزد پني. بنشیكرد یشاگرد قهيدق کيگفت: تو 

قرآن خواندم گفت: بس است و بلند شد  شيبرا قهيدق کيبود.  یزيشاگرد ل ،یا حوصلهاهللا عجب شاگرد كم 

باشد با گوگرد اول  نيبود. اگر بنز ینيشد. چون بنز هيفق قهيدق کيدر  نيا »هاً يرجع فق«فرمود:  غمربيرفت. پ

 .دريگ یآتش م

 :در ماه رمضان نيمعصوم یاز دعاها یريهبره گ -  ٧

ناراحت هستم چرا چشم من اشک ندارد. چشم من خشک  اي: خداديگو یسجاد در مناجات م امام

جالب  شود یافتتاح كه بعد از افطار خوانده م یامام زمان و ماه رمضان، دعا ی شده، چرا اشک ندارد؟ رابطه

دم افطار آدم  نسطر است. چو کيشده است. دم افطار دعاها  مياست كه دعاها براساس حال انسان تنظ نيا

اللهم لک صمت و «سطر دعا بس است.  کي: ديگو یبخورد. م یزيچ کي خواهد یم و است  ضعف گرفته

. بس است مكن یتو روزه گرفتم و با نعمت تو هم افطار م یبرا ايخدا» توكلت کيرزقک افطرت و عل یعل

. كشد یربع طول م کيهم  فتتاحا یافتتاح بخوان. دعا ی: حاال دعاديگو یم یگرسنه هستم! افطار كه كرد

. دو تا ميآ ی. من كه با زمحت مديحال ندارد. تعجب است شام بعد از افطار آمد یليچون بعد از افطار هم آدم خ

خوب باز  یاست ول نيبعد از افطار هم سنگ ،یافطار یكيگلوله،  یكي افتد، یهست كه آدم بخورد م زيچ

 ،یشد داريو از خواب ب یديكه خواب ی: بخواب، چند ساعتديگو یربع بخوان. م کي ديگو یافتتاح را م یدعا

شده  ميدعاها براساس حال ما تنظ یعني. كشد یدو ساعت م م،يساعت و ن کيابومحزه بخوان.  یحاال دعا

 است.
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تو را  ی: بچه بودگفت ی. پدر من مدينكن تيبچه را اذ یليم ندارد، خبچه شام حال حر ديرو یم حرم

. بچه ینباشد. بچه بود ني: انشاءاهللا امام حسی. تو گفتميبرو نيحرم امام حس ميخواه ی: ممي. گفتميكربال برد

كه درد  يیمراعات پس نامزها ديبا شنامزيندارد. براساس حال و حوصله بچه، به ما گفتند: پ ارتيحوصله ز

 افتتاح دو سه صفحه مربوط به شخص امام زمان است. یكمر و درد پا دارند را بكند. در دعا

و به  نياملؤمنريام دشيو به حق شه یو به حق مولودش امام حسن جمتب زيماه عز نيتو را به حق ا ايخدا

مهه ما مقدر  یه را برامه یكن یخوبان مقدر م یماه برا نيو بركت در ا ريآنچه خ ،یحرضت مهد زبانشيحق م

مهه را  ستند،يبودند و اآلن ن بلق یكه ساهلا یقرار نده. كسان امتيو اهل حرست ق نيبفرما. ما را از خارس

را شفا بده و مهه مشكالت را حل كن. بدخواهان ما را شاد نكن. رششان را به  ها ضي. مهه مرامرزيببخش و ب

 بفرما. یم زمان را از ما راضخودشان برگردان. از اآلن تا ابد قلب اما

 و رمحة اهللا و بركاته كميعل والسالم


