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 جهان ندهيو آ ¨ امام زمان

 ١٣/١١/١٣٩٠ پخش: خيتار

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

 هشتم، روز گذشت، هك روز هشت صفر و حمرم از بعد چون. است جهان ی ندهيما راجع به آ بحث

 با جهان ی ندهيآ: ما بحث موضوع نيبنابرا. است زمان امام امامت آغاز هنم روز است، یعسگر امام شهادت

مهه ابر  د،زير یم فرو ها تبكم متام هك هست هم یاسيس بحث کي است، یاعتقاد بحث هكنيا ضمن ست؟يك

 .خداست مردان با جهان ی ندهيآ و روند یم نارك ها قدرت

 بندگان »یِعبادِ « ؟یسانك چه شوند، یم وارثش »ِرُثهاي« نيزم هك یدرست به »ْرَض األَ  أَ َنَّ «: ديفرما یم قرآن

اِحلُونَ  یِعبادِ « یا بنده هر نه من، هان با مردان ج ی ندهيآ. باشد داشته تيصالح ديبا) ١٠٥/اءيانب( »الصَّ

 خداست.

باً ي)، تا حاال هم تقر١٣٢(طه/»  یعاِقبَُة لِلتَّْقوَو ال«)، ١٢٨(اعراف/»  نيعاِقبَُة لِْلُمتَّقَو ال«گر يد ی هيآ

 حمو اديز ابن و ديزي آثار. ماند نيحس. شدند حمو ها یديزينطور بوده. باالخره يقاً مهيبًا حتقينطور بوده، نه تقريمه

 حمو ها انيابوسف ها، ماند. ابوجهل ینيشد، صدام حمو شد، امام مخ حموماند. شاه  یربكنب يز یها خطبه شد،

 .»ِرُثهاي ْرَض األَ  َأنَّ «. نطوريا یديد هك حاال ديگو یم هم حاال بوده، نطوريا شهيمه. ماند غمربيپ شدند،

 :حق یجتلّ  یماندگار و باطل یها حمو جلوه -  ١

 هك یا تهكن حاال. شود یم ماندگار حق و شود یداشته باشد، جلوه متام م یا جلوه کياست باطل  نكمم

اِحلُونَ  یِعبادِ « هست  نكمم. بخواند شب نامز هك سكهر نه. باشد داشته تيصالح یعني صاحلون. گفته »الصَّ

 است، یخوب آدم یليخ هك هست آدم. باشد نداشته ومتكح تيصالح یول باشد هم یمؤمن آدم یليخ است

 ،»املتقون یِعبادِ «: نگفته لذا .ندارد را شورك ی اداره تيصالح اما دهد یمستحبات را انجام م واجبات و مهه

اِحلُونَ  یِعبادِ « ،»املتهجدون یعباد« ،»املؤمنون یعباد«  .است یمهم ی مسأله تيصالح ی مسأله. »الصَّ

اِحلُونَ  یِعبادِ « غمرب گفت: ابوذر آدم يب باشد، پطرف خو یلين است خكومت، ممكت حيصالح» الصَّ

 »یإِنِّ « د،يفهم یم را اش ترمجه» فايَضعِ  کَأَرا یإِنِّ . «یدو نفر را ندار یت حتيريت مدياما صالح یهست یخوب

َرنَّ  َفَال «. دانم یم فيضع را تو من »فايَضعِ  کَأَرا یإِنِّ «. ديدان یم هك هم »فيضع« چه؟ یعني  » نياْثنَ  یَعلَ  َتَأمَّ
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رد. سلامن و كن يسلامن را استاندار مدا ی. ولید داشته باشيت دو نفر را نباي) تو وال٤/ص٧٢راالنوار/جبحا(

 ومت داشت، ابوذر نداشت.كت حيسلامن صالح یبودند. ول یابوذر هر دو آدم خوب

ال ن است مكبتواند رهرب شود. مم یكيست نفر جمتهد باشند. ينفر، پنجاه نفر، صد نفر، دو یاست س نكمم

 .باشد داشته ديبا را ارك نيا تيصالح. بخوانند خطبه نتوانند ها یب باشد. باقيبتواند خط یكيباشد،  یليخ

 :ݜ تيمذهب اهل ب یبرتر -  ٢

ذ اهللاُ  َوَعدَ «: ديفرما یم قرآن اِحلات َعِمُلوا وَ «: ديگو یم باز »آَمنُوا نَ يالَّ نجا ي) ا٥٥/نور( »ْستَْخِلَفنَُّهمْ يلَ  الصَّ

به » نَ يالَّذ«خدا وعده داده » َوَعَد اهللاُ«خدا وعده داده، » واَن آَمنُ ي الَّذَوَعَد اهللاُ« د،يم، داشته باشيصالح دار کي

اِحلات«دوباره گفته » آَمنُوا«ه ك یسانك » ْستَْخِلَفنَُّهمْ يلَ «ه كه چه؟ كم يصاحلات دار کينجا هم يا» َو َعِمُلوا الصَّ

اِحلُونَ  یِعبادِ «ش بدهد. ومت دستكح اِحلات«، »الصَّ  ».َو َعِمُلوا الصَّ

ن يادشان رفته، ايا يون نبودند يزيتلو یعده پا کين است پارسال كن را پارسال هم گفتم. حاال مميا من

 مثال کي وتريامپك فلش نيا با خواهم، یم معذرت من ...ديد. ببخشيبتان هست؟ بدهيوتر در جيامپكفلش 

 .بزنم

 چطور ساله چهار سه، ی د شد، امام زمان سه، چهار ساله بود. بچهيه شهك ی: امام عسگرنديگو یم

 بعد ،ینك یم وتريامپك به وصل را وتريامپك فلش نيا شام. است وتريامپك فلش نيا جوابش شود؟ امام تواند یم

است. مثل  یه؟ درونش هم خالين چيا. شود یم منتقل نيا به وتريامپك آن از علوم متام ه،يثان چند قه،يدق چند از

 ینك یند چطور شام قبول مكن فلز منتقل يوتر به ايامپك، برش توانست علم را از آن کفلز پو کي یعني! کختمه پو

 منتقل ساله چهار ی بچه به را یعسگر امام علم تواند ینم انسان یخدا ند،ك منتقل فلز به فلز از را علم انسان

 تهكن کي نيا. است وتريامپك فلش جوابش شود، امام شود یم چطور ساله چهار سه، ی هبچ هكنيا نيبنابرا ند؟ك

 مثل. لويك چند هك خواهد ینم هك وزن. خواهد یم علم امامت شود؟ امام تواند یم بچه. برود ادمي ترسم یم را

 هكبش کي ی دازهان ويراد کي است نكمم د،ريبگ را موج ده باشد، کوچك یويراد کي است نكمم ويراد و،يراد

 .خواهد یم تيصالح. درينگ هم را موج کي باشد،

 » یاْرَتض« هك شد خواهد مكحا ینيد) ٥٥/نور( » یاْرَتض یالَّذِ  نَُهمُ يد«: ديفرما یچه؟ قرآن م گريد

خدا  یعني »یاْرَتض« ،» یاْرَتض یالَّذِ  نَُهمُ يد« هك ندهيآ در شد، خواهد غالب جهان بر ینيد آن »نَُهمُ يد« باالخره

 کي است؟ یراض دامك از خدا. است یليخ ايدن در مذهب. است یراض ها نيدام دكباشد. از  ید از آن راضيبا

 خم، ريغد نيد یعني) ٣/مائده( »نايد ْسالمَ اإلِ  مُ كلَ  ُت يَرض« هك ینيد آن. هستم یراض نيا از: گفته داده دك
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 یعنيهستم.  یشد، خدا گفت: من حاال راض ی معرفنياملؤمنريام هك یروز آن. »نايد ْسالمَ اإلِ  مُ كلَ  ُت يَرض«

 جهان ی ندهيآ م؟يگو یطالب باشد. چه دارم م یبن اب ی باشد. علنياملؤمنريه رهربش امك ینياز د تمهس یراض

اِحلُونَ  یِعبادِ «  :ديگو یم قرآن ست؟يك با  عمل و امنيا هك است یسانك به خدا ی وعده: ديگو یم قرآن. »الصَّ

 مورد ها تبكدام مكخدا باشد.  یرضا مورد تبشكم هك است یسك به جهان ی ندهيآ: دييگو یح، قرآن مصال

 .ميبفهم ميتوان یم دهاك نيا با ها وقت یگاه ما. است شهير کي هردو ،»ُت يَرض«،» یاْرَتض« خداست؟ یرضا

 شدند، فرقه ٧١ ها یودهي: فرمود غمربيپ هك. اند . مهه گفتهیعه گفته و هم سنيث است هم شيحد کي

 »ةيَناجِ  فِْرَقةٌ «: فرمود غمربيپ بعد. شوند یم فرقه ٧٣ ها مسلامن. شدند فرقه ٧٢ ها یحيمس

است. » هيناج«فرقه  کي »ةيَناجِ  فِْرَقةٌ «. ندك یم دايپ نجات نهايا از فرقه کي) ٣٣٥ص/٣٠ج/بحاراالنوار(

. شوند یم کهال ها یباق م،يهست نجات اهل ما: نديگو یم مسلامن یها فرقه متام. ميهست ما: نديگو یخوب مهه م

 یپدر کي اگر دروغ؟ یسك چه و ديگو یم راست یسك چه مينيبب هكنيا یبرا مينك چه ما. ميهست ما یناج فقط

 ی مهه. گفت را من: ديگو یم او گفت، را من: ديگو ی. او ممارد دوست را ميها بچه از یكي من: گفت خانه در

 یسك چه ند،ك حل را لكمش تواند یم هك یسك نيهبرت گفت، را من گفت، را من گفت، را من: نديگو یم ها بچه

: نديگو یم مهه دارم، دوست را یكي: گفت پدر اگر. دارم دوست را یكي من گفته هك یسك آن ...دييبگو است؟

 یسك آن ندك حل ديبا هك یسك نيهبرت. گفت را ما: نديگو یرا دوست دارم، مهه م یكيادر گفت: م. گفت را من

 ها دامك. بگو خودت دارم، دوست را ميها بچه از یكي یگفت هك شام آقاجان: مييبگو زده، را حرف نيا هك است

 دامك هيناج ی ا رسول اهللا، فرقهي: مييگو یم »ةيَناجِ  فِْرَقةٌ «: فرمود غمربيپ. ديبگو ديبا خودش ؟یدار دوست را

 من تيب اهل) ١٢٣ص/٢٣ج/بحاراالنوار( » ُنوح نَةِ يَسفِ  َمثَلِ ك یتِ يبَ  َأْهلِ  َمثَُل «: ديگو یم. بگو خودت است؟

 با » یاْرَتض«. ندك یم دايپ نجات »َنَجا« شود، یشتك ان سوار سكهر »بََهاكرَ  َمنْ «. است نوح یشتك مثل

 .تاس یكي »ُت يَرض«

 ٧٣ من امت: فرمود غمربيپ هك دارند قبول ها مسلامن متام. ندارد یسن و عهيش نهايا م؟يگو یچه م ديگرفت

. یجك تو هستم، یناج من: ديگو یم او. است شانيدعوا مهه ها مسلامن. است نجات اهل یكي شوند، یم فرقه

ا رسول اهللا يم. يغمرب بپرسيپ خودز ا نزند حرف سك چيه آقا: مييگو یم. یجك تو هستم، صاف من: ديگو یم او

 یتِ يبَ  َأْهلِ  َمثَُل «. هستند تيب اهل خط در هك يیآهنا: فرمود است؟ یسك چه است، یناج يیگو یه مك یسكآن 

 و ندك یم دايپ نجات شود، سوار را نوح یشتك سكهر. است نوح یشتك مثل من تيب اهل. » ُنوح نَةِ يَسفِ  َمثَلِ ك
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 با جهان ی ندهيآ ،»ُت يَرض« ،» یاْرَتض«. است یكي اش شهير ی، َنَجا و ناج»بََها َنَجاكرَ  نْ مَ «. شوند یم غرق یباق

 ست؟يك

 :¨ ظهور امام زمان یمردم برا ی شدن ظلم، عامل آمادگريفراگ -  ٣

ور نطيا است نكمم یكي. باشد ظلم از پر ايدن هك ديآ یم یوقت زمان امام: هك نديگو یهست م یزيچ کي

اورد. يف بيا پر شود امام زمان ترشيم. دنينكد مهه ظلم ييايد، بيايه امام زمان بكنيا یند. خوب، پس براكمعنا 

ا را پر از يند. هرچه زودتر دنكب ند،كب تواند یم یگناه هر سكهر دييايب م؟ييگو ی گفت، چه منيچن یسكاگر 

ست. يث نيث و صد حديحد یث و سيحد ستيث و بيث، ده حديحد کيم. نه يث داريم. چون حدينكظلم 

 ايدن دييايب پس خوب، یليخ: گفت یسك کي حاال. ديآ یا پر از ظلم شود آقا ميه هروقت دنكم يث داريحد یلك

 .ديايب زمان امام م،ينك ظلم از پر را

ا يدن: ديگو یم. باشد ظامل از پر ايدن هك ديآ یامام زمان م ین است. نگفته: وقتيست؟ جوابش ايچ جوابش

. ديايب آقا تا ميشو ظامل ديبا ما ی  مهه پس باشد، ظامل از پر ايدن هك ديآ یم یوقت: گفت یپر از ظلم باشد. اگر م

 دود از پر نجايا هك ،ینك یپنجره را باز م یوقت: ميگو یم است وقت کي نيبب. شود ظلم از پر ايدن: ديگو یم

 اورد،يب نجايا درخت ی ندهك کي یاركخالف کين است كمم. ميشو یگاريس مهه هكنيا نه شود دود از پر. شود

 شود یم دايپ صدام کي. ندك دود از پر را نجايا درخت ی ندهك کي با نفر کي نيمه یول ستين شرتيب هم نفر کي

، گفته: »ظاملا ُمِلئَْت  َما َبْعدَ «: نگفته. زدير یم هم به هم را رانيا زد،ير یت را به هم ميوك. زدير یم هم به را عراق

 باز را پنجره و در د،يشو یگاريس شام ی مهه اگر: ديگو ی) نم٨٠/ص٣٠(بحاراالنوار/ج» َبْعَد َما ُمِلئَْت ُظْلامً «

نباشند و آدم  یگاريهم س یند، باقكنفر دود  کي است نكمم. شد دود از پر نجايا اگر: ديگو یم م،ينك یم

 ا نه؟يباشند. معلوم شد چه گفتم  یصاحل

 زمان امام شد، ظلم از پر اگر ايدن ...دييبگو هم با ظامل؟ اي ظلم از پر ايدن هك آن از بعد: ديگو یم ثيحد

 نكمم. شد ظلم از پر ايدن شد، ظامل از پر ايدن: نگفته. مينك ظلم مهه دييايب پس دينگو یسك. آورد یم فيترش

 یشند. مهه مردم هم آدم صاحلكبه آتش ب را ايدن ،یا هسته یانرژ از استفاده سوء با قدرت ابر تا چهار است

 اگر. شندكب آتش به را ايدن اركتيجنا تا چند ارها،كتيجنا اما م،يباش داشته صالح آدم ها ارديليم ها، ونيليباشند. م

 .شد ظامل از پر ايدن نه ديآ یم آقا شد، ظلم از پر ايدن

رار شده است. كه سه مرتبه در قرآن تين آين را فرموده. ايم. قرآن سه مرتبه ايد منطق داشته باشيبا ما

 هك یسك با. منطق اهل با ست؟يك با. است منطق اهل با جهان ی ندهي) آ٣٣(توبه/»  لِّهكِن يالدِّ  یْظِهَرُه َعلَ يلِ «
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دا يپ ظهور ديبا یتبكم هر یعني نيد لك ها، نيد ی بر مهه یعني » هلِّ ك نِ يالدِّ  یَعلَ  ظِْهَرهُ يلِ «. شود غالب او منطق

 ست؟يك با جهان ی ندهيآ. انياد ی تب بر مههكن ميند اك

ت يد صالحياقت بايامن باشد. از نظر ليد اهل اي) با٩(مائده/» َن آَمنُواي الَّذَوَعَد اهللاُ«امن، ياز نظر ا -  ١

گر يد».  لِّهكِن يالدِّ  یَعلَ  ظِْهَرهُ يلِ «. شود غالب ها منطق ی د منطقش بر مههيداشته باشد. از نظر منطق و استدالل با

 ...چه

 :¨ زمان امام ومتكح در یگر یاز ارشاف یدور -  ٤

نار كرا  یارشاف ید زندگيه منتظر امام زمان هستند، باك یسانكم يث داريست باشد. حديساده ز ديبا

 شود یاورد. نميب کشمع یرو را اش ید زندگي) با٢٤٧/ص٦٤(بحاراالنوار/ج» ْستَِعدَّ لِْلَفْقريَفلْ «بگذارند. 

. هستم تو منتظر من زمان امام یا: ديبگو مثالً  هم یارشاف یزندگ در بعد باشد، داشته یارشاف یزندگ آدم

 .است ثيحد هم نيا! ساده یزندگ

 )حضار صلوات. (ديبفرست یصلوات کي ...هك هست قرآن در یا قصه کي

 با جبهه ميبرو. هستم شام ینظام ی  و فرمانده گفت: من رهربني بود. به مؤمننيت مؤمنيرهرب مجع طالوت

 هنر کي ميرو یم هك راه در ،یمكش امتحان ،یاقتصاد امتحان کي. بجنگد جالوت با طالوت. ميبجنگ جالوت

ا خد هك یدرست به »اهللاَ إِنَّ «. است قرآن خوانم یم هك يیها یعرب) ٢٤٩/بقره( »بِنََهر مْ كيُمبْتَل اهللاَ  إِنَّ «. است یآب

َب  َفَمنْ «. یآب هنر یعني »َهنَر« ،یآب هنر به »بِنََهر« ندك یشام را مبتال م» مْ كيُمبْتَل«  آب سكهر » یِمنِّ  َس يَفلَ  ِمنْهُ  َرشِ

ْ  َمنْ  وَ «. ستين ما از بخورد،  یليخ اگر البته ...نخورد سكهر ست،ين ما از بخورد، سكهر » یِمنِّ  َفإِنَّهُ  طَْعْمهُ ي َمل

َف ُغْرَفًة بِ «د. يا مشت بخورب د،يهست تشنه  آب به رس اما د،ينك تر یلب »ِدهِ يبِ « ... یعني» دي«، »ِدهِ يإِالَّ َمِن اْغَرتَ

َب  َفَمنْ «. دينك تر یلب اما دينكن ابريس را خودتان. دينگذار َو َمْن َملْ «ستند. ين ام از موهاكش » یِمنِّ  َس يَفلَ  ِمنْهُ  َرشِ

ُه ِمنِّ ي  يیآهنا. ردك باز یا سفره یاسالم یخودشان را گرفتند، از ما هستند. مجهور یه جلوك يیآهنا»  یْطَعْمُه َفإِنَّ

 هك یسك. ردندك استفاده سوء ستند،ين زمان امام اصحاب جزء آهنا انداختند، راه بخور بخور املال تيب از هك

 .دريبگ دست به را ومتكح تواند یرد، او مكاستفاده ن وءس بود، دستش اناتكام

 کي تواند یم ما فجر ی دهه و ما انقالب خود. ميبگو یزيچ کي ميهست هم فجر ی دهه ی در آستانه حاال

 مرد زمان امام: مييگو یم ما م؟ييگو یم چه ما هكنيا یبرا چرا؟. باشد زمان امام اميق یبرا یا نهيزم شيپ

ران يبر ا ینيشد. اگر امام مخ مكان حرايا بر ینيمخ امام هك نطوريمه چطور؟. شود یم مكحا ايدن بر خداست،

 ده تواند یم پس دوخت، شلوار و تك کي یسك اگر. شود مكحا ايدن بر تواند یم شد، پس امام زمان هم مكحا



)٦( 

 شود یم خدا مرد. سديبنو هم سطر ده تواند یم نوشت، سطر کي یسك اگر. بدوزد هم گريد شلوار و تك تا

 .ینطوريا چطور؟ بله، د؟ريبگ را نيزم ی هرك ومتكح ديايب زمان امام. شود مكحا

 ها طاغوت. شدند اعدام داهايهو. شد رانيا در بله شود؟ یم مگر شوند، یم مار و تار ها طاغوت -  ٢

 رد بود اسالم ضد یقانون هر نشسته نگهبان یشورا بله شود؟ یم مگر شود، یم مكحا یآسامن نيقوان. شود یم

 نيرد مهكه خدا قسمت ما ك یفجر ی دهه یوزري پني، و مهینيام امام مخيق نيمه ما، انقالب نيمه پس.ندك یم

 .شود یم هك است نيا ی نشان دهنده

 :وز شدنريم بودن در برابر رهرب، رشط پيتسل -  ٥

 ها مسلامن احد جنگ در. باشند ميتسل هك یسانك با ست؟يك با جهان ی ندهيم. آيم باشيد تسليبا ما

وا إِنْ « يیگو ینم شام مگر! اهللا رسول اي: گفتند آمدند. خوردند ستكش  ...دييبگو شام را اش یباق »...اهللاَ َتنُْرصُ

 نبود، نينجا خدا با متقي) پس چرا ا١٩٤(بقره/»  نيتَّقاملُ  عَ مَ  اهللاَ َأنَّ «: دييگو ینم شام مگر) ٧/حممد( »مْ كنُْرصْ ي«

 یا فهيوظ کي هم شام اما نم،ك یم وزريپ را حق: گفته خدا است درست آخر! بابا: ديگو یم؟ ميچرا نرصت نشد

 نيا: فرمود غمربيپ. ديردك تيمعص) ١٥٢/عمران آل( » تُميَعَص « د؟يردك چه ديدان یم احد در شامها. ديدار

. افتاد شام نيب در اختالف د،يردك نزاع) ١٥٢/عمران (آل» َتناَزْعتُمْ «د. يردكد، حفاظت نينكرا حفاظت  قهنطم

 رمز » تُميَعَص  َتناَزْعتُْم، َفِشْلتُْم،«. است قرآن ی هيآ نهايا. ديشد ُشل. ديشد َفَشل) ١٥٢/عمران آل( » َفِشْلتُم«

 حرف ند،ك تيمعص هك یامت با. شود یبا امت ُشل نم ت؟سيك با جهان ی ندهيآ. بود نهايا احد در ستكش

: گفت یكي. افتاد شام در نزاع »َتناَزْعتُمْ «. دينكن رها را منطقه نيا: فرمود غمربيپ. بگذارد نيزم را یفرمانده

 ست؟يك با جهان ی ندهيآ. ديهست خودتان شام سقوط رمز. ميبرو: گفت یكي م،يبامن

 ) مثل آهن پاره هستند.٢٩٤/ص٨/جیافك» (ديدِ ُزَبِر احلَ ك«اران امام زمان يم يدار ثيحد

 هم جاها  یبعض. ديشا یعني »َلَعلَُّهمْ «) ٣١/اءيانب( »تَُدونَ هيْ  َلَعلَُّهمْ «: ديگو یم جاها یقرآن بعض در

».  تَُّقونُهُم املُ «، »تَُدونَ هيْ  َلَعلَُّهمْ «) ١٧٧/بقره( » تَُّقوناملُ  ُهمُ « ،)١٥٧/بقره( »ْهتَُدونَ املُ  ُهمُ  کأُولئِ «: ديگو یم

اِشُدونَ  کُأولئِ «)، ١٨٦(بقره/» ْرُشُدونَ يَلَعلَُّهْم ». «ْهتَُدونَ ُهُم املُ  کُأولئِ « ،»ُدونَ تَ هيْ َلَعلَُّهْم « » ُهُم الرَّ

َل « نيا از هك است یسك با جهان ی ندهيآ یعني) ٧(حجرات/ د. آخر باش دهيرس یقطع آن به باشد شده رد »َلعَّ

 جهينت قرص نيا دانم ینم یعنيچه؟  یعنينم. يتو را بب ايب فردا. نك عمل را ها قرص نيا: ديگو یرت مكوقت د کي

 سه به راجع قرآن در. است نيمه قطعاً  تو یدوا نه،: ديگو یم وقت کي. یشيآزما فعالً  حاال دهد، ینم اي دهد یم

َل «: گفته مرحله کي. دارد مرحله سه زيچ َل « ،»َلعَّ  ...چه »ُهمْ َلَعلَّ « ،»َلَعلَُّهمْ « د،يشا چه؟ یعني ديدان یم» َلعَّ
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َل « جاها یبعض یول) ١٨٩/بقره( »ُتْفِلُحونَ  مْ كَلَعلَّ « ،»ْرُشُدونَ ي َلَعلَُّهمْ « ،)١٨٧/بقره( » تَُّقوني َلَعلَُّهمْ «  »َلعَّ

اِشُدونَ  ُهمُ « ،» تَُّقوناملُ  ُهمُ «. ستين ه از كباشد  یسكاران امام زمان يد يبا یعني). ٥(بقره/»  ِلُحونفْ املُ  ُهمُ « ،»الرَّ

َل «  د، قطعًا.يايون بريب» َلعَّ

 :یا منطقه و یشورك نه ،یجهان یزير ر و برنامهكتف -  ٦

 یآدم. خواهد یهم م یجهان یدهايمر کي یداشته باشد. چون امام جهان یر جهانكد فيامام زمان با اري

 ام، لهيقب ام، حمله حزبم، ام، ننه بابام، ام، فشم، نمرهكتم، شلوارم، كند. خودم، ك یم ركف خودش به فقط هك

 هك باشند یسك اري توانند ینها نميا ننديب یم یجزئ هك يیها آدم نند،ك یم ركف یجزئ ،یگروه درون هك يیها آدم

 لَّ ك َأْشبِعْ  اللَُّهمَّ «. نك ازين یب را هاريفق ی مهه »ريٍ َفقِ  لَّ ك َأْغنِ  ُهمَّ اللَّ «. آورد یم بار یلك را ما دعاها. ننديبب یلك

ْج  اللَُّهمَّ «. نك ريس را ها گرسنه ی مهه » َجاِئع  یسك یعنيل، كل، ك» لَّ َفاِسدكَأْصِلْح  اللَُّهمَّ « ،» ُروبكمَ  لِّ ك َعنْ  َفرِّ

 مينيب یم مثالً  ها وقت یگاه ما.باشد یامللل نيب رشكف ینوجوان از ديبا باشد زمان امام اري خواهد یه مك

 را ايدن مهه: بگو. نك حفظ را ما شورك. را ها ضيمر ی مهه بگو خوب. نك خوب را ما ضيمر ا،يخدا: ديگو یم

نظر نباشد.  یتنگ نظر، فرد نظر، جزئ یعنيباشد.  یرشان جهانكه فكاست  یسانك با ندهيآ. نك حفظ

 .باشد تيهنا یب انداز چشم اندازش، چشم

 به راجع ها برنامه از یكي در من. باشد زمان امام عاشق هك است یسك با جهان ی ندهي، آیروح حاالت

 اللَُّهمَّ «: مييگو یم عهد یدعا در مثالً . باشد یمجع ی عالقه ديبا عالقه: گفتم. زدم يیها حرف زمان امام عشق

 زمان امام به را نيمؤمن ی ا سالم مههيخدا» عيعن مج« ،»نَاتْؤمِ املُ  وَ  نيَ ْؤِمنِ املُ  عيمج َعن الزمان صاحب َمْوَالَنا َبلِّغْ 

 !مهه. خودم نيماش از بال دفع نه مردم، ی مهه از بال دفع قصد به دهم یم صدقه! مهه. برسان

ون بد». تِِهمْ يِهْم َو مَ يَح «عالقه بدون رشط باشد » ْرِض َو َمَغاِرِهبَاَمَشاِرِق األَ  یفِ «بدون مرز باشد.  عالقه

عشق به امام  یعهد دعا یعهد، دعا یعشقش را به امام زمان را در دعا» یَو ُوْلدِ  یَو َعْن َوالِدَ «خ باشد، يتار

ا مشارق و مغارب، زنده و مرده، يمردم را به امام زمان برسان. خدا ی همه سالم ا،يخدا: ديگو یزمان است. م

ارد و صد يليم کيون و يليم کيصلوات نه صد هزار تا و چقدر ». ُولد«نده ي، و نسل آ»یوالِدَّ «نسل گذشته 

به عدد هر ذره، به عدد هر سلول، به عدد هر اتم، به عدد هرچه بر آن علم »  ِلَامتِهك َو ِمَداَد ِزَنَة َعْرِش اهللاِ «ارد، يليم

دُ « تازه به تازه ی . عالقهیدار  کيوقت  کيتازه به تازه، هر روز! آخر  یعني» ْومٍ ي لِّ ك یفِ  وَ  ْومِ يال َهَذا یفِ  َلهُ  ُأَجدِّ

 زند یم زنگ صبح به صبح روز هر وقت کي. هستم داريد مشتاق یليخ ...آه: ديگو یم نديب یرا م یسك کينفر 

دُ «. نمك یم عتيب ديجتد تو با صبح روز هر من ايخدا: ديگو یم عهد یدعا. پرسد یم را احوالش  َهَذا یفِ  َلهُ  ُأَجدِّ

 امام یعني عهد. گفتم قبل ی جلسه در را نهايا »َعةيبَ  وَ  َعْقداً  وَ  َعْهداً « رشد به رو ی عالقه» ْوميلِّ ك یفِ  وَ  ْومِ يال
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 تو ميتسل نم،ك یم عتيب »عةً يب و« گره از باالتر. خورم یم گره تو با عقد تعهد، از باالتر. دارم تعهد تو با زمان

 »َعْقداً  وَ « -  ٢. »َعْهداً « بندم یقرار داد با تو م یعني» َعةيْهداً َو َعْقداً َو بَ عَ «. دارد بار تا سه مجله سه نيا. هستم

 ست؟يك با جهان ی ندهيصد در صد هستم. آ ميسلت - ٣. تو با را قراردادم زنم یم گره نم،ك ینم باز را قراردادم

 :¨ ومت امام زمانكحضور زنان در ح -  ٧

 زمان امام یزمان ميدار ثيحد. هستند ها خانم یحرضت مهد کيران درجه اينفر از  ٥٠م يدار تيروا

 صيتشخ بتوانند یبعن نندك قضاوت خانه در بتوانند هك باشند داشته یعلم رشد یقدر به ها زن هك ندك یم ظهور

 یطور شان و عدالت شان یعلم رشد ما یها زن نيا یعني ؟یسك چه با باطل و است یسك چه با حق بدهند،

 ن مهم است.ينند. اكه بتوانند قضاوت عادالنه كشد با

 يیها یجيبس نيمه. بود ميتي يیرجا م،يتي یها بچه ها، برهنه پا شوند؟ یدور امام زمان مجع م یسانك چه

 نيمه دينيبب حاال. ندارند سواد نهايا ندارند، ختصص نهايا هستند، عوام دانم ینم: گفت یم يیذاك صدر یبن هك

عقل  ¨ م زمان امام زمانيدار ثيحدج است. يدر بس یارات و چه دانشمندانكاعات و چه ابتاخرت چه جيبس

 ست؟يك با جهان ی ندهيآ. شود یانسان عقل چهل انسان م کي

: گفت نامزش قنوت در رضا امام. نمك راركت را تيروا نيا خواهم یگر ميبار د کيت خواندم يروا کي

ث يحد یا، هنوز امام زمان متولد نشده، پدر بزرگ امام زمان است. ولرض امام! دينك توجه. است مهم یليخ

 اراني از مرا ايخدا »انصاره من یاجعلن و«. ديبده گوش. خواند ین دعا را ميدر قنوتش ا ݠم امام رضا يدار

َو «م است. جد مهنام هك یمهد آن یفدا مادرم و پدرم » یَجدِّ  یَسمِ  یُأمِّ  وَ  یبَِأبِ «. بده قرار یمهد حرضت

امام » الناس من آبائهم و امهاهتم یاشفق عل) «١٥٢/ص٥١(بحاراالنوار/ج»  ْبِن ِعْمَران یُه ُموَس يَو َشبِ  یهِ يَشبِ 

 شرت است.يو از مادرانشان به مردم ب انشانزمان مهرش از پدر

مرد خدا  د،يآ یم زمان امام یعني چه؟ یعني تيمهدو. تيمهدو تابك از بود یا صفحه کيما  انقالب

. ندريگ یم دست ومتكح نيمستضعف. شود یم مكحا هم زمان امام شد، مكحا ینيمخ امام اگر. شود یم مكحا

 یقوا نيمه و گمنام ريغ و گمنام یرسبازها نيمه اگر یالله حزب و جيبس یها بچه و ها چمران و ها يیرجا اگر

 پس شدند، مكحا طبقه نيا اگر شانيها وادهخان شهدا، نيمه ها، زن نيمه نها،يا اگر ها، بچه نيمه و مسلح

 پس ردندك سقوط نهايا اگر ها، شاه ها، صدام دينك فرض دانم ینم و ها کمبار ميديد اگر. شد مكحا شود یم

 .شود یومت امام زمان مكه حكنيا یبرا است یفرض شيپ کي ما انقالب! شود یم پس. شود یم

م امام زمان از ما چه خواسته است. ينيه ببكن است يا بتيغ زمان در ما ی فهيست؟ وظيما چ ی فهيوظ

 در است سال ٣٢ من آخر چون. است یراركت ميبگو خواهم یه مكن را يب است؟ اياول: چرا امام زمان غا
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د يرا هم با یاست، بخش نو اش یبخش. باشد نو نو نو ميها حرف مهه توانم ینم سال ٣٢ از بعد. هستم ونيزيتلو

 عوض نسل سه چون. نمك یم راركت خمصوصاً  یول فهمم یم. نمك یرار مكادم هست تيهم   ینم. بخشكرار كت

. است نيا زدم قبل یساهلا هك یمثل است؟ بيغا چرا زمان امام هك زمان امام یبرا زدم یمثل کي. است شده

. زند یدوم را م المپ. نندكش یم نديآ یم ها است، بچه المپ نيا. زند یم ديآ یم یشهردار را یالمپ کي: گفتم

 ،یباش منطقه برق مسؤول شام ستند،كش را المپ ازدهي اگر. زند یم را سوم المپ. ندكش یم باز دوم المپ

 ...دييبگو ؟یزن ینم اي یزن یم را دوازدهم المپ هم باز ستندكش را تا ازدهي هكنيا با ،یزن یم را دوازدهم المپ

ستند. كت را شيازده تا چراغ هداي، نيمام حسن، امام حسستند، اكت را شي چراغ هدانياملؤمنريام ...ینز ینم

 .ديشد آدم وقت هر: ديگو یم. ندك یگر وصل نميرا د یخداوند المپ دوازدمه

 :ما یزندگ بر ¨ نظارت امام زمان -  ٨

 یريَ َفَس «: ديگو یم هم قرآن. نديب یم ¨ یما را حرضت مهد یارهاكامام زمان، نظارت، هر هفته  نقش

 مؤمنون، آنوقت. ننديب یم را شام عمل مؤمنون و رسول و خدا) ١٠٥/توبه( » ْؤِمنُوناملُ  وَ  َرُسوُلهُ  وَ  مْ كَعَملَ  اهللاُ

 با روزيد خوردم؟ يیغذا چه من مثالً  شبيد یدان یم ؟ینيب یم را من عمل شام ايآ. نميب ینم را شام عمل هك من

 ند،يب یم رسول ند،يب یم را شام عمل خدا: ديگو یم هكنيا. دانم ینم را شام عمل من ردم؟ك صحبت یسك چه

 یارهاك زمان امام. هستند تيب اهل ميدار متعدد اتيروا هك نيمؤمن از یخاص گروه کي یعني نند،يب یم مؤمنون

 یبرا ما یها یشاد. است غصه زمان امام یبرا ما یها غصه ها، لغزش ند،ك یدر حق ما دعا م ند،يب یم را ما

 را ها »کيلول نك اللهم«. ميده یم زمان امام جان از بال دفع یبرا ميده یم صدقه. است یشاد زمان امام

 .مينك دعا ظهورش یبرا. ميبخوان

ومت را از كه حك یسانكا آن يقرار بده. خدا یردكرا  فشيه در قرآن تعرك یما را از عباد صاحل ايخدا

 امام ديبا »نياحلس نيا احلسن، نيا« ندبه یدعا قول به ردند،ك ظلم تيب اهل به ردند،ك خارج حق ی گردانه

 آن به آن ايخدا. ردندك عوض را ريمس و آمدند ها عباس یبن و هيام یبن نند،ك ومتكح نيحس امام و صادق

 یامام زمان را مستجاب و ما را مشمول دعا یشرت بفرما. دعاهايت را بر آهنا روز به روز بغضب و قهر و لعنت

 خاص امام زمان قرار بده.

 ی ع بعد از حمرم و صفر آغاز امامت امام دوازدهم و در آستانهيه ماه ربكن بود يبحث به مناسبت ا نيا

 .ميردك صحبت نيا به راجع ميبود فجر ی دهه و امامت آغاز

 اتهكم و رمحة اهللا و بركيعل والسالم


