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 وعده خداوند به مؤمنان ¨ یامامت حرضت مهد

 ٩/١/١٣٨٦پخش:  خيتار

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

 بحث كه یشب. ميگوئ یم کيترب را ٨٦ سال آغاز نند،يب یم ونيزيتلو یپا را بحث ها نندهيب ٨٦ سال

 کيترب نوروز، ديع یبرا کيترب کي مضاعف، کيترب. است ¨ یمهد حرضت امامت آغاز شود یم پخش

 .یآغاز امامت حرضت مهد یبرا مهمرت

 .¨ یمهزمان با آغاز امامت حرضت مهد ٨٦ بحث سال ني، اول»مِ يحِ ِن الرْمح  الراهللاِ مِ سبِ «

 ازين ما كه است ليدل مهان به امام به ازين. رهرب و شوايپ یعني اش یاست، فارس یكلمه امام عرب خوب؛

 كوتاه هم علم است، كوتاه وجدان است، كوتاه عقل نكهيا بخاطر م؟يخواه یغمرب ميا پچر. ميدار غمربيپ به

م. حاال؛ يهم داشته باش یآسامن ربره کي ديبا ،یخانوادگ تيترب و علم و وجدان و عقل از ريغ ديبا ما. است

داست طبق عقلشان يپ شوند یم امنيپش مردم مهه نكهيا. شدند یامن نمين مهه مردم پشياگر عقل كوتاه نبود ا

 .نبوده درست فكرشان فهمند یم فردا كنند، یم یكار

 :از انسان به امام معصومين - ١

 بارها. هستند كوتاه مهه نهايا …و یو اجتامع یت خانوادگيبه امام؛ چون عقل، وجدان، علم، ترب ازين

 از طال به درد ريدن غيكش یبرا اما است ترازو یزرگر یترازو. است یزرگر یترازو مثل عقل. گفتم را نيا

 كوتاه انسان عقل نكهيا ليدل. است كوتاه اما است، مهم یليخ عقل. ديكش آن با شود ینم را آهن. خورد ینم

 كوتاه هم علم. رسد ینم عقلش داستيپ پس شده، امنيپش بارها و بارها یانسان هر. است ها یامنيپش نيا است

بزند در  یليک سي و حتول است. انسان اولش اگر يريحال تغ در وجدان چون. است كوتاه هم وجدان است،

 یوقت شود یم امنيپش زدن یليس کي از. شد بد زدم؟ چرا ديگو یم شود، یامن ميک مظلوم پشيصورت 

 مرغ كشتن از اولش. خورد ینم هم غصه گريد شد اديز گناه یوقت كرد، كه گناه تا چند نيا بعد. وجدانش

 از بود، ناراحت مرغ كشتن از كه یوجدان پس. لرزد ینم دستش كشد یدم هم مآ بعد یول لرزد، یم دستش

 كشند، یم مردم است یچ نيا ديگو یم كند، یم رسفه كشد، یگار مياول كه آدم س هدفع. شود یم آرام آدم كشتن

بدش  هم اکيتر از گريد شود، یم قفل گاريس با وجدانش ديكش كه بار سه دو اما د،يآ یم بدش گاريس نياول

بد، نوار بد،  لميف بد، قيرف اگر اما. كردم گناه من ايخدا است، ناراحت انسان كند یم كه یگناه نياول. ديآ ینم
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 اثر در بود ناراحت گناه از كه یوجدان. شود یق مين را به گناه آلوده كرد، بعدا با گناه رفيكتاب بد، دوست بد، ا

 است. از مرغ كشتن ناراحت است، يرينكه قابل تغيا یست براين یكاف وجدان پس كند؛ یم یآشت گناه با تكرار

 وجدانش را عوض كند. ندتوا یست، انسان مياز آدم كشتن ناراحت ن

 :ستين یت كافيترب ی، برایوجدان برش - ٢

 كنم؟ یم تيترب را ام بچه چطور من. است وجدان اساس بر ها تيترب چون. است طور نيهم مه تيترب

 ندارد دوست وجدانم را یزيچ هر. بكن را كار نيا جان آقا ميگو یم ديآ یم خوشش وجدانم را یزيچ هر

دان است، وج اساس بر ت،يترب در ميگو یم ام بچه به كه ینكن بكن پس. نكن را كار نيا زميعز ميگو یم

ت هم فرق يترب یت هم لق است. حاال؛ مبانيت هم كه بر اساس وجدان است، آن تربيوجدان كه لق شد، ترب

 و ميتعل یدكرتا مراحل نيآخر كا،يآمر رفته هم سال دوازده بوده یفاضل طلبه خوب دوستان، از یكي. كند یم

 حمصل ديگو یک تفكر ميج هستند. يد، گهستن جيگ گفت خرب؟ چه ميگفت ما و برگشته ده،يد آنجا را تيترب

 کي. كند یعمل را ها مهان هم معلم دادند، یرأ ها بچه و ها جوان هرچه د،يكن یدمكراس را ها مدرسه ،یحمور

 به ميبده ارياخت حاال باالخره. گفت معلم هرچه. باشد یحمور معلم نباشد، یحمور حمصل نه، كه است نيا فكر

 گفت هرچه معلم باشند، نداشته ارياخت ها ا نه، بچهي اجرا كنند نيگرفتند معلم یميمتص هر ها بچه ها، بچه

ْمحَانِ  اهللاِ  بِاِْسمِ «: ديگو یم چه قرآن. بدهند انجام حِ  الرَّ . یحمور معلم هم ،یحمور حمصل هم ديگو یم قرآن ،»مِ يالرَّ

 ل؟يدل چه به باال، از هم. دهند یر مدستو تو به باال از مينيب یم قرآن در یگاه نكهيا ليدل به ل؟يدل چه به

 :امربان و مردميرابطه متقابل پ - ٣

 »یُبنَ  اي«. لياسامع به ديگو یم ميابراه د؟يگو یزم، كه مي) پرس عز١٠٢(صافات/» یا ُبنَ ي«ل كه: ين دليا به

از باال  یگاه یعنيد. يگو یم اش بچه به لقامن) ١٧/لقامن( »یُبنَ  اي« د،يگو یم اش بچه به عقوبي) ٥/وسفي(

 دستور باال از ديبا هم پس. ديگو یم پرسش به عقوبي د،يگو یم پرسش به لقامن د،يگو یم به پرسش ميابراه

 حرضت. بده هينظر) ١٠٢/صافات( »َفانُظرْ « ست،يچ شام نظر مييگو یم بچه به ها وقت یگاه هم. ميبده

است، تو چه  یتو چ یرأ» یَماَذا َترَ «ه بده، ينظر» ظُرْ َفان« ديگو یم ساله زدهيس پرس به ساله صد ميابراه

 …را ها هم معلم دستور بدهد، هم نظر بچه ديبا یعني ؟ینيب یم

 مردم با) ١٥٩/عمران (آل» َشاِوْرُهمْ «م يبه مردم دستور بده، بگو، هم دار» ُقل«م يقرآن هم دار در

 در راحت ما كه را یزيچ. دريگ یمردم مشورت م از هم دهد، یم دستور مردم به غمربيپ هم یعني. كن مشورت

ا معلم ي یباالخره مدرسه حمور كه هستند جيگ ايدن یها دانشگاه یعلم سطح نيباالتر مثال حاال هست، قرآنامن
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 وقروا«. بزرگ به هم بگذار احرتام بچه به هم ديگو یم خدا. یخداحمور كدام، چيه ديگو ی. قرآن میحمور

 چه اكرب اهللا »صغاركم وارمحوا«: ديگو یم هم بزرگها به ،ريبگ را ها بزرگ احرتام ديگو یم ها بچه به »كباركم

 رحم »وارمحوا« د،يبگذار احرتام را تانيها بزرگ تان،يها ، بزرگريكب یعني »اركب« وقار، »وقروا« م،يدار ینيد

م، چون دستامن را يستين جيگ ما شكر را خدا است، جيگ ايدن. نظرم به ريصغ »صغاركم« د،يكن حمبت د،يكن

ساخته  ار دارو كه یدكرت آن شهيمه. كرده خلق چه داند یم در دست خالق. خالق كه من را خلق كرده ميگذاشت

 شش كپسول نيا. یورخيچا قاش با را نيا ،یمرباخور قاشق با را نيا ديگو یم ولذا. ساخته چه داند یم

ن را ساخته ين قرص دو ساعت. چون او كه ايا ساعت، چهار قرص نيا ساعت، هشت كپسول نيا ساعت،

 یباش. كسان ین رقميا هگفت خدا ساخته، را من خدا. بدهد خودش هم را دستورش ديبا ساخته، چه داند یم

 از خواهند یم كنار، گذارند یم را قرآن كه یكسان خداست، قانون نيا گذارند، یكه قانون خدا را كنار م

نها حرفشان در دست خدا بود، يند، هر كدام اريو علام و دانشمندان بگ ها مهندس و دكرتها و پرفسورها

 ريز ها وجدان كه زند یاساس وجدان خودش حرف م را بيد، يايحرفشان درست است، اگر از دست خدا در ب

 كتاب تا صد سانسيل فوقش است، حمدود علمشان كه زند یم حرف خودش علم اساس بر اي شود یم رو و

ت اهللا چهارصد تا خوانده، باالخره از صد يصد تا خوانده. آيست تا خوانده، دكرت سيسانس دويل فوق خوانده،

 نيتر ساده ما كه است اديز ها یدانستن آنقدر. شود ینم باسواد آدم كه ها ن كتابيتا، تا هزار تا، تا ده هزار تا، با ا

 ین عامل انرژيعت كشف شده، هر ذره در ايبط در یقدرت کي یا هسته یانرژ کي تازه حاال. ميدان ینم را كلامت

 .ديهست یا هسته یانرژ شام از یكي هر. است یا هسته

 :كوچک یبزرگ در درون انسان یجهان - ٤

 یعني ،»زعم« ا،يآ یعني چه؟ یعني د،يا خوانده هم یعرب شام حاال ،»أتزعمُ «: كه ديگو یاست م یشعر کي

به  یعني» إّنَک «چه؟  یعني» إِنَّ «چه؟  یعني» إِنََّک «چه؟  یعني» نَّکاَ « ،یكن یم گامن ايآ یعني ،»أتزعم« گامن،

تو فكر » ريَأَتزَعُم أَنََّک جرٌم صغ«است،  مش معلويهم معنا» ريصغ«د، يهست یكليه یعني» جرمٌ «كه  یدرست

 كه یهست یآدم کي ،یهست يیلويك شصت آدم کي طور نيمه یكن یم فكر تو ؟یهست كوچولو بدن کي یكن یم

 در چه؟ یعني »کيف« ،»کيف و« ،یهست یا هسته ی؟ انرژیستين نيشرت از اي؟ بیريسانس بگيو ل یريپلم بگيد

كّل  یعنيبزرگ در تو تاب خورده،  یايک دني یعني» العامل االكرب یالنطو کيف و« خورده، تاب »یانطو« تو،

؟ خانه، یراک، پوشاک، مسكنخو ؟یهست پلميد ؟یهست لويك شصت یكن ی در تو است. تو فكر منيكره زم

 ؟روند یم راه كوچه و ابانيخ در كه يینهايا از طور نيمه یهست یعاد انسان کي یكن ی؟ تو فكر می، تلفننيماش



)٤( 

، خودت خودت را یهست یار بزرگيک جهان بسي یعني» عاَمل اكرب«جهان،  یعني» عاملَ «، یک جهان هستينه، 

 اگر، »َلوْ « چه؟ یعني »َلوْ « هستم، بمب من ديگو ی. خود قرآن مهستند بمب کي انساهنا كل كه. یشناس ینم

ن قرآن را يكوه، اگر ا یعني» َجبَلٍ «، »َجبَلٍ  یَهَذا اْلُقْرآَن َعلَ  ْلنَاَأْنزَ  َلوْ « چه؟ یعني »اْلُقْرآنَ  َهَذا« چه؟ یعني »َأْنَزْلنَا«

 را نيا قرآن خود. است یا هسته ینرژا نيا یعني چه؟ یعني شد، یم تكه تكه كوه م،يكرد یبر كوه نازل م

) اگر قرآن بر كوه ٢١(حرش/ »تَهُ يأَ َلرَ  َجبَلٍ  یَعلَ  اْلُقْرآنَ  َهَذا َأْنَزْلنَا َلوْ « بود، قرآن هيآ ميخواند كه نيا د،يگو یم

لَّ  َفَلامَّ « ديگو یم قرآن خدا، خود چه؟ یعني شد یم تكه تكه شد ینازل م ) جبل ١٤٣عراف/ا( »لِْلَجبَلِ  َربُّهُ  یَجتَ

. است یا هسته یک انرژي نيكرد كوه تكه تكه شد. اصال خود امام حس ی، خداوند بر كوه جتلیكوه، جتل یعني

؟ با چه ی؟ با چه زوریابان. با چه پوليزند در خيون بريلي، هفتاد منيا حسيد يبگو تواند یم كشور كدام

ون يليک روز هفتاد مي یسته باشند در كشورشان براخوا مجهورها سيرئ متام ؟یا نامه نيآئ چه با ؟یا بودجه

س ي. متام رئواندت ینم یكشور چيه. تواند ینم یچ كشوريابان، هيخ یزند تويمردم را مفت و عاشقانه بر

 مجع كنگره کي در نيزم كره یمجهورها سيرئ متام م،يگو ید چه مينيد ببي، خوب گوش بدهنيكره زم یمجهورها

 زبان نه، شناسند؟ یم را گريمهد هوا، و آب مكه، كجا؟ م،يخواه یم یونيلينگ دو ميتيم کي ما نديبگو شوند

 خواهم یم ؟یكن آهنا به چه یخواه یداغ است. م كوه مشت کي نه، مكه؟ دارد جاذبه نه، فهمند؟ یم را هم

؟ یه كنچ یخواه یم گريد بزنم، غيت را رسشان خواهم یم بله، زلفش، اه، برتاشم، را رسشان را ها یحاج

 چه یخواه یم گريد بپوشانم، آهنا به كفن خواهم یم ؟یكن كار چه یخواه یم گريد كنم، خلتشان خواهم یم

 ديتقل مرجع. بدونمشان خواهم یم ؟یكن چه یخواه یگر ميد بخوابانمشان، خاک یرو خواهم یم ؟یكن

 برتاشم، هم را رسشان بپوشانم، كفن آهنا به كنم، خلتشان خواهم یم باشد، است، مجهور سيرئ باشد، است،

 ،فالن یكارمندها اي ،ريفق یعاد یكارگرها نه ديبگو هم بعد شوند، مجع مجهورها سيرئ مهه. بدوانمشان آنجا

 آنجا برد یم خدا را ايدن یپولدارها ونيليم دو یسال پولدارها، نه، یعاد یآدمها نه ها، یابانيا خيها،  یا بازاري

 به راست، راست به د،يبخور تاب ديگو یم بعد پوشاند، یم آهنا به كفن كند، یم خلتشان زند، یم غيت را رسشان

پلمه را برده به راست راست، به يتا دكه چهار  یاررسد و مساريت کي با كند یم فرق ون،يليم دو چپ، چپ

 او به كار نه باشد نداشته خدمت انيپا اگر نديب یم زور، با هم نيا است پادگان کي نيا كند، یچپ چپ م

 ريگ ندارد پول كه یجوان آدم کي است، ريگ ون،ريب كشور از برود گذارند یم نه دهند، یم او به زن نه دهند، یم

پولدار را با زبان خوش، با دل خوش، با  یون حاجيلين است كه دو ميست، هنر اين كه مهم كند یم نيمهچ كرده

 یامت ین انرژيغ بزنند. ايبد آب و هوا، خلت شوند، رسشان را ت يیک جايار، با عشق بروند يخودشان با اخت یپا
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 بروند است واجب پولدارها مهه) ٩٧/عمران (آل »ًال يَسبِ  هِ يِت َمْن اْستََطاَع إِلَ يالنَّاِس ِحجُّ اْلبَ  ی َعلَ َوهللاِ«است، 

 م،يفروش ینم او به خانه م،يده ینم او به دالر نرود مكه یحاج اگر ديگو ینم هم كس چيه. چشم ديگو یم مكه،

 به ساختامن پروانه ینرفت مكه شام چون  نديگو ینم هم نفر کي به. برود خواهد یم خودش هركه ،یآزاد یآزاد

 اكراه) ٢٥٦/بقره( »نِ يالدِّ  یفِ  َراهَ كإِ  َال « هم، جا چيه یعني ،ینرفت مكه چون ميده یبه تو نمزن  م،يده یمن تو

 .»ِت ياْلبَ  ِحجُّ  النَّاسِ  یَعلَ  َوهللاِ « کي كه است یا هسته یانرژ نيا. ستين هم

 :¨ د در دوران امام زمانيكشف علوم جد - ٥

 زمان تا ،یعلم یها رشفتيپ متام ها، اكتشاف ها، اخرتاع م متاميث داريآغاز امامت امام زمان، حد حاال

 ٢ شده كشف برش دست به آنچه ،یكن ٢٧ بر ميتقس را علم متام اگر یعني است، هفتم و ستيب دو زمان امام

 ¨ یزمان حرضت مهد در اي زمان امام مبارک دست به هفتمش و ستيب پنج و ستيب است، هفتم و ستيب

 كشف گردند یم كه يیها معدن. است یا ماده نيمهچ نجايا در ديگو یم ديآ یمثال م آقا یعني شود، یكشف م

 کي ،یخيم کي قوه، چراغ کي اگر شام شد، خاموش كه چراغ دينيبب آخر. كجاست ديگو یم زمان امام كنند،

خانه،  یكدبانو آن شد خاموش چراغ اگر اما ،یبزن هم به ديبا را آشپزخانه مهه ،یباش خواسته تيكرب یقوط

 دو ديبا شام یول دارد یبرم رود یم یكيتار در كجاست، تيكرب یقوط داند یا مادِر خانه قشنگ ميپدِر خانه 

 یقوط ،ینكن اي یكن دايپ را قوه چراغ ستين معلوم هم آخرش ،یبزن هم به هم را زيچ مهه ،یبگرد ساعت

 نيا جا فالن آقا ديگو یم كند، یم یزندگ دارد خدا علم با چون ¨ یمهد حرضت. ینكن اي یكن دايپ را تيكرب

 آغاز. پنج و ستيب. شود یم نيمهچ بكن را كار نيا شود، یم نيمهچ بكن را كار نيا شود، یم نيمهچ بكن را كار

 ما شود؟ ید ميا بگويدن تاس ممكن شود؟ یم ميگو یم شود؟ یم چه ديآ یم كه زمان امام ع،يرب هنم زمان امامت

ک يآمد مثل امام،  ی، عاملیديک سيامرب ياز فرزندان پ یكينكه باالخره يا ید، چطور؟ براشو یم بله مييگو یم

د مهه يون كند، آن سريک طاغوت را بيد يک سيون كرد. اگر ريراه انداخت، شاه را هم ب یاسالم یمجهور

را هم بسازد.  شهرک کي تواند یاتاق ساخت، آن معامر كل م کي یكس اگر كند، ونريب تواند یم را ها طاغوت

 شود یم واقعا. سديبنو تواند یم هم كتاب و مقاله دانشگاه استاد داستيپ نوشت سطر کي  ک بچهياگر 

اِحلُونَ  یِعبَادِ  ِرُثَهاي األَْرَض  َأنَّ « ديگو یم قرآن چون ،نيمستضعف  صالح بندگان یعني) ١٠٥/اءيانب( »الصَّ

 آدم ممكلت نيمسئول مهه مييبگو ميخواه یباالخره افراد، نم رانيا در بله، شود؟ یرا خواهند گرفت. م كومتح

 ستند،ين یكائيآمر نهايا كن حساب باالخره ستند،ين كم هم خوب آدم نيمسئول یتو باالخره یول هستند، یخوب

 از حاال كار، یرو نديآ یكه م يینهايا د،ستنين هم مستكرب ستند،ين هم یطاغوت هستند، مسلامن ستند،ين یشورو
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ا يس مجهور شدند ينها كه رئيكه رهرب شد، باالخره ا یگرفته تا مقام معظم رهرب يیرجا یس مجهور آقايرئ آن

 یغرب ستند،ين یرشق چكداميه نهايا شدند، یاسالم یشورا كه نهايا شدند، جملس ندهينام كه يیآهنا باال یها رده

ا يخمتلف، باالخره از بدنه امت هستند،  یاه قهيسل با حاال ستند،ين هم مستكرب ستند،ين هم یطاغوت ستند،ين

آهنا هم آدم ناخلف هست كه خوب باالخره در  یستند، تويا درجه دو، درجه سه و چهار نيک هستند يدرجه 

 .ديبدان ستين بد درآمدند، خالف ها ی هم بعضنياملؤمنريندگان امينام

 :ݠ نياز امام حس ݠ یانتقام گرفتن خمالفان امام عل - ٦

 دادند یم گزارش آمدند یم بعد كرد، یچهار پنج سال حكومت كرد، استاندار نصب م نيملؤمناريام

 كه نهايا. كرد یم عزل یفور ريام حرضت كرد، خالف شام ندهينام فالن فرماندار، فالن خورد، و برد استاندار

ب و روزنامه و باند حز جاآن. زدند یم یاسيس دفرت کي كوفه رفتند یم نهايا بودند، یعصبان شدند یم عزل

 كشتن یبرا فرستادند كردند مجع ورين یاسيس یدفرتها آن آمد، نيحس امام كه كربال آنوقت كردند، یدرست م

 م،يهست بد بابات با یعني »کيالب بغضاً « م،يهست قيرف تو با ما ،نيحس امام گفتند نيحس امام به ولذا. نيحس امام

 »کيالب بغضا« نيا. مريبگ تو از را عزل انتقام خواهم یعزمل كرد من مكه  حاال كرد، عزمل بودم، استاندار من

 یوقت گرفت، ُپست خدا یبرا یوقت آدم. كشم یم انتقام هم من برداشت، را من تيبابا كه حاال یعني چه؟ یعني

 پست تخواس هوس و ايدن یبرا اگر اما. ميرو یم هم خدا یبرا م،يآمد خدا یبرا. كنار رفت كنار، رفت هم

 ُپست من به كه حاال ديگو یم كشد، یم انتقام شد كه یا عقده شود، یم یا  كه به او ندهند عقدهنيد، مهريبگ

 .كنم یم چنان و نيچن هم من پس د،ينداد

 خواست یكه م یدا كرده بود اوائل، وقتيبود خود را كاند یک كسيون، يزياسمش را نربم در تلو حاال

 ها یران، خوب انتخابات متام شد و رأيور ايدپرور، ملت قهرمان و غين و شهقهرما ملت گفت یم كند مجع یرأ

دادند، توده  یرأ یناآگاه به فالن هتود نيا گفت ظهر از بعد اورد،ين یرأ ديد تا اورد،ين یرأ ديد و شمردند را

س بود يرئ خودش اگر كه یا عقده یها سين رئيساعت ده قهرمان هستند، عرص توده ناآگاه. ا یعنيناآگاه، 

 س نبود، مردم ناآگاه هستند.يهستند، اگر رئ یمردم خوب آدم

 امامت بحث ٨٦ سال در ما بحث نياول كه است تربک نيا ٨٦ سال آغاز م؟يگو یچه دارم م خوب؛

ْمحَانِ  اهللاِ بِاِْسمِ «. باشد حِ  الرَّ م. وجدان ما يشو یم امنيپش نكهيا ليدل به است كوتاه ما عقل. امام به ازين ،»مِ يالرَّ

 بر تيترب چون است، شل ما تيترب. شود ینكه ساعت به ساعت، روز به روز عوض ميل اي است، به دلريمتغ

 روان شن چون ،یبساز شن یرو را ساختامن اگر لرزد، یم هم تيترب لرزد یم كه وجدان است، وجدان اساس
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 یكار هر د،يگو یكنم كه وجدانم م یم تيترب را ام بچه یجور من چون شود، یم روان هم ساختامن است

 اند مانده ايدن تيترب و ميتعل رسان است، جيگ ايدن بده، انجام جان بچه ميگو یم است، خوب ديگو یم وجدانم

 هم بده، دستور مردم به حمكم »ُقل« ديگو یم هم. یحمور دو هر ديگو یم قرآن ،یحمور معلم اي یحمور مدرسه كه

 ديگو یم هم بده، گوش بچه »یُبنّ  اي« ديگو ی) با مردم مشورت كن. هم م١٥٩عمران/ آل( »َشاِوْرُهمْ « ديگو یم

اِحلُونَ  یِعبَادِ  ِرُثَهاي األَْرَض  أَنَّ « ديفرما یم قرآن ست؟يچ تو یرأ »یَترَ  َماَذا«  صالح بندگان را نيزم كره »الصَّ

بنده  یحكومت كرد، اگر مقام معظم رهرب را ايدن گوشه کي بود یصاحل بنده ینيمخ امام اگر شود یم ند،ريگ یم

ک سطر نوشتند، يداست اگر شاگرد كالس اول و دوم يپس پ كرد، حكومت را یا ک گوشهياست  یصاحل

 دوخت، را یزيچ کي اطيخ بچه کي اگر. سنديبنو كتاب توانند یداست پرفسور و استاد دانشگاه هم ميپ

 ست.يال نحم بدوزد، تواند یم هبرت اطيخ ماهر استاد داستيپ

 :¨ زمان امام ظهور یبرا مردم یآمادگ یها نشانه - ٧

 به كشورها رسان از یبعض. بربم را اسمش توانم یدارد. حاال من نم یا آمادگيدارد؟ بله، دن یآمادگ ايدن

ا م د،يبگوئ ديخواه یم هرچه ديائيب ميگذار یم ارتانياخت در یونيزيتلو شبكه ما گفتند ما كشور رسان از یبعض

ملل حق وتو است، اگر مهه  سازمان در. اند م هم غرب را، مردم از هر دو خسته شدهيديهم رشق را چش

 شود، دفاع ها ملت حقوق از بناست كه يیجا در پوک، ها مخ كل یعني نه، ديگو یكا ميد آمريبده یكشورها رأ

 نيا كنند ید مهه ادرار ميدي، داست نظافت یجا كه یمحام در اگر. برد یم نيب از را حقوق ديآ یم كشور کي

ک يد در يهبداشت است ضد هبداشت است، اگر رفت یكه جا يیچون آنجا ت،گرف ِگل را محام درِ  ديبا داستيپ

 یباق ديبا كه یدكرت چون خواند، را اش فاحته ديبا را امرستانيب نيا اند، ضيد مهه دكرتها مريديامرستان ديب

 در كند، دفاع برش حقوق از خواهد یكه م یض است. سازمان ملليمر دكرتش خودِ  كند، خوب را ها ضيمر

 م،يهست بشكه ما پس اه، نه، ميگو ید من مييهرچه بگو یعنيچه؟  یعنيملل حّق وتو است. حق وتو  زمانسا

 در. كشک ها یرأ مهه نه، ميگو یم من چون. هستند بوق ها حقوقدان مهه ها، حقوقدان نهايا د؟يهست یچ شام

د يند ول كن بابا، ول كن بابا. باينند بگويد سازمان ملل را ببيد از حق دفاع شود، باالخره مردم بايه باك یمركز

 مردم كه حاال لبنان، مردم كه حاال باشد، یدمكراس خواهم یم من ديگو ید كه او كه مينيرا بب یدمكراس یمعنا

 رشق از مردم یوقت. نه ديگو یرند، مگذا یم را حكومت کي خودشان یرأ با عراق مردم كه حاال ،نيفلسط

 دو یكي یگروه هر شود، یم سيرئ روز سه دو یا م هر دورهيث داريحد ،شدند خسته غرب از شدند، خسته

 مردم یوقت بابا، كن ول بابا، برو نديگو یم فهمند، یم را نهايا استير مزه مردم شوند، یم سيرئ یروز سه
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 چطور. كنند عتيب او با كرد ظهور یمهد حرضت یوقت كه شوند یم آماده وقت آن آن، و نيا از شدند خسته

 كنند؟ تعيب

 :عهد یدر دعا ¨ امن بستن با امام زمانيپ - ٨

 اول »عتاً يب و«: ديگو یم بعد »عقداً  و« ديگو یم بعد »عهداً « تعهد، اول »عهداً « ميخوان یعهد م یدعا در

 عقد را یپرس و دخرت نديگو یم گره، یعني عقد عقد، امنيپ از بعد د،يببند امنيپ زمان امام با امن،يپ یعني عهد،

 سه نيا زمان، امام با ميبند یامن ميم. پيتسل یعني تعيب عت،يب بعد گره، یعني عقد زدند، گره هم به یعني كردند

 باالتر م،يبند یم عهد تو با ما زمان امام یا  ،یمهد حرضت ميخوان یم عهد یدعا در است، عهد یدعا در مجله

 .ميباش مهانطور ما یگفت تو كه هرجور كه ميكن یم عتيب تو با گره، از باالتر م،يخور یم گره تو با عهد، از

 است، یليخ كنم، یصد بار به شام دعا م یفرمود روز یدم حرضت مهديث ديدوست دارد. حد ما را او

 چون بكنم، را اش ترمجه »کيلَِولِ  نْ ك َالّلُهمَّ « نديگو یم بار دو یكي یروز امنيخوهبا خوب خوب خوب تازه ما

 آخر قهيدق شود، یبحث دارد متام م» کيَولِ لِ  نْ ك اَلّلُهمَّ « دانند، ینم را اش ترمجه خوانند یم رانيا مردم را نيا

 امام امامت روز نياول نند،يب یم ها نندهيب را بحث كه امشب چون خوانند یم مهه را »کيلَِولِ  نْ ك َالّلُهمَّ « است،

 نم دانند، یم ها یليخ هم را شيمعنا است، بورس در خدا لطف به االن هم زمان امام یدعا نيا است، زمان

 .ميگو یم دانند یكه نم يیهناآ یبرا

 کيلَِولِ  نْ ك« باش؟ یچ باش، یرقم نيا یمهد حرضت ات یول یبرا» کيْن لَِولِ ك«ا، يخدا یعني »َالّلُهمَّ «

ةِ  مام ا پدران بر و زمان امام بر تو صلوات »ابآِئهِ   یَوَعل هِ يَعلَ  کَصَلواتُ « است، زمان امام اسم كه »اْحلََسنِ  ْبنِ  اْحلُجَّ

 امام كن حفظ »َوحافِظاً « كن، تيوال یعني باش، زمان امام یول تو خدا یا » کيْن لَِولِ ك« ،ݜت يزمان، اهل ب

 را، زمان امام كن یاري و نرصت »َوناِرصاً « را یمهد حرضت كن یرهرب یعني »َوناِرصاً  َوقآِئداً « را، زمان

باش، دعا  یباش، حافظ مهد یمهد باش، نارص یخدا رهرب مهد یاش، اب ليدل كن، یراهنامئ ل،يدل »الً يَوَدل«

ک مدت يو در » الً يها َطويَوُمتَتَِّعُه ف«، یارش بگذاري را در اختنيتا زم» کنَُه َاْرَض كُتْس   یَحتّ «به امام زمان است، 

عا جلسه را متام ن دياست كه با ا يین دعاي. ایاب كنيكام یاران خوبيک حكومت حق و ياو را از  یطوالن

 م.يكن

ار سال مبارک، يران بسي و بر مردم انيرا بر اسالم و بر مسلم ٨٦امام زمان سال  یتو را به آبرو ايخدا

ن دعا را ي، سال عزت، سال قدرت قرار بده. با هم ایسال سعادت، سال رشد، سال وحدت، سال بندگ

 م.يبخوانون هستند با هم يزيتلو یهم كه پا يینهايم، مهه ايبخوان
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ِة ْبِن اْحلََسِن َصَلواتُ  کيْن لَِولِ ك َالّلُهمَّ « اَعِة، َوف  یابآِئِه، ف  یِه َوَعليَعلَ  کاْحلُجَّ ًا يلِّ ساَعٍة، َولِ ك  یهِذِه السَّ

 .»الً يها َطويفَطْوعاً، َوُمتَتَِّعُه  کنَُه َاْرَض كُتْس   ینًا، َحتّ يالً َوعَ يَوحافِظاً، َوقآِئدًا َوناِرصاً، َوَدل

 یكه برا یستند نابود بفرما. رش هر كسيت نيو دشمنانش را كه قابل هدا یارياران امام زمان را ي ايخدا

 بر شود یم یطراح یرش هر كند، یم یطراح كند، یم توطئه كند، یاد رش مجي اني و مستضعفنياسالم و مسلم

 یرا بر رس امت اسالم یو معنو یام بركات مادمت. برگردان طراح خود به را رش آن ،نيمسلم و اسالم رضر

 نازل بفرما.

 دار بچه كه هر. ميگو یم کيترب هم را زمان امام امامت آغاز و ميگو یک ميرا ترب ٨٦گر سال يد بار

 نياول عت،يب عقد، قرارداد، عهد، نياول ندريبگ ميتصم است، شكمشان در بچه كه يیمادرها شود، خواهد یم

 مهه در یمهد نام ديبگذار ،یمهد گذارم یداد اسمش را م یا اگر خدا به من پرسيكه خدا باشد نيا عهدمان

 دارد، ونيزيتلو هم داداش خوب است، یمهد ميپرسعمو است، یمهد داداشم ديينگو باشد، ها خانه

 يیگو ینم ونيزيتلو و تلفن در چطور ؟یخر یم تلفن و ونيزيتلو چرا شام پس دارد، تلفن هم تيپرسعمو

 داشته ميتوان یاست كه ما م ی قرارنياول نيا باشد، یمهد ها خانه مهه در خواهم، یم دارد، من نميپرسعمو

 .ميباش

 اتهكم و رمحة اهللا و بركيعل والسالم


