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 تيو مهدو یانقالب اسالم

 ١٣٩٨هبمن  ١٧پنجشنبه، 

 ميبسم اهللا الرمحن الرح م،يالرج طانيباهللا من الش اعوذ

 یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یبعدد ما أحاط به علمه، اهل نيرب العامل احلمدهللا

است  نيمسأله انقالب ما، موضوع ا ...ونيزيتلو یپا ها نندهيو ب شود یدهه فجر پخش م اميرا در ا بحث

 كه انقالب امام زمان است، حل كرد. گمشده انسان در یرا در مورد انقالب اصل يیزهايچ کيكه انقالب ما 

را بتواند  نيكره زم د،كه خاطر ما صد در صد مجع باش ميخواه یم یرهرب کي -  ١است،  زيزمان ما چند چ

 ميخواه یم یاست، قانون ¨ یخدا، حرضت مهد هريرا اداره كند، ذخ نيكه بتواند كره زم یاداره كند، رهرب

سال معاون  یون من حدود سچ یكوقتينباشد. صد در صد قانون حق باشد.  ها اليخ و ها كه بر اساس هوس

 ديبا یهنضت سوادآموز سيكرد كه رئ بيبودم در آموزش و پرورش، چون جملس اول انقالب تصو ريوز

روز رس جلسه  کيهنضت بودم.  سيرئ نطوريآمدند و رفتند و من مه ريباشد. هفت هشت ده تا وز ريمعاون وز

 دايپ نطوريآدم ا ها ندهيهستند. در نام نطوريا ها ندهينام ميبگو خواهم یالبته نم نده،يگفت: فالن نام ريوز نيمعاون

. كنم یم ضاحتيوگرنه است یهست ريوز ميگو یكه م یبه شهر ی: اگر زن مرا منتقل كردگفت یكه م شود یم

 یكار نيگفتم اگر چن ريكند، به وز ضاحيرا است ريبخاطر انتقال خانمش وز ني. اخورد یبه درد وكالت نم نيا

: ميگو ینامز مجعه م یها در شهرستان، در خطبه روم، یكن، من مجعه استان م یرا معرف ندهيكرد شام به من نام

قانون  توانند ینم نهايرا به آتش بكشد. ا ايكه بخاطر انتقال خانمش حارض است دن یداد یرأ یمردم به كس

باشد و آن قانون  مهيصد در صد ب ميخواه یم یقانون ،ینگر یو جزئ یشخص نگر ،یوضع كنند. فرد نگر

 هست.

 :یرهرب جهان ،¨امام زمان  ؛یقرآن، قانون جهان -  ١

نشده، پس رهرب  فينشده است. كتاب دست نخورده و حتر ادينقطه و واو كم و ز کيقرآن ما  نيا

خرده دردرس  کي یآمادگ م،يخواه یم یآمادگ کيشده و قانون هم هست.  هريذخ ¨ امام زمان ميخواه یم

حركات ما،  ،ظهور یاست برا یبسرت ميخوان یكه م يیدرسها ايآ م؟يچطور آماده كن م،ياست و درونش ماند

ما را جواب بدهد. اول  یرا حل كند. سؤاهلا نيانقالب ما، دهه فجر، ا دياست كه با یشبهات کيما،  امتيتصم

َأنَّ . «ميخواه یمردم صالح م م،يخواه یع مطرح جام م،يخواه یم یو قانون جهان یاگر رهرب جهان نكهيا

اِحلُونَ  یِرُثها ِعبادِ ياْألَْرَض  هستند. معلوم است در تشهد هم  نيالصاحل یعباد ني) وارث زم١٠٥/اءي(انب» الصَّ
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اِحلُونَ  یِرُثها ِعبادِ يَأنَّ اْألَْرَض « ،»نيعباد اهللا الصاحل یو عل نايالسالم عل: «مييگو یم م،يكن یكه سالم م » الصَّ

 ارانيبه  یدر هر نامز یحرضت مهد ارانيسالم بر  یعني نيو صاحلون، پس سالم بر عباد اهللا الصاحل نيصاحل

 هستند. یچه كسان نيپنج مرتبه كه عباد اهللا الصاحل ینرود روز ادماني یعني م،يكن یامام زمان سالم م

ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ  یتَبْنا فِ كَو َلَقْد «سند هم دارد،  ست؟يحرف چ نيا سند ) نه در قرآن، ١٠٥/اءي(انب» رِ كالزَّ

 وَ «،ی. پس سند كتبندريدر زبور هم آمده است. خدا وعده داده است كه بندگان صالح حكومت را بدست بگ

ُبورِ  یتَبْنا فِ كَلَقْد  ذِ   َوَعَد اهللاُ «، قول »الزَّ »  َوْعَده  اهللاُ  لَِف خيْ َو َلْن «بله،  شود؟ یقول وفا م ني) ا٥٥(نور/» آَمنُوا  نَ يالَّ

 ني. حاال چطور؟ اكند یخدا كه قول داد عمل م م،يكن یبه قوملان عمل نم مي) ما چون عاجز هست٤٧(حج/

. ینطوريا ؟یخواهند كرد؟ چطور عتيبا امام زمان ب ايدانشمندان دن اي. آمييبگو قهيدر چند دق ميچطور را بتوان

 دهه فجر نمونه است.

 :¨متخّصصان جهان با امام زمان  عتيب -  ٢

و هنر  ديدرجه ختصص پرواز را گرفت، آمد دست امام را بوس نيرفت. باالتر كايآمر يیبابا رسلشگر

درجه  نيهور كند متخصصظ ¨ زمانكه امام  یزمان ميدار تيانقالب گذاشت. روا ارياخت در را اش  یخلبان

كرد و  عتيمعلم بود در زمان طاغوت، آمد با امام ب کي يی. رجاكنند یم عتيبا امام ب نديآ یم نيكره زم کي

كمک  نديآ یهم م ها گانهي: بديگو ینمونه دارد، م کيچه؟ قرآن  ها گانهيامام گذاشت. ب اريتوانش را در اخت

اصٍ   َل ك  نيَ اطِ يَو الشَّ . «كنند یخدا م اراني  ها یحكومت داشت، جن امني) حرضت سل٣٧(ص/» َبنَّاٍء َو َغوَّ

. مگر در انقالب كردند یم شيبرا ی) غواص٨٢/اءي(انب» َلهُ   ُغوُصونَ ي  َمنْ  نيِ اطِ يَو ِمَن الشَّ . «كردند یكمكش م

مجع شدند و حرف  یحيو مس یودهيو  نيو باد نيد یفرانسه نرفت و مگر خربنگاران ب ینيدهه فجر امام مخ

شوند  شيبازو نديايب ها مسلامن ريغ یحت گرانيشود و د دايمرد خدا پ شود یپخش كردند. م ايامام را در دن یها

: ديگو یم ؟ی: چطورديگو یكه آدم م يیزهايرا پخش كنند. انقالب ما چ شيگفت حرف ها شانيو هرچه ا

امام  اريدر اخت نيمتخصص شود ی. مینيمرد خدا حاكم شود؟ بله، چطور؟ امام مخ شود یم ...ینطوري. انطوريا

 ...نيكه متخصص ميدار یاتيروا ،يیرجا ،يیباشند، بله، چطور؟ بابا

 ني.. مشت نمونه خروار است. اینطوريا ...یچطور م؟يبگو خواهم یم یجلسه ه نيدر ا امروز

» ْم َتُعوُدونَ كام َبَدأَ ك«چقدر كام در قرآن است.  دم،يرا د »كام«در قرآن است. من كلمه  یليخ ینطوريا ،یچطور

شام را خاک كردند،  م،يما مرد ی. وقتكند یم تان ) چطور خلقت كرد؟ بعد از مرگ هم زنده٢٩(اعراف/

ما را پخش كرد، چطور ذرات پخش  دهيو باد آمد با تراكتور ذرات پخش شده پوس ديشام پوس یها استخوان
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. شود یمجع م كجايكه پخش شود  ها یچرب ،یزن یشام مشک دوغ را م ،ینطوريا ؟یچطور شود؟ یشده مجع م

خدا  یزن ی. شام مشک را مشود یمجع م كجايپخش شده  یذرات چرب یده یكه به دوغ م یبا حترك یعني

 یها استخوان دهم، یم را تكان نيكره زم» اْألَْرُض ِزْلزاَهلا  إِذا ُزْلِزَلِت . «زنم یرا م ني: من كره زمديگو یم

خودمان از ذرات  م،ينشست نجاي. اآلن ما كه اینطوريا ؟یچطور شود، یمجع م كجايهرجا هست،  دهيپوس

 از،ريكاهو اهواز، گندم ش ست؟يتک سلول چ ني. اميشد دهيتک سلول آفر کي از. ما ميخاک پخش شده هست

غذا نطفه  نيشدند و ا شيمراغه، زعفران مشهد، چغندر قند فردوس، ذرات خاک پخش شده غذا ینيزم بيس

و نطفه هم به  ميرس ی. ما را برگردانند به نطفه ممي. ما اآلن هم از ذرات خاک پخش شده هستميشد و ما شد

حرف كه  نيا شام ديتوان یم یعني ،ینطوري. چطور؟ اميكه از ذرات خاک پخش شده هست رسد یم يیغذاها

. ديباش داشته ملت به كار نه و دولت به كار نه ...و جلسه را از حاال  ديبزن ها دخرتبچه یرا برا اش هيشب زنم یم

 د،يخودتان هم آدم هست

 :ممكن زانيدر هر زمان و مكان به م ن،يد غيتبل -  ٣

نخواندم، نخوان. اصالً الزم  یچيكند. من ه غيتبل ديبا ديآ یكه م یمعتقد هستم طلبه از ساعت اول من

در قرآن  غيدو رقم تبل ،یا حلظه غيكلمه را بگو. تبل کي نيمه یگرفت اديكلمه كه  کي ،یسواد داشته باش ستين

ُهوايلِ «: مال شو و بعد منرب برو. ديگو یم یكياست.  را انذار  گراني) د١٢٢(توبه/» نِْذُروايَو لِ « د،يشو هيفق» تََفقَّ

هم نه،  یسخنران کي ،یسخنران کي ني. اديكن یسخنران ديو دانشمند شد ديبخوان درس ها وزهح دي. بروديكن

ن  اْستََمَع َنَفٌر ِمنَ «است  نيا ست؟يچ اش هيرا نقل كن، آ نيمه یكه گفت ثيحد نيمه از  ی) گروه٢(جن/»  اْجلِ

ا َسِمْعنا ُقْرآناً َعَجبًا، «گفتند:  دند،يقرآن شن یصدا كردند، یعبور م ها یجن ْشدِ  یإِلَ  یدِ هيْ َفقاُلوا إِنَّ  اش ترمجه» الرُّ

. چه ميآورد امنيا» َفآَمنَّا«. گفتند: كند یاست به سمت رشد، ارشاد م یبيقرآن كتاب عج د؟يهست بلد را

 کيوع كردند و را رش غيتبل قهيدق کيآوردند و هت و  امنيساعت هشت، ساعت هشت ا ديفرض كن ؟یساعت

 امنيا قهيدق کي. هشت و دياوريب امنيشام هم ا ديياي) ب٣١(احقاف/»  اهللاِ   یبُوا داعِ يَقْوَمنا َأجِ ا ي«طلبه بودند.  قهيدق

متن. سه  یاز رو م،ييچه بگو ی. منتهميبده ديلفت نبا نقدريرا رشوع كرد. ا غيتبل قهيآورد و هشت و دو دق

 کينشود.  قهياز پنج دق شرتيب ،یا قهيدق پنج جلسات برادرش، و خواهر به باشند، داشته ها كتاب را مهه طلبه

انتخاب كرده  یمطهر ديمثل شه یاسالم شناس کي ی. داستان است منتهدييداستان از داستان راستان بگو

اسمش را داستان  یو لذا مطهر یاليخ یها درونش است. داستان یاليو اال داستان چرت و پرت خ است.

 .ستين یو احساسات یو ومه یاليدارد و خ تيداستان واقع یعنيراستان گذاشت، 
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دارند در  ازين ها كه بچه یا فالح زاده، پنجاه شصت مسأله یآقا یاست احكام نوجوانان برا یكتاب کي

است، سه صفحه  یمسأله اخالق کيداستان از آن سوره حجرات  کيمسأله از آن،  کياست،  یبيكتاب ج کي

. دياآلن برگ زرد هست ام.. شديرا با غيرا بخوان و معنا كن. تبل هيآ کي ،یبياز قرآن است. سوره حجرات ج

شام باشد، روز  ليروز اول حتص یروز اول است. اگر حت دي. فرض كندياز شام درخت هم شد یاآلن كه بعض

 یو پنجاه كشت افتد یبرگ زرد در آب م نيشود؟ چرا. ا یكشت تواند یبرگ زرد نم نيمه یول ديهست فياول ضع

انسان در هر  یعنيبرگ زرد،  ميدار یكشت کيو  كريپغول  یها یكشت ميدار یكشت کي. پس شوند یسوارش م

كمک كند؟ بله،  ايدن شود یم ...ینطوريا ؟یاست چطور نيكند. بحث ما عنوانش ا غيتبل تواند یم یا مرحله

 شود یشد. م ینيعبد صالح حاكم شود؟ بله مهانطور كه امام مخ شود یكه خربنگارها كمک كردند. م نطوريمه

مردم  شود یاثر ندارد. م گريتانک و توپ و مسلسل د ...ینطوريا ؟یمردم از طاغوت نرتسند؟ بله. چطور

 چه؟ گريهستند. د كدستي ها یليبودند. هنوز هم خ كدستيشوند؟ بله اول انقالب مردم  كدستي

 کي یمهانطور كه اول درست كرد، اگر كس م؟يشو یچطور زنده م» ْم َتُعوُدونَ كام َبَدأَ ك«آسان شود،  ديبا

من  ینطوري: اديگو یم ؟یدكمه دوم را چطور د،يببخش اطيخ یآقا ديگو ینم اطيدوخت، به خ نجايدكمه ا

بله، چطور؟ دهه فجر،  ند؟يآ ی. مردم به سمت حق مزند یمه مدكمه را دوخت بغلش هم دك نيبغلش دوختم. ا

 زشيعده ر کيگفتند: مرگ بر شاه!  دشاهيجاو یمهه كشور به جا گفت؟ ینم دشاهيمگر كشور ما جاو

هم مطرح  یو افراد كنند یسقوط م یافراد ديآ یكه م ¨ زمان. امام كنند یم زشير ؟یچطور كنند، یم

 یْأتِ يَفَسْوَف «كرد،  زشيمرتد شد و ر ی) اگر كس٥٤(مائده/» نِهِ يدِ  َعنْ   مْ كْرَتدَّ ِمنْ يَمْن : «ديگو یقرآن م شوند، یم

 .كنند یم شيعده رو کيدر عوض » اهللاُ

و  يیزن استثنا کي. فاطمه، گذارد ینم یرا مذهب شيها از بچه یكيپنج شش تا بچه دارد، اسم  ميدار آدم

است در بلغارستان،  یغيت کي ه؟يچ ايليل ...ايليل ه؟يه، حمفوظ و پاک، اسم چنمونه، زهرا درخشنده، معصوم

 یاز گلها یكي ،یكه هست یرانيا یدارهم ن نيمهه گل بود، اگر د نيا رانيمخ بزند كه بابا در ا نيآدم در رس ا

. كشد ینو شود و هم خمش نم خواهد یروشنفكر امحق! هم م گذارد، یبلغارستان م غيرا بگذار. اسم ت رانيا

و دست به  روند یراه م ابانيكه در خ يینهايهستند، امام كاظم فرمود: ا ضيمر یاست در بلغارستان، بعض یغيت

را  لشيموبا یخودشان را مطرح كنند، چه كند؟ صدا خواهند یدارند و م یدكمبو کي زنند، یكار ناهنجار م

است. در  یفالن لي: موبانديمهه بگو كند یصدا م لشيموبا یوقت خواهد ی. فقط مگذارد یگاو م یصدا

 یممنوع است، چرا؟ برا نيبكند كه دل مردم را به خودش جذب كند. ا یساختامن، هركس هركار ،یعروس
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بردارم كه مهه  یرا طور شمير ديبا یعني: لباس شهرت ديگو یم یگفتند: لباس شهرت حرام است. وقت نكهيا

 نيآم كند، ی. عطسه مستين یعي. عبا طبستين یعي. فكل طبستين یعي. عاممه طبستين یعيطب شير ...نديبگو

هركس هر  یعنيبگو.  نيآم هياست. مثل بق ضيمر ،ني: آمديگو یم نيا ،ني: آمنديگو یمهه مردم م د،يگو یم

 یحركت یو عاممه و فكل و كفش و بند كفش، اگر كس شيگرفته تا ر لياز ساختامن و زنگ موبا د،يبگو یا كلمه

روضه  يیجا کيمن كاشان بودم  كنند، یم هيعزا، مهه گر اي یفرق كند، در عروس ها یبا باق یعنيبكند كه نمود، 

. اشک رود ینم ونرياز ذهن من ب نيا ی هيگر یكه چهل سال است صدا كرد یم هيگر یطور یمردريرفتم. پ

لباس  نيدر رس من است و ا هيگر نيهو هوم.. هو هوم (خنده حضار) چهل سال است ا ...نطورينبود مه

 شوند. نيمردم متوجه خدا شوند متوجه ا نكهيشهرت است. عوض ا

 . (صلوات حضار)ديبفرست یمطرح شود. صلوات خواهد یاست كه م یو روان یروح یمشكل کي

است.  نيا اش هيآ ميدار یامللل نيب غيتبل کيتن به تن، در قرآن  غيتبل یعني ديكن غياگر گفتم: تبل یكس کي

. ميتن به تن هم دار غيتبل کياست. اما  یامت ،نيمؤمن» آمنوا نيالذ اهيا اي«ناس مهه مردم است. » الناس اهيا اي«

 یو پنج نفر یدو نفر غاتيتن به تن و چهره به چهره، اثر تبل غيتبل یعني» أبت اي ،یَّ بن اي«، »أبت اي« ،»یَّ بن اي«

چادر رس  ستيالزم ن ستين چكسيدر خانه ه یوقت ،یندان گرانيكه خودت را هبرت از د یعرض كردم به رشط

مهه خانم  ديببخش. ...و مدرسه دخرتانه مهه مرد هستند هيمدرسه مهه مردم هستند، اگر در حوزه علم ،یكن

 یزيچ دخرت من آمده كوقتيخوب است.  ابانيخ یبرا اهيچادر س ؟یرس كن اهيدارد چادر س ليهستند، چه دل

 یخانم و واعظ كه سخنران ،ی) جلسات مذهب٦٩(بقره/»  نيَلْوُهنا َتُرسُّ النَّاظِرِ «. رنگ لباس شاد باشد، دريبگ ادي

 یزيبعد هم چه چ ؟یاه رس كرديچرا چادر س ست،يكه مرد ن نجايپوش باشد، بابا ا اهيس ستيالزم ن كند، یم

 ،یمرب دميآمد د ی. وقتدريبگ اديمهد قرآن، مهد كودک قرآن  م،يفرستاد را مان ما نوه م؟يبده ادي ميخواه یم

هم شک دارم كه حفظ  ديداده بود كه مراجع تقل اديرا به دخرت من  یا هيآ یناش یمرب ...ميچه بگو دانم ینم

دِّ  َو املَْْوُقوَذُة وَ «نه.  ايهستند  بُعُ   َل كَحُة َو ما أَ يُة َو النَّطِ ياملَُْرتَ را  هيآلن اگر از ما بپرسند مراجع ما آ) ا٣(مائده/» السَّ

هم بزرگ است و هم كلامتش نا مأنوس است. به نوه چهار ساله من  هي. چون آدانم ی: نمميگو یحفظ هستند، م

. خواندند یم نينه ساله، مناجات عارف یها بودند، پچه دهآور مجكران را ها مثالً بچه ايداده بودند.  اديرا  نيا

 گفتند: برو بابا نخود كشمشت را بخور. ولش كن! »وبيمع یحمزون نفس یقلب یاهل«
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 :در دوران انقالب ها شيو رو ها زشير -  ٤

 شوند، ی. مردم چطور عوض مميدار را اش نمونه د؟يآ یامام زمان چطور م م؟ييبگو چطور ها بچه یبرا

 دهه فجر است. ميدار را اش نمونه

زمان حرضت نوح مهه كفار جلوج غرق  ،ینطوريا ؟یچطورنابود شوند، بله.  نيمهه مفسد شود یم

 نهاينسل ا ا،ي. حرضت نوح گفت: خدااوردين امنيا چكسيكرد و ه غيسال حرضت نوح تبل ٩٥٠شدند، چون 

اراً كِلُدوا إِالَّ فاِجرًا يَو ال . «شوند یمؤمن نم گريهم د  گريشد كه د نطوريا یوقت نها،يانسل  یعني) ٢٧(نوح/» فَّ

 ...نوح ینطوريا ؟یچطور ...مهانطور كه شوند؟ یآب رفتند. چطور هالک م ريز

 شوند؟ یمهه هالک م ی: چطورميگو یم ی. وقتدييرا شام بگو ینطوريو ا ميگو یرا م یمن چطور حاال

اِحلُونَ  یِرُثها ِعبادِ يَأنَّ اْألَْرَض « نطوريمه شود؟ یحزب اهللا حاكم م یچطور ر د مي) رفت١٠٥/اءي(انب» الصَّ

كه  يی: بله، مسجدهامييگو یم كند؟ یمسجدها را امام زمان خراب م ی: بعضديگو ی. مینطوريا ؟یچطور

 ؟یچطور ...كه يیما، مسجد حزب ما، مسجدها أتي. مسجد حمله ما، مسجد هستيبراساس اخالص ن

 یعنيبود. رضار،  زيهدفشان چهار چ یمسجد ساختند ول یا : عدهديگو یم ميدار یا هيمسجد رضار، در قرآن آ

ذِ . «اندازنديتفرقه ب نيمسلم نيب »نياملؤمن نيب قاً يتفر« ق،يرضر به برش برسانند. تفر َُذوا َمْسِجداً ِرضارًا يَو الَّ َن اختَّ

درست كنند به اسم  یميخانه ت خواستند یرسپوش، م یعني) كفر ١٠٧(توبه/» نيَ  املُْْؤِمنِ نيَ قاً بَ يْفراً َو َتْفرِ كَو 

مسجد بود،  نهيمسجد نبود؟ مد گرفرمود: م د؟يمسجد را افتتاح كن دييايرسول اهللا ب ايگفتند:  غمربيبه پ مسجد،

هستند  زنريو گل و شل است. پ ديآ یباران م یگفتند: راه دور است. هوا داغ است. گاه د؟يچرا مسجد ساخت

. حرضت فرمود: من در آستانه جنگ تبوک هستم. بروم و برگردم ميهستند، مشكل است، ما ساخت مردريو پ

و  ليشود. حرضت فرمود: ب یكه مسجد رسم ديافتتاح كن ديياي. رفتند و برگشتند، گفتند: آقا بدهم یپاسخ م

كه  نطوريبله، مه كند؟ یامام زمان هم مسجد را خراب م ايرفتند مسجد را خراب كنند. آ د،يكلنگ را بردار

 .ینطوريا ؟یسجد را خراب كرد. چطورم غمربيپ

 :یخانوادگ یوندهايمقدم بر پ ،یمكتب یوندهايپ -  ٦

 نوح به خدا بود، بد اگر ...حق مالک آهنا وابستگان، ها، خانم زاده ها، شود؟آقازاده یچه م وابستگان

»  کَأْهلِ   ِمنْ   َس يإِنَُّه لَ «است كه  نيا اش هي: پرس نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. آديگو یم

 یو عل یالسالم عل: «يیگو یمرخص! شام در نامز نم ست،يمهفكر تو ن ی) پرستو هست ول٤٦(هود/

چشم انداز  ،نيعباد اهللا الصاحل یعل و »ها بلوچ و لرها و ها ترک ها، پوست ديسف یو عل یالسالم عل ...ها یرانيا
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باالتر  گذارد ینم یجزئ یفكرها ني. متأسفانه ما اديآ یم ونرياز فكر و منطقه ب گريد شود، یم نيعباد اهللا الصاحل

و او به او،  دهم یآقا م نيمن به ا م،يده یمهه به خودمان افطار م ميده یم یافطار ی. وقتمياز خودمان فكر كن

: فاطمه و دخرت فاطمه، فاطمه و پرس فاطمه، فاطمه و شوهر فاطمه، فاطمه ديگو یم ،یديتوسل شن یمثل دعا

 شيها قيبه رف اُهم ر نيا» و شاورُهم: «نديگو یم یهستند، وقت نطوريا شانيها یليهم خ یمملكت نيئولمس ...و

 یعني» و شاورهم«هم هستند.  گرانيد» ُهم«بودند و هم درس بودند، بابا  یكه هم شاگرد يیآهنا یعني زند، یم

بدهند.  هيكه در گود هستند، طرح و نظر يیگود هستند هبرت از آهنا ونريكه ب یافراد یبا مهه مشورت كن. گاه

بار  ريبشود؟ قدرمتندان هم ز گريگفت: مشاور د یچه كس ،یشد سيحاال رئ ؟یهست سيگفت: تو رئ یچه كس

  َو َهلا َعْرٌش «بود تاجدار، شاه بود،  یس،خانميبلق ،ینطوري: اديگو یقرآن م ؟یبله، چطور روند؟ یامام زمان م

و آمد گزارش داد و با  ديخانم را د نيهدهد ا یداشت ول یختت بزرگ کي: ديگو یم) قرآن ٢٣(نمل/»  مٌ يَعظِ 

 کيكه  یا : نامه، نامهنديگو یرا م نيا ،یسطر کينامه  کيخانم مسلامن شد. با  سيبلق نيچند نامه ا لرد و بد

ُه بِ   امنَ يُسلَ   ِمنْ   إِنَّهُ «است  نينامه ا شد، یسطر هم نم حِ ْسِم اهللاِ َو إِنَّ ْمحِن الرَّ » نيَ ُمْسِلمِ  یَو ْأُتونِ  یِم، َأالَّ َتْعُلوا َعلَ ي الرَّ

 .سيبلق ؟ی. نمونه دارد چطورروند یبار م ريكلمه، بزرگان ز کي) متام. ٣١ و ٣٠(نمل/

 ايدن ميگناه كن مييايپس ب» ُظْلامً   َبْعَد َما ُمِلئَْت «از ظلم شود، پر  ايكه دن ديآ یم ی: امام زمان وقتدييگو یم شام

» ُظْلًام َو َجْوراً   َبْعَد َما ُمِلئَْت . «ديكمک كن م؟يچرا معطل هست د،يايكه پر شد، امام زمان ب ايپر شود. دن

 نيپر از ظامل شود، گفته پر از ظلم شود. ب اينگفته اگر دن» ملئت ظاملا مابعد «) نگفته ١٧٧/ ص ١(الطرائف/ ج 

معنا دارد،  کي نيپر از دود شود. ا نجايكه ا ميكن یپنجره را باز م ی: وقتميگو یم كوقتيظامل و ظلم فرق است. 

كه مهه شام  ميكن یمپنجره را باز  ی: وقتميگو یم كوقتيپر از دود شود.  نجايا یوقت ؟یكن یپنجره را باز م یك

كه مهه  كند یامام زمان ظهور م ی: وقتميي. اگر بگوديدود كن ديو تول ديمهه شام دودكش شو یعني. ديبكش گاريس

مهه گناه  مييايدود كنند، بله پس ب ديبكشند و تول گاريمهه ظامل باشند و س یعني» ظاملا  َبْعَد َما ُمِلئَْت «ظامل باشند، 

 کيو  شود یم داينفر مثل صدام پ کي ...مهه ستيظلم الزم ن» بعد ظلم«. گفته: ديايامام ب وپر شود  ايكه دن ميكن

را پر از دود  نجاينفر با مهان كنده ا کياما  ستين یگاريهم س چكسيو ه آورد یكنده درخت در سالن م

چه  ديپر از دود. گرفت دودكش نه، ازپر از دود شود نه پر از دودكش، پر  ديبا یعني» ُظْلامً   َبْعَد َما ُمِلئَْت . «كند یم

 گفتم؟ شک دارم.

 :نيمتخصص د ازمنديفهم قرآن و اسالم، ن -  ٧
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كتاب اقتصاد نوشته بود زمان قبل از انقالب،  یدكرت یآقا کي یكوقتياسالم مهم است.  دنيو فهم قرآن

دكرت كتاب  نيدادم و گفتم: ا یگرفتم و به دكرت هبشت یتا اشكال فن یس ستيرا خواندم و ب شانيمن كتاب ا

 ميدينفهم گريمن باشد. د شيو گفت: كتاب پ دياست. كتاب مرا گرفت د شيها اشكال نهاياقتصاد نوشته و ا

اسكناس، اسكناس از  خيدر كتاب اقتصاد نوشته بود: تار شانياست كه ا نيا شيها از حرف یكيكتاب چه شد. 

 کيگفت: در سوره كهف  ؟ی؟ چطورزمان حرضت آدم بوده است. در زمان حرضت آدم اسكناس بوده است

ورق را شهر  نيورق دادند و گفتند: ا کي ودند،شدند، گرسنه ب داريكه اصحاب كهف از خواب ب ميورق دار

. دياوريطعام ب ديورق را برب ني) ا١٩(كهف/» نَةِ ياملَْدِ  یهِذِه إِلَ   مْ كْم بَِوِرقِ كَفاْبَعثُوا َأَحدَ . «اوريب ريغذا بگ کيبرب 

 مورد. کي نيورق اسكناس بوده است. ا نيا داستيپ اور،ي: ورق را برب، غذا بديگو یكه م یكس

حرضت آدم با ورق  ت،خير شيها غذا را نخور و خورد و لباس نيگفتند: ا یآدم و حوا هم وقت حرضت

اسكناس  دينيا پوشاند. پس بب) با ورق هبشت خودش ر٢٢(اعراف/» اْجلَنَّةِ   َوَرِق   ِهام ِمنْ يِصفاِن َعلَ خيْ َو َطِفقا «

ورق هبادار، ورق هبادار تا زمان اصحاب كهف بوده است و قبل از اصحاب كهف هم زمان آدم و حوا كه  یعني

» َوَرق« یكياست، » َوِرق« یكيگفتم: بابا  ...خيتار شود یخلت شدند، با ورق هبشت. پس معلوم م دنديد

 یبزن رگ در اگر را آمپول ...شام» رَ «و » رِ « یعنياست، » َوَرق«اسكناس هبادار، آن آدم  یعني» َورَ ِق«است. 

 اديو دندانه كم و ز شود یباشد باز م نقدريدندانه ا نيماش چيي. سوديآ یدرد م یو در گوش بزن شود یخوب م

بود، تازه اصول  کيدانشمند درجه  یحسن ميكار كرد. عبدالعظ شود یبن سوادها نم ني. با اشود یباشد قفل م

 يیزهايچ جلسات در ها وقت یلينه، خ اي دميدرست فهم نيرا به امام دهم عرضه كرد و گفت: بب دشيعقا

 . (صلوات حضار)ديبفرست یاست. صلوات زهايچ یليكه ضد خ دييگو یم

برگ درخت است.  یبه معن» َوَرق«اسكناس است  یبه معن» َوِرق«هم  یكي» بعد ما ملئت ظلامً « پس

از قرآن استفاده كنند. گفتند:  خواستند یبودند، م ها ستيكمون ...كه اصالً اموال گفت یم نهاياز ا گريد یكي

مهه امت است.  یبرا لمالک است، ما شانيخود ا ی. بستين یمال، مال شخص» اموالُكم: «ديگو یقرآن م

مهه است. مگر با  یپس خانم شام هم برا» نساءكم: «ديگو یهم جوابش را داد و گفت: خدا م شانيا» اموالكم«

مهه  یخانه شام برا یعني» مساكنُُكم«مهه؟  یبرا یعنيدرآورد؟ هرجا ُكم است  كتيمال شود یم» ُكم و َكم«

خرده پول است.  یكي. كند یم تيخرده آدم را اذ زيتا چ سهمهه است؟  یبچه شام برا یعني» اوالدكم«هست؟ 

هم خرده قرض است.  یكي كند، یم تيرده پول آدم را اذ. خشود یاست، مهه ده هزار تومان نم نيسنگ ها سهيك

پنج هزار تومان،  یكيدو هزار تومان و  یكيپانصد تومان،  یكيهزار تومان،  یكي. خواهند ینود نفر از آدم م
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خرده علم است. دو  یكي. خرده پول و خرده قرض و خواهند ینود نفر از آدم م ینشده است ول ونيليمهه دو م

 اتيهستم، من ادب کي! من سطح خورد یخواستگار به درد من نم ني: نه، اديگو یم دريگ یم اديتا كلمه 

. خورد یبه هم م شان یگكه ادعا دارند زند یاست. حاال مثالً، بعض پلميد شانيدارم و ا سانسيخواندم. من ل

 .ستين يیباد او را گرفته است. خرب جا

خاطره بگو،  کيكه  ینيام مياهللا ابراه تي، من رفتم نزد آرفت اياز دن ها یاستاد مطهر يیطباطبا عالمه

را انداخته بود، عالمه نشسته بود.  شيروز عبا کي. گفت: ادشيبا كم و ز ،یبود شانيشام چهل سال است با ا

 كنم ی. گفت: نه، دوست دارم. گفت: خواهش منيعبا بغل من بنش نيمه یرو ینيام یمن آمدم گفت: آقا

. آنچه اثر ماند یم نيمن بنش یعبا یو رو پرد یم فلسفه و فقه سال چهل. دارم دوست من: گفت ...بگذار من

احرتامشان به  ها یاست. اآلن دبستان نطوري. در جامعه ما مهستين نهايگذار است برخوردهاست و علم و ا

 ها؟ یستانريدب اياست  شرتيب ها يیراهنام ...ديكمک كن ها؟ يیراهنام اياست  شرتيمعلم و پدر و مادر ب

هبرت از  ها یسال دوم ها، یسال اول هبرت است از سال دوم یدانشجوها؟ دانشجوها اياست  شرتيب ها یستانريدب

نفر دست بلند  ستيدو د،يدست بلند كن ها ی: سال اولمييگو یبعد م رود، ی. آدم دانشگاه مهاست یسال سوم

هرچه باسوادتر  یعنيپنج نفر است.  شود، ی. سال آخر مشود یتا م ١٥٠ مييگو یم ها یمكنند، سال دو

 هرچه اگر. است حجاب هم و است علم هم نور. است حجاب ها علم نيفاصله ما كمرت است. ا ميشو یم

وگرنه  تاس ديعلم مف نيا د،يشد تر یو احرتام شام و سالم شام به پدر و مادر و استاد، مردم ديشد باسوادتر

 تانيهم من نظر دارم و نظرم را به بزرگرتها ديخوان یكه م يیها كه درس ميبگذر حاال ...الً حاالكه مث ديكن اليخ

فرق دارد.  یمثل پارچه عاممه است، پارچه عاممه با فاستون كند، یخواهرها كدش فرق م هيگفتم. حوزه علم

 نيندارد. بله پوست یمشرت یرا بندرعباس برب نيپوست. شام اگر ديشام هم بخوان خوانند یهرچه مردم م دينبا

 یلي. خكند یمرصف نم نيپوست یبه درد مهدان آن هم زمستان، بندرعباس تابستان كس یهست، ول یمتيلباس ق

در  نيپوست فروختن مثل ها درس یليهست، خ هيكه در دانشگاه و آموزش و پرورش و حوزه علم يیدرسها

 ی: هواميبوشهر گفت ميبوشهر. رفت ايدر بندرعباس  نيمثل بزنم در ذهن شام بامند. پوست کيبندرعباس است. 

: نه ماهش؟ گفت: نه ماهش جهنم است. ميسه ماه تابستان است. گفت یبوشهر چطور است؟ گفتند: سال

اصطالح است.  يري. تغستيعلم ن ديخوان یكه م يیزهاياز چ یليخ م،ياوريبوشهر فروش ندارد. ادا در ن نيپوست

به چه  ديكه امروز داد یدرس ني: ادياز استاد بپرس د،يباش ريبص ...ميكن یو فكر م ميكن یاصطالح را عوض م

مستحب باشد.  ديبا ايواجب باشد  ديبا ايتا آخر عمر شعارتان باشد.  ديبخوان ديخواه یهرچه م خورد؟ یدرد م
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چرت است.  یهبمذ یاز سؤاهلا یبعض یحتنفر را حل كند.  کيمشكل  ديبا ايمشكل جامعه را حل كند  ديبا اي

نه  م؟ي. مستحب است بدانستيزن و بچه دارد؟ واجب است بدانم؟ نه، جزء واجبات ن ¨ زمانامام 

 د؟ي. مشكل جامعه ما خانم امام زمان است؟ نه، شخص شام با خانم امام زمان مسأله دارستيمستحب هم ن

چه  یو نه شخص، برا كند ینه مشكل جامعه را حل م ست،سؤال شام نه واجب است، نه مستحب ا دينينه، بب

كه چند  شوند یم دايدروغگو پ انيمشت مدع کينه؟ بعد هم  ايامام زمان زن و بچه دارد  یبپرس ديخواه یم

 د؟ي! گفتند: شام كه هستديايب دييبگو یا خامنه یعل دي: به سگفت یآمده بود و م یرهرب تيب یكي شيوقت پ

گفت:  ؟يیگو ینفر آمد و گفت: چه م کيظهور كردم! هرچه گفتند: دنبال كارت برو!  ستمگفت: امام زمان ه

هم در گوش او زد! گفت: چرا  شاني. اديايب دييبگو یا خامنه یعل ديمن امام زمان هستم ظهور كردم به س

 (خنده حضار) ؟یگفتم ظهور كن یگفت: من خدا هستم ك ؟یزد

 و رمحة اهللا و بركاته كميعل والسالم


