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 یمعارف مهدو بيآس ،یانحراف یها برداشت

 ١٣٩٨ نيفرورد ٢٩پنجشنبه، 

 ميبسم اهللا الرمحن الرح م،يالرج طانيباهللا من الش اعوذ

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

اهللا هست.  اميشعبان از ا مهي. نميكن یصحبت م ¨ در مورد آقا امام زمان م،يشعبان هست مهيآستانه ن در

اهللا، مردم را از  اميبگو ا غمربيقرآن است. پ هياهللا آ اميا ني) ا٥/مي(ابراه»  اهللا  امِ يْرُهْم بِأَ كَو ذَ : «ِديفرما یقرآن م

رفتن  ني. روز از برود یم نياز ب یباطل اي شود یم دايپ یوزريحق پ یبرا ايكه  يیروزها یعنياهللا  اميا ...اهللا اميا

 اهللا است. امياهللا است. روز جلوه حق ا اميباطل ا

 ها وانيح یاست. وگرنه در شكم بعض نيدرست باشد، ارزشش به ا اش یو فكر یاگر خط رهرب برش

. كنند یاز زن و شوهرها م شرتيمرغ و خروس استفاده از هم ب یجنس زشي. در آمخورند یاز ما م شرتيمثل گاو ب

 ها پرنده پروازاست. در  شرتيب متشيپوست جلدشان از كت و شلوار ما ق ها وانياز ح یدر لباس بعض

ُقْل «حق است.  یعقل و انتخاب و رهرب دهد یكه به ما ارزش م یزيچ آن. هاست از خلبان شيب پروازشان

) انتخاب امام از طرف خدا فضل و رمحت است و خدا ٥٨/ونسي» (ْفَرُحوايَفلْ  ک َو بَِرْمحَتِِه َفبِذلِ بَِفْضِل اهللاِ

خدا قسمت مهه  ديو هركدام نرفت دي. اكثر اعامل حج، هركدام حج رفتديدا شاد شو: با فضل و رمحت خديگو یم

در مكه  ميكه حرضت ابراه یزنده شود. حركات مياست كه خاطرات حرضت ابراه نيبكند. اكثر اعامل حج ا

 یا جار تيرا انجام بده. پا ميرا عوض كن و مهان حركات ابراه تيها : شام برو، لباسنديگو یكرده، به ما م

گفت را بگو. كجا تند رفت، كجا كند  ميكه ابراه یا بگذار. كلمه ميرس ابراه یبگذار. رست را جا ميراهاب یپا

 رفت و كجا حمرم شد.

 است. یسبب شاد اگرياح نيكه بود، حضور ا اگرياح کيجامعه مرده  کيدر  اصوالً 

 :تيّ انسان یايو امامان در اح امربانينقش پ -  ١

به معلم دارد.  ازي) جامعه جاهل ن٢٤(انفال/»  مكييحيْ ْم ملِا كَدعا« ند،يآ یم غمرباني: پديفرما یم قرآن

دارد. متام  ديبه توح ازيبه وحدت دارد. جامعه مرشک ن ازيبه زنده شدن دارد. جامعه متفرق ن ازيجامعه مرده ن

 ميمبدأ دار کي م،يبرو ميخواه یه مك یسفر کي دينياست. بب یجامعه انسان به رهرب یازهايانسان و ن یازهاين

 یمهه هست منته نهايا ست؟يچ لهيوس ست؟يجاده چ م؟يبرس ميخواه ی. مقصد، كجا مميكه از كجا حركت كن

 نيبخاطر ا یميبخش عظ ميكه دار یليمشكل س نينباشد اآلن ا تيرياست. مد تيريمد نهاياز ا کياز هر شيب
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ما ول بوده حاال كه ول شده مهه با هم  یها یروب هيما، ال یها ما، رودخانه یما، سدساز یاست كه شهرساز

كه در سوره حرضت  ميهم بگو گريد كباري ديرا بارها گفتم بگذار نيمن ا ت،يري. مدميخور یم یليس

ر« نقدريقرآن ا یجا چي: هديفرما یم ميدار هيآ کي(ع) ميابراه ر سخَّ  یدار زي: مهه چديگو ینگفته است. م» سخَّ

ر« نقدريقرآن ا یجا چيه ...ديشام مشكل دارد. بشنو تيريمد ر سخَّ ر«پشت هم ندارد. » سخَّ ابر و  یعني» سخَّ

. برنج بود، ینبود اطي. سوزن بود، نخ بود، تو خیعرضه بود یبه تو دادم، تو ب زيمهه چ ...دييباد و بگو

 .یخورشت بود، تو دستپخت نداشت

امواِت   َخَلَق  ی الَّذِ اهللاُ « د؟يگو یقرآن چه م دينيبب  نيزم یبرا ني. اديرا آفر نيزم و ها آسامن»  َو اْألَْرض  السَّ

امِء ماءً «و آسامن.  َر لَ « ها، وهيم» َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت «باران، » َو أَْنَزَل ِمَن السَّ رَ « ،یكشت» کُم اْلُفلْ كَو َسخَّ  َو َسخَّ

َر لَ «) هنرها، ٣٢/مي(ابراه» ُم اْألَْهنارَ كلَ  ْمَس َو اْلَقَمرَ كَو َسخَّ َر «و ماه،  دي) خورش٣٣/مي(ابراه» ُم الشَّ َو َسخَّ

َو إِْن «به تو دادم.  ی) هرچه خواست٣٤/مي(ابراه» لِّ ما َسأَْلتُُموهُ كْم ِمْن كَو آتا«شب و روز، » َل َو النَّهارَ يُم اللَّ كلَ 

واَتعُ  : ديگو یكجاست؟ م ري: پس گمييگو ی. مديخدا را بشامر یها نعمت ديتوان ینم» ُصوها ال ُحتْ نِْعَمَت اهللاِ  دُّ

ْنساَن َلَظُلوٌم . «ديندار تيريمد ارٌ كإِنَّ اْإلِ ) در مرصف كاغذ ارساف، در ساختامن ارساف، در ٣٤/مي(ابراه» فَّ

 ريش یبرا ميدار وانيل کي ،یخور قهوه یبرا ميدار وانيل کي ،ارساف ها یدارو ارساف، در لباس ارساف، مهامن

هم دارند.  یرشاب خور وانيل یبعض ...چه یبرا ميدار وانيل کي ،یخور یچا یبرا ميدار وانيل کي ،یخور

لذا قرآن  رت،يبود، مثل ل ليك وانيل نيهم با ا خورد، یهم آب م وانيداشت، در ل وانيل کي وسفيحرضت  یول

آب  وانيل نيبا ا یعنيسقا، سقا  یعني »هيسقا: «ديگو یجا م کيگذاشتند،  نيكه در خورج وسفي وانيدر مورد ل

 هم بود. ليك یعني) صاع ٧٢/وسفي» ( کُصواَع املَْلِ : «ُديگو یم كجاي. خورد یم

مادر را  نهيلب س ني. با مهكشد یكار م نيچقدر از ا نيشكاف در صورت گذاشته است، بب کي خدا

 ني. با مهميده یلب كربن پس م نيبا مه م،يريگ یم ژنيلب اكس ني. با مهميكن یم یلب سخنران ني. با مهميمك یم

 دادند، یما م نيمهندس دست. حاال اگر ميبوس یلب م ني. با مهميكش یلب سوت م ني. با مهميكن یلب فوت م

 یدكمه برا کيخروج كربن،  كردند یلوله خارج م کي نجاياز ا ژن،يورود اكس كردند یلوله فرو م کياول 

بربد. باز  اديكم هبره ز زيانسان از چ نكهي. اكردند یكله ما را پر از دودكش و دكمه م دن،يبوس دن،يمك دن،يچش

دارد؟ متام  يیسانت در چهار سانت، چقدر كارآ کيچقدر است؟  مثال را تكرار كنم، انگشت شصت شام نيا

 نيچون با ا شود یم لياشت تعطانگشت شصت است. شام شصت را كنار بگذار، هبد نيما با ا یها كارخانه

نوشت.  شود یچهار تا نم نيچون با ا شود یم ليآمپول زد. آموزش و پرورش و دانشگاه تعط شود یچهار تا نم
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! یببند یتوان یرا نم ات قهيدست گرفت. اصالً دكمه  شود ینم یگوشت چيدست گرفت، پ شود یماره ن نيبا ا

 .ميكن اديكم استفاده ز زيكه از چ نديگو یرا هنر م نيا

 کيمكان کيدست  یمتوسط نيماش کياست. اگر  یاساس یليخ ی مسأله یو رهرب تيريمد مسأله

. اندازد یده در دره م لومرتيك ،یبده یرا دست آدم ناش ها نيماش نياما اگر هبرت رود یباشد تا مكه با آن م یعاقل

 كاياداره كنند. نه آمر توانند یمموجود ن یرهربها نيثابت كرد ا ايدن م؟يراه برو یدر انتخاب عقب چه كس نكهيا

 سيرئ ديآ یم یكس کي یقبل از ظهور امام زمان هر دو سه روز ميدار ثياداره كرد. حد یاداره كرد، نه شورو

 ننديب یو وسط راه م كنند یم بلند را وزنه بردارها وزنه ني. بعد مثل اكنم ی: من اداره مديگو یم شود، یم

شعبان بحث را گوش  مهيكه در آستانه ن ¨ قبل از ظهور امام زمان ميث داريبگذارند. حد نيزم توانند ینم

هستند كه ما  یدارند، مدع یا و دار و دسته یدارند، حزب یريتدب ،یعقل ،یكه فكر یكسان ...هر د،يده یم

 معهزمان او هم نشد، زمان او هم نشد. آنوقت جا ننديب یم شوند، یم سيرئ یچند روز ميكن یمملكت را اداره م

 .ديايب یبيغ یرهرب کي ديكه پس با شود یآماده م

 :¨درست انتظار ظهور امام زمان  یمعنا -  ٢

 تيمباحث معنو یها بيآس ،یانحراف یها برداشت یكيبدهم.  ديبا یتذكرات کيمورد امام زمان  در

] سندينو یختته م ی[پا ت،يمهدو یها بيدر مورد آس م،يكن یاست. ما در مورد خود آقا امام زمان صحبت م

ظهور كند. نه. شام شب  ديايو خود آقا ب مينكن یكار چيه یعنيچه؟  یعنيانتظار؛ انتظار  یمعنا -  ١: ها بيآس

شود  ديع مي. زمستان ما منتظر هستیبلند شو ديخودت هم با ؟ینينش یم یكياما در تار یهست ديمنتظر خورش

 کي ميشو یبلند م ميهست ديمنتظر خورش نكهيبا ا م؟يكن یم خيو هوا معتدل شود، گرم شود اما زمستان 

مورد، آقا  کي نينكن. ا یو كار نيكه بنش ستين نيا انتظار ی. معناميكن یبرپا م یآتش ،یكرس ،یمنقل ،یشوفاژ

آموزش و پرورش و فكر  ديبه ام ميكرد ول را ها انتظار، بچه ؟یتو چه كاره هست كند، یدرست م ديآ یخودش م

درست كند. مسجدها درست كنند. زود  ديايب هيحوزه علم ميرا ول كرد ني. دميندار تيمسئول گريما د ميكن یم

 ...مورد کي نيا ست؟يانتظار چ ی. معناميكن یم یشانه خال

. از امام زند یو گردن مهه را م ديآ ی: منديگو یامام زمان را م یدر ارائه چهره، بعض طيافراط و تفر -  ٢

 یگفت: جا ؟یبوس ی. گفت: چرا گردن مرا مديرا بوس یرفت گردن كس یكس کي ...یوجود نيچن کيزمان 

 ميي. هم بگوكشد یاز دم م ديآ یكه م ميكن یدرست م یا افهيق کياز امام زمان  یعني امام زمان است. ريشمش

 نطورياحتضار است كه مه نيغلط است، انتظار. ا ميكاره هست چيو ما ه كند یان مهه كارها را خودش مامام زم
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احتضار است.  ست،يانتظار ن نيدر حال احتضار است. ا دريبم خواهد یكه م يیها مثل آد ميرا دراز كن امنيپا

افضل : «ديگو ینم» افضل أعامل« ميدار ثيحد» انتظار الفرج  یأمت  عاملأ  أفضل«انتظار عمل است نه حالت، 

 ديايآقا ب ميمنتظر شو مينياست كه ما بنش نيحالت ا نيهبرت یعني» افضل حاالت: «گفت یاگر م» حاالت

در خانه  یشام منتظر مهامن هست داست،يپ» افضل أعامل« ميدار ثيحد ست،ين» افضل حاالت«درست كند. 

اگر منتظر مهامن  ،یكن یپاک م یسبز ،یكن یبرنج پاک م ،یكن یپاک م یعدس یشو یبلند م اي ینينش یم كاريب

بزغاله عادل  کي مي. ما اآلن در تقسديآ یكه مصلح نم مياست كه تا ما صالح نشو نيانتظار ا یمعنا یهست

خودمان  یرا برا اش یكن، كباب مي: گوشتش را تقسنديگوسفند به من و شام بدهند و بگو کي م؟يهست

كه  ديايامام زمان ب ميمنتظر هست مييبگو ميتوان ی. آنوقت مميستيبزغاله عادل ن کي ميتقس ما در م؟يدار یبرنم

صالح باشد. منتظر  ديكه منتظر مصلح است با یكس د،ياقامه كند. اگر منتظر او هست نيكره زم یعدالت را رو

 شود. انتظار! ردر آشپزخانه برود دست به كا ديمهامن است با

 :دهيفا یو سؤاالت ب یرضورريترک مباحث غ -  ٣

. امام زمان زن و بچه دارد كند یرا مطرح م یرضور رياست كه مباحث غ نيا سوم مسأله ها وقت یبعض

 نيا ؟یهست لويشام چند ك دي: استاد ببخشديدانشجو بگو کي نكهيما دارد؟ مثل ا یبه زندگ یچه ربط نينه؟ ا اي

 یكيما چه. نداشته باشد به ما چه.  همان زن و بچه داشته باشد بز امام ...سؤال است. وزن استاد چه كار دارد به

گفته شام امام زمان را  ی. چه كسمينيو امام زمان را بب مياست كه چهل شب مجكران برو نيانحراف ا یها از راه

من وقتم را  نكهيامام زمان لطف است اما ا دني. دیو دستورش را عمل كن یامام زمان را بشناس ديشام با د؟ينيبب

 اآلن. كن كار ها زده ليس یچهل روز برا ،یچهل شب مجكران برو نكهيا ی! به جاهكار كنم، ن نيرصف ا

 کي: آقا ما نديگو یم ی. بعضميامام زمان را نجات بده انيعيش مياست كه بتوان نيخدمت به امام زمان ا نيهبرت

 ديدادم. بچه را با صقر کي: آقا ديگو ی، برو دكرت، ماست ضي: آقا بچه شام مرمييگو یم نكهي. مثل اميداد یپول

كه  ستين یزيچ کي لي. مسأله سستين یقرص دادم كاف کيقرص داد و مواظبت كرد كه خوب شود،  نقدريا

و چراغ  چالخيو  يیلباسشو نيو ماش یو شكستن یبخار م،يپتو داد کي ه،ي: متام شد و رفت، مثل جهازمييبگو

باشد  هيپتو و تغذ کي نكهياست طول بكشد. ا نساهلا ممك ليمسأله س نيو متام شد و رفت. ا ميديگاز خر

 .ستين

بنده مخسم را دادم  ؟یگرسنه باش شود یم یخوب مخس را داد م،ي: ما مخسامن را دادنديگو یم یبعض

 کي: من مخس دادم، من يیبگو یتوان یباز هم مردم گرسنه هستند؟ تا شكم گرسنه هست نم نميبب ميتوان یم
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 ديو هم با یكمک كن ديا: هم بديگو ی: كمک كن. مديگو ینم قرآن ...روز حقوقم را دادم. تازه اگر متام كار

با (ح » َحضٌّ ) «٣٤(حاقه/» نيِ كاملِْْس   َطعامِ   یضُّ َعلحيُ َو ال . «هيآ نيكجاست؟ ا ی. كمک مجع كنیكمک مجع كن

پولدار است برو  تيپرسعمو یهرچه، ول اي ها زده ليبه س یه باشممكن است خودت كمک كرد یعنيو ض) 

 و به او بگو: خودش برود بدهد. برادر خانم شام وضعش خوب ريخرده پول از او بگ کي ،نياو بنش یپهلو

در دانشگاه با هم  كوقتيشام  یشام، مهشاگرد قيشام، رف هيشام وضعش خوب است. مهسا یاست. پرسعمو

 یكس اگر ها، زده ليس یبرا یو من هم مهندس، چه كرد یو بگو: آقا جان تو مهندس هستبزن  شيصدا د،يبود

 اش یعرب» بمسلم سيفل«باشد،  تريغ یآه مسلامن را بشنود و ب یزلزله زده، اگر كس زده، ليس ريزده و غ ليس

 ها، مسلامن یآ» نيَ ا َلْلُمْسِلمِ ي: «ديرا گوش بدهد و بگو یانسان یكه صدا یكس» َرُجال  َسِمعَ   َو َمنْ «هم بخوانم. 

در ما هم  ديآ یو زلزله م ديآ یم ليس اگر) ١٦٤ ص ،٢ ج ،یافكال( »بُِمْسلِمٍ  َس يَفلَ « ندهد، را جوابش »بْهُ جيِ  َفَلمْ «

ْرُض اْألَ   إِذا ُزْلِزَلِت «است،  نيزم یزلزله برا کي م،يما دو تا زلزله دار افتد، یزلزله راه م افتد، یراه م ليس

فرو  نشيو د دزلزله ش نيا یعني» اذا زلزلوا یحت. «افتد یما زلزله م ديزلزله هم در عقا کي) ١(زلزله/» ِزْلزاَهلا

 .ميدستورات امام زمان را عمل كن م،ينيامام زمان را بب ميما چهل شب برو نكهيا ی. به جاتخير

 :اطاعت از حرضت، نه مالقات حرضت -  ٤

بافتم و قاب كردم در اتاقم زدم، در  یشميابر یقال یبگو: آقا من عكس شام را رو دتيبه مرجع تقل شام

 یكه عكسش را با قال ستين نيا یبرا دي. مرجع تقلیكرد یخود ی: خوب، كار بديگو یم. اتاقم در ام، كارخانه

بلو درست كن، تا کيخانه خودتان  ؟یرا عمل كرد ديمرجع تقل یفتواها ني. چند تا از اديآنجا بزن یشميابر

. اوريبخر ب یسبز لويتابلو را كنار بگذار، برو دو ك ني: آقا اديخانم من تو را دوست دارم. وارد خانه شو، بگو

كه  گذارند یم یاسم قشنگ کياسمش را  یمنته شود یامحقانه م یكارها کي. ميبه پوستش وا رفت ...یليما خ

عقب  ،یزيزدم و آبرور اديبكنند، من متوجه شدم دست به فر خواستند یم یكار کي كوقتي. دينگو یچيآدم ه

باشد. مثالً سوره قل  یچوب درخت کي یبرا اش كه هر سوره ميچاپ كن یقرآن کي دييايگرد كردند. گفتند: ب

: ميبا چوب عناب باشد. سوره چه با چوب گردو باشد. گفت» انا انزلناه«هو اهللا با چوب انار باشد. سوره 

قرآن را  نيا شود؟ یقرآن چقدر م ني: وزن امياست. گفت رينظ یب ايگفتند: در دن ست؟يرآن چق نيا تيخاص

گفت: در عوض در  خواند؟ یم یرا بكشد؟ بعد چه كس نيا خواهد یم ليكدام جرثق ديجا به جا كن ديبخواه

شده كه ما با چوب  ثبت. قرآن رود یفكر كجا م ی. حرضت عباسشود یم یجهان تي. ثميكن یثبت م ونسكوي

 ميدار هيآ کيخل هستند. قرآن هم  یهم دارند ول نيد ها یباشد. بعض لي. محل و نقلش با جرثقميسيگردو بنو
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دارد.  امنيآمنوا ا» آمنوا نيالذ اهيا اي« ...داِر خل نيرا بخوانم. د اش هيخل است. آ یدارد ول ني: دديگو یكه م

: ديگو یباش. آخر م یرقم نيباش، ا یرقم نيباش، ا یرقم ني: اديگو یم ،یدار امنيتو ا» آمنوا نيالذ اهيا اي«

طرف سواد دارد » ان كنتم َتعِقلون: «ديگو یبه آمنواها م ،یهست عاقل اگر) ١١٨/عمران (آل» ان كنتم تعقلون«

نتظار ا یمعنا ميبدان دي. ما در مورد امام زمان باكند یعقل است تعقل نم یدارد، ب نيادب است. د یب یول

 ست؟يكار چ یمعنا ست؟يچ ديتول یمعنا ست؟يزهد چ ی. معناميدرست معنا كن ديمهه كلامت را با ست؟يچ

مهرس خوب مدركش باال  ست،يمهرس خوب ك مييگو ی. مميدان یمهرس خوب را نم یمعنا ست؟يمهرس خوب ك

داشته  نيداشته باشد، ماش خانهآمده باشد.  ونريب یامنيو پ یاز قرارداد گريباشد و د یباشد. استخدامش رسم

: مهرس ميچه. ما گفت یعني ميدياست كه كلمه مهرس خوب را نفهم نيا خاطر به ها از طالق یاريبس نيباشد، ا

بعد  ميكن یخوشم آمد ازدواج م پشياز ت تلفن! ،نياست كه خوراک، پوشاک، مسكن، خانه، ماش نيخوب ا

. مهرس شود یم دهيجاها به طالق كش یليو خ شود یو نوق رشوع م نق. خورد یاخالقش به ما نم نيا ميفهم یم

باشد.  وتايتو ايبنز باشد  ايباشد  پايسا ايپژو باشد  ايباشد  انيژ نامنيكه هردو ماش ستين نيا شيخوب معنا

چون  .خورد ینه به ما نم كنند یفكر م یبه هم بخورد. گاه ها نيماش نه بخورد هم به ها اخالق ديمهرس خوب با

. ستيمدرک ن یمهرس من دكرت باشد. تا فرهنگ به ما بخورد. فرهنگ معنا ديهستم و با سانسيمن فوق ل

. مراجع خورد یسوادشان به هم نم ها یلي. خخورد یو اخالقشان به هم نم خورد یمدركشان به هم م ها یليخ

 یزندگ شان با خانواده ال. صد سميرساغ ندار ٨٥كمرت از  ی، مراجع١٠٠هست تا  ٨٥ نيسنشان ب ديتقل

نود سال  ديتقل مرجع ...صد سال زن و شوهر هستند. آنوقت فرهنگشان هم به هم ن،يريش یو زندگ كنند یم

 یهفتاد سال فاصله علم یعنيدرس خوانده و خانمش پنج سال درس خوانده و ده سال درس خوانده است. 

 .خورد یاخالقشان به هم نم یدارد ول یسن فاصلهسال، دو سال  کيآقا  نياست. ا نيريش شان یدارند و زندگ

 نيا شي. انتظار امام زمان معناستين یكاريب شيانتظار امام زمان معنا ست،يلغات درست ن صيتشخ

 .ميكن یرقم نيا یها زن و بچه دارد و خودمان را مشغول بحث مينيكه بب ستين

 :یوقت ظهور، از انحرافات مباحث مهدو ينيتع -  ٥

 كند یظهور م ی: امام زمان كنديگو یكه م یكسان» كذب الوقاتون« ميدار اتيوقت است. روا ينيتع یكي

 یاهللا فاضل لنكران تيخدا رمحت كند آ ...تواند ینم چكسيباشد. ه خواهد یهركس م ند،يگو یدروغ م نهايا

 نيا د،يآ یم ليس .ديايگر بي. ممكن است پنج هزار سال دديايب گري: ممكن است امام زمان هفته دگفت یرا، م

: نديگو یم نكهيمراد از ا ميده یم قي. تطبآورد یم فيروزها امام زمان ترش نيعالمت ظهور است، مه ليس
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گفت: امروز روز  ديكالغ د یكس کي ميبچه بود م،ياست. ما كاشان بود نيا یاست. مراد از فالن یدجال، فالن

 ...ميده یم قيچه؟ تطب گريدارد؟ د یچه ربط ني. آخر اكند یكالغ غار غار م نياست. ا یبد

زندان هستند. صبح از خواب بلند  ميدروغگو هستند. ما اآلن چند تا امام زمان دار انيمدع ها یبعض

: پرس نديگو یم ی: خودم امام زمان هستم. بعضنديگو یم ها ی: من امام زمان هستم. بعضديگو یو م شود یم

: زن امام زمان ديگو یم ینآمد گفت: فال یكس کي: زن امام زمان هستم. نديگو یم ها یامام زمان هستم. بعض

كه  دهد یاجازه نم تشري. گفتند: چرا؟ گفتم: امام زمان غديكن یمردها زندان نيو ب ديريرا بگ نيهستم. گفتم: ا

 : ظهور كرد! (خنده حضار)دييگو یخانمش را نجات بدهد، م ديآ یمردها زندان باشد. م نيخانمش در ب

حتًام  ديگو یكه م یو آن كس ديگو ی. اصالً آنكه رابطه دارد نمميار: ما با امام زمان رابطه دنديگو یم یبعض

 خدمت شام عرض كنم. دياست كه با یمسائل نهايرابطه ندارد. ا

مشت هستند. ما امام زمان  کيهم  ني. اميكار به مراجع ندار م،ي: امام زمان را قبول دارنديگو یم یبعض

را قبول نكند خودش را هم قبول  بشيكه نا یآن كس م،يده یرا قربانش بروم اما گوش به حرف مراجع نم

را رد  بينا مسلم كه ها . مهانندبود. رفت كوفه مردم كوفه مسلم را قبول نكرد نيامام حس بي. مسلم ناكند ینم

 دزدد، یكه مرغ م یآن كس دزدد، یمرغ م دزدد یختم مرغ م ین كسكردند، كربال آمدند خود امام را كشتند. آ

. از ختم مرغ كند یفرق نم ی. دزددزدد یم اينفت را در در یكشت دزدد، یم نيكه ماش ی. آن كسدزدد یم نيماش

 است كه تذكر آن الزم است. ینها مسائلي. ارسد یم یبه كشت شود یرشوع م

» اْألََمُد َفَقَسْت ُقُلوُهبُمْ   ِهمُ يَعلَ   َفطاَل « ديطول كش یدر دوره آخر الزمان سخت است، چون وقت یدار نيد

 ¨ كه اآلن در مورد امام زمان یا فهيو لذا ما آن وظ آورد یم یسنگدل ديكه طول كش یزيچ کي) ١٦/دي(حد

با سه  هيفق کي ستم،يمن ن یامام فرمود: وقت. ميكن کبه امام را در ازي. نمياست كه امام را بشناس نيا م،يدار

 ني. اديكن دايرا پ نيا د،يهوس، مراجع تقل یهوس، جمتهد عادل ب یعادل و ب هيفق ،یهيرشط، نه هر فق

نه عادل  م،يهست هياست. نه فق یليخ زمان امام با مان آدم به امام زمان است. چون ما كه فاصله نيكرتينزد

قربان آن  دي: عنديگو یم ميكن یهم كه م یقربان کي یما دنبال هوس است. ما حت یاز كارها یاريو بس ميهست

بده چون  یرا به فالن نيبده چون دوستش دارم، ا یتكه را به فالن ني: اديگو یباز م كشد یكه گوسفند م یكس

را  شيآقا نچو خوانم یمسجد نامز نم نيرا دوست دارم. ا شيمسجد چون آقا نيا ميدوستش ندارم. برو

را  نهاي. اديآ یو كجا خوشم نم ديآ یهم كجا خوشم م یدر نامز مجاعت و در قربان یما حت یعنيدوست ندارم. 

 .ديكنار بگذار
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 :حرضت بيبه نا ¨پرداخت سهم امام  -  ٦

 ستي: آقا الزم نديگو یاست. م نيما ا فهيهوس، وظ یعادل ب هيفق رسد یكه دستتان به امامتان نم یزمان

مخس  نيا یريبا اجازه بده. چون اگر اجازه نگ یده ی: مخست را خودت منديگو ی. مدهم یمن مخسم را خودم م

. مخس شناسم یرا م هاري: خودم فقديگو ی. میبده بشيبه نا اي یبه امام زمان بده ديبا ايامام زمان است  یبرا

كه صد سال  دهد یم صيرا او تشخ نياست. د نيد یبرا یفقراست و باق یقسمت برا کي. ستيفقرا ن یبرا

 است در حوزه بوده است.

: حاج آقا ما نديگو یو م نديآ یرساغ من م ی. چون گاهستيمسجد ن نجاي: آقا ادييگو یم یوقت

در  نيده تا ماش ی:روزميگو یباشد كه پدرم بوده است. م يیدر روستا یمنته ميمسجد بساز کي ميخواه یم

 اديبساز كه مسافر ز يیكجايمسجد را  نيا شود، یرد م نيپانصد تا ماش ی. فالن جاده ساعترود یفالن روستا م

 یبرا نيباشد. خوب ا ام یدر ده پدر خواهم ی: نه، من مديگو یم. بخوانند نامز ها در جاده ستنديباشد و با

پدرش را زنده كند و اسمش را زنده  خواهد ینامز را زنده كند؟ م ايپدرش را زنده كند  خواهد یم نيخداست؟ ا

 ...: اِ ديگو یكن. منار نباشد، م گريمسجد د کيمنارش را رصف  ل: آقا پومييگو یم سازد، یكند. بعد مسجد م

باال  ی: منار بلند را كسمييگو ینباشد. م یبلند نيبه ا یاسالم یدر مجهور ديبا منار گفتم مهندس به من

 را امام دستخط من ...مسجدم در خواهم ی: نه، من مديگو ی. مفهمند ینم تر ينيپا ی. باال هم داد بزنرود ینم

 کي ميآنوقت ما رفت نات،يتزئ چگونهيبزرگ و حمكم باشد. بدون ه ديهتران با ی. امام نوشته بود: مصالدميد

 فروشند، ی. لپه مخوانند یچند هفته م یو نامز سال كنند یم یدرونش مهه كار م،يبساز ناتيبا تزئ یمصال

 یفقط نامزش سال شود یم تهدرونش فروخ زيهتران مهه چ یمصال ...ک،يچرم، پالست شگاهينام ،یقال شگاهينام

 یب انهيقوس بسازم كه در خاورم نيا نجايا خواهم یمهندس گفت: م نكهيا یبرا نات،يچند جلسه است. تزئ

 م،يبساز ميخواه یرفت نامزخانه م ادمانياصالً  انه،يدر خاورم یگچ بر نيا انه،يدر خاورم هيپا نياست. ا رينظ

 .ميكرد ی. قاطميساز یم انهيخاورم یبرا

امام باقر(خنده حضار)  یخرده نگاه كرد و گفت: ا کيكرد.  یدر حرم امام رضا آمد و قاط یكس کي

م زمان رساغ اما ؟یكن یظهور م یابالفضل افتاد. بعد گفت: ك ادي! ات قلم شده یها بعد گفت: قربان دست

. ميكرد ی) ما قاطار(خنده حض ؟یشد یامام اول م ديتو با یطال تو چطور هشتم شد نيرفت. بعد گفت: با ا

 .كنند یم یقاط یبزرگان ما گاه
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 کي. وقت غذا شد ميبود گريد یبود، ما در قسمت گريبنده خدا در خانه د م،يرفت یبزرگ کيخانه  ما

چه؟  یعني یگفت: ه ...یگفتم: ه د؟يآورد گفت: غذا خورد فيو بردند. ترش ميديآوردند و ما رس كش یسوپ

! (خنده ميخورد یبا نان م یگفت یما مهان بود. گفتم: خوب م ی. گفت: غذاميديگفتم: سوپ بود رس كش

. گفتم: ميكن ادهيرا پ یكه زهد اسالم ميسوپ قبل از پلو است. گفت: ما انقالب كرد نيا ميحضار) ما فكر كرد

 ینان خال یحرضت عل یديبود. اگر شن یبخل اسالم نيبه مهامنت نده. ا یعنيخودت نخور نه  یعنيد زه

. در ساختن مسجد، مرصف ميكرد ی. قاطداد یمن یو به مهامنش نان خال خورد یم یخودش نان خال خورد، یم

آورده است.  ديجد نيد کي: نديگو یمردم م كند یكاغذ، دارو، لباس، نامز مجاعت، لذا امام زمان كه ظهور م

 كردند، اش و تكه تكه دنديرا چنان بر نيعوض شده كه انسان، گفت: امام حس یما به قدر یچون مهه كارها

عوض شد. البته بال  نيامام حس یعني ؟یتو برادر من هست »هيأ أنت اخ: «گفتآمد  یكرب نبيز دست، و گوش

 . (صلوات حضار)ديبفرست ی. صلواتهيتشب

 :یدر اّمت اسالمامام، پ -  ٧

. ميداشته باش یرابطه عاطف -  ٣ دياطاعت از مرجع تقل -  ٢شناخت  -  ١ما در مورد امام زمان؛  فهيوظ

) ٧٨(حج/»  ميإِْبراهِ   مْ كيِملََّة َأبِ . «ميپدر شام هست یمن و عل» أبوا هذه االمه ٌی أنا و عل«امام پدر ماست. 

امام زمان، آمده بود  ی. امينخواه ودمانخ یامام پدر ماست، امام را برا ميپدر شامست. بدان ميحرضت ابراه

به  ني! چنايبه درک ن ی. باسمه تعالميآ یمجكران نم گريد ايحاجتم را بده  ايامام زمان،  ی: اگفت یمجكران، م

: نديگو یم یعضب دم،يگوش بده. من خودم شن ميگو ینوكر من باش و هرچه م ايكه  داد یم امتوميامام زمان اولت

 ايب یكن يیخدا یستيبلد ن اي: خداگفت یم یكينوكر من باش!  ايب یعنيكن.  نيچن یهست ااگر تو خد ا،يخدا

 .ميخواه یخودمان م یامام را برا ميشو یكه متوسل م يیبدهم. (خنده حضار) آنجا ادتي

گوش  م،يگو یبه من گفت: حاج آقا من هرچه به امام رضا م یدخرت خانم رفتم یحرم امام رضا م در

گوش  دي! هرچه امام رضا گفت تو بایكرد ینوكر تو؟ قاط ايامام رضا امام توست  یدي. گفتم نفهمدهد ینم

خودمان را  ديمهه دعاها مستجاب شود. ما با ستيگوش بدهد؟ بنا ن ديامام رضا با یهرچه تو گفت اي یبده

 كوه: گفتند ها بچه در امتحان کيبا دعا درست كند.  خواست یبعد م گفت، یغلط م یكس کي. مياصالح كن

كوه  اياطلس، مراغه است. غلط نوشته بود. بعد خانه آمد گفت: خدا انوسياست. اق شابوريگفت: ن ا،يامليه

گفت: غلط گفتم، حاال  ؟يیگو ی. مادرش گفت: چه مذاراطلس را مراغه بگ انوسيبگذار. اق شابوريرا ن ايامليه
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 ديخودمان را درست كند. ما با یها غلط نكهيا یبرا ميخواه یدرستش كن. ما امام را نم ميگو یبه خدا م

 .كند یو خوب هم كمک م كند یامام هم به ما كمک م م،يخودمان را درست كن

ا، مشكالت ه زده زلزله ها، زده ليمشكالت س ،یاسالم یمجهور ،یمهه مشكالت امت اسالم ايخدا

متام مشكالت فرد و جامعه ما را برطرف بفرما. رفتار و  ،یامريب مشكل انقالب، مشكل مرز، مشكل ها، جوان

 باشد. یگفتار ما را آنگونه قرار بده كه از اآلن تا ابد قلب امام زمان از ما راض

 و رمحة اهللا و بركاته كميعل والسالم


