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 ¨درباره امام زمان  التيمتث

 ١٣٩٣هبمن  ٢پنجشنبه، 

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

راجع  يیها مثل ميها حرف یكه ماه آغاز امامت امام دوازدهم هست من البال االول عيمناسبت ماه رب به

 یزهاياز چ یليباالست و خ لمياست كه قدرت متث نيكه خدا به من كرده ا یبه امام زمان زدم. چون از الطاف

 مثل زده است. اديخدا هم در قرآن ز . خودكنم یمثل حل م کيمشكل را با 

درآوردند و به من دادند و گفتند: شام  وتريما از كامپ یها كه راجع به امام زمان زدم را از نوشته يیها مثل

 من و كردند جزوه و درآوردند را ها مثل نيزدم. اما ا یبه وقت يیجا در كدام هر را ها مثل ني. ایزد را ها مثل نيا

 .ميمردم بگو یاست برا یخوب زيچ نيا گفتم

 :اتيدر قرآن و روا ليمتث گاهيجا -  ١

. كند یمثل، معقول را ملموس م یزيقرآن حدود چهل بار كلمه مثل به كار رفته شده است. در هر چ در

است كه بارش  یمثل االغ عمل ی: دانشمند بيی. مثالً اگر بگوكند یرا باز م دهيچي. پكند یم کيدور را نزد

هست.  اي. كتاب در مهه دنسته ايباشد. االغ در مهه دن دهيچيكه پ ستين یزي! چفهمند یكتاب باشد. مهه م

 است كه به علمش عمل نكند. یكه كتاب بارش باشد مثل با سواد یاالغ

: چند ديگو یوجبش باشد، نم ی: آب كر چند َوجب! هركسديگو یم است. مثالً  نطوريهم مه ارهايمع

چقدر صورتم را  د،ي. نامز صبح هنگام طلوع، غروب خورشاورمي: مرت از كجا بيیكه حاال بگو مرت یسانت

كجاست.  داند یم یهركس ده،ييكه مو رو نجاي: از اديگو ی: چند سانت در چند سانت! مديگو ی. نمميبشو

است. روزه  ديفردا ع ،یديماه را د م؟يريشصت و انگشت وسط! چه وقت روزه بگ نيعرضش چقدر است؟ ب

 است. یعياسالم عموماً طب یها مالک یعني »هيو افطر للرؤ هيصم للرؤ«ماه رمضان است.  یديماه را د ،رينگ

: به اندازه پرتاب دو سنگ، دو سنگ را كه پرتاب ديگو یم م؟يدار ممياگر آب نبود حق ت ميراه برو چقدر

 یها مثل یلي. خیكن مميت یآب نبود، حق دار یاز چهار طرف دو پرتاب، به اندازه دو پرتاب اگر رفت ،یكن یم

 آخوند اگر ها مثل یبعض. فهمد یدان نباشد، نم کيزيكه اگر ف زند یمثل م کي آدم ها وقت یگاه …ملموس

. فهمد یدانشجو نم ريغ. است مثل دانشگاه در ها مثل یآخوندهاست. بعض یاي. فقط در دنفهمد ینم نباشد

چرا قرآن  ميسال گناه كرد ی: ما سنديگو یمرصف هم ندارد. م خياست و تار یو فطر یعيقرآن طب یها مثل
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چرا  م،يكردسال گناه  ٥٠ م،يسال گناه كرد ی. ما سدي) تا ابد بسوز٥٧(نساء/» هايَن فيخالِد: «ديگو یم

حلظه با چاقو در چشمت بزن تا ابد كور  کي. شام كند یمثل مشكل را حل م کي؟ »هايَن فيخالِد: «ديگو یم

حلظه  کيانسان با  شود یم یعنيتا آخر عمر است.  یكور ،یزن یاست. چاقو م هيثان کي. گناه شام یهست

 شود. ريخالف تا ابد پاگ

. باطل مثل كف رود یم نياز ب یاست ول نيبه آب و كف آب. كف باالنش زند یحق و باطل را مثل م مثالً 

است و  ی. باطل موجشود یم ديتول زي. از آب مهه چشود ینم ديتول یزياست، حق مثل آب است. از كف چ

از بچه سه ساله تا  ست؟يو آب هم ن ستياست كه كف ن ايدن یجلوه دارد. حق و باطل مثل كف است. كجا

 مثل خوردن گوشت مرده است. بتي. غفهمد یهم م یاهللا العظم تياه و آپروفسور دانشگ

 ها حرف نيگفتم: واهللا من ا زد یم يیها حرف کياستاد متام بود مهامن ما بود.  ،یپروفسور کي شبيپر

بگو:  ،یهم كرد یرا نف یزيچ کي: اگر ديگو یم نايس یكرد. بوعل شود یهم نم یآن نف یجا یول ستمين بلد را

طول سه وجب و  م،يسه وجب و ن ب: آديگو ی. مثالً مميفهم یرا نم زهاياز چ یلي. خستي. نگو نفهمم یمن نم

بود، كر است. كر كه شد دستت را  ميطول و عرض و عمقش سه وجب و ن …ميعرض سه وجب و ن م،ين

 ني. خوب اشود ینجس م و آب هم شود یپاک هم نم ،ی. اما اگر كرد نبود دستت را بزنشود یپاک م یريبگ

وزن و حجم  نيا یعني شود؟ یم مهيب ديرس كهمقدار  نياست. آب چرا به ا یپزشك یايدر دن یبحث علم کي

مقدار را  نياست. ا ريپذ بيآس گريخرده كم شود د کي. شود یم مهيب ديكه رس نجايآب چطور است كه به ا

ما هنوز ثابت نشده  یبرا یول هست ها در رساله یزيچ کي ني! اشود ی. نجس نمكنند یم دايپ تيمصون گريد

 .ستيبلد ن چكسياست. ه

. در شود یم گريآب طور د یها مولكول یزن یبه آب حرف حق م ی: وقتديگو یم یحمقق ژاپن کي اآلن

فوالد حرف  یرو یكرده كه اگر حت قيخانم حتق نيبود. ا ريوز یبود كه پدرش هم چند سال یخانم رانيخود ا

 بر فوالد اثر دارد. یحق و باطل بزن

 :یقرآن اتيدر آ قيلزوم دقت عم -  ٢

امواِت  ی ما فِ َسبََّح هللاِ . «نديگو یم حيتسب ی: كل هستديگو یم قرآن » اْألَْرضِ  یَو ما ف« )١(حرش/» السَّ

 ست؟يچ ها وهيم یبر باق ازشيامت وهيم ازدهي نيدرخت در قرآن برده شده است. ا ازدهي. اسم ستيچ فهمم ینم

. چادر دي) رنگ تار نپوش٦٩(بقره/»  نيالنَّاظِر ُرسُّ َلْوُهنا تَ « د؟يچرا سفارش كردند رنگ روشن بپوش …دانم ینم

مهم  نيكننده نباشد. ا کيخوب است. در خانه، رس كالس، رنگ روشن باشد. رنگ حتر ابانيخ یبرا اهيس
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 کي ها یشش بار، البته خارج تونيدر قرآن آمده است؟ اسم ز كباري ريانج اسم چرا مثالً  …است. چند هزار

دارد كه با چهار تا هشت تا  یو بركات تونيو شش ز ريانج کيبا خوردن  تونيز کي دنكردند كه خور یقيحتق

 نيكره زم ی. متام باسوادهاديذره با سواد هست کي: مهه با سوادها ديگو ی. قرآن مميستيبلد ن یزيندارد. ما چ

 ديي. اگر شام بگوميگو ی. من كلمه آخرش را نمديحفظ باش كنم یاست. فكر م نيا اش هيذره سواد دارند. آ کي

است: مهه دانشمندان  نيا اش ) ترمجه٨٥(ارساء/» اليتُْم ِمَن اْلِعْلِم إِالَّ َقليَو ما ُأوت. «ديحفظ هست شود یمعلوم م

: ديگو ی. خدا در قرآن مشود ی. زن حامله فارغ مميندار ليالتحص ندارند. ما فارغ شرتيذره سواد ب کي نيكره زم

ْمناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلام. «یستين ليحصالت تو هم فارغ غمربيپ علم تو بند به علم خداست، اما  یعني) ٦٥(كهف/» َو َعلَّ

 ليالتحص رسول اهللا تو هم فارغ اي یعني )١١٤(طه/» ِعْلام  یَو ُقْل َربِّ ِزْدن. «یستين ليالتحص باز هم فارغ

 م؟يگذار یم ليالتحص . حاال چطور شد ما اسم خودمان را فارغیستين

كن.  یكن و شاگرد دايپ ها ابانيبود. خدا به او گفت: برو آن عبد صالح را در ب یاولوالعزم غمربيپ یموس

» نا ِمْن َسَفِرنا هذا َنَصبايَلَقْد َلق«كرد و بعد معلوم شد اشتباه رفته است.  یرو ادهيرفت و راه را هم گم كرد و پ

بِعُ «كرد و گفت:  دايحال خرض را پ نيدرآمد. اما در ع یگرد ابانيب نيما از ا ري) پ٦٢(كهف/ »  کَهْل َأتَّ

عقب تو  یده یاجازه م» لِّْمَت ُرْشداَأْن ُتَعلَِّمِن ِممَّا عُ   یَعل. «افتميمن دنبال تو راه ب یده ی) اجازه م٦٦(كهف/

 ن،يتر بده. مثل ساده اديبه من هم  یكه بلد هست يیزهاياز چ یا گوشه ؟یمن بده ادي یزيچ کي افتميراه ب

 یصلوات کياستاد و شاگرد است.  یروش فهامندن برا نيتر دار سابقه ن،يتر ارزان ن،يتر یعموم ن،يتر یفطر

 . (صلوات حضار)ديبفرست

است؟  هيهردو ساخت كل نكهينزد من آمد گفت: چرا ادرار نجس و عرق پاک است. با ا یكس کي كباري

باشد.  هي. حاال بر فرض هردو ساخت كلديبده یپزشك یايرا دن ني. ادانم یاست را نم هيگفتم: من ساخت كل

. هردو شود یمن ليدلاست كه  وانيل کيهردو در  نكهيرشاب باشد. ا وانيل کيآب و  وانيل کيدر  شود یم

 ديخوب است. برو یكيبد و  یكي یباشد. مگر دروغ و دعا هردو ساخت زبان است ول هيساخت كل

مهه  دياست. فرض كن هيهردو ساخت كل ديكه در ادرار و عرق است، حاال فرض كن یمواد دينيو بب شگاهيآزما

حرام. من  یزيچ کيحالل باشد و  یزيچ کيندارد كه  یاست. باز هم اشكال كسانيهم  باتشيمواد و ترك

خال اگر از كنار  ني. مهشود یدماغ عروس باشد، عروس زشت م یخال اگر رو کيمثل زدم و گفتم:  یكوقتي

 ونرياز كجا ب مينياست. تا بب كسانيخال هم  يیايميش باتي. تركشود یم بايعروس ز د،يايب ونريلب عروس ب

حرام  د،ي. اآلن اگر شام صلوات بفرستستيهم ن یكنار لبش. مشكل از ايآمد  ونريدماغش ب یآمده است. از رو
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حممد و آل حممد. بسم اهللا الرمحن  ی: اللهم صل عليیگو یشام م كنم یم یمن سخنران نكهيا یاست چرا. برا

 نيصلوات بفرستند ا نطوريا نديايعده در جلسه ب کي اگر …: اللهم صلدييگو یم شام …بحث امروز م،يالرح

هم  یزيچ کيجلسه مرا به هم بزنند. ممكن است  خواهند یم ستيصلوات ن نيحرام است. چون ا نصلواتشا

 مكان حرام باشد. کيكه مستحب است در 

 :یاجتامع یازهاين نينقش امامان در تأم -  ٣

شرت و  یراه انداختند كه آقا زكات برا يیاميراهپ دارها اسب. بست زكات ها به اسب ريحرضت ام كباري

حكومت  سينقره و كشمش و خرما است. اسب زكات ندارد. فرمود: مگر من رئ و گوسفند و گاو و طال

درهم بدهد. به  کي. هركس اسب دارد ستين یفقرا كاف ی. امسال سهم امام و مخس و زكات براستمين یاسالم

اظم فرمود: امسال مردم امام ك كساليهم كه واجب نبود فرمود: واجب است.  یزيبست. چ اتيمال ها اسب

 ی. حكومت بنكرد یم ريمخس به امام كاظم بدهد، گ رفت ی. چون امام كاظم زندان بود هركس مندهندمخس 

. امام فرمود: مخس را گرفتند یپول آورده است. هركس دور و اطراف حكومت امام بود م ني: اگفت یعباس م

كه پدر شام مخس را  نوشتندد، امام رضا امام شد. نامه ش دي. امام كاظم كه شهديراحت بخور التاني. خدميبخش

 ريكه گ دياست؟ پدرم بخش یدني. فرمود: مگر مخس بخشديشام هم مخس را ببخش ميكن ی. ما خواهش مديبخش

 ها مثل ني. حاال چند مورد از اديبخش شود ی. وگرنه مخس را نمميما مخس را گفت یخاص طيرشا کي. در دينكن

 .ميبزن را

هم  ی. در هستدهد ینخ است كه آن نخ به اسكناس ارزش م کيدر اسكناس  م،ياهللا الرمحن الرح بسم

ندبه  یدر دعا» االرض و السامء نيالسبب املتصل ب نيا«خلق و خالق است.  نياست كه رابط ب ینخ کي

كناس ارزش دارد. نخ اگر باشد اس ني. ایو آسامن هست نيزم نيامام زمان تو رابط ب یجان! ا ی: مهدمييگو یم

اگر  یعني. دهد یاست. اگر نخ اخالص در آن باشد. اگر برق باشد المپ كوچک هم نور م نطوريكارها هم مه

ارزش دارد. اما اگر اخالص نباشد، المپ بزرگ هم اگر وصل به  یبده ريهم به فق الير کياخالص باشد 

سوره هل  کيدادند،  تيب . سه نان را اهلداردالمپ كوچک نور دارد كه المپ بزرگ ن کي یبرق نباشد، گاه

و  یكن یبرنج را وارد م یكشت کي ديكش یاخالص بود. شام چک م اينان دادن  نيا نكهيا یآمد. چرا؟ برا یات

و  ليوك ؟یشهر بشو یشورا یخواست یم ؟یاوريب یرأ یخواست یم اي. اما اخالص بود یكن یمهه را هم نذر م

 تو شلوغ شود. تأيه یخواست ی. میشو ريوز
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 :خداوند به خملوقات ضي، واسطه فݜامامان معصوم  -  ٤

رابط  کيوسط  نيالمپ كوچک وصل كنند ا کيبه  خواهند یم یرا وقت یموتور برق کيدوم:  مثال

بودم،  اهيختته س یزمان شاه پا كباري. مانم یدر كلامت م یم؟گاهيگو ی. ترانس! من درست مخواهد یم

با باتون نداشتم.  ارباتوم؟ در عمرم رسك ايباتون  دميباتون! پرس ايباتون، شک كردم باتوم  سميبنو خواستم یم

 کي. آورم یم كم ها وقت ی. (خنده حضار) حاال من گاهیتا بفهم یچند تا بخور دينفر گفت: حاج آقا با کي

هستند.  ضيسطه ف. واخواهد یالمپ كوچک شود واسطه م کيوصل به  خواست یم یبرق وقت التيتشك

ابوا  یانا و عل« ميندبه دار یاست. در دعا ربانامام پدر مه »قياالمام الوالد الشف«امام را مثل زده به  ثيحد

 مي. من بفهمم فرزند ابراهدهد یم تيخودش به آدم شخص ني. اميامت هست نيپدر ا یمن و عل» هذه االمة

»  ميْم إِْبراهكيِملََّة َأب. « یهست ميپرس ابراه یول ی! تو گرچه پرس پدرت هستی: قرائتديگو یهستم. قرآن م

است، زهرا  هجياست. دخرتها اگر بدانند كه مادرشان خد ميپدر است. پدر تو ابراه ین) أب به مع٧٨(حج/

 یراني. متدن اميداشت نايس یاگر بفهمند ما بوعل رانيا یها بچه …بفهمند پدرش نكهيبا ا كند یفرق م نياست. ا

 د،يايب ابانيبپوشد و در خ یاهنريپ ريز یرا رو یكه حاال هر عكس ستنديخودباخته ن نقدريا ست؟يچ اش سابقه

 فكر كند مثالً روشن فكر شده است. كه بود و چه شد؟

 ها یرانيكرد و هم ا رانيو اسالم. هم اسالم خدمت به ا رانيدارد خدمات متقابل ا یكتاب یمطهر مرحوم

شش كتاب درجه  ها یبودند. سن یرانيا ها یليهم خ ها یسن کيرهربان درجه  یخدمت به اسالم كردند. حت

 یبرا یمرتض دي. سميداشت تيهو م،يگوش هتران! ما متدن داشت رياست. ز نيقزو یدارند. ابن ماجه برا کي

 است. هفتاد هزار جلد كتاب داشته است. شيهزار سال پ یباال

و اذا « ،یداخل محام شد» اذا دخلت احلامم: «ديگو یم شيهزار و چهارصد سال پ تيوامحام در ر كلمه

شده  دايسال است كلمه محام پ ستيهزار و چهارصد سال است. اروپا دو یما برا اتيدر روا» خرجت احلامم

كلمه محام درونش  یغرب یها املعارف رهيبه نام محام در اروپا نبود. دا یزيسال چ ستيقبل از دو یعنياست. 

 یچه كس ی. مهشهرميهست نايس ی. فرزند بوعلمي. انسان بداند امام پدر ما است. فرزند اسالم هستستين

آن منطقه را  یها تيشخص یا هر منطقه یها یستانرياست كه بچه دب نيافتخار است. آرزو من ا ني. اميهست

 نياست كه امام فرمود، من ا یكس یكاشان ضيف ؟ستيك یانكاش ضيف دانند یكاشان م یها بشناسند. مثالً بچه

نوشته كه ما از ورق زدن آن مچ  یكتاب علم یاست كه به قدر یكس یكاشان ضي. گفت: فدميرا از استادم شن
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عالمه  دانند یم زيترب یها است. بچه یچه كس یكاشان ضيف دانند یكاشان نم یها . آنوقت بچهميريگ یدرد م

 شده است. هيتشب پدر به امام. بشناسد را اش الاقل مفاخر شهر و منطقه ديهركس با ت؟اس یچه كس ینيام

است. مثل امام مثل  ی. امام منعكس كننده الطاف اهلكند یمنعكس م یشرتيهرچه بزرگرت باشد نور ب نهييآ

 نيث انجات شده است. موضوع بح یبه كشت هيتشب» النجاة نةيو سف یمصباح اهلد نيان احلس«است.  نهييآ

باندش  ديباشد، با بزرگرت اميراجع به امام زمان(ع) شده است. هرچه هواپ یهاتيو تشب اترياست. چه تعب

وجود داشته باشد. با چهارتا آدم خوب  یكه استعداد عموم كند یامام زمان ظهور م یزمان یعنيبزرگرت باشد. 

 .شود ینم

 :در مبارزه با ظلم و اقامه عدل ¨نقش امام زمان  -  ٥

پر از ظلم و ستم شود.  ايكه دن ديآ یم ی: امام زمان وقتنديگو ی. مديمعنا كن ديتوان یاست م یا مجله کي

 ثي. حدديايپر از ظلم شود و آقا ب ايگناه كند كه دن کي ی. هركسميمهه گناه كن دياست پس با نطوريخوب اگر ا

 كوقتيظلم و ظامل فرق است.  نيظلم شود. ب ازپر از ظامل شود. پر  ايكه دن د،يآ ین مامام زما یوقت ديگو ینم

شوند و دود بكشند.  یگاريمهه س ستيپر از دود شود. الزم ن نجايكه ا ميكن یباز م ی: در سالن را وقتنديگو یم

را  تيو هم كو رانيهم عراق را خراب كند، هم ا اورد،يب نجايكنده درخت ا کينفر مثل صدام  کيممكن است 

در  ی: وقتديگو ی. نمشود یپر از دود م نجايكنده ا کي نيبگذارد؛ با مه نجايكنده ا کي نفر کي یعنيخراب كند. 

كه در سالن هستند مهه  يینهاي: سالن پر از دود شود. نه اديگو یكه مهه اهل دود شوند، م ميكن یرا باز م

 .تقشنگ اس هاريتعب نيا». بعد ما ملئت ظاملا«نه » بعد ما ملئت ظلام«شوند.  یگاريس

 یاسالم ی: مهانطور كه امام در مجهورمييگو یم دهد؟ یم لي: چطور امام زمان حكومت تشكنديگو یم

نه؟  ايفرار كردند  ها ینه؟ طاغوت ايداد  ليامام حكومت تشك یاسالم یدر مجهور ايداد. آ ليحكومت تشك

است نظام ما هم  ی. َمثَل خوبشود یكه آنجا شد؛ آنجا هم م یلينه؟ به مهان دل ايكار آمدند  یرو ها یب اللهحز

مهه گناه  نيا ،یگران ،ی. كم فروشكند یم دادي. آقا در نظام ما هم كه هنوز گناه است. رشوه و گناه بتواند یم

نه مهه مردم عادل  یكه مردم عادل باشند. حكومت اسالم ستيمعنا ن نيبه ا یهنوز هست. حكومت اسالم

 شيخوب است. معنا شيها نيماش یخوب است؛ فالن تعاون تش: فالن پرواز رشكنديگو یم یوقت …هستند

هستند. اما  کي هيهم پا شيها سامل است. راننده شيها نيكه مهه مسافرها خوب هستند، بلكه ماش ستين نيا

چطور  ،یسوار شو یخواه یكه م ینيماش کيهستند. شام  یمسافرها هم آدم حساب كه متام ستين نيا شيمعنا

 اي است نشاط با اش راننده نكهيقراضه. دوم هم ا ايكه نو است  یكن یم نيماش افهينگاه به ق ؟یشو یسوار م
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. بله یشو یهم نو بود سوار م نيراننده خوشت آمد، راننده رس حال بود، ماش پيخواب آلود است. اگر از ت

 ريس یبوخورده و دهانش  ريهم س يیخورده است. جلو ازيپ یكيختمه شكست،  یكي نيممكن است در ماش

 ادهيپ نيماش نياز ا م؟يكن چه باالخره. كرد پرت پرتقال پوست هم او. كرد ادرار اش هم كه بچه ني. ادهد یم

اسالم است و  نشيماش یاسالم یمجهور دارد. ريگ اش راننده ايدارد  ريگ نشيماش اي گريد یها نيماش م؟يشو

شهردار خراب  کيامام مجعه خراب شد،  کيرشوه گرفت، كدخدا بد شد.  یكي حاال. است امام اش راننده

دسته  کيهركدام از مسافرها  نيماش در است ممكن! بله …استاندار کيمعلم،  کي ،ريسف کي ر،يوز کيشد، 

 است. یمثل خوب نياست. ا یسامل است. راننده هم امام است. مقام معظم رهرب نيآب بدهند. اما ماش یگل

 :ݠ ی، مهانند حكومت حرضت عل¨حكومت امام زمان  -  ٦

كند  بتينه! هركس غ شود؟ یكند الل م بتيهركس بخواهد غ یزمان حرضت مهد ديكن یفكر م شام

انسان است.  زهيكه فحش بدهند؟ چرا. غر شوند ینم یعصبان ها نساننه. زمان امام زمان ا برند؟ یزبانش را م

شده بود،  یوانيح کي سوار غمربيهم پ غمربيدارند. زمان خود پ زهيغر هم و دارند شهوت هم. هستند آدم ها آدم

 غمربيخانم آمد با پ کيشده بودند.  وانينفر هم پشت رس او نشسته بود. دو نفره سوار ح کيبود.  یقو وانيح

شد.  هرينشسته بود، به خانم خ غمربيكه پشت پ یجواب او را بدهد، كس خواست یكه م غمربيصحبت كند، پ

كرد. حرضت كاغذ را  ني. مرد كه پشت رسش بود چنكندكرد كه نگاه ن نيدستش بود چن یزيچ کي غمربيپ

 .كند یگناه م دهيچسب غمربيآورد. بابا بدنش به بدن پ ينيپا

است. فرمود: چه كرده است؟ گفتند: در  فيشام در حج ضع ندهيم آمدند. گفتند: نامخدمت اما كوقتي

 کي. گفت: حاال اگر دنديخند یو م گفتند یم یعرب کيبا  یرانيخانم ا نهيمد ايمكه  یها از كوچه یكيحج در 

 تي. گفت: بگذار براشدبا یگفت: اگر قو شود؟ یمن خراب م ندهينام د،يگفت و خند یبا عرب یرانيزن ا

هستم. گفت: مكه بزرگرت  تر ی. گفت: پس من قویگفتند: شام امام هست ام؟ ندهينام ايهستم  رتي. من قوميبگو

مجاران سالن است. گفت: من كه امام هستم زورم  هينيمجاران؟ گفت: مكه شهر است، حس هينيحس اياست 

! حال آنجا ري: تكبديگو ینفر م کيوسط حرف من  ت،اسمجاران هم كوچک  هينياست. حس ام ندهياز نام شرتيب

. خودم ديكن ونشريب ميبا او چه كنم. در رسش بزنم. بگو دانم ی. من نمديگو یم ريتكب ینبود. الك ريتكب یجا

با او چه كنم. آنوقت شام  دانم یمن نم ديگو یم هودهينفر ب کيمجاران  ی هينيحس ی قهر كنم. بابا من در اداره

 ها وقت یگاه د؟ياست كه دار یبگذارد؟ چه توقع یخمف نيمكه دورب یها من در مهه كوچه ندهينام ديرتوقع دا

 اي. شود یغضبشان حذف م زهيمهه مردم غر گريدر حكومت امام زمان د ميكن یاست. فكر م یاديز توقع
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 یمدرسه خوب ه،. مدرسمييگو ی. نظام را مستين ی. منتهشود یفحش بدهد الل م رود یغضب دارند هركس م

بد  دارشيباشد. رسا یگاريخوب است خادمش س شيها هم كه درس یا است. حاال ممكن است مدرسه

خوب است.  شيها استاد و كتابش خوب است. درس یاخالق باشد. آب و برقش مشكل داشته باشد. ول

ده است. گفته: مثل مثل ز کي ثيخود حد كند؟ یاست چطور نظام را اداره م بيغا ی: امام زمان وقتنديگو یم

 ديهم آثارش را دارد. ولو خورش دهد، یهم حرارتش را م دهد، یهم نورش را م یپشت ابر است. ول ديخورش

 .دي. مثل امام زمان به خورشننديرا نب

 :کيدر شب تار ديانتظار طلوع خورش -  ٧

را روشن  ونيزيتلو ريكه د یاني. آقاكند یدرست م ديآ یخودش م مي: ما منتظر امام زمان هستنديگو یم

مگر  یقرائت ینفر گفت: آقا کيرا روشن كردند.  ونيزيتلو چيپ ريكه د ی: كسانگفتم یكردند، من قبالً م

مثل هم  نيچه؟ ا یعني: انتظار مييگو یمثالً م …يیها املثل است. رضب نياست؟ بحث ما ا یچيشام پ ونيزيتلو

و خود  مينيكه كنار بنش ستين نيانتظار ا ی: معناگفت ی. مكرد یصحبت م وياز مرحوم راشد است كه در راد

نشسته  نيخدمتش در ماش یهم در سفر ی. مرحوم مطهرزد یم یدرست كند. آنوقت مثل قشنگ ديايآقا ب

شام منتظر  شود، یاست. گفت: شب كه م یقشنگ ثلم یليكرد و گفت: خ ليجتل یليمثل خ ني. از اميبود

. بلند شو چراغ را ستين یكينشستن در تار شي. انتظار نور معناینينش ینم یكياما در تار یهست ديخورش

بلند شو حل كن. منتظر باش  یديفتنه و فساد را د نيهم باش. حاال كه شام ا ديروشن كن. البته منتظر خورش

ما . در زمستان منتظر گرستين یكينشستن در تار شيمعنا ديكند. اما انتظار خورش ستو در ديايامام زمان هم ب

دارد. در زمستان  یگاز ،یوالر ،یچراغ ،یبخار ی. هركسميو بلرز مينيكه بنش ستين نيا شياما معنا ميهست

اما منتظر  ميكن یتالش م يیروشنا ی. در شب براميگرما. البته منتظر تابستان هم هست یبرا ميكن یتالش م

كه منتظر  ی. كسستين یكاريانتظار ب ی. انتظار است. معناستيانتظار احتضار ن ی. معناميهم هست ديخورش

. گذارند یم زريو در فر كنند یرا رسخ م شان یسبز قبل ماه شش از ها اآلن زن …شود یمهامن است، بلند م

امام زمان را  تواند ی. اآلن جامعه ما مشد یم اشكه منتظر مهامن بود آماده ب ینبود آن كس زريهم كه فر یزمان

خوب است. نه شام  ميجا ونيزي! در تلوايبرو. تانزان ايشام تانزان یقرائت ی: آقانديبه من بگو نديايدرک كند. اگر ب

 ميرا دوست نداشته باش یزيچ کيهرچه گفت گوش بدهند. ما اگر  كند یامام زمان ظهور م یبرو! وقت قايآفر

 ینامز هرچه بخواه دهم، ینم مخس …مگر قانون ديآ یخوشامن نم ني: ما از امييگو ی. مميده یگوش نم

. اما سه سال است با مادرش قهر است. نرفته با خواهر و برادرش ديرو یتا كربال م ادهيپ كوقتي. خوانم یم



)٩( 

 یكه برا يیها مهان قدم یخدا هست یصله رحم كند. بگو: آقا من خوشم آمد كربال بروم. وگرنه اگر تو برا

 ؟یرو یواب دارد. چرا صله رحم نمصله رحم هم ث یثواب دارد، برا نقدريكربال ا ارتيز

 یدارم. ترازو زرگرها ترازو است اما برا یهم مثال خوب نيا ی. من براستين یعقل ما كاف اي: آسؤال

صدها و  یهركس نكهي. اميشد ینم امنيپش نقدري. اگر كامل بود استي. عقل ما كامل نستين یهندوانه كاف

 یامني. پشميشد ینم امنيپش نقدريا ديرس یاست. اگر عقل ما م دهيعقلش نرس یعني شود یم امنيهزارها بار پش

 .ميبه امام دار ازياست كه ن نيبر ا ليدل رسد ی. عقل ما نمرسد یاست كه عقل ما نم نيبر ا ليدل

شكستند، سازمان  ابانيمردم در خ اي ها چراغ را بچه ازدهياست؟ اگر  بي: چرا امام زمان غانديگو یم

امام معصوم را  ازدهيرا شكستند. امام حسن را شكستند.  طالبيبن اب یعل زند؟ یبرق المپ دوازدهم را م

 شود؟ ینم رياست؟ پ ین. چطور امام زمان عمرش طوالكند یخدا وصل نم گريشكستند. المپ دوازدهم را د

كربن  کينان و آب و  کيست و گوشت و پو کيصورمتان هم مو است.  یما مو است. رو ینه! چطور؟ ابرو

ابرو و مژه  باشد. ريرس و صورت متغ یمژه ثابت، مو یابرو ثابت، مو یاست. خدا خواسته مو ژنيو اكس

مو را  کيمو را ثابت نگه دارد،  کي یصورت هردر  تواند یكه م يیاست. مهان خدا ريثابت و رس و صورت متغ

 دارد؟ یو آقا باشد. اشكال ميبرو ميياي. مهه بريمتغ را ها آدم یامام زمان را ثابت نگه دارد و باق تواند یم ،ريمتغ

هستند، عاشق امام زمان  ني. عاشق امام حسكنند یم یبه امام زمان دارند و در عمل كوتاه امنيا ها یبعض

هم عمل و  ها ی. بعضستين یاخالقش اسالم استش،يس دش،ينامزش كو؟ حجابش، خر یهستند ول

داغ  ونريب. از ميخواه یو هم پخته م ميخواه ی. ما هم داغ مستنديظاهرشان خوب است. از درون پخته ن

. پخته هم باشد، ستين ی. اگر داغ باشد و پخته نباشد خوردنمياز درون هم معتقد باش ،ی. انقالبیمحاس م،يباش

. شام شود یخام نم یا هر پخته یول شود یرسد م ی. هم داغ و هم پخته، هر داغستين یرسد باشد باز خوردن

پوست و مغز با هم باشد.  دي. باشود یسبز نم یر. مغز ختمه را بكاشود یسبز نم یاگر پوست ختمه را بكار

 ی. ولستين اهي. چادرم هم سگذارم یهم نم شير روم، ی. مسجد هم نمستمين اكاري: آقا من رنديگو یم یبعض

ممكن  ،يیگو یتو دروغ م مييگو یما نم ،يیرت است. خانم ممكن است تو درست بگوخانم هب نيباطن من از ا

چون باطنم خوب  يیگو یكه باطنت خوب است، ظاهرت را هم خوب كن. چرا م تواست باطن تو هبرت باشد، 

دارد  تيب به ظاهر ندارم. تو كه باطنت خوب است، ظاهرت را هم خوب كن. عشق به اهل یازين گرياست د

 نياملؤمنري. در دلت اعتقاد به امیكه دار امني. اگذارد ینم زهرا فاطمه و حسن امام را اش بچه کياسم  یول

آباد در  یسه هزار تا عل مينيب یم ،یكن یرجوع م املعارف رهيبه دا یبگذار. اآلن وقت یرا عل تيها . اسم بچهیدار
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 نياست. ا رانيآباد در ا یاست. سه هزار عل یعيكشور ش رانياست كه ا نينشان دهنده ا نياست، ا رانيا

دارد. خوب  یفاطمه دارد. برادرم مهد اهرماست. نگو: خو یعل اسم چند و فاطمه اسم چند. دارد اثر ها اسم

 .خواهم ی: برادرم دارد من نميیگو یدارد. چرا آنجا نم ليدارد. برادرت هم موبا چالخيخواهرت هم 

درجه علم و عمل و تقوا  ني. باالترفزايروز به روز بر عمق و معرفت و اخالص و علم و عمل ما ب ايخدا

 و معرفت را به مهه ما مرمحت بفرما.

 كم و رمحة اهللا و بركاتهيعل والسالم


