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 ¨توسل به امام زمان 

 ١٣٩٧خرداد  ٢چهارشنبه، 

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 بعدد ما احاط به علمه نيرب العامل احلمدهللا

 »یالتقو یاهلمن و یباهلد یانطقن یاهل«

و قرآن و  غمربي. هركس در مورد پمينكته بگو کي. ميرا گفت یجلسه در مورد آقا امام زمان مطالب چند

 وانيل کيشام  نكهي. مثل اديگو یكند، فقط علم خودش را م یمعرف تواند ینم نيا زند، یخدا و امامان حرف م

است،  انوسي: آب اقيیبگو یتوان یاست. نم انوسيآب اق ني: ايیو بگو یاندازيب انوسيو در اق یبردار

هبره من است.  ني. بله ارود ینم وانيدر ل انوسيآب گرفته است. آب اق نقدريمن ا واني: ليیبگو یتوان یم

من  یعنيعلم خودمان است.  ميزنيحرف م ݜ قرآن، ائمه اطهار غمرب،يامثال بنده كه در مورد خدا، پ نيبنابرا

 .ميكه ما گفت ستا نيامام ا یعنيسواد دارم. نه  نقدريا

: چند ميبگو ديبا ،ی: چند شبميگو یمن هروقت م …یا چند جلسه م،يصحبت كرد یشب چند

 روز را ها برنامه نيا خواهد یبعد از مرگ ما، م ونيزيتلو كوقتي نكهيا یچرا؟ برا ديدان یم …یا جلسه

كه هم  یا ه: چند جلسميبگو ديشب نبود، اآلن روز است. لذا با: نديگو یم ،ی: چند شبميگو یم بعد. بگذارد

 .روند یم ژهيدعا خط و یباالخره شب مجعه برا نكهيا ليشامل روز باشد و هم شامل شب باشد. امشب به دل

 :است ديتوح نيع  توسل، -  ١

و  حي. در مفاتميدر مورد امام زمان و دعا صحبت كن ميخواه یم روند، یم ژهيدعا خط و یرمضان برا ماه

 یاستغاثه، نامز یعهد، دعا یندبه، دعا یدعاها خمصوص امام زمان است مثل دعا یرس کي گريد یها كتاب

توسالت ما را رشک  نيا ها ی. وهابميبگو ها یمجله با وهاب کي نجايا ستي، بد ن¨ به نام نامز امام زمان ميدار

 اي یرشک است. به جا نيبنابرا د،يشو یاز خدا جدا م ديشو ی: شام كه متوجه به بنده خدا منديگو ی. مدانند یم

رشک است.  د،ياز خدا را صدا بزن ريغ یاهللا! هركس اي: دييابالفضل بگو اي ی. به جاديياهللا بگو اي ديبا نيحس

را  یبا خدا احد یعني) ١٨(جن/» َفال َتْدُعوا َمَع اهللاَِّ َأَحدا«است  نيا هي. آدهند یقرار م زيقرآن هم دستاو هيآ کي

اهللا،  ايرا صدا نزن، فقط بگو:  چكسيرا. با خدا ه یبا خدا احد» مع اهللا«صدا نزن.  یعني» ال تدعوا«صدا نزن. 

 هي. آیغافل شد هيآ نيو از ا یديرا فهم هيآ کيتو  ،یوهاب یاست كه آقا نيحسن نه، جوابش ا ايو  نيحس اي

را نخوان،  یچه شد؟ با خدا احد دي) گرفت٢١٣(شعرا/» َفال َتْدُع َمَع اهللاَِّ إِهلًا آَخر: «ديگو یم گريد یجا گريد
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را به  نيحس م،ييگو یكه م نيحس ايرا به عنوان خدا نخوان. ما  ی: با خدا احدديگو یم گريد یبود. جا هيآ کي

 »!خدا ليسب یقتل ف«بنده خداست.  نيحس م،يخواه یعنوان خدا نم

: ديگو یم كند، یم ريتفس گريد یجا» َفال َتْدُعوا َمَع اهللاَِّ َأَحدا«را صدا نزن،  ی: احدديگو ین ماگر قرآ پس

بنده خدا هستند. حاال  نهاي. اميدان یخدا را خدا نم یاياز اول کي چيرا به عنوان خدا صدا نزن. ما ه یاحد

 …دييرا بگو اش یهستند. فارس زهوشيهم ت ها بزرگ یبزرگرتها، بعض یجوانرتها و برا یامتحان هوش برا

 …را به عنوان خدا صدا نزن ی: با خدا احدديگو یم گريد هيرا صدا نزن. آ ی: با خدا احدديگو یم كجاي

 را ها واسطه نهاي. اديآ یبه ذهنم م گري. دميبرده شد، بگو نهايقرآن. حاال اسم ا هيقرآن در جواب آ هيآ ني! انيآفر

نزد  دي. واسطه هستديشام نزد خدا آبرو دار» عند اهللا اشفع لنا عند اهللا هايوج اي: «مييگو یم مثالً . دانند یم رشک

 نهايرا شفاء بدهد. ا ضيمر نيامام رضا از خدا بخواه ا اي: مييگو یامام رضا شفا بده. م اي: مييگو یخدا، نم

 واسطه هستند.

ْمحنُ   ُهنَ كِس مْ يما : «ديگو یم هيآ کيدر قرآن در مورد پرنده هست.  هيآ دو  اش ) ترمجه١٩(ملک/» إِالَّ الرَّ

 ها پرنده نيا »مسُكُهنيُ ما «امساک و نگه داشتن،  یعني »مسکيُ « دارد، یپرنده را در آسامن نگه نم نياست ا نيا

»  هي بَِجناَح ريُ طِ ي: «ديفرما یم گريد یقرآن جا نيفقط خدا، شد؟ اما مه» اال الرمحن« دارد، ینم نگه آسامن در را

پرنده را  ني: اديگو یم یا هي. آپرد یبا بالش م یعني »ريطي«، »مْ كإِالَّ ُأَمٌم َأْمثالُ   هِ ي بَِجناحَ ريُ طِ ي: «ی) قار٣٨(انعام/

خدا به  یعنيچه؟  یعنينگه داشته است.  شيها پرنده را بال ني: اديفرما یم گريد هيفقط خدا نگه داشته است. آ

 : فقط خدا، واسطه را دارند.ديگو یكه م يیجا پرنده را نگه داشته است. پس مهان نيه بال اواسط

 :¨توجه به خدا، در نامز امام زمان  -  ٢

. هركس نخوانده بداند. داند یمجكران، نامز امام زمان را هركس خوانده كه م ريغ اي. ميرو یمجكران م ما

 اکينعبد و ا اکيا«: صد بار بگو: نديگو ی. مميشو یخدا امام زمان م یدر نامز امام زمان كه توسل به ول

: مييگو یوسط توسل به امام زمان به خدا م م،يشو یهم كه ما متوسل به خملوق م یآنوقت یعنيصد بار،  »نينستع

 اکينعبد، ا اکيا«فقط،  یعني »اکيا. «ميخواه یاز تو كمک مفقط  »نينستع اکيا«فقط تو، » نعبد اکيا«

 ايامام زمان،  اي: مييگو یم ميشو یهم كه متوسل م یاست. مهان وقت ديتوح نيما توسلامن هم ع یعني »نينستع

 مثال بزنم. کيواسطه هستند.  نهاي. اردندا یحجة بن احلسن، آن منافات

هم نشان بدهم. اگر گفتم: من با  دميحرف درست است. كل نيدر را باز كردم، ا ديمن گفتم: با كل اگر

 اياگر گفتم: با دستم در را باز كردم. دروغ است  …دييراست؟ بگو ايدر را باز كردم، دروغ است  ديكل
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را : خدا در ميهم بگو گرهم راست است. ا ني: خودم در را باز كردم، اميراست؟ آن هم راست است. اگر بگو

ندارد.  یمنافات نهايمهه از اوست. ا دميهم درست است. چون خودم و دستم و قدرتم و عقلم و كل نيباز كرد، ا

بنا،  ميمهندس، درست است. بگو مياراده خدا، درست است. بگو ميساخت؟ بگو یصحن را چه كس نيا

در را باز كرد درست است. دستم  ديكردم، كل باز را در هست، ها كه در واسطه یزيچ کي یعنيدرست است. 

من در را باز كرد. خودم در را باز كردم، مهه درست است. ما  یدر را باز كرد، بازو ميها در را باز كرد. انگشت

 .ميگفتند كه خدمت شام بگو یما مجالت تيب . اهلميدار یا ژهيو یدر مورد امام زمان دعاها

 :¨و امامان به امام زمان  امربيتوجه پ -  ٣

 یفرمود: پدرم، مادرم، فدا یدر مورد حرضت مهد غمربي. پدميرا امروز بعد از ظهر د نهايا غمرب،يپ

 یفرمود: مادرم، پدرم، فدا تيطالب در روا یبن اب یعل ،نياملؤمنرياست. ام امدهين ايبه دن ی! هنوز مهدیمهد

 ست؟ي! قصه چیمهد یمادرم فدا ومود: پدر ! امام رضا فریمهد ی! امام باقر فرمود: پدر و مادرم فدایمهد

(بحاراالنوار، » یاتِ ياَم َح يَخلََدْمتُُه أَ «اگر من دستم به امام زمان برسد، »  تُهُ كَو َلْو َأْدرَ « مياز امام صادق دار یثيحد

شام از امام رضا  یبرا د،يدر خانه امام رضا نشست ست؟ي. ماجرا چشوم ی) متام عمر خادم م١٤٨، ص ٥١ج 

بام اصلحت به  فتکياللهم اصلح عبدک خل: «ديگو یدر قنوت نامز ظهر روز مجعه م ݠ رضا امام. ميبگو

. امام رضا در یرا حل كرد اءيكه مشكل انب نطوريمشكل امام زمان را حل كن مه ايخدا» و رسلک ائکيانب

 یعنيقرار بده.  یحرضت مهد ارانيا را جزء امام رض» من انصار یو اجعلن: «ديگو یقنوت نامز روز مجعه م

: پدر و مادرم ديگو یم غمربي! پتي: پدرم فداديگو یم نياملومنريكه ام ستيقصه چ ميديما نفهم شود یمعلوم م

است. نه،  نياملؤمنريكه امام زمان مهمرت از ام ستين نيا یالبته معنا ست؟يمسأله چ ست؟ي. ماجرا چتيفدا

كه پدرانشان هستند مهه مهمرت از حرضت  نهايما، ا امامانو  نيامام حسن و امام حس ،نياملؤمنريام غمرب،يپ

دارد  یكه حرضت مهد یقي. توفدهند یرا توسط نسل پنجم انجام م یكار کي یگاه یبودند. ول یمهد

 یكس کيرا به  یزيچ کي ها وقت یمهم است. چون گاه تينداشتند. موفق غمربيهزار پ١٢٤از  کيچيه

 .دهند یم

با مرحوم پدرم آمدم حرم امام رضا،  كباري. امرزيما را ب یها زنده و ها شب مجعه است، مهه مرده ايخدا

به شام دست داد؟ چه  یگفتم: آقا حال كند، یم هيگر یطور دمينگاه كردم د یكرد. من ه هيگر یليپدر من خ

نگاه به  کيجدم!  یعني بابام،: گفت ینگاه كردم به بابام، پدرم م کيمن شد،  یبرا یتوجه کيشد؟ گفت: 

گفت:  ؟یكرد یا سهيكردم، دمل سوخت. گفتم: چه مقا سهي. مقاینگاه كردم به پرسم كه تو هست کيبابام كردم. 
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. به ديايب شينبود كه حدود صد سال پ یطور اش ی. از كاشان، وضع مالديايبه مشهد ب خواست یمن م یبابا

هشتاد  ادشيمن با كم و ز یآمدند و خرب نكردند و بابا نهاي. اديكن خربم مرا ه ديرو یجتار كاشان گفت: مشهد م

 اميساعت با هواپ کي ،یبابام، تو پرسم هست یبرا نيامام رضا برود. ا ارتيكرد، مرد و نتوانست ز یسال زندگ

شد كه  روممن حم یخدا چقدر امكانات به تو داده، و چقدر بابا كنم ی. نگاه میاز هتران به مشهد آمد یبلند شد

كه من هبرت از پدربزرگم هستم. پدرم از من هبرت است و  ستين نيا شينكرد. حاال معنا ارتيمرد و مشهد ز

ثوابش را آهنا دارند. اوالد  م،يهم بكن یو كار یما به گردن ما حق دارند. ما اگر اجر اكانيپدربزرگم، ن

كه ممكن است  كند یم یكار کي یكس یاهگ یول .دهند یبكند، ثوابش را به پدر و مادرش هم م یهركار

 كار را نكند. نياستادش ا

 امام هستم؟ خادمش عمر آخر تا برسد زمان امام به دستم اگر: فرمودند ها هوش، كدام امام امتحان

امام باقر، امام  ،نياملؤمنريام غمرب،يپ ؟یحرضت مهد یفدا مادرم و پدر: گفتند ما ائمه از تا چند …صادق

مرا  یليشعر خ کي گفتند، یابالفضل شعر م یبرا یكوقتيمجله را گفتند.  نيامام رضا، پنج معصوم ا كاظم،

. چون ابالفضل اند دهيدست علمدار تو بوس اند، دهيكه تو را د یاست. چهار امام نيقرار داد. شعر ا ريحتت تأث

. امام ديدستش را بوس ني. امام حسدي. امام حسن دستش را بوسديدستش را بوس نياملؤمنريآمد، ام ايكه به دن

 است. دهيچهار امام دستش را بوس یول ستين مام. ابالفضل اديسجاد هم دستش را بوس

 اند دهي* دست علمدار تو بوس * * اند دهيكه تو را د یامام چهار

 :به دعا در ماه رمضان هيتوص -  ٤

اظهار عالقه است. ماه رمضان هم  یدعا یمعنا دعا، مورد در …دعا نطوريامام زمان، پدرانشان ا حاال

  مُ كيَعلَ   تَِب ك: «ديگو یروزه آمده است. در مهان صفحه كه م هيدعا كنار آ ی هيوقت دعاست. جالب است آ

ام ك«) ماه رمضان، روزه بر شام واجب شد. ١٨٣(بقره/» امُ يالصِّ   مُ كيَعلَ   تَِب كَن آَمنُوا يا الَّذِ هيَ ا أَ ي: «یقار» امُ يالصِّ 

كه در مورد رمضان است به  هيهم روزه بوده است. بعد از دو سه آ گريد انيدر اد» مْ كَن ِمْن َقبْلِ يالَّذِ  یتَِب َعلَ ك

اِع إِذا َدعانِ  ْعَوةَ دَ ُب يٌب ُأجِ يَقرِ  یَفإِنِّ  یَعنِّ   یِعبادِ  کَو إِذا َسأَلَ : «ديگو یم رسد، یدعا م قرآن  هي) آ١٨٦(بقره/» الدَّ

: ديگو یكه م یا هيبا آ د،ي: دعا بخوانديگو یكه م یا هيآ یعني: اگر مردم از من سؤال كردند، ديگو یاست، م

. مثالً درباره استغفار روند یم ژهيدعا خط و یبرا ها وقت یصفحه هست. بعض کيكنار هم در  د،يريروزه بگ

سحرها آدم  گريد یها دارد. وقت گري) استغفار در سحر مزه د١٨/اتي(ذار»  ْستَْغِفُرونيُهْم  ْسحارِ َو بِاْألَ «

است  ی. پنج تا دو ركعتمينامز شب هم بخوان ميشو یبلند م یسحر یماه رمضان كه به هوا یخواب است. ول
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را گفتم، بازار آزاد  اش یتعاون متينامز شب است، ق کي. كشد یطول م قهيدق ازدهي باً ي. تقریركعت کي ک،يو 

كه تا حاال نخواندند  ی. كسانيیتا العفو بگو صديس ،یاست كه به چهل مؤمن دعا كن نيهم دارد. بازار آزادش ا

 یوقت ميدار گريد هيآ کي. مثل نامز صبح، یركعت کي ک،يو  یحداقل پنج تا دو ركعت ست،يراه دستشان ن

 .»ستغفرونيباالسحار هم « »…ستغفروني«: ديگو یم كند، یافراد را م فيتعر

هم  يیكردم. آهنا تيبه او بگو: من دعا یكن یكه دعا م یبه كس ميهم دار ثياظهار عالقه است. حد دعا

: ديگو یبد باشد، م یبا كس ی. چون ممكن است كسديولو با هم بد بود ديدعا كن د،يدعا كن ديآ یكه به ذهنتان م

بود و جمتهد  ديو هم س بايتقر شيكه هم جمتهد بود، جمتهد پنجاه سال پ يیاز علام یكي. كنم یدعا نم نينه، من به ا

خاطره نقل كرد و  کيمن  یاستاد من بود. برا شانيمن به او ارادت داشتم. ا یليبود و خ ديبود و پدر شه

رفت مكه و  نهاياز ا یكيشاگرد،  ک،يرش ه،يدوست، مهسا ل،يدر فام یقهر بود. گاه یبا فالن یگفت: فالن

آمد  ادشيآمد. تا  ادشيكه با هم دعوا داشتند  قيرف ني. اكرد یدعا م شيبه رفقا اشتد غمرب،يكنار قرب پ نهيمد

به ذهنش  قيدعا كرد، باز آن رف شيها قيرف ی. دوباره برایتا زنده بود ی. حال مرا گرفتكنم یگفت: به تو دعا نم

و  ميبا هم بد بود ايرد. شب به خوابش آمد گفت: من و تو در دنطردش ك نيبه ذهنش آمد و ا یآمد. چند بار ه

 ی. من هیبود غمربينزد پ نهي. اآلن من مردم. دستم كوتاه است، تو مدمي. با هم مسأله داشتميداشت یكت كار

كه به  يیها آدم شود یمعلوم م ني: از اگفت یاستاد ما م نيا ؟یآمدم خودم را به تو نشان دادم، چرا مرا طرد كرد

 …ی. به فالنكنم یدعا م یفالن به …. سوا نكنكند یم امسروحشان دارد الت نديآ یذهن آدم م

. مثالً شام شوديم یونيليشام م یدعا نيكلمه و دوستانش اضافه كن. ا کيرا با  تيها قيرف یحت

و  كايآمر یر گلواستخوان د ل،يعامل در مقابل ارسائ عهيش کي. ديحسن نرص اهللا دعا كن ديبه س ديخواه یم

و دوستانش دهها  یگفت تا …بگو و دوستانش» حسن نرص اهللا دياللهم اغفر س: «دييگو یاست. شام م ليارسائ

 .شودياضافه م ونيليم

 :¨توجه امام زمان  نهيدعا، زم -  ٥

َو إِذا «دارد  هيآ کي. چون قرآن كند یاو هم به ما دعا م ميكن یدعا اظهار عالقه هست. ما كه دعا م در

به شام سالم  یاگر كس یعني» ةٍ يبِتَحِ   تُمْ ييَو إِذا ُح «،»وا بَِأْحَسَن ِمنْها أَْو ُردُّوهايٍة َفحَ يبِتَحِ   تُمْ ييَو إِذا ُح : «یقار»  تُمْ ييُح 

و  كميبگو: سالم عل كم،ي. اگر گفت: سالم علكمي: سالم، شام گرمرت جواب بده و بگو: سالم علفتكرد، گ

 و رمحة اهللا و بركاته! كميو رمحة اهللا، بگو: سالم عل كميرمحة اهللا! اگر گفت: سالم عل
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مهه را گفت. گفت: سمع اهللا  ديد نيو رمحة اهللا و بركاته! ا كميشد گفت: سالم عل یوارد اتاق یكس کي

گفت:  غمربيهم به پ یكس کي. ميندارم بگو یزيچ گريمن د ،یتو تا آخرش را گفت گريملن محده اهللا اكرب! چون د

اگر  یما بگذار. ول یهم برا یزيک چي. یو رمحة اهللا و بركاته، حرضت فرمود: شورش را درآورد كميسالم عل

وا بَِأْحَسَن ِمنْها َأْو يٍة َفحَ يبِتَحِ   تُمْ ييَو إِذا ُح : «ديگو یكه م هيآ نيامام زمان هم طبق ا م،يدعا كن ¨ ما به امام زمان

 یُروا لِ كَو اْش   مْ كرْ كذْ أَ  یُرونِ كَفاذْ : «ديگو یم ميدار هيآ کي. چون در قرآن كند یامام زمان هم به ما دعا م» ُردُّوها

ما است. اگر  اديامام زمان هم  م،يم زمان باشاما ادي. ما كنم یم ادتاني د،يباش ادمي) ١٥٢(بقره/»  ُفُرونكَو ال تَ 

 .ینيبب ري: از عمرت خديگو یامام زمان هم به ما م م،يما حق امام زمان و مخس را داد

در حقش دعا كن.  ی.، زكاتش را گرفتدهد یزكات م رود یكه م یكس نيا غمرب،يپ یكه ا ميقرآن دار هيآ

مْ   ُخْذ ِمنْ « ُرُهْم َو ُتزَ   َأْمواِهلِ  نكهيا غمربيپ یعني »هميصلِّ عل) «١٠٣(توبه/» ِهمْ يِهْم ِهبا َو َصلِّ َعلَ يكَصَدَقًة ُتَطهِّ

مهم است.  یليخ نيآقا صلوات بفرست. (صلوات حضار) ا ني. بر ابفرستبر او درود  غمربيزكات داده، تو پ

 بخل از شود، پاک اش كه مال و نسل و لقمه شود یم لهيزكات وس نيكه ا ريداد، زكاتش را بگزكات  یاگر كس

باشد  ليكه مخس و زكات بدهد، بخل را از خودش دور كرده است. چون بخ ی. آدمكند یم دايپ يیرها

. در قرآن ديدقت كن ميبگو خواهميم یزيچ کيمهم است.  یليخ »هميو صلِّ عل: «ديگو یم د. بعدهد ینم

به آهنا درود بفرست، درود بفرست كه به نامز آمده است. نه! نگفته:  خوانند یكه نامز م يینهاي! اغمربيپ ميندار

كه  يینهايكه مكه رفتند، درود بفرست. به ا نهايبه ا غمربيپ. بفرست درود دارها روزه نيبه ا غمربيروزه گرفتند، پ

كار را  نيكه ا یخانم ايمرد  نينگفته، به ا غمربيبات را خدا به پاز واج کيچيجبهه رفتند، درود بفرست. ه

مْ   ُخْذ ِمنْ : «ديگو یم رسد، یانجام داد، درود بفرست. اما به زكات كه م از مردم كه صدقه و » َصَدَقةً   َأْمواِهلِ

 ها ات و مهه عبادتزك نيفرق ب ني. ایدرود بفرست نهايبر تو واجب است بر ا» ِهمْ يَعلَ  َصلِّ « ،یريگ یم زكات 

به دو  یازيبا معجزه سنگ را هم طال كند. ن تواند ی. امام مميندار شام مخس به كار ما: فرمود رضا امام. است

. صد ميكن یدعا نم نهايدر حق ا تيب ما اهل دهند، یكه مخس نم ی: كسانديگو یم یتو ندارد. ول یمثقال طال

كره  یرو یريهست اگر مردم مخس بدهند فق يیازهاين نقدريتومان را مخس بده. ا ستيتومان داده، خوب ب

 »تُمْ ييَو إِذا ُح . «كند یاو به ما دعا م مي. ما دعا كنماند ینم یباق نيزم

َعاَء بِتَْعجِ كأَ «امام به ما سفارش كرده،  خود ) فرمود: ٩٢/ ص ٥٢(بحاراالنوار/ ج » اْلَفَرِج   لِ يثُِروا الدُّ

بر امام زمان كار مهه امامان بوده است. در خطبه  یشود. دعا کيظهور ما نزد نكهيا یا. برديبه ما دعا كن یليخ
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 »یان اخلاتم االئمه منا القائم املهد یعل«فرمود:  امربير خم پيدر خطبه غد امده،ين ايهنوز امام زمان به دن ريغد

 است. یمسأله مهم نياست. ا یامام از ما هست، نام او قائم است و مهد ني(صلوات حضار) آخر

 :جامعه اميعامل ق امرب،يكتاب خدا و عرتت پ -  ٦

ها يفِ : «ديگو یحركت، شور و نشاط، قرآن ما م یعنياست.  اميما مهه ق نياست كه در د نيجالب ا اصالً 

»  امًا لِلنَّاسيقِ : «ديگو یشامست. در مورد حج م اميكه سبب ق ميدار يیها ) كتاب٣/نهي(ب» َمةٌ يقَ   تٌُب ك

قرآن  هيآ»  اماً لِلنَّاسيقِ « نيحاال ا …یعني»  امًا لِلنَّاسيقِ «، »احلرام تکيللناس و احلج ب اماً يق: «ی) قار٩٧(مائده/

 » لِلنَّاس اماً يقِ « …وصله شود گريد یبه جا ترسم یرا م اش یاست. باق

الةَ يأَقِ : «ديگو یرا م نامز ُموا يأَقِ «اقامه، امام ما قائم، نامز ما  »مواياق«راجع به نامز گفته،  یعني» ُموا الصَّ

الةَ  ساِب   ْومَ يَنُسوا «، »اَمةياْلقِ   ْومَ ي. «امتيق مان، امتيق» الصَّ » َمةيتٌُب قَ ك«. كتاب ما امتي) ق٢٦(ص/» اْحلِ

است كه اهل حركت باشد.  یكس ی. مذهبستيباعث ركود ن نياست، د تباعث حرك نيد یعني) ٣/نهي(ب

امام زمان و تشكر  ادي ی. چابک، آماده باش، عامل، دعا به امام زمان نوعستندين یقرآن یرفته، مذهبوا یها یمذهب

ما مستجاب  یدعا ميمستجاب شود، ما اگر بخواه شيخواسته باشد دعا كند و دعا یاز اوست. اصالً اگر كس

خودت هم پاک  یاه دست ،يیلباس بشو یمثال بزنم، اگر شام رفت ديبگذار …کيبه طور اتومات شود،

خودش هم پاک  یها دست د،يشو یكه با دست لباس م یكس ی. ولو هدفت شستن لباس است. ولشود یم

. شود یفراغتش هم پر م امي. اكند یورزش هم م شود، یهم هضم م شيغذا د،يآ یعرق بدنش هم درم شود، یم

 پاک ات لقمه ديمستجاب شود با تيدعا یهم درونش هست. شام خواسته باش نهايا یغرض او نامز است ول

 حالل را اش مستجاب شود لقمه شيدعا خواهد یهركس م ميدار ثي. حدستياز خودم ن ميدار ثيحد. باشد

 .باشد پاک اش لقمه. كند

 :دعا عامل رشد فرد و جامعه -  ٧

 نهاياد بد، ابا افر ینينش از هم یاز لقمه حرام، دور یاز گناه و دور یدور. دارد اثر ها، با خوب ینينش هم

ٌب يَقرِ  یَفإِنِّ  یَعنِّ  یِعبادِ   کَو إِذا َسأَلَ «خواند  شانيكه ا یا هيآ نيظهور است. دعا رشد است. مه ريحركت در مس

اِع إِذا َدعاِن َفلْ يُأجِ   یعني رشد، »رشدوني) «١٨٦(بقره/»  ْرُشُدونيَلَعلَُّهْم  یْؤِمنُوا بِ يَو لْ  یلِ  بُوايْستَجِ يُب َدْعَوَة الدَّ

 رساند؟ یكجا شام را م ،نيماه رمضان را بب ی. شام دعاهابرد یدعا سبب رشد انسان است. اصالً دعا ما را باال م

كل گرسنه،  ،ريكل فق ،ريكل اس« ،»ضيمر لك اشف اللهم« ها، مهه مرده» اهل القبور الرسور یاللهم ادخل عل«

 ها، لباس یمهرسها مهرس بده. به مهه ب یبه مهه ب »انياللهم اكُس كل عر«، »مهرس یكل جائع، كل تشنه، كل ب
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 را ها مهه برهنه ايخدا »انيعر كل اكُس  اللهم«. است لباس مهرس) ١٨٧/بقره( »مْ كلَ   لِباٌس  ُهنَّ «. بده لباس

: مييبگو ديبه من كن! با یخصوص یدعا کي: نديگو یم یمهرسها، مهرس، بعض یمهه ب یبرا یعني بپوشان،

: به بچه من ديگو یدعا كند، م خواهد یپاک كن. چون حاال هم كه م نيرا از دل ا یمه خصوصكل نيا ايخدا

 وردگارا،: پرنديگو یم ها مداح یبعض كنند؟ یم چه ها مداح یبعض ديديبكن. د نيدعا به ا کيدعا كن. آقا 

 م؟يبر رسمان كن یچه خاك ميزد نهيس یبغل أتي. حاال اگر هامرزيزدند ببخش و ب نهيس أتيه نيكه در ا یكسان

 كند، یم ريكه در روده تنگ هسته انار گ نطوري. مهكند یم ريروده تنگ است كه هسته انار درونش گ نقدريچرا ا

 .دهد یبه ما م شرتيخدا ب ميباش گرانياست. اصالً اگر به فكر د نطوريروح كوچک هم مه

 گردد، یكه وارد اتاق شد، وارد سالن شد، با چشامنش دنبال جا م ی: كسديگو یم ميدر قرآن دار هيآ کي

ُحوا فِ   مْ كلَ   َل يإِذا قِ . «ديو جا بده ديتكان بخور یفور  ني) ا١١(جمادله/» مْ كْفَسِح اهللاَُّ لَ ياملَْجالِِس َفاْفَسُحوا  یَتَفسَّ

. بعد ديو جا بده ديتكان بخور گردد، ی: جا بده، با چشامنش دنبال جا متنداگر به شام گف یعنيقرآن است.  هيآ

ُحوا فِ «، »املجالس یاهللا لكم ف فسحي: «ديگو ینم  شيتو در جملس و در مكان تكان بخور، جا» املَْجالِسِ  یَتَفسَّ

 تكانتو  یزندگ ،ی: تو تكان خوردديگو ی. مدهم یم تيمكان جا کي: من هم در ديگو یبده. بعد نم

شام در  ش،ي. اوالد، زن و بچه، دوستان، برادران، خواهران، گشاشود یرزقت باز م» مْ كْفَسِح اهللاَُّ لَ ي. «خورد یم

: ديگو یبود گفتم. م یفينكته لط نيمهم است، ا یلي. خدهد یم شيگشا زيبده، خداوند در مهه چ شيمكان گشا

علمت را  دهم یم شيگشا زيمن در مهه چ» املجالس یاهللا ف فسحي: «ديگو یبده، بعد نم شيتو در مكان گشا

 . (صلوات حضار)ديبفرست یصلوات کي. دهم یم شيگشا

: ديگو یمثالً م گران،ي: با دميياگر بگو گران،يشد سهم د یخصوص یاگر مثالً دعا ديفكر نكن كوقتي

 ی. منتهشود یخودت هم مستجاب م یدعا ،یاگر به چهل مؤمن دعا كن ميدار ی. حتدينگاه كن گرانينه، به د

تو  یهستم، منته یكميو  لچه یمن دنبال دعا ايخودت، خدا نكهيبسوزد. نه ا شانيكه دلت برا یچهل تا مؤمن

چهل تا را تند  ني. پس من اكنم یرا مستجاب م تي: به چهل مؤمن دعا كن، بعد دعایگفت ،یريگ یگروگان م

 باشد معنا دارد. نياز ا ريچون اگر غ …واقعًا مهه را یعنينباشد.  نطورياست. ا نيغرض من ا یول ميگو یتند م

اگر صاف برود ببوسد  ینفر را ببوسد. منته کي خواهد ی. مشود یوارد م یا جلسه کيكه در  یكس مثل

هدفش آن  یول بوسد یكچل را م نيرد گم كند از دم ا نكهيا یبرا نيا ؟یدي: هان! چه شد مرا بوسنديگو یم

اگر »  ْرُشُدوني َعلَُّهمْ لَ « ،یكرد رشد آنقدر اگر …نباشد كه هدفش یرقم ني: اديگو یاست. م یكميچهل و 

 شام از من) ١٩٥/عمران (آل»  َبْعض  ِمنْ   مْ كَبْعُض « ،یبود كه مردم را هم جزء خودت دانست یا رشدت به اندازه
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خوب به  ،یديرا هم مثل بچه خودت د گرانيباال رفت كه د ی. اگر روحت به قدریهست من از هم شام و هستم

به  گرانيد یبه ناموس تو نگاه نكنند. اگر دوست ندار یدوست دار هك نطوريناموس مردم نگاه نكن. مه

كاله رست بگذارند، خودت هم  یناموست نگاه كنند خوب تو هم به ناموس مردم نگاه نكن. اگر دوست ندار

و دعا  دريگ یآتش م تيذره كرب کيا است، ب ینيبنز گريد نيا ديرس نجايرس مردم كاله نگذار. اگر روح به ا

 یبرا خورد یشام كه تاب م یاز زندگ یاريبس ميدار تياست. روا ی. مشكل ما مشكل درونشود یمستجاب م

باطن  یعنيباطن،  یعني ره،يرسائر، رس ث،يخب یعنيخبث » اخبث رسائركم. «ديدار رياست كه در دلتان گ نيا

 مهم است. یليخ نيشام خراب است. باطنامن خراب است. ا

هم  متشيآمده، جنسش خوب است و ق یوانت کيبگو:  هيمهسا نيزنگ بزن به مه ،یديخر ینيزم بيس

گران بخرد. به من چه؟ بابا  ینيزم بي! نه چشمش كور شود. پرسش كانادا است برود سرينصف است. برو بگ

كه از  نطوري. مهربندب نديايب یكنار كوچه بگذار یاز طبقه سوم برب یخواهيطبقه چهارم است. سطل زباله را م

زباله دارد. من بربم؟ مگر من  سهيهم ك ینييهم، طبقه پا هيمهسا ینيب یم يیآ یطبقه سوم م يیآ یطبقه دوم م

نان  یرو یرا هم برب. م سهيدو تا ك نيا یرو یم ينيپا ینوكرش هستم؟ چشمش كور خودش بربد. بابا تو كه دار

. مادرجان، اآلن برف ميبخر زنريپ نيا ینان هم برا کي خرد،نان ب تواند یاست نم زنريپ کيبگو:  ،یبخر

. بعداً پولش را به من بده. خرم یشام م ینان برا کي یمن روز ،یهوا گرم است. مشكل دار اياست، 

 كارمان ها وقت یگاه ميكن یبخرد. ما نم ديايكانادا هستند، فرانسه هستند. چشمش كور! خودش ب شيها بچه

نسلت  یباش ی. اگر شام آدم خوبندريگ یاحرتام تو را م ،ريتو احرتام بگ» احرتم حترتم: «ديگو یم خورد، یم تاب

) ٧٧(كهف/» اْستَْطَعام َأْهَلها«شدند،  يیو خرض وارد روستا ی: حرضت موسديگو ی. قرآن منديب یم ريهم خ

شدند. گرسنه  يیبودند، وارد روستا غمربيپ او خرض دو ت یموس» ُفوُمهايَض ي اْستَْطَعام َأْهَلها َفَأَبْوا َأنْ : «یقار

را  یا خرابه واريد رفتند یكه م نطوريمه ینان نداد، ول نهايبه ا چكسيروستا ه نيبودند، نان خواستند. از ا

تكه  کي. ميهست غمربي. گفت: ما دو تا پميرا بساز واريد نيا اي. بميكن یعملگ ايگفت: ب یخرض به موس دند،يد

َْذَت َعلَ «گفت؟  یچه كس م؟يمفت كن یبه ما ندادند. حاال كارگر نهايا مينان خواست » ِه َأْجراً يَلْو ِشئَْت َالختَّ

كنار رفت،  ی. آخرش خود موسشود ی. مفت كه نمريمزد بگ» اجراً « یكن يیبنا یخواه ی) اگر هم م٧٧(كهف/

كرد. گفت: حاال  يیبنا يیتنها خرض یاعتبار، ول ني. اول تأمزنم یار نماعتبار نشوم دست به ك نيگفت: تا تأم

مؤمن بوده است، خدا  نيگذاشته است. چون ا واريد نيا ريز یگنج کي یآدم مؤمن کيغرض چه بود؟ گفت: 

بربند.  گرانيگنج لو نرود د نيكن كه ا يیرا بنا واريد نيا ريگفت: ز غمربيبه پ نند،يبب ريخ شيها بچه خواهد یم
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وا  یجمان یرا به كارگر غمربيدو تا پ یعنيگنج برود.  نيبخواند و رساغ ا انامه ر تيتا بچه بزرگ شود و وص

بود.  یآدم صاحل ني) پدر ا٨٢(كهف/» اَن َأُبوُمها صاِحلاً كَو «برساند. چون  ريبه پرسش خ نكهيا یبرا دارد یم

 امديمن ن دنياو د د،يرا باز كن. معامله نكن یا گره کيبده.  یبه فالن یوام کيبده.  ات هينان به مهسا کينرتس 

 یكه به شام ب یكسان ی. حتدي. معامله نكنروم یمن هم نم امد،يمن ن ی. او عروسروم یاو نم دنيو من هم د

 .ديكن یكردند، به آهنا مهر ورز یمهر

 یاري. بسنديب یاعامل ما را مكنم. گرچه هر هفته  یامام زمان فرمود: من شام را فراموش نم ميدار ثيحد

حال امام زمان فرمود: من هر روز به شام دعا  نيع در اما. است ناراحت ما دست از ¨ زمان امام ها از وقت

مهه  كايآمر كا،يآمر نيمه اش نمونه …داد یمن پشت رس شام نبود، دشمن شام را قورت م یو اگر دعا كنم یم

از  اي. مهه دنرانيجز ا كند یطاغوت حكومت م ايمانده است. متام دن شيدر گلو رانيرا قورت داده و ا ايدن

 داده قورت را شام ها من پشت رس شام نبود، دشمن ی. امام زمان فرمود: اگر دعارانيجز ا ترسند، یم كايآمر

 .كنم دعا چند. بودند

چه  ک،ي: لبديگو یخدا م د،يرب گفت ايو ده مرتبه  دياگر دستتان را باال گرفت ميدار ثيحد ايخدا

 ايرب،  ايرب،  ايرب،  ايرب،  ايرب،  ايرب،  ايرب،  اي م،ي. بسم اهللا الرمحن الرحدهم یبه تو م ،یخواه یم

 ارانشيبه حق خود امام زمان و اجدادش و  ايحممد و آل حممد. خدا یرب! اللهم صل عل ايرب،  ايرب، 

درجه معرفت و حمبت و مودت و اطاعت را نسبت به  نيتر یعال خيما و نسل ما را تا آخر تار م،يده یقسمت م

كه  یشجاعت م،يكه حق امام زمان است بده یمرمحت بفرما. سخاوت خيآقا امام زمان به ما و نسل ما تا آخر تار

 هيعل ها بفرما. متام توطئه یاريرا  ارانشيو فداكاران حرضتش قرار بده.  نو ما را از وفادارا مياو بازو باش یبرا

به  یكن یم اضافه ما عمر به هرچه. بفرما نابود را نااهل گران و توطئه یامام زمان خنث هيدر سا نيم و مسلماسال

به گردن ما حق  كس. هرامرزي. اموات ما را بافزايو عقل و علم و عمل و اخالص و عمق و بركت كار ما ب امنيا

 .امرزيدارد را ب

 و رمحة اهللا و بركاته كميعل والسالم


