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 در اسالم تيمهدو گاهيجا

 ١٤/٠٣/٩٤پخش:  تاريخ

 اهللا الرمحن الرحيم بسم

 »انطقني باهلدي و اهلمني التقوي اهلي«

 یكه مربوط به تولد آقا امام زمان(ع) هست بحث را م یامي، ماه شعبان و در آستانه ا٩٤در سال  زانيعز

 قهيدق ستيب کي قه،يدق ٢٨ نيهم هست. بحث من در ا یاسالم یمجهور انگذاريرحلت بن نكهي. بعالوه ادينيب

 .هيفق تيكرد به نام وال یاسالم یهوركه امام در مج یكار نيهم راجع به ا قهيمربوط به آقا امام زمان و چند دق

خواست صحبت  یاستاد دانشگاه ،یمرب ،یطلبه ا ،یكه اگر فرهنگ ميگوش بده یطور را هم بحث

 گيد یبحث ها مثل آبگوشت است. آبگوشت را پا یباشد كه هم گرفتنش آسان باشد، بعض کيكند، كالس

 یاست، هم پا یبحث ها مغز بادام ی. بعضزدير یشود و م ی. رسد مستين یصادرات یشود خورد ول یم

 یبحث امروز مغز بادام نيكردم ا یصادر كرد. من سع ايشود به آن طرف دن یشود خورد و هم م یم رختد

 .ميداشته باش یشناخت هبرت ديما است و ما با یباشد، چون امام زمان امام ح

 . (صلوات حضار)ديبفرست یاش صلوات یسالمت یبرا

 :امامت، تداوم راه رسالت -  ١

خدا را نشناخته است.  نينفرستاده است. ا غمربي: خدا پديبگو ی: اگر كسديگو یم ميدار هيآ کي قرآن

 چيرود تا هندوانه شود. ه یختمه هندوانه م کي. ما را خلق كرد و رها كرد. ستين ميخدا حك یعنيچه؟  یعني

در حركت است. آنوقت  یهست نيُكرات، كل ا نيرود تا خربزه شود. ا یختمه خربزه م کيشود.  ینم امنيپش

و  ی: خداوند رهرب آسامندياگر بگو یكرده و رهرب هم نفرستاده است. كس جيانسان را خدا رها كرده و گ

برش را خدا رها  نيكند. ا ی. گله گوسفند را چوپان رها نمستين ميخدا حك یعني نينفرستاده است، ا غمربيپ

 ست؟ياش چ هيها و حسادت ها؟ آ نهيحب و بغض ها و ك لف،خمت زيخمتلف، غرا یها قهيهم با سل نيكرد؟ ا

كه  يیآهنا ؟یچه كسان» َحقَّ َقْدِرهِ «دانند.  یقدر خدا را نم یعني) ٩١(انعام/» َوَما َقَدُروا اهللاَ : «ديگو یقرآن م

ءٍ . «تنازل نكرده اس یخدا بر برش وح یعني»  َعَىلٰ َبَرشٍ إِْذ َقاُلوا َما أَنَزَل اهللاُ « گفتند: قرآن است.  هيآ نيا» مِّن َيشْ

 یعنيچه؟ َانَزَل  یعنيچه؟ حق قدر  یعنيقدر  م،يدان ی. ما كه مفهمند یم هم ها فارس یاست ول یگرچه عرب

. ميگذار یكنارش م ستين معلوم كه ها كلمه یپنج، شش كلمه معلوم است. باق هيآ نيچه؟ در ا یعنيچه؟ برش 

. پس ديآفر غمربيبرش را بدون پ یعنيقرار نداد.  یوح یول د،يگفتند: خدا آفر كه يیقدر خدا را نشناختند، آهنا
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. ميآمد غمربيهم فرستاده است. حاال رس پ غمربي: خداوند، پمييبگو ديبا م،يخدا را بشناس مياگر خواسته باش

او باشد.  نيجانشطالب  یبن اب یعل نكهي. مگر استيهم كامل ن غمربي: رسالت پديگو یدارد م گريد ی هيقرآن آ

وجود  ی. پس رشط خداشناسستيكامل ن نشيهست. اما د غمربينبود، پ یاگر عل» اكملت لكم«بود،  یعلاگر 

اْليَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم : «ديگو یقرآن م نكهيا ليوجود امام است. چرا؟ به دل امربياست. رشط تكامل پ امربيپ

كامل  نينبود، د یكه عل روزيتا د یعنيرا كامل كردم.  نيخم است، امروز د ري) امروز كه غد٣(مائده/» ِدينَُكمْ 

 هم مورد دوم. نيامام است. ا غمرب،ياست. رشط پ غمربيپ ،ینبود. تا حاال چه گفتم؟ رشط خداشناس

 :̈ غلبه اسالم بر جهان در دوران امام زمان -  ٢

كامل  ني! چطور؟ دیت مهدكامل با حرض نيمربوط به آمدن امام زمان است. د نيظهور و بروز د -  ٣

يِن ُكلِّهِ : «ديگو یاست. چون قرآن م یكه خوب خواسته باشد جلوه كند با حرضت مهد  »لِيُظِْهَرُه َعَىل الدِّ

را نگرفته  نيرا خواهد گرفت. تا بحال كه كره زم نيزم ی اسالم كره یعنيقرآن است.  هيهم آ ني) ا٣٣(توبه/

 .دييو نصفش را شام بگو مي. نصفش را من بگودريرا بگ نيالم كره زمكه اس ميباش یمنتظر روز دياست. با

است كه بعد  نيكامل ا غمربيپ رشط …مردم یاست كه خدا مردم را رها نكند. برا نيا یخداشناس رشط

به نام  یاست كه شخص نيو امام اهدافشان برسند، ا غمربيپ نيا نكهياز خودش مردم را رها نكند. رشط ا

يِن ُكلِّهِ «ظهور كند، او كه آمد  یحرضت مهد  مهه به هم وصل است. نهايا دينيپس بب». لِيُْظِهَرُه َعَىل الدِّ

ِذيَن آَمنُواَوَعَد اهللاُ«هم وعده داده است.  خدا » َليَْستَْخِلَفنَُّهْم ِيف اْألَْرضِ «وعده داده كه  نيخدا به مؤمن»  الَّ

 ينيباال برود و پا ليبرود. ارسائ ينيباال برود و پا كايآمر. هاست امنمسل اريدر اخت نيكره زم تيري) مد٥٥(نور/

جهان  تيريفرمود: مد د،يرا آفر یكه كل هست ی. هرچه بشود، بشود. آن كسديايب ينيباال برود و پا كاي. آمرديايب

» َواْلَعاِقبَُة لِلتَّْقَوٰى « م،يدار گريد هي) آ١٢٨(اعراف/» َواْلَعاِقبَُة لِْلُمتَِّقنيَ «است:  نيا اش هياست. آ نيمتق اريدر اخت

 ما است. یقرآن ليدل ني) ا١٣٢(طه/

 ونيزيتلو یكوچولو هم پا کي. ممكن است ستنديهستند، بزرگ ن ونيزيتلو یهم كه پا نهايمهه ا حاال

د . مراورديخانه ب یاست كه خرج ني: رشط مرد امييگو یم نكهيبشنود. مثل ا گريد كباريباشد. دلش بخواهد 

است كه غذا را  نيا ملخانم كا تيريكند. مد تيريكامل است كه زن در خانه مد یا است. خانه نيكامل ا

 غمربياست كه مردم را رها نكند، پ نيغذا را كامل به ثمر بنشاند. رشط خدا ا نينربد و ا نينسوزاند، غذا را از ب

 یكند. امام كامل وقت ينينرود. امام تع تياست كه با رفتنش بدون وص نيكامل ا غمربيبفرستد. رشط پ



)٣( 

 مهيچون ن نكهيا یبرا نيكند. ا ادهيپ را اسالم مسائل متام ها امام نياز ا یامام کيكه  رسد یم جهياهدافشان به نت

 هست. نجايچند نكته ا ی. منتهميينگو یچيو ه م،يشعبان رد شو مهياز ن ميتوان ینم …ديشعبان است، ما با

 :تيجاهل یها یكيدر تار تيوال ديانتظار خورش -  ٣

عمل است؟  اي ميو منتظر باش مينگاه كن مينياست كه بنش یحالت کيچه؟ انتظار  یعنيانتظار  نكهيا یكي

 ني. نگفته: بنش»یافضل احوال امت«نگفته: » انتظار فرج یافضل اعامل امت« ميدار تيروا چون …عمل است

. ميكن یرا م امنيكارها ميشو یم دبلن م،يمنتظر مهامن هست ی! ما وقتینگاه كن. منتظر هست نطوريو مه یحالت کي

افضل حاالت : «ديگو ینم ثيآماده باشد. حد اش یمهه مسائل رزم دياست، با اتيكه منتظر عمل یلشگر کي

دستت  یدستت را رو نيبنش یعنياست كه آدم حال انتظار داشته باشد. اگر انتظار  نيحال ا نيهبرت» امت من

اعامل است. اعامل  ني: هبرتديگو یحاالت است. م ني: هبرتديگو یمحال است. ن کي نيبگذار و منتظر باش، ا

 یعنيدر حال احتضار است.  ی: فالننديگو ی. مستياحتضار ن ی. انتظار به معنیتالش كن یبلند شو ديبا یعني

 تضار!. انتظار نه احدريرا رو به قبله گذاشته و منتظر است بم شيپا

 چكسيه یول ميهست دينه! ما منتظر خورش ؟ینينش یم یكيدر تار د،يهست ديشب كه منتظر خورش شام

 خي ،ی. شام زمستان كه منتظر تابستان هستميكن یم هيبه مقدار توان برق هت ميشو ی. بلند مندينش ینم کيشب تار

هرچه هست درست  یو زغال یبرق ،یبخار ،یكرس کياما خودمان هم  م،يگرم هست ینه! منتظر هوا ؟یكن یم

 .ميكن یم

حفظ  ها یرانياز ا یليخ ها، یرانيمهه ا كنم یكه فكر م ميدار یثيحد کي گريمسأله بود. مسأله د کي نيا

 نطوري: مگر شام آخوندها اديگو یم». بعد ما ملئت ظلام«پر از ظلم باشد.  ايكه دن ديآ یم یباشند. امام زمان وقت

 كند، یم یهركس هركار ميپر از ظلم شود. پس بگذار ايكه دن ديآ یم ی: امام زمان وقتدييگو یم د؟ييگو ینم

امام زمان(ع)  یاشكال است. وقت کيهم  ني. ااورديب فيپر شود و آقا ترش ايكه دن ميظلم كن دييايبكند. مهه ب

نشود، هركس  یمانع كس یاز منكر نكند، كس یامر به معروف و هن یپر از ظلم باشد. پس كس ايكه دن ديآ یم

است:  نيجواب ا ست؟يچ ني. جواب ااورديب فيزودتر پر شود، آقا ترش ايكه دن د،ظلم كن تواند یهرچه م

 کيظلم و ظامل فرق است.  نيپر از ظلم شد. ب اي: دنديگو ی. مديآ یپر از ظامل شد، آقا م اياگر دن ميندار ثيحد

در را باز  ی: وقتميگو یم كوقتيپر از دود شود.  نجايكه ا ميكن یم در را باز ی: وقتميگو یم كوقتيمثال بزنم. 

 یگاريمهه مردم س یعنيكه مهه مردم ظامل شوند. ديآ یآقا م یبشوند. نگفته وقت یگاريمهه س نهايكه ا ميكن یم

شوند.  یگاريكه مهه مردم س ستين نيا شي: سالن پر از دود شود. سالن پر از دود شود معنانديگو یشوند. م
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بعد : «ديگو یپر از دود شود. نم نجايا اورد،يب نجايدرخت ا ندهك کي تكاريمثل صدام جنا یكس کيممكن است 

: اگر ديگو ی. مديآ ی: اگر مهه مردم ظامل شدند، آقا مديگو ینم». بعد ما ملئت ظلام: «ديگو یم». ما ملئت ظاملا

است كه  یكاف تكاريجنا کيكه مهه مردم ظامل باشند.  ستين نيا شيپر از ظلم شد، معنا ايپر از ظلم شد. دن ايدن

باشد. عراق و  هيرسدار قادس خواهد ی. دلش مآورد یكنده درخت م کيصدام،  کيرا پر از ظلم كند.  ايدن

پر از ظامل  ايكه دن ديآ یم ی: امام زمان وقتگفت ی. اگر مكند یرا هم خراب م رانيا كند، یرا خراب م تيكو

: پر از ظامل شود، پر از ظلم ديگو ی. نمديايو آقا ب ودپر از ظامل ش ايكه دن ميظامل شو ميتک تک ما برو ديشود، با

 م؟يگو یچه م ديشود. متوجه شد

 :یاهل بي، از علوم غ¨ امام زمان اميزمان ق -  ٤

كذب . «دييبه او درغگو بگو د،يآ یم یهركس گفت: ك ميدار ثيحد د؟يآ یم ی: امام زمان كسؤال

. ممكن است امام زمان هفته ديگو یدروغ م یعني» كذب. «كند یم ينياست كه وقت تع یوقات كس» الوقاتون

است كه  یعلم ني. اميدان ینم م،ي. ما حق ندارميدان ی. ما نمديايب گريممكن است پنج هزار سال د د،يايب گريد

علم است كه خمصوص خود  یكرسي. دانند یخدا م یايرا اول ها بياز علم غ یفقط دست خود خداست. بعض

 یتو را به حق آن علم یعني» استأثرت به لنفسک یو بحق علمک الذ. «دانند یهم نم غمربهايپ یعنيخداست. 

 بيتلک ابناء الغ: «ديگو یداده است. م اءيبه انب ار بيغ یها علم ی. بعضینداد اءيبه انب یحت یكه به احد

 کي در ها وقت یگاه ژه،يو بيهم دو دسته است. علم غ بي. علم غميرا به تو داد بيعلم غ »هيال هاينوح

نه  كوقتي. دهند یراهش نم د،يايهم ب ريوز یمجهور است. حت سيخمصوص رئ ني: انديگو یساختامن م

 كند. ينيوقت تع تواند ینم چكسياستفاده كند. ه تواند یهم م ريهركس، مد حاال! ژهيمهامنان و ني: انديگو یم

 یبه خود من هم گاه زنند یهم حرف م یژست عارفانه! طور ند،ريگ یم يیها ژست کي ها یبعض بله،

 یاست!!! به تو چه! اصالً تو چه كاره هست کيدعا كن. ظهور نزد یقرائت یزدند. آقا يیها حرف کيو  دنديرس

 …است کي: ظهور نزدديگو یهركس م»! كذب الوقاتون«دور است؟  اياست  کي: ظهور نزديیگو یكه م

 ست؟يما چ فهيوظ

 :مياز طول عمر در قرآن كر ینمونه ا -  ٥

دارد.  اديسال با كم و ز یا و خرده ستيآخر مثالً اآلن هزار و دو كند؟ یمهه عمر م نيزمان چگونه ا امام

آدم دو، سه هزار  کي شود یم د؟يايب گري: دو هزار سال ديیسال دارد. حاال شام ممكن است بگو ١٢٠٠حدود 

 سال عمر كند؟
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 . (صلوات حضار)ديبفرست یصلوات کيدر سوره بقره،  كند، یرا نقل م یا قصه کي قرآن

روز.  یعنيچه؟  یعني »ومي. «ديچند كلمه را بلد هست یاست. ول یبزرگ هيآ ني، ا٢٥٩ هيبقره آ سوره

كه  یطعام یعني. طعام هم یكرس یعنيصد. عرش  یعني »مأة« …چه؟ سال یعني» عام«چه؟  یعني» هذا«

 هي. قرنديگو یمرشاب  یدنيآب جو! به هر نوش یعني. نه مينوش یآن چه م یعنيچه؟  یعني. رشاب ميخور یم

. ميبگو را اش من قصه دي. بگذارخوانم یرا م اتيهم آ یباق م،يفهم ی. چند كلمه را مهيقر یعني هيچه؟ قر یعني

 یخانه ا کي د،يدان یاصوالً خودتان هم م …هيقر نيا دي. دگذشت یم یا هيسوار االغ بود و از كنار قر یغمربيپ

را  ني. ازدير یهم م ها هي. بعد كم كم پاماند یم یمدت کي ها هيپا ني. ازدير یاول سقف م شود، یكه خراب م

سقف  یهم رو هيپا گريساختامن كهنه است كه د نقدريا یعني) ٢٥٩(بقره/» َخاِوَيٌة َعَىلٰ ُعُروِشَها: «نديگو یم

: نديگو یرا م نيسقف برگشت. ا یهم رو ها هيپا گريآمده است. د ينيسال است پا یليافتاد. سقف كه خ

 ساهلاست خراب شده است. یعنيسقف افتاده است.  یرو هيپا یعني» ُعُروِشها یعل ةٌ يَ َخاوِ «

از ان  هيقر نيا دي. درفت یم یا هيبود. از كنار قر ريحرضت عز نديگو یسوار االغ بود. م یغمربيپ

سقف افتاده است. از خدا  یهم رو شيها هيپا چ،ياست كه ساهلا كهنه شده است و سقف كه ه يیها هيقر

 غمربيپ …داد مرگشخدا  ؟یكن یتا گفت: چطور زنده م ؟یكن یم زنده چطور را ها مرده نيا اي: خداديپرس

را  شيها چشم ؟یهست نجاي: چند وقت هست اديمرد! االغ هم مرد. بعد از صد سال او را زنده كرد. از او پرس

 یسؤال شيروز! گفت: نه! صد سال پ کياز  یقسمت ايروز و  کي اي» ْو َبْعَض َيْومٍ «َچه؟  یعني »وماً ي«ماالند و 

 یها چشم تو االغ را زنده كنم. استخوان یروروب خواهم یم كن،چطور؟ تو را مرگ دادم. حاال نگاه  ،یكرد

 …نطوريدواند و رشوع به عر عر كردن كرد. گفت: ا شياالغ رس هم جفت شد، پوست و گوشت هم رو

ابَِك «كن! ات یدنيگفت: حاال نگاه به نوش . ني. طعامت را هم ببنيرا بب ات یدنينوش» َفانظُْر إَِىلٰ َطَعاِمَك َوَرشَ

ْ «را نگاه كن.  تيغذا  نكرده است. دايپ یيريتغ چيغذا ه نيا»  َيتََسنَّهْ َمل

 ني. اشود یبعد از دو هفته خراب م چالخياز  ونريهفته است. غذا ب ٥٢سال  کي ،یاضيامتحان ر حاال

تا هم  ١٠٠تا!  ٥٠٠٠تا  ٥٠تا  ١٠٠تا است؟  ٥٢خراب نشد. صد سال چند تا  چالخياز  ونريغذا صد سال ب

هفته خراب  کي ديكه با يیغذا سامل است. غذا نيا یعيبرابر عمر طب ستيتا! پنج هزار و دو ستيدو تا، دو

كه  يی: من اگر بخواهم، غذاديبگو هيآ نيدر ا خواهد یهفته خراب نشد. خداوند م ستيشود، پنج هزار و دو

نبوده است.  یزيان چ. عمر امام زمدارم یآن سامل نگه م یعيپنج هزار برابر عمر طب شود، یهفته خراب م کي

زنده است. تا  اش یعيسال كن. ده، دوازده برابر عمر طب ٧٥بر  ميسال را تقس ١٢٠٠. ديحساب دار نيشام ماش
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َوِهَي َخاِوَيٌة َعَىلٰ . «رفت یم یا هياز كنار قر» َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَىلٰ َقْرَيةٍ «پنج هزار سال جا دارد. قرآن بخوانم. 

را  نهايخدا چطور ا»  َبْعَد َمْوِهتَاِذِه اهللاُيِي هَ َأنَّٰى ُحيْ « ديپرس» َقاَل «بود.  تهخيسقف ر یهم رو شيها هيپا» ُعُروِشَها

بعد از صد سال  …ديشام معنا كن» ُثمَّ َبَعثَهُ «خدا مرگش داد.»  ِماَئَة َعامٍ َفَأَماَتُه اهللاُ« كند؟ یبعد از مرگش زنده م

گفت؟  یچه كس ؟یهست نجايچند وقت است ا» َكْم َلبِثَْت : «دياز او پرس» َقاَل «د. زنده ش یعنيمبعوث شد. 

 َقاَل « ۖ◌ ! ريروز! گفت: نخ کينصف  ايروز  کي »َيْومٍ  َبْعَض  أَوْ  َيْوًما َلبِثُْت  َقاَل « …بنده خدا؟ خدا ايخدا گفت 

بِثَْت  َبل ابَِك  َطَعاِمَك  إَِىلٰ  َفانظُرْ  َعامٍ  ِماَئةَ  لَّ ْ  َوَرشَ  »ريتغيَمل « یعني »تََسنَّهيَ َمل « ات، یدنينگاه كن به غذا و نوش»  َيتََسنَّهْ َمل

 یبرا نيا ،یبده درس هم ات به بچه یخواست اگر …ندارد تي: قدرت خدا حمدودديگو یبه ما م هيآ نيا

مژه  یابرو هشتاد سال ثابت است. مو یآقاجون، مو نيبب: بگو هم ها بچه به. خواندم قرآن كه بود ها بزرگ

پر  شيجا گريهفته د یكن یاصالح م هرچهرس و صورت را  یهشتاد سال، نود سال، صد سال ثابت است. مو

مو  کي. خدا خواسته یكي ژنيو اكس یكيكربن  ،یكيو آب  یكينان  ،یكيو گوشت  یكي. پوست شود یم

است، خدا در  ريمو متغ کيمو ثابت است و  کي یرتكه در هر صو یباشد. مهانطور ريمو متغ کيثابت و 

 نفر را زنده نگه دارد؟ کياشكال دارد  …ريرا متغ ها آدم یو باق دارد یآدم را ثابت نگه م کيجامعه 

 :تيمهدو یها بياز بروز آس یريشگيپ -  ٦

 یانتظار منف یكي. ميهم دار يیها بيآس کي تيمهدو نياست كه در ا نيهست ا نجايكه ا یا مسأله

: نديگو یم ها یبعض -  ١كه در مسأله امام زمان هست.  یشناس بيآس نهايمن ده نكته نوشتم. ا نجاياست. ا

است.  یمنف یمعنا ني. اكند یو درست م ديآ یخودت كار نكن. هروقت صالح باشد خود آقا م یعنيانتظار 

 !تفاوت یو ب تيخاص یب ،یچيمرده، ه یعنياحتضار  یعنيانتظار  نيا

هم  ني. اكند یم یچهره خشن معرف کي. از امام زمان زند یم را ها گردن ديآ ی: امام زمان منديگو یم -  ٢

 است. یكار غلط

خدا خدمت  یاياول ی. بله، بعضميرس ی: ما خدمت امام زمان منديگو یعده دكان باز كردند و م کي -  ٣

دكان دارند. ما اآلن چند امام زمان  ميرس یمت امام زمان م: خدنديگو یكه فعالً م نهايا ی. ولرسند یامام زمان م

 .ديگو یم یزيچ کيو  شود یبلند م نطوري. مهميزنده هم دار

 نيا: گفتم من. شوند مجع او دور ها زن یباق نكهيا یآمد گفت: من مهرس امام زمان هستم. برا ميدار زن

زنش در مردها باشد.  دهد یدارد. اجازه نم تري. چون امام زمان غديكن اش یو در مردها زندان ديريزن را بگ

 )ارظهور كرد! (خنده حض ی: واديگو یم دهد، یزنش را نجات م ديآ یآنوقت م
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 غمربيدر زمان پ د؟يچه كن ديخواه ی. مدينيب یامام زمان را م د،ي: چهل شب مجكران برونديگو یم یبعض

 غمربيپ تيرضا ست؟يچ غمربيپ تيرضا نيشام بب ند؟يرا بب غمربيشب پ کيكه  دريبگ ايبوده چهل شب اح یكس

نباشد. ممكن  یاز دستشان راض امام یول نند،يرا بب ینيباشند، هر روز هم امام مخ يیها ممكن است آدم ست؟يچ

 دنديرا ند ینيشدند، اصالً امام مخ ديكه جبهه شه يیها یجيبس نياز ا یليخ …باشند اصالً امام يیها است آدم

 امام است نه مالقات امام! تيجانشان را دادند. حمور رضا یول

 افتد یكه م يیها عالئم ظهور را با اتفاق یعني. كنند ینابجا م یها قياست كه تطب نيا گريد مسأله

: دجال ديگو یم یكيكوپرت است.  یدجال هل ني: اديگو یم یكيقطار است.  نيدجال مه نيا ني: ببنديگو یم

و چند سال است  یكه س یكاشان خي. آقا آن شدهد یم قيرا تطب یزيچ کي ی. هركسميبده قياست. تطب یفالن

باشد؟  یاست؟ از كجا معلوم قرائت ی: او قرائتديگو یم سد،ينو یم اهيمجعه با ختته س یها شب ونيزيتلو یپا

به ذهنت  یزيچ کيحاال شام  نكهيا …اهيختته س یپا ند،يايب گريد یممكن است بعد از مرگ ما صد تا كاشان

 دروغگو! عجله در ظهور! انيمدع …مينكن قي. تطبمييگوب ميتوان ی! نه نمیاو ی: اويیگو یم د،يآ یم

 :رانيا یدر انقالب اسالم هيخطر ظهور تفكر واقف -  ٧

را قبول ندارند. مثل  بشيهم امام زمان را قبول دارند، نا ها یليدارند. خ عمل یب یهم آرزو ها یليخ

در امام  نكهيا یهستند. چرا؟ برا یبودند تا امام هفتم را قبول دارند. هفت امام یگروه کي هي! واقفهيواقف

پول را  دي. خوب باگرفتند یرا م اتداشت، مخس و زك یندگانينام کيرفت. امام هفتم  نيهشتم منافعشان از ب

: بعد از امام كاظم، امام رضا است، ندياگر بگو نهايشد. ا ديرفت. شه اي. امام كاظم از دندادند یم یبه امام بعد

. اصالً مهانجا متوقف ميندار شرتيپوهلا را بخورند، گفتند: اصالً هفت تا امام ب نكهيا یپوهلا را بدهند. برا ديبا

. زند یرا نق م یرا قبول دارند. مقام معظم رهرب ینيامام مخ یعني! هيواقف ميدار يیها شدند. ما در انقالب آدم

 .ستديا یم كجاي یعني. ميدار هيمنافعش در خطر است. در انقالب هم واقف نديب یبه هر حال م نكهيا یرا؟ براچ

اما حجاب را قبول ندارم.  خوانم یو نامز هم م مريگ ی: روزه مديگو ی. مميدار یليخ هيواقف یها خانم

: مخس ديگو ی. مدهد ی. مخس نمدهد یتومان خرج م ها ونيلي. روز عاشورا مكند یم هيدو روز گر ها، یبازار

 یول دهد یمخس نم ونيليم کيدهم.  یخرج م ونيليپنجاه م ون،يليروز عاشورا ده م یخواه یاما اگر م دهم ینم

. كنند یعمل م د،يآ یهستند كه هرجا از اسالم خوششان م يیها آدم نهاي. ادهد یم نيامام حس یبرا ونيليپنجاه م

. كنند یتوقف م ستگاهيا کيرس  یعنيهستند.  هيواقف نهايا د،ياياسالم خوششان ن یهستند. هرجا هيواقف نهايا

 …ديااست كه ب يیها بيآس نهايا
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ذوب  هيفق تيدر وال ديعده گفتند: ما با کي. مينكن زيهم چ یلي. خميامام را بشناس نكهيما اول ا فهيوظ

. ميچه؟ ما كلمه ذوب ندار یعني ديرا سالمت بدارد. امام گفت: ذوب شو ی. خدا مقام معظم رهربميشو

 یعني ميشو تي. ذوب در والمينبعد هم اطاعت ك »یالقرب یاال املودة ف« م،ي. حمبت دارميبشناس م،يمعرفت دار

چهل ستون است. بابا چهار ستون است. در  اياست  ستونيب اي. مملكت ما كنند یشورش م ها یچه؟ بعض

 نكهي: آقا انديگو یم یرو یم اصفهان ستون چهل. است دروغ هم هردو …هم م،يدار ستون یهم ب رانير اكشو

ستون در آب است.  ستيآّب افتاده است. عكس ب رتا هم د ستي: خوب بديگو ی. مستين شرتيتا ب ستيب

. ما افراط و ستي: خوب كوه جزء ستون نديگو ی. كوه است! مستين ستوني: بمييگو یم م،يرو یكرمانشاه م

 .ميكن یم طيتفر

 د،يو مراجع تقل یامر، مقام معظم رهرب یول ط،يجمتهد جامع الرشا ب،ينا ه،يفق تينسبت به وال ما

. ميدعا كن شاني. هم برامياطاعت كن نهاياز ا ديامام زمان است. با بينا یعنيشد  طيالرشا هركس جمتهد جامع

 .شود یاعامل ما به حرضت عرضه داده م مي. هم توجه داشته باشميهم صدقه بده

. چون سالگرد ميآخر را راجع به امام صحبت كن قهيدو، سه دق نيا گريد د؟يايب شود یامام زمان م واقعاً 

 ةيهادم ابن نيا«بكند.  خواهد یندبه نوشته چه م یكند؟ دعا خواهد یحرضت امام هم هست. امام زمان چه م

دستور داد قرب  ینيرشک و نفاق را خراب كن. اگر امام مخ یها ساختامن ايجان ب یمهد یا» الرشک و النفاق

امام  »اءيمعز االول نيا«خراب كرد.  شود یكفر و نفاق را م یها ساختامن یرضاشاه را خراب كنند، پس باق

 ارها،يختشاپور ب داها،يهو ها، یريكرد. نص ليدشمنان را ذل» مذل االعداء«خدا را عزت داد و  اءيآمد اول ینيمخ

باال  نهايا ها، يیمثل رجا یهم افراد یكرسيدند و فرار كردند و اعدام شدند. يو لرز دنديترس نهايذره ا کي

را عوض  ايدن د،يايب یكس کيهم  ايدن یباق شود یشد، پس م یگوشه عمل کي رانيآمدند. قانون خدا اگر در ا

 .تيمهدو انيبود از جر یا امام پرتو و جرقه یها برنامه كند. خود وجود امام و

 یبرا هيفق تيوال كنند یفكر م ها یاست؟ نه! بعض ینيامام مخ یبرا نيخداست. ا یبرا هيفق تيوال نيا

 در من امروز …هم اشاره كرده و و و یانصار خيبوده، ش ینيمرحوم نائ ی: برانديگو یم اياست.  ینيامام مخ

 یبوده، زمان موس یسيقبل از ع یعنيقبل از اسالم بوده است.  هيفق تيوال خوانم، یم هيآ کيآخر  قهيدق نيا

 شام بخوانم. یآسان را برا هيآسان است. آ یليخ اتياز آ یاست. بعض یآسان هيهم آ اش هيبوده است. آ
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 :¨ امام زمان بتيدر زمان غ ن،يعاملان د تيوال -  ٨

را معنا كند؟ ما تورات  نيا تواند یم ی) چه كس٤٤(مائده/» إِنَّا َأنَزْلنَا التَّْوَراةَ « م،ياهللا الرمحن الرح بسم

در تورات هم » فِيَها ُهًدى َوُنورٌ «تورات،  نيدر ا یعني »هايف«است.  یحرضت موس ی. تورات برامينازل كرد

 كند، یحكومت م یعني» ا النَّبِيُّونَ َحيُْكُم ِهبَ : «ديگو یم داست. بع یكتاب آسامن یبرا نياست، هم نور. ا تيهدا

 …كذا و كذا ونيكرده، نب فيرا تعر ونينب یمنته اء،يانب یعني »ُونيالنَّبِ «به تورات،  یعني» هبا. «كند یم یداور اي

انِيُّونَ «حكومت كند؟  تواند یم یچه كس ونياز نب ريغ گريد بَّ انِيُّوَن َواْألَْحبَارُ « …»ارَواْألَْحبَ « یربان» َوالرَّ بَّ » َوالرَّ

 یو نور است. حكومت م تيهدا یكتاب آسامن ني. در اميتورات را فرستاد یما كتاب آسامن یعنيعلام،  یعني

انِيُّونَ « …: علامديگو یبعد هم م اءيانب كند؟ یحكومت م یچه كس ،یكتاب آسامن نيكنند طبق ا بَّ  »َواْألَْحبَارُ  َوالرَّ

جامع  هيفق یعني هيفق تياست. وال نيهم مه هيفق تي. والكنند یعلام طبق تورات حكومت م یعني لام،ع یعني

قبل هم بوده است.  اني. در ادستياسالم ن یبرا هيفق تي. پس والكند یطبق قانون قرآن حكومت م طيالرشا

كرد. مثل  یاتيآورد و عمل ها را از كتاب هيفق تيوال نيكه آمد و ا ینيسالم و صلوات خدا بر امام مخ یمنته

استخراج  نديآ یرا كشف كردند. آهن بوده م نيدانشمندان ما ا یبوده، منته یا هسته یانرژ ،یا هسته یانرژ

است. حكومت  تي. در تورات نور و هدامي. ما تورات فرستادستياسالم ن یبرا هيفق تي. پس والكنند یم

 ني. ایعلامء. حكومت علام براساس كتاب آسامن كنند؟ یم متكوح یچه كسان گري. داءيبر تورات، انب كنند یم

 .یامر طبق كتاب آسامن یحكومت ول یعني هيفق تياست. اآلن هم وال هيفق تيوال

و علم و عمل و معرفت و مودت و اطاعت و  نيقيو  امنيبه ا ،یكن یهرچه به عمر ما اضافه م ايخدا

 حفظ انحراف رقم هر از را ها شده تيو مهه هدا تيهدا ني. مهه منحرففزاياخالص و عمق و بركت كار ما ب

 .بفرما

 عليكم و رمحة اهللا و بركاته والسالم


