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 ¨امام زمان  یدعا برا

 ١٣٩٧خرداد  ٣پنجشنبه، 

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 بعدد ما احاط به علمه نيرب العامل هللا احلمد

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

 یمنته م،يدر مورد دعا صحبت كرد شبي. دميرا گفت یمطالب ¨ در مورد آقا امام زمان یا جلسه چند

 یامام زمان را برا یعني م،يخودمان نخواه یفقط برا ميكن یاست كه دعا كه م نيا ميبدان ديكه با یا مسأله

آمده  شيها یليندبه خ یدعاامام زمان هم در  یها خودمان! رشح رفتار و برنامه ی. نه براميخودش بخواه

 .ميگو یاست. انشاءاهللا خدمت شام م

 :انتظار فرج مهراه با تالش و حركت -  ١

منتظر  نياست كه انسان منتظر باشد. ا نيا ها عمل نيهبرت» انتظاُر الَفرج  االعامل  أفضُل «است  یثيحد

. ميم به راه هستچش یعنياست  یحالت کي ميما در خانه كه منتظر مهامن هست» افضل احلاالت«باشد نگفته 

 یحالت است. ول ست،يعمل ن هچشم به را ني. اميكن یبه در خانه نگاه م مي. نشستستيچشم به راه عمل ن

كه  یكس یعني» أفضل االعامل: «ديگو یم» افضل احلاالت«عمل است. نگفته:  ست،يانتظار امام زمان حالت ن

. باالخره یشو یدست به كار هم م ینتظر هستم ،یمهامن دار یدست به كار شود. شام وقت ديمنتظر است با

 ،یمهامن بكن یبرا ديبا یبه هر حال هركار ،یرا درست كن پتسو ،یرا پاک كن ات یسبز ،یرا آماده كن تيغذا

 شود ی. شام زمستان كه مدميشن یاز مرحوم مطهر یمثل کي. من یكن یقبل رشوع م یروزها از و ها از ساعت

: من در حال انتظار هستم. منتظر هستم رسما متام يیو بگو یلرز كن ینينش یرسما متام شود. اما نم یمنتظر هست

شب كه هست منتظر  اي. ميكن یهم روشن م یبخار ،یكرس کيرسما برود اما  مياست منتظر هست رستشود. د

 ؟یكن ی: چه مدييبگو ند،يبنش یكيدر تار یكس ديديد …شب چكسيه م،ينينش ینم یكياما تار ميهست ديخورش

 کي ید بلند شويباش اما با ديظهور كند. بله، منتظر خورش دينشستم و منتظر هستم خورش یكيمن در تار

 .ميداشته باش دينكته است كه با کي ني. استين یكاريب شي. انتظار امام زمان معنایهم روشن كن یالمپ

 ها یرانيا یقرآن است ول هيحفظ هستند. آ ها یانريا ميدار هيآ کيدعا مهراه با عمل است.  شهيمه اصوالً 

نْ   یَربَّنا آتِنا فِ . «دينصفش را شام بخوان خوانم، یحفظ هستند. نصفش را من م » اْآلِخَرِة َحَسنَةً  یا َحَسنًَة َو فِ يالدُّ

َّا يَنِص  َهلُمْ  کأُولئِ : «ديگو ی) آخرش م٢٠١(بقره/ است كه  ی) سهم تو به مقدار كار٢٠٢(بقره/» َسبُواكٌب ِمم
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نا آتِنا فِ « هي. كنار آیكه كرد يینه به مقدار دعا یكرد نْ   یَربَّ به من  ايدر دن اياست كه خدا نيا شيمعنا» ا َحَسنَةً يالدُّ

چقدر  ؟یكرد یاسبكچقدر » َكَسبوا: «ديگو یبرسان. پشت رسش م ريبرسان، در آخرت هم به من خ ريخ

نْ   یَربَّنا آتِنا فِ «تالش، بعد از یعني یندارد. مجله كاسب دهيفا یدعا كن ینيبنش ؟یجنب و جوش داشت » ا َحَسنَةً يالدُّ

 .…مهراه دياست كه دعا با یا نكته کيهم  نياست. ا

 :اقدام و عمل، رشط استجابت دعا -  ٢

. در قرآن شود یهم مستجاب نم شيدعا كند، دست به كار نشود دعا نديكه بنش یكس ميدار تيروا اصالً 

. دو تا لشگر حق و باطل در برابر هم قرار گرفتند، لشگر كردند یكه وسط جبهه دعا م كند یرا نقل م يیدعاها

َثبِّْت أَْقداَمنا  نا َصْرباً وَ يَأْفِرْغ َعلَ  ناقاُلوا َربَّ : «یقار] …جالوت و طالوت …اقدامنا ثبت انظر[ …حق گفتند كه

نا َعلَ  قاُلوا : «ديگو یحزب اهللا است. م یها رزمنده یقرآن دعا هيآ ني) ا٢٥٠(بقره/»  نيافِرِ كاْلَقْوِم الْ  یَو اْنُرصْ

نا َأْفِرْغ َعلَ  ما در جبهه نلرزد،  یپا »داَمناَو َثبِّْت أَقْ «مقاومت،  یعنيبه ما مقاومت بده، صرب  ايخدا» نا َصْرباً يَربَّ

 یا مسأله نيرفتند جبهه دست به كار شدند در جبهه هم دعا كردند. ا یعني م،يفرار نكن م،ينكن ینيعقب نش

 …كه

: حاج آقا، دخرت دم بخت نديگو یقدم به قدم م م،يرو یراه كه م نطورياست. مه نطوريهم مه گريد یجا

 خواهم ی: نه، مديگو یشوهر را رد نكن! م نيكن. خدا حفظش كند. مادر تو حفظش كن، ا شيدارم، دعا

داماد  وعروس  یرا برا یطيرشا کي خودمان …باشد، پرسم هم چه باشد و چه باشد سانسيدخرتم ل

كن، التامس  شي: دعامييگو ی. آنوقت مشوند یم ريپذ بيآس نهايآنوقت ا افتد، یازدواج عقب م م،يگذار یم

برود. در  یخواستگار تيمن دعا كن. گفتم: به مادرت بگو برا ازدواج یدر حرم به من گفت: برا یكيدعا! 

 …ميچه كن ديبا رود  یم ادماني. ما ستيحرم كه عروس ن

ْفنِ اللَّ : «ديگو یاست در مورد امام زمان م يیدعا کيكنم به حضور شام كه  عرض هم  نيا» کَنْفَس   یُهمَّ َعرِّ

ْفنِ . «ديبه نظرم حفظ هست : اگر خودت را ديگو یكن. بعد م یخودت را به من معرف ايخدا» کَنْفَس   یاللَُّهمَّ َعرِّ

. اگر امام را شناسم یمن امام را نم ،ینكن یرا معرف رسول. اگر شناسم یمن رسول تو را هم نم ،ینكن یمعرف

 ی . مسألهشوم یمنحرف م نميد ) از٣٣٧، ص ١، ج یافك» ( ینِ يَضَلْلُت َعْن دِ . «شوم ینشناسم، منحرف م

ْفنِ « درجه شناخت و معرفت و مودت را نسبت  نيخود امام زمان، باالتر یبه آبرو ايدعاست. خدا» یاللَُّهمَّ َعرِّ

 است. یرسم یدعا کيدعا هم  نيزمان، خودت به ما مرمحت بفرما. ا امامبه 
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 :¨ظهور امام زمان  یبرا یساز نهيزم -  ٣

قخيْ «باشد،  رانيهم ا ديمنطقه مرشق كه شا كه از ميدار  یاز منطقه مرشق گروه»  ُرُج َناٌس ِمَن املَْْرشِ

 نهيزم نهاي) ا٤٧٧، ص٢ معرفة األئمة، ج یشف الغمة فك» (  ُسْلَطاَنه یْعنِ ي یَوطِّئُوَن لِْلَمْهدِ يفَ « كنند، یخروج م

حتًام  ميگو یبه امام هم بخورد. من نم ديشا م،يهم هست امام. در آستانه رحلت حرضت شوند یساز حكومت م

بروم، به پدرم  یچراغان خواستم یم یكوقتي. ستين یاگر هم بخورد طور ی. ولخورد ینم اي خورد یبه امام م

گفت:  دم،يگفتم: خوب د ،نيرا بب ني. گفت: اميبرو ی. گفتم: آقا چراغانامرزيب را ها مهه مرده ايخدا …گفتم

نه؟ بله شاه فرار كرد. پس حمو طاغوت  ايفرار كرد  رانيطاغوت ا اي! آنيا است مثل اهم هزارت ینچراغا

 یبينه؟ طاغوت ل اي. طاغوت بغداد، صدام نابود شد شود یهم م شيتا و صد تا ستيشد، ب یكياگر  شود، یم

مرد خدا  کي شود یاست و وحشت ندارد. م ینه؟ اگر طاغوت نابود شد پس حمو طاغوت شدن اينابود شد 

. شام تواند یامام زمان هم م شود یكار را كرد، پس معلوم م نيا ینياگر امام مخ د؟ريحكومت را بدست گ ديايب

 .شود یالمپ است، پس امكان دارد و م ونيليم کيالمپ است و او  کي ینيامام مخ ،نيالمپ را بب کي

مجهور اول انقالب شود؟  سيئر د،يايمعلم ب کي شود یچمران كجا بودند؟ م ديو شه يیرجا ديشه

اجازه  كايمجهور آمر سيرفت، رئ كايمجهور شد و آمر سيرئ یوقت ی. ولخورد یدر زندان شالق م يیرجا

نداد.  قاتاجازه مال يیكايمجهور آمر سيبه رئ یرانياجازه مالقات نداد. معلم ا شانيمالقات خواست، ا

به خودش داشته باشد، به قدرت خدا داشته  امنيا نقدريا یرانيمعلم ا کيبرسد كه  نجايآدم به ا شود یعجب، م

ِق فَ خيْ « ميدار یتيدر روا نيباشد. بنابرا  ثيحد کيهم  نيا»  ُسْلَطاَنه یْعنِ ي یَوطِّئُوَن لِْلَمْهدِ يُرُج َناٌس ِمَن املَْْرشِ

 است.

ت، باطلش هم كه حق هس یزياست كه در مقابل هر چ نيكه در مورد امام زمان هست ا یا مسأله

 یهم هست. طال یهست، پول قالب یقيخدا هست بت هم هست. پول حق م؟يهست. مثالً از كجا رشوع كن

هست، مسجد  یواقع مسجد. هست هم اش حق است، نمونه یزيهم هست. هر چ یبدل یهست، طال یواقع

 .ميبگو تانيبرا آمده قرآن در كه را موردش چند را بازها حقه نياز ا یا هست. نمونه همرضار 

 :مردم امنيا فيتضع یتوطئه دشمن برا -  ٤

 امنياسالم ا غمربينزد پ ميرو یگفتند: م ودهي یها از دانه درشت یمجع کياست.  یكلك امنيا یكي

 ميرو یم صبح ما) ٧٢/عمران (آل»  ْرِجُعونيُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهْم كالنَّهاِر َو ا  َوْجهَ . «ميگرد یو غروب برم ميآور یم

 یكيدارد.  دهينداشت، دو تا فا یحرف به درد بخور الم: اسمييگو ی. مميگرد یو غروب برم ميآور یم امنيا
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: دانشمندان ما كه صبح رفتند، غروب برگشتند. نديگو ی. مكنند یهوس مسلامن شدن نم گريد ها یودهي نكهيا

: ديي: نگونديگو یآن شهر و روستا م یشام هتران برود، دوباره به شهر خودش برگردد، باق لياز فام یكيآخر 

را  اش هي. آكنند یهوس هتران رفتن نم گرانيد گريد رفت و باز برگشت منطقه خودش، انهم هتر یفالن

 …بخوان

وجه . «دياوريب امنيا آمنوا،) ٧٢/عمران (آل» ْرِجُعونيُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهْم كالنَّهاِر َو ا  آَمنُوا َوْجهَ : «یقار

 ها دل مسلامن د،يغروب برگرد د،ياوريب امنيصبح ا یعني» آِخَرهُ « ديكافر شو» ُفُرواكَو ا«طرف صبح، » ارالنه

هم كه  ودهي یعلام …: اِ ديگو یم. بلرزد دلشان هم ها شوند، مسلامن تبودن سف ودهيدر  ها یودهيشود.  یخال

قاشق خورد پس داد، ظرف را كنار گذاشت، دل  کيمهامن  ،یديصبح آمدند، برگشتند. اگر شام سفره كش

آورد،  امنيقاشق خورد پس داد! صبح ا کيمن بد بوده است.  ی: عجب پس غذاديگو ی. ملرزد یصاحبخانه م

گفت:  غمربيلذا خدا به پ ،یقالب امنياست. ا فيما ضع نيآش من بد است، د شود یغروب برگشت. معلوم م

صد نفر بلند شوند بروند، ولوله  کي كنم یكه من نشستم دارم صحبت م نطوريبه مردم بگو: مردم! اگر مه

منرب او  یپا یصد نفر تيمجع کي كرد، یم یسخنران شبيد یكه قرائت دهند یهم نشان م ها نيو دورب افتد یم

! من ديمردم توجه داشته باش ی: اميبگو یشد؟ اما اگر من قبل از سخنران نطوريگفته كه ا یبلند شدند رفتند. چ

 شونديمهان صد نفر بلند م ستميب قهيدق نند،ينش یم نديآ یصد نفر م کيدهم  قهيدق كنم، یم یكه دارم سخنران

قبالً، آماده  نديتوطئه است. اگر به شام بگو نيا د،يدل زده شو شاننه از رفت د،يكن في. نه از آمدنشان كروند یم

 ،یقالب امنياست. ا کيرفتنشان هم تاكت ست،ين یواقع امنيا به مردم بگو: آمدنشان غمربينازل شد، پ هي. آديهست

 شود یم دكه به نظرم زندان هستند! صبح از خواب بلن ميما چند تا امام زمان دار م،يهم دار یامام زمان قالب

 : من امام زمان هستم، رابطه دارم.ديگو یم

. زن امام زمان ديمردها زندان كن نيرا ب ني: من زن امام زمان هستم. من گفتم: حتًام اگفت یم یخانم کي

مردها باشد.  نيكه زنش ب دهد یامام زمان اجازه نم تريغ نكهيا یبرا . چرا؟ديرا قسمت مردانه زندان كن

 است. یقالب امنيا یبرا ني: ظهور كرد! انديگو یزنش را نجات بدهد، م ديآ یآنوقت م

 :سوء استفاده منافقان از مسجد و مذهب -  ٥

ذِ « ؛یالبق مسجد َُذوا َمْسِجدًا ِرضارًا َو يَو الَّ آمدند  ني) منافق١٠٧(توبه/» نيَ  املُْْؤِمنِ نيَ قًا بَ يْفراً َو َتْفرِ كَن اختَّ

 یمسجد ساختند. گفتند: مسجد ب کيساخته بود، چند كوچه آنطرف تر  نهيدر مد غمربيكه پ یدر مقابل مسجد

 غمرب،يشود. آمدند دعوت پ یمجاعت بخواند، افتتاح شود و رسم نامز کي ديايب غمربي. پشود یخود مسجد نم
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. رفت و برگشت، شود یشام روشن م فيفرمود: من اآلن در آستانه جنگ تبوک هستم. بروم برگردم، تكل

و كلنگ را برداشتند و آن مسجد  ليب د،ياوريو كلنگ را ب ليب ها دوباره گفتند: افتتاح، حرضت فرمود: مسلامن

و مسجد  یقالب امني! ایمسجد قالب یهم برا نياست. ا نيمسجد، مسجد منافق نيكندند. گفت: ا شهيررا از 

 امنيا ،یشناس یچه گفت؟ قالب ی. امشب قرائتشود یم یقشنگ یليبحث خ کي د،يسيرا اگر بنو نهايا ،یقالب

 …مسجد ،یصبح و كفر غروب، مسجد قالب امنيا ،یقالب

» ونَ كبْ يَو جاُؤ َأباُهْم ِعشاًء «را در چاه انداختند،  وسفي وسف،ي. برادران ميهم دار یقالب اشک

را گرگ  وسفي ه؟يكردند، كه چ هيآمدند، شب آمدند زار زار گر عقوبينزد  وسفي) برادران ١٦/وسفي(

 ،یبود و نه خوردن یرگگرگ خورده است. حال آنكه نه گ كند یم هيگر م،يهم دار یقالب هيخورده است. گر

َُذوا أَ : «ديگو یقرآن م ،یشناس یبه قالب شود یم دهيبحث من كش ی. هميهم دار یقسم قالب ُجنًَّة   امَهنُمْ ياختَّ

وا َعْن َسبِ  َُذوا أَ ) «١٦(جمادله/» ِل اهللاِيَفَصدُّ  .دهند یقسمشان را سپر قرار م نهايا یعني» ُجنَّةً   امَهنُمْ ياختَّ

: شام صف اول نديكنند و بگو رياج را مسلامن تا چند است ممكن ها وقت یچه؟ كفار گاه یقالب جهاد

 رس پشت كفار بدهند، قرار جلو در را ها صف مسلامن کيمسلامن هستند.  د،يورق را حساب كن ني. اديستيبا

به  ندنيب یكنند م یاندازريت خواهند یم ها مسلامن ها، به مسلامن كنند یم یاندازريبروند. كفار راحت ت نهايا

. ديبكش هم را ها مسلامن نيكفار، ا یشدند برا واريكه د يیها مسلامن ني: اديگو ی. اسالم مخورد یمسلامن م

به كفار نخورد. كفار از آن طرف دستشان باز  ريشوند ت واريآمدند د امدند،يجبهه ن یبرا گريد نهايچون ا

به مسلامن  ننديب یكنند م یاندازريت خواهند یم كه هم ها . مسلامنبندند یو تند تند ما را به رگبار م شود یم

 واريد را ها مسلامن یعني ها، مسلامن واريخودشان را پشت رس د یعني. استتار، دارند یدست نگه م خورد یم

 .كنند یم نيكم ها و پشت رس مهان مسلامن كنند یم

 یلي: به، خديگو یهم م غمربيپ زنديحرف كه م: ديگو یدارد، م هيآ کي. قرآن ميهم دار یقالب یسخنران

نْ ياحلَْ  یَقْوُلُه فِ   کْعِجبُ يَو ِمَن النَّاِس َمْن » «قوله عجبکيو منهم من . «زنديقشنگ حرف م ) ٢٠٤(بقره/» اياِة الدُّ

َو ُهَو َأَلدُّ : «ديگو یآخرش م ،یشو یُهبت زده م یهست غمربيتو كه پ زنند یكه حرف م نهاياز ا یبعض غمربيپ

صام  ،یسوگند قالب ،یاشک قالب ،یقالب انيرا نخور. پس ب انشيگول ب یعني. هاست از آن پدر سوخته»  اْخلِ

. ديبفرست ی. صلواتشود یخوب لطف خدا كشف م یمنته …ميبدان ديما با ،یمسجد قالب ،یجبهه قالب

 (صلوات حضار)
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كرد، علام ناراحت  یغلط کي كسالي. داد یهتران م یامعل به افطار ها شاه ماه رمضان شب نيالد نارص

كه علام با شام  ديشاه بگو نيبه نارصالد خواست یشاه ممنوع! دربار نم نينارصالد یشدند. گفتند: امسال مهامن

: علام آمدند خوردند و رفتند. مييگو یبخورند، م نديايعده ب کي ميكن یدرست م یافطار کيقهر هستند. گفت: 

خربزه فروش  کي. رسچشمه هتران گشتند یم یاهللا مصنوع تيآ کيدرست كردند دنبال  یچند تا طلبه مصنوع

خربزه  ی. رفتند گفتند: آقاخورد یاهللا م تيبه آ یليخ نيداشت، ا یديسف یها شيو ر كلشيو ه پيبود، ت

 کي. رفتند و ايما ب شيكن و پ ليدو سه ساعت تعط م،يده یم برفروش درآمد تو چقدر است؟ گفتند: دو برا

شاه گفتند: امشب علام آمدند  نيگرفتند، به نارصالد یخوردند و عكس یاهللا گذاشتند و افطار تيآ نيعاممه رس ا

منرب  مههبعد از افطار  نهاي. گفت: آقا انميرا بب نهايخواهم ا یمن م ديافطار كردند و رفتند. گفت: نه نه! صرب كن

اهللا  تيآ ،یمصنوع ها و طلبه ديرا د ها افهيشاه آمد و ق نيو نارصالد ستادندي. استنديبا قهيدق کيدارند. گفت: 

مزه  یب ديخرده خربزه خورد، د کيشاه  نيخربزه آنجا بود، نارصالد کينشست بعد از افطار  یوقت ،یمصنوع

اهللا گفت: دكان  تيمرتبه آ کيكند.  هيخوب هت زهخربشام  یدربار نتوانسته برا ديببخش انياست. گفت: آقا

گفتم:  ؟یگفت: بله! به من گفتند: چقدر درآمد دار ؟یشاه گفت: شام خربزه فروش هست نيخودم! نارصالد

 ميدار هيآ کيكنم.  یاهللا باز تيكه من امشب نقش آ دميلباس را پوش نيفالن مبلغ، دو برابر به من دادند و من ا

لو  یكن مي: هرچه قاديگو یقرآن م هيآ ني) ا٧٢(بقره/»  تُُمونكنْتُْم تَ كما    ُخمِْرٌج َو اهللاُ. «ماند یمحق پشت پرده ن

 .رود یم

تابلو  شود یم یمدت کياسفناج است.  فهمند یم ديآ یكاهو است، برگش درم نجايصد تا تابلو بزن ا شام

. ما رود یآدم لو م ديايچه كرد. برگش درب ديبرگش كه درآمد با یاسفناج است ول ايكاهو است  نيزد كه ا

 کيدر حد  یخداشناس ليدل. فهمد یاست كه بچه سه ساله م نيا ليما هم دل ليخدا هست. دل ميدار دهيعق

پس خود خروس  خواهد یخوب اگر عكس خروس عكاس م خواهد؟يبچه سه ساله! عكس خروس عكاس م

شد.  دايپ یخود خروس تصادف یكننده دارد، ول دي: عكس خروس تولمييبگو شودي. نمخواهد یهم خدا م

تكه از  کي. ستيهسته ن نيپشت ا یري: نه، هرچه هست نقشه و تدبنديگو یم ستنديكه معتقد به خدا ن ونيماد

جدا شد و در فضا تاب خورد و پوستش رسد شد و مغزش هم هنوز داغ است و چه شد و چه شد و  نيكره زم

مدرسه  کي ريبود مد یمردريپ کي. تصادف است. ستيدر كار ن یو نقشه و علم ريتدب الحيا یعل …چه شد

آموزش و پرورش كاشان آمد با  سيروز رئ کي: گفت ی. مكرد یمن نقل م یخودش برا ،يیروستا کيبود در 

با اسب به روستا آمد، به مدرسه  شانيآوردند، ا یاسب کينبود  نيكه قابل ماش یروستا، آن قسمت کينزد نيماش
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دفرت! گفت: نه، من  ديي: بفرماميگفت د،يآموزش و پرورش از كاشان به روستا آمده بازد سيرئ …اِ  دميآمد. د

بود،  یمشت عباس خادم کيو رس كالس هم  مي: ما دستپاچه شدگفت یم …ميكالس برو رسعجله دارم. 

رس كالس و  دمي. من دوكرد یم آرام را ها و بچه ديكش ی. مبود پيمثل پ یزيچ کي. چپق ديكش یآنجا چپق م

و  وزشآم سي! رئونرينگو برو ب یچيگفتم: ه ه؟ي! گفت: چونريگفتم: برو ب ه؟يگفتم: مشت عباس! گفت: چ

رس كالس  سيگذاشت. رئ سهيهم چپق را خاموش كرد و در ك ني: اگفت یآمده است. م ديبازد یپرورش برا

دود نبوده  یشب چيگفت: آقا ه ست؟يمهه دود چ نيچپق! گفت: ا یاتاق پر از دود است، دودها ديآمد و د

 زيم یرا رو شتشخوب تصادف شده است. دستش را گذاشت و انگ یليامشب تصادف شده است. گفت: خ

خاكسرتها  ني. گفت: اكرده یم یخال زيم یچپق را رو یخاكسرتها دهيكش ی. مشت عباس كه چپق مديمال

وسط مشت  نيخاكسرت نبود. امشب تصادف شده است. ا یشب چيه داند یخدا م سيرئ یگفتم: آقا ست؟يچ

كهنه بلند  یسوزاند. بو یعباس چپقش را درست خاموش نكرده بود، برق آتش چپق كت مشت عباس را م

 داند یخدا م سيرئ یبله! گفتم:آقا ميديد ميديبو كش د،يآ یكهنه م یآموزش و پرورش گفت: بو سيشد. رئ

 یو ه ميآور یبد م یخوب، امشب ه یليامشب تصادف شد. گفت: خ آمد، یكهنه نم یبو یشب چيه

 شد، بلند كه بچه! شو بلند: گفت ها از بچه یكيآموزش و پرورش به  سي: تصادف شده است. رئمييگو یم

را آن طرف  شيآموزش و پرورش رفت رو سي. تا رئستين تر بچه تنبل نيخاک بر رس! رس كالس از ا یا دميد

گفت: خوب بگو:  سيبچه خوب بود، بلند شد. رئ کيبچه بده نشست و كنارش  ،نيكند، به بچه گفتم: بنش

را  شيو به من گفت: بلند شو. رو نيبه او گفت: بنش ريمد یمن به تو گفتم: بلند شو؟ گفت: نه آقا نميبب

 شود؟ یو دو بار، دائًام تصادف م كباري تصادف ها قهم تصادف است؟ امح نيبرگردان گفت: آخر ا

هم  یكي. مكند یرا م شانيمادرها نهيرا بلد هستند. س دنيهست مهه مك نيكره زم یآدم رو ارديليم شش

خدا ندارند.  مكند، یم ارديلي. آخر شش مكند یفوت م یكي نيا ده،يي: زن ما زاديتصادف شود فوت كند. بگو

 ی. وقتكند یهم فوت نم یكيو  مكند یم ارديليهم فوت كند. شش م یكيبمكد و  یكي دياگر تصادف شد، با

 …ها یهيآدم بد د،ريگ یخدا عقل را م

. اصالً اگر تصادف باشد چرا در شود یكه نم شهيمه یول شود یو دو بار تصادف م كباري یگاه

 نيا یبرا داستيپ د،ريبگ ادي یزيچ کي كند یم قيدانشمند در عمرش حتق کي نكهيا كنند؟ یم قيحتق ها كتابخانه

و كشف  بفهمدارسارش را  خواهد یاست. م یهست نيدر ا یصاحب و حساب قائل است. ارسار التيتشك

به  نهايدر دامن كوه ا د،يآ یرودخانه است. قطرات باران م یها مثل سنگ ست؟يمثل چ ديدان یكند. تصادف م
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 ها و سنگ شود یم نيآبش ته نش د،يآ یرودخانه م شود، یرودخانه م ها ی. جوشود یم یجو شود، یهم وصل م

 نجاست؟يا نيچرا آن سنگ آنجاست و ا كند ینم قيدر رودخانه حتق چكسي. لذا هماند یم رودخانه وسط

 ست؟يحجمش چ ست؟ياست؟ وزنش چ یاست؟ آن رنگ یرنگ نيسنگ ا نيچرا ا ست؟يسنگ چ نيفاصله ا

آورد.  یتصادف را ها آمد و سنگ یلي: سنديگو یچون م كند ینم قيرودخانه حتق یها سنگ یرو چكسيه

 داستيپ كند یم قيپژوهشگاه حتق کيرا در  رشدانشمند عم کي مينيب یم ی. اما وقتستيدر كار ن یا نقشه

 رازش را بفهمد. خواهد یاست و م نيدر ا یراز کي. ستيتصادف ن

 :¨امام زمان درباره  ها فيحتر و ها خطر انحراف -  ٦

 یآدم خشن معرف کيامام زمان را  ی. بعضميرا بشناس ها فيحتر ميمواظب باش ديامام زمان با یبرا

 ؟یمن گردن شام را ببوسم؟ گفت: چرا گردن مرا ببوس یده یگفت: اجازه م یبه كس یكس کي. كنند یم

. كشد یمهه را از دم م د،يآ یامام زمان م كننديفكر م یامام زمان است. بعض ريشمش یجا نجايگفت: آخر ا

ْ يَأْبنِ   َن َهاِدمُ يأَ . «ستين نطوريا امام زمان تو  ميندبه دار ی) در دعا٥٣٥اجلنان،ص حي(مفات»  َو النَِّفاِق  کِة الرشِّ

امام  کي عنوان به را زمان امام …كه هركس ستي. بنا نیكن یكفر و نفاق را خراب م یها و ساختامن يیآ یم

 كردن غلط است. یخشن معرف

چهل شب مجعه، چهل  ها یبعض ايخاص دارم.  ابتي: من ننديگو یم ايهستند.  یدروغ انيمدع ها یبعض

به ما گفته: چهل  ینعمت است، اما چه كس کيامام زمان  دني. دننديمجكران امام زمان را بب روند یچهارشنبه م

 يیهم به جا شيو پا شود یمخلق  زهايچ یكرسيكجاست؟  اش شهير ؟ینيشب مجكران برو كه امام زمان را بب

. شام لبت را بزن، بچه كند ینم تيهم رسا غمربياست. به پ نيامام حس یبرا ميدار تيروا کي. اصالً ستيبند ن

خاک  نه،ي. اما نگفتند: خاک مدديمهر كربال را به لبش بامل یعني. ديكامش را به مهر كربال بردار ديآ یم ايبه دن

تاسوعا است. شام عاشورا هم  یشكر برا ني: انديگو ی. مثالً ماست یكس یبرا یزيچ کي ی! گاهمكه

از  ني: بابا امام حسيیبگو یتوان یتاسوعا است. شام نم یبرا نيحرام است. چون ا یرشبت بده یخواسته باش

. ما عاشورا كند یم یگفته تاسوعا چه فرق نيا حاال. است تر ابالفضل مهمرت است. عاشورا از تاسوعا پررنگ

را  یزيچ ميمواظب باش یليخ ديحرام است. با ،ی. اگر گفتند: تاسوعا، شكر تاسوعا را عاشورا بدهميده یم

شدند و ادعا  دايهستند. دو تا خل پ نطوريمه ها يیو هبا ها یشدند، باب دايكه پ ها یباب ني. اميبه امام نسبت نده

 نجايا …راه دارد یزي: آقا، هرچديبگو یرفتند. اآلن هم ممكن است كس نهايمشت امحق هم دنبال ا کيكردند و 

كه  يینهاينبود. آخر ا نجايكه جمتهد اعلم شود؟؟؟ به شام گفتم؟ ا ايبه خوابم ب یعل ايبود گفتم: رفته نجف گفته 
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گفتم  نكهيا یرا به هوا یزيچ کي كباريرا كجا گفته است.  یزيچه چ داند ینم زنند یحرف م یليمثل من خ

تلف شد و حرف  شانيوقت ا شوم یناراحت م ،یهم گفت گريد كباريرا  ني: حاج آقا انديگو یم م،يگو یم

 گفتم، نگفتم. كنم یهم فكر م كوقتي. ديشن یتكرار

 :ینيدر امور د ايعدم اعتبار خواب و رؤ -  ٧

گفته: من  یحمرتم به من گفت: فالن آقا بلند شده كربال و نجف رفته و به حرضت عل یها از آدم یكي

 یاست؟ به خوابش آمده و گفته: جمتهد اعلم فالن یكه جمتهد اعلم چه كس يیايامشب به خوابم ب خواهم یم

 د؟يكن دايپرا با خواب  لمگفتند: جمتهد اع خيطول تار یاز فقها یكيراه درست است؟ كدام  نياست. گفتم: ا

آمد هنضت سواد  یكس کي كباري …تيخود آن آقا كه به نظرتان اعلم است، خودش قبول دارد كه اعلم

 شيبرو پ ؟یبده یبرا یكن یم هيگر نقدريگفت: چرا ا دم،يامام رضا را خواب د شبيگفت: من د ،یآموز

حواله  ها یبازار یمثل بعض گريبگو: شام د ضا. (خنده حضار) گفتم: به امام ردهد یتو را م  یبده یقرائت

. اول مو و خواهد یكه كچل است شانه نم ینده. شب اول پول بفرست و شب دوم حواله، رس یخود یب

 …بعد

اسالم  خواهم یگفت: م ؟یخوان یچه م یبرا یسي. گفتم: انگلخواند یم یسيانگل داشت ها از طلبه یكي

. یندار یچي. تو هنوز هريبگ ادي یسيباسواد شو، بعد انگل اول د،ياياز تو در ب يیرا صادر كنم؟ گفتم: اول مو

بلد  یسيشو، بر فرض هم انگل وادشانه بخرد. تو باس دي. كچل كه نباخرد یكه كچل است و شانه م یمثل آدم

صد تا كشور  باً يتقر یدارم. ول یزبان كاشان یدكرتا ستم،يبلد ن یزبان چي. من خودم هستين یطور ینبود

را خرج پنجاه دالر كنم؟ درست را  ام یجوان مياي. من بكند یترمجه م تيبرا یرفتم. پنجاه دالر به هركس بده

را خرج  ات ی. جوانگذارند یم تيو مرتجم هم برا برند یدو رسه م یاميواپتو را با ه یبخوان اگر به درد خورد

! دي. بعد شانه بخردياوري: اول مو دربميبگو خواهم ی. مديرينگ ادي یسيانگل ميبگو خواهمينكن. نم یسيانگل

. خوردند یغذا م ديبود، پولدارها شب ع ابيبرنج كم مي. قدشوند یهول م یعني. شوند یم جيافراد گ یگاه

! كميپلو است. هول شد گفت: پلو! بعد گفت: سالم عل نيا ديوارد شد، در را باز كرد د يیجا کي یكس کي

. ادا خرد ی. مو ندارد، شانه مخرد ی. زغال ندارد، انرب مخواند یم یسي. سواد ندارد انگلشوند یهول م ها یبعض

 .آورند یدر م

هركس گفت: امام زمان  ميدار ثيحد كند؟ یظهور م یاست كه امام زمان ك نياز مسائل ا یكي مالقات،

 نياهللا گفته: امام زمان مه تيكه فالن آ كردند نقل ها اهللا تياگر آ ی: دروغگو! حتدييبه او بگو كند یظهور م یك
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گفت:  یاگر كس» ئايِمَن النَّاِس َش  کَمْن َوقََّت لَ «كه فرمود: وقت را  ميمعترب دار اتيهم روا ني. اديآ یروزها م

َبُه َفَلْسنَا ُنَوقُِّت ِألََحٍد َوْقتاً كَفَال َهتَاَبنَّ َأْن تُ « كند؟ یظهور م یچه زمان كند؟ یظهور م یامام زمان چه روز » ذِّ

و  ميكن ینم ينيابدا وقت تع یحرضت مهد یبرا تيب اهل ما: فرمود ها ) امام١٠٤، ص٥٢ (بحاراألنوار، ج

 كند؟ ينيكه وقت تع دهد ینفر به خودش اجازه م کيچطور 

 دم،ينفهم كه من. هاست حرف نيخمتلف و ا یو نمک و نذرها گندم رابطه زمان امام با شان رابطه یبعض

 یسوره انعام و سوره اعراف و سوره مائده و سوره نساء و باق نيشد؟ فرق ب دايختم سوره انعام از كجا پ نيا

 و است مقدس قرآن بله. خوانند یختم انعام م نندينش یچند آقا دور هم م ايچند تا خانم  ست؟يچ ها سوره

ختم انعام كجاست؟ بنده كه  شهير ني. اديريرا بگ گريسوره د کيختم  دييايختم گرفت. ب شود یرا م شيهرجا

 …را یزيچ کي نطوريسالش در قرآن بودم. مه ٤٥سال است كه  ٥٥نكردم.  دايسال است آخوند هستم پ ٥٥

ت مرتبه بخواند هفت دعا را هف نيهركس ا سندينو یم ها حيتدعا را هفت مرتبه بخواند، اول مفا نيا هركس

نذرها غلط  یاصالً بعض م؟ينذر كن یچه كس یبرا م؟يداشته باشد. چه نذر كن اريمع دينذر ما با سد،يمرتبه بنو

كردن، اگر زمستان شود و  یخون یعنياست. من نذر كردم شرت بكشم. نذرت غلط است. شرت كشتن در جاده 

ممكن است شرت رم  شود، ینجس م ها ابانيخ شود، یجس من ها كفش شوديم یباران با خون قاط آبباران شود، 

من نذر كنم آجر  نكهيمثل ا ،یكه شام نذر كن ستيمعروف ن أتيه یعده برتسند، كشتن شرت جلو کيكند و 

 : من نذر كردم.ميبگو توانم یبجوم. اگر نذر كردم من آجر بجوم، م

بردند.  ونيزيرا در تلو نهايزمان شاه را گرفتند. شب اول ا یمسارهايمشت از ت کيكه فرار كرده بود  شاه

 نجايا یزيچ توانم یمن نم م،يحرضت وفادار باش یبه اعل ميبودم. گفت: چون ما قسم خورد ونيزيتلو یمن پا

بخورد؟  ديقسم خورد جلن بخورد، با ی. چون قسم خوردم وفادار باشم. قسمت لغو است. اگر كسميبگو

نفر بلند شد وسط جلسه  کيبعد از ناهار  ميبود یمهامن يیكجايرا هوا كند،  شيراه برود و پاقسم خورد با كله 

پدرت  تي. وصیزنيكرده بعد از غذا بخوابم. اصالً جلسه را به هم م تيپدر من وص دي. گفت: ببخشديخواب

 یآداب و رسوم کي ی. هركسیجلسه را به هم بزن یكرده بتوان تيكه پدرت وص ستين نطوريغلط است. ا

 دارد.

است كه مهان  نيرسم ا د،يآ یكه خوششان نم يیاحلمدهللا! آخوندها د،يآ یكه خوششان م يیآخوندها

: از منرب آقا گفت ی. مايفرداشب ن گريد یعني دهند، یدر پاكت بگذارند و به آقا م یپول کيشب دوم، سوم 

باز فرداشب هم آقا  ميديد …: آقاميكه آمده، گفت یشب و دو شب کي یبرا ميدر پاكت گذاشت یبدمان آمد، پول
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مهان شب  مياست كه اگر آخوند را نپسند ني. رسم ما اايامشب ن یعني ميپول داد شبيد نكهي: آقا اميآمد. گفت

تا دهه آخر  مياست كه هرجا دو شب منرب برو نيشود. گفت: اتفاقًا رسم ما ا یچيكه فردا شب ق ميده یپول م

 یليكردن غلط است. خ ينيتع وقت ها، ختم یختم انعام با باق حالرسم شامست، به هر  ني. خوب اميهم برو

 كه حرفش مبنا داشته باشد. ديبپرس یاز كس دياز نذرها غلط است. امام زمان هم با

انحراف، مهه ما را در مهه كارها به  یخرافه، ب یشناخت ما را شناخت ناب قرار بده. شناخت ب ايخدا

 بفرما. یبفرما. قلب امام زمان از ما راض تيهدا ميبه راه مستق خصوص معرفت،

 و رمحة اهللا و بركاته كميعل والسالم


