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 ¨ امام زمان بتيغ ليدال

 ٢٣/٤/١٣٩٠ پخش: خيتار

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

 احتامل اش  درباره شعبان مهين خوب. ننديب یم نود سال شعبان مهين ی ز در آستانهينندگان عزيرا ب بحث

 انسان هك ارزد یم است، وتاهك ها شب و است تابستان به شعبان مهين اميا هك هم حاال شده، داده هم قدر شب

ه مهه دهلا ك ید، آن روزريا بگياح د،نخواب شعبان مهين شب یسك اگر ميدار ثيحد چون. دريبگ اياح ند،ك یسع

 اش فهيوظ فهمد یم ندك ینم یقاط نيا نند،ك یم یقاط مردم مهه هك یروز آن یعني. است زنده او دل دريم یم

 خواهم یم بتيغ یبرا ليدل نه تا نوشتم را ورقه نيا شبيد من ،است بيغا زمان امام چرا به راجع ست؟يچ

 .ميگو یم شام یبرا تهكن تا ده. شود یطلب مم هد مقدمه، کي با م،يبگو شام خدمت

 :نيشيپ انياد در بتيغ ی سابقه -  ١

 یقرار گذاشت، س یست. خداوند با موسين ¨ یبت سابقه دارد. خمصوص حرضت مهديه غكن يا اول

َو « روز ده روز اضافه شد. ی) بعد رس س١٤٢(اعراف/» َلةي لَ نيَ َثالث  یَو واَعْدنا ُموس«د. يايوه طور بكروز 

ه با او بودند، او را كهم  يیبود و آهنا بيغمرب بود، و از مردم غايوسف در زندان بود و پي »َأْمتَْمناها بَِعْرشٍ 

 .شناختند ینم

 یمدت کي. رفت و ردك رها را مردم. ميريگ یگر ما بر او تنگ نميرد دكر كرد، و فكاز مردم قهر  ونسي

ه كازدهم يب بود. امام دهم و يزندان بود. و از چشم مردم غا در ساهلا اظمك امام. شد بيغا هم ونسي

 یزيچ کيبت يمسأله غ نيابرابن. نبودند مردم دسرتس در بود، پادگان در شان خانه نهايا ،ينيركعس نديگو یم

دوران  یزندگ یه مردم را براكبود  یا خود امامان ما هم از امام رضا به بعد برخوردشان طوريه گوكاست 

 خدا گريد یاياول و گريد یايانب. ستين زمان امام خمصوص بتيغ. بتيغ سابقه نيا پس. ردندك یاده مبت آميغ

 .است بوده هم
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 ست؟يبت چيغ ليدل

 :ش مردميبت امام، بسرت آزمايغ -  ٢

 د؟يگو یم چه بچه ننديبب نندك  یم پنهان را خودشان ها وقت یش مردم، خود پدر و مادر گاهيآزما - ١

 روز کي. گفت یم مادرش یبرا داد، یم گوش را پدرش یها حرف. آمد یولو بود مسجد موچك حسن امام

 رفت. ندك یم منتقل مادر به چطور و گرفته را ها حرف یطور چه حسن امام نديبب خواست یم ݠ نياملؤمنريام

ده چطور يشن مسجد در هك را يیها حرف پرسش نديبب داد گوش یا پرده پشت. ردك پنهان را خودش نارك کي

 یسك نظرم به. ستين روان زبانم امروز چرا دانم ینم: گفت رد،ك صحبت خرده کي حسن امام. ندك ینقل م

 پدر چشم از دور هك ننديبب نندك یرا پنهان م نخودشا مادر و پدر ها وقت یگاه هكنيا یعني. است پرده پشت

 اگر د،ينده ميتي به را ميتي مال هك ديگو یم هم قرآن. ندك یم عمل خوب است رشد یگاه حاال. ندك یم چه بچه

 نكمم »ُرْشداً  ِمنُْهمْ «. است قرآن هيآ »آنستم«) ٦/نساء( »ُرْشداً  ِمنُْهمْ  آَنْستُمْ  َفإِنْ «. ديبده او به ردهك رشد ديديد

. ستين یاقتصاد بلوغ یول هست، یعباد بلوغ یعني. ندك حرام یبده پولش هم باز اما شده، سالش ١٥ است

 ،یعباد بلوغ. افتند یهم جلوتر م یه گاهكساله.  ١٥، دخرت نه ساله، پرس یم. بلوغ عباديار رقم بلوغ دارچه ما

 دارم پرس کي: گفت یم یسك کي. داد دستش پول شود ینم است، سالش ٢٥ یسك است نكمم ،یاقتصاد بلوغ

 ١٥ ها وقت ی بعضحاال! مامان: ديگو یم پدرش به تازه است سالش ١٨: گفت چطور؟: گفت.است نابغه

 …یول است سالش

 من شيپ تو یبابا: گفت چرا؟: گفتند. خواند اصغر یعل ی روضه واعظ اش مرد. در فاحته یمردريپ

 ساله چهار ساله، هفت نوشتند یم مثالً . نوشتند یم اثر براساس را قربها سنگ بود یقربستان. بود کودك شهيمه

 سنش مينك یهم حساب نم ام یمهه بچه هستند. گفت: نه! منته نهايا: گفتم. هاست بچه قربستان ردمك ركف

 یگاه چون اش،  یور هبره مقدار به. است ردهك استفاده عمرش از چقدر ميردك یم حساب. است چقدر

 .باشد آب پر است، کوچك وهيم است نكمم یگاه. ندارد آب است، بزرگ بيس ها وقت

دادند.  یش بدين ده روز مردم آزمايشد، در ا ه چهل روزكروزش  یس یمردم، حرضت موس شيآزما

. ميبگو خواهم یه مكن است يا ی. هنر منفی، قرآن راجع به هنر هم نظر مثبت دارد، هم منفیهنرمند کي

 وسالهگ ساخت رد،ك درست گوساله کي طالها از گرفت، را طالها. بود هنرمند ساز جمسمه کي یسامر

 آن در هك هوا فشار. ورزش نيزم در هست ها سوت نيا مثل. داد یدا مص خورد، یه به آن مكه هوا كبود  یطور

 یموس حرضت یوقت. است نيمه خدا: گفت یسامر) ٨٨/طه( » مكإِهلُ  هذا«: گفت. دهد یم صدا د،يآ یم
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هُ جيُ  هِ يَأخ بَِرأْسِ  َأَخذَ  وَ «. شدند جك بتيغ دوران در مردم هك ديد برگشت  برادرش یها ) زلف١٥٠(اعراف/» رُّ

من رفتم »  یإِنَّ اْلَقْوَم اْستَْضَعُفون«، گفت: واهللا، ید و گفت: چرا گذاشتيشكحرضت هارون را گرفت و 

 دند و به حرف من گوش ندادند.يشكنها من را به استضعاف يه اكدم يم، دريش را بگيجلو

 :کرش یها تفرقه در جامعه، از نشانه -  ٣

 خاطر به یول روند، یج مكدم يه تفرقه شد. من فهمك يیدم بگوينم، ترسك یبرخورد انقالب خواستم یم

ْقَت « ،يیبگو یبرگرد دميترس. نزدم حرف وحدت حفظ  ل،يارسائ یبن نيب) ٩٤/طه( » ليإِْرسائ  یَبن نيَ بَ  َفرَّ

 هيآ کي قرآن. ميدان یم یبت پرست طفق را کرش ما. است کرش تفرقه ديدان یم شام. یانداخت تفرقه »َفَرّقت«

 ِمنَ «: ديگو یم بعد) ٣١/روم( »نيَ كاملُْْرشِ  ِمنَ  وُنواكتَ  ال«. است نيا اش هيآ. است کرش از تفرقه: ديگو یم دارد

ذِ  ُقواْ  نَ يالَّ ُقواْ  نَ يالَّذِ  منَ  نيَ كاملُْْرشِ  ِمنَ  وُنواكتَ  ال«. است قشنگ یليخ) ٣٢/روم( »نَُهمْ يدِ  َفرَّ  کرش نيا »نَُهمْ يدِ  َفرَّ

 .است

 ست،ين اتيروا و قرآن در اش شهيه ركد يرا بگو یزيچ کياورد. يبه وجود ب یبدعت کين يدر د سكهر

 هم شهيمه عقل؟ ليدل چه به قرآن؟ ليدل چه به. دارم رابطه زمان امام با من ديبگو مثالً . ندك یم تفرقه ادجيا نيا

 نيكاز مرش  »نيكَن املُْْرشِ وُنوا مِ كتَ  ال«: ديگو یم قرآن. گردند یم افراد نيا دنبال هك هستند امحق مشت کي

ذ ِمنَ «. است پرست ديخورش فقط ديگو یرا نم کد، مرشينباش ُقوا نَ يالَّ  نيد در سكهر) ٣٢/روم( » نَُهميد َفرَّ

 مسجد نارك ديآ یم یسك کي است، مجاعت نامز يیجا کي اگر: نديگو یم خاطر نيمه به اورد،يب وجود به تفرقه

امت  یعنيآقا من تو را قبول ندارم.  یعنيچه؟  یعني ی دارد. چون آن نامز فرادريگ نامز او خواند، یم نامز یفراد

 من شام را قبول ندارم. یاسالم

 یعصبان را او بار سه ،یشو قيرف یسك با یخواست اگر ميدار ثيحد. شوند  یش ميبت مردم آزمايغ در

 یليخ. ديآ یون مريت جوهرها بيدر عصبان یعني. شو قيرف او با حاال نداد، فحش شد یعصبان بار سه اگر. نك

 ابزار ها یتلخ و ها ینيريش اممت. دهند یم لو را خودشان سفر در. دهند یم لو را خودشان سفر در افراد، از

ِّ  مْ كَنبُْلو«. است شيآزما ابزار ها یتلخ و ها ینيريش متام. است شيآزما  هك يیها یعرب) ٣٥/ايانب( »رياْخلَ  وَ  بِالرشَّ

، مسائل یاسيش است. مسائل سيله آزمايوس یريش است. هر خيله آزمايوس یوانم قرآن است. هر رشخ یم

ش است. ياوردن هم آزماين یش است، رأيآوردن آزما یغضب، پست، رأ هوت،، شی، مسائل مالیاقتصاد

 ش است.يبت، آزمايل غياز دال یكيش است. يهردو آزما
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 شود، متنبه اش بچه تا. رود یم ونريب ند،ك  یه از خانه قهر مكدر ا پيمادر  کينه توبه است. يبت زميغ - ٢

 ردك ول خدا غمربيپ. ديآ یم خدا قهر هك دنديفهم مردم ردك قهر مردم از یوقت ونسي حرضت. است توبه لهيوس

ونس يقوم  )٩٨ونس/ي» ( وُنسيإِالَّ َقْوَم : «ديگو یم قرآن یول ردند،ك توبه یفور. ديآ یم يیبال کي حتامً  رفت و

ون برود عذاب ريه اگر بكونس هم خاطرش مجع بود يردند، خداوند عذاب را بر آهنا برگرداند. كتوبه  یوقت

 بتيغ. ردندك توبه نهايا یول. یرفت ونريب تو: گفت خدا نشد، نازل عذاب رفت، ونريب یوقت. شود ینازل م

 .شود یم هم توبه لهيوس

 :بت امام، به خاطر ظلم و ستم مردميغ -  ٤

ْمنا هاُدوا نَ يالَّذ ِمنَ  َفبُِظْلمٍ «: ديگو یاست. قرآن م یت و گوشامليحمروم -  ٣  ها یودهي) ١٦٠/نساء( »َحرَّ

 تيحمروم یعني. دينك مرصف دينبا را مواد نيا مدت فالن تا: ميگفت. ميردك حمروم غذاها از را نهايا ردند،ك ظلم

ل يارسائ ی، خدا به بنینيت از شهر نشيغذا، حمروم زت ايد. حمرومينكش را عوض يد آقا غذايردك بد غذا، از

ن. شهر امن شود، بعد كنها را اول نابود يد. گفتند: در شهر قوم جبّار هستند. ايد تا در شهر بروينكگفت: توبه 

ه حارض نبودند، كنيبودند. به خاطر ا آواره ابانيب در نهايا سال، چهل نهايا: ديفرما یم خداوند. مييآ یما م

 داشته باشند. یجنب و جوش کي انخودش

زْ كوُنَس ملََّا آَمنُوا يامُهنا إِالَّ َقْوَم يٌة آَمنَْت َفنََفَعها إياَنْت َقرْ كَفَلْو ال «توبه،  نهيزم  یفِ  یَشْفنا َعنُْهْم َعذاَب اْخلِ

نْ ياْحلَ   )٩٨ونس/ي» (اياِة الدُّ

نه نرفت. در قبا چند روز يم مدينه آمد، مستقيمد یغمرب ما وقتيه آماده شدن است. پليبت وسيغ -  ٣

 َقبُْل  ِمنْ  اُنواك«: ديفرما یم دارد هيآ کي قرآن. هست هم شدن  له آمادهيبت وسينه آماده شود. غيستاد. تا زميا

ده بودند. ياوس و خزرج هم شنبودند،  دهينش ها یودهي چون: هك گفتند یم عده کي) ٨٩/بقره( » ْستَْفتُِحوني

 غمربيپ. ميگو یم تو به ديايب غمربيپ ند،يگو ینها دائم ميرد. و اكومت خواهد كنه حيغمرب آخرالزمان در مديه پك

 یوزريپ و فتح: گفتند یم یه  د،يايب غمربيپ هكآن از قبل یعني »ْستَْفتُِحوني َقبُْل  ِمنْ  اُنواك وَ «. ميگو یم تو به ديايب

 نطوريا هم ما است نكمم »َفُرواك َعَرُفوا ما جاَءُهمْ  َفَلامَّ « اما. شود ی و چنان منيد چنيايغمرب بين پكصرب  .شود یم

 کيلول عجل اللهم« ،»کظهور یعل عجل احلسن بن حجة اي«: مييبگو یه. ريبگ را ما دست ايخدا. ميباش

 .»الفرج

: مييگو یم »الفرج کيلول عجل اللهم«: ديگو یم زنند، یم حرف هروقت هك يیها ت آدمكم در ممليدار ما

 شاه زمان ما. بده حرفش به گوش است، زمان امام بينا هك اآلن د؟يايب زمان امام یخواه ینم مگر خوب
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ردند. اسمشان كنها فرار يه آمد، اك ینيمخ امام. ستين زمان امام چرا هك ردند،ك یم هيگر رتيل دو م،يداشت يیها آدم

از آهنا با  یاري. بسیامدند، جز افراد نادريبا انقالب راه ن یبودند، ول یچه هستند. امام زمان ميگو یرا هم نم

 ها یودهي از بعد. ميهست هم ما: گفتند آمدند آهنا ردند،ك یبستگ هم اعالم ها یودهيه كامام، البته بعد از آن

 ديدان ید ميم با انقالب، گفتم: ببخشيردك یگآهنا هم منزل ما آمدند، گفتند: آقا ما اعالم مهبست زا تا چند. آمدند

 َحبَاِئلِ  َقاطِعُ  نَ يأَ « ،»اءياْألَْنبِ  بُِذُحولِ  الطَّالُِب  نَ يأَ « ا،يب زمان امام یا هستند منتظر یعني. ها یودهي از بعد ؟یك

اء وَ  ِذِب كالْ  امام زمان  یر نگفتمگ! ايب: ميگو یم. ندكبش را ها طاغوت بفرست را زمان امام ايخدا »اِالْفِرتَ

 یا: ديگو یم هك یسك آخر ؟یردك شكمك چقدر تو. ستكش را طاغوت کي ینيمخ امام. ندكبش را ها طاغوت

 در مجعه غسل کي است عمر کي آب حوض نيا ، خوف. نمك مجعه غسل بفرست، را اطلس انوسياق! خدا

 ما ديشا. نديگو یم دروغ ها یليخ. يیگو یانوس اطلس، دروغ مياق یخواه یحاال م ،یردكن تان خانه حوض

 .ميباش مهان هم

س گفت كن سقوط چه بود؟ هريل ايم گفت، دليكمرد ح کيوارد شد،  یست و سقوطك، شيیجا کي

است  نيا سقوط ليدل: گفت چه؟: گفت. ميگو یل سقوط را من مينفر برنده شد. گفت: دل کيد. ريزه بگيجا

هم دروغ  انمآن خ» ذبتك«با هم دروغ گفتند. » ذبواك«دروغ گفتند،  يیدو تا» ذباك«دروغ گفت. » َذبك«ه ك

د. يبا هم دروغ گفت» ذبتامك. «یتو هم دروغ گفت» ذبتك«با هم دروغ گفتند. » ذبنك«دو تا خانم، » ذبتاك«گفت. 

 با مهه »ذبناك«: ديگو یمن هم دروغ گفتم؟ بعد م» ذبُت ك«: ديگو ید. تا آخرش ميمهه با هم دروغ گفت» ذبتمك«

 .ميگفت دروغ هم

 :ݠ إمامپرداخت مخس و سهم  -  ٥

 را امام سهم هم خودش اما. ندادند را زهرا حق. ردندك غصب را کفد چرا هك ندك یه ميرت گريل دو

 ؟ینك یم هيگر او یبرا چرا تو. یده  ینم را اش بچه حق هم تو نداد، را مادر حق او ندك یم یفرق چه. دهد ینم

، من نيامام زمان، بب ی: ايیبگو شود ینم. بدهد امام سهم ديبا زمان، امام: ديگو یم هك یسك. دينك هيگر هم با

 گوش نتيجانش حرف به نه. گذارم یم یمهد را ام بچه اسم نه دهم، یخملص تو هستم. اما نه سهم امام را م

 به را تو. دييبگو نيآم ها نندهيب ی مهه نمك ید امتحان شوند. دعا ميمردم با» لفرجا کيلول عجل« یول. دهم یم

 هر در ابد تا اآلن از. ببخش را ما ی م، گذشتهيرفوزه شد یم، در هر امتحانيردك ابخر هرچه زمان، امام یآبرو

 شود. یم چه هك داند ینم. شود یم چه داند ینم آدم. اوريب ونريب ديسف رو را ما یامتحان
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ن شب مجعه بحثت قطع ينند، الو شام از اكاگر تلفن  یقرائت یه آقاكن را گفتم، يبارها در مورد خودم ا من

 ما شوم؟ یا نه عوض ميقبل هستم  ینند، باز قرائتكون ريون بيزي. اگر من را از تلویستيون نيزيگر در تلويشد، د

اورد يب یه رأكنيا یرد. براك یمجهور استيد ريدانك را خودش. است خارج ردهك فرار اآلن هك یسك ميداشت

: گفت یم. است خارج هم هنوز رفت خارج ردك فرار اورد،ين یرأ ديد تا! رانيا قهرمان ملت: گفت یدائم م

 !ناآگاه توده شدند ظهر از بعد بودند، قهرمان ملت ظهر از شيپ یعني! ناآگاه توده نيا

»  یَو َأْفتَتَِن بَِذمِّ َمْن َمنََعنِ  یبَِحْمِد َمْن َأْعَطانِ  یَأْبتَلِ  وَ « ن،كن یطور ايخدا: ديگو یسجاد م امام

س من را حمروم كم خوب است. هريس به من داد، بگوكه هركن كن ی) طور٢٣٠/ص٩١(بحاراالنوار/ج

ل املا تيب! اهللا رسول اي: گفتند یم مدندآ یم ها یبعض: ديگو یم: بد است. قرآن بخوانم. قرآن ميرد، بگوك

) ٥٨/توبه( »کْلِمزُ ي َمنْ  ِمنُْهمْ  وَ « چرا؟ یدان یم: ديگو یجا رفت. بردند، خوردند، قرآن مكست يمعلوم ن

َزةٍ  لِّ كلِ  ٌل يوَ « مهان »لمزُ ي« َو « دم،مر از »ِمنُْهمْ  وَ «. زدن شين یعني. است »ملزه« مهان »لمزُ ي«) ١/مهزه( »ملََُزةٍ  ُمهَ

 َفإِنْ « ند؟ك یم چه را اتكز غمربيپ ستين معلوم: نديگو یم زنند، یشت مين یبعض یعني» زَ ملَُ «، »کْلِمزُ يِمنُْهْم َمْن 

 خوردند بردند،: ديگو یم هكنيا. است یراض یبگذار مشتش فك هكس کي اگر) ٥٨/توبه( »َرُضوا ِمنْها ُأْعُطوا

 …بدهند او به اگر. ندادند او به چون

 غذا اگر! اركاير یها یعزادار نيا بله. شد متام غذا: هك ديگو یئت ميس هييئت غذا متام شده، ريه رفته

. است یخوب یآقا نيا. است یاركاير ات یعزادار: ديگو یم ندادند نيا به. بودند خملص بود، خورده

ن آقا نامز يگر پشت رس اي. من دمداد یرأ او به هم من هك داد یرأ یسك به هكنيا یبرا: ديگو یم چرا؟: مييگو یم

 مگر. نبودم موافق من هك داد یرأ یسك به نيا! نه رده؟ك هريبك گناه دارد؟ یلكمش چه: مييگو یخوانم. م ینم

 را خودمان ميتوان ینم است؟ فاسق نداد، یرأ تو منتخب به سكهر است؟ عادل داد یرأ تو منتخب به سكهر

 م.يله را هم بگون مجيد ايست؟ بگذاريست، باطل چيحق چ مينيبب بعد تا ها، هوس از مينك یخال

 یاسالم بالد بر را املك تيامن ايخدا. دييبگو نيآم نمك یدعا م کي بروند. نياظمكند مهه كقسمت  خدا

 امام و جواد امام ديبرو نياظمك. ببخش را آن ميبخور یليس ديبا هك ميدار هك یگناه و بيع هر. بفرما مكحا

ارنا احلق  یاهل«ن دعا است. يا دارت امام جواياز ز بعد. است حيرض کي در. است هم نارك شانيقربها اظمك

و «نم. ينم، و باطل را باطل ببيحق را حق بب» والباطل باطال«نم. يه حق را حق ببكباشم  یانسان کيا يخدا» حقا

دنبال نفسم بروم، گرفتار شوم. آدم » یفاتبع هوا«ج نشوم. يدر شناخت حق و باطل گ» متشاهبا یال جتعل عل

 درس آخر گفت یم هيضيف در هك اخالق درس امام حرضت: گفت یما م دند. باطل، استايبب حق را حق
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 نيب واقع ايخدا یعني »یامهك اءياالش یارن اللهم«: گفت یم. گفت یم نطوريا اخالقش درس در اي اخالقش

 .باشم

 ستند.يه مردم آماده شوند. آماده نكنيا یب است برايامام زمان غا پس

 :امنيت ايت، در تقوبي غريتأث -  ٦

آِخِر  یوُنوَن فِ كينًا َقْوٌم يقِ يَامنًا َو َأْعَظُمُهْم يَأْعَجُب النَّاِس إِ «م يث داريامن، حديت ايفيكچهارم،  مسأله

 ْ َماِن َمل ُة َفآَمنُوا بَِسَواٍد َعلَ  یْلَحُقوا النَّبِ يالزَّ »! َرب ك أَ اهللاُ ) «٣٦٥/ص٤ه/جي(فق» اضٍ يبَ  یَو ُحِجَب َعنُْهُم اْحلُجَّ

 »ناً يقِ ي َأْعَظُمُهمْ  وَ « امنيا درجه نيباالتر یعني »َامناً يإِ  النَّاسِ  َأْعَجُب « یا عده کيه كم ينيبت تو را ببي: غديگو یم

 هم را حجتشان و زمان امام دند،يند را غمربيپ هك است یسانك یبرا نيقي درجه نيباالتر و امنيا درجه نيباالتر

نوشته  یاغذ شده، روك یرو یه قلمكمهانطور » اضٍ يبَ  یبَِسَواٍد َعلَ «دند، آور ناميا »آمنوا« اغذك یرو از دند،يند

 هم را تشيب اهل. ميديند را رسول ما ايخدا: مييگو یم! » نياْلعاملَ  َربِّ  هللاِ اْحلَْمدُ « ما خود مثل. آورند یامن ميا

غمرب را يه پك یسانكارزش دارد با  یليخ نيا. ميآورد امنيا هست هك يیحمتوا نيمه با استدالل با اما. ميديند

 سم.ين را هم بنوياوردند. پس ايامن نيدند، و ايد

 جا نينب مهي جا است؟ قرب حرضت زنيه مهي، قرب حرضت رقیقرائت یم. گفتند: آقايرفته بود هيسور

 هم شام یبرا قشنگ، یليخ گفتم یزيچ کي. هست هم نهيمد ميديشن. هست هم مرص ميديشن آخر است؟

ند و يسش را ببكع گرا اي دهد یشرت نشان مين عالقه را بيند و او را ببوسد، ايطرف را بب یسك. گفتم: اگر ميبگو

 شام بوسد؟ یم را خودش هك یسك اي است شرتيب امنشيا بوسد یس را مكه عك یسكس را ببوسد. آن كع

 یلي، خینكارت يا باشد شام زج نيمه نبيز حرضت اگر اتفاقاً : گفتم. ببوسد را سشكع د،ييبگو هم با. دييبگو

س ك احرتام به عنينب باشد، مهيس زكع ت،نب هسينجا، اسم حرضت زيه چون اكن است يست. مهم ايمهم ن

 مهم است. یلي ارزش دارد. خني احرتام به گنبد و بارگاه مهنينب، مهيز

، اگر از نوه من یريبگ احرتام من ی ست. اما اگر از بچهيمهم ن یلي، خیريشام از من احرتام بگ اگر

 امن باال است.يا یليه خكداست ين پي، ایرياحرتام بگ

 قلب) ٣٢ص/٢ج/ورام جمموعه( » املؤمن قلب هيف ذوبي« هك ديآ یم یم زمانيث داريحد» َزَمانٌ  یْأتِ ي«

ن مؤم قلب هك ديآ یم یزمان شود یم حل آب در کنم هك نطوريمه »املاء یف امللح ذوبي امك«. شود یم آب مؤمن

من  یري«ه كني: به خاطر ادفرمو غمربيپ شود؟ یم آب مؤمن قلب چرا »کذل بم ليق« چرا؟. شود یذوب م

 ند،يب یم ركمن. ندك عوض ندارد استطاعت »هيريتغ عيستطي ال« ند،يب یم خالف ند،يب یرات مكاز بس من» ركاملن
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 یليخ نهايا شود،  یانسان دلش آب م هك يیها زمان نيا آنوقت. ندكب تواند ینم یارك خالف، خالف خالف مهه

 ما چون. است شرتيب ما از صربشان ما انيعيش) ٩٣ص/٢ج/یافك( »َأْصَرب  َعتُنَايِش « ميدار ثيحد. دارند ارزش

 هك شود یم باعث بتيغ. دانند ینم هك یزيچ به نندك یم صرب ما انيعيش اما م،يدان یم هك یزيچ به مينك یم صرب

 است. مهم نيا امش،يپ به اش، هيست. به سايم مهم نياوريامن بيم ايني. خودش را ببرود یم باال امنيا تيفيك

 ی ندهيدوار باشد به آيه امكن است ير اكب است، انسان در فيغا ید و طرح و تالش، وقتيتوسعه ام -  ٥

ل، يارسائ یعنيدارد.  یسايس اميپ نيا) ١٢٨/اعراف( »نيَ لِْلُمتَّق اْلعاِقبَةُ  وَ « گفته قرآن در بارها خدا چون جهان،

 یَعلَ  ْظِهَرهُ يلِ «. هاست مسلامن یبرا نيزم ی رهك. هاست مسلامن یبرا نيزم ی رهك. دينكن تالش خود یا، بكيآمر

. بسوزند فارك گرچه » ِرهك َلوْ  وَ «: ديگو یم بعد. گرفت خواهد را نيزم ی رهك اسالم) ٣٣/توبه( »لِّهِ ك نِ يالدِّ 

 گرفت. اهدخو را ايدن اسالم. ريبم غصه از) ١١٩/عمران  (آل»  مكظِ يُموُتوا بِغَ «د: بسوز، يگو یم دارد هيآ قرآن

 یر صد هزار نفر گفتند، هم بااليت چقدر بودند؟ هم زيرخم مجعيم. در غديشام بگو یبرا یزيچ کي

نفر آمدند  ٤ار نفر هز صد نيا از غمرب،يپ از بعد تا، هزار صد نيانگيم: مييگو یم مييآ یصد هزار نفر. ما م

، ینفر طرفدار عل کي یبه ازا یعني. شدند یعل ريغ طرفدار رفتند مهه ها یطالب شدند. باق یبن اب یطرفدار عل

 کيآمار ما از  یعنيعه هست. ي شريعه هست، سه تا غيه شك یكيگر رفتند. اما اآلن يد یهزار نفر جا ٢٥٠

 ٢٠٠تا جلسه روضه هم نبود. اآلن حدود  ٥ه يكت در تروقكيم. يديسوم رس کيست و پنجاه هزارم، به يدو

 ی رهك و د،يآ یم زمان امام: ديگو ینطور است. اسالم ميهم مه یدر روز عاشورا هست. اندونز یجلسه عزادار

 امام چرا. است یمهم جوهر ديام خود نيا هست، یديام نيچن کي یوقت. دريگ یم قرار ارشياخت در نيزم

 خودش شتنك از امام. نه ترسد؟ یم مگر. شندكب را او خوب. شندك یاو را م چون است؟ بيغا زمان

 شتنك از نيمؤمن از یبعض: ديگو یم قرآن. دارد خود یجا هك ها امام …نها ازيا ،نيحس امام مثل ترسد ینم

 إِنَّ «: ديگو یم قرآن. ميهست ديشه شدكب را ما او شد،كب او چه شند،كب را او چه »قتلوني او قتلوني«. ترسند ینم

 .شود یاضافه م امنشيا. دينكن محله است اديز دشمن) ١٧٣/عمران آل( » مكلَ  َمجَُعوا َقدْ  النَّاَس 

 ها، یصدوق ها، ید شدند، ارشفيخ شهيه در طول تارك يیعلام» لهيشهداء الفض«هست به نام  یتابك کي

ات والفجر پنج، ظاهرًا يد شدند. در عملينها شهيا مهه ،یمدن ديشه از قبل مجعه امام ها، يیطباطبا ها، بيدستغ

 هك لهيالفض ء به نام شهدا ه،بًا هفتصد، هشتصد صفحيهست حدود تقر یتابكد شد. يشه یست تا روحانيدو

 خوب ديايب زمان امام نند،ك یم ترور را یمطهر یوقت است، یميكح استاد یبرا خواندم، و دميد من یوقت

 .باشند داشته را قبول تيظرف مردم هك باشد یزمان کي ديبا. قتلش یبرا شود یم جيبس ايدن لك. ستين تيظرف
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ل يكتش یومت اسالمكه حكنبود  یتيظرف ٤٢رد سال كام يه قك یرد، آن روزكام يق یوقت ینيامام مخ خود

ه در ك یسال ١٤ ،١٣ نيا در آخر ندگان،ينام ها، اميق ها، هياعالم ها، رد. نامهكبتش مردم را آماده ي غنيبدهد. مه

 یرفتند. گاهيه مردم پذكدا شد يپ تيظرفه كارها باعث شد كن يار بود. و اك یليد شد خيه و عراق تبعيكتر

 .رنديبپذ هك است باش آماده کي بتيغ در. رنديپذ ینم باشد حضور ها وقت

 :بدان و خوبان تولد و ظهور ی نهيبت امام، زميغ -  ٧

از  یليار شود، خكند دست به كست؟ اگر اآلن امام زمان ظهور ب ايه چرا امام زمان غاكگر يد ليدل

 چرا گفتند صادق امام به. دميد شبيد یثيحد کي. روند ی منينها هم از بيافران هستند اكه در صلب ك نيمؤمن

مهه را قلع و قمع  رفتگ یم دست ريشمش کي اول؟ مرحله در شتك ینم را نشيخمالف راحت نياملؤمنريام

ن است. يست؟ گفت: ايرا بست. گفتند: چ یه بود دست عليآ کيدر قرآن » تاب اهللاك یه فيال قال«. ردك یم

ْبنَا الَّذيَلْو َتزَ «  در ميگفت یه اگر به شام مكن است يه مربوط به اين آي) ا٢٥(فتح/» امً يَفُروا ِمنُْهْم َعذابًا َألكَن يُلوا َلَعذَّ

 نيك در نسل مرشنيكه در صلب مرشكد، و حال آنيشك را بنيكمرش د،يزد ی مريد شام دست به شمشينك اميق هكم

. است آن در لوسرت کي بابا: مييگو یم. نك خراب را خانه: مييگو یم ها وقت یگاه. بودند هم یمؤمن یها آدم

 .ديدينشن حاال تا نظرم به م،يبگو نو زيچ تا دو. است آن در یشميابر یقال

اظم را در كه امام كبود  یسكاظم در زندان. او كژه امام يجه گر ونكش د؟يشناخت یرا م کبن شاه یسند

 شت؟ك را ديس چقدر د؟يشناس یم شام را حجاج د؟ينك یم باور. درآمد خوب پرسش. ردك ینجه مكزندان ش

امام صادق گفتند:  به. درآمد خوب ديزي پرس ؟یشناس یم هك را ديزي. درآمد خوب حجاج پرس …اهل از چقدر

 يیها آدم ها آن ُصلب در یول بله،: فرمود. ردك یم متام روز نصفه کي گرفت ی دست مريمش شريحرضت ام

 در دينك محله گفتند یم شام به اگر: ديگو یم قرآن ناحق، و حق مهه شود، ارك به دست زود اگر زمان امام. هستند

 هك ردك یشام نقل م یابر. گرفت یبارش گردن شام را م نيا بعد د،يشتك یم ناخواسته را يیها آدم ه،كم

 …ها مسلامن

د، بعد ريومت را به دست بگكدو سه روز ح یسكبت شود تا هريد غيه باكن است ين حرف ايآخر خوب

 به ها، یوابستگ خاطر به خوردند، بردند، گرانيد: گفتند یم هك بودند یافراد. توانند ینم گرانيد شود یمعلوم م

 ها قدرت مهه. دادند ها یه پست گرفتند، به نور چشمك. خودشان هم خوردند بردند،: گفتند یم ق،يعال خاطر

 شد، سيير برادرش شد، سيير پرسش یفالن چرا یگفت ینم تو مگر. دارند دوستش هك دادند یم یافراد به را

 کي ديبا ميدار ثيحد. یده یم پستش ،یدار دوست را سكهر هم تو خوب زنش، خواهرش، دانم، ینم
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 نيا: نديبگو ديايب زمان امام یوقت تا ست؟يچ آخرش شود معلوم مهه دهند، یه شعار مك يینهايا ی مهه یزمان

 امام به آمد. شود روشن اش یتنور مسلامن. برود لو شيادعا ديبا دارد يیادعا هر سكهر. ديگو یم راست

ب در تنور خو: گفت. بله: گفت ،یهست ارهاي آن از هم تو: گفت ،یدار اري ،یدار تيمجع. نك اميق: گفت

نفر آمد گفت:  کي. نشست، نيم. گفت: خوب پس بنشيردك یعرض کي. ما ميردكن یبرو. گفت: آقا ما غلط

 یم، فرمود: برو در تنور. گفت: چشم آقا. در تنور آتش رفت. گفت: آقا چند تا مسلامن تنوركيآقا سالم عل

 .شود معلوم شيها یتا تنور ب شود،يد امام زمان غاي! خداحافظ. بایچيه یم؟ گفت: آقا تنوريدار

 قرار اركفدا م،يهست وفادار هكنيا از ريغ. بده قرار وفادار. بده قرار یتنور یها ما را از آن مسلامن ايخدا

 حرضت هروقت هك بده قرار یطور را ما عمل و زبان و ركف. بفرما یراض ما از را قلبش ابد تا اآلن از. بده

ه انسان رسباز گمنام كاست  یهم افتخار نيانشود.  کا الاقل غمنايبربد،  لذت اي ند،ك یم توجه ما به یمهد

 نند.كد اهلش او را حفظ يه باكاست  یيامام زمان باشد، مقام باال

 اتهكم و رمحة اهللا و بركيعل والسالم


