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 تيرابطه نامز و مهدو

 ١٣٩٩/هبمن/٢پنجشنبه، 

 ميبسم اهللا الرمحن الرح م،يالرج طانيباهللا من الش اعوذ

 یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یبعدد ما أحاط به علمه، اهل نيرب العامل احلمدهللا

از  یاست. كتاب تينامز و مهدو نيب یها یمهاهنگ ميخدمت شام بگو خواهم یجلسه م نيكه در ا یبحث

 شاء است، ان ی. بحث خوبميبحث را بگو نيمن اهلام شد ا یدستم آمد كه برا يیمال یقم آقا یاز فضال یكي

 اهللا.

آمده كه مهان  ¨امام زمان  یبرا یاتريو نامز. تعب تيختته] امام، مهدو ی[پا ست؟يموضوع چ -  ١

. فهمد ینو م زيچ کيآدم  نديگو یم یزيچ کي یكه برا ريتعب تا دو ها وقت ینامز آمده است. گاه یبرا اتريتعب

 ةيوال« مياز آن طرف دار »یاله اال اهللا حصن ال«است.  ديال اله اال اهللا توح» كلمة ال اله اال اهللا« مييگو یمثالً م

 یعنيحصن با ح و صاد،  فهمد؟ یچه م نيآدم از ا »یالسالم حصن هيطالب عل یبن اب یعل ةيوال ،نياملؤمنريام

. دنبال طاغوت و كند یتو را حفظ م ديتوح نيا یو دستت را در دست خدا گذاشت یقلعه. اگر شام موحد شد

. من چه دوست دارم، مردم چه دوست دارند، طاغوت چه یرو ینفست نم نبال. دیرو یرنگ و وارنگ نم

. ینرو یگريد یها كه در خانه كند یشام را حفظ م ديقلعه توح نيا خواهد؟ ی: خدا چه ميیگو یم خواهد؟ یم

 یكلمه حصن هم برا یعنيقلعه است، هم..  ديقلعه است. هم توح نياملؤمنريام تي: والديگو یاز آن طرف م

 ،یرساغ خدا برو یعنياست.  یكي نهاي: اديبگو خواهد یم نيا فهمد ینبوت. آدم م یآمده، هم برا ديوحت

 .گذارد یدر دست خدا م دريگ یدستت را م نياملؤمنريرساغ ام یبرو ،نياملؤمنريدر دست ام یدستت را بگذار

رشبت هم  نيا ند،يبگو امري. به بیشو یخوب م یقرص را بخور ني: انديمثل بزنم روانرت، به ما بگو کي

 نيا …رشبت شود، یقرص را بخورد خوب م فهمد؟ یچه م امري. بیشو ی: خوب مديگو یباز م یبخور

را  رصاست. ق عاتيقرص مجاد است و رشبت ما یاست. منته یكيقرص و آمپول  بيموادش، ترك داستيپ

 یكيجامد است و  یكياست.  یكيموادش  نهايا داستي. پیشو یرشبت بخور خوب م ،یشو یبخور خوب م

 ني. اكند یامام معصوم هم تو را حفظ م تيوال كند، یاست و تو را حفظ م یاهل ی قلعه دياست. توح عيما

 خودم بحث نو بود. [پاک كردن ختته] یمن بحث را باز كنم. برا نكهيا یمقدمه شد برا
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 :خدا عبادت نامز، چون انتظار فرج، هم -  ١

انتظار الفرج  ميختته] نامز عبادت است. دار یالسالم، نامز عبادت است. [پا هيعل یو حرضت مهد نامز

به  ديعبادت است. هم نامز عبادت است و هم ام نيعبادت است. انتظار فرج عبادت است، از هبرت نيهم هبرت

در مهه  یامللل نيب ینعدالت جها یآرزو یعني ندهيمهم است. حكومت آ یليعبادت است. خ ندهيحكومت آ

اسالم  یاميس نيرابطه من با خدا، چه رابطه با خدا هردو عبادت است. ا یعنياست. نامز هم  يیابعاد، چه آرزو

عبادت  کي یعبادت است. مناجات دار کي ،یزيدر اتاق خودت اشک بر ،یو جزئ یاست. مسائل شخص

حكومت حق  نيو اروپا، كل كره زم كايآمر هن یهست نيدر كره زم یاست. از آن طرف هم در فكر حتول كل

 هردو عبادت است. ،یعبادت شخص نيو ا یبزرگ نيبه ا یآن آرزو ،يیآرزو نيچن کيعادل است. 

از آن طرف  »مياهدنا الرصاط املستق: «يیگو ینامز م ،يیگو یعرض كنم به حضور شام كه در نامز م -  ٢

 ميما را به راه مستق ميخواه یدر نامز از خدا م »ميتقنحن رصاط املس« ميامام فرمود: راه مستق ميدار تيدر روا

 تي. رساغ اهل بديمعصوم نرو ريغ نبالد ديخواه یم ميمستق راه: فرمودند ها كن. از آن طرف هم امام تيهدا

 .ميدار مي. هردو رصاط مستقديبرو

 :بودن در برابر امام معصوم ميتعبّد در نامز، تسل -  ٢

: حاال نامز يیگو یهرچه خدا گفته است. از خودت، شام مثالً م یعنيچه؟  یعنينامز تعبد است. تعبد  در

. هرچه او خوانم یو نامز صبح را ظهر م خوابم یم ديآ ی. اآلن خوابم مميخوان یسه ركعت م ميصبح را حال دار

 شام را یليخ من …خرده کي هستبگذار. بگو: آقا اجازه  نجايدستت را ا یرو یمسلح م یگفته است. قوا

باشد. مهان  ديبا جا نيبگذارم؟ مه تر ينيپا ديده ی. آقا اجازه مزند یدوست دارم. بگذارم باالتر؟ در گوش تو م

هرچه او گفته  ديبا نامز در. است باطل ات روزه یزودتر افطار كن قهيدق کيكه گفتند. هم رو به قبله،  یا كلمه

 امام. است گفته او هرچه …خدا یول …مي: و امام است، تسلديگو یم هم یاست. در مورد حرضت مهد

مقلب  اي«رشوع كرد خواندن، گفت:  داد یكه گوش م يیآقا نيا» مقلب القلوب اي«دعا را بخوان.  نيا: فرمود

 اباني. در خیكلمه اضافه كرد کيمقلب القلوب، تو  ايامام فرمود: من چه گفتم؟ گفتم: » القلوب و االبصار

شلوارت  رياست. شام اگر ز نطوريمهه مسائل مه ؟يیگو یهم زده به او خل نم یدو كراوات رو یكس ینياگر بب

 ونرياز شلوار ب یرشلواري: آقا شلوارت را باال بكش. زديگو یدر اداره م د،يايب ونريسانت ب کياز شلوارت 

 آمده است.
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 ونريمرا ب ونيزيبگذارم، هم از تلو ام یشانيپ یرو بردارم را ام . اگر عاممهنجاستيا ام بنده عاممه خود

سه  ميبرو ديكه با یراه ني. اميبرو یدنبال راه دي. باالخره بادريگ یمرا م تيروحان ژهيو هم دادگاه و كنند یم

. دهم یانجام م دياي. من هرچه دوست دارم، هرچه خوشم بخواهد یختته] دمل م یهرچه [پا اي. ستين شرتيراه ب

 مييبگو ديبا ايهرچه دوست دارم.  م؟يشو قيرف یبا چه كس م؟يدارم. كجا بروهرچه دوست  م؟يچه بخور

 ٣دوست دارند.  گرانيهرچه د اكان،يمد روز، طاغوت، ن ،یغرب ،یرشق گرانيدوست دارند. د گرانيهرچه د

ََذ إِهلَُه َهواهُ «: ما دنبال نديگو یعده م کي. ستنديدسته دور ن سه ني. مردم از اخواهد یهرچه خدا م -  » اختَّ

 نيب نيگفتند. قوان ها یگفتند، غرب ها ی: رشقديگو یم اي) پناه بر خدا! هرچه خودم دوست دارم. ٤٣(فرقان/

. نامز تعبد ستخدا چه گفته ا مينيچه گفتند؟ بب گرانيد مينيامللل گفته، مد است، قانون است. مصوبه است، بب

 کيامام معصوم، قرآن  یعني. ميباش مشيتسل ديهم ما با یو رو گفت. حرضت مهد ريز ديكلمه نبا کياست و 

قرآن نوشته  یكجا یقرائت ی: آقاديگو یم ،يیگو یم یكه به كس یزيچ ی. گاهميرا بگو نيا ستيدارد، بد ن هيآ

ننوشته است. مثالً نامز صبح دو ركعت است  نرا قرآ زهايچ یليخ نكهيسؤال روز است. اول ا نياست. ا

. مغرب سه ستيدر قرآن ن شياما دو ركعت د،ينامز بخوان» الصالة مواياق موا،ياق«قرآن نوشته است؟  یكجا

 .ستيدر قرآن ن واشيو نامز ظهر را  دي. نامز صبح را بلند بخوانستيركعت است در قرآن ن

ُفوا بِاْلبَ : «ديگو یم قرآن : ديگو یاما نم د،يدور كعبه طواف كن ديرو ی) مكه م٢٩(حج/» يِْت اْلَعتِيِق َو ْليَطَّوَّ

: چرا گفت یم یكس کيمورد.  کي نيكه نقض است. ا یجواب کي ني. استيهفت بار، هفت بارش در قرآن ن

جواب  ني. استياسم ابوبكر هم ن ستين ی. گفتم: مگر اسم ابوبكر بود؟ اسم علستيدر قرآن ن یاسم عل

: پدر ابوبكر هم زنده بود. اگر بنا به سن ميبود. گفت یاز عل شرتي: ابوبكر سنش بگفت یم یمثالً كس اي ،ینقض

 است. یآبك یليخ ها سؤال ی. بعضرفتند یبود رساغ پدر ابوبكر م

 :ميمفرس قرآن كر امرب،يسنت پ -  ٣

 ديتوان یدو سه كلمه است م هيآ نياست. ا نيا هي. آميدر قرآن دار هيآ کيقرآن نوشته،  یكجا ی مسأله

آنچه،  یعنيما  د،يانجام بده ديگفت با غمربيدر قرآن نبود اما پ یزيچ يیجا کي: اگر ديفرما ی. قرآن مديحفظ كن

ُسوُل   ما آتاُكمُ « » َو ما َهناُكمْ « د،يو عمل كن ديريبگ ديبا »ُخُذوهُ فَ «شام گفت،  یهرچه رسول خدا برا یعني» الرَّ

اما رسول گفته: دو  ست،ي) نامز صبح دو ركعت در قرآن ن٧(حرش، » َعنُْه َفاْنتَُهوا« د،يكن یم یهرچه را شام هن

 يیجا کي ديمثالً فرض كن د،يغذا را نخور ني. اميو انجام بده ميريبگ م،ياخذ كن ديما هم با» َفُخُذوهُ «ركعت، 

گوسفند حرام است؟  یقرآن نوشته است؟ در قرآن ننوشته كجا یاز گوسفند خوردنش حرام است. آقا، كجا
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 نامه یكه گواه ی. مثالً دانشگاهميدار یكل هيآ کي. یكن یو هن یترک كن ديكرد شام هم با یهن غمربيپ یاما وقت

در كار خودش جمتهد  یعنيچه؟  یعنيگفت: دكرتا  ی. وقتدهد یم نيدكرتا به ا نامه یگواه دهد، یم یپزشك

كه در  ميقرآن نوشته است. هزارها، دهها هزار حكم دار ی: كجاديگو یم مييگو یهرچه را م ستيزم ناست. ال

 اصولش در قرآن هست. یول ستيقرآن ن

و امام معصوم هست. چطور  ینامز و حرضت مهد نيب یارتباط کياست كه  نيموضوع ا ه؟يچ موضوع

خودش  اي گر، است پرستش یاست. انسان موجود ینامز پرستش و پرستش خواه شهير خواند؟ یانسان نامز م

ا بچه و خانمش را ي پرستد یقانونش را م اي پرستد، یمجهور را م سيرئ اي پرستد یشاه را م اي پرستد، یرا م

 ینداشته باشد. هر انسان یزيو چ یو عالقه به كس ليباشد و م یانسان شود ینم یعني. پرستش است پرستد یم

راه كنم.  نيا یعمرم را فدا خواهم یرا دوست دارم. من م نيقه پرستش است. من اعالقه دارد، آن عال کي

 …كه نطوريمه …شخص كنم. پس پرستش نيا یفدا

 :إنسانعبادت و عدالت در فطرت  یها شهير -  ٤

چرا  ،یبپرست یخواه یتو كه م مييگو یكه م نيختته] حس پرستش، سبب نامز است. مه ی[پا - ٤

 نيا یغذا بخور یخواه یتو كه م ،یعشق بورز یخواه یاگر پرستش هست، م ؟یپرست یو ماه را م ديخورش

. است تيآدم نامز بخواند. حس عدالت هم باعث مهدو شود یغذا را بخور. حس پرستش در انسان باعث م

است كه عدالت را دوست نداشته باشد. ممكن است خودش هم عادل نباشد، اما عدالت را دوست  یچه كس

 یو انبار روند یم يیجا کي ،ینيماش کيبا  ،یكانيپ ،یسانين نيماش کيبا  شوند یم یباند کيد تا دزد دارد. چن

عدالت. چه  ،ني: ببنديگو یكنند م ميقست خواهند یو م دنديدزد ی. وقتدزدند یرا م یو جنس كنند یم یرا خال

 نيباشد. با ماش یدزد ديهم شا نشيماش ،یكه خودش با دزد یعدالت، مهان دزد است. دزد ديگو یم یكس

 یها حرف کي كند، یم ونريب نيرسش را از ماش اي: عدالت. ديگو ی. باز هم مدزدد یجنس مردم را م یدزد

اسم فحش خواهر را  یعنيحقش است.  ني. گفت: حاج آقا اتاس فيكه آقاجون زبان شام ح زند یم یزشت

كه حس پرستش ما  نطوريمه. هست ها در انسان ني. اديگو یمال مردم را عدالت م مي. اسم تقسگذارد یحق م

 ینه، بعض یثي. فقط هر حدميشو ميتسل دي. ما بابرد یم تيما را به مهدو یحس عدالتخواه برد، یرا به نامز م

 يیزهايچ ها وقت ینشان داد. گاه ديبا شناسد یم ی. چه كسميدار اديز یجعل ثيها دروغ است. ما حد ثيحد

 .ميبا قرآن مرت كن ديهست كه با
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هركس فالن گناه را  اي دهند یبه او م يیها با قرآن نخورد، مثالً هركس فالن كار را بكند چه ثواب اگر

 شود یم را ها قفل یلياست كه خ یخيس یعنياست،  ديدر قرآن هست كل هيآ کيدارد.  يیها بكند چه عقوبت

به گناه بخورد،  ديبا فريك یعني) وفاق ٢٦(نبا/» َجزاًء ِوفاقا« د،يا دهي: هرچه شنديفرما یباز كرد. قرآن م نيبا ا

خدا و  یفرهايك یعنيدر قرآن است.  ني) ا٣٦(نبأ، » حسابا« كند، یرا عطا م یزيچ کياگر خدا » عطاءً «

كه  مييگو یم د،يآ یم خوشامن ها وقت یگاه ما …گفت مثالً  شود یخدا حساب و كتاب دارد. نم یها پاداش

از عبادات است. عبادت چند رقم است  یكيخدمت خلق  ست،ين نطوريا. نه ستيعبادت به جز خدمت خلق ن

گفته است؟ تو  یاز هزار تا حج و روزه هبرت است، چه كس یكه كرد یكار نيخدمت به خلق است. آقا ا یكيو 

از هزار  یآب را دست من داد وانيل نيا ،یآب دست من داد وانيل يیگو یكار خوشت آمده به طرف م نياز ا

معترب  ثيحد ديبا ايقرآن باشد  ديبا اي دميد یزيچ کيما اگر  ؟يیگو یم نطورياست. از كجا ا شرتيحج ثوابش ب

: خدا را با عقلت بشناس ديگو یم یعقل گفتند: خدا را بشناس. وقت نيبا عقلامن بخورد. با مه ديبا ايباشد و 

 باشد. ماضد عقل  دينبا ست،ين ثيكه قرآن و حد يیآنجاها دياحكام خدا را هم با

 یبدهد ما تا صبح در مسجد برا ريفق ني: هركس هزار تومان به ایمسجد و گفت کيدر  یشام رفت اگر

پدرش  یبرا نمي: هزار تومان داده حاال تا صبح بنشنديگو یم دهند، ی. مردم گوش نمميخوان یپدرش قرآن م

كه آمپر  ديينگو یزيچ کي ديكن یغ مي. لذا به ما گفتند: تبلپرند یمردم باال م نياهزار تومان؟  یقرآن بخوانم برا

 واكنش نشان بدهند. یعنيبپرد.  ونريمردم ب

 :إنسانبا عمل  یو پاداش اهل فريتناسب ك -  ٥

كن نذر  یبپوش و عزادار اهيس اهنريپ کيشام روز عاشورا  یعني. ميدار نيحس کيو  ميمهه غرق گناه ما

هتمت، سوء ظن، مهه  ،یدزد بت،يدروغ؛ غ ،یاختالس، كم فروش ،یهم بده و در طول سال هم كالهربدار

» عطاء حسابا«)، ٢٦/باء(ن» َجزاًء ِوفاقا« نيبپوش. ا اهيس اهنريرا داشته باش فقط روز عاشورا پ ها یبد

كار  نيبا ا خواهد یدلت م ،یتخيم را رمرد یكارت آبرو نيهم در كار هست. تو با ا ی) حساب و كتاب٣٦(نباء/

ماه رمضان » من الف شهر ريالقدر خ لةيل: «ديگو یم خدا …. خدا عفو دارد، خدا حساب داردیقصه را حل كن

 یبود رو یچشم، اگر وح یاست رو یچون وح ني. ااستدارد كه شب قدرش از هزار ماه هبرت  یشب قدر

 یكوقتي ،یعارف یگفته، شاعر یكس کيمعترب بود  ثينبود حد یچشم، اگر وح یمعترب بود رو ثيچشم، حد

» اشهد ان ال اله اال اهللا« یاست. به جا زيجا يیبگو نيس ،يیبگو نيش یتوان ی: آقا، شام كه نمديگو یم غمربيپ

: گفت یاشهد م ی. به جاديبگو نيش توانست یبود. بالل نم نطوريكه بالل هم مه» اال اهللا لهاسهد ان ال ا«بگو: 
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قبول  نيش یرا به جا نيا نيگفت: خداوند س د،يبگو تواند ینم نيش نيگفتند: ا غمربياسهد ان ال اله اال اهللا، به پ

 نيا ميبگو ديآ یخوشم م یاز كار نم نكهيچشم، اما ا یچشم، قرآن گفته رو یگفته رو غمربيرا پ ني. اكند یم

خانم  نكهيا یندارد. چرا؟ برا دهيفا چيه شيها نامز و روزه نيكار عقوبت چه دارد، ا نيكار ثواب چه دارد، ا

كه من گفتم انجام  یزيچ نيتو ا …خواهد یمسجد نم ی: براديگو یم ده،يخواسته و آقا نخر یزيچ کي

 ها مرد بكند. در دهان یخانم بكند و خانم برا یكه مردم برا ی. قضاوتیچيهم ه تيها پس عبادت ،ینداد

 .گردد یم

تا  یفتوا داشته باش ديرا با نيبه فقرا بده. ا ،یمكه برو خواهد یمكه پولش را به فقرا بدهد. نم یجا به

از خدا  دياست. دستور نامز را با ميامروز خوشت آمد و بدت آمد نباشد. در نامز تعبد است، در امامت تسل

بده چطور  ادمي ايگفت: خدا ميحرضت ابراه یعنيقرآن است.  هي) آ١٢٨(بقره/» َو َأِرنا َمناِسَكنا«گرفت، 

با آب وضو  ديطرف، نه آن طرف، با ني: رو به قبله، نه اديگو یم م؟ييو چه بگو ميعبادت كنم. چطور نامز بخوان

من عوض اهللا  شود ی. بگو نميیبگو ديكلمه را با نيباشد كه ارساف نباشد. ا نقدريا دي. مقدار وضو باميريبگ

 کي شود ی. نممييبگو كميالسالم عل دي. آخر نامز بايیاهللا اكرب بگو ديباطل است. با ريخن م،يبگو گريد زياكرب چ

كه گفتم.  یلباس نينامزت باطل است. با مه گريد یها لباس، با لباس نينه، كلامت، با ا م؟ييبگو گريد زيچ

كلمه در  ني. اودش یمهه جهت داده م یعنينباشد، پاک باشد، چه باشد و چه باشد. در نامز تعبد است  یغصب

 ميامام زمان را قبول كرد یهرچه گفتند، ما هم وقت دينامز تعبد است و با نيكه در ا نطوريزمان و مكان، مه نيا

 هرچه امام گفت. ديبا

چه و چرا؟ در نامز تعبد است  ی: حجاب، براديگو یچه بدهم؟ چرا بدهم؟ م ی: مخس بده، براديگو یم

 امامت است. ميهم تسل یو در امامت حرضت مهد

 :نيد یاصل یها نامز و امامت، ستون -  ٦

، ص ١(كايف، ج   »االَماَمَة ُأسُّ االْسالِم النَّاِمي  إِنَ « ميامامت هم دار »نيالصالة عمود الد« ميدار ثيحد

 نياست و هم امام معصوم و رهرب معصوم عمود د نيهم نامز عمود د ن،يعمود الد یعني) أس االسالم ٢٠٠

. اگر امام نبود ديديد ها یليكه خ ینيامام مخ نيمه رسد، یواقعًا حاال شام، ما كه دستامن به امام نم یعنياست. 

االَماَمَة أُسُّ   إِنَ «است. امام رضا فرمود:  نيكند؟ امام عمود د داينجات پ یكشور از شاهنشاه نيا شد یم

 ديبا ديداشته باش رشفتيرو به پ ديخواه یاسالم شام نمو كند، رشد كند و اگر م ديخواه یاگر م» االْسالِم النَّاِمي

مقام معظم  ی. گاهزنند یم یساز کيمملكت هركدام  نياست و مسئول نطوري. اآلن هم مهديداشته باش امام
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 نيد داست. امامت هم عمو ني. نامز عمود دنديگو یم یزيچ کيرا مجع نكند، خط ندهد هركدام  نهايا یرهرب

 است.

. دانم یرا نم گريد یاست، جا ليفقط در وسا ثيحد ٣٥، ٣٤ ت،يروا کينه  ميدار تيروا کيدر  باز

پنج  نياست. ا هيپنج پا یگنبد اسالم، سقف اسالم رو یعني» مخس یاالسالم عل یبن«كه  ميدار ثيدهها حد

را  ها هياز پا یكي یعنياست.  تيامامت و وال یكينامز است، روزه و زكات و حج است،  یكي ست؟يچ هيپا

 را امامت گفته است. ها هياز پا یكينامز گفته و 

الةِ   َربِّ اْجَعْلنِي ُمِقيمَ : «ديگو یم كند، یدعا م یوقت مينامز و امامت، حرضت ابراه باز  نكهيا» الصَّ

َو «نامز قرار بده. بعد گفت:  ميمرا مق ايبود. خدا نيا شيدعا ميقرآن بود. قرآن است كه حرضت ابراه خوانم یم

يَّتِي تِي«امام شد گفت:  ميابراه رضتح ی) راجع به امام هم وقت٤٠/مي(ابراه» ِمْن ُذرِّ يَّ قشنگ  یليخ» َو ِمْن ُذرِّ

آدم  یشو یخوب م یرشبت را بخور ،یشو یخوب م یقرص را بخور ،یاست. دو تا و مثل مهان دو تا حصن

تِيَو مِ «است. دو تا  یكي: ديگو یم يَّ دعا كرد  مينامز حرضت ابراه یختته] برا ینامز، [پا یبرا یكيهست. » ْن ُذرِّ

يَّتِي: «فتو گ به مقام  ميحرضت ابراه یامامت هم وقت ینسل من نامزخوان باشد. برا ايخدا یعني» َو ِمْن ُذرِّ

تِي«گفت:  ديامامت رس يَّ : نسلم تابع ديگو ین باشد، هم م: نسل من نامزخواديگو ینامز م یهم برا». َو ِمْن ُذرِّ

، ٧٥شد و سنامن هم دارد به  ديما سف شير أسفانهرا مت نهاياست. ا اديز یليخ ها رهرب معصوم باشد. شباهت

 نطوريچه. به گوش ما نخورده، عجب ا یعني ميفهم یكه نم ميرس یم يیزهايو هنوز به چ رسد یسال م ٧٦

يَّتِي«است.   »َو ِمْن ُذرِّ

 :نيشيپ امربانيپ خيسابقه نامز و امامت در تار -  ٧

سال قبل از اسالم، حرضت  ٥٠٠بود.  حيمس حرضت ها بوده است. قبل از مسلامن خيدر طول تار نامز

الةِ   َو َأْوصاِين «: من مأمور به نامز هستم. ديگو یم حيمس گفت: خدا مرا  یسي) حرضت ع٣١/مي(مر» بِالصَّ

أقم : «ديگو یم یسبوده است. خدا به مو یحرضت موس ،یسيبل از حرضت عمأمور كرده نامز بخوانم. ق

» َتْأُمُركَ   يا ُشَعيُْب َأ َصالُتَك « بيشع اي: ديگو یبوده است. پدر خانمش، م بيشع ،یقبل از موس» الصالة

 ميحرضت ابراه بيقبل از شع ؟یده یدستورها را به ما م نيگفتند: تو بخاطر نامزت ا بي) به شع٨٧(هود/

الةِ   َربِّ اْجَعْلنِي ُمِقيمَ «بود.  منتظر  انياد مهه جهان، مصلح …بوده است. امامت هم انيمهه اد یبرا امزن» الصَّ

ُبورِ   َو َلَقْد َكتَبْنا ِيف «است  نيا اش هي. آافتديدست افراد صالح ب نيهستند حكومت كره زم ) در ١٠٥/اءي(انب» الزَّ

ِمْن َبْعِد « م؟ينوشت هقبل از اسالم، چ یعنياست، ما در كتاب زبور  لينجكتاب زبور، زبور قبل از تورات و ا
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اِحلُونَ  ْكِر َأنَّ اْألَْرَض َيِرُثها ِعباِدَي الصَّ  نطوريبندگان صالح حكومت را دست خواهند گرفت. پس مه یعني» الذِّ

 …را مربوط به مهه یامللل نيب یرهرب عدالت گسرت جهان کيبه  ازيبوده است، ن ها نيمهه د خيكه نامز در طول تار

 مهم است. یليخ نيا ،یسيو ع یدر قرآن، نه در كتاب موس نه است زبور كتاب در

 یا هيآ کي. در سوره مائده ديباش دهي. گرچه احتامالً گفته باشم و شنمينكته به شام بگو کيآخر  قهيدق من

 ینيامام مخ یبرا هيفق تيوال كنند یفكر م یبعض دينيحممد و آل حممد. بله، بب یاللهم صل عل د،يفرما یم ميدار

 ی. براستين ینيامام مخ یبرا هيفق تيالو …كه و كه اي یانصار خيش اياست  یمرحوم نراق یبرا اياست. 

كدام است؟ سوره  اش هيبوده، آ ی. موسستيهم ن یسيع یبوده، برا یسي. قبل از اسالم عستين ها مسلامن

هم  »یهد«است.  ینور روشن د،يدان ی. نور را مديفهم یرا م هيكلامت آ یهست بعض هيآ کي، ٤٣ ی هيمائده، آ

ا : «ديفرما یاست. م تيهدا إِنَّا «هم بوده است.  گريد انيدر اد هيفق تيوال ٤٣ هيسوره مائده آ» التَّْوراةَ  َأْنَزْلنَاإِنَّ

تورات هم  نيدر ا» ُهدًى َو ُنورٌ «تورات،  نيدر ا» يهافِ . «مي: ما تورات را فرستادديگو یقرآن م» َأْنَزْلنَا التَّْوراةَ 

 م،ي: تورات فرستادديگو ینشده را. م فيحترتورات  كند یم فياست و هم نور، خدا در قرآن تعر تيهدا

بَّانِيُّوَن َو : «ديگو یبعد م كنند، یحكومت م اءيتورات انب نيطبق مه» َحيُْكُم ِهبَا النَّبِيُّونَ «و نور است.  تيهدا َو الرَّ

است. قبل از  نيمه هيفق تيوال ،یحكومت علام براساس كتاب آسامن یعني. كنند یعلام حكومت م» اْألَْحبارُ 

تورات  نياست، طبق مه تيدر تورات نور و هدا م،ي: ما تورات فرستادديفرما یاسالم هم خدا در قرآن م

َو : «ديگو یبعد هم م كنند، یبراساس تورات حكومت م اء،يانب »النَّبِيُّونَ «  یچه كسان كنند، یحكومت م

انِيُّوَن َو اْألَْحبارُ  بَّ . یبراساس كتاب آسامن نيد یعلام حكومت. كنند یعلام هم براساس تورات حكومت م» الرَّ

 …حركت نيا شهير نياست. ا نيمه هيفق تيوال

و عقل و علم و عمل و اخالص و عمق و بركت  امنيبه معرفت و ا یكن یهرچه به عمر ما اضافه م ايخدا

سالم هم به  کي. فزايب ائتي. روز به روز بر معرفت و مودت و اطاعت ما نسبت به خودت و اولافزايكار ما ب

 !یمهد اي کياهللا، السالم عل هيبق اي کي. السالم علميچون اسم امام زمان را برد ميبده یحرضت مهد

 و بركاتهو رمحة اهللا  كميعل والسالم


