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 زندگی مهدوی در سايه دعای عهد

 ٢٩/١٠/١٣٩٠ خ پخش:يتار

 ميبسم اهللا الرمحن الرح

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

 یبراساس دعا یمهدو ین است: زندگيعهد است. عنوانش ا یبه دعا یه نگاهكامشب دارم  یبحث يک

 چه دينيبب و ميگو یم را اش مجله تا دچن. است یمهد حرضت و ما نيب ی ه رابطهكاست  يیعهد دعا یعهد. دعا

 .است ما یجلو يیتابلو چه ،یزندگ

رضا(ع) از امام رضا بخوانم. امام  یثيحد يک اول. عهد یدعا ی هيدر سا یمهدو یموضوع بحث زندگ

ن يا نامزگزار امام رضا، آن هم در قنوت، آن هم روز مجعه، در قنوت نامز مجعه»! َرب ك أَ اهللاُ«در قنوت نامز مجعه، 

قرار بده.  یا مرا از انصار حرضت مهديخدا»  اِرهَأْنَص  ِمنْ  یاْجَعْلنِ  اللَُّهمَّ «: گفت یم. خواند یدعا را م

» یَجدِّ  یَسمِ  یَو ُأمِّ  یبَِأبِ «من مهم بود.  یبرا یلين خيامده. ايا نيپدربزرگش است، هنوز امام زمان به دن

 او! یاو، مادرم فدا یم فداپدر»! َرب ك أَ اهللاُ) «١٥٢/ص٥١(بحاراالنوار/ج

 :مادر و پدر از تر مهربان ،¨ امام زمان -  ١

َأْشَفَق «)، ١٥٢/ص٥١(بحاراالنوار/ج»  ْبِن ِعْمَران یُه ُموَس يَو َشبِ  یهِ يَو َشبِ «است؟!  یسكچه  یمهد

َهاِهتِميَعلَ  م را دوست دارد، از مرد یحرضت مهد ی) به قدر١١٦/ص٢٥(بحاراالنوار/ج»  ِهْم ِمْن آَباِئِهْم َو ُأمَّ

 را مهه ديآ یه امام زمان مكد، شو یه از امام زمان گفته مك يیامين سيشرت مردم را دوست دارد. ايپدر و مادر ب

: ديفرما یم رضا امام است، رضا امام ی مجله نيا. ستين درست است، خون هنر و شكب ش،كب و زند یم گردن

َهاِهتِم وَ  آَباِئِهمْ  ِمنْ « مردم بر است تر مهربان »ِهمْ يَعلَ « از تر مهربان یعني ق،يشف »َأْشَفَق « بِالنَّاِس  یوُن أَْولَ يك« ،» ُأمَّ

گر يبعد د یتابك يکدم در يمن د یوقت يکاست  یثيحد يک) ١١٦/ص٢٥(بحاراالنوار/ج»  ِمنُْهْم بَِأْنُفِسِهم

 .نمك یصد بار به شام دعا م یه حرضت فرمود: من روزكدم يجا دكادم رفت ي

: هك ميدار عهد یدعا در چون چطور؟. یمجع ی عالقه -  ١باشد.  ید مجعيعالقه با يكیعهد،  یدعا

 َو نيَ ْؤِمنِ املُ ِع يَن َعْن َمجِ يآَباِئِه الطَّاِهرِ  یِه َو َعلَ ي َعلَ ِدی الَقاِئَم بَِأْمِر اهللاِ َصلَّی اهللاُهْ املَ َماَم اإلِ للَُّهمَّ َبلِّْغ َمْوَالَنا ا«

 َو نيَ ْؤِمنِ املُ ِع يَعْن َمجِ «ؤمنات م و نيمؤمن ی از طرف مهه» عِ يَعْن َمجِ «ن، چه؟ كبه امام زمان ابالغ » بلغ«، » اتْؤِمنَ املُ 

 است. یارك يکن خودش يا»  ْؤِمنَاتاملُ 
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 :یو حملّ  ی، نه شخصی با نگاه جهانريخ یارهاك -  ٢

 دفع: مييبگو ميده یم صدقه. مؤمنات و نيمؤمن ی مهه از ابتين به ارتيز نيا هك مييبگو ميرو یارت ميز

ه ك ینيامرز. حاال مؤمنين مسجد نامز خواندند بيه در اك ینيا، مؤمنيداخ: ميينگو. مؤمنات و نيمؤمن ی مهه از بال

 حاال ...اند نه زدهيأت سين هيه در اك یسانكا ياخد: يیگو یگر نامز خواندند چه؟ مهه را بگو. چرا ميدر مسجد د

م متا پروردگارا. است کوچك ركف چقدر! یهست نظر تنگ چقدر. بزنند نهيس گريد یها أتيه رد هك یسانك

 نيچه؟مگر تو منتظر امام ب یأت؟ تعصب براين هيأت مقروض هستند، گرفتارند، چرا اين هيه در اك یسانك

د خودش يبا است، یه منتظر اصالح عمومك یسكند. كر كف یدش هم جهانيد مري؟ امام جهان بایستين یامللل

 َو نيَ ْؤِمنِ املُ ِع يَعْن َمجِ «ند. كن یفرق چيه شيبرا و مسجدم و ام أتيه و ام ند. خودم و بچهكر كف یهم عموم

 ». ْؤِمنَاتاملُ 

: گفتند. خورم ینم شام درد به من: گفتم. یشو یفالن شهر م یداياندكآمدند به من گفتند: تو  یوقت يک

 یعموم یبرا هست اگر. ستمين خاص شهر لكيو من. دينك آباد را ودتانخ منطقه ديخواه یم شام: گفتم چرا؟

 يکاست. از اول  تر گتن ها ن حرفياز ا یليخ یچ! حاال در ستاد انتخاباتيه هكست ين هم اگر. است

 به شوم یم شام یانتخابات ستاد سيرئ من هك. نندك یم ميتقس ها ی را در پستان بعضرياست اصالً ش يیقراردادها

 اگر ...ا فالن و فالنيل كر يدم فالن دانم ینم اي استاندار اي فرماندار اي جاك یدخداك مرا تو هم بعداً  هكنيا ديام

 کخطرنا یليخ نهايا. شوم ینم یرد، من هم جزء ستاد انتخاباتكش نخواهد كمك شانيا هك بداند یعني قرارداد

 َمْوَالَنا َبلِّغْ  اللَُّهمَّ «: بگو ،ینك صحبت زمان امام با یخواه یم: ديگو یم عهد یدعا. است یفروش نيد. است

پس ».  ْؤِمنَاتاملُ  َو نيَ ْؤِمنِ املُ ِع يَعْن َمجِ «ا صاحب الزمان را به او برسان، چه؟ م یموال ايخدا »الزمان صاحب

 .یمجع ی ، عالقهی املللنيعالقه ب

 :حذف مرز و رشط در دعاها -  ٣

 :مرز بدون  عالقه -  ٢

 و ها قمرش در »َمَغاِرِهبَا وَ  ْرضِ األَ  َمَشاِرِق  یفِ «: ديگو یم د؟يآ یدعا درم یجاكز عالقه بدون مر

َها وَ « ،یوهستانك مهوار یها نيزم »َجبَِلَها وَ  َسْهِلَها وَ « ها، مغرب  نيا! »َرب كأَ  اهللاُ« ،كیخش و ايدر »َبْحِرَها وَ  َبرِّ

 .است سازنده چقدر دعا

، یوهستانكو  ی. سطحكیا و خشيچه هستم و من چه هستم؟ مهه، درم من ييه بگوكم يدار یچه ارصار

 قشنگ است. یليمرشق و مغرب، عالقه بدون مرز. خ
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 :عالقه بدون رشط -  ٣

 ها یبعض»! تِِهميِهْم َو مَ يَح «ست. يات هم نيقشنگ است. به رشط ح یليخ»  تِِهميِهْم َو مَ يحَ : «ديفرما یم

 يیآهنا. ندارند آرزو هم عده يک ميگو یم. نك قسمت هستند آرزومند هك ینساك متام ايخدا نندك یم دعا دميد را

ت ريبص يکه آرزو ندارند كهم  يین. آهناكومندان را قسمت آرز ايخدا: مييبگو. هستند آدم ندارند آرزو هك هم

امام رضا ارت يز یچ آرزوينها هي است. انيافر در چكارد يليم يکه آهنا هم آرزومند شوند. كو معرفتشان بده 

 یه ما از گفتگوك یه آن لذتكن كت ي را آنگونه هدانيا متام منحرفيرا ندارند. خوب باالخره انسان هستند. خدا

 دعا نيا. را آرزومندان ريغ و آرزومندان آرزومندان، نگو. بربند را لذت آن هم آهنا ميبر یم یبا حرضت مهد

 .ايب ونريب خودت از: ديگو یم ند،ك یم باز را آدم

 یوقت آدم. آورد یم ونريب را آدم ازدواج هكنيا یبرا است، خوب ازدواج: نديگو یه مك یاتكاز بر يكی

 خودم: ديگو یم. ردك ازدواج تا اما فشم،ك فم،كي شلوارم، تم،ك خودم،. نديب یم را خودش شهيمه ردهكن ازدواج

 ه انسان را ازكن است يات ازدواج اكز برا يكی. شود یم گشاد رهيدا یعني ام، بچه زنم، پدر زنم، مادر و زنم و

 .آورد یون مريخودم ب

ه آهنا ندارند. كم يدار یه شود. البته ما هزار تا خوبكم یران مثل افطاريا یه افطاركن است يمن ا یآرزو

 است؟ چطور هكم یافطار. گرفت ادي ديبا را شانيارهاك یبعض یول. ميباش هكم مثل ميخواه ینم وقت چيما ه

 ،یفرن زرد، شله یمقدار ها، لين زنبيا از ديآ یم دارد یبرم سبد يک. سن بدون د،يق بدون مرز، بدون ساده،

 ند،ك یم پهن ديآ یم ،یلونينا ی سفره يک با و گذارد یگردو، هرچه، در سبد م و ريپن نان هست، هرچه خرما،

. ستين اي هست روزه است؟ بزرگ اي است بچه ؟یسن اي است عهيش نيا. ندارد مرز. ندينش یم هست سكهر

 .مينك یرخورد مب ینشيگز ما از یبعض. ندك ینم نشيگز

 و روضه و مجاعت نامز اهل. ستادنديا یوچه مكهم رس  عده يک اما. داد یأت شام ميبود در ه يیبنده خدا

 مجاعت نامز نه. ديشك ینم خجالت شام: گفت روز يک صاحبخانه نيا. آمدند یم شام وقت فقط نبودند، نهايا

 هم نهايا به خوب! دييآ یم شود ین مپه هك سفره فقط د،ينك یم یعزادار نه د،يده یم گوش یسخنران نه. دييآ یم

 در نهايا: گفت. ديد خواب را نيحس امام شب. رفتند. ميرفت ما! خودت یبرا ات تند: آقا سفرهگف و برخورد

 سال طول در. هستند من مهامن نهايا. نديآ یم است نيحس امام پرچم یوقت. نديآ ینم تو ی خانه در هك سال طول

نها مهامن من هستند چرا يند. ايآ ی است داخل منيا حسيچون پرچم  یزنند. حاال ول ینم را تو ی خانه در نهايا

 مهم است. یلينها خي؟ ایردكون رينها را بيا
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 :به زائران ݠ ت امام رضايعنا -  ٤

 ...و حجاب اهل. نداشت نهايا و عبادت و توسل و ارتيز به یا دهيج بود. عقكرش كبود ف یخانم يک

 بروم مشهد خواهم ی: من مگفت شوهرش به. نبود خودش و بود یمذهب شوهرش یول. بود یگريد طور اصالً 

رت يبرو دو ل یخواه یم چه هر تو است، حرم از دور هك برب يیها هتل را من. نرب حرم اطراف و دور را من یول

 !حرمش یبرا نه یول خواهم، یل حرم ندارم! من مشهد را من. من حاكه يگر

 حرم هم زن و رفت یار خوب، زنش را برد و آن هتل را گرفت و خودش هم حرم ميشوهر هم گفت: بس

 اما ميامدين حرم ما رضا، امام اي: گفت. ديد را گنبد خانم نيا ند،يايب نشستند نيماش در هك آخر روز. رفت ینم

 خانم نيا نيماش در. ردندك تكحر و گفت را نيا م،يامدين ارتيز ما ولو بود یخوش سفر. گذشت خوش ما به

هستم. ما  یه در شهر من به شام خوش گذشت من راضك نيمه: فرمود رضا امام هك ديد خواب. برد خوابش

. برگرد دبرگر: گفت شوهرش به شد، داريب خواب از زن. نگذرد بد آهنا به نديآ یه مك یسانكه كم يدوست دار

شد. گفت: برگرد! مگر چه شده؟ گفت: امام رضا گفت  چه آخر: گفت برگرد، برگرد،: گفت! شد چه: گفت

 دينيبب }حضار ی هيگر{هستم.  یبه تو خوش گذشت من راض ی، ولیامديارت من ني، زیامديارت نيه ولو زك

 .است بزرگ چقدر روح است، بزرگ چقدر روح

: گفت نفر يک به هك دارم رساغ یاسالم یمجهور در را یسك من. هست هم ما ی جامعه در ها ن روحياز ا

 ارك نيا اما ديآ ینم خوشم تو از. ميگو یم به تو منباش منافق هكنيا یبرا من. ندارم دوست را تو من نيبب آقا

. مده یبه تو م یهم بخواه یاناتكام هر. دهم یم تو به پول یبخواه هم هرچه بده انجام است تو ارك چون

. دارد دوستم هك اندازم یم راه را یسك ارك من. اندازمين راه ارك شيبرا ندارم، دوستش چون نباشد نطوريا یعني

 یروشن چشم هك برم یم یروشن چشم یسك یبرا. داد یافطار هك دهم یم یافطار یسكاست. به  معامله نهايا

 اش یرد. من هم سوغاتكن یبا من خداحافظه كرد. او ك یه با من خداحافظك برم یم یسوغات یسك ی. براآورد

ِع يَعْن َمجِ «،یده یم سالم. شو بزرگ: ديگو  یم عهد یدعا. است تنگ روح. است ینظر تنگ نيا. دهم ینم

 »!تِِهميِهْم َو مَ يَح «رشط ابدا» ْرِض َو َمَغاِرِهبَااألَ َمَشاِرِق  یفِ «مرز ». نيَ ْؤِمنِ املُ 

 کعباد کمن کسئل ما کاسئل و« ا،يخدا: مييگو یم فطر ديع یادع در. ندك یما را بزرگ م یليدعا خ

 عباد اي روز،يد الصالح عباد اي. هستند زنده فعالً  هك یصاحل عباد ديگو ینم »الصاحلون کعباد« ،»الصاحلون

ا يه هنوز به دنك یام بندگان صاحلمت و امروز، صالح بندگان متام و گذشته، صالح بندگان متام یعني. فردا الصالح
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جا، به من يكنده بندگان خاص از تو خواستند مهه را يخ گذشته و حال و آيطول تار ه درك یزيامدند. هرچين

 دعا بزرگ است. یليع است، خيوس یليبده. دعا خ

ون يزيتلو یپا از شود، یم پخش رضا امام شهادت ی م، چون بحث هم در آستانهياسم امام رضا را برد

َالُم َعلَ «ساده  د با مهان سالمينكسالم ب يک  ».الّرَضا َو َرَمحُة اهللاِ َو َبَرَكاُته یْبِن ُموَس  یا علي يکالسَّ

. دينيب یم را ديشه يک سكع ديرو یم ديدار. باشد نطوريا هم شهدا به نسبت مينك یه مك ین برخورديا

دٍ  یاللَُّهمَّ َصلِّ َعلَ «د است. يهش سكع باالخره اما. است یسك چه ديدان ینم دٍ  ُحمَمَّ ن يا ثواب ايخدا» َو آِل ُحمَمَّ

 وايَفحَ « ،یفرست یه ميزنده است و تو به او هد ديشه چون. باشد خواهد یس مكد، هرين شهيا یصلوات برا

 يکه يدهد. تو هدب تو به هبرت جواب ديبا او یده یم هيهد هك زنده به: ديگو یم قرآن) ٨٦/نساء( » بَِأْحَسن

 هيهد او به تو! ینيبب عمرت از ريخ. ندك تو از خطر دفع خدا » اهللا شاءَ  إِنْ «: ديگو یم هم او ،یفرست یصلوات م

 ی مهه. ندك یم باز را درها ی مهه چنان خدا یگاه. ینيب یم ريخ عمرت از آنوقت. گرداند یبرم تو به هم او ن،ك

 بدون د؟يگو یم چه رگيد. است قرمز ها چراغ ی مهه و بندد یدرها را م ی مهه هم یگاه. است سبز ها چراغ

 .رشط بدون مرز،

 :ارتين در دعا و زيردن والدك يکرش -  ٥

 طرف از و خودم، طرف از نمك یامام زمان سالم م یا»   یَو َعنِّ  یَو ُوْلدِ  یَو َعْن َوالِدَ «خ، يبدون تار

 نده.ينده. نسل گذشته و نسل آيته، هم نسل آگذش نسل هم یعني »یُولد« و »یوالِدَ «

 خدا، عرش وزن به » اهللا َعْرشِ  ِزَنةَ  وَ «: هك ديگو یم. مقدار چه: ديگو ینم ندك یه مكب، سالم بدون حسا

 وَ « او، تيرضا ی درجه نيآخر » ِرَضاه یُمنْتَهَ  وَ « خدا، عرش وزن مقدار به ،یاهل لامتك مقدار به » ِلَامتِهك ِمَدادَ  وَ «

 شد؟ چه.! ...به عدد علمت، اوه» َو َأَحاَط بِِه ِعْلُمه«رده، كشامرش  تابكدد آنچه ع به  »تَاُبهُ ك َأْحَصاهُ  َما َعَددَ 

 بر خدا هرچه عدد به شده، نوشته هك هرچه عدد به عرش، وزن عدد به تو بر سالم زمان، امام یا! جان یمهد

هزار مرتبه  صد! ركش مرتبه هزار صد ا،يخدا: مييگو یم مينك یم ركش یوقت ما. است مهم یليخ. دارد علم آن

. شود یر صد هزار تا مكمشت ش يکن، ك نير است. شام با مشتت چنكمشت ش يکست. صد هزار تا ين یزيچ

 تا هزار صد!تا هزار صد ی اندازه به م؟يبرد باال را تو چقدر نيبب ايخدا یعني ركش تا هزار صد يیگو یم هك شام

 .ستين یزيچ

د يزياد و ياخ ابن زكردند، در كش ريردند، اسكد يشهربال پدرش را كده يه دك نيامام حس کوچكدخرت 

ْملِ  َعَددَ  هللاِِ ْمدُ احلَ «: ديگو یم! تا هزار صد » هللا ْمدُ احلَ «: ديگو ینم است؟ چطور وضع: نديگو یم یآمده وقت  وَ  الرَّ
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 چه ما یول ن،ش یها دانه ی اندازه به: ديگو یدخرت سه ساله م»!  هللاِ  ْمدُ احلَ « شن یها دانه عدد به » یَص احلَ 

 .است کوچك ما ركف یليخ! مرتبه هزار صد م؟ييگو یم

 یسك يک. رود یم هك رود یم هك رود یم دارم، دوست: ديگو یم یسك يکعالقه تازه به تازه، آخر 

دُ  اللَُّهمَّ «: ديگو یم. دارم دوستت آقا هك زند یم زنگ هرروز جان،  یمهد» وميلِّ ك یفِ  وَ  ْومِ الي َهَذا یفِ  َلهُ  ُأَجدِّ

دُ «امروز و هر روز،   .نمك ید ميعتم را جتديب یعني» ُاَجدِّ

 یب ی عالقه رشط، بدون ی عالقه مرز، بدون ی عالقه ،یمجع ی سم. عالقهين را هم بنويد ايبگذار

 ی . عالقه»یُولد« ندهيآ خيتار »یوالد« گذشته خيتار خ،يتار بدون ی عالقه خدا، عرش وزن عدد به حساب،

دُ  اللَُّهمَّ « تازه، به تازه ه،تاز به تازه دُ «، »وميلِّ ك یِم َو فِ وْ الي َهَذا یفِ  َلهُ  ُأَجدِّ  تازه یعني نم،ك ید ميجتد یه یعني» اَُجدِّ

 .تازه به

 :¨ عت با امام زمانيعهد و عقد و ب -  ٦

 وَ « ديگو یم عقداً  زا بعد »َعْقداً  وَ « ديگو یاز عهدًا م بعد »َعْهداً «: ديگو یچه؟ م یعنيرو به رشد،  ی عالقه

 عهد یدعا در جان، یمهد تعهد، یعني عهد. دينيب یم را اش یمهندس است؟ خرب چه! »َرب كأَ  اهللاُ« »َعةً يبَ 

 نمك یم تعهد. نمك یبا تو تعهد م یعنيم من عهد است. سال نيا تو، بر صلوات و سالم زمان امام یا: مييگو یم

 دو گره، یعني عقد. »عقد« ن،ك پررنگش. است مك عهد: ديگو یم بعد خدا، و خودم نيب گذارم یقرار م یعني

: نديگو یم. گره یعني »عقد«. نخورند گره هم به اما باشند، داشته وعده ببندند، عهد هم با است نكمم نفر

م نباشد. ين است عهد باشد، عقد هم باشد، اما تسلكگره خورد. مم یعنيرد كردند. پرس عقد ك عقد را عروس

 »عقداً « ،یمهد حرضت با تعهد »عهداً «. ندك یم پررنگش یه یعني. است ميتسل ميتسل ،»َعةً يبَ  وَ « :ديگو یم

 »!َرب ك أَ اهللاُ « »...عهداً  و عقداً «. ديشو ميتسل و او با دينك عتيب »َعةً يبَ  وَ « زمان، امام با عقد

 » خاشع متذلل«: مييگو یل ميمك یمعنا دارد. مثالً در دعا يکدام هم كف است. هرين دعاها لطيچقدر ا

. دارد یبار يک اش مجله هر. دارد یبار يک اش مجله هر ديگو یم مجله تا چند یه هك هست ها مجله یبعض اي

 »عةً يب و عهداً  و عقداً «

به گردن  یعني» یَرَقبَتِ  یفِ «: ديگو یم ،یحتم ی ن تابلو شود. عالقهي، چقدر خوب است ایحتم ی عالقه

 یول باشد داشته عالقه یسك است نكمم »یَرَقبَتِ  یفِ « ،یحتم ی عالقه» یَرَقبَتِ  یفِ «دن. گر یعني» َرَقَب «من، 

 مجله، نيا از د؟يآ یجا درمكلمه از كن يز، ايخار آمافت ی عالقه. زيآم افتخار ی عالقه نه،: ديگو یم. ندكن افتخار
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ْفتَنِ كفَ  اللَُّهمَّ «: ديفرما یم ْلتَنِ  وَ   فيِهبََذا التَّْرشِ  یَام َرشَّ فتَن». «َلةيَفِض الِهبَِذِه  یَفضَّ ، یردكا، من را مرشف يخدا» یَرشَّ

لتَن« فتَن. «یلت دادين عالقه فضيا مرا به خاطر ايخدا» یَفضَّ لتَن یَرشَّ  .نمك یمن افتخار م یعني» یَفضَّ

 ام چهب و زن یخرج از گريد: ديگو یم. ندك ینجار است، اما به شغلش افتخار نم یسك يک یآخر گاه

. ندك یم افتخار یسك يک یول. بود بچه و زن یخرج یبرا: ديگو یم است، دولت ارمندك. شدم نجار آمدم

ُسوُل  آَمنَ « ديبا یسكهر  وَ «. ندك افتخار دريگ یه مك یه شغلب ند،ك افتخار آدم ديبا) ٢٨٥/بقره( » ُأْنِزل بِام الرَّ

ْفتَنِ «، »ِهبَِذِه النِّْعَمةِ  یَصْصتَنِ َخ  ْلتَنِ یَرشَّ  امام مهر هك یرفتيپذ مرا هك نمك یا افتخار ميخدا یعني» ی، َخَصْصتَنِ ی، َفضَّ

 .است من دل در زمان امام معرفت. است من دل در زمان

 :شهادت حدّ  رس تا ¨ امام زمان یاري -  ٧

ابِّ ال وَ  اِعهِ يَأْش  وَ  َأْنَصاِرهِ  ِمنْ  یاْجَعْلنِ  وَ «: ديگو یم مراحل، ی عالقه مهراه با مهه  ِمنَ  یاْجَعْلنِ  وَ  َعنْهُ  نيَ ذَّ

 در دارد دوست را یسك يک انسان ها وقت یگاه آخر. باشم داشته را حضور مراحل متام »هِ يدَ ي نيَ بَ  نَ يْستَْشَهدِ املُ 

 را پول نيا بابا نه، مهسفر نه،: ديگو ید: مهسفر باشم، ميگو یم یون به او وام بدهد. وليليم يک مثالً  هك یحد

 .اين ما عقب. برو ودتخ و ريبگ

 را تو شو سوار نيماش در يیايب یخواه یم اما دهم ینم پولت ا،يب من عقب: ديگو یم یسك يک یگاه 

 .است مرنگك يیجا يک است، پررنگ يیجا يک جهت يک از یعني. ميبرب

 يینرصت در جا» انصار«دنباله رو،  یعنيعه يعه،شيش» اِعهِ يَو َأْش «، »َأْنَصاِرهِ «ا قرار بده مرا ي: خداديگو یم

دنبال  یعنيع جنازه ييع جنازه، تشييست من دنبالت هستم. مثل تشيهم ن کمكعه نه يهست. ش کمكاز به يه نك

ابِّ «من دنبال تو هستم.  یعنيعه يجنازه، ش چشمت ابرو  ید بااليبگو یسكنم. ك یاز تو دفاع م»  َعنْهُ نيَ َو الذَّ

 به یسك اگر. ديبگو د،يبگو بخواهد یچرند هر یسكهر بگذارم من هك ستين نطوريا. نمك یاست، برخورد م

 هم یقاض! شهر مكحا ی اجازه بدون شتك را او شود یم یحت دينيبب را فتوا بزند، یزشت حرف تيب اهل

 حسابش دينفهم د،يگو ید چه مياز زبانش در رفت، نفهم یسك يک. خواهد یمن هم دادگاه خواهد، ینم

: فرمود) ره( امام ند،ك جسارت زمان امام به ند،ك جسارت زهرا به ،یآگاه و علم با یسك يک اگر اما. جداست

ابِّ  وَ «. است ديشه شود شتهك راه نيا در یسك اگر و ردهك جهاد شد،كب را یرشد سلامن سكهر ما » َعنْهُ  نيَ الذَّ

: نديگو یم هكنيا. مينك یم و افتخار هم ميم. تعصب داريدار ینيت دريند. غكجسارت  یسكه كم يده یاجازه نم

. دارم تعصب لباسم یرو من مثالً . است بد یشخص ارك در تعصب است، یمتعصب آدم. است بد تعصب

: مرگ بر ميگو یست، ميمم قصه چبفه هكآن از قبل شده، شانيدعوا یشلوار و تك يک با طلبه يک نميب یم
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 من با حق ديشا نك یوارس بده گوش ان،آقاج: ديگو یم له؟يجل ی به سلسله یار داركه، چه يت فقيضد وال

 اما هستند، ريدرگ هم با یروحان ريغ و یروحان يک حاال است درست. باشد نداشته لباس به تعصب. باشد

 باس!ل یرو تعصب. باشد یروحان ريغ با حق است نكمم

 ها بن تعصي، لر از لر، عرب از عرب، عجم از عجم، اکاز تر کهلجه، فارس از فارس، تر یتعصب رو

 ميگو یم انتخابات در. نمك یم تعصب یگر یمهشهر خاطر به. نمك یم شكمك هلجه خاطر به یعني. است بد

را  یزيچ يکاگر  اما. است بد ها تعصب نيا. است من ی هيمهسا. است من ليفام. است من یمهشهر نيا چون

 خوب حق در یطلب انحصار. یباش داشته تعصب ديبا است حق هك آنجا باطل، ها ین حق است، باقيا یديفهم

 خدا، جز! »اهللاُ  إِالَّ « ندارم، قبول را سكچيه »اله ال«: ديگو یم چون. خداست خود طلب انحصار اول. است

ه حق و باطل است، ك يیجا يک انحصار طلب نباش. نيبب نه: مييبگو. است یطلب انحصار. زيبر دور را ها یباق

د حق را داشته باشد، باطل را ير غلط است. آدم باكن فيا یرا. باسمه تعال ن را داشته باشد، هم آنيد هم ايآدم با

 حق تعصب داشته باش. یحق است رو یديند. من تعصب ندارم، اگر فهمكهم رها 

 ول شانيها یبعض یعروس در است، خوب حجابشان روضه در چون. روند یم یعروس ها خانم

 .است ناحمرم هم نيا آخر! خانم. بود بود، کناز هرچه لباس. رفت رفت، هرجا چادر. شوند یم

 هستم؟ ناحمرم من فقط خانم: گفتم. ردك یم نيچن را اش یرورس ديد یاشان تا ما را مكخانم بود در  يک

 .هستند ناحمرم ها خيش مثالً  ردك یر مكن فيهم مرد هستند! (خنده حضار) ا نهايا خوب

 ردك یر مكن فياست. گوشت گوسفند است. ا یگفت: بابا ذبح اسالم یسك يکم يدر خارج رفته بود

 » اهللاِ  بِْسمِ « نباشد، مسلامن قصابش یول باشد، گوسفند است نكمم. است یاسالم ذبح است گوسفند هرچه

ی هم گوسفند، هم عني یاسالم ذبح. گوسفند یعني یاسالم ذبح ردك یر مكن فيرو به قبله نباشد. ا د،ينگو

 یروحان ی خانه خواهند یم یا مثالً وقتيقبله، هم ذابه مسلامن و مؤمن باشد.  ر خدا، هم رو بهك، هم ذ»اهللاُ«

ون رياسشان خوب است. از حرم بلب بروند، رضا امام حرم خواهند یم یوقت پوشند، یم ميضخ لباس ند،يايب

رده. كتقاد را خدا ان ین فصلين ديابان حمرم هستند؟ ايمردم در خ بود؟ ناحمرم رضا امام. شود یم ول ند،يآ یم

 شوند، یم یشتك سوار یوقت) ٦٥/بوتكعن( »کُفلْ ال یفِ  بُواكرَ  َفإِذا«. است یا حلظه نشانيد ها یبعض: ديگو یم

اُهمْ »! «يا اهللاُ «، »يا اهللاُ» «َدَعُوا اهللاَ«است كشتی غرق شود،  نكمم آمد موج ننديب یم  نيمه! زند یم کجفت» َفَلامَّ َنجَّ

 »اهللاُ  اي« ندك یم ريگ یوقت ،یموسم نيد. رود یم ادشي. شود یم متام او »اهللاُ  اي« رد،ك دايپ نجات یشتك هك

 .شود یمتام م او »اهللاُ اي« شود، یم متام شريگ د،يگو یم
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 :اطاعت و استقامت در راه حق -  ٨

. بود عشق یرو ردمك هك يیها سالم نيا من جان، یمهد »َرهٍ كمُ  ريَ غَ  َطاِئعاً «: ديگو یعاشقانه، م ی عالقه

 یعني. ميشد راحت ميخواند نامز: نديگو یم خاطر نيمه به. ستين عشق با نامزمان اما ميخوان یم را نامز ما آخر

 ريَ َطاِئعًا غَ «رده است. نه، ك ريگ یعني! یخوان راحت شوب را نامزت شو بلند: مييگو یم. به بچه ميده بودافتا ريگ

! راهكا یرو نه نمك یم ارتيز عشق یرو نم،ك یبا تو سالم م عهد یه در دعاكجان، من  یمهد یعني» َرهٍ كمُ 

فِّ  یفِ « ،یمجع دسته عمل و عالقه ُْم ُبنْ كَفُقْلَت  کتَابِ ك یُه فِ َأْهلَ  َنَعتَّ  یالَّذِ  الصَّ »  اٌن َمْرُصوصيَأهنَّ

 )٩٠/ص٨٣(بحاراالنوار/ج

ان قرار بده، يعيجان من را از ش یمهد یعني»  کَو َطاَعِة َرُسولِ  کَطاَعتِ  یَعلَ «، ريعالقه و عمل در خط س

سال زندان بود. بله  یم سيتداش یا توده مثالً  ها یليست. خي. استقامت مهم نیه تو گفتك یزيمنتها طبق آن چ

نَا ا«ه كمهم است  یشان مقاوم است. استقامتيا ت مهم است. ن استقامي) ا٣٠(فصلت/»  ُثمَّ اْستَقاُمواهللاُقاُلوا َربُّ

 استقامت هم ها ی ا ن. خوب تودهكاستقامت » َفاْستَِقمْ «ا مثالً ين مهم است. يا». اهللاُ«ساس استقامت برا

ن كطبق امر ما استقامت  یعني. یه مأمور هستكمهانطور  یعني) ١١٢(هود/»  ام ُأِمْرتك«: نه، ديگو یم. نندك یم

 نيا ند،ك یم استقامت اش قهيسل یرو دارد یا قهيسل يک یسكقه. اگر يو سل یو جلباز یدندگ يکنه طبق 

 یباشد. استقامت تيمأمور طبق هك ،» ُأِمْرت امك« دارد ارزش یاستقامت. است یدندگ يک ست،ين استقامت

نَا اهللاُ «ش دارد كه ارز  جان یمهد: ديگو یاستقامت در خط خدا، استقامت به امر خدا، م یعنيباشد. » قاُلوا َربُّ

 .ماند ميها حرف از یليخ. شد متام ما وقت. » کَرُسولِ  طَاَعةِ  وَ  کَطاَعتِ  یَعلَ « ن،ك خودت جذب مرا

 ...ی هيدر سا یمهدو یعهد زندگ یه دعاكن است يردند، بحث ما اكون را باز يزيچ تلوير پيه دك یانيآقا

 رشط بدون .»َمَغاِرِهبَا وَ  ْرضِ األَ  َمَشاِرِق  یفِ « مرز بدون »نياملؤمن عيمج عن« مهه، طرف از دينك یم سالم یوقت

تازه به تازه ». یَو ُوْلدِ  یَوالِدَ «خ، يزن علم خدا. بدون تارو و خدا عرش وزن حساب، بدون. » تِِهميمَ  وَ  ِهمْ يَح «

ُد َلهُ «  عقد از تر پررنگ »عقد« شوم تر پررنگ بروم »عهد« رشد به رو. نمك ید عهد ميروز به روز جتد». ُأَجدِّ

 ...عهد یعاد از هك بود یاتكن نهايا ز،يآم افتخار ی عالقه. من گردن به »یتَرَقبَ  یف« ،یحتم ی عالقه. »عةً يب«

 .ميدينچش را نيد ی مزه ما هك فيح

 قرار یطور را ما. بده قرار زمان امام یواقع انصار از را ما م،يده یامام زمان قسمت م یا به آبرويخدا

 لذت ندك یم توجه ما به یمهد حرضت هروقت دبر یم لذت ديد یم را ارانشي نياملؤمنريام هك نطوريمه هك بده

من غائب هستم  یه امام زمان گفته وقتك یسكه امام زمان غائب است، از ك یه زمانكت اس نيا به نيا و. بربد
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 ط،يالرشا جامع جمتهد. ديبگذار هوس یب عادل هيق دست در را دستتان. مينك یوريپ هوس یب هوا، یه عادل بيفق

، دو یا عزاداريشب قدر،  اي ند،ك هيگر رتيل دو ليمك یدعا اي ندبه یدعا در آدم هكنيا. ميهبد ديبا را امام سهم

 ندك ینم هيگر ردند،ك غصب را کفد و زهرا حرضت چرا هك ندك یم هيگر. دهد یما مخس نما ندك یه ميرت گريل

 .بده قرار ابد تا نزما امام یواقع اراني از را ما ايخدا. دهد ینم را یمهد حرضت حق هم خودش چرا هك

 عليكم و رمحة اهللا و بركاته والسالم


