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 ¨امام زمان  بتيغ

 ١٣٥٨/مرداد/٢٩دوشنبه، 

 ميحمحن الراهللا الر بسم

 .نياعدائهم امجع یته و لعنة اهللا علياهل ب ینا حممد و عليدنا و نبيس یاهللا عل ی و صلنيرب العامل هللا احلمد

 

 یكيم، يردكاش صحبت   م، دو جلسه دربارهينك یگر قطع ميه دنباله بحث امامت را دكشود  یم عرض

) فيفرجه الرش یهم درباره امام زمان (عجل اهللا تعال یمقداراالمر و  یهم مسئله اول یكير بود و يمسئله غد

 م.يه بعد وارد بحث معاد بشوكم ينكصحبت  یا چند مجله 

صد ياز دانشمندان حدود س ینقل شده و بعض ݕه از شخص رسول اهللا ك یاديات زيما، طبق روا ائمه

ه فرموده ائمه بعد از من ك آمده است امربيث از شخص پيصد حديباً سيه تقركاند،  رده ك یث را مجع آوريحد

تاهبا كامام زمان در  مورده غائب است و البته در كاست  ¨ ین آهنا حرضت مهديدوازده نفر هستند و آخر

خودتان درباره امام زمان،  ینيامت ديتعل یتاب هاكد، در ينك یاد نوشته شده است، خود دوستان مطالعه ميز

اد ينه بحث زين زميواحد، در ا یومت جهانكل حيكامام زمان دارد، تش هك یدرباره مقدمات ظهور، طرح

 یتاهباكاز  یكيد، ييفرما ینه مطالعه مين زميهم در ا یيهباتاكد و يردكتاب خودتان را حداقل مطالعه كاست، 

ن يدر ا است یتاب خوبكه كتاب در فجر شاهد، كد، يينه مطالعه بفرماين زميد در ايتوان یه شام مك یار جالبيبس

 تهد، البينكد مطالعه يتوان یه شام مكاست  یتاب خوبك است، نيتاب مهكن يه هبرتكن نبود ينه، البته غرضم ايزم

 اد است.يخوب ز یتاب هاك

 :¨طول عمر امام زمان  -  ١

نقدر يه امام زمان چطور اكشود  یمسئله طول عمر مطرح م یه گاهكشود  ین سوال مطرح ميا یگاه

ند سه يگو یه مكاند   ردهكدا يپ یانوس اطلس ماهيندارد مسئله طول عمر، در اق یرياست؟ گ یعمرش طوالن

، یكي نير مه. دترده اسكاد يخارق العاده ز یارهاكون سالش است، مگر وحشت دارد؟ اصوالً خداوند يليم

ش جا به جاست، يه متام اعضاكده بودند يشكنفر را  کيس كهان عيكش بود در روزنامه اطالعات يدو سال پ

اش، مهه اندامش جا به جاست و حدود شصت سال  دانم شش، جگرش، معده  یقلبش طرف راستش است، نم

 ش نشده است.يچ طوريرده و هك یهم زندگ
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ون بدنش ريون بدنش بود، بريه اصلش قلبش بكله دانشمند ظاهراً بود، ن در جميه اكا آمده يبه دن یشخص

 یياستثنا یها نشيه آفرك یه افرادك ینم به حضور جنابعاكشده بود به داخل و عرض  یشك ميقلبش بود و س

ه هنصد كد يفرما یحرضت نوح م هاند، خود قرآن مثالً دربار داشته یطوالن یه عمرهاك یدر خلقت بوده، افراد

ش از هنصد و پنجاه سال بود، يد و مبعوث شده بود، البته عمرش بيشك یاد ميان مردم فريو پنجاه سال در م

هستند و  یيًا دنبال داروريست. و دانشمندان هم اخيحمال ن یهنصد و پنجاه سال مبعوث شده بود، عمر طوالن

 یريگ  شود اندازه یت مكحر ید، برامان یت مكنند. عمر مثل حرك ینه بتوانند عمر را طوالك یيشف دواكبه 

د يه آدم بگوكندارد  یاريمع کيت كند باشد، حركهم  یليتند باشد و خ یليتواند خ یت مكشود حر یرد، مك

 ت چقدر است.كمرز حر

ون يليند، سه مك یخلق م یماه کيه ك یيرده است، آن خداك، خداوند اراده یست عمر طوالنين حمال

خودش  یرا به عنوان ول یانسان کيچرخاند،  ین مدار خاص خودش ميات را در اركن يه اك یيسال، آن خدا

 ندارد. یدهد، وحشت  یبه آن م یعمر طوالن

 :¨ بت امام زمانيغ -  ٢

د ينكمعلوم بشود، اگر فرض  یه مهه عمومكنيا یساده بزنم برا یليمثال خ کيست؟ ياما چرا ظاهر ن و

ند يگو  یند و ميآ  یابان ميخ یها ند، بچه ك یالمپ وصل م کيد و يآ یم یه شهرداركاست  یابانيخ کيه ك

نند. باز از كش یزنند و م یتق م ند،زن ی مريت کي نيم، از آن پائينكم بشيم و بزنيابان، برويالمپ آمده است در خ

زنند،  یزنند، باز المپ دوم را هم م یگر ميالمپ د کيند چرا المپ و فالن و يگو یند و ميآ یطرف اداره برق م

ن مردم هنوز يد ايگو یزند؟ م یستن، باز هم المپ مكا مردم حمل شيحمل و  یها دادند و بچه  یاگر ده المپ ه

احساس  ینند و تشنه شوند و وقتكاز بيفتد، احساس نيها ب  خورده در سنگالخ کي انشياد پياند با  متمدن نشده

طالب، تق زدند و يبن اب یرد به نام علكرا وصل  یالمپ کي یشان، خداوند وقتيردند، تشنه شدند ما براكاز ين

دن يرش شنيذپ یبرا یشتند، مردم هنوز آمادگكنصب شد مردم آن را  یستند، المپ دوم به نام، هر امامكش

ل دهد، يكتش یومت جهانكح کيه بخواهد كباشد  یعيبرنامه وس کيه اگر برنامه كحق ندارند، بخصوص 

 خورده مردم تشنه بشوند. کيد ين بايبنابرا

اش  داند و مهه  یام مياش پ مهه  یشود، چون ائمه قبل یه چرا امام زمان غائب مكنند ك یامام سوال م از

ردند چرا ك  یه غائب است. سوال مك ¨ یاست به نام حرضت مهد یل ما شخصه از نسكدادند  یخرب م

ه كردند ك ی منيمهچ یعني) ٤٣٥ ،ص٢ ن،جيلدا  املك» (ُعنُِقهِ  یِدِه إِلَ يَو َأَشاَر بِ «م يات داريغائب است، در روا
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ار كدارند، اف یيها  نقشه نهايه اكخورده احتامل بدهند كيه كرا  ینطور هم هست. االن افراديشنش، مهك ید ميايب

د مهه يها، با  کيدئولوژيها، مهه ا سم يمهه ا یعنينه آماده شود، يد زمين بايشند، بنابراك  ینها را ميدارند، ا يیباال

ده يم فاينيم و ببينفر برو کيعقب  یشود، ما هر چند روز یها خنث  یوريلنگ بامند، پ یانسان یها یدئولوژيا

اش   ن پرس مههيه با پدرش اختالف دارند، اك یم، مثل پرسيگرد یم، برميم شديتسل یوقتم، يم بشويندارد، تسل

چند  کيق، بعد يخانه آن رف رود یروز م کيق، ين رفيرود خانه ا یروز م کيناراحت است و فالن است، 

ن پرس يباره ارود مسافرت، و دو یم یكيرود دانشگاه،   یها م قياز رف یكيرود بعد  یقها ميه خانه رفك یروز

ان فرار ي آقانيم، االن مهيردكه فرار كاالن  ی. ولیآزاد یم از حق، به سويا  ردهكگردد به خانه، ما فرار  یبرم

 .ندگرد یرده دو مرتبه برمك

 :است یاهل  وعده ¨آمدن امام زمان  -  ٣

  یمن وعده خداست، قرآن يل خواهد داد، ايكتش یومت واحد جهانكح کيزمان خواهد آمد و  امام

ذ یُد َأْن َنُمنَّ َعلَ يَو ُنر«د يفرما  یه مكم يه داريد، چند تا آيفرما ) ما اراده ٥(قصص/» اْألَْرضِ  یَن اْستُْضِعُفوا فِ يالَّ

ذاهللاُ  َوَعدَ «ند، ريومت را به دست بگك حنيه مستضعفكم يردك اِحلاِت لَ كَن آَمنُوا ِمنْ ي الَّ ْم ْستَْخِلَفنَّهُ يْم َو َعِمُلوا الصَّ

»  یَو اْلعاِقبَُة لِلتَّْقو«نها بده، يومت را دست اكه حك) خدا وعده داده است به افراد مومن ٥٥(نور/» اْألَْرضِ  یفِ 

ِن يالدِّ  یظِْهَرُه َعلَ يِن اْحلَقِّ لِ يَو د  یَأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلُد یذُهَو الَّ ) «١٢٨(اعراف/» نيَو اْلعاِقبَُة لِْلُمتَّق) «١٣٢(طه/

ومت ك، حنيومت مستضعفكند، بناست حكومت كح یتيو گ ین اسالم بر رسارس هستي) د٩(صف/» لِّهِ ك

 یدگها آما  یخواهد، فشارها، ناراحت یم ین آمادگيد، منتها اريرستارس جهان را بگ یومت اسالمك، حنيمتق

ه هفده كبود  ی امامنيامام، مهن ين مردم تا آماده، ايا ݥ ینيامام مخ یران به رهربي انقالب انيخواهد. مه یم

ه بابا كگفتند  یم ید اما مردم هنوز آماده نشده بودند، هنوز بعضيشك یاد ميش هم فريش، شانزده سال پيسال پ

مه به ما داده است، يخوب است ب ی به ما داده است، فالننيرده است، زمك یم اراضيخوب است، تقس یفالن

گفتند آقا واقعًا چقدر دلسوز است،  یگان در مدارس بود، ميه رايتغذ هك یسانكخوب است، هنوز بودند  یفالن

 کلكاش  ه مههكم يم و بفهميم، خسته شوين و آن برويم، عقب ايد گول بخوريسوزد، ما با یدلش به حال ما م

 خواستند. یخودشان م یخواستند، ما را برا ینم خودمان یاست، ما را برا

شاورز، كخودش بخواهد، مهه  یه ما را براك یسكخودمان بخواهد و  یه ما را براك یسك نياست ب فرق

شاورز كدهد، و اگر به  یت ميوكسيگان، اگر به بچه بيه رايه او اگر تغذكدند ي، دانشجو، حمصل، مهه فهمیبازار

ب م تا رهرب انقاليديفهم یوقت م،يديخواهد، ما فهم یخودش م یه ما را براكن است يا یدهد، مهه برا ی منيزم
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م، يم، آماده شده بوديران خسته شده بوديه در انقالب اكنطور يم. مهيم، مهه آماده شديگفت کيه داد مهه لبياعالم

د يد. باريشود تا آتش بگ ینيد پارچه آماده شود و بنزيد، باريگ یت آتش نميربكنباشد با  ینيتا پارچه بنز

ارگر كطبقه  یند ما حاميگو یند و ميآ یبدهند، مهه مد مهه امتحان خودشان را يبا ها،ها، رهرب تبكشورها، مك

ارگرها در متام كن يتر اهيشور روسكارگر در آن كزند  یارگر مكه دم از ك یشوركم مهان ينيب یم، بعد ميهست

هست مهه هم  هخفقان، فشار، ظلم، مه ینيب یشرت است، ميشورها بكشور از مهه كشورهاست، خفقان در آن ك

 یها برود، دنبال هر رهرب  یدئولوژيها برود، رساغ ا  تبكد برش به رساغ مين بايم، بنابرابه اسم طبقه مظلو

 م.يد منتظر باشيند و ما باك یظهور م ¨ یه شد، حرضت مهدكبرود، خسته بشود، آماده بشود، برش آماده 

 :است یانتظار آمادگ -  ٤

، یمنتظر مهامن هست یه است، شام وقتانتظار آماد یست، معنايانتظار هم در صندوق گذاشتن ن یمعنا

ردم كما حل است، عرض  ینها را آماده باش. و مسئله عمرش هم برايت را و اي، اتاق و غذاینك یم یيرايپذ

د يم. فقط بايندار یزيما چ یگر برايقرار داد، د یدر عمر طوالن یيخداوند نمونه ها یدارد، وقت یينمونه ها

ه طبق كم يمتوجه باش یم و نگاهينكبه او سالم  یم، گاهيه رسباز آن هستك یانم به آقا و ما به عنوينكتوجه 

 یا  مجله کيباشد،  یه آن از ما راضكباشد  یجور کيشود و  یشان رد مير نظر ايما ز یارهاك یات اسالميروا

. گفت: ، گفتم: بلهی قرار داد، به من گفت فالنرياز دوستان آمد و به من گفت و من را حتت تأث یكيرا 

هر وقت نگاه  ¨ یا حرضت مهديبرد، آ یرد، لذت مك یاشرت و به ابوذر م ک هر وقت نگاه به مالنياملومنريام

ه كم. توجه را يد، رد شويهست یاران خوبيد، شام يهست یخوب یشام شاگردها یعنيبرد؟  یند، لذت مك یبه شام م

 د.رينظر قرار بگ د مورديه باكاست  یا م، مسئله يد به آقا داشته باشيبا

 کيشام، به  یم برايمجله بگو کينجا يم، حاال اييگو یها را فرشده م بحث یليبحث امامت، خ دنباله

منرب و  ین واعظ رفت باالين، اكصحبت  ݠ یل حرضت عليمنرب و درباره فضا یواعظ گفتند برو باال

 کي یداشت،..، ه ی..، شجاعتداشت، یيداشت،..، تقوا یداشت،..، علم یطالب زهديبن اب یگفت: عل

ه كد ييگو یبود؟ گفت آخه شام به من م ین چه سخنراني از منرب، گفتند انيرد، و آمد پائكگفت و سوت  یصفت

سوت  کيو  ميگو یصفت م کي یسوت، ه کيش از يبگو، من ب ݠ یم ساعت درباره حرضت علين

 کي ها  یكايتر قول به هك نمك عرض ،…مييخالصه بگو یليامن را خيه حرف هاكنم، ما چون بناست ك یم

 عيرس و باشد چسبان و ديمف و مك و مينك یم هك یيحرفها بناست چسبان، و ديمف مك نديگو یم هك دارند یمثال

 .ميبشو رد ريالس
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 :است ساز اد مرگ انساني -  ٥

ن مربوط به يامسئله، حاال البته  یكيدارد،  یم. اصوالً بحث معاد مقدماتييمعاد را هم فرشده بگو بحث

اش  اندازد، مهه  یخودمان هم م یاد مرگ ما را از زندگيه آقا كشود  یال مكاش یامون معاد، گاهريپ یيدرسها

 یامروز من، شام اگر متوجه باش یاد مرگ، توجه به مرگ نقش دارد در زندگيمرد، اتفاقًا  یه خواهكند يگو یم

گر صد يه هفت روز دكدانند  یه مكها  ی. بازارینك یآماده م است، از حاال خودت را ینده برنامه ات چيه در آك

شان پنج، شش ساله يه دخرتهاك ینند، مادرانك یشان را مجع ميار هستند از هفت روز قبل پوهلاكهزار تومان بده

 نينده، ايند، اصوالً توجه به آك یاش را آماده م ه يم جهازكم كگر يه دخرت پنج، شش سال شد، دكنيشود، مه یم

 ندازد.يامروز هم ب ینده من را از زندگيه توجه به آكنيدهد، نه ا  یدر امروز به من م یخودش آمادگ

 یعال یليخ یسخنران کيمنرب و  یاز علام در خفقان رفت باال یكياز دانشمندان در زمان خفقان،  یكي

م سابق يات رژيرد جناكرشوع ق را گفتم، يد چرا من امروز حقايدان یه مكرد، آخر منربش گفت ك یو تند و داغ

زنند و  یند و مريگ یمن را م تمگف ینجه، مكدم از شيترس یم، ميخواستم بگو یاش م  را گفتند، گفت من مهه

نجه دارد، اگر كه شكه جهنم دارد، خدا هم ك، خدا هم یامت نداريده به قيه مگر عقكردم كر كشب فيفالن، د

نجه كدم، از شيترس ینجه مكا من از شيه خداكم ي، من بگویا نگفتات طاغوت ريه چرا جناكد يامت بگويروز ق

م را يات رژيام جنا  ر معاد افتادم، امروز آمدهكشب به في، من دیدينجه خالق نرتسك، از شیديخلق ترس

 سازد انسان را. یدهد، م یم یه انقالبيامن به معاد روحيد، اينيم. ببيبگو

 :توبه -  ٦

در ذهنشان  یمثلث کين جواهنا و مردم ياد است، بحث توبه است، اه قبل از معك یها از بحث یكي

شان، دخرت و يها یم بعضيگو یه مك یين است، البته جوان هايها ا  ر جوانكشم، فكاست، مثلث را بگذار ب

م يتوان یاست و نم امنيزندگما حاال اول  یم، وليم را قبول دارين راه مستقيند آقا ايگو یپرس و مرد و مهه، م

ج كم يم، از راه مستقيه آزاد باشكد يخورده اجازه بده کيم، ما حاال فعالً يد راه برويگو یم یه اسالمك ینطورآ

 یم، وليم گناه است، بد است، خالف است، مهه را قبول داريم، قبول داريشو یج مكم يم، قبول داريشو یم

 ین دور ناميم، ايشو یم یم و آدم خوبيردگ یم، برميه شدك ريم، پيما است، آزاد باش یحاال بگذار اول جوان

م، رس يم، راحت باشيه آزاد باشكد يحاال به ما اجازه بده ین است وليم ايند، راه مستقيگو یه مكرشان است كف

 .رددا یال هندسكن مثلث دو، سه تا اشيم، ايشو یم، آن دو، سه سال آخر عمرمان را خوب ميگرد یبرم یريپ
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، یرو ید، رو به باال نميشو یج مك یم است اما شام وقتين راه مستقيه اكه آقا درست است كنيا یكي

 ین و در ثانكرا سقوط معنا  یجك، یردكنطرف معنا يرا از ا یجك؟ شام چرا ی، چیيآ ی، میشو یج مك یوقت

شود  یج مكآدم  یجك کين خطها آخرش معلوم است، چون آخرش معلوم است، نزدينجا، ايتا ا یردكسقوط 

نوشته بده  کيعمرت است، به من  یست. شام به من بگو تا شصت سالگير من و شام آخرش معلوم نعم یول

ج كه آقا شام پنجاه و هشت سال كدهم  ینوشته م کي، من هم یه تا شصت سال زنده هستكتا خاطرم مجع باشد 

نوشته  کين هم ، میشصت سال زنده هست تاه كنيد ايوقت به امكيبرو، آن دو سال آخر را خوب شو، اما 

ه كال آنيبه خ ینيب یوقت م کيج برو و آن دو سال آخر خوب شو، اما كه آقا شام پنجاه و هشت سال كدهم  یم

، یگر مرديده روز د ینيب یوقت م کي، یآزاد باش یخواه ی، پنجاه و هشت سال میتا شصت سال زنده هست

عمر  یخط، غلط است، خط آخرش معلوم است، ولبه  ینك یه ميرا تشب عمر، تو ینك ین مغلطه ميد اينيپس بب

 ست.يآخرش معلوم ن

ن. حاال ك معنا نيرا رو به پائ یجك، ینك یمعنا م یرا رو به بلند یجك، یشو یج مك یدوم وقت مغلطه

ْنِب «نجا، يتا ا یو آمد یردك، توبه یردكم توبه ريگ م ري) گ٤٣٥ ،ص٢ ،جیافك» (َمْن َال َذْنَب َلهُ كالتَّاِئُب ِمَن الذَّ

ه در راه ك یسانك یمثل اول، ول یشو یتازه م د،يخشو توبه تو هم قبول شد و خدا لغزش تو را ب یردكتوبه 

رود  یرا اشتباه م یا وچهك کي یسك کيه كني. مثل اینجا، تو هنوز رس خانه اول هستيدند به ايحق هستند، رس

ار ك یعمر کي یعنيل اول) كوچه، شده (كد رسگرد یرده است، برمكه اشتباه كفهمد  یوچه و بعد مكتا آخر 

 ند.ك یفرق م یليه در راه حق هستند، خك یسانك، اما یچيه ودش یرد، آخرش هم مك

ا خود ياز پدران ما و  یليه خكنند ك یال ميند، خيگو یشود، م یبحث توبه م یه وقتك یگرياشتباه د کي

م، يردم، ما چند رقم توبه داركا من بد ياست، خدا یشامنيه توبه مربوط به پكم ينك یال مين است، خكما مم

ه چشم ك یه زمانك يینايآدم ناب لاست با توبه، مث یمساو یامنيشود، خود پش یامن ميه پشكنيانسان مه یگاه

ردم، كا من بد يد خدايگو یم یريگر چشم ندارد، رس پياالن د یرده است ولكانت يبا چشمش خ یليداشته خ

ده يامن شدم، فايوقتها پش یند. اما گاهكتواند ب ینم یگريار دكاش است، چون   توبه نيامن شدم، خوب مهيپش

است با توبه. مال مردم  یبعالوه پول مساو یامنيتا بشود پش یبده همد پول يبا یچينم؟ هكار كندارد، پس چ

وار نوشت يد ید جا برداشت، با زغال رويوار سفيرا زدم به د یستم، توپ گلكرا خوردم، درخت مردم را ش

ردم، مال مردم كشاورز چراندم، ظلم كوان را بردم در مزرعه فالن يدانم درخت فالن، ح یبال، نميفوتبال، وال

 ؟یتا چ ید پول را بدهيده ندارد، بايا من را ببخش، فاي بردم، خوب حاال خدانياز ب ار
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 :یردكع يضا یكودكه در ك یردن مالكجربان  -  ٧

ن ياز ا یاشان و بعضكم دهات يرفت یه بود، مكازده سامل يودم، حدود ده، ه بكوچولو ك یزمان کي من

ن يم و تا ايشد یزان ميم و به آن آويگرفت یهم شاخه را م یم و گاهيزد یوه داشت، سنگش ميه مك یيدرختها

ده بودم يشن یزيچ کيندارد،  یالكشه تا پانزده سامل نشده اكم، در ذهنم بود يردك یند، بعد هم فرار مكشاخه بش

م، ينكم درختها را بشيتوان یگفتم تا پانزده سامل نشده، هر چه م یده، ميف نرسيلكه آدم به تك یه تا پانزده سالگك

 یش، اول طلبگيست سال پيم قم، حدود بيم و آمديديف رسيلكرش بودم، بعد به ت یليم، خينكها را بش  شهيش

م مسئله يديم، ديخواند یتاب مكم يه داشتكنطور يروز مه کيم درس خواندن و يردكما رشوع شد و رشوع 

ن طرف در سن ينند گرچه اك ید صاحبش را راضياند، با ردهكه مال مردم را تلف ك یسانكه كنوشته است 

ه مال ك یسانكم، چشم، يگر بخوانيبار دكيست، ين یم طوريردك یال ميه ما خك یكودكباشد، اِه! تا  یكودك

 باشد. یكودكردن در سن كن تلف ينند گرچه اك یصاحبش را راض دياند با ردهكرا تلف  دممر

م، خوب زشت است، آدم خجالت يستكم ما آقا شاخه درخت تو را شييم در ده بگويمثالً ما برو حاال

م آقا ما يم آن ده، گفتيم و رفتيخورده پول برداشت کيده ندارد، خالصه آقا يم فايديم، ديزد یشد، به هر درك یم

م، يردكه اشتباه كم يديست و االن فهمين یم، طوريزيم، برينكبش یم پانزده سالگيردك یال ميش خيچند سال پ

م. مال مردم حمرتم ي بردنين، زمحت شام را از بك و ما را حالل ريتومان را بگ یست تومان،سين ده تومان، بيشام ا

وقتها انسان  یش و خالصه گاهرا به دست آورده است، حمرتم است مال یده و ماليشك یه زمحتك یسكاست. 

ده و حاال يده، چاپيرا دزد یسكمال  یسكه كد يآ یش ميپ یيها صحنه یگاه باشد،ن معلوم يند، البته اك یال ميخ

د، ينگو یند؟ از طرفكار كدم، خوب چيما مال شام را دزد ینجانب فالنيد آقا ايه برود و بگوكشود  یش نميرو

آن آدم پول را  هكاند  نجا اجازه دادهيه من دزد هستم، اكغه بخواند يد برود صيد، بايامت جهنم است، بگويروز ق

 است. ین چه پوليه اكد يه بگوكست يبه صاحبش برگرداند، الزم هم ن

ه من دزد هستم ك یيه بگوكست ي؟ الزم نیردك، آقا چه یخواه یهشتاد تومان را از ما م کيشام  آقاجان

ه كند امام ك یم یيه راهنامكم يدار یثيحد کيدر  ید به صاحبش رد شود. حتيشده با یمال مردم از هر راه یول

ه كست يهستم، الزم ن یفرد کيه آقا من كس يظرف و بنو کينداز در يخواهد، ب یه از تو مك یپول و آن مبلغ

به  ، مثالً یش بفرستياغذ براك کيد، با يخواه یست تومان را از من مين صد و بي، شام ایشام من را بشناس

د ياند مال خودشان است و با بدست آورده یزيدند و چيشكه مردم ك یامجاالً زمحات ی، ولینكز يحسابش وار

د يده ندارد، بايشوم، فا یامن ميپش ید. گاهيد پول بدهيده ندارد، بايفا یامنيپش یحمرتم شمرده شود. خالصه گاه
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ه نامزش غلط است، خوب كشود  ی، بعد معلوم منم تا بشود توبه. نامزش را بد خوانده، غلط خواندهكار بك

 تا بشود توبه. یاز نو بخوان یه غلط خواندكرا هم  یيد نامز هايردم، بله، باكا بد يخدا

امن هستم. ينفر را و االن پش کيشتم كتا بشود توبه.  ید جان بدهيندارد، با یا  دهيفا یامنيوقتها پش یبعض

از  یكيم. يتا بشود توبه. رد شو ید جانت را هم بدهي؟ بایچ یشتكه كرا  یيآهنا یول یامنيخوب بله، تو پش

 ،…امربانيردند، پك یه ميكآن ت یرو یليخاء خدا يه اولكاست  یا م، مسئلهير بدهكه تذكست يه بد نك یمسائل

نفر  کيه آقا من كد يگو ینجه مكه مأمور شهر هستند، مأمور شك یينهايم شهر، مثل اكه نه، حاك خودمان

 یا ده يفا یخال یامنيندارد. پش یا  دهيفا یامنيپش یامن باش وليامن هستم. خوب باشد پشيام و االن پش  شتهك

 .دادد جان يبا یرد، گاهكار كد يبا ید پول داد، گاهيبا یندارد. پس گاه

 :حسن عاقبت و سوء عاقبت -  ٨

م مسئله خوب مردن است، در راه ينكد اشاره يه باكن است ياء ديمورد توجه اول یليه خك یگريد مسئله

ه در راه خدا ك یسانكد شدند، يه در راه خدا شهكردند ك یه ميكن تياء دياول یليد شدن. مسئله خيخدا شه

  یَتَوفَّن«د يگو یاء خدا در قرآن ميلاو مي) دار١٠٠(نساء/» ُه املَْْوُت كْدرِ يُثمَّ «نند و در راه هجرت ك یهجرت م

نا َمَع اْألَْبرارِ «ان. ريه مسلامن هستم بمك یا من را در حالي) خدا١٠١وسف/ي» (ُمْسِلامً  ) ١٩٣(آل عمران/» َو َتَوفَّ

 یهستند، آدمها یيند، آدمهاريم ین ميد یحلظه مرگ ب یهستند ول یخوب یها ، آدمیه افرادك یاديات زيروا

ه شده يكه رسجاش در قرآن تكاست  یا مسئله کين هم يند، اريم ین ميحلظه مرگ با د یستند ولين یبخو یليخ

 نيا انسان واقعاً  و …یا ند و عدهريم ین ميبا د یا است. مسئله حسن عاقبت و مسئله سوء عاقبت، عده

نفر  کي خورد و ريت گفت یم دوستان از یكي وريشهر هفده نيمه در. برد یم لذت یگاه ند،يب یم را ها  صحنه

 کيد ينيد. ببينكد قرآن را حفظ يد، بروينكاورند، گفت من را ول يونش بريش بيافتاد در جوب آب، رفتن رفقا

 ید، گاهينكد و قرآن را حفظ يد: برويگو یزند و م یاسب در حلظه مرگ در خون خودش دست و پا مكنفر 

 چقدر هك است نيا به مربوط نيا و …و فلس پولد اطرن است بخكوقتها هم مم یاست و گاه ینطوريوقتها ا

 .باشد یماد انسان

ز يتان بزنم. دوستان عزيبرا یمثال کياست.  کنشان خطرنايهستند وضع د یماد یليه خك یافراد نيا

من از شام  یه شام داركرا  یزيم، اگر چريه بگكت شام را خواسته باشم كو  یو ساعت مچ کنياگر بنده ع

ه ك یسانكن ي. بنابرادريگ یم از ما ميه داركرا  یزي، و وقت مرگ خدا هر چیشو یناراحت م م، شام از منريبگ

، زن ینند و بروند، خانه، زندگكد رها يه مهه را باكنند يب یهستند، حلظه مرگ م یاند و ماد دهيا چسبيبه دن یليخ
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 یا  ن مسئلهيا بروند، ايه از دنكاست ن كن مميد یب یعنيروند،  یا ميشان با بغض خدا از دنيارينها بسيو بچه، ا

َسَالَمٍة  یَأ فِ «ست يشتن مهم نكد: يگو یشند، مك یه ماه رمضان مكد يگو یم نياملومنريمامرب به ايپ یه وقتكاست 

ن ين خواهم داشت؟ حلظه مرگ انسان ديشند دكمن را ب ی) وقت٣٣٨/ص٣٤(بحار االنوار/ج»  ینِ يِمْن دِ 

 .دريگد قرار بيه مورد توجه باكاست  ین باشد، مسئله مهميد یانسان ب ا حلظه مرگيداشته باشد و 

ه گفتم مقدمه بود، به ك ین مجالتيم، ايم وارد بحث معاد بشويخواه  یل معاد را، ما ميشود دل یم عرض

م اما يه بگوكنطور به زبانم آمد ير بود مهكمناسبت بحث توبه و بحث حسن عاقبت و سوء عاقبت، چند تا تذ

ف يرا در جلسه بعد حتًام ترش معادل يم، مسئله معاد است، دلينكه يكه به آن تكه الزم است ك یا   مسئلهحاال

م شد و چطور ذرات پخش شده مجع يامت زنده خواهيل ما در روز قينم. به چه دلكه مطرح كد يداشته باش

 رد.كم ياست، در جلسه بعد مفصل صحبت خواه یخواهد شد، بحث خوب

 و رمحة اهللا و بركاته كميعل والسالم


