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 ¨قرآن و امام زمان 

 ش٢٩/٢/١٣٩٧پخش:  خيتار

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 بعدد ما احاط به علمه نيرب العامل هللا احلمد

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

چون  م،يصحبت كن ميخواه یم ¨ خدا رس سفره كتاب خدا، در مورد امام زمان یخدا در خانه ول ماه

ْفنِ  کَفإِنَّ . «ميشو ینباشد منحرف م اگر یامام شناس ْ ُتَعرِّ تَ   یإِْن َمل »  ینِ يَضَلْلُت َعْن دِ  کُحجَّ

كه دستشان را از دست امام  يینهاي. اروم یاگر امام را نشناسم، كج م مي) در دعا دار٣٣٧/ص١/جی(كاف

 ݥ مإمااز دست حرضت  كه دستشان را یاآلن هم كسان …ها هيام یبن و ها عباس یمعصوم برداشتند، رساغ بن

 گذاشتند؟ یبرداشتند، دستشان را در دست چه كسان

 :امنيرشط ا نياول بت،يبه غ امنيا -  ١

حِ بِْسِم اهللاِ : «ديفرما یو امام زمان، سوره بقره م قرآن ْمحِن الرَّ  یِه ُهديَب فِ يتاُب ال رَ كالْ  کذلِ  ، ، امل مِ ي الرَّ

ذِ : «ی) قار٢و١(بقره/»  نيلِْلُمتَّقِ  َّا َرَزْقناُهْم يقِ يِب َو يْؤِمنُوَن بِاْلغَ يَن يالَّ الَة َو ِمم  ني) اول٣(بقره/»  نِْفُقونيُموَن الصَّ

. معاد مينيب یاو را نم یعنياست.  بيخدا، غ ست؟يك بيدارند. غ بيبه غ امنيا» ِب يْؤِمنُوَن بِاْلغَ ي« نيعالمت متق

از  م؟يفهم یاز كجا م مينيب یما كه نم مي. بگو: از كجا بفهمبيبه غ امني. امينيب ی. امام زمان را نممينيب یرا نم

اما  ینيب یرا م نيزم یرا به من نشان بده. هرچه نگاه كن ني. شام جاذبه زمميفهم یرا م نيكه جاذبه زم یمهان راه

را از حرارت و از تب  یامريجاذبه دارد. دكرتها ب نيكه زم یبر یم یپ بي. از افتادن سستين یدنيد نيجاذبه زم

 یول دينيب ینم را. شام روح منديرا خودش بب یزيآدم چ ستيدارد. الزم ن یچه مشكل امريب نيكه ا برد یم یپ

» ِب يْؤِمنُوَن بِاْلغَ ي«زنده است.  نيا دييگو یم زنم یمن حرف م دينيب یكه م ني. مهديشنو یحرف زدن مرا كه م

 مورد. کي نياست. ا ¨ یحرضت مهد یكي بيبه غ امنيا

 :با مردم یامامت عهد اهل -  ٢

ْقَطُعوَن ما يثاِقِه َو ي ِمْن َبْعِد مِ نُْقُضوَن َعْهَد اهللاِيَن يالَّذِ : «یقار …كند ی، قرآن نقل م٢٧ هيدر سوره بقره آ باز

: عهد خدا امامت ديگو یقرآن م ؟ستي. عهد خدا چكنند یعهد خدا را نقض م» نُْقُضوَن َعْهَد اهللاِي«، »َأَمَر اهللاُ

كرد. اول شد  یچند مرحله را ط مي. حرضت ابراهشكنند یامامت را م یعني شكنند یاست. عهد خدا را م

اهللا،  لياهللا، مقامش باالتر رفت شد رسول اهللا، مقامش باالتر رفت شد خل یبنده خدا، بعد شد نب یعنيعبداهللا 
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) من تو را امام ١٢٤(بقره/» لِلنَّاِس إِماما  کجاِعلُ  یإِنِّ «به او گفت:  كه گرفت امام شد. خدا یا درجه نيآخر

درجه و  نيا ايگفت: خدا» یتِ يقاَل َو ِمْن ُذرِّ «است،  یدرجه را گرفت كه رهرب نيباالتر ديد ميكردم، تا ابراه

 یامامت عهد نيا یعني یعهد»  نيالظَّاملِِ  یناُل َعْهدِ يقاَل ال «من هم بده. فرمود:  یها مقام امامت را به بچه

مقام امامت را به نسل من بده.  نيا ا،يگفت: خدا ميبه امامت گفته: عهد اهللا! ابراه ناست. خداوند در قرآ

فرمود: » االمامه ناليال : «ديبگو نكهيا یبه جا»  نيالظَّاملِِ  یناُل َعْهدِ يال . «رسد یفرمود: عهد من به گناهكار نم

ذِ «عهد من است.   ست؟يخدا چ امني: پمييگو یم شكند، یخدا را م امنيكه پ كند یانتقاد م» نُْقُضوَن َعْهَد اهللاِيَن يالَّ

 عهد خدا امامت است. ست؟يعهد خدا، عهد خدا چ یعنيخدا  امني: پديگو یم

َُّهنَّ كَم َربُُّه بِ يْبراهِ إِ   یَو إِِذ اْبتَل« ميدار یتيروا کي را به  مي) خداوند حرضت ابراه١٢٤(بقره/» ِلامٍت َفأََمت

نبود كه درجه درجه باال رفت. اول شد عبداهللا، بعد از  یخود یب …چند حادثه امتحان كرد. امتحان هوش

 یامتحان هر …اهللا، بعد ليبعد رسول اهللا، بعد خل …دييواهللا، بلند بگ یعبداهللا چه بود؟ امتحان هوش! نب

َُّهنَّ . «رفت یدرجه باال م کي داد یم َُّهنَّ « ميدار ثياز امتحان خوب درآمد. حد یعني» َفَأَمت َُّهنَّ ال« یعني» َفَأَمت  یَفَأَمت

َُّهنَّ « ،»نيعرش اماما تسع من ولد احلس یالقائم اثن و هشت  یكرد. ما چهار امام بولق ها به مهه امام یعني» َفَأَمت

 کي یو سن عهيتا، ش یتا و س ستيو دو تا و ده تا و ب یكينه  ،یو سن عهيش م،ي. دوازده امام دارميندار یامام

بعد از من دوازده نفر هستند. اسم تک تک آهنا برده شد. در  یفرمود: خلفا غمربيمهه گفتند: پ ات،يدسته روا

امام رضا را  نيبرد. مه یمهد حرضت تا هم را ها امام یمنصوب كرد اسم باق را نياملؤمنريخم هم كه ام ريغد

امام كاظم، پدر امام رضا،  ندهيعده قبول ندارند. هفت امام هستند. حاال چرا امام رضا را قبول ندارند؟ نام کي

كاظم بود. امام  امام ندهينام نزد ها ثروت نها،يا و زكات و مخس. بود او نزد ها شد، خوب پول ديامام كاظم شه

 یوجود ندارد. گفت امام یاصالً امام گريد نه،: گفت. بدهد رضا امام به را ها پول ديشد با دياظم كه شهك

امام  یها امام هفتم، پول ندهينام. است بوده هم زمان آن ها اختالس نيا. بكشد باال را ها وجود ندارد كه پول

َُّهنَّ . «ميارند شرتيهفتم را گرفت و گفت: هفت امام ب خدا  ی. وقتدميد یرا خودم به تازگ ثيحد نيا» َفَأَمت

َُّهنَّ « كند، یم شيرا آزما ميحرضت ابراه ، ١ ج ،یافك» ( نيَعَرشَ إَِمامًا تِْسَعًة ِمْن ُوْلِد اْحلَُس  یاْثنَ « یعني» َفَأَمت

َُّهنَّ «) مراد از ٥٢٩ص  مهه را قبول داشت. ديبا یعني» َأَمت

 :نه از هم گسسته وسته،يجمموعه به هم پ کي امنيا -  ٣

. خورد یمغز بادام هم به درد م کي. مثل چه؟ مثل مغز بادام، خورد ینصفش هم به درد م زهايچ یبعض

 کي خورد، یهم به درد م اش یگون کي. خورد یهم به درد م شيلويك کي. خورد ینصفش هم به درد م
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چهل  همثل آب درون چا زهايچ یبعض …است هم ديهم جزء اش مف یعني. خورد یهم به درد م اش یكشت

مرت هم كم باشد، به آب  کي یعني ،یمان یباز هم تشنه م یمرت طناب داشته باش ٣٩است. شام اگر  یمرت

 ی. به كسستين دياصالً پنجاه درصدش مف زهايچ یاست. بعض ديپنجاه درصدش مف زهايچ ی. بعضديرس ینم

 یعني. ميآ ینم ونريروم، ب یم جهريچه؟ گفت: ش یعنيگفت: پنجاه درصد. گفتند:  ؟یگفتند: شنا بلد هست

 ی: من خط امام را قبول دارم. ولديبگو یكس نكهيمهه را قبول داشت. ا دي. باستيپنجاه درصد ن نجاي! ایچيه

. ميهست نطوريمه هم خودمان ما …مهه ی. اگر امام را قبول دارمينباش ميتسل یمثالً در مقابل مقام معظم رهرب

 .ميهست یما بعض

: من مهه ديگو یاما حجاب را قبول ندارم. آن آقا م خوانم ینامز هم م مريگ ی: من روزه مديگو یم خانم

آمدند دعوا را حل كنند،  غمربيشد، نزد پ شانيدو نفر دعوا …ديرا قبول ندارم. ما با یكي نيرا قبول دارم، ا زيچ

 هي. آیبود، به نفع او حكم كرد قومتو  شيخو نيخوب، ا یليگفت: خ یحكم كرد. فور یكيبه نفع  غمربيپ

 يیندارند، آهنا ني) به خدا قسم د٦٥(نساء/» نَُهمْ يام َشَجَر بَ يفِ  کُموكحيَ  یْؤِمنُوَن َحتَّ يال   کَفال َو َربِّ «نازل شد، 

َسلُِّموا يَت َو يِممَّا َقَض  جاً َحرَ َأْنُفِسِهْم  یُدوا فِ جيِ ُثمَّ ال . «كنند یتو را قبول نم ی: داور باش، داورنديگو یم یكه وقت

 مياست كه نق نزند. تسل یكس یدر دلشان حرج، نق نزنند. مؤمن واقع یعني» انُفِسِهم یف) «٦٥(نساء/» امً يَتْسلِ 

به  يیكه بگو یچه كاره هست یجنابعال ديببخش …: مرگ نا به هنگامميزن یبنر م ند،ريم یم ها ی. بعضميخدا باش

 نيا گريد كباريبود؟  ريد اي: زود بود يیكه بگو یشام چه كاره هست ديزود مرد. ببخش ام؟نا به هنگ ايهنگام 

را  زهاي: چشم! ما مهه چنديگفت، بگو یزيچ کيخدا  یكه وقت یندارند جز كسان امنيبخدا قسم ا …هيآ

 .ميدان ینم

نامز ظهر را  م،يخوان یرب را بلند منامز مغ م؟يچرا نامز صبح را بلند بخوان دند،يامام رضا پرس نيمه از

و  کيو روشن است، تار کيبلد است؟ امام رضا فرمود: صبح و مغرب در تار ی. چه كسميخوان یم واشي

 ی. اصالً بعضميدانست ینم وب. خستيبه داد زدن ن یازين نند،يب یروشن داد بزن. ظهر هوا روشن است تو را م

تا،  یتا، سه تا س ستي. دو تا، بیده تا شرت بده ديبا یرا قطع كن یانگشت كس کي. شام اگر ميفهم یرا نم زهايچ

ده تا،  یكي گر،يد كباري …تا! اِ  ستي: نه، چهار تا بديگو یچهل تا! م …دييبا هم بگو د،ييرا شام بگو یچهارم

 هيآ کيتا. قرآن  ستي: نه، چهار تا بديگو ی: چهل تا، ممييبگو دي. چهار تا را باات یتا، سه تا، س ستيدو تا ب

 یكن یقبول م نميبب خواهم ی. مديكه تا آخر عمرتان هم نفهم كنم یم یرا طور زهايچ ی: من بعضديگو یدارد م

 نه؟ اي
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 هيآ ني) جهنم نوزده مسئول دارد. هروقت آدم ا٣٠(مدثر/» ها تِْسَعَة َعَرشَ يَعلَ «نوزده مأمور دارد.  جهنم

نفر شود. مگر  ستيب كبارهي شيبگذار رو گرينفر د کي ايدارد. خوب خداجهنم نوزده مأمور  خواند، یرا م

. داند یم خدا فقط را ها ) فرشته٣١(مدثر/» إِالَّ ُهوَ   کبِّ ْعَلُم ُجنُوَد رَ يَو ما « ست؟ين ارديليم ارديليتو م یها فرشته

 یگذاشت یم شيرو گريد یكيحاال  ،یفرشته دار ارديليم ارديليتو كه م اي. خداداند یاست خدا م ارديليچند م

َهتُمْ « ست؟يفضول ك نمي: خمصوصاً گفتم: نوزده تا ببديگو یتا، م ستيب شد یم  »…علماال لن  َو ما َجَعْلنا ِعدَّ

َهتُمْ : « یقار  )٣١(مدثر/» َفُرواكَن يإِالَّ فِتْنًَة لِلَّذِ   َو ما َجَعْلنا ِعدَّ

 :یمردم ینه رأ ،یامامت جعل اهل -  ٤

 م؟يخواه یم غمربيما پ لياست. به چه دل غمربيبه پ ازيبه امام مهان ن ازينصب كند؟ ن ديبا یا چه كسر امام

كه در  ديرا رساغ دار ی. كسميشو یم امنيناقص است؟ چون پش ليعقل ما ناقص است. به چه دل نكهيا ليبه دل

كه  یآنوقت یعنيچه؟  یعني یامنينشده باشد. پس پش امنيپش ادشيعمرش دهها و صدها و هزارها بار با كم و ز

عقل ما ناقص  ميشو یم امني. پس چون پششود ینم امني. اگر عقل كامل باشد آدم پشدميكار انجام دادم نفهم

است.  نطورينبوت است. امامت هم مه ليدل نيا اء،يانب قياز طرف خدا كمک شود. طر دياست. عقل ناقص با

به  یچيآن را ول كرد. ه گريفرستاد بعد هم د غمربيپ یزمان کي عقلكمک  ی: خداوند برامييبگو شود یم

) خدا ١٢٤(بقره/» لِلنَّاِس إِماما  کجاِعلُ  یإِنِّ «قرار دادم.  یعنيهست، َجَعَل » جعل«امامت مهه با  اتي! آیچيه

 یرأ باتكه با انتخا ستيمجهور ن سيامامت دست خداست. رئ یعني» َجَعل«: من تو را امام كردم. ديگو یم

 ديخدا با» لِلنَّاِس إِماما  کجاِعلُ  یإِنِّ . «ستيشهر و روستا ن یشهر و شورا ندهي. نامستيجملس ن سي. رئاورديب

 كند. ينيتع

حاال » جاعلک«، »جعلنا) «٢٦(ص/» اْألَْرضِ  یَفًة فِ يَخلِ   کا داُوُد إِنَّا َجَعْلناي: «ی: قارديفرما یم گريد هيآ

! قهيدق مي. نستين یاست. طور یآخوند یعنياست.  یقسمت فن نيخرده ا کي. ميشام بگو یبرا یزيچ کي

است.  خيقرار دادم، متام شد رفت. تار یعني» َجَعلُت «، »جاعلک یان: «ديگو یم» جعلت یان: «ديگو ینم

 غمربيپ یهر زمان یكه خداوند برا نطوريمه یعنيچه؟  یعنيهر حلظه در حال َجعل هستم.  یعني» جاعلک«

 نيا» جاعلک للناس« ،»فهيجعلُت للناس خل یان: «گفت یكند. وگرنه م ينيامام تع ديبا یهر زمان یفرستاده برا

به  ازي. عقل ما ناقص است. عقل ناقص نميخواه یامام م م،يخواه یم غمربيپ ماكه  یليمستمر است. به مهان دل

مهان عقل ناقص در زمان امام با امام  شود یجربان م غمربيكه با پ غمربيكمک دارد. مهان عقل ناقص زمان پ

 .شود یجربان م
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: در طائف و مكه گفتند ینازل شد، م ليجربئ ی. وقتستين درست قضاوتشان ها وقت یگاه مردم

َل هَذا اْلُقْرآُن َعل«بر او نازل نشد؟  ليرسشناس بودند، چرا جربئ یها آدم » مٍ يظِ  عَ نيِ تَ يِمَن اْلَقرْ   َرُجلٍ   یَلْو ال ُنزِّ

مثالً باشد.  نيا دي. باميما دو تا آدم رسشناس داشت ؟نازل شد غمربيبر پ لي: چرا جربئگفتند ی) م٣١(زخرف/

به درد  یچه كس داند ی) خدا م١٢٤(انعام/» َعُل ِرساَلتَهُ جيْ ُث يَح   َأْعَلمُ   اهللاُ . «ديدان ی: شام چه مديگو یقرآن م

 کيقبل گفتم.  یرا ساهلا نيندارد. من ا یمشكل چياست، عمرش ه ّی . امام زمان امام حخورد یامامت م

 .(صلوات حضار)ديبفرست یصلوات

 :¨عمر امام زمان  یقدرت خداوند در بقا -  ٥

 یا هيبود، سوار االغ بود. از كنار قر ري: عزنديگو یكه م یغمربي. پديقسمت را تكه تكه بخوان نيا

سقف  یرو ها هي. بعد به مرور پاماند یم ها هي. پاديآ یم ينياول سقف پا شود یكه خراب م يی. جاهاگذشت یم

 نقدريا یعني) ٢٥٩(بقره/» ُعُروِشها  یَعل ةٌ يخاوِ : «نديگو یرا م نيا ها، هيبعد پا ديآ یاول سقف م یعني. زدير یم

قبل خراب شده بود.  یبود. سقفش كه ساهلا تهخيسقف ر یرا رو شيها هيپا گريخراب شده بود كه د هيقر نيا

  یٌة َعليخاوِ  یٍة َو هِ يَقرْ   یَمرَّ َعل یالَّذِ كأَْو : «یقار …دي. حاال از اول بخوانتخيسقفش ر یهم رو اش هيپا

 يیحيْ  یقاَل َأنَّ : «ديخرابه شده بود. پرس هيقر ني. اكرد یمرور م یا هياز كنار قر یعني» ةٍ يَقرْ   یَمرَّ َعل« ،»هاُعُروِش 

 ِماَئَة َفَأماَتُه اهللاُ« ؟یكن یم زنده چطور را ها مرده نيا ايگفت: خدا د،يرا د هيكه قر غمربيپ نيا»  َبْعَد َمْوِهتاِه اهللاُ هذِ 

» ْم َلبِثَْت كقاَل : «ديرا زنده كرد. از او پرس غمربيپ نيصد سال او را مرگ داد. بعد از صد سال ا »َبَعثَهُ عاٍم ُثمَّ 

! گفت: نه بابا! ینصف روز ،یروز کيگفت: » ْومٍ يْومًا َأْو َبْعَض يقاَل َلبِثُْت « ؟یهست نجايچند وقت است ا

: یگفت ،یبرو نجاياز ا یآمد شيگفت: صد سال پ» تََسنَّهْ يَملْ  کَو َرشابِ  کَطعامِ   یقاَل َبْل َلبِثَْت ِماَئَة عاٍم َفاْنُظْر إِل«

االغ هم  م،يو مرگ داد یكه سوارش بود یرا مرگ دادم. بعد االغ خودت كند؟ یزنده م یكس چه را ها مرده

 .كنم یچشمت زنده م یروبرو

غذا  مينينكرده است. خوب حاال بب دايپ يريتغ تينگاه كن به غذا» تََسنَّهْ يَملْ  کَو َرشابِ  کَطعامِ   یإِل َفاْنُظرْ «

هفته  کيمل است. صد سال چند برابر غذا سا ني. صد سال است اشود یهفته خراب م کي چالخياز  ونريب

 ني. اشود یتا م ستيتا، صد تا هم دو تا دو رپنج هزا شود یتا م ٥٠هفته است. صد تا  ٥٢سال  کياست؟ 

 یسامل است. امام زمان عمر اش یعيبرابر عمر طب ستيپنج هزار و دو شود، یهفته خراب م کيكه  يیغذا

 ٧٥ یعيبر عمر طب ميرا تقس ستي. شام هزار و دوديحساب كه دار نيسال دارد. ماش ستينكرده، هزار و دو

. ستين یزيعمر كرده است. چ یعيپانزده برابر عمر طب ،یعيعمر طب رابر! امام زمان چهارده ب٨٠، ٦٥كن، 
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غذا را سامل نگه داشتم.  ني: من اديگو یخدا م یعيبرابر عمر طب ستي. پنج هزار و دوستين یزيپانزده تا چ

 ني. وزن ایدار نگه را ات مژه یتوان یچقدر زور دارد. شام خوابت گرفت نم ديدان یامام م نيمه …خداست

 دريگ ی. خوابت مافتد یم ينيمژه پا نيا ،ینخواب یخواه ی. هرچه مستيمثقال هم ن کيچقدر است؟  ژهم

  مْ كبِ : «مييگو یجامعه م ارتي. در زميدار نگه را مان كله ميتوان ی. شام و بنده نمیرست را نگه دار یتوان ینم

َامَء َأْن َتَقَع َعلَ   کْمِس ي  پا هستند. یبخاطر شام رو یو كرات آسامن ها آسامنامام رضا،  یا» االْرضِ  یالسَّ

 ونرينخ اسكناس را نگه داشته است. نخ را ب ني. اما مهستين یزينخ چ نينخ در اسكناس هست، ا کي

ارزش داده است. عمر امام زمان چقدر است؟ هرچقدر  ني. آن نخ به ادكن ینم یاسكناس با كاغذ فرق یبكش

به ما  یه كند، یمظهور  ی. هركس گفت: امام زمان كداند ینم چكسيه كند؟ یظهور م یباشد. ك خواهد یم

قصه  کي. دهد یخدا م یعيبه طور طب ديخواه ی. هرچه مدي. دنبال عارف مارف هم نروديكن بيگفتند: تكذ

 .ميبگو

 :یاهل قاتيتوف نهيخدمت به مهرس، زم -  ٦

كه دلشان  یاگر افراد خواهد یدرجه عرفان است. من دمل م نيباالتر نياست. ا ريقرآن چند تا تعب در

 ادهي. ذكر و ورد و فالن دعا و اعتكاف و پزنند یم يیها كنند، دست به عبادت یرا ط یمقامات معنو خواهد یم

هم  نهايا ونريباشد بدهد، ب هاست اما خدا خواست یخوب یكارها نهايا م،يكجا برو ادهي. پميمجكران برو

» َمنِ يِمْن جانِِب الطُّوِر اْألَ   ناهُ يَو نادَ : «ديگو یم یبه موس یكيمهم است.  یليدر قرآن هست خ ري. سه تعبدهد یم

ْبناهُ يِمْن جانِِب الطُّوِر اْألَ   ناهُ يَو نادَ : «ی. قارديبخوان بناه) «٥٢/مي(مر» ايَنجِ  َمِن َو َقرَّ  کيقرب، او را نزد یعني» َقرَّ

. ميگفت یدر گوش م،ينجوا كرد ی: ما با حرضت موسديگو ی. خدا مميبا او نجوا كرد »اي� َنج« م،يخودمان آورد

تُ : «ديگو یم گريد هياست. آ یدرجه رشد معنو نيباالتر نيا گريد ) ١٣(طه/»  یوحيَفاْستَِمْع ملِا   کَو َأَنا اْخَرتْ

»  یلِنَْفِس  کَو اْصَطنَْعتُ : «ديگو یم گريد هيرا انتخاب كردم. آ یخدا، تو موس نتو منتخب خودم هستم. م یموس

بناه، ًنج ناه،يناد«من تو را خمصوص خودم قرار دادم.  یعني) ٤١(طه/ تُ  ا،ي� َقرَّ » ک، َو اْصَطنَْعتُ کَو َأَنا اْخَرتْ

خانمش گفت: رسما است، تو هم  هچه كرده بود؟ ب یداد. حاال مگر موس یدرجات را خدا به موس نيباالتر

شام  یعني ،یمهرسدار نيآئ یعني. اورميمن بروم آتش ب ستيبا نجاياست. مه ابانيهم ب نجايا ،یحامله هست

برساند به عقل  يیجا کيظرف شستن شام خدا  نيمهاز  ،يیبشو را ها در خانه، آشپزخانه، ظرف یتوان یم

نشو!  هريخ یديسالم كن، واجباتت را انجام بده و حمرماتت را ترک كن. به ناحمرم رس کي ني. مهدياين چكسيه

 .ديرس یم د،يبرس ديكه با يیآنجا د،يكن یمعمول ینكن، زندگ یكم فروش
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 ؟ی: داماد شدميگو یبه او م م؟يكن دايپ یكه رشد معنو مي: حاج آقا ما چه كننديگو یم ها جوان یبعض

 یرشد ماد نيهم در مه ی: رشد معنوميگو یم ؟ی: رشد معنوديگو ی: برو داماد شو. مميگو ی: نه، مديگو یم

 ابانيب ،یهست حاملهبه خانمش گفت:  ی. حرضت موسديآ  یهم م یرشد معنو ،یرشد ماد نياست. از مه

و  یگرم شو اورمياز آن دور، بروم ب دميآتش د کي) ١٠(طه/» ناراً   آَنْسُت  یإِنِّ « ستياست و رسما است، با

نباشد.  ونيزيتلو یكند، خدا به مقامات باال او را رساند. خدا كند خانم من پا ی. رفت زن داریرسما نخور

غول اگر زن مش ميدار ثيكن، حد ی. خوب شوهردارسبر ،یبرس یخواه یكن به هر جا م یخوب زن دار

كن به  یعبادت است. شوهرش او را خواست، عبادتش را خالصه كند و نزد شوهرش برود. تو شوهردار

 …فياست. تكل نيما مه یكنند، زندگ یكن، مردها زن دار ی. تو زن داریرس یم ،یبرس یخواه یهرجا م

نه. واجب  م؟يامام زمان زن و بچه هم دارد؟ واجب است بدان كنند، یراجع به امام زمان م یسؤاالت کي

مشكل  شانيهم دو. اآلن شام با خانم ا ني. استيجزء مستحبات هم ن م؟ي. مستحب است بدانستيكه ن

سؤال غلط  الً دارم؟ اآلن مشكل جامعه ما خانم امام زمان است؟ نه، اص ینه من چه مشكل ؟یدار یشخص

مشهد مرا  نيدر قالب قرآن. در مه یحت ميكن یم یغلط یكارها کيحب است، است. نه واجب است، نه مست

 داي: هركس پميدارد. گفت» قاف« ازدهيدر قرآن  ميكرد دايپ هيآ کيگفتند:  ها،  یبدهند به قرآن زهيبردند جا يیجا

شالق زد، خل  ديرا با نهاي! ایرفتند قاف شامر تابستاناز اول تابستان تا آخر  تيمجع نيدارد. ا زهيكند جا

 هستند.

طرف  نيگفت: من قرآن را از ا ؟یبه من بده. گفتم: چه كرد زهيجا کينزد من آمد گفت:  یكس کي

. گفتم: مهه قرآن را؟ گفت: بله. قرآن را خواند یبرعكس م »ميمستق ،نينستع ،نيوالضال«حفظ كردم. گفت: 

 ؟یدي. گفتم: چقدر زمحت كشخواند یطرف م نياز ا ميگو یقرآن را م یهرجا دميباز كردم و امتحان كردم، د

طرف  نيسال وقت گذاشته قرآن را از ا ستيب زهوشيت کيسال كار كردم.  ستيهستم ب زهوشيگفت: من ت

خانه  وانهيشالق زد و به د ديخانه و شالق! تو را با وانهيگفتم: د ست؟يمن چ زهيحفظ كرده است. گفت: جا

 آموزش قرآن با اشاره. اي! قرآن چند تا قاف دارد؟ یحفظ كرد ورنطيقرآن را ا یفرستاد. تو غلط كرد

و او هم قرآن  كند یم نيمهچ ی. هكند یم نيرفته و چن یبلند یرو یخانم دميرفتم د يیجا كباري

گفته، نه  یگفته، نه سن عهيقرآن نه در اسالم گفتند، نه ش نيبرقص! ا ،یبرقص یخواه ی. گفتم: مخواند یم

م امام زمان ظهور كند. يكن يیامياستغاثه، كجا بوده است؟ راهپ يیاميراهپ …یروز کي یمراجع گفتند، هركس

ظهور حرضت  یها از راه یكي: گفت ی. مداد یخودش به ما دستور م كرد یظهور م يیامياگر امام زمان با راهپ
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 ها . حرفميمبتكر هست ميكن ی. فكر مميكن یرا خلق م یزيچ کي ميشو یاست. از خواب بلند م يیاميراهپ

 …ديبا

 :ینيد یرفتارها اريقرآن و عرتت، مع -  ٧

حرف شام  نيا ليالرضا، دل یبن موس یعل ايآمد، بگو:  ونريرضا فرمود: هرچه از لب من ب امام

 كرد یكه امام به مردم سفارش م دميقرآن است. دو امام را من د هيآ نيحرف من ا لي: دلميكجاست؟ من بگو

 باال، ها : دستنديگو ی. مديانجام نده قهيسل ی. روديرا بخواه اش یقرآن ليدل د،يدياز ما شن یزيچ کياگر 

. بابا خدا كنند یدعا م نيدعا كنند چن خواهند یم یمقابل صورت، بعض یعنيچه؟  یعني دعا در باال ها دست

عالمت  ني. اكند یم نيآدم سؤال كننده دستش را چن ،یكن ی. تو سؤال مستيآسامن هم ن ست،يپشت بام كه ن

 دي. عبادت ما باميكرد یم ني. اگر مكان بود چنميكرد یم نيسؤال من است نه عالمت مكان خدا، وگرنه چن

ما استاندارد  نياستاندارد باشد. اآلن رب گوجه استاندارد دارد. گوشت گاو استاندارد دارد آنوقت د

 …دعا را ني. هركس اديرا بخواه اش یقرآن ليامام گفته: دل ل؟يست؟ به چه دلگفته ا یچه كس خواهد، یم

كردند.  ميورقه تقس کي دميد یشب کي ،یمسجد کي. رفتم ميكن یم ليحتم را عبادت هم ها وقت یبعض

 یو در مسجد پخش كن یكن یرا فتوكپ نيا یدعا خوشت آمده حق دار ني. آقا تو از اديدعا را بخوان نيبار ا ٢١

 نيبار ا ٢١ امدمي. نانممن آمدم نامز مجاعت بخو ؟یو مردم را االف كن یو خودت هم پشت بلندگو بخوان

 .یكن ليرا حتم ات یشخص قهيسل یبخوان اما حق ندار یبخوان یخواه یصفحه را بخوانم. م

ده مرتبه بمحمد،  یريگ یاست. قرآن رس م نيقرآن رس گرفتن راهش ا م،يريقرآن رس بگ ميخواه یم

 م،ري. چون من آمدم قرآن رس بگميروضه بخوان ديوسطش نبا …نيبفاطمه، باحلسن، باحلس ،یبمحمد، بعل

گفت  یچه كس الً . اصميكش یخرده زجر م کيباز  دريگ یخوابامن م یاست، ه نيسنگ هم ها قرآن نياز ا یبعض

ندارد  یمانع چيبلند شوم. ه خواهم یدرد گرفته م مياپ ؟یگرفت ري. آقا مگر اسديتكان نخور اني. آقامينيمهه بنش

دنبال هبانه  نيدرد گرفته است. ا شيپا ني. اشوند یبلند م یاز امام حسن جمتب یبعض ميكن یما در نامز مجعه نگاه م

 .شود یبلند م یاز امام حسن جمتب كند یدرد م شيچون پا نيا یشود، منته لندبود كه به اسم امام زمان برسد و ب

الغوث خواندند. دو  یچون قبلش دعا م،ريگ یقدر كه هتران مسجد دانشگاه قرآن رس م یها شب من

دو  شوند ی. بلند مديمنرب نشستم، مهه بلند شو ی: من روميگو یم روم یمنرب م یاست. رو دهيساعت طول كش

خدا  ی. اكنند یبه من دعا م درنقيا قه،يچند دق ني. ادهند یگوش م ستادهيو آهنا هم ا كنم یم یسخنران قهيسه دق

 .ميبكن ديرا با ها فيدرد گرفته است. مراعات حال ضع شي. زانوامرزديخدا مادرت را ب ی. اامرزديپدرت را ب
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شام  یامريسوختم سوختم سوختم! گفتم: ب شبيد یقرائت ی. گفت: آقادمياز مراجع رس یكي خدمت

. زدم یرب! من هم بال بال م ايگفت: الغوث الغوث خلصنا من النار  یشد؟ گفت: نه، مسجد بغل ما ه ديشد

از اذان  ريمسجد باشد، جز اذان! غ ونريب ديمسجد نبا یبلندگو یصدا ديخوان ی: دعا كه مميبگو شد ینم ميرو

. ميقرآن بخوان ميخواه یمسجد بلندگو بگذارد. حاال شب قدر است، شب قدر باشد. م ونريحق ندارد ب یكس

شام نامز صبح اذان  ؟یكن داريمرا سحر ب یسحرخوان یگفت: به هوا ی. چه كسميكن یسحرخوان ميخواه یم

 یدعا خواهم ی. آقا بنده مديبپرس دي. از مراجع تقلستياستاندارد ن ميكن یكه ما م يیاز كارها یليبگو. خ

 اليآقا خ نيشوند، حرام است. ا تيكه مردم اذ یدر موارد ها، هيمهسا یبرا ونريب شيالغوث بخوانم، بلندگو

 دهيپوس یزن یم شيما دست به هرجا یقلبا و واقعًا حرام است. مهه كارها یول دهد یمستحب انجام م كند یم

 ني. ادي. در مرز راه بروديكه من گفتم انجام بده نطوري: مهديكه بگو ميخواه یاست. خراب است، امام م

شامره تلفن را  نيدر رگ زد. ا دي. بایشو یكه خوب نم یخوب است، به هر جا بزن یآمپول را اگر در رگ بزن

حرف ما  بهخدا  ميخواه ی. اگر مدارد یرا برنم یگوش یريبگ یا . هر شامرهدارد یرا برم یطرف گوش یريبگ

 ساعت شد؟ مين …تيومرجع ديتقل قياستاندارد باشد از طر امنيكارها ديگوش بدهد، ما با

ما، هر رقم انحراف  ديدر فكر ما، در زبان ما، در عقا یهر انحراف ،یكج و كولگ ،یكج و كورهر  ايخدا

 یمهه آهنا را برا ،یكن یمقدر م خيخوبان تار یبفرما. هرچه در ماه رمضان برا تيهدا ميهست ما را به راه مستق

 ما را به خودمان واگذار نكن. یمهه ما مقدر بفرما. كمرت از آن

 و رمحة اهللا و بركاته كميعل والسالم


