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 ¨ یسالگرد آغاز امامت حرضت مهد داشتيگرام

 ١٣٩٨/آبان/١٦پنجشنبه، 

 ميبسم اهللا الرمحن الرح م،يالرج طانيباهللا من الش اعوذ

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

است. چون هشتم  ¨ آغاز امامت امام زمان ع،يهشتم رب ع،يكه ماه رب شود یپخش م یاميدر ا بحث

مهان و آغاز امامت امام زمان مهان، چند نكته در  ،یشد و شهادت امام عسكر ديشه ݠ یامام عسكر عيرب

 . (صلوات حضار)ديبفرست یصلوات کي. ميبگو ¨ مورد امام زمان

 :كتاب خدا، در كنار حّجت خدا -  ١

را  اش یمعن ديخواند یعرب شام چون) ١٠١/عمران (آل» ُفُرونَ كَف تَ يكَو : «ديفرما یدارد م هيآ کي قرآن

چرا  د؟يشو یچگونه شام كافر م» تكفرون َف يك«چطور.  یعني »فيك«چه؟  یعني فيختته] ك ی. [پاديبلد هست

 یاهل اتيآ» اُت اهللاَِّ يْم آكيَعلَ « ؟یزيشود، چه چ یشام تالوت م یبرا»  یَو َأْنتُْم ُتتْل«كه  یدر حال د؟يكافر هست

صرب  هيدو سه ثان د؟ياست. حافظ قرآن ندار ١٠١ هيسوره آل عمران آ» ْم َرُسوُلهُ كيَو فِ «شام خوانده شده  یبرا

ترمجه كنم. چگونه شام كافر  گريد كباري. است معلوم هم اش ترمجه. ١٠١ …. آل عمران درست استديكن

. با بودن شود یهم تالوت م تايرسول هست، آ یعني »كميو ف« شود یخدا تالوت م اتيكه آ یلدر حا ديهست

 اياز دن غمربيپ یرفت. پس وقت ايما آخر ماه صفر از دن غمربيچه؟ پ یعنيچرا؟ » ُفُرونَ كَف تَ يكَو « ات،يو آ غمربيپ

 زيچون دو تا چ دي: كافر نشوديگو یم خدا. ستيما رسول ن نيدر ب گري. دستين» ْم َرُسوُلهُ كيفِ  وَ «گريرفت د

است،  اتي. فقط آستين» ْم َرُسوُلهُ كيَو فِ « گريرفت د ايكه از دن غمربي، پ»ْم َرُسوُلهُ كيَو فِ «و هم اتيهم آ د،يدار

چون  ديخدا گفته كافر نشو نكهيا یمرتد باشند. چرا؟ برا توانند یم ها . مهه مسلامنميكافر باش ميپس ما حق دار

. ديهم خاک دار د،يكه هم آب دار یدر حال یخر ی: بابا چرا گندم مميگو یرسول. من م ات،ي. آديدار زيدو چ

 ی: خاک برامييگو یاگر خاک نباشد م د؟يخر یهم آب دارد و هم خاک دارد، چرا گندم م یاگر كشور

: سوزن نديگو یندارد. م یاشكال دنيگندم خر گرينباشد د یكي. ستيخاک هست و آب ن اي. ستين یكشاورز

: آقا لباسم پاره است، سوزن يیگو یپس چرا لباست پاره است؟ اگر سوزن نباشد م ،ینخ هم دار ،یدار

ندارم. سوزن دارم نخ ندارم. اما اگر هم سوزن و هم نخ است پس چرا پاره است. هم آب و هم خاک پس چرا 

كره  یرو شهيمه ديرفت، پس با ايغمرب از دنيپ ؟یخدا و هم رسول پس چرا كافر هست اتيهم آ ؟یخر یگندم م
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به  دينشو كافر: گفته خدا چون. شوند كافر دارند حق ها حجت معصوم باشد. اگر نباشد مهه مسلامن کي نيزم

 است. زينباشد كافر شدن مهه جا غمربينفر مثل پ کي غمربيپ یرفت، اگر جا اياز دن غمربيپ ل،يدو دل

قرآن گفته امام  یشام نسل نو باشد. اگر گفتند: آقا كجا یاز من برا یادگارياست.  یاستدالل مهم نيا

استفاده كند. در  هيآ نياز ا یكس دميكمرت توجه دارند. من ند هيآ نيبه ا یجاها گفته است منته یليزمان؟ خ

: حق ندارد ديگو یاست. م یه مهميآ یليخ م؟يغافل هست نياست چرا از ا یا هيعجب آ دميد هيآ نيا ريتفس

از  غمربيپ یرفت، وقت اياز دن غمربي. پديهم دار تيآ د،ي: رسول دارديگو ی: چرا؟ ممييگو یود؟ مكافر ش یكس

 غمربينفر مثل پ کيدر هر دوره  غمربيپ یجا ديبا اي. ميكافر شو شود یپس م م،يرسول ندار گريرفت د ايدن

من  یمنته دارد جان اش جاندار است. قرآن مهه یاستدالل قرآن کي نياست. ا زيكافر شدن مردم جا ايباشد، 

 غافل بودم متأسفانه.

 :¨امام زمان  بتيغ ليدل -  ٢

است  یاست؟ مثال تكرار بيچرا امام زمان غا -  ١. ميشام بزن یبرا ميمورد امام زمان چند مثل دار در

دستم را  نكهيا سوم، المپ دوم، المپ. شكستند ها زد و بچه یكوچه المپ کيچه كنم؟ اگر دولت آمد در  یول

 كرد یم یسخنران یكس کيحركت دست و لبش با هم بخورد.  زند یحرف م یوقت ديمعلم با كنم، یم نيچن

حركت دستش با  یعنيهم معراج رفت. (خنده حضار)  غمربي: پگفت یدر چاه رفت، بعد م وسفي: گفت یم

 …یكي شيها لب

مردم هنوز آدم  ني: آقا اديسازمان برق حق دارد بگو سيتا را شكستند. رئ ازدهيزدند، هر چراغ  ازدهي

حجت خدا و امام معصوم  ازدهيرا شكستند، امام حسن را شكستند،  یرهرب معصوم ندارند. عل اقتينشدند، ل

است كه چرا امام  نيا یبرا نيا ؟چه گفتم ديآدم شوند. گرفت یتا وقت ميزن  یرا نم یرا كشتند، المپ دوازدمه

امام  كوقتي. دياست. چون آخر شام تكرار شد یتكرار شيها یبعض ها مثال نياست؟ مثال دوم، ا بيزمان غا

 نياست، اما ا یآقا تكرار یبرا ني. اكند یم نيدستش را چن یمقام معظم رهرب اي آمد یمجاران م ی هينيدر حس

 نهاي. ادهم یشام تكان نم یبرا گريدستم را تكان دادم، د شيپهفت سال  ن: مدييبگو دينبا. شدند عوض ها آدم

دانشگاه هستند.  ليمن فارغ التحص یها چون نوه د،يشو ینوه من حساب م یاز آهنا هستند. شام از نظر سن ريغ

 نيب نكهيا رتكرار كرد. عالوه ب ديگفتم و با شيگفتم و شانزده سال پ شيسال پ ٣٧كه  ميبگو توانم ینم نيبنابرا

 نيتا ا يیبگو نقدريا ديبا یعني تيبس است. اما ترب گريگرفت د اديكه  كباري ميفرق است. تعل تيو ترب ميتعل

 شود و جزء ذاتش شود. نهيدر وجودش هناد
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: مرگ بر شاه! يیبگو ابانيو در خ یدر خانه را باز كن كباري. شام اگر شود یبا تكرار حل م زهايچ یبعض

. لذا ممكن كند یو دو بار شاه فرار نم كباريكه شاه فرار كند. با  يیبگو نقدريا ديبا …گفتم كباريبس است من 

باشند.  دهيهم شن كباري یو نسل شدنو با ینسل ینسل نو باشد. برا کي یزنم برا یكه م يیها است حرف

مثل  نيه، چطور؟ ا. بلزدير ینظام به هم م یعني. دهد یاهلش را فرو م نياگر حجت نباشد زم ميدار تيروا

 گر،يمثال د کي. كند یارزش پول سقوط م ینخ است. اگر نخ را از اسكناس بكش کي ها است. در اسكناس

تو  یها من حرف یقرائت ی: آقاگفت یبود، م یاز مراجع بزرگوار كه مرجع مهم یكي. ديريبگ ادي را ها مثال نيا

 من مهم است. یبرا ها مثل ني. ایزن یم یچه مثل نميبب نمينش یم ونيزيتلو یرا بلد هستم اما پا

 :از ما ها یاز خدا، بد ها یخوب -  ٣

 یعنيحسنه » ِمْن َحَسنَةٍ   کما َأصابَ «است از خداست،  ی: هرچه خوبديگو یم ميدر قرآن دار هيآ کي

است از  یهرچه بد» ةٍ ئَ يِمْن َس   کَو ما َأصابَ «) از خداست. ٧٩(نساء/» َفِمَن اهللاَِّ«است  یهرچه خوب ،یخوب

مثل  کيمانده بودند.  نياز بزرگان در ا عده کي ن،يمانده بودند در ا م؟ييرا چطور رس كالس بگو نيتوست. ا

است.  یچه مثل خوب دميمثل د کيبود.  ازريامام مجعه اسبق ش یاهللا حائر تيمرحوم آ یحل كرد و مثل برا

روشن است و  نيكره زم یكجاي شهي. مهديو هم دور خورش گردد یدائًام هم دور خودش م نيگفت: كره زم

است از خودش است. هرچه  کياست و هرجا تار دياست. هرجا روشن است از خورش کيتار شيكجاي

 کيسمتش روشن است،  کيكه  نياست از توست، مثل كره زم یحسنه است از خداست و هرچه بد

قشنگ  یلي. خمياز توست. عجب راحت شداست و هرجا روشن است  ديخورش از روشن هرجا …سمتش

 بود.

 د،يشناس یكه مهه م یبودم بزرگوار يیرا از بن بست نجات بدهد. جا یمثل ممكن است بزرگ کي یگاه

 ها یجهنم یعني »نيخالد«در قرآن چند بار دارد،  »هايف نيخالد«بحث  شانيشد. ا ديشه کيدرجه  یاز علام

 ی. چرا ما سميسال جهنم برو یس م،يسال گناه كرد یگفت: آقا ما س یجهنم هستند. گفت: اگر كس شهيمه

را داشت  نيسال گناه كردم، چرا تا ابد؟ ا یمن س م؟يتا ابد در جهنم باش »هايف نيخالد« م،يسال گناه كرد

نشسته بود و عرض كنم كه بحث كه متام  نجاينشسته بودم. آقا هم ا نيا یمن هم جوان بودم و پا داد یجواب م

. از پله باال آمدم و رفتم دي. گفتم: آقا تكان نخوردندينفهم اي دنديآقا را فهم یها شد، من شک كردم كه حرف

سؤال است، جواب: شام  م؟يتا ابد بسوز ميسال گناه كرد یاست كه چرا س ني. گفتم: سؤال استادميكنار آقا ا
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گفتم: بله، به  ؟یراحت نيكرد، عه، به ا نيچن شاني. ایو تا ابد كور هست یزن یحلظه با چاقو در چشمت م کي

 …حلظه کي. شام یراحت نيا

 کيمثل زد، شام  کيما نابود شود؟  یها یگناه مهه خوب کيچرا بخاطر » َأْعامُهلُمْ   َحبَِطْت « ميدار یاتيآ

 کيبله  م،يگوشه زد کيسوزن  کي. آقا ما شود یلغو م یو كل باز یزن یم باليسوزن در توپ فوتبال و وال

انقالب دارد، من انقالب و  بهفكل من چه كار  نيلغو شد. دخرت گفت: ا یباز یول یگوشه زد کيسوزن 

. دينده ريدو تا مو را گ نيا م،ريگ یو روزه هم م خوانم یرا قبول دارم، نامز م زيو اسالم و مهه چ هيفق تيوال

دماغم  یرو را ام دادم حاج آقا؟ گفتم: اگر من عاممه ريگ ی. گفت: من كیده یم ريگفتم: تو هم به عاممه من گ

 ديايكه عاممه من جلو ب نطوري. مهدريگ یهم مرا م تيروحان ژهيو دادگاه و كنند یم ونمريب ونيزيبگذارم از تلو

 اميفكل من چه كار به نظام دارد؟ گفتم: سوار هواپ نيدارد. گفت: ا ريگ ديايدارد، فكل شام هم جلو ب ريگ

 بزرگ دارد؟ یاميهواپ نيكوچک چه كار به ا ليموبا ني. اديرا خاموش كن ها ليموبا اني: آقانديگو یم ؟یشد

 :¨اراده خداوند بر طول عمر امام زمان  -  ٤

. چطور؟ شود یسال مثل امام زمان عمر كند؟ گفتم: بله م ستيهزار و دو یكس کي شود ی: مگر مگفت

رس و  یمو ،یدو سانت ،یسانت کيبغلش،  خورد، یابرو و مژه هشتاد سال تكان نم یابرو و مژه، مو یمو

و كربن و  بو نان و آ یكيو گوشت  یكي. پوست شود یپر م گريهفته د ،یرو یصورت، هر هفته اصالح م

باشد مثل رس و صورت، مهان  ريمو متغ کيمو ثابت باشد مثل ابرو و مژه و  کيخدا خواسته  ،یكي ژنياكس

انسان را ثابت نگه دارد و  کي تواند یم ،ريمو را متغ کيو  دارد یمو را ثابت نگه م کيكه در هر صورت  يیاخد

 کيهم قدرت دفاع و تلفن  م،يداشته باش یقلاستدالل ع ديكجاست؟ ما هم با شريگ ،ريانسان را متغ کي

الو سالم  ميزنگ بزن م،يكرد، ما جوابش را بلد نبود یاشكال کي یكوقتيما باشد كه اگر  بياسالم شناس در ج

 شده سوراخ هم به ها شده است. به خصوص اآلن كه مهه خانه یاشكال نيچن کيجوان هستم  کي! من كميعل

حمله به آن حمله و  نيخانه به آن خانه، از ا نياز ا كردند یشده بود. تلفن م راخكشورها به هم سو ديببخش. است

بعد از چند حلظه در  نديبگو یزيچ کي ايآن طرف دن یعنين كشورها به هم سوراخ شده است. اآل گريشهر، د

داشته  اميشام دارند. هواپ نيكار به د خواهد ی. آهنا هم دشمن، دلشان مديشام هست و لذا شام دشمن دار ليموبا

است كه شام چرا  نينباشد، آنچه مهم است ا ايباشد  یا هسته ینباشد. انرژ ايمرتو باشد  د،يو نداشته باش ديباش

 .دارند جواب هم ها خوب مسلامن یاست. ول ینيو دست شام در دست امام مخ ديمسلامن هست
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 رانياز ا ايدارد،  تيمجع یليدر كشورش نفر اول است و كشورش هم خ یاسيس یها از دانه درشت یكي

بود  یني: من دنبال كردم هركس دستش در دست امام مختگف ی. آمده بود مزند یم رانيطعنه به ا اياست  شرتيب

 د،يچسب كايشاه به آمر نيبود. گفت: بب یشد. نفر مهم ليبود ذل كايشد و هركس دستش در دست آمر زيعز

 -  ٤شد.  ليذل ديچسب كايمبارک، مرص به آمر یحسن - ٣شد.  ليذل ديچسب كايصدام به آمر -  ٢شد.  ليذل

 گوش …حاكم …ی] منصور هادیهاد منصور …صالح عبداهللا: حضار[ …كه فرار كرده منيپادشاه 

بود،  كايكه اآلن فرار كرده، دستش در دست آمر منيباشد. پادشاه  خواهد یهركس م ستيمهم ن …ديبده

در مرص دو  نكهيبود ا یبود شكست خورد. چه كس كايدستش در دست آمر یقذاف …شد. هركس دستش ليذل

 ني: هركس از اگفت یآقا م نيبود. ا كايدستش در دست آمر یمرس …یشد؟ حممد مرس سيد رئسه روز آم

: نگاه گفت ی. منديگو یم دهريآن گاو ش بهگذاشته  كايدستش را در دست آمر یرسان كشورها، اآلن هم سعود

. ديگو یقرآن چه م فهمد یگذاشت خوار شد. حاال آدم م كايهركس دستش را در دست آمر ايدر دن كنم یم

َو إِنَّ أَْوَهَن « دند،يبه خانه عنكبوت چسب»  بُوتكاْلَعنْ   َمثَلِ ك« روند، یخدا م ريكه رساغ غ ی: كسانديگو یقرآن م

چند سال من  نياست. در ا یمهم اريكشور بس ريآقا نخست وز ني) ا٤١(عنبكوت، » بُوِت كاْلَعنْ  ُت يَلبَ وِت ياْلبُ 

 رانياآلن ا ران،يشد؟ ا زيعز یشد. چه كس زيگذاشت، عز ینيستش را در دست امام مخحساب كردم، هركس د

كه دستشان را در دست  یانحزب اهللا، كس ؟یچه كس گرياست. د شيسال، چهل سال پ یس رانياز ا ريامروز غ

 قشنگ است. یليملموس خ یها مثل نيشدند. ا ليذل دنديچسب كايكه با آمر یشدند، كسان زيامام گذاشتند عز

 :و تقوا تيدانش، مهراه با معنو ليحتص -  ٥

مگر  د،يو تقواست، وگرنه كنكور قبول شد تيارزش درس شام به معنو د،يخوان یدرس كه م شام

چقدر  ستانريدب نيخوشحال شدم كه ماشااهللا ا دميعكس شام را د شود؟ یدگر كنكور قبول نم یكشورها

 قموف یها ستانريخوب، به هر حال از دب یليخ. …تا ١٣٤ …تا؟ صد و ستيدارد. چند تا؟ دو یكنكور

 د،يگرفت نيزم ی كره یرا رو یمدرک علم ني. باالترميآخر بزن ميبه س د،يشام پروفسور شد مرياست. حاال گ

و تكرب و غرورش،  يیتقوا یو ب یمعرفت یب ايسواد است  كاياآلن مشكل آمر شود؟ یآنوقت جامعه اصالح م

: ديگو یقرآن م د؟يگو یقرآن چه م ديدان ی. مميمشكل اخالق دار م،يما اآلن مشكل علم ندار اش، یخواه ادهيز

» کَربِّ   اْقَرْأ بِاْسمِ «وصل به سوزن شود.  دي: نخ باديگو یاست كه نخ از سوزن جدا شد. قرآن م نيشام ا یبدبخت

اما در راه خدا  یعمل كرد» اقرأ«راه خدا باش. تو در  یعني» باسم رّب «درس بخوان،  یعني» اقرأ«)، ١(علق، 

 اميكه موتور هواپ یمتفكر یمغزها ی . عصارهیكن یرا بمباران م مني یهم ساخت اميهواپ. لذا موتور ستين
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 اندازد، ی. سوزن اگر از نخ جدا شود فقط خون مستياست. اقرأ هست، باسم رب ن منيبمباران  سازند، یم

مقدم است. در قرآن سه مرتبه  »هميزكيُ « البته) ١٦٤/عمران (آل»  َعلُِّمُهميَو   ِهمْ يكزَ يَو . «ارزد یسوزن با نخ م

بلد است  یرا چه كس نيا» ِهمْ يكزَ ي«بعد گفته: »  َعلُِّمُهمي«هم گفته  كباري»  َعلُِّمُهمي«بعد گفته  »هميزكيُ «گفته، 

َو : «ديگو یجلو باشد. چرا سه مرتبه م »هميزكي« يیهارتاچ دياست پس با »هميزكي«جواب بدهد؟ اگر درست 

جلو است،  »علمهمي«كه  كباريآن  ست؟يچ لشيدل ؟»هميزكيو  علمهمي: «ديگو یم كباري»  َعلُِّمُهميَو   ِهمْ يكزَ ي

هستم، كعبه را  ميمن ابراه ايگفت: خدا شيدر دعاها ميكه حرضت ابراه كند ی. خدا نقل مستيحرف خدا ن

 »هميزكيو  علمهمي«بفرست كه  نهايا یبرا یغمربي) بعد از من پ١٢٩(بقره/» ِهْم َرُسواليفِ   َربَّنا َو اْبَعْث «ساختم. 

بلكه  ،یاما نه آنطور كه گفت فرستم یبفرست، خدا گفت م »هميزكيو  علمهمي«در دعا گفت،  ميحرضت ابراه

 …»علمهميو  هميزكي« د؟ييبگو …چه

 زيسه تا چ م،ينزد تو آمد ميامام رضا، ما جوان بود اي: گفت یو م كرد یم یبا امام رضا شوخ یسك کي

. ميكن یكاسب م،يما پول ندار اي: خدامي. گفتیطرف جواب داد نيو تو از ا ميطرف گفت ني. ما از اميخواست

 نيامام رضا از ا م،يطرف گفت نيزن و بچه. ما از ا -  ٣و رس و سامان  یخانه و زندگ -  ٢. یپول، مغازه، كاسب

غافل است، گفتم: خداوند  ني. اهيو نه پول و رسما ميدار ینه خانه و زندگ م،يطرف گوش داد. زن و بچه دار

كه  يینهاي. متام اشود یوضعت خوب م ،یشد كه دار و بچه ري: اول زن بگديگو یزن، م قياز طر دهد یپول م

 . نه!ميدرست كن یاول زندگ م،يمجع كن یپول کي :نديگو یو م اندازند یازدواج را عقب م

 :یسفارش اسالم به ازدواج و فرزندآور -  ٦

. گفت: برو ازدواج كن. گفتم: آقا من ندارم بخورم، ستينزد امام آمد و گفت: وضعم خوب ن یكس

 ديكن داينمونه پ ینفر را برا کي د،يمصاحبه كن ابانيشام كنار خ ،یگفت: برو ازدواج كن. گفت: ازدواج كه كرد

 روند، یراه م ابانيكه در خ يینهاي: من وضعم قبل از ازدواج هبرت بود. ازدواج كردم خراب شد. متام اديكه بگو

شد، وضعشان هبرت شد. آدم ازدواج  دايجمرد بودند وضعشان كمرنگ بود و به مرور زمان كه زن و بچه پ یوقت

. عروس خانه پدرش بود اآلن خانه شوهرش شود یع نمنانش قط یول شود یعروس عوض م یجا كند یكه م

به  ميخواه یم م،ي: دو تا بچه دارنديگو یو م شوند ینم دار چهكه ب يینهاي. مهه اشود یعوض م شي. جاديآ یم

. دروغ است، ميرس یم تشيبه ترب شرتيب مي. ما دو تا بچه داشته باشستيخوب ن ادي. نه بچه زميبرس تشيترب

. گفتم: ندي. دو نفر بنا گذاشتند دروغ شاخدار بگوميشام معنا كن یدروغ شاخدار است. دروغ شاخدار را برا

داشت  لهيطو کياست كه پدرم  ني. رفتند و آمدند گفت: دروغ شاخدار من اميفكر كن ميبده برو صتپس فر
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آخر هم اسب  د،ييزا یو م شد یبار حامله م برود، چند لهيآن طرف طو خواست یكه م لهيطرف طو نياسب از ا

. گفت: تو مييبگو ارپدرت داشت؟ گفت: نه بناست دروغ شاخد یا لهيطو نيچن کي. ديرس ینم لهيبه آخر طو

با چوب ابرها را جا به جا  شد یهوا ابر م نيا یبلند بود كه وقت یچوب داشت به قدر کيبگو. گفت: پدر من 

 شد یتابستان كه ابر نم شد، یم ابر ها بلند بود؟ گفت: بله، گفت: زمستان نقدري. گفت: چوب پدرت اكرد یم

را دروغ شاخدار  نيا) حضار خنده( …پدر تو لهيدر طو گذاشت یگفت: م گذاشت؟ یچوب را كجا م

 .نديگو یم

 تشيبه ترب مي: دو تا بچه داشته باشنديگو ی. مميشام بگو یشاخدار را برا یها از دروغ یكي حاال

دروغ شاخدار است. چرا؟ ما هزارها و دهها  نيا م،يرس ینم تشيبه ترب ميچهار تا بچه داشته باش م،يرس یم

بچه  کيكه  ميهبرت است. هزارها خانواده دار یكياز  یكي ها دارند، مهه بچه اديز یها بچه م،يهزار خانواده دار

كه  یآن كس م،يندار یو آمار یو عقل یعلم ليدل چيگرگ و دو تا بچه دارد، دو تا گوساله. ما ه کيدارد، 

كه  يیها حرف ها وقت یلي. دروغ شاخدار است. خستين یليدل. است هبرت اش بچه تيترب است كمرت اش بچه

هم  یجعل ثيكند. ما حد يیشناسا را ها است كه دروغ نيمه خاطرهم ب هيدروغ است. علت حوزه علم زنند یم

را  ثيحد نيا ی: جاگفت یو م داد یبه افراد پول م هيدروغ است. معاواست و  یجعل یاست ول ثي. حدميدار

 یجعل یابن ملجم است. مگر ما امضا ی: براديياست، بگو نياملؤمنريمثالً پدر ام یبرا ثيحد ني. اديعوض كن

 یاست و قالب اش یقيكه حق ميدار یزيچه چ م؟يندار یقالب یمگر طال م؟يندار یسند جعل مگر م؟يندار

 ست؟ين

 :یو بررس قيپس از حتق گران،يسخن د رشيپذ -  ٧

. هركس خرب داد. ديهركس هرچه گفت، قبول نكن ديمواظب باش زيعز یها نوجوان و ها بچه نيبنابرا

قرآن است،  ی هيآ ني) ا٦(حجرات/» نُوايْم فاِسٌق بِنَبَإٍ َفتَبَ كإِْن جاءَ : «ديگو یم م،يدر قرآن نوشت هيآ کي كوقتي

دارم اگر عادل هم خرب داد باز هم  دهيكن و زود باور نكن. من عق قيخرب آورد، حتق یآدم فاسق کياگر  یعني

 ها حرف نيرفته باشد و ا نشيدر آست یفاسق کي یكن. چون ممكن است خودش عادل باشد ول قيحتق اطاً ياحت

رفتند  یكرد. عادل است ول قيحتق زنند، یافراد عادل هم كه حرف م ديبا یزمان ما گاه یعنيكند.  قيتزر او به را

 دروغ گفتند.

كه  روزي: ددييبگو یقرائت یدست ما آمد كه آقا یكاغذ وسط سخنران کي م،يكن یسخنران یشهر ميرفت ما

 ا،ينفر گفتم: ب کي. به ميبگو یرا در سخنران نيجا به جا شده است، ا نيبرف و باران شده فالن ماش نجايا
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آقا  نيا دميمراسم بود؟ گفت: نه، جا به جا شده؟ گفت: نه، فهم نجايبرف آمده؟ گفت: نه، گفتم: ا نجايا روزيد

بودم،  بيچون من غر …یكس یعنيمن بخندند.  شيو مهه به ر ميبگو یرا نوشته كه من وسط سخنران نيا

 کي ها وقت یليد. خكاغذ را به من دادن نيبود، ا یانبوه تي. رفتم مسجد مجعیسخنران یوارد شهر شدم برا

باز هم دروغ  یول هست هم شهرت ها وقت ی. بعضديآ یدرم گريد زيچ ميكن یم یبعد بررس نديگو یم یزيچ

گفته؟ گفتند: كرمانشاه، زنگ زدند به امام مجعه  یفطر است.گفتند: چه كس ديفردا ع دندياست. گفتند: ماه را د

 د؟يا دهي. رفتند فالن حمله گفتند: ماه را ددندي: دنديگو یگفت: در فالن حمله م دند؟يكرمانشاه، گفتند: ماه را د

است.  دهيگفتند: مشت عباس خادم د د؟يدي. رفتند در مسجد، گفتند: شام ماه را ددنديد ها یگفتند: مسجد

 …دينكنباور  ديديكور است و اصالً چشم ندارد. (خنده حضار) هرچه شن دنديرفتند نزد مشت عباس خادم د

 …ديباور نكن ديديهرچه شن

 یبود از طرف آقا یعامل کيكنند.  ونريب دانيرا از م یكس خواهند یشهرت و هتمت م کيبا  یگاه

 يیها تيآنجا چون آخوند نبود فعال یمنحرف یها و گروه یكرسو یرفته بود آبادان، آبادان طرفدارها یبروجرد

 یبروجرد یخرب دادند، آقا یدبروجر یاهللا العظم تيآ به. بودند كرده جذب را ها از جوان یكرده بودند و مجع

 منحرف را ها كه دارند جوان يیها با انحراف ونيو گروه كرسو رود یاستاد مراجع كه بله آبادان دارد از دست م

: گفت یبودم. م دهيرا د شانيا خدا رمحتش كند، من یاهللا قائم تيفرستاد به نام آ يیآقا کيهم  شاني. اكنند یم

شبنامه  یهر شب ،نيمهان خمالف یكرسو یطرفدارها ميديد ميو رشوع به كار كرد ميوارد شد یوقت یقرائت یآقا

 نديگو یم گريچند مهرس دارد. شب د یاهللا قائم تيآ نيا نديگو یم -  ١. نديگو یم یزيچ کيو  كنند یپخش م

 یک ورقي یهر شب گر،ي. شب دكند یم شيها ليخرج فام د،ريگ یمخس و سهم امام را م یها پول یاهللا قائم تيآ

 و ها فحش نيحرف آخر را بزنم. فكر كردند ما از ا دي: مجع شومي. گفتزدند یبه ما م یهتمت کيو  شد یپخش م

. هم دوستان ما آمدند و هم ميو برو ميكن یو خداحافظ ميحرف آخر را بزن ميخواه یم ميشد خسته ها هتمت

نوشتند من چند تا زن دارم.  یا مه در شبنا م،يلرحمنرب رفتم، بسم اهللا الرمحن ا یدشمنان ما، مسجد پر شد. باال

گفت:  ی. هديو باور كن ديدوم نوشتند من پوهلا را چه كردم، بشنو ی . در شبنامهديو باور كن ديرا بشنو نيا

 رها را آبادان و شده خسته ها حرف نياز ا یكه قائم ديدي. اما اگر شنديو باور كن دي. بشنوديو باور كن ديبشنو

 م،يكن قيحتق ديبا ميشنو ی. هرچه مديباور نكن یول ديرا بشنو ني. اروم ینم ونريب نجايمن از ا كند، یم

: بله، چون ديينه بگو ديديشود. هرچه شن دايچون ممكن است سندش پ د،يهم نكن ی. نفستي: نميگو ینم
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. فعالً ميكن قيحتق ديبا: آقا دييشود. بگو داي: نه، ممكن است سندش پديينه بگو زد،ير یمؤمن م یآبرو كوقتي

 نه؟ ايحرفت حق است  نميتا بب دارم یبنده دست نگه م

. ميگو یم کيكه حجت خداست. آغاز امامت امام زمان را ترب ميرياز امام معصوم بگ اي ديرا با نامنيد ما

 كاي. اآلن آمردادند یمن پشت رس شام نبود دشمنان شام را قورت م یامام زمان فرمود: اگر دعا ميدار ثيدح

 رانيرا قورت داده و فقط ا ايمهه دن كايحسن نرص اهللا مانده است. آمر ديرا قورت داده و فقط در س ايمهه دن

. به لطف خدا دادند یمن پشت شام نبود، دشمنان شام را قورت م یمانده است. امام زمان فرمود: اگر دعا

روستا را  کي یدر انجمن اسالم رانيدر ا كند، یمجهورها را جا به جا م سيرئ ايكه در دن كايمجهور آمر سيرئ

 كايآمر چون …منصوب است ني: انديكه بگو ستيمملكت ن نينفر در مسئول کي یعنيجا به جا كند.  تواند ینم

 تواند ینم تينفر را در مجع کيشهر شد.  یآورد شورا یرأ ايآورد خربگان شد،  یرأ ايت رفت جملس، خواس

 کي. شد: بشار اسد نباديگو یروز م کي. كند یمجهورها را جا به جا م سيرئ كايآمر ايدر دن یجا به جا كند. ول

 يريرا تغ ايدن خواهد ینباشد. با چشم و ابرو م نيباشد و ا ني: اديگو یروز م کي: صدام نباشد. ديگو یروز م

 ميشو یم دار . بچهميآقا صدقه بده یسالمت یبرا ميده یصدقه م م،يدعا كن ديبا م،يكن یدعا م یبدهد. لذا وقت

 یباشد. توجه به حرضت مهد ¨ مورد امام زمان در یكتاب یا . در هر خانهميبگذار یمهد را مان اسم بچه

 امام زمان قرار بده. یواقع ارانيو ما را  یاز اآلن تا ابد قلبش را از ما راض ايتوجه به خداست.خدا

 و رمحة اهللا و بركاته كميعل والسالم


