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 ݟ وسفيبا حرضت  یسه حرضت مهديمقا

 ٢٢/٣/١٣٩٣پخش:  خيتار

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

 نيب سهيمقا داشتم، یبحث کي من. دهند یمه شعبان گوش ميون هستند، بحث را نيزيتلو یه پاك یزانيعز

 در تيمهدو یختصص زكمر در هم شبيد داشتم، تهكن ستيب. بود ¨ یمهد حرضت و ݠ وسفي حرضت

ته را كست نينم. بكران مطرح كن بحث را در مجيا خواهم یم من: گفتم بودند، ها طلبه از یمجع رفتم، قم

ن تابلو قابل يشد، ا یقشنگ یليخ یتابلو کيته شد. كن یردند حدوداً سكاضافه  يیزهايچ کيخواندم، آهنا هم 

 را نهايا تواند یم است، ذوق و قلم اهل سكهر یعني. است بروشور و بنرها و ها جمله و ها درج در روزنامه

 .بدهد قرار هيدستام

ت خودش چند حلظه خاموش يربكت است. چوب يربكبنده و امثال بنده مثل چوب  یها یسخنران

 روشن تيربك چوب نيا تا هك باشد، یهنرمند اگر اما. شود یم متام و سوزد یم است، کيبار چوب. شود یم

د. انسان هم در شو انسان بدن سلول غذا بپزد، را غذا گاز. شود روشن گاز چوب نيا با. ندك گاز به وصل شد،

 گاز است، وصل گاز به تيربك چوب چرا؟. رود یش ميت تا خدا پيربكن چوب يخدا قدم بردارد. ا یراه رضا

 کي از هك هستند یافراد. است وصل خدا به انسان و است وصل انسان به غذا است، غذا و قابلمه به وصل

د. نه بحث يت گوش بدهيون با عنايزيتلو ین پايبنابرا. است تابلو کي نيا. نندك یم درست انيجر کي ها جرقه

 حرضت و وسفي حرضت نيب يیها شباهت بحث موضوع. ديبده گوش تيعنا با ديني ّب یم یزيمرا، هرچ

 .¨ یمهد

 :رمضان قدر یها مه شعبان، پس از شبيگاه نيجا -  ١

تابستان  مه شعبان بهين سال هم شب نين شب است. چون ايمه شعبان بعد از شب قدر هبرتين شب

 ساعت سه دو، خوابند، یم ١٢ ،١١ ادشيز و مك با هك یمردم است، وتاهك ها خورده است و تابستان هم شب

ه نخوابند. اگر كنند ك یاركهر بخوانند، يیدعا کي ند،يبشو را صورتشان بزنند، قدم بامنند، داريب بتوانند اگر

 شعبان مهين هم ها یبعض. است زنده نيا دل د،ريم یه مهه دهلا مك ید، آن روزريا بگيمه شعبان احيشب ن یسك

 مجعه شب ما هك یليمك یدعا نيا. است قدر شب یبرا یبسرت نيا یعني. دادند قرار قدر شب مقدمه را

 شب یبرا اش یپكد. فتوي: شب مجعه هم بخوانگفتند یمنته. است شعبان مهين شب یبرا اصلش م،يخوان یم



)٢( 

ه مهه كداد  یت آن رهربيه خدا به برشكاست  یمه شعبان است. شبيشب ن یبرا ليمك یدعا اصل. است مجعه

 منتظرش هستند.

 مردم اول، شباهت. ݠ وسفي حرضت و ¨ یمهد حرضت انيم ها م، شباهتياهللا الرمحن الرح بسم

»  فوُس ي َأَنا«: گفت ؟یهست وسفي تو » وُسفي أَأْنَت «: گفتند هم شيبرادرها یحت .شناختند ینم را وسفي

 در یعني. رود یم راهفرش شام هم  یم رويت داريهم روا ¨ د. امام زمانيشكانفجار شد. احساسات شعله 

 هكنيا مثل. ديشناس ینم را او شام. شناسد یم را شام او. هست شام نيب د،يآ یم شام جمالس در د،يآ یم شام جمامع

 مورد است. کي نيا. نشناختند را وسفي برادرها. شناخت را شيبرادرها وسفي

 يیواال عشق و معرفت چون پدر. بود پدرش او و ردك یوسف را استشامم مي یه بوكنفر بود  کي - ٢

 مسخره را او شيها بچه. شنوم یم را وسفي یبو من) ٩٤/وسفي( »وُسَف ي َح ير َألَِجدُ  یإِنِّ «: گفت داشت،

 کي ؟یشنو یاو را م یواست. حاال تو ب شده جدا تو از شيپ سال یس سال، ستيب وسفي بابا: گفتند. ردندك

 .رسد ینم زمان امام خدمت یسكهر. رسند یم یمهد حرضت خدمت یخاص یها آدم

 :¨بت امام زمان يتوطئه دشمنان، عامل غ -  ٢

ا ي) ٩وسف/ي» ( وُسَف َأِو اطَْرُحوهياْقتُُلوا «عقوب جدا شد. چون گفتند: يبخاطر توطئه قتل از  -  ٣

 کي من. شندك یب شده است. باشد او را ميد. امام زمان هم به خاطر توطئه قتل غاياندازيا در چاه بيد يشكب

ست؟ گفتم: از طرف يزمان حارض ن ماما چرا. نمك راركت ديبده اجازه. زدم ونيزيتلو در قبل یساهلا یمثل

د. ينكخوب المپ دوم را وصل  یليخ: نديگو یم نند،كش یم زنند یم ها بچه. زنند یم یالمپ کي نديآ یدولت م

. ميستكش ما و زدند را المپ ازدهي نند،كش یم باز. دينك وصل را سوم المپ خوب: نديگو یم. نندكش یباز م

 شتند،ك را نياملؤمنريام. ستندكش را چراغ تا ازدهي. دينزن المپ ابانيخ نيا یبرا گريد آقا: ديگو یم برق مسؤول

گر المپ دوازدهم را يت را فرستاد، فرمود: ديازده چراغ هدايشتند. خدا كا ر نيحس امام شتند،ك را حسن امام

 د.يد. هروقت آدم شدينكوصل ن

 انيمدع نيا از یبعض. ننديبب را زمان امام توانند ینم ها آدم مهه. نندك کدر را وسفي توانند یمهه نم -  ٤

 سكهر. دييگو یدروغ م یباسمه تعال :گفت ديبا م،يديرس زمان امام خدمت ما: نديگو یم نديآ یم دروغگو،

 رابطه ما: نديگو یه مك يینهايبه ا ميردا ثيحد. گفت دروغگو ديبا دارم، رابطه زمان امام با من هك ردك ادعا

 .گفت خواهم انشاءاهللا دروغگو، انيمدع دارم یبحث کي. دييبگو دروغگو م،يدار
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: گفتند شيها بچه. ردك  یوسف مي، وسفي مرتب عقوبي. ردندك یاد مي یليوسف را خيحرضت  -  ٥

 مرتب بود عارف و عاشق او چون ؟ینك یم وسفي وسف،ي چقدر پدر) ٨٥/وسفي( » وُسفي رُ كَتذْ  َتْفتَُؤا َتاهللاَِّ«

 یدعا. نندك یم یمهد اي ،یمهد اي مرتب دارد عارف و عاشق عده کي هم زمان امام. ردك یم وسفي وسفي

 !ندبه

 :دوستداران به ¨مان ت امام زيلطف و عنا -  ٣

 ِجئْنا وَ «: گفتند یقحط زمان آمدند ها بچه. دهد یم املك ليك و رد،يپذ یم را مكوسف يحرضت  -  ٦

 ما گندم! نكن ما پول به نگاه » ليكالْ  َلنَا َفأَْوِف «. ميآورد قابل نا زيچ مقدار کي) ٨٨/وسفي( »ُمْزجاة بِبِضاَعةٍ 

 کي است، نطوريمه هم یمهد حرضت. دهد یم انفراو گندم یول د،ريگ یم را مكف وسي. ميهست یليخ بده، را

 )حضار صلوات( ديبفرست یصلوات. ندك یم غوغا م،ينك توجه او به حلظه

 را شام چوقتيه من: فرمود حرضت یول شود، یه هر هفته نامه عمل ما به حرضت عرضه مكنيا با

 .است یمهد حرضت به ما توجه از شرتيب مراتب به ما به یمهد حرضت توجه. نمك ینم فراموش

 در خيتار اءيانب مهه. ديشك یوسف را ميغمرب بود. انتظار يعقوب پيوسف بود، يغمرب منتظر يپ کي -  ٧

 بدهند، ليكتش ومتكح آمدند غمربهايپ مهه. است غمربيپ ی هستند. چون عصاره یتظار حرضت مهدان

ه ين آي. سه مرتبه اميده یم ليكتش را ومتكح حتامً  هك ميدار یاتيآ کي قرآن در هم طرف آن از یول نتوانستند

 خواهد را نيزم ی رهكه اسالم كن است يا اش ) ترمجه٣٣(توبه»  لِّهكِن يالدِّ  یْظِهَرُه َعلَ يلِ «رار شده است، كت

 اْألَْرَض  َأنَّ « هك داده وعده خدا) ٥٥/نور( » ْستَْخِلَفنَُّهميلَ « است، داده وعده خدا »آَمنُوا نَ يالَّذ اهللاَُّ  َوَعدَ «. گرفت

اِحلُونَ  یِعبادِ  ِرُثهاي ومت كح نيزم ی رهك یه روكقرآن خدا وعده داده است  ی) چند جا١٠٥اء/ي(انب» الصَّ

عقوب در انتظار يه كنطور يومت دست بندگان صالح خواهد افتاد. مهكدست حزب اهللا خواهد افتاد.. ح

ِة يَن َهاِدُم َأْبنِ يأَ «ن است، يندبه ا یدعا زا یاء در انتظار هستند، بخشياء هم در انتظار هستند. اوليوسف بود، انبي

 ْ  و کرش یها ؟ ساختامنیجا هستكجان، امام زمان  ی) مهد١٠٦/ص٩٩(بحاراالنوار/ج»  َو النَِّفاق کالرشِّ

 یا دهع. يیجاك ،يیجاك هك م،يدار ندبه یدعا در »اْألَْعَداء ُمِذلُّ  وَ  اءِ ياْألَْولِ  ُمِعزُّ  نَ يأَ «. دينك بيختر را نفاق

 وسفي از است سال یس بابا ؟ینك یم وسفي وسفي چقدر: گفتند یم. ردندك یعقوب را مسخره ميحرضت 

  یَلف کإِنَّ «: گفتند او به.ردك یم وسفي وسفي مرتب. است يیجدا پرس و پدر نيب سال دهها. است گذشته

به پدرشان گفتند: تو منحرف  عقوبي یها بچه. یدار را یقبل انحراف مهان تو) ٩٥/وسفي( »مِ ياْلَقد کَضاللِ 
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 زمان امام شود، یم مگر. نديگو یومت هستند، منحرف مكه منتظر حكنها يه به اك ی. هستند افرادیهست

 ند؟ك چه خواهد یم

 :¨دانشمندان و نخبگان جهان با امام زمان  یمهراه -  ٤

مهم و صنعت مهم و  یولوژنكت و مدرن یارهاك و ١٦ اف یاميهواپ مهه نيا با شود یم مگر

 ظهور هك زمان امام ميدار ثيحد ند؟ك چه خواهد یم زمان امام ،یغاتيتبل و ینظام و یعلم یها رشفتيپ

د يمثل شه يیاه خلبان مگر. شام خدمت در اخرتاعامن و خودمان ما: نديگو یم نديآ یم نيخمرتع مهان ند،ك یم

امام را شناختند،  یه در ارتش شاه دانه درشت بودند، وقتك یاز افراد یلي، خیازرياد شي، صيی، خرضايیبابا

. ندك یچه م ١٦اف  یاميار شامست. شام نگو امام زمان با هواپيآمدند گفتند: ما خودمان و ختصصامن در اخت

ن ي با باالترنيره زمكافراد دانشمند  ند،ك یم ظهور هك یمهد حرضت …ختصصشان و ١٦ اف سازنده خود

 باز اما گذشت سال دهها. ردكن منرصف را عقوبي زمان گذشت. بوسند یدست آقا را م نديآ یختصصشان م

  .ندك ینم وسيمأ را عاشقان هم بتيغ زمان شدن یطوالن. بود منتظر عقوبي هم

ردند. كازده ستاره به من سجده يدم يوسف آمد به پدرش گفت: من خواب ديوسف، ي یماجرا در

 تو هيعل شد،ك ی، حسادت برادرانت شعله ميین خوابت را بگوينگو. اگر ا یسك یان خوابت را بريگفتند: ا

را حفظ  وت من: گفت خدا یول. بود حسادت یعل حرضت به راجع هم خم ريغد یماجرا در. نندك یم توطئه

ُسوُل  اهيَ أَ  اي«. نمك یم ) تو بگو من تو را حفظ ٦٧ه/مائد( »النَّاسِ  ِمنَ  کْعِصمُ ي اهللاَُّ وَ «: گفت اخر »…َبلِّغْ  الرَّ

 !توطئه و حسادت خطر. نمك یم

 کَضاللِ   یَلف کقاُلوا َتاهللاَِّ إِنَّ «ردند. گفتند: كوسف، جسارت يگفت:  یردند. وقتكعقوب جسارت ي به

 یوقت هم غمربيپ. یهست منحرف و ینك یوسف ميوسف، ي. مرتب ی) تو منحرف هست٩٥وسف/ي» (مِ ياْلَقد

 الرجل إنّ «. ديگو یم یور یدرغمرب يسم، گفتند: نعوذ باهللا، پيبنو یزيچ کيد، ياوريات بدو و قلم: فرمود

 درست نيا …باهللا نعوذ گريد است، ردهك دايپ غلبه اش یامريب غمربيپ) ٤٦٦ص/٣٠ج/بحاراالنوار( »هجريل

 هوا یرو. زند یهوده نميب حرف غمربيپ) ٣/نجم( » یاْهلَو َعنِ  نْطُِق ي ما وَ «: ديگو یم قرآن چون. است قرآن ضد

ست و نعوذ يغمرب معصوم نيغمرب گفتند: پيدر مقابل پ یاست. ول عصومم غمربيپ لب. زند ینم حرف هوس و

 .یزن یم هودهيب حرف: گفتند هم ما غمربيپ به ،یزن یم هودهيب حرف: گفتند عقوبي به. زند یهوده ميباهللا حرف ب

شرت دوست دارد؟ حرف ي. چطور پدر ما تو را بیكيما هم  ،یكيرفتند. گفتند: تو يرا اول نپذ وسفي

چرا  یعني) ٨وسف/ي» (نا ِمنَّايَأب  یَأَحبُّ إِل«وسف و برادرش يه كن بود يه برادرها او را در چاه انداختند، اكنيا



)٥( 

ْد َلقَ «را گرفت، دهها سال گذشت گفتند:  تومكح وسفي هك بعد البته. ردندكن قبول را او است؟ تر او حمبوب

. است خواسته خدا. ميورز یم حسادت خود یرده است، ما بك) خدا تو را انتخاب ٩١وسف/ي» ( اهللاَّ  کآَثرَ 

. است خواسته خدا بابا: نديگو یم داد، ليكتش ومتكح یوقت اما. روند ینم بارش ريز اول هم زمان امام

. خورند یخودشان حرص و غصه م یول. نندك یگران سلب نمينعمت را از د تحساد با بدانند حسود یها آدم

 را املك نيا هك ندك یم حسادت یه دارد؟ را املك نيا او چرا نه! احلمدهللا: بگو شام. دارد یاملك کي آقا نيا

و  ستنش طاووس کي مقابل الغك کي اگر یعني. دريگ ینم او از را داده او به هك یاملك خدا. باشد نداشته

 یول. دريگ ینم طاووس از را يیبايز الغك ی ستم، خدا بخاطر غصهينن قشنگ است و من قشنگ يگفت: چرا ا

 خودت تو فقط. دريگ ینم گرانيد از را نعمت خدا ها حسادت با. خورد یم حرص دارد خودش الغك

 .یسوز یم

 هكنيا یبرا وسفي. ستين اركيب هم زمان امام. ردك یم یساز نهيومتش زمكح یوسف هم براي خود

 گم وسفي وانيل هكنيا ی هبانه به گذاشت برادر یها گندم یوان را ال به اليد، اول لريبگ بدست را ومتكح

 کي یهر برادر یبرا خواستند، گندم آمدند، برادرها. ديديد را لمشيف چون ديهست انيجر در. است شده

ه كد يذاربگ ها نين خورجياز ا یكيوان دربار را در يوسف گفت: ليل دادند، يردند، حتوك گندم پر نيخورج

قا«مربوط به برادر من است.  وان يد! ليستي) بعد لب دروازه گفتند: با٧٠وسف/ي» ( هيَرْحِل َأخ  یَة فيَجَعَل السِّ

دا يشام پ یوان را در بارهايم. گفتند: اگر ليردكن ید. گفتند: نه! ما دزديردك یوسف گم شده است. شام دزدي

 کينجا يرد. اكنجا هم رد گم يد. اي را نگه دارنيمهان خورج بود، صاحب ینيم چه؟ گفتند: در هر خورجيردك

. ديبرداشت هم خودتان د،يگذاشت خودتان نيبب: گفتند یوان نرفتند. ميم رساغ مهان لياست. مستق یار اطالعاتك

ن يند: ايه نگوك. گشتند را ها نيخورج مهه یعني) ٧٩/وسفي( » هيَأخ ِوعاءِ  َقبَْل  تِِهمْ يبِأَْوعِ  َفبََدأَ «: ديگو یم قرآن

 نيا باالخره تا ردك گم رد. جاستك داند ی رفت. خودش گذاشته و خودش هم منيم رس مهان خورجيمستق

 گروگان ديبا را سك مهان بود، سكهر نيخورج در وانيل د،يزد خودتان هك یحرف طبق: گفتند و افتندي را وانيل

ا مثالً پول گندم را برگرداند و يدرش را نگه دارد. برا هكنيا یبرا ردك وسفي خود هك است یارك نيا. ميريبگ

 یبرا مادر، و پدر آوردن و برادر برگرداندن یبرا هم وسفي خود یعني. گذاشت گريد یها نيدر خورج

 امام را یافراد. باشد نشسته اركيب هم زمان امام هك ستين نطوريا. ردك یم یطراح هم خودش ندهيآ ومتكح

. ايب تو: ديگو یم ند،ك یم اشاره یافراد کي به یعني. آورد یخودش را درم یبازو خودش ند،ك یم تيهدا زمان



)٦( 

 ما به هم ینگاه کي شود یم نيا هك شود یم اهلام خداوند طرف لز یافراد کي به ند،ك یم القاء یافراد کي به

 .ندكب

 :ینيارآمد دكبه نظام  یل نظام ناسامل جهانيتبد -  ٥

د و مسؤول گندم شد، نظام، يرس یبه پادشاه یوسف وقتيشد.  یهل اريغ یميومت رژكوارد ح وسفي

وسف آورد. يامن به يومت رفت، شاه آمد اكوسف در مهان حي نيمه یبود. ول ی اهلريومت غكنبود. ح ینظام اهل

 :گفتند یه مكآمد  یشورك در یني، امام مخینيرد. مثل امام مخك یرا اهل ی اهلريومت غكامن آوردند، حيم اكم ك

 ی اهلريم غيوسف در رژيرد. كل يشور مرگ بر شاه تبدكد شاه را به يشور جاوك نيد شاه! مهيد شاه، جاويجاو

 به شد، مسلامن مرص پادشاه یوقت چطور حاال. ندك یار را مك نيم را برگرداند. امام زمان هم مهيوارد شد و رژ

رد، مهه كاقتدا  یآمد به حرضت مهد یسيحرضت ع یآوردند. وقت امنيا هم مردم یباق آورد، امنيا وسفي

. نديآ یم هم ها یباق آمد، سيرئ اگر. آمد ما سيرئ: نديگو یم. آورند یم امنيا ها یحيمس از یاريبس اي ها یحيمس

 دااقت یمهد حرضت به هك حيمس حرضت آوردند، امنيا گروه گروه هم یباق آورد، امنيا مرص شاه هك مهانطور

 .شد باز گرانيد یبرا راه. آورند یامن ميا گروه گروه ايدر دن هم ها یحيمس یباق ند،ك یم

بَْعُت ِملََّة آبائ«د. يشكانش را به رخ كايوسف ني حرضت و ريوسف گفت: من پي) ٣٨وسف/ي» ( یَو اتَّ

ه من پدر كرد كوسف خودش را مطرح يعقوب، حرضت يم، اسحاق، يست؟ ابراهيكپدرانم هستم. پدران من 

 سكهر: ديگو یم ،ندك یعبه مكه به يكنطور است. تيانش را شمرد. امام زمان هم مهكايدر پدر در پدر ن

 نديبب را یموس خواهد یم سكهر. نديبب مرا ند،يبب را نوح خواهد یم سكهر. نديبب مرا ند،يبب را آدم خواهد یم

 امام خواهد یس مكند. هريمرا بب ند،يبب را یعل. نديبب مرا ند،يبب را غمربيپ. نديبب مرا ند،يبب را یسيع. نديبب مرا

 مطرح را انشكاين هم زمان امام رد،ك مطرح را انشكاين وسفي هك ینقش مهان یعني. نديبب مرا ند،يبب را صادق

 .ندك یم

 یهم وقت یدند. حرضت مهديشكا دست از غذا يدند. يدند دست خودشان را بريه دكوسف را ي ها زن

 یزهايچ ی مهه و ها انحراف و ها تبكاز م یارينند، دست از بسيب یم را او عظمت و عزت مردم د،يآ یم

ردند. ك تعجب دند،يد را وسفي تا ردند،ك یم پوست نارنج چاقو با ها زن یوقت چطور. شندك یم یمصنوع

 .شوند یت زده مريدند، حيهم تا د یومت حرضت مهدكح

رت كنها هم خمالف دياز ا یليه خكشت دا یرأ ونيليم ازدهي صدر یبن. گرداند یشبه ورق را برم کي خدا

 وقت ربع، کي ونيليم ازدهي ند،ك صحبت نهايا با یكي یكي خواست یم یرت هبشتكبودند. اگر د یهبشت
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 کيو هفتاد و دو تن  یهبشت رتكد شهادت و یمجهور حزب انفجار با اما شود؟ یم سال چند دينيبب خواست، یم

 است؟ یسكصدر چه  یه بنكباره مهه متوجه شدند 

 رو و ريز را زيچ مهه شبه کي اندازد،يب راه را زمان امام ارك خواهد یم یم خداوند وقتيدار ثيحد

 مهه نيا با ديايب زمان امام حاال هك ستين نطوريا) ٤٢ص/١٣ج/بحاراالنوار( »َلةيلَ  یفِ  َأْمَرهُ  اهللاَُّ ْصلُِح ي«. ندك یم

 اهللاَُّ ْصِلُح ي« است، ثيحد ند؟ك یم چه ها مهه طاغوت نياند؟ با ك یم چه نيمنافق مهه نيا با. ندك یم چه فارك

 و ماه و هفته هر خرند، یم هك هيجهاز افراد یبعض. ندك یم درست را او ارك شبه کي خدا یعني »َلةيلَ  یفِ  َأْمَرهُ 

ه كند هست يیها آدم یول. ندك یم مجع هيزيجه سال ستيب سال، یس. خرند یم دخرتشان یبرا یزيچ کي سال

 یا هريزنج فروشگاه. خرند یم ساعته دو آهنا است، دهيخر سالهكي خانم نيا هرچه روند، یساعت بازار م ود

 …دارد ميتصم و دارد پول هك یسك آن. آورند یم وانت کي با و خرند یم ساعته دو را جهاز مهه و روند یم

 :یومت جهانكح يیبرپا یانات براكار گرفتن مهه اميدر اخت -  ٦

) ٥٤/وسفي( »نيٌ َأم نيٌ كمَ  نايَلدَ  ْومَ يالْ  کإِنَّ «. ميداد اناتكام او به ما: ديگو یوسف ميراجع به  قرآن

 مسؤول. تو دست ديلك تو، دست ومتكح امروز از ،یردك ريتعب مرا خواب هك امروز از تو: مرصگفت پادشاه

 قرآن د؟يگو یرا گرفت. قرآن چه م ومتكح لك خواب ريتعب کي با حلظه کي در یعني. باش تو اقتصاد و گندم

 .گرفت خواهد را نيزم رهك اسالم) ٣٣/توبه( » لِّهك نِ يالدِّ  یَعلَ  ظِْهَرهُ يلِ «: ديگو یم هم یمهد حرضت به راجع

در فشار  یليه خكغمرب در ميه نازل شد. پكوسف در ميغمرب شد. داستان يپ یوسف سبب دلگرمي داستان

 حمارصه در. نگرفت متاس غمربيپ با یسك. بود یاجتامع حمارصه در خودش. ردندك ینجه مكارانش را شيبود. 

 خدا و ردندك وارد غمربيپ بر ها یسخت انواع هكم نيكمرش. ردك ینم فروش و ديخر غمربيپ با یسك. بود یاقتصاد

باالخره ما  یول بود، هم وسفي بر ها یسخت غمربيپ یعني چه؟ یعني نيا فرستاد، را وسفي سوره زمان آن در

 یوسف برايه قصه كنطور يغمرب آرامش بود. مهيپ یوسف برايقصه  یعنيم. يوسف را از چاه به جاه رساندي

 نطوريا شد، نطوريا م،ينك ینگاه م یما آرامش است. وقت یراهم ب یغمرب آرامش بود، داستان حرضت مهديپ

م. خدا يم. ما خدا داريم، ما امام زمان داريارد یول ما. ميدار صاحب ما: مييگو یم باالخره. شد نطوريا شد،

 َلنْ  وَ «. باشد ما دست ومتكح » ْستَْخِلَفنَُّهميلَ  …َن آَمنُوايَوَعَد اهللاَُّ الَّذ«به ما قول داده است. وعده داده است. 

) ١٢٢(نساء/» الً ياهللاَِّ ق ِمنَ  َأْصَدُق  َمنْ  وَ « داده قول خدا. ندك ینم وعد خلف خدا) ٤٧/حج( » َوْعَده اهللاَُّ  ِلَف خيْ 

 داستان بود، بخش ه آرامكم یفشارها یوسف برايه داستان كاز خدا راستگوتر است؟ مهانگونه  یسكچه 

 است. بخش آرام ارانشي یبرا هم یمهد حرضت
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 پادشاه خواب ريتعب. رساند ی مرياز زندان به مردم خ یچشم مردم نبود، در زندان بود ول یجلو وسفي

 برساند، در جامعه ريبخواهد خ یسكست يالزم ن یعنيرد. كان را در زندان ي خواب زندانريرد. تعبكان زند در را

 کي آقا: ديگو یم یران باشند، وليا ونريب نباشند، هم رانيا در است نكمم هستند يیها  برساند. آدمريد و خيايب

وسف از درون يه كنطور يد. مهيمن بساز اسم به امرستانيب و درمانگاه و مسجد کي. ديبساز من اسم به مدرسه

 ندارد یكيزيف حضور. رساند یم ريخ مردم به ابر پشت هم ¨ یمهد حرضت رساند، ی مريزندان به جامعه خ

 .هست اش یرسانريخ یول

شده  یدند گرسنه شدند و قحطيد یباالخره وقت یردند. ولك یلفتكوسف گردن ينسبت به  برادرها

عده هم نسبت به امام زمان گردن  کيند. يايوسف بيه نزد كرد كنها را وادار يا یسنگاز و گريو ن یاست، قحط

 :ديگو یم هست، شعر کي. ندك یم ميتسل را نهايا ازين و فشار اما نندك یم یلفتك

 اجياج است، احتياج است، احتياحت * * ند روبه مزاج *كان را ريش آنچه

ْق َعلَ «نها آمدند گفتند: يه اكشد  باعث ازين. رفتند یر بار نميوسف زي برادران ) به ٨٨وسف/ي» (نايَتَصدَّ

 ميتسل بعد یول نندك ینم قبول عده کي هم زمان امام. دهد یما صدقه بده. خدا صدقه دهندگان را جزا م

 .شوند یم

 ركف: ديگو یوسف ميز شد؟ قرآن آخر سوره يوسف عزياقتش است. چطور يوسف براساس لي عزت

 یكار و پاكوكيآدم ن کيوسف ي) ٨٤(انعام/» نيَ املُْْحِسن یَنْجزِ  کذلِ كَو «م. يوسف داديرا به  یزيچ یكال دينكن

ه از كست ينطور نياست. ا ورنطيم! امام زمان هم مهيردكوسف يوسف را يه داشت ما ك یاقتيه براساس لكبود 

وسف يانتخاب  یعني) ١٠٥اء/ي(انب» اِحلُونَ الصَّ  یِرُثها ِعبادِ يَأنَّ اْألَْرَض «س شوند. يخواب بلند شوند و رئ

ق يتوف کاقتش است. ماليت و ليهم براساس ظرف یومت حرضت مهدكاقتش بود. حيت و ليبراساس ظرف

 »مٌ يَعل«. شود مرصف هيرو یب گذارم ینم نم،ك یم حفظ را ها گندم نم» ظٌ يَحف یإِنِّ «ه گفت: كن بود يوسف اي

 ِممَّا«: ديگو یم خواب ريتعب در. نمك یبند هريج. نمك حفظ را ها دمگن چگونه هك هستم اگاه) ٥٥/وسفي(

َمن  .است علم هم زمان امام کمال. بود علم وسفي عزت کمال یعني) ٣٧/وسفي( » یَربِّ   یَعلَّ

 :¨درباره امام زمان  ݜسخنان امامان معصوم  -  ٧

 یلامتك یه امام ما هم نسبت به حرضت مهدازديردند. متام كوسف سجده يازده ستاره به يعامل خواب  در

 چند قرن قبل از ري) حرضت ام١١٥/ص٥١(بحاراالنوار/ج» تِهِ يُرؤْ  یَشْوقًا إِلَ « فرمود: نياملؤمنريدارند. مثالً ام

هستم. امام صادق فرمود:  یدن حرضت مهديد شقعا من »تِهِ يُرؤْ  یإِلَ  َشْوقاً «: ديگو یاست. م یحرضت مهد
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. بودم خادمش من) ١٤٨ص/٥١ج/بحاراالنوار( » َخلََدْمتُه« ردم،ك یم کرا در یمن اگر امام مهد» تُهُ كَلْو َأْدرَ «

 صادق امام. ندك ارك هيريخ مؤسسات در. ندك ارك هيمهد در. ندك ارك رانكمج مسجد در هك است انسان افتخار

ِة ريَ ا َأَبا اْبِن ِخ يَأْنَت  یبَِأبِ «ر عمر خادمش بودم. امام رضا فرمود: تا آخ» یاتِ ياَم َح يتُُه َخلََدْمتُُه أَ كَأْدرَ  وْ لَ  وَ «: فرمود

َماء  یشام! امام رضا به حرضت مهد یپدرم فدا یعني» َأْنَت  یبَِأبِ «)، ١١٠/ص٥١(بحاراالنوار/ج» اْإلِ

او سجده  ازده ستاره بهيوسف ي یه در ماجراكنطور يمه یعنيجعفر!  بن یموس یعني! تو یفدا پدرم: ديگو یم

 دارند. یكلامت مباركوسف يازده امام هم نسبت به حرضت يردند، ك

بت امام زمان يشود. غ یوسف زندانيخا باعث شد يوسف دست خودش نبود. هوس زليرفتن  یزندان

بت ياندازند. غيوسف را در زندان بيخا باعث شد يچون سوء قصد زل» بته منايو غ«ست. يهم دست خودش ن

را  ها یحيمس هم رفت،يپذ را ها ینعانكوسف هم يامام زمان هم به خاطر خودش نبود، به خاطر ما است. 

: نديگو یم. است مهه امام یعني. را غرب هم رد،يپذ یند، هم رشق را مكه ظهور كهم  یرفت. حرضت مهديپذ

 .شد متام وقت

 ديتوان یه مك یاركاست.  یمه شعبان شب مهميو سه شباهت به عقل ناقص ما آمده است. ن یس حدود

 ید: برادر من مهديبگذارد. نگو یمهد را اسمش دارد یپرس سكهر. باشد یمهد ها خانه مهه در -  ١ د،ينكب

 ونيزيتلو شام دارد، ونيزيتلو برادرت ؟یخواه یچال نمخيچال هم دارد. پس شام خيدارد. خوب برادرت 

 برادرم هكنيا باشد، حسن باشد، حممد ها خانه مهه باشد، یعل ها خانه مهه باشد، فاطمه ها خانه مهه ؟یخواه ینم

د. ما اگر يرا بده یسهم حرضت مهد -  ٢ن اسم است. يفاطمه دارد، ا دارد، یمهد خواهرم دارد، حسن

ه من از شام طلب دارم، مرتب كنيم. مثل ايرا نده نم، اما مال امام زماينكم، انواع خدمات هم بينك یچراغان

 را زمان امام سهم. دارد سهم زمان امام. بده مرا حقوق نبوس، مرا! ديببخش آقا: ميگو یم. یبوس یشام مرا م

 یسكم؟ آن يدار یردند چه فرقكرا غصب  که فدك يیم، با آهنايم. وگرنه اگر ما سهم امام زمان را ندهيد بدهيبا

 زهرا از او. ميردك یدزد هردو. ميده ینم را اش را خورده، سهم زهرا را نداده است. ما هم سهم بچه که فدك

ه قبولش كم يبده یسكفتند: سهم امام را به گ. ميبده را امام سهم. ردك یدزد یمهد حرضت از او رد،ك یدزد

 و یالزام. یا رفتهيرا پذ اوه از نظر علم و تقوا شام كاست  یسكد يدت بده. مرجع تقليم. به مرجع تقليدار

. داد ديبا را امام سهم. مريبگ نيا از را نميد خواهم یم من هك یردك انتخاب خودت. ستين یليحتم و یاجبار

 ما یزندگ. اوست دست ما یارهاك هفته هر ميبدان. ميبگذار امنيها بچه یرو یمهد اسم. داد ديبا را مخس

 راجع به امام زمان باشد. ابتك کي یا خانه هر در. باشد یمهدو یزندگ
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 را بحث شعبان مهين شب ها نندهيب چون. ميباش یمهد حرضت و اسالم یبازو ميتوان یم امنيها و بچه ما

  شام چشم دارم.نيند. من به آمي بگونيمن آم ین دعايبا توجه به ا خواهد یم دمل من نند،يب یم

ت كن مادر چقدر بريو پدرش و اجدادش و جدش زهرا و مادرش، ا یحرضت مهد یبه آبرو ايخدا

. شود امام مادر هك برسد يیجا به زينك از شود یم یعنيز بوده است. ينكدارد. شش نفر از امامان ما، مادرشان 

 کي ینيب یم وقتكي. باشد سانسيل فوق ديبا من زن. هستم سانسيل فوق من: نديگو یما م یاه جوان آنوقت

 باالست، شكمدر هك یزن و آورد یم شام یبرا خوب ی بچه چهار است، خوانده درس السك شش هك یزن

باشد بچه  خواسته خدا. است یسك چه دامن از خوب ی بچه ميدان ینم ما. باشد نداشته را ها بچه آن است نكمم

ز مادر امام زمان شد. پنج، شش نفر از امامان ينكزن  کيت اهللا ندارد. يرت و آكسانس و ديار به لكخوب بدهد، 

 من است، يیروستا شانيا آخر نه: مييگو یم. شود یم عارمان ها وقت یز بوده است. ما گاهينكما، مادرشان 

سانس است. ين ليسانس هستم و ايوم. من فوق لش یم بنز سوار من شود، یم پژو سوار شانيا. هستم یشهر

 سنشان هك ميدار دخرت ونيليم کي حدود: نديبگو ما به ديبا چرا د؟يزن یم ازدواج در هك ستيچ ها ن حرفيا

 راه ازدواج یبرا یهنضت کي دييايب شود، شاد یمهد حرضت ديخواه یم هم اگر است؟ سال یس یباال

 کيشده  رستد يیستادها. توانند ینم هم مردم. تواند ینم به خدا دولت. تواند ینم دولت واهللا. دياندازيب

. باشد داشته یهنضت کي ديبا ازدواج. شود ینم حل لكمش نهايا نند،ك یم هيجهاز و پرسها و دخرت به يیها کمك

د يازدواج با است، ريد يیدانشجو ازدواج. است ام دهيعق د،ينخند هم ديخواه یم یول. ديبخند یول ميگو یم

م: شغل ندارد، خانه ندارد، ييه بگوكخانه داشته باشد  کي یستانريه هر دبكست ين نيش ايباشد. معنا یستانريدب

ن است ك نشود، ممنياگر از راه حالل تأم یستانرين بچه دبيندارد. نداشته باشد. ا کندارد، مدر یرسباز

 پدرش ی خانه هم پرس باشد، پدرش ی شود.دخرت خانهن زنش يه اكد ينكرا عقد  یدخرت کيمنحرف شود. بابا 

 کمدر یباشد وقت یل زندگيكنند. تشيگر را حالل ببياز دارند، بروند مهديبه هم ن نهايا یوقت یمنته. باشد

 ستين مستقل یزندگ یمعن به ازدواج ست،ين نيا شيمعنا ازدواج. گرفت شغل و شد حل اش یگرفت، رسباز

 م،يا زده گرهست. ما ينطور نيار، اكان يپا یعنيت شده، يحقوق تثب یعني دربست، نيماش یعني دربست، خانه هك

. نمك یبازساز ديبا را ام خانه. نميبنش خودم خانه ديبا برگردم، اگر من: ديگو یم. برو هكم: مييگو یم هكنيا مثل

 ند،ك ید ميد بايور بانطيمه. شمكب گوسفند چهار یشب هر ديبا. نميبنش روز سه ديبا. نمك یزيآم رنگ ديبا

 در ما. ميستين احلج واجب: مييگو یم بعد مينك یم بند يیزهايچ به. ستمين احلج واجب من پس: ديگو یم

 عقد یمعن به ازدواج. مينك یچيق را ها نخ نيا ديبا شده بند ازدواج به یرسك حلاف نقدريا. ميردك ريگ ازدواج
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نها يم و عاشق شدم، ايخورد ید و بستنيابان و خندينام و خيس و کپار در. است قيحتق با یمنته است، حالل

ازدواج راه  یبرا یهنضت کيد يه؟ بخاطر امام زمان بايكه و پرس يكق دخرت ياست. با حتق یكپف یاه ازدواج

! بنده مثل شدند، داماد و عروس شانيها ه بچهك يیس وضعش خوب است، به خصوص آهناكم هرييايفتد. بيب

 یچهارم یبرا ردم؟ك یم چهردند. حاال اگر خدا چهار تا بچه به من داد، كاشتم، احلمدهللا شوهر د دخرت سه بنده

 داده، شوهر را شيدخرتها سكهر. است من ی بچه رانيا یها جوان از یكي نمك فرض. ردمك یم اقدام

را داماد  یسك کي یمهد حرضت عشق به. است داده او به بچه کي خدا ندك فرض رده،ك داماد را شيپرسها

 پرت حواسم ميدار سال یس یباال دخرت ونيليم کي خواندم، روزنامه در روزيد من. شود ید. واهللا به خدا مينك

 شش حاال. ميباش نطوريا ديبا چرا. ميدار سال یس یباال دخرت ونيليم کي! عجب: ميگو یم مرتب. شد

 شود؟ یخانه دربست نباشد، چه م رد،ك یزندگ شود یم اتاق کي شود؟ یم چه. نخورد هم به گلش بشقاب

ند رس سفره پدرش است. بروند كپدرش است، پرس هم ازدواج ن ی سفره رس باشد، نداشته هم شوهر دخرت

 نند.كافتند از حالل استفاده يهروقت خواستند به حرام ب یدرسشان را بخوانند. منته

 اتهكم و رمحة اهللا و بركيعل والسالم


