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 یهست یدر بقا ¨نقش امام زمان 

 ١٣٨۶/وريشهر/١پنجشنبه، 

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

 ديبا ما هم سال در شده، متولد آن در ¨ زمان امام هك یماه نند،يب یبحث را در ماه شعبان م ها نندهيب

 یقصور و ريتقص ببخشد، را ما خدا هك ميدواريام یمنته م،ينك صحبت یمهد حرضت به راجع ساهلا و ساهلا

 یمه يشعبان پخش شود چه بعد از ن یمه يم. حاال چه قبل از نيداشته باش ید بحثيماه شعبان را با یول بوده،

ه اگر حجت خدا كن مضمون است يا» لو ال احلجه َلَساَخِت اْألَْرُض «شعبان، موضوع بحثامن نقش امام است، 

 یثيحد کي اگر اند به ما گفته چون مينك ليحتل ميخواه یم را ثيحد نيا خورد، ی اهل خود را منينباشد، زم

ث را ين حديض قرآن بود، ايد، اما اگر ضد قرآن بود و نقيريوزن قرآن بود بپذ هم اگر د،ينك مرت قرآن با د،يديشن

 یقرآن بحث کي است، یزيچ چه ثيحد نيا یقرآن گاهيجا مينيبب ميخواه ید حرفها، ميبا یعنيوار بزن، يبه د

از  یليخن است كار شام است، مميت نسل در اختيد، و تربيهست یموزش پرورشآ مهه هم شام چون و است، یفن

 .دييبگو ديبتوان هم ها بچه یبرا هك ميگو یم یطور من یول د،ييبگو ها بچه یبرا دينتوان را ها قسمت

 ن شعر را بلد هستند،يا ها بچه

 یو به غفلت نخور یف آركبه  ی* تا تو نان * ارند *كدر  کد و فليو باد و مه و خورش ابرو

اد است، در قرآن يم زكل یلمه كن شعر از قرآن گرفته شده است، چون در قرآن يقرآن است، ا یه ين آيا 

َر لَ » «مْ كَخَلَق لَ «م، يدار یم تا بخواكل یلمه ك  است، ابرو و باد و مه نيمه» مْ كَخَلَق لَ «، »مْ كَمطاع لَ » «مْ كَسخَّ

ا فِ كلَ  َق َخلَ «ده است. يآفر ما یبرا را یهست خداوند یعني. …و عا گفته ي) مج٢٩(بقره/» عاً ياألَْرِض َمجِ  یم مَّ

ه كنيل ايما است، به دل ی برانيزم یده هايده شده است، پس متام آفريشام آفر ی است برانيآنچه در زم یعني

ا مكلَ  َخَلَق « د،يفرما یقرآن م  .ندك ینم ند،ك یم، برش گناه ميتسين اركگنه اي مياركگنه ما »عاً يَمجِ  األَْرضِ  یفِ  مَّ

 :ايدر دن یاهل یفرهايكگناه و ظلم، عامل  -  ١

 »اهللاُ َؤاِخذُ ي َلوْ « ديفرما یم قرآن نم،ك ستين را مهه ديبا من ،ینك یم گناه هك حاال ديگو یم قرآن

 مؤاخذه باشد خواسته خدا اگر ند،ك مؤاخذه خدا اگر) ٦١/نحل( »اهللاُ َؤاِخذُ ي َلوْ « اگر، یعني لو) ٦١/نحل(

 د،يگو یه انجام داده اند، بظلمهم مك یلعم هب ندك مؤاخذه را ناس خدا اگر را، ناس اهللا خداوند اگر ند،ك

ا بُِظْلِمِهم«  دريبگ مچ گناهشان خاطر به را مردم باشد خواسته خدا اگر یعني) ٦١/نحل( »َدآبَّةٍ  ِمن َهايَعلَ  کَترَ  مَّ



)٢( 

 مچ بخواهد اگر گناهش خاطر به برش و ام دهيآفر شام یبرا را مهه من چون شود، نابود ديبا است، جنبنده چه هر

 نيا است، آن در یزيچ کي است دايپ ند،ك یده و ما را نابود نميه خدا آفركن يند، اكد مهه را نابود يد باريگب

 یطوفان هم موج م،ينك یم شنا ايدر در خوديب م،يستين بلد شنا ما هك نيا گناه، موج ندك غرق را ما ديبا موج

 .ميشو ینم غرق چرا ميشو غرق ديبا است

 :یا در حفظ هستيا و اولينقش انب -  ٢

َهبُمْ يلِ  اهللاُ انَ ك َوَما« هك ديفرما یم قرآن  َوَأنَت « هكنيا یبرا چرا ند،ك ینم عذاب را مردم خدا یعني »َعذِّ

ا مكلَ  َخَلَق « شده، دهيآفر برش یبرا یهست ـ١ نمك یم راركت ،یهست مردم نيب در تو چون) ٣٣/انفال( »ِهمْ يفِ   مَّ

عبادت  یبرش است، برش هم برا ی است برانيآنچه در زم یمهه  یعنيعا ي) مج٢٩بقره/( »عاً يَمجِ  األَْرضِ  یفِ 

نَس «ده شده است، يآفر نَّ َواْإلِ ه بنده كنيا یده شده ما هم برايما آفر یبرا ی) هست٥٦ات/ي(ذار» َوَما َخَلْقُت اْجلِ

مهه را  دريبگطر گناهانتان مچ خا به دريبگ مچ بخواهد خدا اگر ديگو یم، قرآن ميده شده ايم آفريخدا باش ی

 »ِهمْ يفِ  َوَأنَت « ديگو یم ند؟ك ینم نابود چرا ند،ك یم نابود را مهه خدا مينك یم گناه چون ما پس ند،ك ینابود م

 باعث خدا یول شخص کي وجود یعني ،یهست مردم در غمربيپ تو چون ندك ینم عذاب خدا) ٣٣/انفال(

) ٣٣(انفال/» ِهمْ يَوَأنَت فِ «ارشان نداشته باشد، ك دخداون نندك یف مخال مردم هكنيا با خداوند، هك شود یم

 وَ  اْهلَمَّ  نَفُِّس ي مْ كبِ « ه،ك ميدار یموارد در نه مييگو یغمرب است، ميشخص پ ید و انت برايين است شام بگوكمم

َّ  ِشُف كي خدا  یبه عنوان ول ربغمين شخص پيا یعني) ٦١٥ص/٢ج/هيالفق( »تِمُ خيْ  مْ كبِ  وَ  اهللاُ َفتََح  مْ كبِ « »الرضُّ

به اهل  یالله ین مقام وليه اكست، مقام نبوت و مقام رسالت است ياو مهم ن یاست، پوست و گوشت شخص

 نياملؤمنريام یبرا را مهه م،ييگو یغمرب ميپ یه ما براك یم، صفاتيارت جامعه داريده است. در زيت او هم رسيب

 یغمرب وحيه به پكفرق است و آن است  کيم، فقط يهست لهم قائ یحرضت مهد یبرا را مهه م،يهست قائل هم

 طالب یاب بن یعل به غمربيپ یوسن عهيش ی گفته به »یَبْعدِ  یَنبِ  َال  َأنَّهُ « شود، ینم یوح غمربيپ ريغ به شد یم

 )٢٥ص/٨ج/یافكال( »یَبْعدِ  یَنبِ  َال  َأنَّهُ « یدار تو را من مقامات ی مهه: گفت

 :حضور حرضت لوط، مانع نزول عذاب -  ٣

 و ريز را لوط قوم ديبرو گفت ها ا قبل هم بوده است. خدا به فرشتهيانب ین برايست، اياسالم ن یبرا نيا

 »ُلوًطا َهايفِ  إِنَّ « م،ينك رو و ريز را نجايا ايخدا گفتند است آنجا هم لوط حرضت دنديد آمدند ها فرشته د،ينك رو

نجا است، فرمود: يبه نام حرضت لوط ا یغمربيپ» وًطالُ  َهايفِ  إِنَّ « خواندم، هك است قرآن ی هيآ) ٣٢/بوتكعن(

 رفت یوقت برو م،يگو یم او به است نجايا غمربيپ دانم ی) من م٣٢بوت/ك(عن» َهايَنْحُن َأْعَلُم بَِمن فِ «خدا فرمود 



)٣( 

 گبزر است ينيپا تا: گفت دزدند، یم چطور را یبزگ نيا به اميهواپ گفت یم یسك د،ينك رو و ريز را شهر شام

 خدا یول هك يیجا دانند یم هم ها فرشته یعني. دزدند یم شد کوچك برود آسامن به گذارند یم دزدند، یمن

 شهرشان ديبرو مفسدند، هستند، اركتيجنا لوط قوم گفت ها فرشته به خدا یوقت. شود نازل عذاب دينبا است،

نجا شهر را چگونه يا ما ايگفتند خدا است لوط حرضت نام به یغمربيپ دنديد آمدند ها فرشته د،ينك رو و ريز را

 است غمربيپ آنجا دانم یمن م» َهايَنْحُن َأْعَلُم بَِمن فِ «گفت بله » َها ُلوًطايإِنَّ فِ «غمرب آنجا است، يم پينكر و رو يز

نطقه م توق آن رفت یوقت برو، و شو بلند مييگو یم) ٨١/هود( »کبَِأْهلِ  َفأَْرسِ « مييگو یم او به مييگو یم یمنته

 .شود یم رو و ريز شود یم یخدا خال یاز ول

ح بِسمِ « محِن الرَّ  »مِ ياهللاِ الرَّ

 النَّاَس َؤاِخُذ اهللاُ يَوَلْو «ست ياتش قابل حتمل نين جناين برش با ايخدا نباشد، ا ی: اگر وجود ولسؤال

ا َترَ  ه كنم به حضور شام كرار شده است، عرض كهم ته چند بار ين آي) ا٦١(نحل/» َها ِمن َدآبَّةٍ يَعلَ  کبُِظْلِمِهم مَّ

 اُدواْ ك َوإِن« است، نيا اش هيآ د،يشو یرو و رو مينباشد، ز هخدا در منطق یه اگر ولكم يگر داريد یه ايآ

ونَ يلَ   غمربيپ: ديگو یم غمربيپ به نند،ك ديتبع منطقه از را تو خواهند یم نهايا) ٧٦/ارساء( »األَْرضِ  ِمنَ  کْستَِفزُّ

» الً يإِالَّ َقلِ  کِخالفَ  ْلبَثُونَ ي الَّ  إًِذا« ینباش هكم در تو اگر نند،ك ونريب هكم از را تو اند م گرفتهي تصمنيكرشم

 محله عبهك به بار دو م،يگو یم شام به یزيچ کي شود، یر و رو ميه هم زكم یه نباشك) اگر تو در م٧٦(ارساء/

رد، كبار غضب نكيرد، كبار غضب كيد، سؤال: چرا خدا ركن غضب خدا باركي رد،ك غضب خدا باركي شد،

شور كه من در ك یعبه اكه دور كم یعبه ساخت به مردم گفت به جاك دششور خوكبود در  یبار ابره پادشاهكي

 حمل را من عبهك هك حاال گفت شد یعصبان شد، يیاعتنا یب شد، جسارت اش عبهكد، به ينكساختم طواف 

 قرآن ند،ك خراب را عبهك آمد داد ليكتش یسوار ليف لشگر. نمك یشام را خراب م ی عبهك هم من ديا نگذاشته

ْ « هك ديگو یم  است، فحش نيا ل،يف اصحاب ديگو یم هك نيا) ١/ليف( »لِ ياْلفِ  بَِأْصَحاِب  کَربُّ  َفَعَل  َف يك َترَ  َأَمل

الطالب  یبن اب یصحاب؟ علا اهللا، رسول اصحاب ديبگو آدم هكنيا عوض االغ، اصحاب نديبگو هكنيا مثل

 هك ینيب ینم ايآ شود، وانيح اصحاب جزء هك ندك سقوط نقدريا تواند یم انسان یعني ل،يف اصحاب ديگو یم

 »لٍ يِسجِّ  مِّن بِِحَجاَرةٍ  ِهميَتْرمِ « نند،ك خراب را عبهك آمدند هك يیها سوار ليف رد،ك چه ليف اصحاب به خدا

 رس به یوقت ديگو یم قرآن دانم یداشته، نم ین چه مواد امتيل حاال ايسجّ  از کوچك سنگ حجاره به) ٤/ليف(

اه خورده شده كل شده خورده شده كا یعنيول كاه مأك یعني) ٥ل/ي(ف» َعْصٍف ك َفَجَعَلُهمْ « خورد، یم آهنا

 شد، یم پودر خورد یم سك هر مخ به تر کوچك نخود از بود بزرگرت عدس از زهير سنگ نيا پِِهن، شود یم



)٤( 

 :عبهكب يه و ختركد به شهر ميزيمحله  -  ٤

أْ كَفَجَعَلُهْم «نند، خداوند كعبه كه سوء قصد به ك یسانكسؤال است  کي نجايا ) ٥ل/ي(ف» ولٍ كَعْصٍف مَّ

ه خواست كرد، چطور اَبَره كرد چرا خدا غضب نكق خراب يعبه را با منجلكد يزيسؤال، سؤال دوم  کين يا

هم نشد، چرا خدا آنجا  یو طور درد و خراب هم شكعبه را خراب كد يزيد اّما ند نابود شكعبه را خراب ك

ه ضد امام كعبه كرفته بود داخل  یسكه كنيرد، به خاطر اكه خدا غضب نكه كرد. آنجا كد را نابود نيزير كلش

ه كود ب ݠ نيامام حس یكيه اعدعا داشت به نا حق، كد بود يزي یكيبود چون در آن زمان سه نفر بودند، 

 آن من، ،نيحس نه ديزي نه: گفت ی هم اعدعا داشت، مريابن ذب بود، ريهم ابن ذب یكياعدعا داشت به حق، 

 عبهك شدكب را خود دشمن هكنيا یبرا ديزي شد، پنهان عبهك در رفت ريذب ابن گشت، یم ريذب ابن دنبال ديزي وقت

. ستينعبه، كگر يعبه هم دك در آن پنهان شود آن ريذب ابن هك یعبهاك امام شد، خراب عبهك بست، قيمنجل به را

ه ضد كنطور ي مهري، چون ابن ذبريه پناه گاه ابن ذبك یعبه اكعبه است. كدر آن متولد شود، آن  یه علك یعبه اك

َال «ست. ين یعبه هم خراب شود طوركعبه هم باشد، ك هم بود، دشمن امام اگر در نيد بود ضد امام حسيزي

 ،یردكعبه قسم، چون تو در آن حلول كن ي) به ا١و٢(بلد/ »َلدِ ا اْلبََلِد َوَأنَت ِحلٌّ ِهبََذا اْلبَ أُْقِسُم ِهبَذَ 

 :نياهل زم ینقش امام غائب در بقا -  ٥

 یوهها چه اثركد ييدارد، وجود او باعث، شام نگو یتيند امام زمان غائب است چه خاصينگو یگاه

ِ « نبود وههاك اگر و ميا داده قرار را ها وهك ما: ديگو یدارد، قرآن م  را شام دائامً  نيزم) ١٥/نحل( »مْ كبِ  دَ يَمت

ه كوه است كن يلرزش است، ا الح در شهيمه نيزم پوست هك است یطور نيزم درون یگداختگ. جنباند یم

ه درد چ به تو دينگو نزند، باليوال و فوتبال اش ن است با بچهك مرد ممرين پوسته را نگه داشته است، پدر پيا

 هك نيمه نند،ك یم تو به بد نگاه هزار هرزه یها جوان نباشد، تو رس یباال پدر ی هيسا اگر اصالً  یخور یم

 کيام جنگ يوقتها ا ین مهم است، گاهيه اش، ايشام، اصالً سا یبرا اش هيسا یدار مادر و پدر تو بفهمند

ن علام ياز ا ی، بعضی، صدوقیة اهللا ارشفي، آیمدن اهللا ةيآ حمراب، ديشه اهللا ةيآ مثل رفت یاز علام م یمردريپ

 توانست، یم هن بزند یچيآرپ توانست ینم نيا ها، رزمنده داخل رفت یبا لباس رزم م ینيكة اهللا مشيب، آيدستغ

 جبهه، در یارشف اهللا ةيآ وجود نيمه یول روزانه، شبانه، رزم باشد، داشته را یجيبس یها رزمنده یتهاكحر آن

 صورت نيا ريغ در بزنم، مثال جمبورم آموزش در خواهم یم معذرت زمان امام از من رد،ك یا شارژ مر نفر هزرا

ه ي مرد در جبهه تشبريرا به پ یه حرضت مهدكنم، ك یواهخ عذر یمهد حرضت از ديبا زدم هك يیها مثل متام

ست من از ين ین حرضت مهدشأ در ها هيتشب یم به مزرعه، مهه ينكه يناس، تشبكم به نخ اسينكه يم، تشبينك



)٥( 

َب ي أَن يیْستَحْ ي الَ  اهللاَ إِنَّ « آموزش در آدم هك گفت ،یمنته خواهم یشان معذرت ميا ا َمثَالً  ْرضِ َفَام  َضةً َبُعو مَّ

 .بفهمد هك است نيا اصل م،يخواه ی) در آموزش ما م٢٦(بقره/» َفْوَقَها

 نين مضمون، اگر حجت نباشد زميم به ايدار یثيدست. حيون آمدند، بحث چيتلوز یر پايه دك یونيآقا

 اديز قرآن در مكل ی لمهك خداوند هك است نيا انشيب م،ييبگو نو نسل یبرا را نيا یانيب چه با بلعد، یمردم را م

ده يبرش آفر یرا خدا برا یهست یعني تاس ديخورش و مه و باد و ابر شعر مهان مكل م،كل ی ترمجه است، آورده

 یباق یزي چنيزم یند روكن عبادت خارج شود و ظلم يده، اگر برش از ايعبادت آفر یا هم برااست، برش ر

 ندارد، یوجود ی فلسفه نباشد او اگر است ما یبرا مهه چون ندارد، گريد یوجود ی فلسفه چون ماند ینم

ه كقتصاد است، شام ا ما بحث آقا گفت دانشگاه استاد به بود، نشسته فلسفه السك رس بود رفته یسك نديگو یم

 ن،ك خاموش را المپ ميشنو یم را شام یها حرف ما باشد، روشن المپ هك دارد یليدل چه دينك یصحبت م

 رد،ك خاموش را برق باشد: گفت ردك نگاه شاگرد به یمقدار استاد ست،ين يیجو رصفه است اقتصاد ضد نيا

 ام دهيپوش لباس من گفت چرا؟ گفتند آورد، یم خود را در یدند شاگرد لباسهايبرق خاموش شد، د هك نطوريمه

 ميها لباس ليدل چه به ند،يب ینم را من یسك است، یكيتار نميب یم یوقت هكنيا خاطر به دارد، کاصطحال

، یتو درس بخوان ستين الزم ،یهست اقتصاد پروفسور تو برو و شو بلد گفت استاد باشد، داشته کاصطحال

ابر و باد و مه » مْ كَخَلَق لَ «ست؟ برش است، يل وجود چيده، دليچه آفر یبرا یبرش، هست یوجود یفلسفه 

عبادت،  یبرا» عبُدونَ يلِ « یم؟ ما برايچه هست یما است ما برا یبرا یبرش است، پس هست ید برايخورش

ار است، خدمت به كاست، مطالعه است،  زه رنگ خدا داشته باشد، نامك یاركست؟ عبادت هر يعبادت چ

، مهرس یخدا باشد عبادت است. شوهر دار یه براك یاركنها جزء عبادت است، هر يا یت، مهه جامعه اس

ت تو خدا باشد عبادت است. پس يه نك یارك، هر یق داري، رفیه داري، مهسای، خانه داری، بچه داریدار

د، حاال اگر باش داشته یااله رنگ ها ارك یعنيعبادت  یمعنا ،عبادت است یبرش است، برش برا یبرا یهست

رد، كرد، ظلم كم، اّما برش چون آزاد بود عبادت نيديعبادت آفر یم و برش را برايديبرش آفر یرا برا یهست

 عبادت نيا اگر است، عبادت یبرا یهست چون ست،ين ازين برش نيا وجود گريد رد،ك ظلم اگر خوب د،يگو یم

 مجع را سفره خورد یمهامن غذا بخورد، اگر غذا نم هكنيا یبرا ميا ردهك پهن را سفره م،يدار یم بر خوب ردكن

 ـ ١: سؤال چ،يبپ هم در ردند،ك ظلم مردم اگر عبادت، یبرا م،يردك خلق م،يردك پهن را یهست نيا اگر. مينك

 یا هيآ هكنيا خاطر به مييگو یم ده،ركن مجع را سفره هم خدا ـ ٣ مينك یم هم ظلم ـ ٢ مينك ینم عبادت هك ما

َهبُْم َوَأنَت فِ ي لِ اَن اهللاُكَما «ه، كنيبه خاطر ا ميدار گريد ) به خاطر وجود تو سفره باز است، ٣٣(انفال/» ِهمْ يَعذِّ



)٦( 

 و نشسته ،یحساب آدم کي اما نند،ك یم نفله هم یگاه و روند یم و خورند یوقتها رس سفره مهه غذا م یگاه

 مجع را سفره غذا آن خاطر به خورد، یذا مغ یآدم حساب کيه كنياست صاحب خانه، به خاطر ا اغذ مشغول

 نفر کي خاطر به ند،ك یم عبادت مسجد در خدا مرد نفر کي رفتند، مهه ند،يب یم مسجد خادم یگاه. ندك ینم

آدم در آنجا شنا  کي هكنيا خاطر به اّما است، شده متام استخر سانس ند،ك ینم خاموش را مسجد یها المپ

 غمرب،يپ وجود تو، وجود خاطر به یعني »ِهمْ يفِ  َوَأنَت « باشد آنجا آدم کي. دارند یم نگه باز را استخر ندك یم

 .دارند تيب اهل را غمربيپ امالتك متام یعني. است غمربيپ وجود مهان تيب اهل وجود چطور، تيب اهل وجود

 :نيزم یه بقاي، ما¨نامز و عبادت امام زمان  -  ٦

ُس اْهلَمَّ يْم كبِ «ه كم يارت جامعه داريدر ز چون ، یان هستيپا یآغاز هست»  تِمخيْ ْم كبِ » «ْم َفتََح اهللاُكبِ » «نَفِّ

شان يا یـ دعا ٢شان يـ وجود ا ١ست، يد، نقش امام زمان چيدار یديلكد، شام نقش يشام هست ید هستيلك یعني

َالمُ « مييگو یم مينك یه سالم مكما به امام  ارد،د يیعبادت ها یشان، حرضت مهديـ عبادت ا ٣  نيَ حِ  کيَعلَ  السَّ

َالمُ « م،يخوان یم نامز هك یوقت تو بر سالم جان یمهد »یُتَصلِّ   هك يیها وعكر با تو بر سالم » عكَترْ  نيَ حِ  کيَعلَ  السَّ

َالمُ « ،یدار ن نامز يد، ايا خوانده عمرتان در حال با نامز عتكر کي شام یعباس حرضت »َتْسُجدُ  نيَ حِ  کيَعلَ  السَّ

 نند،ك یزان مينه آوينار آك یسكتا یه شوفرهاكاست  يیها یكيما ارزش دارد، آب ندارد مثل انگور پالست یها

 و ابر مييبگو وقت آن است، یكيپالست ی وهيم قلب حضور بدون نامز ندارد، آب است انگور ی الشه اش الشه

، پس یكيعبادت، و عبادت او هم انگور پالست یهم برا انسان انسان، یبرا ارندك در کفل و ديخورش مه و باد

 کي ند،ك یرا م یارك نيچن کيم يكح ی، اصالً خدایكيانگور پالست یبرا کد و فليابر و باد و مه خورش

رب كا هللا او نارك یهست ربكا اهللا ديگو یم یوقت عبادتش هك خدا یول آن و است مهم زيچ آن باشد، ديبا یزيچ

 خدا ركذ او با هم ها وهك گفت، یم خدا ركذ داوود حرضت یوقت هك رفت ادمي اش هيآ» هدسبح معي«ند، يبگو

 گوش یمنته نديگو یم اهللا سبحان هم االن گفتند، یم اهللا سبحان امربيپ دست در هم ها زهير سنگ. گفتند یم

د يه باشد. باخاطر آن جوهر ارزش داشت به یهست هك باشد داشته یجوهر کي یهست نيا ديبا بشنود، ستين

 برق جاده کي یگاه خاطر، به باشد روشن ها ن چراغيه ارزش داشته باشد، اكدر مسجد نامز بخواند  یسك

 اميهواپ در ند،يبنش اميهواپ کي است روشن المپ مهه نيا فرودگاه نيا در صبح تا است نكمم نندك یم یشك

 کي ارزد، یت مين شخصيفرود آمدن ا یفرودگاه روشن باشد برا نيا عمرم طول در اگر هك است یتيشخص

 باشد، یهست نيا در ديبا یسك
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 :ما عبادات در اريبس یها خلل و ها نقص -  ٧

 ارشانك متام هك آهنا چ،يه هك خوانند یه نامز نمكخودمان، آهنا  ین صورت خودمان هم به نمره ي اريغ در

 ین و انقالب و تقويت و ديغمرب و اهل بيپ و قرآن طرفدار و ميهست مسلامن هك ما تازه چ،يه هك است خالف

ما در » یان حماسنه مساوكمن  یاهل« ديگو یدر مناجاتش م ݠ نياست، امام حس یكيما انگور پالست ینامزها

 تياذ را ام خانواده نم،ك یم تياذ را پاسدارم دهم یم یافطار یاست، بنده وقت یست بديامن بيخوب ها

 نمك یم مرصف اديز آب است، کيتراف وچهك در نم،ك یم تياذ را ام هي، مهسانمك یم تياذ را ميها بچه نم،ك یم

 یال البه مينيب یم، مينكه مستحب است فوت ك ی افطارنياگر مه یعني شود، یم ارصاف ميپز یم اديز یغذا

اه ر است، گناه کي) یآزار مردم( بلندگو است، گناه کي طبلش مينك یم یعزادار شد، دايپ گناه ستيب یافطار

 است، گناه کي مداح یشعرها است، گناه کي بندان راه م،يبند یم را اباهنايخ ميزن ینه ميبندان است س

 آن ینيبنش ليحتل به یباش خواسته اگر یعني ها، مداح از یبعض یها شعر ها یاز منرب یاساس بعض یب یحرفها

 السك به یگاه است، یاديز ضعف نقاط ما یعزادار م،ينك یم نگاه آن به عبادت عنوان به ما هك یعزادار

است، شوهر مان بلند  هنخورد صبحانه ندارد، ريش شود یم بلند بچه تيمهدو السك نيمه م،يرو یم یمذهب

 خودم نظر به نم،ك یم صحبت نجايا هك بنده نيمه الس،ك نيمه است نكمم وقت کي خانه، یها برنامه شود، یم

 صديس و ارديمل کي ،یردك نيچن نيا خوديب تو ند،ريبگ مچ من از است نكمم امتيق روز اما نم،ك یم عبادت

اد يشور را كگر بودند، تو اگر زبان آن يشور دك کي ونيمل پنجاه و ارديمل کي شور،ك کي منحرف ونيمل

 ونيتلوز به چرا ،ینك تيهدا آنجا را منحرف وهنايمل بود نكمم یردك یم هجرت سال ده ،یرفت یم یگرفت یم

 ونيزيتلو در یخوان یم هك ثيحد تو، حال به خوشا نديگو یم خورند، یم قبطه من به ها یليخ تازه م،يآمد

 ميدار آدم نقدريا ست،يچ ات فهيوظ االن ديگو یم خدا ند،ك ین گونه مرت نميه اكخدا  د،نده یم گوش ها ونيمل

 شام آقا مييگو یم او به ستين اركبده گوشش اصالً  يیگو یم اتكز یبرا چه هر تپد، یم دلش حج یبرا هك

 کياست،  اخرم و شمشك و گندم ی منطقه شام ی منطقه م،ييگو یم بله، ديگو یم ه،كم یا رفته بار چند

 و است بورس در نقدريا آن حج هك است ینيد چه نيا مييگو یم نه، ديگو یم یرده اكات كز یبرا یسخنران

 است. بيغر نقدريا اتشكز

امن ين عبادت هايه از ما رفع عذاب شود، چون ما با اكوجودش باعث شود  یوجود حرضت مهد ايخدا

 مثل مينك یم جلن یگاه مينك یحت ميه نصكما آنجا » یاوحماسنه مس«چ، يگر هيه دكامن يها یتيت است، خيخ

 خواهش آقا ديگو ی. مدينك مراعات را نظاقت سد،يبنو ديسف واريد به و دارد بر را ابانيخ جلن هك يیها آدم
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 ردك بلند را او افهيق بد اريبس آدم کي ردك یم هيگر بچه کي. است یارك سافتك تو ردنك حتينص نم،ك یم

 آرام بچه نيزم بگذار نمك یم خواهش است، وحشت اسباب تو جان اصالً  گفت زد، یغ مي جشرتيب جان: گفت

 یهست نيا در. ندك یم وحشت طرف جان مييگو یم هك یوقت. است یبد ما یها یخوب وقتها یگاه شود، یم

د، چه باش مكل او عشق به ها مكل مكل »مكل خلق« باشد، داشته ارزش آن خاطر به یهست هك است، یزيچ چه

 احلجه ال لو« هستند، وهيم آن عشق به خورند یه آب مكهرزه  یعلفها یه مهه كن باغ است، يدر ا یدرخت

ش، يدها، عاشقان، عارف هايشرت، و ما را از مريمان را نسبت به آقا امام زمان ب معرفت ايخدا »اْألَْرُض  َلَساَخِت 

معرفت ما نسبت به آقا معرفت ما مودت ما اطاعت ما او قرار بده، روز به روز بر  یاران واقعيش، يخادم ها

د يهوس، مرجع تقل یبه عادل يه من غائب هستم دست تان را در دست فقك یفزا، آقا فرمود زمانينسبت به آقا ب

بت يه ما در زمان غك یتيو هوس هم نداشته باشد، مأمور یجمتهد باشد، اسامل شناس در حد اعال عادل، هو

 ور نقدريا نهايا به نمك ی، خواهش میو خود ساز ک و سلوريس ین راه هاياجع است، ااز مر یوريم پيدار

 یصوف ميدان نم هك خواند، یم را عارف فالن کسلو و ريس تابك رفته ميدار ديتقل مرجع مهه نيا ما د،ينرو

ه است، ردك یقاط را شيها قهيسل دارد یا قهيسل چه ِج،ك صاِف، است، یسن است، عهيش است، یخيش است،

هم غائب هستند  یم وقتيت داريم، اهل بيم، قرآن داريدار یست. ما مهديبند ن يینها به جاياز ا یاريبس یپا

 منحرف ها کسلو و ريس نيا با را مردم طاقچه، ديبگذار و ديس ببو را ها ک و سلورين سيم. ايد داريمرجع تقل

از  ک و سلوريت، نه سيل و مرجعيمك یق دعايرط از کسلو و ريس یمنته دارم قبول را کسلو و ريس د،ينكن

 گر.يد یق جايطر

 اتهكم و رمحة اهللا و بركيعل والسالم


