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 منتظران ینقش انتظار در زندگ

 ٢١/١/١٣٩٧پخش:  خيتار

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

. موضوع بحث ما شود ی، روز بعد از تولد امام زمان ظاهراً پخش م٩٧سال  ه،يشعبان اميدر ا بحث

منتظر  شود یم کي. آدم هوا كه تارديايخودش ب ميكه صرب كن ستين نيا شيانتظار است. اول انتظار معنا

. ميكن یم وشنر یچراغ ايالمپ  کي ميشو یخودمان هم بلند م م،ينينش ینم یكيتار یهست، ول ديخورش

ما  شود ی. هوا كه رسد ممينيبنش یكيكه در تار ستين نيا شيمعنا ديانتظار خورش د،يايب ديخورش ميستمنتظر ه

. پس ميگذار یشوفاژ م ،یبخار ،یكرس کي. ميلرز كن مينينش یهوا برطرف شود اما نم یرسد ميمنتظر هست

 مسأله است. کي ني. استين یكاريب شيحرف اول ماست كه انتظار امام زمان معنا نيا

 :انتظار عمل است، نه حالت -  ١

عمل انتظار  نيهبرت» افضل االعامل انتظار الفرج« ميدار تيدوم انتظار عمل است چون در روا مسأله

حالت  ني. اديايب یكه نشسته و نگاهش به در است و كس یحالت، مثل كس یعني: انتظار ميياست. اگر ما بگو

عامل باشد.  نيهبرت ديبامنتظر هم  داستيعمل است، پس پ ني: انتظار هبرتديگو یم ی. وقتستياست، عمل ن

 خالصه عمل است. یعنيعمل كننده باشد.  نيهبرت ديعمل است پس منتظر هم با نيانتظار هبرت

 یتابلو خوب است برا نينوشتم كه ا نجايا يیتابلو کيما انتظار را معنا كرده است. من  یبرا اتيروا

 داياست كه پ یخوب امنهيدرست كنند. كلامت حك نياز ا یبنر کيارند، امكانات دارند، الاقل كه هنر د یافراد

: دوچرخه ديگو یاست. بچه م كردهانسان كامل خواه است. خدا انسان را كامل خواه درست  نكهيا یكيكردم. 

 ني. بزرگ شد ماشخواهد یكاملش به دوچرخه است. بزرگ شد موتور م كند یفكر م یعني. خواهم یم

 ،یمقام برتر کيبرود  خواهد یدر انسان هست كه انسان م زهيغر ني. اخواهد یم اميبزرگ شد هواپ خواهد، یم

 هست، پس انسان كامل خواه است. یدر وجود هر انسان نيا ،یو ماندگارتر یتر و حمكم یباتريز ،یهبرت زيچ

 یكياول انتظار، روز تار ک،ي نيانتظار است. ا ] موضوعسدينو یختته م ی[پا مياهللا الرمحن الرح بسم

من وضع موجود را  یعني. انسان كامل طلب است. انتظار ستي. انتظار گرما، رسما نشستن نستينشستن ن

. اما من منتظر ندك یاست حكومت م یجمتهد عادل هيفق تيبه وضع موجود، وال ستميقبول ندارم. قانع ن

 کيدر  يیجا کي. اگر اورديب نيعدالت را در كره زم ديايهستم كه او امام معصوم باشد و ب یحرضت مهد
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امام زمان(ع)  خواهد یكه م ی. اصالً كسميفكر كن ی. جهانكند یمرا قانع نم نيمنطقه عدالت برقرار شد، ا

 یمنتظر امام جهانباشد. چون  یهم آدم جهان دشخو ديحاكم كند، پس با ايظهور كند و عدالت را در كل دن

كه در خودشان هستند، قهر  یباشد. افراد یباشد كه خودش هم جهان یمنتظر امام جهان تواند یم یاست. كس

كلمه را به ما  نيداد و به او آبجوش داد؟ چرا او را دعوت كرد و مرا دعوت نكرد؟ چرا ا یچرا به او چا كند یم

 نقدري. چرا مهرش اكنند یبرخورد با هم قهر م کيه، كلم کيخودشان هستند، رس  دركه  يیها گفت؟ آدم

چرا تاالر كوچک گرفته؟  ،یصندل صدي. گفت: تاالر سميده یاست ما دخرت نم نقدرياست؟ حاال كه مهرش ا

 نهايا. اصالً زند ی. رس دو تا سكه مهر را به هم مزند یتاالر عقد را به هم م ی. رس صندلميستيپس ما ن

 تواند یاست، نم ريخودش زنج یكه به پا یدر خودشان هم ماندند. كس نهايمنتظر باشند چون ا توانند ینم

 کي. انتظار خواهد یم یامللل نيب اراني یامللل نياست. امام ب ريخودش گ نيباز كند. ا گرانيد یرا از پا ريزنج

 است. یكامل خواه

معنا شود. من بتوانم مهه  نهايا ديار باحركت است از وضع موجود به وضع مطلوب، در انتظ کي انتظار

] انتظار حركت به سمت مطلوب است. از وضع سندينو یختته م یخوب است. [پا سميكلامت را بنو نيا

 موجود به سمت مطلوب است.

 :یانتظار، اعرتاض به ظلم جهان -  ٢

به  دياست. انتظار خروج از ركود است. انتظار ام نيانتظار ا یاعرتاض به مفاسد روز است. معنا انتظار

به رهرب معصوم است. اصالً اگر دست برش در دست معصوم نباشد،  ازيهبرت است. انتظار احساس ن یفردا

شام  ی) برا٢٩(بقره/»  مْ كلَ   َخَلَق . «دميبرش آفر یرا برا ی: كل هستديگو یظلم به برش است. چون خداوند م

َر لَ .«دميآفر َر لَ «،» مْ كلَ   َخَلَق «شامست.  یبرا د؟يدان یرا م» لكم«كلمه  ی) معنا١٣ه/ي(جاث»  مْ كَسخَّ ، » مْ كَسخَّ

توست.  یو فلک برا ديابر و باد و مه و خورش یعنياست.  اديدر قرآن ز» لكم«) كلمه ٩٦(مائده/»  مكَمتاعًا لَ «

نَ ا  َو ما َخَلْقُت «چه هستم؟  یمن است، من برا یبرا یپس هست ْنَس إِالَّ لِ   ْجلِ  ی) هست٥٦ات/ي(ذار» ْعبُُدونِ يَو اْإلِ

برش خلق كند و از برش هم  یرا برا یاست كه بنده خدا شود. آنوقت خدا هست نيا یبرش است و برش برا یبرا

 به باشد ها انسان دستش در دست طاغوت رباشد. اگ یبخواهد كه بنده خدا شود و دستش در دست چه كس

: متدن!؟ نديگو یچرا م كنم ی. من تعجب مميحاالت را اآلن ما دار نيوضع موجود، بدتر نيا رسد؟ یم خدا

اسلحه بخر،  كايرا بفروش، از آمر یدر زمان ما هست. نفت سعود یگر یوحش ني. باالترستين یمتدن خرب

صد  شود؟ یبدتر م نيامللل هم خفه شده است. از ا ني. بكند یم تياهم مح كايرا بكش! آمر مني یها مسلامن
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 یو رس كس گرفت یخنجر دست م گرفت، ینفر چاقو دست م کي تي! زمان جاهلتيرمحت به گور پدر جاهل

را بكشند. رمحت به گور پدر  یبمباران كنند و مهه كاروان عروس ی. بمباران نبود، در عروسديبر یرا م

دخرت و پرس را با هم در چاه مسرتاح  كنند ی. اآلن كورتاژ مكردند یدخرت را زنده در گور م تيجاهل ت،يجاهل

. انتظار ميگذار یاسمش را م نهايكه ما با ا ستين ی. متدناندازند یبچه را در مسرتاح م كنند ی. سقط ماندازند یم

 .ميو چه هست ميچه باش ديو با ميهست یطيدر چه رشا مينيبب یعني

 :انتظار، نشانه اعتقاد به امام معصوم -  ٣

خودش ارزش است كه انسان امام را باور  نيدارم. ا نيقيمن به امامت  یعنياصالً انتظار  …یعني انتظار

 . (صلوات حضار)ديبفرست یكند. صلوات

 کي»  نياملَْتِ   اهللاَِّ   َو َحبُْل « یهست ني. در ادهد ینخ است و آن نخ به اسكناس ارزش م کياسكناس  در

ما خلق  یرا برا یاست كه معصوم است. خدا هست یو آسامن، آن وجود نيزم نيب ميخواه یم یآسامن سامنير

» ْم َعبَثاكَأ َفَحِسبْتُْم َأنَّام َخَلْقنا. «شود یعبث م نكهيا م؟يشو چيو ه ميو گناه كن ميبخواب م،يكرد كه بخور

 نيزم يیغذا پس مواد شود، یم وهيگندم و جو و سبزه و م اهان،يگ قياز طر نيزم يی) مواد غذا١١٥(مؤمنون/

طفل  ی. نطفه در رحم مادر پس از مراحلشود یبه نطفه م ليتبد شود، یبابا و ننه م یغذا وهي. مشود یم وهيم

 ،یدبستان ،یدبستان شيبعد پ د،ريگ یم اديراه رفتن  د،ريگ یكم كم حرف زدن راه م د،يآ یم ايدن. طفل به شود یم

 ري. پديآ یم ينيپا كند ی. انسان كامل كه شد، رشوع مشود یانسان كامل م کيدانشگاه،  ،یستانريدب ،يیراهنام

 شود، یچروک م رتشصو شود، یم يیعصا شيپا شود، یم ینكيچشمش ع شود، یم یدندانش عمل شود، یم

خاک  ريز كنند ی. خاكش مدريم یو م كشد یمرض طول م شود، یم ضيمر ينيپا ديآ یذره م کيذره  کي

شد، نطفه شد، انسان شد، انسان كامل  وهيخاک، م يیچه شد؟ مواد غذا ني. اشود یو دوباره خاک م پوسد یم

بود خدا خاک درست كند، مگر اولش خاک  اشد و مرد و خاک شد. اگر بن ضيو مر ريانسان پ نيشد، دوباره ا

كه  یا ت، كوزهمس گر كه ساخته است را بشكند؟ كوزه یا كوزه است حارض مست گر كوزه چيه م؟ينبود

 یدر كار است. هدف یهست نيدر ا یهدف کي. یچيبه ه یچيو ه ميو خاک شو ميريما بم شكند؟ یساخته را م

. در شدند یكه كشته م یغمربانيدر رفاه، پ یغمربانيبفرستد. نه پ شيبرا غمربيهزار پ ١٢٤خداوند  ارزد یكه م

را  غمربهاي. چقدر پميدار) ١١٢/عمران (آل» اءياْألَْنبِ   ْقتُُلونَ ي«هم  مي) دار٦١(بقره/»  ينيالنَّبِ   ْقتُُلونَ ي«قرآن هم 

كشته شود؟ مهه امامان ما  البط یبن اب یعل ديدر كار است كه با یهدف چه. كشتند را ما  معصوم ازدهيكشتند. 
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كن هدف  ینگاه کي یعنيانتظار  م؟يرو یكجا م ميشوند؟ دار ديشه ديبا سم مهه با اي ريبا شمش اي یكي یكي

 كند؟ یمسأله انتظار قصه را حل م نيدر كار است كه ا ی. چه هدفستيچ

: پول مرا بده. آقا فردا ديگو ی. آن هم مشود یچک دارم فردا وصول م کي: يیبه مهه بدهكارها بگو شام

مبلغ چک چقدر  ديد ديبا شود، ی: فردا چک دارم وصول مميي! آقا، اگر به مهه بگوشود یچک دارم وصول م

علم  نيانسان باور كند ا ديبا اردر انتظ ست؟ي: فردا. مسأله انتظار چيیگو یم تياست كه شام به مهه طلبكارها

بگو  مييگو ی: من شعار دارم. مديهست اآلن دستش را بلند كند و بگو یكس ها، . دانشگاهدهد ینجاتش نم

 شود ی. از آن طرف مميهستند. ما ندار یهبرت یهااست، كشور شرتيدانشگاهش ب ی: هر كشوردي. بگومينيبب

 نيگفت. ا شود یاست. از آن طرف م شرتيهم ب تشيجنا آماراست،  شرتيكه دانشگاهش ب یگفت كه هر كشور

. اگر ظرف زنديبر ريش پاک ظرف در …ظرف نيكه ا ميخواه ینداد. آدم م جهينت ها كالس و ها درسها و مدرسه

 .ستين پاک ها . روحشود یفاسد م ميزيبر یزيآلوده باشد، هرچ

استاد تو نبود، چرا  ني: آقا مگر انديگو یبه او م كند، یسالم نم شود یاز بغل استاد رد م یجوان ميديد اگر

است؟  ها یرسطان امرستانيب نجايا ايدانشجو است  نيترم با او درس ندارم. ا ني: اديگو یم ؟یسالم نكرد

. گفتم: خوب، موتور سازند یم اميهواپموتور  نجايرفتم گفتند: ا يیدر جاعلم نجات نداد.  ،یرسطان اخالق

 كند، یپرواز م یكه موتور دارد وقت يیاميهواپ ني. اسازند یهم م گريد ی. كشورهاستيساختن مهم ن اميهواپ

نفر در  کيحقوق مشكل را حل نكرد.  یايدن كند؟ یپرواز م یكجا را بمباران كند؟ به نفع چه كس خواهد یم

 یكشور حكومت كند؟ آل سعود سواد کيخانواده در  کي ديبا لي: به چه دلنديبگو ستين ايدن یها دان حقوق

نفر  کي ست؟يحكومت كند چ ديخانواده با کي نكهيا ليدارند؟ اصالً دل یا دارند؟ سابقه یدارند؟ كامل

 ند،ريبگ گل هم را ها وضع موجود اگر در مهه دانشگاه نيدانشگاه حقوق، با ا سد؟ينو یمقاله م کي دان حقوق

. چه دانشگاه باشد چه نباشد. چه زند یهم حرف نم یو كس شوند ی. چون بمباران مميندار یمشكل چيه ام

به  ديراه حل گشت. مردم با کيدنبال  دياست كه با نيانتظار ا یچه دكرت. معنا سانس،يچه فوق ل سانس،يل

 برسند. نجايا

 :یمردم جهان از حاكامن برش یديمناا -  ٤

. در زمان ما چه شود یحاكم م ديآ یم یخط کي یقبل از ظهور امام زمان هر دو سه روز ميدار ثيحد

خواهد باشد.  یم ی: چپ و راست! هر اسمگفتند یم كوقتي …اصالح طلب و اصول گرا ند؟يگو یم

 هك فهمند ی. مندريگ یحكومت را دست م یچند روز کي یهر قرش یقبل از ظهور حرضت مهد ميدار ثيحد
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 خم هستند بردارها . مثل وزنهديايصاحبش ب مي: پس صرب كننديگو یو م شوند ی. آنوقت منتظر متوانند ینم

 .توانند ی. نماندازند یم نيزم یه كنند، یوزنه را بلند م نيا شوند یم

 یرا برا اش یكن، كباب مي: تقسنديبگو بزغاله به شام بدهند کياآلن  ،یدر مسائل جزئ ،یدر مسائل كل نه

 یرا برا اش یكن، كباب مي: تقسنديبزغاله به شام بدهند و بگو کي. دييراستش را بگو ؟یدار یخودت برنم

كه چرا  ميكن هيگر رتيدو ل ميست. حارض هميزن ی. حرف مميبزغاله عاجز هست ميما در تقس ؟یدار یخودت برنم

او به مادرش، حق مادر را نداد، شام  كند؟ یم ی. چه فرقیفدک را به زهرا ندادند؟ خودت هم سهم امام را نداد

 ديگو یم یزيچ کيدكرت  کي. ميكن هيخودمان هم گر یبرا دي. ما باميهست یكي. مهه یهم حق پرسش را نداد

 .ميده یمو به مو انجام م

گفتم:  ،یسخنران ميو دو و سه، ما رفت کيدرجه  یها پزشک بود، ها پزشک ناريسم شيوقت پ چند

 یلوز نيدراز است و ا نيقرص گرد است و ا نيبه شام چرا گفته است؟ چرا ا امريب کيپزشک، تا حاال  انيآقا

: بعد یيگو یرا م نيا غذا،قبل از  يیگو یرا م نيخط ندارد؟ چرا ا نيخط دارد و ا نياست و ا یضيب نياست و ا

به شام چرا  امريب کيبخور. نصف بخور. تا حاال  یكي يیگو یرا م ني: دو تا بخور، ايیگو یرا م نياز غذا، ا

. شام چقدر كند یهم باشد به نسخه ما عمل م یاهللا العظم تيآ ميده یما نسخه م یگفته است؟ گفت: نه، وقت

پنج شش سال درس  پلميرا كه امروز مهه دارند. بعد از د پلميد م؟يشام شو ميتسل ديكه ما با یدرس خواند

و  دهند یمهه گوش به حرفت م ،یده سال درس خواند یعني. یخواند یسه چهار سال هم ختصص ،یخواند

: چرا نامز صبح دو ركعت يیگو یم ،یخوان یآنوقت چطور شام دو ركعت نامز م زند، یهم حرف نم چكسيه

مهه مردم  یقرص گرد است؟ شام ده سال درس خواند نيبه شام گفتند: چرا ا ها ضيراست؟ به تو چه چرا؟ م

 قيدق دي. خواسته باشميكن یروز معنا م متي. حاال ده سال هم به قیشام هستند. ده سال درس خواند ميتسل

تابستان  هما یاست. ده تا سه ماه، س ليپنج سال است. چون ده سال ده تا تابستان تعط ست،يده سال هم ن یشو

 ديروز هم ع ستيروز، دو ستياست. ده تا ب ليروز تعط ستيب ینوروز دينوروز، هر ع دياست. ده تا ع

ترم است. ده سال  نيروز هم ب ستيروز است. دو ستيترم هم ب نيترم دارد. ب نينوروز است. ده سال ده تا ب

 آب. دارد شنبه تا هم پنج ٥٢٠دارد.  هعتا مج ٥٢٠تا،  ٥٢است. ده تا  ليتا مجعه تعط ٥٢هم  یاست و هر سال

باالخره آن  مينكن ريحتق م،يكه دار یمهان مقدار م،يسواد دار یمقدار کي. ما شود یم یچيه یريرا بگ نيا

بنده  ،یو دكرت شد یعلم احرتام دارد. حاال كه شام چند سال درس خواند یهست كه هست. ول یمقدار

: مييگو ی: چشم. چطور ما به شام مميبگو ديبا یهرچه گفت هستم،: من حجت االسالم ميبگو دينبا یقرائت
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 ميدياست، مگر فهم کيبرگ انار بار م؟يديرا فهم زهايچ یچشم؟ مگر باق يیگو ینم ديچشم، شام به مرجع تقل

دارد، هر  یچوب کي یكلفت است. هر درخت ريچرا؟ برگ انگور پهن است. برگ انگور نازک است و برگ انج

كه بلد  یمقدار نيمه ی. منتهميبلد هست یزيدارد. ما چه چ یو دوام تيخاص کيدارد و  یرنگ کي یچوب

 یابي. خودمان را ارزميبده صي. مفاسد را تشخميقانع به وضع موجود نباش یعني. انتظار ميعمل كن ديبا ميهست

 م؟يتوان ینم اي ميتوان ی. ما مميكن

است. نقل شد كه امام فرمود:  فيشام در حج مثالً ضع ندهيخدمت امام آمد، گفت: نام یكس کي كوقتي

خانم هم  د،يخند یعرب م زد، یداشت حرف م یعرب کيبا  یخانم کي نه،يچه كرده است؟ گفت: در مكه، مد

حضور داشته باشد؟  ها چهدر مهه كو ديمن در مكه با ندهينبود. گفت:حاال نام ی. مثالً نگاهشان رشعديخند یم

من؟ گفتند:  ندهينام ايهستم  تر یاصالً من قو كند؟ یبه كجا نگاه م ندينگاه كند بب ندهينام کي یكنار هر عرب ديبا

سالن است. من كه  کيمجاران  هينيمكه؟ مكه بزرگرت است، حس ايمجاران بزرگرت است  هيني. حسیشام امام هست

حال آنكه آنجا  ،ري: تكبديمن بگو یها وسط حرف یكس کي زنم یحرف م رممجاران دا هينيامام هستم در حس

مهه را كنرتل كرد؟ خدا  شود ی. قهر كنم؟ مگر مديكن ونشري: بميباال نشستم؟ بگو نينبود. چه كنم ا ريتكب یجا

 ءیكل ش یو هو عل« یلحكومت دستامن هست و» له امللک«) ما ١/ک(مل» رٌ يٍء َقد یلِّ َش ك یَو ُهَو َعل  کاملُْلْ   له«

 د؟يكن ینگاه م دي. چرا نشستديشام كمک كن ميبگو گريد كباري. ميستين »ريقد

حكومت دستامن » له امللک«ما » رٌ يٍء َقد یلِّ َش ك یَو ُهَو َعل«  حكومت دستش است. یعني» کاملُْلْ   له« خدا

در  ريسال معاون وز ی. حكومت دستامن است. بنده خودم سميستين »ريقد ءیكل ش یو هو عل« یهست ول

چک كنم، كنرتل  توانم یرا م نهايا نه. دانه داميداشت اريبودم. دهها هزار معلم و آموزش یوزهنضت سواد آم

توقعات  نيا ميهم دار یتوقعات کي ها وقت یگاه توانم؟ یكنم؟ كجا رفتند و كجا آمدند؟ چه كردند؟ بنده م

حل كرد.  ديرا چطور با نيو مهه مراجع هم هستند، ا ديآ یم شيپ یمشكل کيدر حوزه،  یحت ی. گاهشود ینم

 .ميستيكار ن نيما اهل ا كه ميبدان ديحل كرد. ما با شود ینم

 :ݕ از زمان رسول خدا ¨ یظهور امام مهد دينو -  ٥

امام صادق فرمود: اگر من  ميدار یثيبودند. حد یشدند، باز منتظر حرضت مهد ديما مهه شه امامان

 کي نيامام صادق هم منتظر امام زمان بود. ا یعنيبودم.  تا آخر عمر خادمش كردم، یرا درک م یمهد

 اي شود یمتام م اش یبعد باتر م،يكن یجا را روشن م کي ميكن یچراغ قوه روشن م یاست كه ما ه یديخورش

 چه؟ یعني. انتظار شود یدارد، نم تيحمدود اي شكند یچراغ م
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 افتد، یخون راه م ی. جوكشد یمهه را م دياي: امام زمان بنديگو یم ی. بعضستيافراط ن یبه معنا انتظار

 دياي: امام زمان بنديگو یم ی. غلط است. بعضكنند یم یمعرف یرقم ني. امام زمان را اافتد یهنر خون راه م

 دياي. نه امام زمان بیدر رفاه هست دياياست. نه امام زمان ب یرفاه كل کي گريبود. د ميما راحت خواه گريد

 نَ يأَ « بله، …. هردو غلط است. امام زمان مظهر حمبت و رأفت خداست. هركس خالف كندميشو یكشته م

َقاِق  وَ  یاْلغَ  ُفُروعِ  َحاِصدُ  ْ  ةِ يَأْبنِ  َهاِدمُ  نَ يأَ « ،»]النَِّفاِق [ الشِّ  کي بله) ٥٣٥ ص اجلنان، حيمفات( » النَِّفاِق  وَ   کالرشِّ

 كنند؟ یگناه درونش شده، خراب م کي یاما حاال هر اتاق د،شو یكه مركز فساد است خراب م يیها ساختامن

 ،ی: امام زمان كجا هستديگو یم ميندبه دار یكه در دعا یآن مقدار كشند؟ یخالف كرده او را م کيهركس 

 چيه نند،ينش یامللل در آن م نيهست كه به اسم ب يیها . بله ساختامنیخراب كن ديرشک را با یها ساختامن

 …نشستند ها تيشخص ی. ولزند  یآروغ نم کيگربه  کيآهنا  ني. از قوانندارد یتيخاص

كه منتظر امام زمان هستند،  یكسان ميدار ثياما حد رسند، یهم به رفاه م یافراد شوند، یكشته م یافراد

 یساده آماده كنند. زندگ یزندگ یاست. خودشان را برا ثيساده آماده كنند. حد یزندگ یخودشان را برا

 است. یو تن پرور شيآسا شيامعن نه و است …و ها یانتظار نه كشتن و تلخ یمرسفانه، معنا یزندگ ،یارشاف

. مشكل ستيمشكل ن نهاياست. ا یكيهم  نيمشكالت را حتت الشعاع قرار بدهد. ا یباق یعني انتظار

تو را  یل فرعمسائ یعنيمشكالت را حتت الشعاع قرار بدهد.  ی. باقستياست كه رهرب معصوم ن نيا یاصل

 كند. ينيتع ديرسگرم نكند. خدا هم با

 یاست. شام به صورت كس یحالت درون کيچون عصمت  شناسد یخدا نم ريامام معصوم را غ اصالً 

است. شام تا  نطورياست. عدالت هم مه یحالت درون کينه. عصمت  ايمعصوم هست  یفهم ینم ،ینگاه كن

 ديبا غمربي: امام و پديگو یم نايس یفاسق؟ بو عل ايمن عادل هستم  یشو یمتوجه نم یصبح هم به من نگاه كن

 ينيخدا تع دي. باشناسد یكند كه او باطن افراد را م ينيتع یكس کي دي. باستين یدنيمعصوم باشد. عصمت د

كلمه » علنا ائمةج«را، تو را امام كردم.  ني: من اديگو ی) قرآن م١٢٤(بقره/» لِلنَّاِس إِماماً   کجاِعلُ  یإِنِّ «كند. 

و  ميبده یكه رأ ستيمجهور ن سينظر خدا باشد. انتخاب رئ ريز ديبا تامام یعني » کجاِعلُ  یإِنِّ « …جاعل

 .ستيجملس ن ندهي. نامستيشهر ن یانتخابات باشد. شورا
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 :¨امام زمان  یانتظار، تالش در كسب رضا -  ٦

حمور كارها او  یعني» و ارزقنا رأفته و رمحة. «مياو قرار بده یرضا یرا در راستا امنيكارها یعني انتظار

. ميدارد كنار بگذار یا قهيهركس هر سل یعني. دهم یاست انجام م یاست. اگر امام زمان راض یباشد. آقا راض

 است. نيا تظاران ی. معناميكن مياو تنظ یرا براساس رضا امنيها و هوس ها قهيسل

شهر هستم و  نيا ندهي: من نامديگو یجملس م ندهياش نه به فكر منطقه، اآلن نامبه فكر جهان ب یعني انتظار

 …منطقه خودش را خواهد یم یا ندهيصحبت كنم. هر نام ريشهر با وز نيا یكش آسفالت و لوله یبرا ديبا

به فكر جهان  یعني. انتظار باشدن یا و هلجه یو جزئ یو شخص یو فرد یو حمل یا مسأله منطقه یعني انتظار

 .ميباش

 کيكه  یكه ما در حد یباشد. عالقه سطح یعالقه قلب ديبا هم عالقه ها، مهه ظلم انيپا یعني انتظار

 یسطح یها عالقه نيبه ا م،يو صلوات بفرست ميبكش یو سوت ميبزن یكف م،يبخور یشكالت م،يكن یچراغان

 کي. با داند ینم لخودش را مسئو گريد یو سطح یظاهر یكه قانع شد به رفتارها ی. كسميقانع شو دينبا

 یاصل یآن غذا گريد ني. اخورد یخمتلف م یغذاها کيكه قبل از غذا  یقانع است آدم ،یسطح یكارها

 …كرده است. مثالً ما یو پر خور یاست، چون ول خور ريس ديآ یم

 ليجل دميپوش ینيچون لباس د ايهستم؟  ليمن واقعًا جل نميبب ديبا له،ي: سلسله جلنديبه بنده بگو اگر

هستند چون مهه وجودشان كامل و تقواست. اما  ليهستند. واقعًا جل لهيهستند سلسله جل یا هستم؟ بله عده

 نيبدب گرانيو به د شود یم یاست؟ آدم اگر قانع شد، از خودش راض لهيسلسله جل ديهركس لباس مرا پوش

جا  یب دي. گرفتار توهم و امكند یعمل نم اش یاجتامع فهيظ. به وكند یعمل نم اش یفرد في. به وظاشود یم

 .شود یم

 مي: ما هبرت هستگفتند یم ها یودهيما خاتم است.  غمربيپ نكهيا ليبه دل مي: ما هبرت هستگفتند یم ها مسلامن

 ديينگو یه ها، یحيو مس ها یودهي و ها نازل شد، مسلامن هياست. آ شرتيب ها از مسلامن ودهيسابقه  نكهيا ليبه دل

 یدر شاد شود، یانجام م یكه در عروس یشاد صالً بود، ا یعروس يیجا کي. یو تو هبرت هست ميما هبرت هست

به خود  ها ی: دامادگفتند یم ها یداماد ما هبرت است! داماد دي: عروس ما به خود ننازگفتند یفتنه بود. آهنا م

 شعارشان فتنه بود. فتنه است. نيعروس ما هبرت است! اصالً ا د،ينناز

 مي: ما هبرت هستگفتند یم ها قبل از اسالم است. مسلامن ودهيچون سابقه  مي: ما هبرت هستگفتند یم آهنا

 یَو ال َأمانِ «  ديآرزوها را كنار بگذار ني) ا١٢٣(نساء/» مْ كيبَِأمانِ   َس يلَ «نازل شد  هيما كاملرت است. آ نيچون د
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گنبد چقدر بزرگ است،  دينگاه نكن ست؟يبگذارند. كارتان چ ناررا ك شانياهل كتاب هم آرزو» تاِب كَأْهِل الْ 

هم دلشان خوش است به  ها ینباشد. بعض ی. قضاوت شام سطحخوانند یگنبد نامز م نيا ريچند نفر ز دينگاه كن

 است. یكه مراسم معمول يیزهايچ کي

 :قرآن در جهان تيحاكم یبرا ¨مام زمان ا اميق -  ٧

است  نيكار اولش ا ايدر مهه دن كند یامام زمان ظهور م یوقت ميدار ثيكه امام زمان، حد ديخرب دار شام

 یتا بعد وقت مينسخه را بخوان ديروشن باشد و با دي. مكتب باميقرآن بزن مهي! خميقرآن بزن مهينامز، خ مهيكه خ

ها »قولوا« م؟ييما قرآن است. چه بگو ه. نسخميعمل كن م،يرا گرفت شيدارو م،يديو فهم مينسخه را خواند

 ها »ال تأكلوا« م؟يچه نخور ست؟يها چ»كلوا« م؟يچه بخور ست؟يها چ»ال تقولوا« مييچه نگو ست؟يچ

 ؟یبا ك ميحرف بزن دي) شد٧٣(توبه/ »ِهميَو اغُلظ َعلَ « ؟یبا ك م،ي) نرم حرف بزن٤٤(طه/ »ناً يِّ قوالً لَ « ست؟يچ

 یحرام است؟ با چه كس یحالل است و چه درآمد یچه درآمد م؟يصلح كن یو با چه كس ميبجنگ یبا چه كس

 …كند ینسخه ما است، اول كه امام زمان ظهور م نيا م؟يازدواج نكن یبا چه كس م؟يازدواج كن

 یها سال با ها ماه رمضان نيا د،يكن یريچهارده پانزده روز تا ماه رمضان است. تدب کي زيعز نندگانيب

 ونيليدوازده م اد،يبا چند روز كم و ز باً يو خرداد است و ما تقر بهشتيارد در ها . ماه رمضانكند یفرق م گريد

هجده  شود یم ميعلم دارم ونيليم کي! ونيليهفده م شود یم ميدانشجو دار ونيلي. پنج مميدار یا بچه مدرسه

و  لميف یو كوچه پا ابانيدر خ یفرهنگ ونيليهجده م یعنياست.  ليتعط ها تابستان هست و درس ون،يليم

حل  ديمسأله قرآن با نيا كند، ینشسته است. امام زمان كه ظهور م يیجا کيروزنامه و ماهواره هستند. هركس 

اصالً  كنند، یقرآن را باز م شانيها یليما خ یها كرده ليحتص رود، یم بشود. زشت است چهل سال از انقال

 قرآن است. كند یكه م یكار نيبد است. امام زمان اول نيا رود، یبخوانند. چهل سال از انقالب م توانند ینم

 گريمنربها را د م؟يكن ريباشد؟ چطور تفس یا هينباشد؟ چه آ یچطور باشد؟ طوالن ديقرآن با جلسات

ساعت منرب  ميكنند. بنده ن رينصف وقتشان را قرآن تفس د،يتقاضا كن نامزها شيو پ ها یاز مهه منرب د،يتقاضا كن

هرچه  ،یاسيس ليحتل ،یخيتار ،یا قصه ،یخواب ،یهم شعر گريربع د کيمعنا كنم.  هيربع را دو آ کيهستم، 

 نديب یم ند،ينش یمنرب م یپا آدم ها وقت یقرآن باشد. گاه دينصف بعد بگو. نصف منرب با ،يیبگو یخواه یم

روضه  ايگفت،  خيتار ايكرد،  یاسيس ليحتل ايقصه گفت،  ايشعر خواند،  ايآقا از اول منرب تا آخر منرب  نيا

 شام مبنا داشته باشد. یكارها …گريقرآن باشد، نصف د نصفشآهنا نباشد.  ميگو یخواند، نم
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به مملكت ما آورد؟ سوره انعام  یختم انعام را چه كس ميديختم انعام. اصالً ما نفهم افتد یمرتبه راه م کي

كردند؟  یگناه چه ها سوره ی. باقفتادين راه ها ختم یندارد. چطور ختم انعام راه افتاد، باق یبا سوره اعراف فرق

 ميسند ندارد. ما هرچه گشت ست؟ي: سندش چسندپر یاسالم شناس نم کيو از  ندريگ یختم انعام م نطوريمه

چست؟  لشياما دل د،يري. شام ختم انعام بگخواهد یم لي: دلميبگو خواهم یبد است. م ميگو ی. نممينكرد دايپ

 یاز كارها یليمبنا داشته باشد. خ دي. باديريهم ختم سوره مائده را بگ كباري. ديريهم ختم اعراف بگ كباري

دو نامز  نيگفته: استخاره ب یدو نامزت استخاره كن! چه كس ني: بديگو یاست. م ی. الكدما مبنا ندار یمذهب

َو بِاْألَْسحاِر ُهْم «هبرت است.  نياسالم دست گذاشته گفته ا يیكجايمهمرت از استخاره بعد از نامز است؟ 

من زار «گذاشته است  تدس ها مكان یرو يیجا کي) استغفار در سحر هبرت است. ١٨/اتي(ذار» ْستَْغِفُرونَ ي

دست  يیجاها کي »یبر ميمن زار عبدالعظ«نه از راه دور!  ديكن ارتيرا كربال ز نيامام حس» بكربالء نياحلس

دست نگذاشتند كه  يیجا کيدست گذاشتند.  ط،يرشا نيآدم، با ا نيزمان، با ا نيمكان، ا نيگذاشته، گفته: ا

قرآن،  تيبا حمور قهيسل یمنها ني. دميداد یبه خرج م قهيسل ،یا قهيما خودمان سل یبا خودتان است ول ارياخت

 شينشود. از پ ینشود. ارشاف ینكشد و طوالن شرتيب قه،يساعت، چهل دق ميآماده باش، جلسات كوتاه باشد، ن

 .مينداشته باش یا قهيخودمان سل

فهم درست از اسالم و عمل خالص به  قيامام زمان قرار بده. به ما توف یما را از منتظران واقع ايخدا

 ما بفرما. بينص گرانيمزه اسالم و چشاندن مزه اسالم به د دنيالم و چشاس

 و رمحة اهللا و بركاته كميعل والسالم


