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 ¨ یما در برابر امام مهد فهيوظ

 ١٣٩۶خرداد  ۴پنجشنبه، 

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

 مهيكه مربوط به ن یا شعبان است. شب مجعه مهيو ماه شعبان و بعد از ن ميهست ٩٦آستانه رمضان  در

 باً يصحبت كنم تقر خواهم یكه م قهيدق ٢٧ ني. در اميدر مورد امام زمان صحبت كرد یا شعبان بود چند مجله

كه  ميصحبت كن ميخواه یادش، مي. با كم و زقهيدق ٣١تا  قهيدق ٢٧ساعت است. از  ميما دور و بر ن یها بحث

 ست؟يما چ فيتكل

ما در مورد حرضت  فهيموضوع: وظ م،ياست. بسم اهللا الرمحن الرح زيما چند چ فهيبه امامت وظ راجع

 اطاعت -  ٣ت و عالقه مود -  ٢اول معرفت و شناخت.  -  ١. ¨ یمهد

 :گريكديقرآن و عرتت در كنار  -  ١

است. حجت خداست. نور  نيدست خدا در زم یعنياهللا است.  ديامام  ه؟ي. كميامام را بشناس ديبا اول

: قرآن ما را بس است؟ مييبگو ميتوان یم ايآ یول ميندار نهايو ا غمربيبه پ ازيگفت: ما ن یكس کيخداست. 

: ما مييبگو شود یندارند. م یكار ورس  تيب و حافظ قرآن هم هستند. به اهل خوانند یم قرآن ها از مسلامن یليخ

و پزشک  ميخواه ی. ما دارو مميخواه یمعلم نم م،يخواه ی: ما كتاب منديبگو ها بچه نكهيو قرآن، مثل ا ميهست

 ديكج رفتند. ما با نكهيكام ا روند یم . دارو بدون پزشک، كتاب بدون معلم امكان ندارد. كجميخواه ینم

 .ميشناخت داشته باش

  َب يتاُب ال رَ كالْ  کذلِ «. اول سوره بقره است مي. بسم اهللا الرمحن الرحديهست به نظرم حفظ هست هيآ کي

خود قرآن  »نيللمتق ًی هد: «ديگو یقرآن م ل؟ي. دلستين یكاف يی) قرآن به تنها٢بقره/»( نيلِْلُمتَّقِ  یِه ُهديفِ 

 تي) قرآن خودش كتاب هدا٥٢/ی(شور»  یَلتَْهدِ  کإِنَّ  وَ : «ديگو یم غمربي. اما به پكنم یم تي: من هداديگو یم

 در مهه ها كلمه ني. قرآن موعظه هست، ایكن تيهدا دي: تو باديگو یم غمربي. به پشود یهست اما بدون آدم نم

َو : «ديگو یم غمربشي. خدا به پستين یاما موعظه قرآن كاف مكن ی: من موعظه مديگو یم ميدار هيآ. هست قرآن

 .ميخواه یآدم هم م یعني) تو هم موعظه كن. ٦٣(نساء/ » ُهمِعظْ 

  نيَ لِتُبَ : «ديگو یم غمربي. به پستين یقرآن كاف انيب اما) ١٣٨/عمران (آل»  انيهذا بَ «است.  انيب قرآن

دارد.  انيبه ب یازين انيب نياست، اما مه اني. خود قرآن بیكن انيمردم ب یبرا دي) تو هم با٤٤(نحل/»  لِلنَّاس



)٢( 

تذكر  دي) تو هم با٢١/هي(غاش» ركُمذَ   إِنَّام َأْنَت : «ديگو یم غمربياست اما خدا به پ یادآوريقرآن ذكر است. 

: خود قرآن، مييگو یقرآن بس است. ما م» حسبنا كتاب اهللا« م؟يگو ی. دارم چه مميدار یاديز اتي. آیبده

 کَو إِنَّ « ،یباش دي: تو هم باديگو یم غمربيهستم، به پ تيگفته: من هدا نكهيبا ا ل؟ي. دلستي: نه بس نديگو یم

قرآن  نكهيبا ا ،یموعظه كن ديگفت: تو با غمربيقرآن كتاب موعظه است به پ نكهي. با ایكن تيهدا ديتو با » یَلتَْهدِ 

ْلنَا «قرآن ذكر است،  نكهي. با ایكن انيب ديتو با» نيَ لِتُبَ «فرمود:  غمربيپ است، به انيقرآن ب »انيهذا ب« ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ

شناخت  یبرا نيا م،ييما بگو نكهيا …دي: تو باديگو یم غمربيبه پ» نزلنا القرآن نحن« یعني) ٩(حجر/» رَ كالذِّ 

 .شود ینم تيب است. بدون اهل

 :آنان نانيو جانش ݜ تيخطر كنار گذاشتن اهل ب -  ٢

 یكس کي. شوند یم گريناكس د یها آدم کي یقربان گو گذارند، یرا كنار م تيب هم كه اهل يیآهنا

 یزيچ کيشام  شوند، یمجهور اداره م سيبا رئ ايمهه دن ست؟يچ یاسالم یدر مجهور هيفق تيوال ني: اگفت یم

 یما عرب یدارند. منته هيفق تيالو اي: متام دنمييگو یكجا بود؟ م ني. اديرس مهه آورد یباال هيفق تيبه نام وال

آدم  نيآمد، ب شيپ یهركجا اختالف یعنيچه؟  یعني هيفق تياست. وال یا تازه زيچ كنند یفكر م نهايا م،ييگو یم

مجهور قبل  سيدارد. رئ هيفق تيوال كاينفر حرف آخر را بزند و فتنه را متام كند. خود آمر کي ،نيها و مسئول

كرد و گفت: حق با بوش  یچيآمد ق هييدر انتخابات اختالف بود. قوه قضا او بيبوش و رق نيبوش بود. ب

شوند.  ميمهه در برابر او تسل گرينفر حرف آخر را بزند. د کي شود یاختالف م یوقت یعني هيفق تياست. وال

. باشدجمتهد عادل  کيحرف آخر را بزند،  اهدخو یكه م ی: آن نفرمييگو یم ،یاسالم یزنده باد مجهور یمنته

شاه حرف آخر را  ايحاال  زند، ینفر حرف آخر را م کي شود یهرجا اختالف م ايدن یوگرنه متام كشورها

و  ميگو ی. نصفش را من مزند یحرف آخر را م هييقوه قضا اي. زند یمجهور حرف آخر را م سيرئ اي زند، یم

حل شود. و در مهه  یبه نحو اختالف دياختالف وجود دارد و با نيكره زم یرو شهي. مهديينصفش را شام بگو

كه حرف آخر  یاسالم ینفر حرف آخر را بزند. زنده باد مجهور کياختالف شد  یوقت یدر هر كشور نيكره زم

 ست؟يچ هيفق تيوحشت كردند كه وال نهايا ميگذاشت هيفق تيما اسمش را وال یجمتهد بزند. منته کيرا 

خام نكنند و رسش كاله نگذارند.  گريكه او را د زند یحرف آخر را م یكس ميمطمئن باش ديما با خرهباال

 .ميخواه یم تيب است. ما اهل یمسأله مهم نيا
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 :هيفق یو ول ديقول مراجع تقل تيحّج  -  ٣

 هيفق تيوال اي. آديمرا دقت كن یها حرف نيا ديو با دي. شام نسل نو هستدي: خوب گوش بدهسؤال

دكرتها اشتباه  ايجواب: آ م؟يبه حرفش گوش بده ديچرا ممكن است اشتباه كند. پس چرا ما با كند؟ یاشتباه نم

بزند. ممكن است دكرت  تباهآمپول را اش ايقرص را اشتباه بدهد  کيدكرت  کي. ممكن است دييبگو كنند؟ ینم

 م،يبه حرف دكرت گوش بده ميدار فهيوظ. ما ميهرچه دكرت گفت، گوش بده ميدار فهياشتباه كند. اما ما وظ

قرص اشتباه هم  کي. بله ممكن است در صد نسخه، در هزار نسخه، ميبه نسخه دكرت عمل كن ميشد ضيمر

چرا ممكن است تصادف  كنند؟ یتصادف نم چكداميه ها نندهرا آقا …كه ستين نيبر ا ليباشد. احتامل اشتباه دل

سوار  مينيبب نامه ی. ما گواهمياو شو نيسوار ماش ديدارد، با نامه یراننده گواه ميديد یما وقت یكنند. ول

: مگر نديگو یسؤال كه م نيهم جواب ا نيشود. ا ادجيهم ا یپنچر کي. حاال ممكن است در صد سفر ميشو یم

 است؟ عصومم هيفق تيوال

 دي: از مراجع تقلدييگو یچرا به ما م ستند،يمعصوم هستند؟ نه! خوب اگر معصوم ن ديمراجع تقل آقا

 ضيهركدام مر دي. متام مراجع تقلكنند یم ديتقل ها یمراجع هم از كت و شلوار نكهيا ليجواب: به دل د؟يكن

: ديگو یم ديتقل مرجعگفت،  یدكرت كت و شوار یهرچه آقا روند، یم یكت و شلوار یشوند نزد دكرتها

اهللا  تيگوش به حرف آ ديدكرت هم با دهد، یش به حرف جناب دكرت مگو یاهللا العظم تيكه آ نطوريچشم! مه

 ديداد. تقل اطيبه خ ديبه مهندس داد. لباس را با ديرجوع به كارشناس. ساختامن را با یعني ديبدهد. تقل یالعظم

 داينفر را پ کي نيكره زم ینكند. شام رو ديكه تقل ستينفر ن کي نيكره زم یرجوع به كارشناس. اصالً رو یعني

 ديدكرت نرود. تقل شود یم ضيندهد. ساختامنش را به معامر و مهندس ندهد. مر اطيكه لباسش را به خ یكن ینم

 با ن،يباسوادتر یعنياعلم باشد.  دي: كارشناس ما بامييگو یزنده باد ما كه م یرجوع به كارشناس. منته یعني

. ما كنند یبه كارشناس رجوع م ايدن یها . چون عاقلميهست تر عاقل ايدن یها از مهه عاقل ن،مايتقوا تر

باشد. چه باشد و چه  شرتيكه عامل باشد. عادل باشد، سوادش ب ینه! كارشناس ی: هر كارشناسمييگو یم

 …باشد

 :ݜ از دوازده امام معصوم یورياكرم بر پ امربيپ ديتأك -  ٤

برداشتند، دستشان را در دست چه  تيب كه دستشان را از دست اهل يی. آهناميدار تيبه اهل ب ازين ما

كه  ميدار یاديز اتيگذاشتند. روا ديزيپشت كردند و دستشان را در دست  نيگذاشتند؟ به امام حس یكس

 یجالء البرص ف«نوشته،  یتابك دياز مراجع تقل یاهللا صاف تيهم نوشتند. آ يیها كتاب کيفرمود: اصالً  غمربيپ
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من دوازده نفر  یگفته: امامان بعد از من، خلفا غمربيكه شخص پ يیها تيروا یعني» عرش یائمه االثن اثبات

 یهستند. منته یكه دوازده تا مهد ميدار ها تيروا یآمده است. در بعض شانيها هستند. دوازده نفر هم اسم

است و آخرشان امام  نياملؤمنريهست. اولشان ام شانيرو یهدلقب م یامام دوازدهم است ول یحرضت مهد

فرمود: بعد از من دوازده نفر  غمربي. پدنديرا د ها ثيحد نيرا قبول ندارند، ا تيب كه اهل يیاست. آهنا ¨ زمان

عباس  یهم جزء آن كن. از بن ني: اديگو یم ؟یآور یدوازده تا را از كجا م نيكردند. گفتند: ا یهستند. قاط

فرمود: بعد  غمربيرا قبول دارند كه پ ني. اشود یدوازده تا جور نم كنند یم ی. هركارآوردند هيام ی. از بنآوردند

دوازده تا ما را  نيكه ا يی! آهناني. احلمدهللا رب العاملميهست عهي. ما دوازده تا شدياز من دوازده رهرب شام دار

 ديمعصوم با ني. جانششود یجور نم كنند یم یكنند؟ هركار رقبول ندارند، افتادند كه دوازده نفر را چطور جو

. ديبفرست ی! صلواتستين يیلويهركس شد، برسد. ك تواند یمعصوم نم غمربيپ نيمعصوم باشد. جانش

 (صلوات حضار)

 :بر اساس معرفت ݜ تيمودت به اهل ب -  ٥

. دوستش هم مينگذار یدستامن را در دست هركس خود ی. بمياست كه امام را بشناس نيما: ا فهيوظ

را  اياملي. چون شام اآلن كوه هميدوستش هم داشته باش م،يمعرفت كه دار ديمودت! به امام با م،يداشته باش

 ميو دوازده امام دار ميهست عهيما ش نكهي. رصف ایبا آن ندار ینه، كار ؟یاما دوستش هم دار ،یشناس یم

. نسل نو را به سمت ميرا بشنو لشانيفضا ديبا م؟ي. چطور عشق بورزميعشق بورز نهايبه ا دي. باستين یكاف

. به مييرا بگو لتيچند مجله و چند فض یكه امام صادق كه بود؟ امام رضا كه بود؟ از هر امام ميبرب نيا

 مان بچه یرو ی. اسم مهدميبه او مودت داشته باش سبتن ديما هست با یكه امام ح ¨ خصوص امام زمان

. باز آورند یدر م یروشنفكر شوند، رس از خل باز خواهند یم ها ی. بعضميذار. اسم امامان را بگميبگذار

چه؟  یعني: مييگو یگذاشته است. م ايني. اسم دخرتش را فميروشنفكر عاقل خوب است. روشنفكر خل دار

است، رفته اسم  رانيمهه گل در ا نياست. ا نيدر بلغارستان! روشنفكر خل ا ستا یغيت کي: اسم ديگو یم

 دارند. یمرض کي ها یبعض …خواهد یدر بلغارستان را گذاشته است. دلش م غيت کي

مطرح شوند. از كامل  خواهند یكمبود دارند، م زنند یم يیكه دست به كارها يینهايكاظم فرمود: ا امام

او را نگاه  خواهد ی. بعد مرود  یكه مردم به او نگاه كند. دارد با موتور م زند یم یدست به كار توانند، یهم نم

 یعني كند یكه چرخ جلو را بلند م ني. مهكند یچرخ جلو را بلند م ني. اكند ینگاهش نم یكس نديب یكنند. م

داشته باشد بخاطر كاملش مورد احرتام است. اما اگر كامل نداشته  یدارد، اگر كامل یدخرت كامل ني! ا…یا
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كه بلكه با آن كار مردم به او  زند یم یلباسش را، دست به كار کي دانم ینم ايبند كفشش را  دارد یباشد، برم

آقا  نيگاو گذاشته است. (خنده حضار) ا یرا صدا لشيموبا ی. صداگذارد یطور م کينگاه كنند. كالهش را 

 لتي: زنگ موباديگو ی: چه كنم مردم به من نگاه كنند. مديگو یاو را نگاه كنند. م خواهد یدارد. م یكمبود کي

را به ما  یلبد یطال م،يريرا نگ یواقع یاگر طال ديدلش خوش است. مواظب باش نيگاو بگذار. ا یصدا را

الل«خواهند داد. اگر   )٣٢/ونسي» ( َفام ذا َبْعَد اْحلَقِّ إِالَّ الضَّ

 ديبرو ستميمن ن یداده وقت غامي. امام زمان به ما پمي. بعد اطاعت كنمي. كامالتش را بشناسميرا بشناس امام

پنجاه سال درس خوانده باشد. عامل  یباال یعني هياز عامل هست. فق ريغ هيباشد، فق هيكه هم فق یكس ديكن دايپ

 یعني هيسال درس بخواند عامل شود. فق ستيو دانشگاه برود و طلبه شود، ب دريبگ پلميد ینه، ممكن است كس

 .دياطاعت كن ديكن دايپ ديتقوا را داشته باشد. برو درجه نيرا داشته باشد. باالتر یدرجه قدرت علم نيباالتر

 :ديبه مرجع تقل ¨ إمامپرداخت سهم  -  ٦

 م،يدرآمد دار ی. امام گفته: وقتديبدان را اش مسأله یول دي. حاال شام پول ندارميامام را هم بده سهم

 ديباز هم با یكن ی! اگر خرج ارشافینه ارشاف یاست. منته ازيكه مورد ن یكن، آن مقدار نيرا تأم ات یزندگ

بخرم. مهه  یرا قال ميها مخس ندارد پس پول یقال …: اِ ديگو یمخس ندارد. م ی: قالنديگو ی. مثالً میمخس بده

بخرم كه  يیزهايچ کيبخرم،  ی: قالديگو یمخس ندهد، م خواهد یچون م خرد یم یشميابر یرا قال شيها اتاق

. دميلوازم خانه خر یبرا يیزهايچ کي: لوازم خانه مخس ندارد؟ خوب من هم دييگو ی: مگر شام نمديبگو

گفت:  د،يرا د یشميابر یها یخانه شام آمد قال ینكشند. اگر كس سوتمخس ندارد كه مردم  یا لوازم خانه

مخس دارد. انگشرت تو چند است؟ اگر گفتند: انگشرت پنج تومان، ده  داستيپ ديكه سوت كش نيمه …اوه

تومان، چهل تومان، پنجاه تومان، شصت تومان، مخس ندارد. اما اگر گفتند: انگشرت  یتومان، س ستين، بتوما

 یعنيچه؟  یعنيمخس دارد.  داستيپ دنديكش سوت تا …!!! اوهونيلي! دو مونيليگفتم: دو م ؟چند است

چه  ونيزي. تلوواهدخ یچند فوت م چالخيمخس ندارد. خانه شام  یمعمول ی. زندگستين یشام معمول یزندگ

 ونيليآمد باز از صد م یاديكه مردم سوت نكشند نوش جانت! اگر ز یفرشش چه باشد. مقدار خواهد، یم

 امام زمان است. یبرا ونيليم ستينوش جانت، آن ب ونيليهشتاد م

هم  كباريو  ميبه آقا به عنوان مخس بده كباري. ميبده ديچند تا پول با یاسالم ی! ما در مجهوریقرائت یآقا

مخس  ديچرا با اتي. با بودن مالدارند یو از حقوق ما برم ندريگ یرا از ما م اتيمال م؟يبه دولت بده اتيمال

 یبرا م؟يبه آخوندها بده ديچرا با صالً را به شام خواهند گفت. ا نهاي. اديجواب: خوب گوش بده م؟يبده
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آدم  کيرا به  ونيليم ستي. بیرا طبق هوس خودت خرج كرد ونشيليهشتاد م یكه دار ونيليصد م نيا نكهيا

 نيكره زم یكه رو یآدم خوب کيبه او بده.  ،یكه قبول دار یآخوند کيبده. آقا من قبولش ندارم.  هوس یب

 ني: ببديگو یبسته هستند. م ها يی: آقا، نانوایدر خانه گفت یباز است. آمد يینانوا کينه؟ اگر در شهر  ايهست 

و  یرينان بگ ديباز است، تو با يینانوا کي: اگر ديگو یباز نبود؟ م يینانوا کيبسته است.  ها يیه نانوامه مريگ

هم بد شد.  یالنبد شد، ف ی: چون فالنيیبگو یآدم خوب كه باشد شام حق ندار کي. یبرب ات زن و بچه یبرا

 يی. حاال كه آن نانوایباش ديبا ري. نخستمين گريبد شدند، پس من د یو فالن یو فالن یو فالن یحاال كه فالن

بدون نان خانه  یباز باشد شام حق ندار يینانوا کي. ميبدون نان خانه برو گريبست، پس د يیبست و آن نانوا

 هستند. ضيمر ها یبعض داستي. پستين نيكره زم یآدم خوب رو کي. یبرو

. یكن ديتقل نياز ا دي: تو باديگو ینم چكسي. هستين یاجبار ديتقل چسبد، یكه به ته دلت م یكس آن

به آقا  یتوان یم بله …نظر رياست كه ز نيا یدرصد برا ستيرا انتخاب كن. ب نيبا تقواتر ن،يخودت با سوادتر

مخسم را به او بدهم؟ از آقا اجازه  یده یاست. شام اجازه م ريفق ميدار ليفام کي م،يدار هيمهسا کي: ما يیبگو

. چون اگر من به ستيتو ن یامام زمان است و برا یپول برا نيكه ا ی. بعد هم بدانیهو پولت را به او بد ريبگ

: حاج آقا سالم ديگو یم نديهروقت تا آخر عمر مرا بب د،ريگ یپول را از دست من م شانيآقا پول بدهم، ا

بدهد. اگر  ديپول را مرجع تقل ديپولش دادم. با نكهيا یرا از رس ما كم نكند. چرا؟ برا ات هيسا اي! خداكميعل

اجازه داد خدمت شام  ديامام زمان است، مرجع تقل یپول برا ني: اميبگو م،ريگ یاجازه م ديهم از مرجع تقل

زمان  امام یپول برا نيپرست، ا یداماد یدخرتت، برا هيزيجه یبرا یخواه یو م یبدهم. شام بدهكار هست

 كند. دايل شود. به اسم خودت نده تا او به تو عالقه پبه امام زمان وص نيا  است، بگذار عالقه

. خوانم یرا م یمعنا كردم. مثالً من داستان راستان مرحوم مطهر كوقتيدر قرآن هست  یا هيآ کي بنده

! از كتاب مستدرک نقل لينوشته املستدرک الوسا نميب یاز كجا نقل كرده است. م یمطهر یداستان را آقا نيا

! خودت ايب ل،ياست از كتاب مستدرک الوسا یتيروا د،يبده گوش ها : بچهميگو یكرده است. بنده م

كتاب مستدرک را آدرس  نكهيآخر در داستان راستان است. ا ؟يیگو ینه. پس از كجا م ؟یديمستدرک را د

! یكه من كتاب مستدرک را خواندم و حال آنكه نخواند یكن یحال ها به بچه یخواه یچه؟ م یعني ،یده یم

َمُدوا حيْ بُّوَن َأْن حيِ َو «است.  یقطعًا جهنم ني: اديگو یقرآن م كند یكه كار نكرده را به اسم خودش متام م یسك

 ْ را انجام نداده، دلش  یشود به كار انجام نداده. كار شيستا دارد دوست) ١٨٨/عمران ل (آ» ْفَعُلوايبِام َمل

اهللا  تيآ نبگو: به م ،یستي. بابا اگر جمتهد ننديگو یاهللا م تيبه او آ ست،يجمتهد ن شاني: نه، انديبگو خواهد یم
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مهندس! بگو: آقا من هنوز  یدكرت حالت خوب است؟ آقا ی: آقاديگو یم ست،ي. دكرت نستمين هي. من فقديينگو

 یداد قورتش ،یديلقب نرس نيبه ا یدان یرا به تو دادند و م یلقب کيدكرت نشدم. من هنوز مهندس نشدم. اگر 

. اگر نديبگذار بگو ند،يگو یاهللا م تي. آنديبگو مهندس. بگذار نديبگذار بگو ند،يگو ی: حاال كه دكرت میو گفت

. ندي: بگذار مردم بگویو گفت یرد كرد یليسب ريز یلقب را ندار نيا یدان یبه تو دادند كه خودت هم م یلقب

كه نكرده  یكار هب» ْفَعُلوايبِام َملْ «شود  شيستا» َمُدواحيْ بُّوَن َأْن حيِ « ديآ یخوشش م »بّونُحي «آقا  ني: اديگو یقرآن م

 است.

 :¨ امام زمان بتيانتظار مهراه با تالش در دوران غ -  ٧

 ست؟يانتظار چ ی. اما معنمي. در انتظارش باشمي. اطاعت كنمياست كه مخس بده نيامام زمان ا غاميپ

درست  ديآ ی. انشاءاهللا امام زمان مكند یدرست م ديآ یاشد امام زمان خودش م: بنديگو یم یآخر بعض

باشد حاال  ند،ريبم خواهند یكه م یمثل كسان ینيبنش یعنيكه احتضار باشد.  ستين نيانتظار ا ی. معناشود یم

 مثال بزنم. کي. دريگ یجان ما را م ديآ یم ليعزرائ

 یبود. از قول راشد برا دهيهم از مرحوم راشد شن یكه مطهر دميشن یمثال را از مرحوم مطهر نيا من

 یآقا مينشسته بود ني. در ماشميرفت یم يیجا یمطهر یخدمت آقا نيدر ماش ی. در سفركرد یمن نقل م

 ويدر راد دبو یدانشمند کيمرحوم راشد است. راشد  یاست. برا یمثال، مثال قشنگ نيگفت: ا یمطهر

. مردم در شب منتظر هستند فردا ميدار ديبود. گفت: ما شب كه هست انتظار خورش يی. ُمالكرد یصحبت م

خودش  ديانشاءاهللا خورش م،ينيبنش یكي: در تارديبگو ند،يبنش یكيدر تار ستين چكسيهوا روشن شود. اما ه

متام شود  مي. زمستان ما منتظر هستیچراغ روشن كن یبلند شو ديباش، اما با دي. بله منتظر خورشديآ یم ونريب

! انتظار دياي: چقدر رسد است. منتظرم تابستان بديگو یزمستان نم چكسي. تابستان شود. اما هديايب ديع

 یكيكه در تار ستين نيا شيمعنا روز انتظار بود؟ مثال كدام …. انتظار ستين یرسمازدگ شيتابستان معنا

هم زمستان  م،ي. هم منتظر تابستان هستميكن یم و هم در شب المپ روشن مي. هم منتظر روز هستمينيبنش

 .مينكن یكار چيكه ما ه ستين نيانتظار ا ی. پس معناميكن یرا داغ م یو بخار یكرس

حرضت  اوريرا  امنيبچه ها دي. ما باكنند یامام زمان بازو درست م یاز مرشق برا یگروه ميدار یاتيروا

 ینينبودند، امام مخ ینيامام مخ اوري رانيا یامام زمان باشند. اگر بچه ها اوريما  ی. بچه هاميكن تيترب یمهد

 اوري ديبه جبهه رفتند. با ستانريشام از دب یها یمهشاگرد از نفر هزار ها ده …نيمه با را ها جبهه توانست ینم
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قرآن  اورياگر  .رود یم شياسالم پ ميبود تيمرجع اوري. اگر رود یم شيپ نيد م،يبود نيد اوري. اگر ميباش

 ما اطاعت است. فهي. وظرود یم شيقرآن پ م،يبود

بكند، شام  یاز شام سؤال ی. ممكن است كسميجواب بده ديبا ديآ یم شيپ یسؤال کيما،  یها سؤال

 کيمعلم هم اگر بلد بود احلمدهللا، بلد نبود معلم با تلفن از  ،یده ی. سؤال را به معلمت میجواب بده ینتوان

 - ٣. ميداشته باش تشدوس -  ٢ .ميامام را بشناس -  ١. دهد یو جواب م دريگ یاسالم شناس سؤال را م

 .ميرا گوش بده شيها حرف

مطرح  ی. راجع به امام زمان مسائلميخمالفت كن ها یشيكج اند یها فياست كه با حتر نيآخر ا مرحله

. خورد یبه ما م یول ستين راني. كلمه اميبگو ها یرانيهم از ا یخرب کيدر مورد امام زمان  نكهيا یكياست. 

مغرب است. آهنا  یبرا كايآمراروپا و  یعنيجزء مرشق است.  رانيا» الناس من املرشق رجخي« ميدار ثيحد

از مردم از منظقه مرشق به پا  یگروه کي» ُرُج ناٌس ِمَن املَِرشِق خي«است  نيا ثيحد ،یهستند و ما رشق یغرب

ظهور امام زمان آماده  ی) جامعه را برا١٣٦٨/ص٢(سنن ابن ماجد/ج» ُسلطاَنه یئوَن لِلَمهدَوطِّ يفَ « شوند، یم

 .كنند یم

 :¨ در راه امام زمان یجانفشان یبرا یآمادگ -  ٨

 شهير را ها كن و طاغوت امي. بلند شو قیدار عهيخدمت امام آمد گفت: آقا شام صد هزار ش یكس کي

تنور روشن است در تنور برو!  نيگفت: بله. گفت: ا ؟یتو هست عهياز آن صد هزار ش یكيكن ُكن! امام فرمود: 

آمد،  گريد یبنده خدا کي! نينشگفت: پس ب ديكه ترس نطوريدرون تنور برود. مه ديگفت: آقا اشتباه كردم. ترس

آتش نشست. ! امام فرمود: درون آتش برو. رفت درون تنور كمي! امام گفت: سالم علكميگفت: سالم عل

اگر ما  یعنيهستند؟  یصد هزار تا تنور ني! سوخت سوخت! بعد گفت: چند تا از اسوزد یگفت: اآلن م

 …ميادعا دار نطوري. مهميندار یتنور عهي! شچكسيه یگفت: تنور دهند؟ یگوش م م،يگفت

آمدند گفتند: جنگ  یانبوه تيمجع کي: ديگو یبه نام طالوت و جالوت، م كند یقصه را قرآن نقل م کي

كردند.  زشي. دستور جهاد آمد رميفرمانده بده، ما با طاغوت بجنگ کيگفتند:  غمربيبه پ ،یوزريجنگ تا پ

 یقرآن هي: آديگو ی. قرآن مدكردن زشي! رگريد یكي. ميرا قبول ندار نياست. گفت: ما ا یگفت: رهربتان فالن

را چه  اتيآ نيآمدند گفتند: ا غمربي! نزد پگريد هيآ کيرا نه،  هيآ نيگفتند: نه، ا غمربيبه پ م،يده یكه ما نشان م

را  نهاينازل كرد ما ا ليكائينازل نكند. اگر م لي! گفت: نه جربئلي: جربئكند؟گفت یبر شام نازل م یكس

ْربِ   انَ ك  ُقْل َمنْ « نازل شد  هيآ د،ريهبانه بگ خواهد یكه م ی. آدمميخواه یم ا ِجلِ ) هبانه ٩٧(بقره/» َل يَعُدو�
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. زنند یدر بازار پرسه م روند یبخرند. م خواهند یرا نم یزيچ کيكه  یمثل كسان كنند یم دايپ زشي. رندريگ یم

 ؟یديخر یارزان بود م ال! حارود یم. است گران …! اوهنقدري: اديگو یچند؟ م يیلويك ني: آقا اديگو یم

 .زند یآمد پرسه م ونرياست و از خانه ب كاري. بزند یبخرد پرسه م خواهد ینم

 ميهم ندار یكي یتنور عهيدارند؟ صد هزار تا، گفت: ش عهيگفت چند هزار ش تيآن روا …عهي: شگفت

هستم،  عهيخدمت امام آمد. گفت: من درست است ش ها عهياز ش یكي. مياطاعت كن .ميدار یشعار عهيش یول

 التي. در دربار هستم. در تشكمريگ یعباس حقوق م یشامست. از حكومت بن نيحقوق من از خمالف یول

 …دور آهنا دي. شام رفتكردند ینم نيآهنا ما را خانه نش ديگرفت ینم را ها هستم. امام فرمود: اگر مثل شام دور آن

نفر  کي: نديگو یخون كجا بود؟ م ني. اچكد یم نهايا نهيس شيقطره خون پ کي امتيروز ق ميدار ثيحد

 كنند، یم یاگر قامرباز يیجا کي. یكف زد یستادي. تو ایجرم هست کيقطره رش کيرا به ناحق كشتند، تو در 

را اعدام  یكس کياست رد شو.  قامر ی. نگاه كردیبه آهنا نگاه كن یاصالً حق ندار ،یكن ینم یولو شام قامر باز

خورند. ولو شام رشاب  یرشاب م يیجا کي. یمتاشا كن یستيبا ی. حق نداریاشا كردبه ناحق، تو مت كردند یم

در آن جلسه رشكت  دياصالً نبا خورم، ی: نه من نميی. ولو بگویدر آن سفره حارض شو دياصالً نبا ،ینخور

: امام نديگو یم ی. بعد هم در مورد امام زمان افرادميداشته باش یصبتع کياست كه  نياطاعت ا ی. معنایكن

. ديگو یدروغ م ديبدان كند، یظهور م یهركس گفت: امام زمان ك ميدار ثيحد كند؟ یظهور م یزمان ك

. بله! ندريگ یسبوٌح قدوس هم م یها افهيق کيهستند  یكرد، بعض ينيظهور امام زمان، زمان تع یهركس برا

ممكن  د،يايب گريممكن است امام زمان پنج هزار سال د ؟يیگو ی. از كجا مآورند یم فيترش اميا نيمه انشاءاهللا

 كند. ينيظهور امام زمان وقت تع یحق ندارد برا چكسي. هديايب گرياست هفته د

خدا هستند و به  یاياول كنند یكه مالقات م يینهاي. انديگو یمالقات است. دروغ م كنند یادعا م یبعض

امام زمان را با خواب  گريكه د ها یرابطه با امام زمان دارم، بعض کي: من نديگو یكه م يی. آهنانديگو ینم یكس

كه چرا  دمينزد من آمد گفت: امام رضا خواب د یكس کيندارد.  یارزش چي. اصالً خواب هكنند یم ينيتع

. (خنده حضار) گفتم: به دهد یپول دارد به تو م یبگو، قرائت یبرو به قرائت ؟یكن یم هيگر یبدهكار یبرا نقدريا

 ها ینده. اول پول بفرست، بعد حواله! بازار حمل یچک ب ها یبازار یمثل بعض گريامام رضا بگو: شام د

مسئول حج بود.  شانيكه ا یآمده بود. زمان یشهر یر ینزد آقا یكس کي. كشند یم حمل یچک ب شانيها یبعض

بگو:  یشهر یر یبرو به آقا نه،يمكه و مد یبرا یكن یم هيامام صادق را كه گفته: چقدر گر دميگفت: خواب د
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. امام صادق خودش به خواب من ديايگفت: بگو خودش به خواب من ب یشهر یر ی. آقااورديب یتو را جمان

 ! مگر خواب ارزش است.دمي. من تو را قبول ندارم. خواب دديبگو ديايب

من  دهي: خواب دديگو ی: چه شده؟ ممييگو یاز دوستان شش ماه است خانمش با او قهر است. م یكي

ندارد.  یارزش چي. خواب هدمي. من خواب دخورد یبه هم م شان یگرفتم. براساس خواب زندگ گريزن د کي

 خدا حسابش جداست. یايخواب اول

. رش مهه ميرا جواب بده یا به ما بده كه هر شبهه ی. علمميبه ما بده كه گول نخور یمعرفت ايخدا

رششان را به خودشان  شود، یكه به ما م يیها یانواع دشمن ،یاسيس ،یاقتصاد ،ینظام ،ینگدشمنان فره

مهه ما مقدر  یبرا رامهه  ،یكن یبندگان خوبت مقدر م یو بركت در شعبان و رمضان برا ريبرگردان. آنچه خ

 بفرما.

 و رمحة اهللا و بركاته كميعل والسالم


