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 نيحجت خدا بر زم ¨ امام زمان

 ١٣٩۶/بهشتيارد/٢١پنجشنبه، 

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

 ی نكته کيصحبت كنم.  ¨ راجع به امام زمان خواهم یم شود، یشعبان پخش م مهيبحث در ن چون

: مييگو یو م ميكن یم خي. اگر سوزن باشد، نخ هم باشد، لباس پاره باشد، توبدياست. توجه داشته باش یمهم

. اگر آب باشد، خاک هم باشد، ميكن ینم خينخ نباشد، توب ايسوزن نباشد و  اياما اگر  ؟یا چرا لباس را ندوخته

: آب ديبگو ؟یكن ینم ی: چرا تو كشاورزميياگر بگو هست! اما ست؟ين ايهست  خيقابل توب م،ينكن یكشاورز

. اگر هم سوزن و هم نخ یكن ینم یچرا كشاورز نديگو یبود، م نيندارم. اگر آب و زم ني: زمديبگو ايندارم، 

 د،يشام رسول هم دار نيدر ب د،يخدا را دار اتي: شام آديگو یدارد م هيآ کي! قرآن یدوز ینم چرا  :نديگو یبود م

 نكهيا یبرا مي: كافر هستدييگو ینبود. م ینبود، كافر شدن شام طور اتياگر آ یعني د؟يا پس چرا كافر شده

و هم كتاب،  ديو هم راهنام، هم معلم دار دي. اگر هم قانون دارميراهنام نداشت اي د،يحرف حق به گوش ما نرس

 غمربيحاال پ یوجود معصوم کي ديبا شهيمه نكهيا یاست برا ليدل نيا د؟يخوان ی: پس چرا درس نمنديگو یم

 باشد. نيزم ی كره یامام رو اي

 :معصوم یشوايامتام حجت، با كتاب خدا و پ -  ١

ْمحنِ  اهللاِ بِْسمِ « – ١٠١ هيقشنگ است: سوره آل عمران، آ یليخ سمينو یرا م هيآ حِ  الرَّ : موضوع » ميالرَّ

[ترمجه: و » ْم َرُسوُلهُ كي َو فِ اُت اهللاِيْم آكيَعلَ   یُفُروَن َو َأْنتُْم ُتتْلكَف تَ يكَو : «ديفرما یم قرآن! خدا حجت وجود

ان شامست] چطور يشود و رسول او در م یات خدا بر شام تالوت ميه آك یحال درد، يورز یفر مكچگونه شام 

 اتيآ شود، یتالوت م» اهللاِ اُت يآ«شام، هم  یكه برا یشام! در حال یعني» َأْنتُمْ «كه،  یدر حال د،يشام كافر شد

و هم  ديكه هم قرآن دار شام رسول است. شام نيهم در ب» ْم َرُسوُلهُ كيفِ «شام خوانده شده است و هم  یخدا برا

و هم  ديدار نيزم هم كه شام  و هم نخ، چرا لباس پاره است، ديشام كه هم سوزن دار د؟يرسول، چرا كافر شد

قرآن  نكهيا یمردم كافر شوند، جا دارد. برا ی نباشد، مهه ¨ اگر امام زمان د؟يكن ینم یآب، چرا كشاورز

. اگر امام ديكافر شو ديباشد و هم رسول، حق ندار هيو رسول! اگر هم آ داحجت خ گفته است، هم قرآن، هم

. فعالً دير هر دو بودند، كافر نشواگ ،یا تو هم گفته م،يشو ی! ما مهه كافر ماي: خداميينباشد، بگو ¨ زمان

 !گريبار د کي! دينگرفت اي ديندارد. گرفت یكافر شدن ما اشكال ست،يچون حجت خدا ن
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 یاست. هم آب دارد، هم خاک دارد، كشاورز خيهم معلم دارد، هم كتاب، درس نخواند توب یكس اگر

قرآن  اتياست، هم آ» اُت اهللاِيآ«است. هم  خياست. هم سوزن دارد و هم نخ دارد، ندوزد، توب خينكند، توب

 د؟يبا بودن هر دو چرا كافر شد غمرب،يهم قرآن است، هم پ ه،يهم رسول است، هم آ» ْم َرُسوُلهُ كيفِ «هست، هم 

نباشد، مردم  غمربينفر مثل پ کيرفت، اگر  ايكه از دن غمربيرفت، پ ايكه از دن غمربياست كه پ نيا شيپس معنا

رفته  اي: هم قرآن و هم رسول! رسول از دنیتو به ما گفت ايخوب! خدا یلي: خنديافر شوند. بگوحق دارند ك

 ̈ ندارد. اگر امام زمان یكافر شدن ما اشكال یكيقرآن است. پس با  فقطرفت،  ايكه از دن غمربياست، پ

حجت  ديبا نيزم ی كره یرو شهيمه یعنياست.  ¨ وجود امام زمان نيندارد. ا ینباشد، كافر شدن ما اشكال

 نيباشد. ا دينفر معصوم كه حجت خداست، با کي یعنيبه اسم امام!  ايو  غمربيبه اسم پ ايخدا باشد. حاال 

 كند، یكه خداوند خلق م یموجود نيباشد. اول نيزم ی كره یحجت خدا رو ديبا شهيمه نكهيا یبرا یقرآن ليدل

 زد،ير یبه هم م زيو مهه چ شود، یمنقرض م یوقت نيزم ی هم كه كره یكس نياست، حرضت آدم! آخر غمربيپ

شام حق » ُفُرونَ كَف تَ يكَو «امام باشد.  ديهم با نشيآخر ست،ا غمربيپ نشياست. اول غمربينفر هم پ نيآن آخر

 ايما آخر ماه صفر از دن غمربيشام رسول است. پ نياست و هم در ب یاهل اتيهم آ نكهيا یبرا د،يكافر شو ديندار

 خوب! یليرفت. خ

خراب بشود، صاحب قطار حق  ها لياز ر یكياگر  ؟یدار ليدو تا ر نكهيبا ا یكن ی! چرا حركت نمقطار

داشته باشد. اگر راه  ليكه دو ر كند یحركت م یحركت كنم. چون قطار وقت توانم یمن نم گريكه د ديدارد بگو

! هم توانم یكه نم يیبگو یتوان یبود م یكياما اگر  ؟یكن ی: چرا حركت نممييبگو ميتوان یا بود، مآهن دو ت

 یاست، كافر شدن طور یكي: نه! حاال چون ديگو یرفت، فقط قرآن است. م اياز دن غمربيو هم قرآن! پ غمربيپ

 ̈ اگر امام زمان یعني. ديبود كافر شو یكيهر دو باشند، اگر  نكهيبه رشط ا د،يكافر شو دي. حق ندارستين

امتحان هوش! اگر  د؟يجواب ندارد. خوب گوش داد امتيكافر شوند، روز ق نيزم ی همردم كر ی نباشد، مهه

رفت، فقط قرآن مانده است، آن مرد هم گفت  ايكه از دن غمربي. اما پديهر دو بودند؟ حق كفر و كافر شدن ندار

بس است.  امنياما قرآن بر» حسبنا كتاب اهللا!«دوم،  ی فهيخل م،يخواه ینم تيت، ما اهل باس یكه قرآن كاف

كه كافر  دي: اگر هر دو بود، حق ندارديگو یخم هم زدند. خوب قرآن م ريغد ريز م،يخواه ینم یعل گريد

كه  نطوريمه شود، یاستفاده م هيآ نيبود، كافر شدن شام اشكال ندارد. از ا یكياست كه اگر  نيا شي. معناديشو

! هيآ کي نيحجت خدا باشد. خوب ا ديدر جامعه با شهيمه ،شام رسول است نيدر ب» ْم َرُسوُلهُ كيفِ : «ديگو یم

 بود. یمهم هيآ
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 :تياز جاهل ی، راه دور¨ شناخت امام زمان -  ٢

 یهم نقل كرده است. كه اگر كس ینقل كرده و سن عهيرا ش ثيحد نيا»  َمْن َمات« نكهيدوم ا ی مسأله

) اصالً راهنام قبل از خود انسان ٣٧٧، ص١ ، جیافك(ال» ةً يتًَة َجاِهلِ يَماَت مِ «و امام زمانش را نشناسد،  دريبم

حِ بِْسِم اهللاِ. «ديستاز شام حفظ ه یكه بعض كنم یفكر م خوانم، یم هيآ کياست. من  ْمحِن الرَّ ْمحُن َعلَّمَ  مي الرَّ  ، الرَّ

ْمحنُ «: انسان! ديگو یبعد م» َخَلَق : «ديگو یاول م»  ْنساناإلِ ُقْرآَن، َخَلَق ال قرآن » ُقْرآنَ الَعلََّم «رمحان!  یخدا» الرَّ

سؤال  کي …نكهيا یاست! چرا؟ برا آمدهاسم قرآن قبل از انسان » ْنساناإلِ َخَلَق : «ديگو یداد. بعد م اديرا 

را ساخت؟ اول  نياول ماش اياول جاده را ساخت  ديبا ؟نيماش ايمقدم است،  . جادهديشام جواب بده كنم یم

ْمحُن َعلََّم «در جاده برود.  ديبا ني. چون ماشميجاده بساز ديبا چون قرآن جاده است. راه را نشان » ُقْرآنَ الالرَّ

بچه رس كالس  نكهيمكتب قبل از ا یعنيو برود داخلش!  ديايب نيماش»  ْنساناإلِ َخَلَق : «ديگو ی. بعد مدهد یم

و  ديايآموزش و پرورش و دانشگاه! اول كتاب! بچه ب یها چاپ شده باشد. كتاب شيها كتاب ديبرود، با

 بود. ̈ اصل وجود امام زمان یبرا نيخدا! ا ی فهي. خلستيكه كتاب ن نديو بب نديبنش

 چرا امام زمان نكهي. اول اميپاسخ بده ديسؤاالت را ما با نياچند سؤال است.  ¨ امام زمان ی درباره

و هفت و  یحاال بعد از س گري. چون من دكنم یكه قبالً من گفتم، االن هم تكرار م یزياست؟ چ بيغا ¨

 …هشت سال

 :ݜ معصوم ازدهي، به دنبال شهادت ¨ امام زمان بتيغ -  ٣

 یليزد، آمدند و مردم شكستند. خوب خ یا منطقه کيرا در  یمنطقه المپ ايمسؤول برق كشور  کي اگر

المپ  ازدهيشكستند. اگر  د،يشكستند. المپ چهارم را بزن د،يخوب! المپ دوم! شكستند. آقا المپ سوم بزن

. مي! نزندييم؟ با هم بگوينزن اي ميرا بزن یالمپ دوازدمه ايتا را شكستند، آ ازدهي م،يمنطقه زد کيدر 

 یعني ت،يتا چراغ هدا ازدهيرا كشتند.  نيشكستند، او را كشتند، امام حسن را كشتند. امام حس نياملؤمنريام

وصل نكرد. هر  گريرا د ¨ خدا و امام معصوم را كشتند. خدا المپ دوازدهم را كه امام زمان یول ازدهي

بار در  ازدهي یاست. اگر خانم بيغا ̈ چرا امام زمان نكهيا یهم برا نيا …تا چراغ ازدهي. ديوقت آدم شد

ندارد، ما هر چه غذا  یا دهيفا گري: دديگو یم د؟يپز یدفعه شوهرش نخورد، باز هم م چيخانه غذا پخت، و ه

رس  گريد د،ندادن گوش را درس ها دفعه معلم رس كالس آمد و بچه ازدهي. اگر خورد یشوهر نم م،يپز یم

است.  بيغا ̈ است كه چرا امام زمان نيا ليدل ني. استندين خوان درس ها بچه ني: اديگو ی. مديآ یمكالس ن

 .كنم یرا وصل نم نيدوازدمه گريد م،ينفرشان را كشت ازدهي
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پاسخ به  تواند یم ميگو یكه م يیها ني. اديده یشعبان گوش م مهين را بحث …¨ : امام زمانسؤال

 شيپشت ابر معنا ديپشت ابر است. خورش ديما دارد؟ مثل خورش یبرا یا دهيچه فا بيسؤاالت باشد. امام غا

 .ميكه استفاده نكن ستين نيا

 .ديبفرست یصلوات کي د؟يآ یم ی. چه زمانديايب ¨ كه امام زمان ديگو ی: خوب حاال مسؤال

 :، لطف خداوند بر مستضعفان عامل¨ ظهور امام زمان -  ٤

 یگفته است، خدا بر مردم منت گذاشت، كه برا غمربيپ یمرتبه برا کيمنت در قرآن  ی به كلمه راجع

 ی َعلَ َلَقْد َمنَّ اهللاُ: «ديگو ینم ¨ اما راجع به امام زمان» نيَ ْؤِمنِ املُ  ی َعلَ َلَقْد َمنَّ اهللاُ«فرستاد.  غمربيمردم پ

ذِ  یَأْن َنُمنَّ َعلَ  دُ يرِ َو نُ : «ديگو یم» نيَ ْؤِمنِ املُ   یمنت است برا غمربيوجود پ یعني) ٥(قصص/» َن اْستُْضِعُفوايالَّ

چه مؤمن باشند و چه كافر باشند.  نيمستضعف ی مهه یمنت است برا ¨ وجود امام زمان ی! ولامنيمردم باا

 ی خودش، دوبار كلمه یول ی نه؟ خدا درباره اي ديگرفت دانم ی. نمديآ یعدالت م یبرا ̈ وجود امام زمان

 َمنَّ اهللاُ «فرستاده است.  غمربيمنت را گفته است. خدا به ما لطف كرده است، بر رس ما منت گذاشته است، پ

 ̈ یخدا منت گذاشته است. اما راجع به حرضت مهد نيمنت. نسبت به مؤمن یعني» َمنَّ «، »نيَ ْؤِمنِ املُ  یَعلَ 

! به نيخدا بر مستضعف» َن اْستُْضِعُفوايالَّذِ  یُد َأْن َنُمنَّ َعلَ يَو ُنرِ : «ديگو یم» نيَ ْؤِمنِ املُ  ی َعلَ َمنَّ اهللاُ : «ديگو ینم

 تياست. روا تيبرش ی دهنده . نجاتستين انيعيامام ش ̈ امام زمان یعنيمنت گذاشته است.  ايدن نيحمروم

نخ است، اگر  کي ها شام در اسكناس شود؟ ی! مبرد یاهلش را فرو م نينباشد، زم ̈ مانكه اگر امام ز ميدار

 نخ نباشد، ارزش ندارد. نيا

 :یكودك نيامكان نبوت و امامت، در سن -  ٥

: مييگو یامام شود؟ م شود یسه ساله م ی ! سؤال: بچهیالگامام شد؟ در سه س یچه زمان ̈ زمان امام

 بتانيج در شام. كنند آماده كه ام . دوستان من قبالً نگفتهشود ی: چرا ممييگو یم م،يزن یم یمثال کي ینه! ول

است. حاال  وتريفلش كامپ نيا! تشكر! زودتر …دارد؟ بده به من وتريفلش كامپ یكس د؟يدار وتريفلش كامپ

است.  یآن هم خال یفلز است. جنسش فلز است. تو ست؟يبزرگش است. چ نيهم است. حاال ا نينصف ا

. حاال ميسانت هم دار ميسانت در ن ميكمرت است. ن ايسانت در دو سانت  کيسانت است.  کيسانت در  کي

وصل  وتريفلش را به كامپ ني! ایآهن! فلز! توخال سانت کيهم هست.  یسانت ميدو سانت است، ن نيا

و بعد از  هيبعد از چند ثان م،يكن یكه م وتريرا وصل به كامپ ني. ارود یم زي. مثل دو شاخ تلفن كه در پرميكن یم

 وتريكامپ نيوارد ا وتريصد هزار كتاب از صفحات كتاب از آن كامپ یعني ،یعلم ی چند حلظه صدهزار صفحه
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چند  کيبا  یكه صد هزار ورق علم وتريامپساخت به نام ك یزيساخت؟ انسان چ یزي. انسان چه چشود یم

. حاال اگر انسان توانست علم را از فلز شود یاز فلز به فلز، از مجاد به مجاد منتقل م وتر،يبه كامپ وتريحلظه از كامپ

 یعنيكوچک منتقل كند؟  ی به بچه ݠ یعلم را از امام حسن عسكر تواند یانسان نم یبه فلز منتقل كند، خدا

 تواند یمهندس نم نيا ی. خداكند یم منتقل مجاد به را علم انسان است؟ تر فلش كوچک نياز ا ̈ امام زمان

ساله، هم  کي ی دو ساله و بچه ی است كه بچه نيبر ا ليدل وتريفلش كامپ نيعلم را به انسان منتقل كند؟ ا

. ممكن ستيكه ن يیلويك …نكهي. مثل اميامام دار لويكه چند ك ست،ين يیلويك كه امامت …بار کي. تواند یم

برود. نه فقط صدهزار  نيدر ا تواند یكتابخانه م کيباشد، اما اطالعات مهه وارد بشود.  يیجز یزيچ کياست 

: ديگو یكه م یهم پاسخ كس نيدارد؟ ا ی. چه اشكالرود یكتابخانه در فلز م کيصفحه، صدهزار جلد كتاب! 

 یگاه د،ريگ یرا هم م كايكوچک موج آمر یويراد کي ی. گاهديبه امامت رس یدر بچگ ¨ چطور امام زمان

بزرگ  ايبچه است  ̈ كه امام زمان ستيكه ن يیلوي. كدريگ یبشكه موج هتران را هم نم ی به اندازه ويراد کي

 یچه كس یبرا ني. ادنديرس یغمربيبه پ یدر بچگ غمربانياز پ یدارد كه بعض یاتيآكه قرآن  مياست. بگذر

 .دي. خوب گوش بدهديبود؟ به آقا بده

را خدا حفظ كرد.  یتا المپ را شكستند. المپ دوازدمه ازدهياست؟ جواب:  بيغا ¨ امام زمان چرا

 !وتري! فلش كامپديبزن حرف …جواب: د؟يبه امامت رس یچطور بچگ ̈ سؤال: امام زمان

 :یهست ی ، مهچون ابرو و مژه¨ امام زمان -  ٦

 ؟ی. نه! چطورشود ینم ريسالش است، پ ستيهزار و دو شود؟ ینم ريپ ̈ : چطور امام زمانسؤال

رس و صورت است، هر  یمو اش یسانت کي. شوند ینم ري! ابرو! ابرو و مژه مو است، هشتاد سال پینطوريا

 یچيق شود، یبلند م م،يكن یم یچيق شود، یمو دائًام بلند م کي. شود یپر م گريد ی هاصالح هفت یرو یچه م

 تواند ی! مهان خدا مريمو را متغ کيمو را ثابت نگهدارد،  کي تواند یمو ثابت است. پس خدا م کي م،يكن یم

را  ميها حرف …ديده یگوش م نيشام چن ینه؟ آخر وقت اي دي! گرفتريآدم را متغ کيآدم را ثابت نگهدارد،  کي

تا المپ را شكستند.  ازدهياست؟ جواب:  بيغا ¨ . چرا امام زمانديكه شام كاملش كن زنم، یمن ناقص م

ابرو  یابرو! مو یمو شود؟ ینم ريپ ̈ ! چطور امام زمانوتريفلش كامپ شود؟ یسه ساله امام م ی چطور بچه

 ،یكن یرس و صورت، هر چه اصالح م ی. كنارش موخورد یمژه هشتاد سال تكان نم یهشتاد سال است، مو

 .ديبفرست یصلوات کي! رينفر را متغ کيو  دارد ینفر را ثابت نگه م کي. خدا بخواهد شود یپر م شيجا
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شام. در  یبرا یعني» لكم«كه به چه معناست؟  ديرا بلد» لكم« ی ! كلمهديانسان آفر یرا خدا برا یهست

َر لَ «، »مْ كَخَلَق لَ «در قرآن است. » لكم« یلياست. خ اديز» لكم«قرآن  آن است  ی نشانه» مْ كَمتاعًا لَ «و » مُ كَسخَّ

 :ميخوان یاست كه ما م ی. لكم مهان شعر انسان است یبرا یه هستك

 !یو به غفلت نخور یبه كف آر ی* تا تو نان * و فلک در كارند * ديو باد و مه خورش ابر

 :نمودن راه خدا یرشد انسان، در گرو ط -  ٧

منافع ما است،  یبرا ديماست، خورش یبرا ی. خوب پس هستديانسان آفر یرا برا یكل هست خداوند

َو « دميقرآن فرمود: انسان را آفر م؟يچه هست یما است. ما برا یبرا زيجنگل، باران، باد، ابر، مهه چ ا،يماه، در

 خواهم ی: من مديگو ی. نمیكن یتو بندگ خواهم ی) من م٥٦/اتي(ذار»  ْعبُُدونيْنَس إِالَّ لِ اإلِ نَّ َو اجلِ ما َخَلْقُت 

تا عبادت بشوم.  دميآفر من  :گفت یوقت م کي. یتو عبادت بكن خواهم ی: مديگو یكه عبادت بشوم. م

 امنيا مهه ام، مثال را زده نيبارها من ا …مياوريب امنيندارد. ما مهه ا ازيخدا ن ؟یداشت ازي! ناي: خداميگو یم

. شود یاز خدا كم نم یزيچ م،ي. مهه هم كافر بشوديآ یخدا نم ريگ یزيچ د،يآ ینم ديخورش ريگ یزيچ م،ياوريب

 م،يخانه بساز ديما رو به خورش ی است. اگر مهه ديدارم! مثال خورش یمثال کيمن  نجايا ؟یزيمثل چه چ

. نگفته شود ینم كم دياز خورش یزيچ م،يخانه بساز ديما پشت به خورش ی . مههديآ ینم ديخورش ريگ یزيچ

 خواهم یعبادت بشوم. گفته است م خواهم ینگفته است، من م»  ْنَس إِالَّ ِالُعبَداإلِ نَّ َو اجلِ َو ما َخَلْقُت «است: 

 شريگ یزيرگ چ! دستت را به من بده! پدربززي: عزديگو یم اش وقت پدربزرگ به بچه کي. یتو عبادت كن

. دستت از دست پدرت جدا بشود، ممكن است در یافت یباشد، نم درتتو اگر دستت در دست پ ی. ولديآ ینم

 د،يايمن ب ريگ یزيچ خواهم یكه م ستيمعنا ن ني: دستت را به من بده به اديگو ی! میفتيچاله و چوله ب

به عبادت ما داشت؟  یازي: حاال خدا نمييگو یوگرنه م»  ِالُعبَد«نه »  ْعبُُدونيلِ . «یتو حفاظت بشو خواهم یم

خوب  دهم، یو به شام درس م كشم یكه م ی. من زمحتدينه! اگر معلم رس كالس گفت: قدر زمحات من را بدان

 ايپرورش . معلم در آموزش و كند یاستاد اضافه نم بيبه ج یزي. درس خواندن شاگرد، چديدرس بخوان

 یگوشيو چه باز ديريبگچه شام درس را  دهد، یو درسش را م كند یدانشگاه استخدام شده است، كارش را م

به نفع شاگرد است، نه به  نيا د،يو درس من را گوش بده دي: قدر زمحات من را داشته باشديگو ی. اما مديكن

مردم مؤمن  ی مردم كافر شوند و مهه ی هما به نفع خودمان است، وگرنه مه ینداريو د ینفع استاد. بندگ

َسبََّح «اهللا گفتن هستند.  كه در حال سبحان ديگو یقرآن م ار ی. كل هستشود یبه خدا اضافه نم یزيبشوند، چ

امواِت َو  یما فِ  هللاِ . حاال نديگو یسبحان اهللا م یمتام هست »َسبُِّح يُ «و هم  مي) هم َسبََّح دار١/دي(حد»  ْرضاألَ السَّ
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 یمتام ذرات هست ی. وقتشود یجابجا نم یزيبا سبحان اهللا تو چ ،ینگفت ،ینگفت ،یگفت ،یسبحان اهللا گفت کيتو 

 ی. وقتینباش ینامهرنگ هست ی وصله ديتو با ینگو! منته یخواه یم  بگو، یخواه یتو م ند،يگو یسبحان اهللا م

 شن عقب نباش! ی ، از دانههستند، تو از مجادات عقب نباش حيدر حال تسب ،یكل هست

از درد  م،يچه كن یول ستيهم درست ن هيحاال تشب د،ي. شام نگاه كنميدار ازين ̈ به امام زمان ما

بود، امام  ݥ ینيامام مخ ̈ امام زمان اردم،يليم کي م،يونيليم کيهزارم  کي د،ياست. شام نگاه كن یالعالج

 زيعز ها شد. طاغوت ليبود، ذل زيعز رانيدر ا كايمجع كرد. آمر رانيبساطش را از ا كايآمد چه شد؟ آمر ینيمخ

آمد و  يیرجا خورد، یكتک م لتيدر زندان آن معلم با فض يیشدند. رجا ليذل ها بودند، امام كه آمد، طاغوت

 یليم آدم بد هست. خمردم خوب شده باشند. هنوز ه ی شد. البته نه كه مهه یاسالم ها مجهور شد. قانون سيرئ

 ليو م فياختالس كردند، ح دند،يكش رفتند، دزد يیجا کي ،ینينش یم ونيزيتلو یكه پا یهم هست. هر روز

 یگاه دينيسامل است. بب نامني. اما ماشميكردند، گناهكار هنوز هم دار یكردند، رانت خوار یباز یكردند. پارت

نگاه  یكي. ديكن یدو تا دقت م د،يبشو ديخواه یكه م نيشام سوار ماش یوقت ند،ينش یآدم م نيماش در ها وقت

راننده  ی افهيهم به ق ینگاه کينو است،  نيماش ديديقرضه است، نو است، اگر د نيماش نيكه ا ديكن یم

 ني. چرت بزند و از استين ها ینيهروئ مثل و آلود راننده هم رس حال است، خواب ی افهي. قديكن یم

 د،ينيب یم ديشو یسوار م ی. گرچه وقتديشو یسوار م ود،هم خوب ب نيماش و بود خوب راننده اگر …ها حرف

 یگريد یو صندل ميشو یبلند م …كشد یم گاريبود كه آمد و كنار ما نشست؟ س یچه كس نيبابا! ا یا

 …پوست پرتقال و پوست ختمه زد،ير یرا دور م شيها و پوست شكند یكه آن هم ختمه م مينيب یم م،يرو یم

 ميرو یو م یشو یم بلند. كرد ادرار اش هم بچه نياااااه ا م،ينينش یم گريد یصندل کي ميرو یو م یشو یم بلند

خراب كرد.  ات یدست كه بغل ینيب یم ینينش یم یهم استفراغ كرد. هر صندل نيا م،ينينش یم گريد یصندل کي

 کي ديرا با افرهامس نيا. است سامل هم اش سامل است، راننده ني: ماشمييگو ینه! م م؟يشو یم ادهيپ نياز ماش

است،  یمتيبا تذكر، با خواهش، با التامس و به هر ق مهياز منكر، با جر یكرد. با امر به معروف، با هن یفكر

است، مقام  ݥ ینيما اسالم است. راننده ما امام مخ نيشد. ماش ادهيپ نياز ماش دياصالح كرد، نبا ديبا را ها آدم

 یكي ها نيآخوند، اگر ا کيمعلم،  کي ،ريسف کي ر،يوز کي ل،يک وكيشهردار،  کياست. حاال  یمعظم رهرب

 یها نيماش ميشو ادهي! پیچيه نيكه حاال كه بد هستند، پس ماش مييگو یبد در آمدند، ما نم شانيها یبعض یكي

 را ها نفت مسلامن یحاكامن سعود ،یكه رانندگان سعود ديكن نگاه شام. هستند صدام مثل شان راننده گريد

 ی . با پول فروش نفت مسلامنان، اسلحهكشند یرا م منيمسلامنان  خرند، یاسلحه م كايآمر از فروشند، یم
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را، شام  نيمنافق ديداعش را، شام نگاه كن ديحكومت است؟ شام نگاه كن نيرا بخر و مسلامنان را بكش. ا كايآمر

حكومت دست  م،يشو ادهيكشت. پ امصد را شام مثل نوجوان و جوان هزار ده د،يصدام را، نبود دينگاه كن

! ما رانيطاغوت هستند، جز ا شيها حكومت ايطاغوت هستند. متام دن شيها حكومت اي. متام دنافتد یصدام م

گفت:  شود یخوب است. و لذا نم نامني. اما ماشكنند یم ها غلط یلياز مسافرها خ یلي. خميدار یليمشكل خ

 .ميگذشت شريخوب! ما از خ یليخ

 :لزوم رشكت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح -  ٨

. ما ميده ینم یكدامشان رأ چيما به ه زنند، یبه هم تنه م شوند، یبا هم شاخ به شاخ م داهايكه كاند حاال

گران شد، حاال كه  ريت گران شد، حاال كه پنشد، حاال كه گوش نيحاال كه چن اي. ميده ینم یكدام رأ چيبه ه

: حاال كه او ميياست كه بگو نيا ثل. مميستيحل نشد، پس ما ن یحل نشد، حاال كه مشكالت اقتصاد نجايا

 …راه انداخت، حاال كه نيدر ماش گاريختمه شكست، حاال كه او پوست پرتقال پرت كرد، حاال كه او دود س

 کيباالخره سوار  ديچون با م،يشو ینابود م م،يشو ادهيشد. پ ادهيپ شود ی. نمميشو یم ادهيپ نيماش از ما پس

سامل و دو راننده سامل! حاال  نيماش کي. ميكه دو تا سامل دار نيماش …یمجهور ني. باز رمحت به اميبشو ینيماش

است كه  یجواب كسان ني. اكنند یاز مسافرها خراب م یبعض خوب شان، البته نه مهه …یكي یكيمسافرها 

صد در صد  نيكه ا ستين نيرشكت در انتخابات هم ا ی. معناميكن ی: ما در انتخابات رشكت نمنديگو یم

 است. وبخ

چهارتا  نياست. در ا نيزم ی كره یغذا نيهبرت نيكه ا ستين نيا شيمعنا د،يخور یم يیغذا یوقت شام

است. ممكن است  یهبداشت شيصد در صد غذا نيكه ا ستين نيا شي. حاال معناميخور یرا م یكي نيغذا ما ا

. شام امروز از من ميهست وزمان. ما امروز، ضامن عقل امرميكه اشتباه كرد ميبعداً بفهم ميرا هم كه خورد نيمه

نامز  یقرائت یپشت رسآقا ميخواه یما م ميني. حاال ببیپشت رس من نامز بخوان یتوان یم ،یرساغ ندار هريگناه كب

 نينكند ا ل،يوك نينكند ا د،يس نينكند ا د؟يايهم خراب درب خيش نينكند ا شود؟ یبعدش چه م م،يبخوان

آخوند گناه  ني. تا امروز از اميكند؟ ما امروز ضامن عقل خودمان هست خرابدكرت، نكند  یآقا نينكند ا ،ريسف

 تر ندارد. از شاه كه مهم یكار م،يدياز او د هري. هر وقت هم كه گناه كبميكن یبه او اقتدا م م،يا دهيند هريكب

 م،يكن فكر دي. امروز بارود ی. شاه را نخواستند، گفتند: مرگ بر شاه! مرگ بر شاه! رفت. خودش مستين

 یخوب است. و معنا شاني. امروز امي. خرب از فردا هم ندارميهم ندار بي. علم غميرا انتخاب كن نيهبرت

من  ونيزيبحث تلو یو هشت سال پا ی. ممكن است شام سخوب باشد زشيكه مهه چ ستين نيخوب هم ا
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به حاج خانم ما زنگ  استخوب است. اما حاال ممكن  شيها بحث ی: قرائتيیبگو ،یو استفاده كن ینيبنش

 خانه در است ممكن  اخالقش هم خوب است؟ دهد، یدرس م ونيزيكه تلو یقرائت یآقا نيحاج خانم! ا ،یبزن

سالم كردم، جواب من را  خيش ني: آقا! من دو بار به ادينفر بگو کينباشد. ممكن است  یراض من از من خانم

! گفتم: حواسم ی! سه بار سالمت كردم جواب ندادیقرائت یاگفت: آق یكس کيآمد.  شيپ روزينداد. اتفاقًا د

 .ميكن یم یقاط ها وقت ی. گاهميمرصف دار خيتار گريبوده است. آخر ما هم د گريد یجا

 كرد، یم یقاط یگاه ی! منتهیبستن ها تابستان فروخت، یم لبو ها بود، زمستان یكس کي: نديگو یم

 یداغ است. خوب من هم گاه ی: بستنگفت ی: لبو داغ است، مديبگو نكهيا یبه جا نيداغه! ا ی: بستنگفت یم

 ی كره یالسالم! شام رو هيعل نيامام حس یالسالم! به جا هيعل شمر: ام منرب گفته ی. من خودم روكنم یم یقاط

 نيزم یمظلوم فرمود: رو ديشه یاست. دكرت هبشت یدكرت هبشت یحرف برا نيبه دنبال معصوم نگرد. ا نيزم

كم  یچه كس یداشته باشد. منته یبيع کيممكن است  ديبرو كشيرا كه نزد ی. هر كسديدنبال معصوم نگرد

داشت، به او  بيداشته باشد، اگر فردا ع بيست فردا عندارد! حاال ممكن ا بيامروز ع یاست، چه كس تر بيع

. كشور ما هم جملس دارد، هم ميده یآب داد، به او تذكر م ی. امروز سامل است، فردا اگر دسته گلميده یتذكر م

 ی. گاهدهند یم صيهستند. مردم خوب تشخ یكس کينگهبان دارد، خود مردم خودشان  یرهرب دارد، شورا

 از خواص هم ممكن است نفهمند. وقتامن متام شد. یليكه خ فهمند یم يیزهايچ کي شانمردم با فهم خود

 اتيكه آ ی: كسديگو ی: قرآن مکيچه بود، چند كلمه!  ونيزيشعبان تلو مهين ی اگر گفتند جلسه خوب

ل باشد مث یكس کيرسول  یجا ديرفت پس با ايگمراه شود. رسول كه از دن ديقرآن دارد و رسول دارد، نبا

 د،يدار هي: شام آگفت یم ها یغمربيكه خدا به زمان پ یمهانطور یعنيرسول، كه حجت خدا بر ما متام بشود. 

. كه حاال دست شام ديحجت خدا هم دار د،يقرآن را دار اتي: شام آديبگو ديبه زمان ما هم با د،يرسول هم دار

 است. ̈ امام زمان نيجانش هوس، یجمتهد، عادل، ب رسد، یبه حجت خدا نم

فلش  شود؟ یسه ساله چطور امام م ی پنج مورد اشكال! اشكال اول: بچه یمورد هم مثال زدم، برا پنج

 ازدهياست؟  بيغا ¨ ابرو! سوم: چرا امام زمان یمو شود؟ ینم ريپ ¨ ! دوم: چطور امام زمانوتريكامپ

. ميرشكت كن دي. ما در انتخابات باديبه دنبال معصوم نگرد نيزم ی كره یگفتم: روالمپ را شكستند. بعد هم 

 ميخواه یمملكت را م دياست. چون كل نيهبرت نيمعصوم است. فعالً ا نيكه ا ستين نيانتخابات ا یو معنا

 است، لباسامن است، چون هم مان ی: چون مهشهرمييناكرده بگو یكند. خدا یتا امانتدار ميبده نيدست ا

 ني. بدينكن ها حساب نياز ا چيه م،يدر حوزه با هم بود م،يبود درس در دانشگاه و در حوزه هم دانم ینم
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است.  ثيحد ني. اديا كرده انتيخ د،يبده یدوازده رأ ی به نمره د،يرساغ دار زدهيس ی خودتان و خدا اگر نمره

َم َعلَ « َم َعلَ  َمنْ «آشنا هستند.  یكه با عرب یكسان یبرا خوانم یرا م اش یعرب» َقْومٍ  یَمْن َتَقدَّ  یرَ يَ َقْوٍم َو ُهَو  یَتَقدَّ

را كه به او نمره  یكس نيا داند یم نكهيبدهد، و حال ا یرا به كس یتيمسؤول کي یاگر كس» َمْن ُهَو َأْفَضَل  ِهمْ يفِ 

. چرا؟ چون جزء حزب ما ميده یم یرأ ١٣خوب به  یهم هست، ول ١٤ ی است و نمره ١٣نمره  دهد، یم

رساغ دارد، به  ١٤ ی نمره یما است، هم لباس ما است، اگر كس یما است، مهشهر قيرفاست. باند ما است، 

 »نيَ َفَقْد َخاَن اهللاَ َو َرُسوَلُه َو املُؤِمن«كرده است.  انتيخ نيمؤمن ی بدهد، به خدا و رسول و مهه یرأ ١٣ ی نمره

 یكه رضا یرا آنطور یاسالم ی! مجهورايكرده است. خدا انتيخ یعني» َخاَن اهللاَ) «٢٩١/ص٨/جريد(الغ

بفرما! دشمنان ما را در متام  تيهدا ،یهست یكه تو راض یرا آنطور نشيبفرما! مسؤول تيخودت هست، هدا

 بفرما. وزريكارها پ ی را در مهه نيناكام و مؤمن شانيكارها

 و رمحة اهللا و بركاته كميعل والسالم


