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مثال خدمت    کیبه دقت و تعمق دارد. نکته اول آن را با    ازیآن ن  موردکه هر سه    میدر خصوص آن گفتگو کن  میست که بنا دارانکته    سه

هفته حالم خوب   کیخورم، بعد از    ی م  نیلیس  یموکسآمن دچار گلو درد شده باشم و قرص    د یتان عرض کردم. گفتم که اگر فرض کن

شود؟   یزودتر خوب م  ،او چون دکتر داروساز است  ایآ  ،مرا گرفته باشد، او هم بخورد  یضیمر  نیهم ع   ازدکتر داروس  کی. اگر  شود  یم

که االن   دیگو  یخورد و م  یکپسول را م  نیافتد. او ا  یم  یداند چه اتفاق  یکند، فقط او خوب م  ینم  ی فرق  ر؛ی: خد یده  یحتما جواب م

ساعت    کیمثال تا حدود    .شود  یماده جذب معده من م   آنشود، حاال    یباز م   شبعد پوسته ا  قهیدق  ستیب  . کپسول وارد معده من شد

  میبدن به اندازه ن  یلذا دما  دن،یجنگ  ها  کروبیها و م  روسیکند با و   یشود، در بدنم شروع م  یمعده وارد خونم م  قیبعد چون از طر

  ی مراحل تکرار م  نیداند دوباره تمام ا  ی کند، شش ساعت بعد م  یبعد مثال بدن به کمک آن دارو غلبه م  . رود  ی درجه باال م  کیدرجه،  

قرار داده است. فقط من   ییایمیمتعال در آن ماده ش  یاست که خدا  یتیخاص  نی. امیشو  یدانم هر دو خوب م  یشود. او و من که نم

  ی را خدا  تیخاص نیا نی. ع میشو  یجفت مان مثل هم خوب م یافتد ول یم  یداند چه اتفاق یافتد و او خوب م یم  یدانم چه اتفاق ینم

که اهل فن است، اهل ورد است، اهل ذکر است، اهل   یممکن است آن کس  یعنیو اذکار و اوراد گذاشته است.    هیاز ادع   یاریمتعال در بس

چون   .میکن  یم  انیجمله ب  نیجمله را بعد از ا  نیدارد که ا  یلیاست، مثال اهل طلسم است، ممکن است او خوب بداند چه دل  ینیچله نش

  ن یذکر و ا نیهر دو ا  یداند، وقت ی دانم چه او که م یچه من که نم  یدانم. ول ی من نم یداند ول  یشود. او م یم دایدر آن پ  تیخاص نیا

 یراه را راحت تر م  ، داند  یهست. البته چون او م تیدر آن خاص  م،ینینش یچله را م   نیا  م،یخوان  یدعا را م نیا  م،یکن  یورد را استفاده م 

 کنم. درست است؟!  بیاعتماد به غ  د یبا ، دانم یمن چون نم ورود 

 

 یالسالم(ا   ه ی»قال ابوالحسن الرضا )عل ؛  کند از امام رضا  ینقل شده است. نقل ممقاتل بن مقاتل    ۲۲۱ست که در صفحه  h  یثیحد

. گفت: هرچه که مردم الناس«   قول ی»قلت ما    د؟ ییگو  یشماها در قنوت نماز ظهر جمعه چه م  قنوت صلوه الجمعه؟«  یتقول ف  یش

مقاتل    گاهی. جا دییشما نگو  ،ندیگو  یکه مردم م  یآن جور  ،قولون«ی»ال تقل کما  . حضرت فرمود:  مییگو  ین را میما هم هم  ند،یگو  یم

تقر  یا  ژهیو  گاه یجا امام  بایاست.  را  کی  یهر  امام  تیصاحب  هر  امام  ی دارد.  هر  دارد.  اوتاد  از  تن  باب    کی  ی چند  مثال  دارد.  باب 

بن  انیسف  یامام مجتب  تیمثال باب و پرچم دار و صاحب را  ا یجناب مالک اشتر بود    ، بعد از سلمان  د، بو  سلمان  جناب  نیرالمؤمنیام

از اصحاب هستند   یتعداد .جناب اباصلت است باب امام رضا .است وجود مقدس حضرت ابالفضل  ،نیباب امام حس . بود ی لیل یاب

راز  ن یبه او ا  یوقت ی عنیاست.  هستند. مقاتل هم جزء اوتاد است، او از اوتاد امام رضا  نفرکه نوعا هم هفت  ند یگو ی نها را اوتاد میکه ا

پرسد که شما در   ی م   ی دارد. وقت  تیاهل  ،ند یگو  ی را به او م  »سر«   نیا  ی کرد، وقت  میکه االن با هم گفتگو خواه  یراز  ن یا  ند، یگو  ی را م

 . ندیگو ی مردم م هیکه بق نی دارد که آقا هم  یعرضه م د، ییگو ینماز ظهر جمعه تان چه م وتقن

. دیینگو  ، ندیگو  ی ور که مردم م ط  آن   قولون«ی»قل ولکن ال تقل کما  .  دیرا بگوئ  نی. شما ادییرا نگو  نی : نه! شماها اند یفرما  یم  حضرت

را در    نیآخر. ا  ی ال  ...«  و رسلک  ائکیبما اصلحت به انب  فتکیعبدک و خل »اللهم اصلح  :  دییبگوطور  نیبلکه شماها ا  »ولکن قل«

از   دیاش است. مثال فرض کن  یاز اذان مغرب هر روز قبل  ی. حاال چرا قنوت نماز ظهر جمعه؟ روز شرع دییگو  یقنوت نماز ظهر جمعه م

. تا  میبر  یدر روز جمعه به سر م  یما االن به لحاظ شرع  یعنیشروع شده.    یشرع   روز جمعه  ،بود  شیساعت پ   ۴اذان مغرب که حدود  

. میاذان مغرب روز بعد است. ما االن در روز جمعه هست  یعنی ساعت،   ۲۴از اذان مغرب روز قبل تا    یتا اذان مغرب فردا. هر روز شرع   ؟یک

 میگو  یندارد. االن م  تیو روا  هیبه آ  ازیکه ن  افتد  یم  عتیدر عالم طب  یاتفاق  کی. در روز جمعه  میا  ساعت است که وارد روز جمعه شده  ۴

مخصوص روز جمعه    یی دارد، دعا  با ساحت مقدس امام زمان  یکه ارتباط خاص  اووسابن ط  دیس. از مرحوم  د یکن  یم  قیو شما تصد

جمعه   ی عنی  ظهورک  هیالمتوقع ف  نی ا.  ظهورک«  ه یالمتوقع ف  ومکیالجمعه و هو    ومی»هذا  :  دارد  ی. او به آقا عرضه م است  نقل کرده 

 ر یثأت . کردن است یضیقبول اثر مر گر، یزدن است د  ی ضیرا به مر خود. مثل تجسم. مثل تمارض. تمارض کند  ی قبول اثر ظهور شما را م

 یظهور را م  ت یجمعه قبول اثر واقع  ی عنی   .شود  ی که در جمعه متوقع م   یزیآن چ  ا یرا در خود ظاهر کردن است. توقع ظهور    یضیمر

 رفتن، فوتبال رفتن، خانه  بالیوال  تن،رف  رفتن، استخر  یهمانی. مردی گ  یم  یگرید  یرنگ و بو  ز ی. شب جمعه تا ظهر جمعه همه چکند
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ورق به    نیدارد. اما درست بعد از ظهر جمعه انگار ا  یگریاست و حال د  یگریاز شب جمعه تا ظهر جمعه جور د  یکردن، هرکار  ی تکان

تا آسمان   نیزم.  دی عصر هم به فوتبال برو  د،ی. شما شب جمعه، صبح جمعه به فوتبال بروشود  یم  ریدلگ  زی. همه چشود  ی م  ده یچیهم پ 

 ن یدارد. علتش را ا  یگرید  ی. حال و هواد یبرو  ی همانیعصر جمعه هم به م  د، ی برو  یهمانی. شب جمعه و صبح جمعه به مکند  یفرق م 

.  دارد  یتا را برم  ۵  ای  ۴است،    بتی مثال اگر صد پرده غ   ست،یکه حجت خدا ظاهر ن  یبتیغ   یها  پرده  نیمتعال از ا  یاند که خدا  فرموده

  کی. در  شود  می  واقع  ظهور  است.  ی گرید  زیاست و ظهور چ  زیچ  کی   ام یکه ق  م یرا هم بدان  نی. چون اکند  ی قبول اثر وقوع ظهور م  معهج

وقفه    کیاست.  فتادهیهنوز اتفاق ن  امی. امام ظاهر شده اما قکشد یماه طول م  ۶ بایکه تقر دیفهم توان یم تیکه از مجموع روا یندیفرا

که امام ظاهر شده است.   دانند  یهزار نفر م  ۱۰آن    یتینفر، بلکه آن هزارتا و به روا  ۳۱۳ماه آن    ۶  نیست که در ا اوسط    نیا  یا  ماهه  ۶

. شود ی. در جمعه قبول اثر ظهور مگرید زیچ کی امیاست و ق زیچ کی. ظهور شوند یم ابیبوس حضرت شرف و به دست روند  یم یحت

 یگرید  مزه   کیدارد.    یگرید  یو رنگ و بو گرید  یحال و هوا  زی. لذا همه چدارد  ی پنج تا را برم ای خدا ده تا    بت،یاز آن صد پرده غ   یعنی

 دارد.

 یم   شی دوباره سر جا  ،را برداشته بود  یی ده تا ای  ۵درست از ظهر جمعه به بعد، خدا آن   شود،  یظهور واقع نم  رسد،  یظهر جمعه که م  به

دارد    یریحالت دلگ  دارد، از ظهر جمعه به بعد تا عصر جمعه، به خصوص عصر جمعه،  ی ا  صبح تا ظهر جمعه مزه  ی. لذا واقعا هرکارگذارد

 . امام رضاشود یم ریحالگ شود،  یم  مزه یعصر جمعه ب صبح جمعه و شب جمعه بامزه است، زی. همه چدهد یمزه نم یزیچ چیکه ه

 ن ی لحظات و آخر  نیآخر  نیا  گری د  ،کند   یکار تواند  یم  عهیاست که ش  یلحظات  نیآخر  گری تان که د  در قنوت نماز ظهر جمعه  دی فرما یم

 مستجاب داشته  یدعا  ک یالاقل    ، یهر نماز مؤمن  یکه قرار است معراج باشد، در نماز هم که قرار است به ازا مها است. در نماز ه   فرصت

که  یفرصت نیکه قنوت نماز ظهر جمعه به عنوان آخر  دیفرما یامام م  ،مستجاب در قنوت نماز است یآن دعا یمحل برا نیباشد و بهتر

»اللهم : دیرا بخوان نیتان ا جمعه شود. در قنوت گریک هفته منتظر بماند تا دوباره هفته دیتا  دیبا  ،دارد که اگر از دست برود عهیش کی

  یایکه انب ی زمیبا همان مکانو رسلک«  ائکی»بما اصلحت به انبرا؛  ات فهی! اصالح کن کار عبد و خلا یخدا فتک« یاصلح عبدک و خل 

با همان آچار  ،وجود دارد که با آن یآچار ک یمثال اگر   مییبگو  یخودمان  یلیخ ، زمیبا همان مکان ،یرا اصالح کرد نیشیو رسل پ  نیشیپ 

 ک ی . پس امام رضایبگشا ات فهیگره از کار عبد و خل با همان ،یگشود  نیشیو رسل پ  ایکه گره از کار انب یبا همان آچار ،یا فرانسه

  ،یرا اصالح کرد  نیشیو رسل پ   ایکه کار انب   ی زمیاند که در قنوت نماز ظهر جمعه، خدا را التماس کن که با مکان  فعال دست ما داده دیکل

را اصالح   ات  فهیعبد و خل  نیکار ا  زمیبا همان مکان  . میبگرد  زمیدنبال مکان  د یاصالح کن. حاال با  زمیرا با همان مکان  ات  فهیکار عبد و خل

ه بمالئکتک و اکن.  
ّ

من کل سوء و ابدله من   حفظونه یو من خلفه رصدا    ه یدی  نیببروح القدس من عندک و اسلکه من    دهیّ »و حف

و ال تجعل    ئایبک ش شرکی»ال    ، بعد از خوف  تیست که امنا  عبارات ناظر به وجود مقدس امام عصر   نیتک تک ا  بعد خوفه امنا«

ک عل   من  یجهاد عدوک و عدّوه و اجعلن  یسلطانا و أذن له ف  کیول   یالحد من خلقک عل 
ّ
 ش  یانصاره ان

ّ
 ی. حضرت م ر« یقد  ءیکل

کار   زمیکه خدا به آن مکان  یزمی. حاال آن مکاندیرا بخوان  نیشما خواص ا  د،یرا بخوان  نیتان ا  شماها در قنوت نماز ظهر جمعه  :ند یفرما

 ست؟ یچ زمیرا اصالح کرده، آن مکان نیشیو رسل پ  ایانب

به کل   تر  قیکه اگر عم  تیروا  کیبه    م یگرد  ی . برمزمیبه آن مکان  می ده  یمتعال را قسم م  یخدا  ،میکن   دایپ   میرا اگر بتوان  زمیمکان  نیا

»فلّما اراد الله آن قرار بدهد    شیمتعال اراده کرده که مالئکه را مورد ابتال و آزما   یخلقت است. خدا  ی مربوط به ابتدا  ، کنیمنگاه    تیروا

متعال مالئکه را به  یخدا سحابا من ظلمه و کانت المالئکه ال تنظر اولها من آخرها و ال آخرها من اّولها«  همیارسل عل  لمالئکه ا بلوی

  د،یکه شب منزل رفت  ی. وقتدیریحس بگ  ها   شهیلحظه واقعا مثل هنرپ   کی  د یبا  ،د یریظلمت حس بگ  نیاز ا  میاگر بخواه  .دچار کرد  یظلمت

 د یرا نتوان  یزیچ  یعنی  رد،یخدا چشم شما را از شما بگ  یلحظات  یکه برا  دیفکر کن  د،یهمه جا ساکت است. فکر کن  د،یبخواب  دیخواست

بو را هم   رد، یرا هم از شما بگ  یی ایمتعال بو  یبعد هم زمان خدا  د، یبشنو  دیهم نتوان  یزیچ  رد، یتان را هم از شما بگ  بعد گوش  د،ینیبب

  ی عنی .اما حافظه را هنوز از شما نگرفته است ردیگ یرا م نهایا همه  رد، یالمسه را هم از شما بگ رد،یرا هم از شما بگ ییچشا د،یحس نکن

حس    .دیچش  ی نم  یا  مزه   چیه  گری اما د  د یآور  ی ها را به خاطر م  مزه  . دیشنو  ینم  یصوت  گریاما االن د   د،یآور  یها را به خاطر م   شما صوت

  یرا حس نم   یرزبریو غ   یزبر  ،رود  یها که دست تان خواب م  وقت  ی مثل بعض  .ندارد  یحس  ، دیزن  یم  چهدست را به هر    د،یالمسه ندار

 . دیکن
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. در خلوت  کند   ی م  یآن ظلمت را تداع   یحس قدر  ن یا  .برود  یینای برود، ب  ییبرود، شنوا  ییا یبرود، بو  یی المسه برود، چشا  دیکن  فرض

  ند،یب  یکه نه م   یاما من   .دیمن اشاره کن  ریانا، به ضم  ریبه خودتان، به ضم  دیتوان  ی . مدی. شما هستدییایلحظه به خودتان ب  کیخودتان  

  ه ی ظلمت را به آن تشب   شود  یکه م  است  یحس  نیتر  هیحس شب  نینوع از ادراکات را ندارد. ا  چیدارد، نه المسه، ه  ییچشا  نه  شنود،  ینه م

ا از آنها گرفته  ی عنی  . . مالئکه دچار ظلمت شدنددیچون شما هنوز حافظه دار  ست،یظلمت مطلق ن  نیکرد. باز  شد.   انواع ادراکاتشان 

از آن   !«ه یمثل ما نحن ف  نا ی! منذ خلقتنا ما رأدناّی »فقالت المالئکه: إلهنا و سرا صدا کردند.    شانیظلمت. آنجا خدا   یایافتادند در در

.  میاش را نداشت  اصال تجربه  ،است  ما افتاده   ین براکه اال  ی اتفاق  نی. امی بود  گرفتار نشده  یبتیمص  نیبه چن  ، یکه ما را خلق کرد  یوقت

 »فنسألک بحّق هذه 
ّ
: و عّزت األنوار إال

ّ
ه عّز و جل

ّ
ا، فقال الل

ّ
را از   تیوضع نی. خدا را قسم دادند که األفعلّن« یو جالل ی ما کشفت عن

»فخلق نور فاطمه  .  دهم  ینجات م  تیوضع  نیشما را از ا  یعنی  کنم،  یکار را م  نیما بردار. خداوند هم قسم خورد به عزت و جاللش که ا

قه فرا خلق فرمود.  فاطمه زهرا نورجا بود که خداوند متعال  نی. االزهرا«
ّ
 . قرط العرش«  ی»و عل

قسمت   ن یجنس نور است. ا  ،جنس علم است. جنسش  ، عرشجنس  متعال است.    یخدا  ی ساحت علم  ،که عرش  م یقدر بدان  نیهم  حاال

  ت یالسماوات السبع، و األرضون السبع، و من أجل ذلک سّم »فزهرت  .  دیتوجه کن  دی حساسش هست که با  یجا جانیا  .دیرا توجه کن

 ی ها   مالئکه روشن کرد آسمان  یبود را برداشت و برا  مالئکه حاصل شده   یکه برا  ی ظلمت  لمتعا  یجا بود که خدا  ن ی. افاطمه »الزهراء« 

.  »الزهرا«گرفت به نام  یلقب حضرت فاطمه لیدل نیاست( به هم تر آمده کامل گرید اتیهفت گانه را. )در روا یها نیهفت گانه و زم

از   .آن سلمان است  یهم هست، چون راو  ی عیش  ریدر منابع غ   تیروا  نی. خوشبختانه اندهکن  به عنوان درخشنده، روشن  یزهرا در فارس

است، لذا   آن جا داشته  یعباس است، حرمت و احترام  ی بن  ی که جد خلفا  ن یا  لی. عباس به دلکند  یعباس بن عبدالمطلب هم نقل م 

عباس است. جناب سلمان هم از نظر   یمورد احترام طائفه بن  یلیخ  ، رسد  یبه خود عباس م   ای   رسد  یکه به عبداهلل بن عباس م   یاتیروا

ما ش دار  کیدارد.    یا  ژهیو  گاه یجا  انیعیمنابع  تعق  میدعا  م   باتیدر  را قسم     م،ی ده  ینمازها. خدا 
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وجه رب   نی. اماند   یم   یاست که باق  یوجه ربّ  نی. اَوجُه َرب ک«  یبقیَ »  ماند؟  یم   یباق  یز یشوند. چه چ  یم  یفان  زی، همه چفان   هایَعل 

بسماوات و ارضون است  هست که به آن نور وجه هم اشراق شده ینور وجه ک یدارند.  یشأن کینور وجه رب هر کدام  نیا .دارد ینور
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  نیاست و هم امر اول  روشن شده   ن یها و زم  هست که به آن نور وجه هم آسمان  ینور وجه  کی.  َن یَو ا

 .است امرش اصالح شده، به آن نور وجه اصالح شده نیو آخر نیاصالح شده است. هرکس از اول نیو آخر

 

. به  زهرا  بود؟ فاطمه  یچه کس  نور  آن  .روشن شد  نیها و زم  آن آسمان  لهیبود که به وس  ینور.  میآدرس دار  کی  ،نور وجه  نیاز ا  ما

  ده یهم نام  هرابود که فاطمه، ز  لیدل  ن ی. به هم»الزهراء« ،  فاطمه   تیمن أجل ذلک سّم .  اشراق شد  نیها و زم  آسمان  زهرا  فاطمه

 از   دارد که بعد  ۲۳۶  صفحه  ،نجاح السائلدر    دیبه عنوان مثال فرض کن  ای .  میده  یقسم م  به آن نور وجهشمتعال را    یخداجا    نیاشد.  

ذ  : مییگو  ی م  ،میخوان  یکه آنجا م   یدو رکعت نماز
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که    نیاشراق شده است به آسمانها و زم  ی،نور وجههمواره با هم آمده است که    اتیدر لسان روامورد  دو    نی. ان«یَو االخ

 ن ی شود ا  یکه م  یبرداشت  نیتر  کینزد  ،تیدو روا  نیاصالح شده است. از مجموع ا  نیو االخر  نیست و به او امر اولا   زهرا  فاطمه  نیا

عمر بن شمر عن جابر عن   ،عیعلل الشرادر   ،رگی د  یقرار داده است. در جا  زهرا  وجود مقدس فاطمه یبرا  ی نشأ متعال    یاست که خدا
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مطلب چند   نای شود. یاشراق م نیآسمانها و زم  رنور ب اضاعه هراز که به نور وجود مقدس فاطمه یعنی. الَسماوات

  یاشراق م  نیاست که به آسمانها و زم نیدهم که کارش ا ی قسم م ی تو را به نور وجه ای خدا دیکن  یجا آورده شده است. شما التماس م

 .نیو االخر نیامر االول هیکند و صلح عل

اصالح   نیو امم اول  نیشیو رسل پ   ا یامر انب  ،آن حضرت  که به وجود مبارکه  یکه آن کسرساند    ی مبه آنجا  دو در کنار هم انسان را    نیا

اس«بدست اوست. جنسش، جنس    زین  نیخرآشد، امر اصالح کار  
ّ

ِتها َعِن الن
َ
طَم َعن َمعِرف

ُ
متعال    یجنس سنخ خدا  ،است. جنس او  »ف

کنند. باز از   یم  تیبه او فهم معرفتش را عنا  ،کنند  تیکه عنا  یبر همه دست نذاشتند، بلکه بر هر کسکه    ستا   یجنس  ،است. جنس او
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م ف:  دی فرما  یقرآن است که م  هیآ  نیمدل، ا  نیا  ینمونه ها
ُ
ک

َ
ه« ی»ل

َ
سَوه الَحَسن

ُ
مضمون که   نیاست با ابحار  در    یتی. رواَرُسوِل اللِه ا

 است. زهرا من مادرم فاطمه . اسوهابنت رسول الله اسوه الحسنه« ی ف ی»ل: دیفرما  ی م  امام عصر

 

 ی ول  ابمی  یکه مصرف کنم، بهبود م  دانم  یم   یافتد ول  یم  یدانم چه اتفاق  ینم  که عرض کردم  یهمان قرص  هیشب  ،امام رضا  خالصه

 ک یو  یاسم  کیدهند که خدا را به  یم ادی انشانیعیبه ش ابد؛یکند تا بهبود  یلذا مصرف م ،دارد یقرص چه اثرات نیداند که ا یدکتر م

را   بتیکنند و منت گذارند و امر غ   تیمرحمت و عنا  قت،ی بوده است که آن حق  نیشیو رسل پ   ایکه اصالح گر امر انب  دیوانبخ  یقتیحق

که در دعا    یبه روح القدس، جهاد با عدو و تمام آن موارد  دیی أ ت  ، که اگر اصالح اتفاق افتد  یا  فهیتمام کنند. اصالح کنند امر عبد و خل

 افتد.  ی اتفاق م ،هست

   میخوان  یدعا م  هی. در همان فقرات اولدیدار  ادیعهد که شما فقرات آن را به    یابه دع  م یبرگرد  حال
ّ
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امام   ،ی . زنده باشیخوان  یمروز    ۴۰  اهللاست که ان شاء  ییعهد دعا  ی دعا  ؟یعهد قرار است چه کار کن  یعهد. در دعا  یدر دعا  ؟ییگو

ست. دهایاز آن کل  نیآورند. باز ا  یتو را از قبر در م   اورند،یب  فیتشرامام    ،ی . مرده هم باشیدر خدمتشان هست  اورند، یب  فیتشر  عصر

اتفاق   یدان  یو نم  ی خور  ی ست که ماز آن قرص ها که    ی، خدا را به اسممان امام عصریروز در امر فرج موال  ۴۰افتد.    یم   یچه 

ت ِبِه 
َ

شَرق
َ
َرُضون«»أ

َ
 َو األ

ُ
ماوات . لذا بزرگان ما، از مرحوم استاد بزرگ، اسم، کدام اسم بود؟ فاطمه زهرا  نی. امیکن  ی التماس م   السَّ

 م؟ یانجام ده میتوان ی م یاست، ما چه کار ، به دست وجود مقدّس فاطمه زهراکه امر فرج امام عصر  االکرده بودند: ح  سؤال

دو    ،ی کیو سه سال بعد،   ستیرا حدود ب سؤال ن یا نیبود. ع  هیفاطم یاهتمام به عزاداراز آنها،  یکی چهار مورد گفته بودند که  شانیا

به فوت   فرد دبهجت  یآقاسال مانده  آقا   کیبه    یگری،  از  پرس  یواسطه،  آقادندیبهجت  اندیفرما  یبهجت م  ی.  ا:  تو  از کجا   نیوالً  را 

است که اصالح   یبه دست همان وجود مقدسه ا  است که امر فرج امام عصر  دهیرا فهم  زیرا بفهمد، همه چ  نیا  یاگر کس  ؟یدیفهم

فرموده بودند، مشترک بود.  ،یکه آن بزرگوار اول یهم چهار مورد گفته بود. سه مورد با موارد شانیبه دست او است. ا نیو آخر نیامر اول

از همه   شتریکه ب  یفرد  ،مراجع  نیب  شود  یآدم متوجه م  کم کم  بود.  هیفاطم  یاهتمام به عزادار  یعنی  ،مورد  نیهم، هم  شترکاتاز م  یکی

 ی دسته عزادار   نکهیدارند بر ا  د یاز همه تأک  شتریب  هم   د یوح  ی است. آقا  دیوح  ی آقاکند،    ی م  امام زمان پاره   یبرا  قهیاست و    ی امام زمان

 ،را دارد  گاهیجا  نیکه اصالح ا  تیوضع   نی. در استدیا  یم  هیفاطم  یو در دسته عزادار  دی آ  یبرهنه م  ی سن، پا  نیبا ا  رمردی. پ دیبرپا کن

دهد، از مقام نبوت به مقام امامت   ی همه امتحانات را م   میصالح. حضرت ابراه  ست؟یشود، اسمشان چ  ی که کارشان اصالح م  ییهاآن

لِحقِن  ی»َرب  َهب ل: دی فرما  ی شود، م یتمام م  شیکه کارها  ی وقت  تاًیکند. نها ی را م ش یکند، همه کارها یم  دایمقام پ  عیترف
َ
 َو ا

ً
 یُحکما

 . ( ۸۳)شعراء/ ن«یِبالّصاِلح

  یکسان   نیصالحبرد(.    یبحث، کار م  نیا  یعلم  ی. گفتگوستین  یعلم  یاست و گفتگو  یدهم. چون بحث منبر  یم  حیقدر توض  نیهم)

  می ت دراست،  دهیرس چادر خانم  یها شهیکه دستشان به ر  ییاست. آنها دهیرس چادر حضرت زهرا ی ها شهیهستند که دستشان به ر

»اشرقت  بوده است که  نیکارکردش ا ای فهیاصالح شده که وظ یگرفته اند. چون هر کس کارش اصالح شده، به نور وجه یجا نیصالح

  ده کرده و اجازه دا  تیعناهستند که خانم    یکه صالح شدند، کسان   ی. کسان ن«یو اْلخر  نیامر االول  ه یبه السماوات و االرضون و صلح عل 

بعد آنجا  . رسد یشود، با همه امتحانات سختش به مقام امامت هم م   ی کارش تمام م میرا چنگ بزنند. ابراه شانیچادر ا یها شهیتا ر

مگر    ،ستیما ن  یپرواز  گاه یجا  .است با عمل و امتحان دادن  یحوزه ا  ، یحوزه بعد  نیا  ی عنی  .ستیکار من ن  رگی خواهد اعالم کند که د  یم

 ی نشدن  نیتو الحاق کن من را، مرا ملحق کن، من به عرضه خودم، به زور خودم بخواهم تالش کنم، ا  دی گو  ی م  . یتو کمک کن   ایخدا  نکهیا

 یتنی»رب قد ات:  دیگو  ی م  وسفیاز قول    ۱۰۱  هیآ  ،وسفی. سوره  نیبالصالح یحکما و الحقن یرب هب ل  .کن  تیعنا  ایاست. خدا

  دیگو  یکرده، م   دایکرده، از چاه نجات پ   دایاز زندان نجات پ   وسفیاست که    یآن وقت  .ث«یاالحاد لیمن تأو یمن الملک و علمتن

به من  ثیاالحاد لیمن تأو یو علمتن . یبه من ملک و سلطنت داد من الملک یتنیقد ات .یسلطنت هم داد ، یبه من ملک داد ایخدا

 ار یتو سرپرست و صاحب اخت و االخره« ایالدن یف یی»انت ول .دمیرس گاهیسلطنت و جا نیابه  ریکه به کمک آن تعب یخواب داد ریتعب

 ملحق کن. نیمن را به صالح ن«یبالصالح ی»و الحقن رانیمن را مسلمان بم مسلما« ی»توفن . یو آخرت ا یمن در دن
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. هر کس  صالح«ابا  ای  کی»السالم عل :    د یکن  یعرضه منسبت به امام تان    دیرو  ی شما م  د، یرا دارند. حاال نگاه کن  گاهیجا  نیا  نیصالح

  ،یی ه سار آقایاست. در سا  امام عصر  »ابوت« دارد و به    ی او شأن پدر  یبرا  شد، امام عصر  نیکه جزء صالح  د یکارش به آنجا کش

قدم به   رد، یگ  ی . قدم به قدم دستش را م یکار کند؟! همه  ی م  چه  پدرشبچه.   ک یکردن   یت تا  ی ت است. مثل تا  شانیا  ی و همراه  ی مهربان

در نگاه کردنش، در مسواک    تش، یدر لباسش، در خوراکش، در دوستانش، در پوشاکش، در راه رفتنش، در ترب  زش،یقدم، در همه چ

  یپدر  ی کس  یبخواهد برا  یخوردنش. پدر به همه شئونات فرزندش کار دارد. پدر به همه کار بچه اش کار دارد. اگر کس  ذا، در غزدنش

که    یی گرفته اند. آنها  یجا  نیصالح  میکه در ت  یکرده، نسبت به آن کسان  یپدر  اش کار دارد. امام عصر  یکند، به همه شئون زندگ

کرده اند،    دای کرده اند، اجازه پ   دای سعادت را پ   نیکرده اند، ا  دایفرصت را پ   نیهستند که ا  یاند، آن کسان  هگرفت  یجا  نیصالح  میدر ت

ظهور امام  یبرا یکار میبتواناگر  .میکه قرار گرفته ا یالزمانآخر گاهیشده است. ما امروز در جاوصل چادر خانم  یها شهیدست شان به ر

 ه یفاطم  یبه عزادار  میتوان  یاست که تا م   نیا  ، میقلب مبارک شان انجام بده  یتسال  یقلب مبارک شان، برا  یخشنود  یبرا  ،عصر

 گزارهاست. سخن ما با خدمت ی. رورانیخارج ا ران،یکه داخل مشهد، داخل تهران، داخل ا یگزاراناز خدمت ی. به عنوان جمعمیاهتمام کن

 

است. شما برداشت خارج از ادب   ی خودمان  اتی ادب  ،من  اتیادبدارند.    به مادرشان فاطمه زهرا  یدیقه شد عال  که امام عصر  دیبدان

هستند. به   ی ماناند، بعض از بچه ها هم ما  یی از بچه ها بابا  ی بعض  دی دیکنم. د را منتقل    ماحساس  مخواه  یم فقط  .  دینکن  میاز صحبت ها

دارند. هر    فاطمه زهرا  ،به مادرشان  یدیعالقه شد  هستند. امام عصر  یفاطم  هستند. امام عصر  یمامان  نظر من امام عصر

 ه یفاطم  یتواند برا  یکه م   یی، تا آن جاکند  دایپ   تقرب را به ساحت مقدس امام عصر  نیشتریب  ،زحمت  نیخواهد با کمتر  ی که م  یکس

به   دیخواه  یکند، کمک کند. اگر م   اریدر مجالس خدمت کند، مردم را جمع کند، مردم را هوش  رد،ی وقت بگذارد، کار کند، مجلس بگ

  عصر  ماز معارف که از قلب مقدس اما  یبه آن اسرار  اگر می خواهید  ؛ دیریجا بگ  ایشاندر آغوش    امام عصر  ژه یعنوان دوست و

. من به خواص از دوستان عرض کردم که اگر امر د یهمت کن  هیفاطم  یبرا  دیتوان  ی تا م  ، برسد  یبه شما هم بهره ا  ، کند   ی م  دایپ   انیجر

 نی . اهیشک فاطماست: بال نیمحرم؟ جوابش ا ای خرج کنم هیفاطم یآن را برا  ،هزار تومان را دارم ۱۰۰  نیدائر شد که من فقط ا نگونهیا

کنم.   ی عرض م  می خدمتگزارانتما  یکنم. برا  ی عرض م  ،دیگزاران هستخدمت  م یشما که در ت  یم. براکن  ی دوستان خاص عرض م  یرا برا

هم  راتش،یثأ . هم در ت دیکن  هیقطعا خرج فاطم  ، دیساعت را وقت دار  نیاگر هم  ا ی   د یتومان دار  هزار . اگر صدستیعموم جامعه ن  یبرا  نیا

به ساحت   یمانند  یو ب  د یشد  قهعال  امام عصر  نکهیست، هم در اا  دو سرا  یبانو  عالم که به دست وجود مقدسه  یکل  نظامدر اصالح  

 . امام رضا ت یاهلل به عنادارند. ان شاء یمقدس فاطم

 

 ی که برا  یان یب  نیبا ا  راز را شکفته کرده است. امام رضا  نیامام است که ا  کی  ائمه  نیب  یعنی ،امام رضا  تیبه عنا مییگو  یم   یوقت

 تیرا باز کردند، به عنا   ن یاامام    نکجاست؟ چو  آن  د یکجاست؟ آچار و کلراز کنار زدند که امر ظهور امام    نیمقاتل فرمودند، پرده را از ا

 ی مخف  ریغ   یماجرا  نیپرده از ا  کی   اگر امام رضا  یعنیقرار داده شده است.    امام رضا  یبرا  که  است  الهی  شأن، شأن  نی. ارضاامام  

 یکه رفع گرفتار  کردند. مانند امام کاظم  دا یرا پ   گاه یجا  ن یبزنند. امام ا  اررا هم کن  گر ید  ی را دارند که پرده ها  گاهیجا  نیرا کنار زنند، ا

را اجازه دارند کنار بزنند و آن را به خواص از دوستانشان   امام عصر  بتیغ   یاست که پرده ها  نیا  امام رضا یکی از شئون    کنند،  یم

 و برسانند.  ندیبگو

. چه پارسال که احسنت د یانجام داد  هیفاطم  یاست که شما برا  ی به خاطر خدمات  ، میکن  ییگفتگو  نینچ که   ما شد  هیسهم  امشبکه    نیا

نوار   کیمثل   ،گرفتم ادی  دمیکه از اسات  یزیهم چ  اهیس. من روستیکمتر ن  ،نباشد  شتریبه شما و چه امسال که مشخص است از پارسال ب

ضبط صوت   ، ضبط صوت ها   نیا  فرمود   ی م  ، مت و رضوان خدا بر او باداستاد ما که رح  کردم. به قول مرحوم  انیب  تانیضبط صوت برا

.  میگفت  ،م یگرفته بود  ادی  دمانیآنچه که از اسات  ،یهستم. ما به عنوان ضبط صوت گوشت  یمن ضبط صوت گوشت  .است  یو آهن  یکیپالست

هم برخوردار شوم. خداوند    اهیسمن رو  ،سر شما   و فهمش به قلب شما تابانده شود. صدقه  عرفتشنور و م  اهلل به مدد امام رضا ان شاء

  ،د یدیکه کش  ی از شما بابت زحمات  که امام عصر  د یهلل به گوش جانتان بشنواءان شا  ،امسال  هیفاطم  ان یشما را موفق بدارد که در پا 

متعال به   ی. خداانصرفوا و نازلکم رحمکم الله که    دیبشنو  شما  یگوش واقع  در  رتخود حض  یملکوت  انی هلل به بءاکنند. ان شا  یقدردان

 . دی بفرما تیعنا هیفاطم ام یو پاسداشت ا یدر عزادار ار قاتیتوف نیشتریشما ب همه


