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 الْفَــرَج  کَــــی ّالّلهُــمَّ عَج ّــلْ لِوَلِ

 میاهلل الرحمن الرح بسم
————————– 

 زیخدمت شما دوست عز رمقدمیسالم و خ با
————————  

 محمد وال محمدوعجل فرجهم یصل عل الهم
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 اسـت کـه :  ـتیروا

  یزمـان جـوانـ هـر

( را زمـزمـه فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال) یمـهـد فـرج   یدعـا

  یمـبـارکـشـان را بـه سـو یکـند.. هـمزمان امـام زمـان دسـتهـا

  آن جـوان دعـا  یکـنـند و بــرا یآسـمـان بـلـنـد مـ

  ...ندیـفـرمـایمـ

بـار  ـکی یکـه حـداقـل روز یخـوش سـعـادتـن کـسـانـ چـه

 کـنند .. یه م  فـرج را زمـزم یدعـا

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 عَظُمَ الْبَالءُ ، وَبَر حَ الْخَفاءُ ، وَانْکَشَفَ الْغِطاءُ ، وَانْقَطَعَ الرَّجاءُ اِلـهی

الْمُسْتَعانُ ، وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى ، وَعَلَیْکَ  واَنْتَ  االْرْضُ ، وَمُنِعَتِ السَّماءُ  وَضاقَتِ

صَل ّ عَلى مُحَمَّد وَآل  مُحَمَّد ، اُولِی االْمْر   اَللّـهُمَّ  ة  والرَّخاءِ ؛الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّ

عنّا ب حَقِّه مْ فَرَجاً  فَفَر ّجْ   الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ ، وَعَرَّفْتَنا ب ذلِکَ مَنْز لَتَهُم

مُحَمَّدُ یا عَلِیُّ یا عَلِیُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانی  یا عاج الً قَریباً کَلَمْح  الْبَصَر  اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؛

 مَوْالنا یا صاحِبَ الزَّمان  ؛ یا فَاِنَّکُما کافِیان  ، وَانْصُرانی فَاِنَّکُما ناصِران  ؛

الْغَوْثَ الْغَوْثَ ، اَدْر کْنی اَدْر کْنی اَدْر کْنی ، السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ ،  الْغَوْثَ

 اَرْحَمَ الرّاحِمینَ ، ب حَق ّ مُحَمَّد وَآلِهِ الطّاهِرینَ یا الْعَجَلَ الْعَجَل ؛ الْعَجَلَ

 فرج  یدعا یمعن

 دیگشته ودرون آشکارشد و پرده از کارها برداشته شد وام میبال عظ ایخدا

و  اوری ییشد وتو یریرحمت اسمان جلوگ زشیتنگ شد از ر نیقطع شد وزم
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 ایبرتوست خدا یوچه اسان یما چه در سخت هیتوست واعتماد وتک یشکوه بسو

را بر ما واجب  روشانیکه پ یدرود فرست بر محمد وآل محمد آن زمامداران

به ما  شانیبه حق ا یسبب مقام ومنزلتشان را به ما شناساند نیوبد یکرد

 یمحمد وا یا کترینزد ایمانند چشم بر هم زدن  کیو نزد یده فور یشیگشا

 یاریکننده ام ومرا  تیکفا دییکه شما دیکن تیتا کفا محمد یا یعل یا یعل

 ادیفر ادیفر ادیرصاحب الزمان ف یسرور ما ا یمن ا اوری دییکه شما دیکن

       ساعت  نیساعت  هم نیساعت هم نیمرا هم ابیمرا در ابیمرا در ابیدر

مهربانان به حق محمد وآل  نیمهربانتر یخدا ا یهم اکنون زود زود زود ا

 اش هزیپاک

 (فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان ) یسالمت یدعا

 بسْم  اللَّهِ الرَّحْمَن  الرَّحِیم

هذِهِ السّاعَة   یوَ عَلى آبائِهِ ف هِیْالْحُجَّة  بْن  الْحَسَن  صَلَواتُکَ عَلَ کَیِّاللّهُمَّ کُنْ لِوَلِ  

حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک  ناًیْوَ عَ الًیاصِراً وَ دَلوَ ن وَ حافِظاً وَ قائِدا  اًیّکُلِّ ساعَةٍ وَلِ یوَ ف

  الیطَو هایَطَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ ف

 خوانده شود اریبس دیبا بتیکه در زمان غ ییدعا

 نَفْسَکَ لَمْ اَعر فْ رَسُولَکَ، یفاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفن نَفْسَکَ،  ی اللهُمَّ عَرِّفن

 رَسُولَکَ لَمْ اَعر ّفْ حُجَّتَکَ، یفاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَر ّفْن  رَسُولَکَ، یاللهُمَّ عَرِّفن

 . ی نیحُجَّتکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِ یتعَرِّفن حُجَّتکَ فَاِنَّکَ اِنْ لَْم  یاللهُمَّ عَرِّفن
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 ( فرمود:ریو آله )در روز غد هیاهلل عل یرسول خدا صل        

آورده و  مانیانند: کسى را که به من ابرس بانیاى مسلمانان حاضران به غا 

 تیوال دیعلى سفارش مى کنم، آگاه باش تیکرده است، به وال قیمرا تصد

 خداى من است. تیمن، وال تیمن است و وال تیعلى، وال

 بود از طرف پروردگارم که فرمانم داد تا به شما برسانم. مانىیعهد و پ نیا

 ۳۵، ح ۱۴۱: ۳۷بحاراالنوار  

 

 السالم : هیق علامام صاد 

السالم با آن مواجه شد او با  هیاى حفص شگفتا از آنچه على بن ابى طالب عل 

، در حالى  ردی( نتوانست حق خود را بگ ریده هزار شاهد و گواه ) در روز غد

 . ردیکه شخص با دو شاهد حق خود را مى گ

                            ۱۴۰، ص۳۷بحاراالنوار، ج 

 

 ااشکه کشته

 (السالم هیعلحسین ) امام

 قَتیلُ العَبَرَة  الیَذکُرُنی مُؤمِنٌ إالّ استَعبَرَ؛ أنَا

 کشته اشکم؛ هر مؤمنى مرا یاد کند، اشکش روان شود من

 منبع

 28۴، ص ۴۴األنوار: ج  بحار

http://www.i20.ir/
http://www.i20.ir/


 

7 

www.i20.ir      

 

 

 حال امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف زبان

 :میگو یبار م کیهرروز  من

 .ینصرنیمن ناصر  هل
————————————– 

 زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف : امام

 شیعیان از ما به اندازه گناهانشان است. فاصله

 که روی خوبت از من چرا نهانست گفتم

 تو خود حجابی ورنه رخم عیانست گفتا
——————————— 

 اکثـر و الـدعا بتعجیل الفـرج( :”عجل اهلل تعالی فرجه الشریفامام زمان ) 

 ”لک فـرجکـمذ فـان

 براى تعجیل فرج زیاد دعا کنید, 

 شود. یشما م یهمین دعا کردن, باعث فرج و گشایش زندگ زیرا

 ۴8۵ نیکمال الد 
— 
 :عجل اهلل تعالی فرجه الشریف یاالمام المهد قال

اءِ ب الْعَهْدِ وَفَّقَهُمُ اللّهُ لِطاعَتِهِ عَلَى اجْتِماع مِنَ الْقُلُوب  فِى الْوَف اعَنایأَنَّ أَشْ لَوْ»

 «:ب لِقائِنا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادَةُ ب مُشاهَدَتِنا. مْنُیلَما تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الُْ ه مْیْعَلَ

 (۳6۰، ش 6۰۰، ص 2احتجاج، ج  ،ی)طبرس
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 فرمودند: فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال یزمان حضرت مهد امام

موفّق بدارد ـ  شیاعت و بندگى خوما ـ که خداوند آنها را به ط انیعیاگر ش 

را  مانیالهى اتّحاد و اتّفاق مى داشتند و عهد و پ مانیدر وفاى به عهد و پ

نمى افتاد و زودتر به سعادت  ریما به تأخ داریمحترم مى شمردند، سعادت د

 ما نائل مى شدند. دارید

........ 

ان ها و کم : نادندیفرما ی( معجل اهلل تعالی فرجه الشریفزمان ) ماما

با رفتار و گفتار  -ندارند نیکه به اندازه پر و بال پشه د یو کسان عهیخردان ش

 دهند یما را آزار م -خود ستیناشا
…………  

 اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( پیامبر

 بنیادی در اسالم بنا نهاده نشده است هیچ

 نزد خداوند عزوجل محبوب تر از ازدواج باشد. که
——————————– 

 (:عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)یمهد امام

 لِی فی إبنَة  رَسول  اللّه   اُسوَةٌ حَسَنةٌ؛ إنَّ

 رسول خدا )فاطمه( براى من دختر

 نیکو است. سرمشقى

 :عجل اهلل تعالی فرجه الشریفامام زمان 

اسارت عمه ام حضرت  بتیمص م،یگر یکه هر صبح و شام بر آن م یبتیمص آن

 است های علسالم اهلل نبیز
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 ۴۵8، ص2الحسان، جلد یعبقر

 السالم: هیامـام صـــادق عل

در حال  انتـــظار ظهـــــور  هاز شـــــما ک سک هـــــر

برود هـمچون  ایاز دنـــعجل اهلل تعالی فرجه الشریف  یحضرت مــهد

 یآن حـضرت در حال جــــهاد به سـر م تیو مع مهیدر خ هاست ک یسک

 بـــــرد. 

 ۱26ص  ۵2راالنـــــوار ج بحا 

من رو به اندازه یه لیوان آب این شیعیان ما دوستان ما آقا فرموده اند که 

 خوردن هم نمی خواهند .

 فرمود که به مردم بگویید :

 که برای من مثل یک زندانی و یک مریض الاقل دعا کنند.

  از همونطور که یکی از شما مریض میشه چقدر دعا می کنید چقدر نذر و نی

 کارها رو هم می کنید.برای امام عصر این می کنید وجداناً 

 خطاب حضرتش به امام حسین سالم اهلل علیه

 تنها ماندم یا جدا شما در کربال تنها ماندید من هم در این زمان که  

 من هم در صحرا ها تنها هستم 

 کسی به ندای من توجه ندارد و توجه نمی کند

 و برای خود زندگی می کنند هستند مردم در یک طرف  

  و من هم در یک طرف تنها ماندم  

 من مظلوم هستم به مردم نمی گویند چرا 
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 مردم من را فراموش کرده اند 

 برو به مردم بگو که امام زمانتان  مظلوم و غریب است

 من مظلوم ترین فرد عالم هستم 

 دلم خون است 

 برای ظهورم دعا کنید

 به سرعت یک چشم برهم زدن درست می شود  اگر دعا کنید  ظهور من

 طبق همون روایات که فرمودند بختتاً ظهور ما بختتاً می شه 

 اگر شما بخواهید  اگر اخالص داشته باشید 

 اگر واقعاً بخواهید ظهور بختتاً میشه دیگه 

 عنایتم بفرما قیامم را محقق گام هایم را استوار و به واسطه من جهان را 

 لبریز فرما  از عدل وداد

 خداوند ما را اجازه سخن و قیام بدهد چون 

حق به طور کامل آشکار و باطل به طور کامل نابود و پریشانی به طور کامل از 

 میان شما محو می شود.

 بنام رب مهدی  لب گشایم سرود غیبتش را 

 می سرایم سخن از غربت مهدی زهرا

 سخن از بی وفایی من و ماست

 دان کشیده کجا یوسف چنین زن

 این حجران کشیدهکجا یعقوب 

 سال است  که می داند که موال در چه حال است ۱۱8۰
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 فدای غربتش یاور ندارد   به این غربت کسی باور ندارد

 بیا حجرت کنیم به سویش   رویم عفو گویان رو به سویش

 زرنج غربتش یادی نمائیم   امام خویش را یاری نمائیم 

 ازیم  ز زندان یوسفش ازاد سازیمبیا زهرای اطهر شاد س

 امید فاطمه برگرد برگرد به هستی قائم برگرد برگرد.

 جز در خانه تو در نزنم جای دگر   

 نروم از سر کوی تو به معوای دگر 

 ما همه بند تویم صاحب ما سرورما

 چون تویی در همه جا حامی ما یاور ما

 ترسم آخر که شب حجر تو پایان نرسد

 من بی سرو سامان نرسد            بیا موال            بیا موالروز وصلت به 

 جادیاگر بفکر ا یاسالم ی( : مسئوالن جمهوررحمت اهلل علیه)ینیخم_امام#

اگر به مردم  یحضرت حجت نباشند، خائن و خطرسازند حت یحکومت جهان

 خدمت کنند.
————————– 

 یکه در راه استوار ی: هر قدمرهبرانقالب

 قدم به کی د،یدار یبرم یب اسالمانقال نیا

 .دیشو یم تر کی( نزدعجل اهلل تعالی فرجه الشریف)یحضرت مهد ظهور

 

 ، دی: شما خوب باش ییطباطبا عالمه

http://www.i20.ir/
http://www.i20.ir/


 

12 

www.i20.ir      

 . دیآ یخودش سراغتان معجل اهلل تعالی فرجه الشریف زمان  امام
————————————– 

 :رحمت اهلل علیهبهجت  اهلل تیآ

خدا و در راه خدا منتظر آن حضرت باشند،  یرامنتظر فرج هستند که ب یکسان

  خود. یبرآوردن حاجات شخص ینه برا

است،آماده دفاع از  دیمورد تهد یکشور اسالم یکه وقت ی:کسرهبرانقالب

ادعا کند اگر امام زمان  تواندیارزشها و پرچم برافراشته اسالم است،م

 خطر قدم خواهد گذاشت._یدانهایم#در  شانیسر ا د،پشتیایب
________________________________________ 

 :رحمت اهلل علیهبهجت  اهلل تیآ

 دایخدا پ ادیو  مانیاست. قلب آباد به ا دهیشکو نور معرفت خ مانیاز ا ها قلب

آنجا  فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال امام زمان هک مینک امضا شما ایتا بر ،کنید

 هست.

  (۱۷۹، ص2)در محضر بهجت، ج 

 بزن  م زمان  حرفاما با

 بر من عاشق نظر کن یبه مهد گفتم

 صرف نظر کن تیتو هم از معص گفتا

 هر دم بنازم تیبه نام نام گفتم

 سرفرازم کتیکه از اعمال ن گفتا

 میتو باشد آرزو داریکه د گفتم

 میعمل کن جستجو یکه در کو گفتا
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 جانم پر از شهد صفا کن ایب گفتم

 کن با حق وفا یبه عهد بندگ گفتا

 بر من دلخسته رو کن یبه مهد گفتم

 ز تقوا کسب عز و آبرو کن گفتا

 کن یمنجل مانیدلم با نور ا گفتم

 تمسک بر کتاب و هم عمل کن گفتا

 نهیسک یز حق دارم تمنا گفتم

 نهیاز دل غبار حقد و ک یبشو گفتا

 رخت را از من واله مگردان گفتم

 را با ستم از خود مرنجان یدل گفتا

 جان مادرت من را دعا کنبه  گفتم

 که جانت پاک از بهر خدا کن گفتا

 تنگ دارم یز هجران تو قلب گفتم

 عمل من ننگ دارم یز قول ب گفتا

 با من ز رافت گفتگو کن یدم گفتم

 دل را شستشو کن دهیبه آب د گفتا

 دلم از بند غم آزاد گردان گفتم

 حق آباد گردان ادیکه دل با  گفتا

 ا را سحر کنکه شام تا دله گفتم

 دعا همواره با اشک بصر کن گفتا
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 قرارم یب تیکه از هجران رو گفتم

 که روز وصل را در انتظارم گفتا
———————————– 

 کوچه مان بوی یار می آید میان

 رسیده که با او بهار می آید گلی

 رسیده کسی از تبار باران ها خبر

 به داد دل خشکسالی جان ها رسد

 ه پا شود وقتیرسیده که طوفان ب خبر

 آمدنش می رسد به ایوان ها نسیم

 رسیده که وقتی رسید می شِکُفد خبر

 از گل همه ی خارهای گلدان ها گل

 رسیده که روزی ز مشرق کعبه خبر

 سر بزند آفتاب ایمان ها دوباره

 رسیده که با آیه های چشمانش خبر

 از ظهور کنند استخاره قرآن ها پس

 خوابیمرسیده ولی ما هنوز هم  خبر

 مرده ای افتاده در خیابان ها شبیه

 شده است زمانه چنان که مجنون هم عوض

 خانه خفته و لیالست در بیابان ها به

 نیاز ببیند بدون ناز آید اگر

 که آب گوارا به کام عطشان ها چنان
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 جای خوردن نامش به کوچه ی دلمان به

 نام میدان ها« ولی عصر»شده است  فقط

 یادمان اما عهد نرفته ز دعای

 است کسی روی عهد و پیمان ها نمانده

 چه با دل شیعه کنار می آید اگر

 آن چه ز ما انتظار می آید نکردم

 برای ظهورش دعایمان شده است دعا

 آرزوی ربّنایمان شده است تمام

 نورش« یابن االنوار ظاهره»به  قسم

 ظلمت شب روشنایمان شده است میان

 مان آشتی با خدا و توبه ی برای

 واسطه و آشنایمان شده است چقدر

 به سمت ظهورش کمی قدم بزنیم بیا

 انتظار فقط ادعایمان شده است که

 در وسط جنگِ کشتی و طوفان همیشه

 سمت ساحل حق ناخدایمان شده است به

 آخر خط با نگاه رحمت خود همیشه

 کننده ی حال و هوایمان شده است عوض

 تیمکه باعث خون گریه های او هس همان

 باعث لبخندهایمان شده است همیشه
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 نیمه ی شعبان و افضل االعمال دوباره

 حرم کربالیمان شده است زیارت

 دوباره برای حسین گریه کنیم بیا

 که ناله ی او همنوایمان شده است بیا

 با من و تو گریه کرده بر جدّش چقدر

 هم نفس های هایمان شده است چقدر
————————— 

 بندگى کناى دل خدا را  بیا

 شو، خدایى زندگى کن خدایى

 را در نماز، آرى توان یافت خدا

 شد دلى کز گل نشان یافت معطر

 چون ماه در آغوش شب ها بیا

 محراب سحر سجاده بگشا به

 کن که این باغ گل افشان عبادت

 مى دهد بر گلشن جان طراوت

 را که جز بدرگه ایزد نیاز نیست آن

 نیستنماز باشد و راهى دراز  راهش
——————  

 خوب سروده سعدى شیرازى : چه

 عیشى به گور خویش فرست برگ

 نیارد زپس تو پیش فرست کس
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 و پوش و بخشاى و روزى رسان خور

 مى چه دارى ز بهر کسان نگه

 و نعمت اکنون بده کان تست زر

 بعد از توبیرون ز فرمان تست که

 با خود ببر توشه خویشتن تو

 نشفقت نیاید ز فرزند و ز که

 خویش در زندگى خور که خویش غم

 مرده نپردازد از حرص خویش به

 غم خوارگى جز سر انگشت تو به

 کسى در جهان پشت تو نخارد

 المحبوب هو

 نهیکه شود دل تو چون آئ یخواه

 نهیبرون کن از درون س زیچ ده

 بتیوحسد و ظلم و حرام و غ کبر

 نهیو ک ایو طمع و حرص و ر بخل
———————— 

 رحم ندارد ینش به کسکما یابرو

 طورش یاز واد یکس دهینرس زنده

 از نوح شد اما شتریغم او ب عمر

 بجوشد ز تنورش.. میدیند ریخ جز

  صلوات ظهورش.. لیبه تعج ندیگو همه
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 :ندیجمعه بگو نیا کاش

 حضورش.. کیتبر به

 ان پاک نگر... یو وانگه سو دهیکن د پاک

******************* 

 ان پاک کجا... دنیدناپاک کجا...  چشم

 دنیخـوش است صـوت قـــران ز تو دلــربا شن چـه

 دنیرخـت نــــظـاره کــردن ســـــخن خدا شن بــه

 آقا سالم، روضه مادر شروع شد

 مکرر شروع شد  یاشک ها باران

 تانیآقا اجازه هست بخوانم برا

 در شروع شد... کیاتفاق از دم  نیا

 کن...تـــوبــه امروز وفردان ایبر

ــرت آخــــــــ اینفس ه جزءشی کمی االن که سینف ازکجامعلوم

 نباشه

 رشدنیغافلگ هویبودن و الخیبی  ایلیخ

 شد امروزبسته اعمالش نامه#

 ...!؟نیعیالنــــاس  حـــق

 به را آقــــــــــا ورظهمن که  گناه

 ـــقان آن حضرت نتوانندعاشـــ   ...و  ...اندازدیب ریتاخ

 آقا... ببخش#   ...نندیبب    را زهرا وسفِی ماهوی ر
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 ؟یچه کرد دیمحشر بگو یخدا در صحرا یکاش وقت یا

 من بود.... منتظر          زهرا پاسخ دهد؛ وسفی

 دلدار کجا؟ دنیچشم آلوده کجا، د

 کجا؟ اریدل سرگشته کجا، وصف رخ 

 یدر نافله ات نام مرا هم ببر کاش

 ا؟تو کجا، عبد گنه کار کج یدعا که

 الفرج کلولی عجّل اللّهم

  نمیکنهزمـــــان ظهور  امام  چـــــرا ؛ یدونیم

 منساختی نیزما امام عهمن و تو جام چونیک کالم: 

 حرمت ندارد ، ای که زمان در جامعه  امام

 ... دیایبـــــ دینـــــبا

 خواهد شد ؛ کشته ، مانند پدرانش دیایاگر ب چون

 ...کن خودت رو درست قطف  ؛ بکنی خوادنمی ریکا چیه

  ـــــننکگـــــناه  مهلک دو
 

   ....داه کرنگ آسمان به دیبا ..... چادر ایبر ❣

  حجابت و چادر ایبر ❣

 .... نکن هنگا انتیاطراف یهابه کن

  شدن بهاء دارد ...  یآسمان

   ...هبهان هب هن دهندمی بها هباشد بهشت را ب ادتی

   ...دارد را شدن یش آسمانارز نکها راتحمل  هیناکو  شین
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 زهراست ...  ادگاری حجابت⇜

 بر صورتش خورد که یا یلسی با یحت هاشم یبن یها هوچک درکه   یسک همان

   .. فتدیب نیبازهم نگذاشت چادر از سرش بر زم شد یاهیو چشمانش س

   ...بگذار احترام حجابت و چادرت هب و بدان را حجابت قدر پس⇜

 حرف خاطر هپس ب ندارد یانپای هگا چیمردمان ه نای ی هیناکباشد  ادتی⇜

 حضرت زهرا  ادگاری هب نکن یاحترام یب مردم

   حضورش هب شودیدلت آرام م که آنجاست⇜

    ...بازدمی رنگ مردم یها هیناگ و

  .. ینکنمی گم را آسمان هرا هچگایه با حجابت  ❣

  ... یآسمان تیها روز

که با گفتن آن اشک از  گفتندیرا م یجمله ا یانجیم یاهلل احمد تیآ

 !شدیم ریچشمانشان سراز

 فرمودند: یم

السالم  هیعل نیالمومن ریام انیعیاز ش یکیکه  شنومیم ای نمیبیم یوقت

 سوزد! یم دلم گردد؛ یم حجاب _یب# ایحجاب _بد#

 ( هستند...فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالناموس امام زمان )#آنان  رایز

 :فرمود یبعد م و

به اهل  امتیق#در روز  دیکه با دینامحرم بد حجاب نگاه نکن#جوان ها به  یآ

 !دی( جواب پس بدهالسالم هیعل) تیب
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 نوشت:_دیشه#

 دهم که؛ یپهلوى شکسته فاطمه زهرا)س( قسمتان م به

 حجاب را#

 را حجاب #

 حجاب را#

  ...دیکن تیرعا

 رستمى دیحم دیشه#

  خوبم یبانو

  ستیمردهـا ن فتـادنیگنـاه ن حجاب تنها به فلسفـه

 بود، نیاگر چن که

 عبادتت؟؟؟ نیدر عاشقانه تر طلبدیخدا تو را با حجـاب کامل به حضور م چرا

 خلق شده  ـایتو با ح جنـس

 ‼ندیتو را بب خواهدیخدا م و

 ‼خودِ تو را خودِ

 حالت نیتر بایز در

 زمان نیناب تر در

 توست هیسرما ـایح

 توست اتیح هیما ایح

 ‼حفظ سالمت مردان شَهرَت یبرا ییتنها دارو هن
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 نکن آقا  هیشما گر  میشیم یخوب ینکن آدما هیتو رو خدا گر نکن  هیگر آقا

  نکن  هیآقا حاال شما گر میکنیم یسع میبه خدا دار دیآقا ببخش

   یکمکمون کن شهیاقا م میاشتباه کرد آقا

   یایچرا نم آقا

  یایم میخوب بش میاگه قول بد آقا

  امامون  اره

  میبه خدا خسته شد آقا

   میمنتظرت آقا

  گهید  نمتونیبیجمعه م آقا

 َالفَرَج کی ّلِوَل َّعَج ّل اَللّهُم# 

 گفتم: بهش

  کو حجابت

 داد: جوابم

  پاک است دلم

 گفتم: بهش

  ‼دل شما پاک... بالفرض

  هم پاک است ندیبیکه شما را م یدل مرد ایآ

  کرد دم،سکوتینشن یجواب

 :خواهرم

  ‼شما عبادت است نه عادت  یبرا حجاب
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به حجاب امر نموده، تا  دیاللّه متعال قبل از آنکه شما را به نماز امر نما رایز

 حجاب هم مثل نماز عبادت است. دیبدان

  ﴾...الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُولَى الْجَاهِلِیَّة  تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا...﴿

و نماز را برپا  د،یخود را آشکار نکن یها نتیز میقد تیجاهل مانند روزگار و»

 ۳۳)احزاب/           .«دیدار

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 یوسف می دانست که تمام درها بسته اند ؛ 

 اما بخاطر خدا و تنها به امید او ، ... .. 

  به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد ...  

 مام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند ؛ ....اگر ت 

 تو هم بخاطر خدا و با اعتماد به او ، ... 

 به سوی درهای بسته بدو ، 

 چون : .... ... 

  تو و یوسف یکی ست ...  یخدا 

 جاست کنار تو ..... نیخدا هم 

  انیعیامام زمان از ش توقعات

 پرهیز از افراط و تفریط:  

 ( در توقیعی می فرمایند:فیفرجه الشر یتعال عجل اهللزمام ) امام
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پیشه کنید، تسلیم ما باشید و کار را به ما واگذارید که بر ماست شما را از  تقوا»

سرچشمه سیراب بیرون آوریم چنانکه بردن شما به سرچشمه از سوی ما بود ... 

 (۱« )به سمت راست میل نکنید و به سوی چپ نیز منحرف نشوید.

 ضرت همراه با محبتبه آن ح توجه

( در توقیع شریفی خطاب به شیعیان فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالزمان ) امام

توجه خود را همراه با محبت و دوستی به سوی ما قرار دهید و »می فرمایند: 

در مسیر دستورات روشن و قطعی دین حرکت کنید که همانا من برای شما 

من و شما و اگر نبود عالقه ما به خیرخواهی می کنم و خداوند گواه است بر 

و رحمت و مهربانیمان بر شما، به سخن گفتن با شما نمی  مانیکو بودن ش

 (2«)پرداختیم.

  

 (السالم هیعلحضرت علی ) والیت

( در مسیر کاظمین، ایشان رحمت اهلل علیهتشرف مرحوم علی بغدادی ) در

( می پرسد فیه الشرفرج یعجل اهلل تعالپرسش هایی را از محضر امام زمان )

 از جمله می گوید:

روزی نزد مرحوم شیخ عبدالرزاق که مدرس حوزه بود، رفتم. : »پرسیدم

شنیدم که بر روی منبر می گفت: کسی که در طول عمر خود روزها روزه باشد 

و شب ها را به عبادت به سر برد و چهل حج عمره بجای بجای آورد و در میان 

                       دوستداران و محبان و موالیان  صفا و مروه بمیرد ولی از

        «( نباشد برای او چیزی محسوب نمی شود.السالم هیعل)  مؤمنینامیرال
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آری واهلل برای او »( فرمودند: فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان )

 «چیزی نیست.

 ( جهت تعجیل در فرجالسالم هیعلبه حضرت زینب ) توسل  

( در سرداب مقدس، رحمت اهلل علیهشرف آقا شیخ حسن سامرایی )ت در

به شیعیان و دوستان ما بگویید که خدا را قسم دهند به حق »حضرت فرمودند: 

 (۳« )( که فرج مرا نزدیک گرداند.السالم هیعلعمه ام حضرت زینب )

 (فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالاعمال به محضر مقدس امام زمان ) عرضه 

( خادم مسجد رحمت اهلل علیهف مرحوم شیخ محمد طاهر نجفی )تشر در

آیا ما شما را هر روز رعایت نمی کنیم؟ آیا اعمال »کوفه، حضرت می فرمایند: 

 «شما بر ما عرضه نمی شود؟

 چرا ما را نمی خواهند؟! شیعیان 

( می گوید که در رحمت اهلل علیهحاج محمد علی فشندی تهرانی ) مرحوم

سیدی نورانی را دیدم، با خود گفتم این سید در این هوای مسجد جمکران 

گرم تابستانی از راه رسیده و تشنه است ظرف آبی به دست او دادم تا بنوشد و 

فرجه  یعجل اهلل تعالگفتم: آقا! شما از خدا بخواهید تا فرج امام زمان )

 شیعیان ما به اندازه آب خوردنی: »رمودند( نزدیک گردد. حضرت ففیالشر

 «ما را نمی خواهند. اگر بخواهند و دعا کنند فرج ما می رسد.
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 در عمل اخالص

   شبی در عالم رؤیا امام زمان»از علمای بزرگ اصفهانی می گوید:  یکی

( را دیدم. به ایشان عرض کردم چه کنم که به فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال)

فرجه  یعجل اهلل تعال) عملت را عمل امام زمان»فرمودند: « شما نزدیک شوم؟

من به ذهنم رسید که یعنی در مورد هر کاری ببین اگر « ( قرار بده.فیالشر

( این کار را می کند تو هم انجام فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان )

االخالص فی »فرمود: « چه کنم که در این امر موفق باشم؟!»بده. پرسیدم: 

 (۴«)ص داشته باش.العمل؛ یعنی، در کارهای خود اخال

 و شکیبایی بردباری 

( از اخیار تهران که در هیرحمت اهلل علتشرف مرحوم سید کریم پینه دوز ) در

خانه اجاره ای زندگی می کرده است و با پایان یافتن مدت اجاره دچار رنج و 

زحمت می گردد ضمن اینکه به او بشارت می دهند، نگران نباشید منزل درست 

 بردباردوستان ما باید در فراز و نشیب ها شکیبا و »مایند: می شود می فر

 (۵«)باشند.

 (السالم هیعلمعارف اهل بیت ) تحصیل 

( که سال ها در نجف هیرحمت اهلل علآیت اهلل میرزا مهدی اصفهانی ) مرحوم

اشرف نزد علمای بزرگ دانش آموخته بود و اجازه اجتهاد از مرحوم آیت اهلل 

( داشت و به دنبال درک حقایق، مباحث فلسفه را نزد هیعل رحمت اهللنایینی )

دیدم دلم آرام نگرفته و »استادان فن تا باالترین رتبه خوانده بود؛ می گوید: 

درک حقایق عالم توفیق نیافته ام. رو به عرفان آوردن و مدتی از محضر  به
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   تفاده( اسهیرحمت اهلل علاستاد عارفان و سالکان آقا سید احمد کربالیی )

می کردم تا از نظر ایشان به حد کمال قطبیت و فناء فی اهلل رسیدم. اما دیدم 

 السالماین مطالب و این رفتارها با ظواهر قرآن و سخنان اهل بیت علیهم 

مرحوم میرزا مهدی « موافق نیست و به آرامش و اطمینان قلب نرسیده بودم.

در توسل به پیشگاه حضرت مهدی ( تنها راه نجات را هیرحمت اهلل علاصفهانی )

خود را »( می بیند، به همین جهت می گوید: فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال)

از بافته های فالسفه و افکار عرفان خالی کردم و با کمال اخالص و توبه به آن 

حضرت توسل پیدا کردم. روزی در وادی السالم نزد قبر حضرت هود و صالح 

عجل اهلل ع و توسل بودن که حضرت صاحب الزمان )علیهماالسالم در حال تضر

طَلَبُ المَعار فِ مِن »ایشان فرمودند: « ( را مشاهده کردم.فیفرجه الشر یتعال

غَیر  طَریقِنا اَهل البیت مُساو قَّ لأِلنکارنا و قَد اَقامنی اهلل و انا الحُجّه بنُ 

ما اهل بیت الحسن؛ یعنی، جست و جوی معارف و شناخت طریق از غیر مسیر 

طهارت مساوی است با انکار ما و همانا خداوند مرا برای هدایت بشر برپا 

( هیرحمت اهلل علمرحوم اصفهانی )« داشته است و من حجه بن الحسن هستم.

پس از آن از فلسفه و عرفان بیزاری جستم و تمامی نوشته های »می گوید: 

قرآن و احادیث پیامبر خود را در این موارد به رودخانه ریختم و به سوی 

 «( روی آوردم.و آله هیاهلل عل یصل)

 به مردم کمک 

توقیعی شریف، به مرحوم آیت اهلل العظمی حاج سید ابوالحسن اصفهانی  در

اُرخِص نَفسَک وَ اَقب ل مجلِسَک فِی الدِّهلیز »( دستور دادند: هیرحمت اهلل عل)
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مردم ارزان کن! و در  واقض  النّاس نحن نَنصُرکُ؛ یعنی، خودت را برای

دسترس همه قرار بده و محل نشستن خود را در دهلیز خانه ات قرار بده تا 

مردم سریع و آسان با تو ارتباط داشته باشند و حاجت های مردم را برآورد، 

 (6«)ما یاریت می کنیم.

 به پدر و مادر توجه 

بسیار به او احواالت یکی از محبان و شیعیان آمده که پدر پیری داشت و  در

خدمت می کرد. ایشان شب های چهارشنبه به مسجد سهله می رفت اما پس از 

مدتی این کار را ترک نمود. دلیل آن را پرسیدند، گفت چهل شب چهارشنبه به 

مسجد سهله رفتم در شب آخر نزدیک مغرب تنها به مسجد سهله می رفتم عرب 

« از پدرت مراقبت کن.»فرمود: بیابانی را دیدم سوار بر اسب که سه بار به من 

( راضی نیستند من فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالمن فهمدیم که امام زمان )

 (۷پدرم را بگذرام و به مسجد سهله بروم.)

 (السالم هیعلبه قمر بنی هاشم ) توسل  

( نقل شده است که یکی از هیرحمت اهلل علمرحوم آیت اهلل مرعشی نجفی ) از

مدتی برای رفع مشکلی به »به قم آمده بود می گفت:  علمای نجف اشرف که

مسجد جمکران می رفتم و نتیجه نمی گرفتم روزی هنگام نماز دلم شکست و 

( به السالم هیعلعرض کردم موال جان! آیا بد نیست با وجود امام معصوم )

( متوسل شوم و او را در نزد خدا السالم هیعلبنی هاشم ) قمرعلمدار کربال 

عجل اهلل در حالتی میان خواب و بیداری امام زمان )« ار دهم؟!شفیع قر

نه تنها بد نیست و ناراحت نمی شوم بلکه شما »( فرمودند: فیفرجه الشر یتعال
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 هیعلرا راهنمایی می کنم که چون خواستی از حضرت ابوالفضل العباس )

 (8.«)درکنی( حاجت بخواهی این چنین بگو: یا أبالغوث االسالم

 به قرآن احترام 

تشرفی که برای مرحوم حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری در حرم  در

( روی داده است ایشان می گوید دیدم السالم هیعلمطهر ابوالفضل العباس )

هوشیار باش و به »قرآنی روی زمین بر سر راه افتاده است به من فرمودند: 

و در قفسه  م و قرآن را برداشتم و بوسیدمدقرآن احترام کن. من خم ش

 (۹«)گذاشتم.

 به محرومان خدمت 

هـ.ق برای رسیدگی به  ۱۳۵8محمد علی برهانی می گوید در خرداد  آقای

مردم محروم منطقه فریدن رفته بودم. هنگام بازگشت ماشین خراب شد و در 

عجل بیابان تنها ماندم. دیدم چاره حز توسل به موالیم حضرت صاحب الزمان )

یا »( نیست، به آن حضرت متوسل شدن و گفتم: فیشرفرجه ال یاهلل تعال

 یعجل اهلل تعالناگهان وجود مبارک امام زمان ).« نیاباصالح المهدی! ادرک

ما »( تشریف آوردند و ضمن بشارت به آمدن وسیله نقلیه فرمود: فیفرجه الشر

هم اینجا رفت و آمد می کنیم. شما هم خیلی مأجورید چون خدمت به 

   ( است. تا السالم هیعلید. و این روش جدّم حضرت علی )محرومین می کن

می توانید در حدّ تمکّن به این طبقه خدمت کنید و دست از این کار بر ندارید 

 (۱۰«)که کار خوبی است.

  

http://www.i20.ir/
http://www.i20.ir/


 

30 

www.i20.ir      

 حضرت ابوالفضل )ع( روضه

( پس از اینکه نماز هیرحمت اهلل علتشرّف آقای محمد علی فشندی تهرانی ) در

( در شب هشتم ذیحجه را به او یاد می دهند حاج السالم هیعلامام حسین )

( فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالفردا شب امام زمان )»محمد علی می پرسد: 

در چادر شما می »فرمود: « در چادرهای حجاج می آید و به آنان نظر دارد؟

( در آن السالم هیعلآیند چون فردا شب مصیبت عمویم حضرت ابوالفضل )

 (۱۱«)ی شود.خوانده م

 شیعه، خانه ماست ایران 

( در دوران جنگ هیرحمت اهلل علآیت اهلل میرزا محمد حسن نائینی ) مرحوم

جهانی اول و اشغال ایران توسط قوای انگلیس و روس خیلی نگران بودند از 

( از بین فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالاین که کشور دوستداران امام زمان )

( متوسل فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالی به امام عصر )برود و سقوط کند. شب

که شکست  ایرانمی شود و در خواب می بیند دیواری است به شکل نقشه 

برداشته و خم شده است و در زیر این دیوار تعدادی زن و بچه نشسته اند و 

دیوار دارد روی سر آنها خراب می شود. مرحوم نائینی چون این صحنه را می 

خدایا، این وضع به کجا خواهد »ر نگران می شود و فریاد می زند: بیند بسیا

فرجه  یعجل اهلل تعالعصر ) یدر همین حال می بیند حضرت ول« انجامید؟

( تشریف آوردند و با دست مبارکشان دیوار را که در حال افتادن بود فیالشر

جا )ایران این»گرفتند و بلند کردند و دوباره سر جایش قرار دادند و فرمودند: 
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شیعه(، خانه ما است. می شکند، خم می شود، خطر است ولی ما نمی گذاریم 

 (۱2«)سقوط کند ما نگهش می داریم.

 بر قرائت و خواندن قرآن مواظبت  

تشرّف شیخ محمد حسن مازندرانی که به بیماری سل مبتال بوده است او را  در

 (۱۳ ) اظبت بر قرائت قرآن.باد به مو وتبر»می دهند و به او می فرمایند: شفا 

 نوشتها :  یپ  

 ۱۷۹، ص ۵2(    بحاراالنوار ، ج ۱)

 ۱۷۹، ص۵۳(    بحاراالنوار ، ج2)

، ص  ۱( ، ج فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال) یحضرت مهد فتگانی(    ش۳)

2۵۱-۱8۴ 

 26۱، ص  ۱( ، ج فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال) یحضرت مهد فتگانی(    ش۴)

 ۱۱8،ص نیات العالم(    کرام۵)

 ۱۹8، ص6( ، ج فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال) یحضرت مهد فتگانی(    ش6)

 28۴(    نجم الثاقب ، ص ۷)

 ۱6۰عصر ، ص  ی(    توجهات حضرت ول8)

 ۳۳۰( ، فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال(    مالقات با امام زمان )۹)

 ۱۱۳، ص  ۱( ، ج فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال) یحضرت مهد فتگانی(ش۱۰)

 ۱۴۹، ص  ۱( ، ج فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال) یحضرت مهد فتگانی(ش۱۱)

 ۱۳۷( ، ص فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال(مالقات با امام عصر )۱2)

 ۳۰6( ، فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالعصر ) ی(برکات حضرت ول۱۳)
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مام زمان (؛ چرا اهیرحمت اهلل علبهجت) اهلل تیو ظهور از منظر آ شیگشا

 دارد؟  هی( از مؤمنان گالفیفرجه الشر یعجل اهلل تعال)

 ایجنگ  میخود را حبس نموده و خود تصم سیئکه ر میهست یمثل گروه ما

باز او را  یول کند یمشکالت را حل م دیایاگر ب میدان ی. مکند یصلح اتخاذ م

 . میا محبوس کرده

و  عهینابع معتبر و مستند شکه در م یثی( در حدو آله هیاهلل عل یصل)امبریپ

اعمال  نیإنتظار الفرج؛ برتر یأفضل األعمال أمت»آمده، فرموده است:  یسن

در حل مشکالت  یوجود هنوز هم گاه نیبا ا« امت من، انتظار فرج است.

از توجه  ریغ ییها ابزارها و روش امندست به د یو اجتماع یخانوادگ ،یفرد

ما به  یتوجه یب نی. امیالسالم هست هیلبه ضرورت فرج و ظهور امام زمان ع

و اهل دل که از قلب مبارک آن  ینیاست که علما و دانشمندان د یا اندازه

 شوند، یباخبر م فیفرجه الشر یامام معصوم و صاحب زمان عجل اهلل تعال

 هیغفلت گال نیتوجه به آن حضرت، از ما بابت ا یادآوریضمن هشدارها و 

 ه،یاهلل عل بهجت رحمه یالعظم اهلل تیآ یو گفتارها دارند. چنانکه در سخنان

 .شود یمشاهده م ها هیهشدارها و گال نیاز ا یادیز یها نمونه

 م؟یما منتظر ایآ

 یو ابتالئات برا یاند که گرفتار خبر داده شیالسالم هزار سال پ همیما عل ائمه

ج خار مانیاز آنان از ا یریخواهد بود که عده کث یبه حد مانیاهل ا

ما  ایخروج از ابتالئات را هم به دنبال دارد؟! آ مان،یخروج از ا ای. آگردند یم

ما  ای! آم؟یهست فیفرجه الشر یامام زمان عجل اهلل تعال نیاز منتظر
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ما به  ایظهور کند؟! آ فیفرجه الشر یامام زمان عجل اهلل تعال میخواه یم

آن  ایاست؟ آ یما راض یآن حضرت از کارها ایآ م؟یهست یظهورش راض

مال آن  ایکه گو میمصرف کن یاست که مالش را در موارد یحضرت راض

و پدرانش  ومذاق ا جیاست که در ترو یآن حضرت راض ایآ ست؟یحضرت ن

 م؟یآن را ترک کن ایو  میینما یو کوتاه ریالسالم، تقص همیعل

مبتال  ها یبه گرفتار نیو مؤمن امبرانیپ نکهیسرّ ا ب؛یعج ثیحد کیبا  ییآشنا

 شوند یم

 !دیمن دعا کن یبرا

علوم است و اسم  نیباالتر یدارا فیفرجه الشر یغائب عجل اهلل تعال حضرت

همه، به هر کس که در  نیاز همه در نزد خود آن حضرت است. با ا شیاعظم ب

 !دیمن دعا کن یبه حضورش مشرف شده، فرموده است: برا یداریب ایخواب 

اما در  برد، یبه سر م عیخود در زندان وس کند، یکه مرده را زنده م یحال در

 یخاص تیعنا هیمخصوصاً در امور فرد گرانید یمورد حق ندارد، هرچند برا

 !ریکه مربوط به خود آن حضرت است، خ هیدارد؛ اما امور اجتماع

 فیفرجه الشر یبا امام زمان عجل اهلل تعال مانیو اهل ا عهیکند ارتباط ش خدا

 زیاز طرق عامه ن ثیحد نیصبر، صبر و تحمل کنند. ا یجا تا در ردیقوت بگ

أفضل األعمال »و آله فرمود:  هیعل اهلل یوارد شده است که حضرت رسول صل

 «اعمال امت من، انتظار فرج است. نیإنتظار الفرج؛ برتر یأمت

 میا کرده یخود را زندان سیئر ما
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 ا،یده است و در بالخود را حبس نمو سیئکه ر میهست یو گروه فهیمثل طا ما

و اجازه  میا . خودمان کردهکند یصلح را اتخاذ م ایجنگ و  میخود تصم

مشکالت  تواند یم دیایاگر ب میدان یم نکهیرا حل کند، با ا ایقضا دیایب میده ینم

 .میا باز او را محبوس کرده یرا حل کند، ول

و تنها  دیشخص وحنفر هم با او موافق باشند، او مثل  ها ونیلیاگر م نیبنابرا

درست به  یداریما در ب رایندارد. ز یاوریو  اریو  نیناصر و مع چیاست که ه

و تهجد  میشو داریکه ب میحال منتظر هست نیبا ا م،یکن یخود عمل نم فهیوظ

و  شود یم داریشامل حال انسان گردد، از خواب ب قی. اگر توفمیجا آور به

ها  هم بشود از آن داریباشد، چنانچه بن قیاگر توف ی. ولگردد یمشغول تهجد م

 .برد یبهره نم

 !ستندیما ناراحت ن دوستان

و عوض ندارد، از دست رفته و گذشته است  نیگزیجا گذرد یکه م یا قهیدق هر

کوچه را  م،یدان یکاش اگر خانه و در  خانه را نم ی. اگردد یبرنم گریو د

 .میدانست یم

تشرف به محضر حضرت صاحب امام  اهلل هنگام رحمه یفشند یمحمدعل حاج

و  خوانند یتوسل م ی: مردم دعاکند یعرض م فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال

اند. حضرت  و دوستان شما ناراحت خواهند یدر انتظار شما هستند و شما را م

 !ستندی: دوستان ما ناراحت ندیفرما یم

وقت ظهور  السالم چه هیحضرت غائب عل نکهیو درباره ا مینشست یکاش م یا

 ی. اشخاصمیفرج باش نیتا حداقل از منتظر م،یکرد یوگو م با هم گفت کند، یم
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منتظر فرج هستند که  یآن حضرت باشند. کسان یکه تنها برا خواهند یرا م

حاجات  وردنبرآ یخدا و در راه خدا منتظر آن حضرت باشند، نه برا یبرا

ارتباط  لیبا انج ریع تحکه در مواق یخود. چرا ما حداقل مانند نصار یشخص

 !م؟یکن یدارند، با آن حضرت ارتباط برقرار نم

 انیعیساده امام زمان از ش یها درخواست

 انشانیعیاز ش ییها ( درخواستفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان) 

ظهورشان  یساده است و اکثراً هم مربوط به بحث دعا برا اریدارند که بس

 اند: فرموده یتیامثالً حضرت در رو شودیم

الم )سنبیام حضرت ز که خدا را به حقّ عمّه دییو دوستان ما بگو انیعیش به

 (2۵۱، ص ۱ج  ،یمهد فتگانیگرداند. )ش کی( قسم دهند که فرج را نزداهلل

 یکبر نبیما چند بار خدا را به حق عمه جان امام عصر، ز یلیخدا وک حاال

 خواهد یم نگونهیفرج را ا یدعا برا امام یکه فرج را برساند وقت میا قسم داده

 .ندیفرما یم نگونهیدارد که امام ا یشتریب ریدارد و حتما تاث یحتماً علت

 فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال امام زمان خواسته

 انیعی( بر شالسالم هیعل)تیفرج از حقوق اهل ب یدعا برا ات،یروا یبرخ در

 اند: ( فرمودهلسالما هیعلشمرده شده است؛ چنان که امام صادق)

 شانیها است که بعد از هر نماز واجب، دست نیا انیعیاز حقوق ما بر ش همانا

 :ندیرا بر چانه گذاشته و سه مرتبه بگو

 رَبَّ مُحَمَّدٍ عَجِّل فَرَجَ آل  مُحَمَّدٍ. ای

 مُحَمَّدٍ. بَهَیرَبَّ مُحَمَّدٍ إ حفَظ غَ ای
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 مُحَمَّدٍ.رَبَّ مُحَمَّدٍ إ نتَقِم لِابنَهِ  ای

امور آل محمّد را  شی(، فرج و گشاو آله هیاهلل عل یصلپروردگار محمّد) یا

 فرما. لیتعج

 بتیرا در( غ نی(، محافظت کن )دو آله هیاهلل عل یصلپروردگار محمّد) یا

 (و آله هیاهلل عل یصلمحمّد)

و  هیاهلل عل یصل(، انتقام دختر محمّد)و آله هیاهلل عل یصلپروردگار محمّد) یا

 (۱۹۵ص  ه،یمهد فهی. )صحری( را بگآله

اند از  اند و امر کرده دعا راکه معصوم دستور فرموده نیاز ما ا کیکدام اما

 نیاز ا یلی! اصالً خم؟یا است تا به حال انجام داده انمانیعیحقوق ما بر ش

 مطلب به گوش ما هم نخورده بود.

شکر حداقل بعد از هر از سفارشات امام عصر به جا آوردن سجده  گرید یکی

 :ندیفرما یم نیچن یتیدر روا شانیا باشد ینماز م

 الشکر من الزم السنن و اوجبها. سجده

، ۵۳مستحبات است. )بحاراالنوار، ج نیتر ستهیو با نیشکر از الزمتر سجده

 (۱6۱ص

 دینیحال با خودتان بب دیذکر گرد حیو نحوه انجام سجده سهو در مفات تیفیک

 .دیا سفارش امام زمانتان را انجام داده نیبه حال اچند مرتبه تا 

 ارتی( خواندن زفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالدرخواست امام زمان) گرید اما

 یعجل اهلل تعالبا امام زمان) یرشت دیکه س یعاشورا است. چنانکه در مالقات

را : که چرا عاشوندیفرما یم یرشت دیاند؛ امام زمان به س ( داشتهفیفرجه الشر
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 حیعاشورا، عاشورا، عاشورا. )مفات ندیفرما یو بعد سه بار م د؟یخوان ینم

 (یعباس قم خیالجنان، ش

عاشورا به صفوان فرمودند:  ارتی( در رابطه با زالسالم هیعلامام صادق) و

را  زیکه من چند چ یعاشورا را بخوان و از آن مواظبت کن، به درست ارتیز»

 :کنم یم نیآن تضم ی خواننده یبرا

 .شود یقبول م ارتشیز-۱

 .باشد یو کوشش او مشکور م یسع-2

از  دیو ناام شود یحاجات او هرچه باشد از طرف خداوند بزرگ برآورده م-۳

 «درگاه خدا برنگردد.

 یرو یخداوند متعال حاجت یتو به سو یصفوان، هرگاه برا یا»فرمود:  سپس

آن  یبه سو ،یکه هست یناز هرجا و هر مکا ارتیز نیا ی لهیداد، پس به وس

دعا را بخوان و حاجتت را از پروردگار بخواه که  نیحضرت توجه کن و ا

« خود را خالف نخواهد کرد. ی و خداوند وعده شود یبرآورده م

 (۳۰۰، ص ۹8جلد  اراالنوار،)بح

جامعه و نماز نافله  ارتیامام زمان از ما خواندن ز یها خواسته گرید و

 !م؟یدهیانجام مرا  کی. کدامباشد یم

 نیفرج امامش است که ا یدعا برا نهایا یتمام نیاز ب عهیش فهیوظ نیمهمتر اما

 هیعلمعصوم است چنانکه امام جواد) بتیدر زمان غ ینیدعا از واجبات د

است که واجب است در  یگر تیما آن امام هدا ی: مهدندیفرما ی( مالسالم
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 لهور از او اطاعت کرد. )کماو در زمان ظ دیانتظار او را کش بتیدوران غ

 (۳۷۷، ص 2ج نیالد

 یکه دعا برا یمانیا هی( به مرحوم فقالسالم هیعل)یامام حسن مجتب شیفرما و

 الیمعناست. )مک نیا دیّمؤ زیاند ن پنج گانه واجب دانسته یفرج را مثل نمازها

 (۳۳۳، ص۱المکارم ج

نجات در  یها از راه( فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالظهور امام عصر) یبرا دعا

( السالم هیعل)یامام حسن عسکر رایهست؛ ز زین بتیغ یدوران ظلمان

 فرمودند:

کس در آن  چیخواهد بود که ه یبتیغ یبه خدا ـ فرزندم ـ دارا سوگند

که خداوند او را بر  یمگر کس ابد،ی ینم ییرها یدوران از هالکت و نابود

ظهور آن حضرت  لیتعج یا برااستوار ساخته و بر دع یاعتقاد به امامت و

 (۳68، ص2ج ن،یببخشد. )کمال الد قشیتوف

در زمان  ینجات از هالکت و گمراه یها فرج از راه یاوالً دعا کردن برا یعنی

 کند یانسان م بیاست که خدا نص قیتوف کیظهور  یاست و دوماً دعا برا بتیغ

 همه کس نشود. بینص دیو شا

 نیامام زمان به ا: »ندیگو یم یبرخ دیآ یم انیبحث از ظهور به م یوقت

 «دیآ ینم ها یزود

هر  کند یاست که به ما امر م یمتعدّد اتیگونه اظهار نظرها، خالف روا نیا

 یو زمان یکه ظهور به طور ناگهان کند یم دیو تأک میصبح و شام منتظر فرج باش

 زیم ن. محبّت و عالقه به امارفتیصورت خواهد پذ برند یکه مردم گمان نم
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دل  ،ییدوران تنها بت،یغ رایز م؛ینپندار ریاقتضا دارد که ما ظهور را د

ما به زندان افتاده  زانیاز عز یاگر فرد ایو غصب حقّ امام است. آ یشکستگ

 یب: »دیبگو یکه کس میبه سفر رفته و بازنگشته باشد، تحمّل آن را دار ایباشد 

چه  ،یسخنان نیدر برابر چن« مد!نخواهد آ ها یزود نیبه ا د؛یخود منتظر نباش

 داد؟ مینشان خواه یواکنش

ما  یدعا میظهور دعا کن یبرا یا دهیچه فا میما گنهکار ندیگو یم گرید یبعض

گناهکاران مستجاب نشود و از درگاه  ی. اگر بَنا بود دعاشود یمستجاب نم

 شیبندگان خو یرو شیخداوند باب توبه را پ م،یشو وسیمأ یرحمت اله

 ایآ برد؟ یم نیرا از ب ئاتیّکه حسنات، س دیفرما ی. مگر قرآن نمگشود ینم

شمرده شده  بتیفرج که افضل اعمال در دوران غ یباالتر از دعا برا یا حسنه

 د؟یسراغ دار

 انیعیامام زمان)عج( از ش یها ینگران

 و عفت: حجاب

 تیآ( پدر هیرحمت اهلل عل) یستانیمحمدباقر مجتهد س دیاهلل س تیآ مرحوم

عجل تشرّف به محضر امام زمان ) یبرا ردیگ یم میتصم یستانیس یعل دیاهلل س

عاشورا  ارتی( چهل جمعه در مساجد شهر مشهد زفیفرجه الشر یاهلل تعال

به مسجد  کینزد یرا از خانه ا یآخر، نور یاز جمعه ها یکیبخواند. در 

امام زمان  عصر یحضرت ول ندیب یرود م یمخانه  یکند. به سو یمشاهده م

دارند و  فیآن خانه تشر یاز اتاق ها یکی( در فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال)

شده  دهیآن کش یرو دیسف یقرار دارد که پارچه ا یاتاق جنازه ا انیدر م
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سالم کردم،  ختمیر یکه وارد شدم اشک م یهنگام دیگو یم شانیاست. ا

رنج ها را  نیو ا یردگ یبه دنبال من م نگونهیچرا ا»حضرت به من فرمود: 

تا من بدنبال  -اشاره به آن جنازه کردند -دیباش نی! مثل ا؟یشو یمتحمّل م

 !«میایشما ب

در زمان رضا خان  -است که در دوره کشف حجاب ییبانو نیا»فرمودند:  بعد

 (۱.« )فتدیتا چشم نامحرم به او ن امدین رونیهفت سال از خانه ب -یپهلو

 یندگحالل و حرام در ز تیرعا

 ی( بفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان ) یها یاز نگران گرید یکی

 یاز دانشمندان مدت ها در آرزو یکیمردم به حالل و حرام است.  یتوجه

به  دنیرس ی( بود، برافیفرجه الشر یعجل اهلل تعال) یحضرت مهد ارتیز

 ینینش از جمله علم جفر آموخته و چلّه دیفراوان کش یهدف زحمت ها نیا

راه  دیکوش یهر چه م اماکرده و چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله رفته بود. 

فرجه  یعجل اهلل تعالامام زمان ) داریبرد تا به او گفتند: د ینم ییبه جا

روز در آن شهر  ۳۷مگر در فالن شهر. او حدود  ستیتو ممکن ن ی( برافیالشر

به محضر  یقفل ساز هنگام یدرمریماند تا در بازار آهنگرها کنار دکان پ یم

شود که آن حضرت  یم ابی( شرففیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان )

گفتند. در  یقفل ساز نشسته و با او گرم گرفته بودند و سخن م رمردیدر کنار پ

،عصا زنان آمده و با دست  دهیناتوان و قد خم یرزنیپ ندیب یحال م نیهم

قفل را به مبلغ سه  نیخدا ا یرضا یبرا: »را نشان داد و گفت یلرزان قفل

 «دارم. ازیپول ن ی. من سه شاهدیاز من بخر یشاه
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ارزش دارد،  یو هشت شاه یقفل دو عباس نیا»گفت:  یبا کمال سادگ رمردیپ

 یشاه کیاز  شیب یدر معامله دو عباس رایخرم ز یم یمن آن را به هفت شاه

من التماس کرده ام »گفت:  یاوربا ناب رزنیپ« است. یانصاف یمنفعت بردن ب

« کند. یداریاز من خر یقفل را به سه شاه نینشد ا یکس راض چیاما ه

که  یهنگام دیپول به آن زن داد و قفل را خر یهفت شاه رمردیسرانجام پ

 یآقا»( به من فرمود: فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالرفت امام عصر ) رزنیپ

 ست،یالزم ن ینی. چلّه نشمییایسراغ شما ب تا ما به دیباش نطوریا ؟یدی! دزیعز

 نی. در تمام ادیو مسلمان باش دیندارد، علم سالم داشته باش یعلم جفر سود

شناسد،  یدارد و خدا را م نیرا انتخاب کرده ام چون د رمردیپ نیشهر من ا

و  ییو از او دلجو میآ یمن به سراغ او م نکهیگذرد مگر ا یبر او نم یهفته ا

 (2«)کنم. یم یساحوال پر

 (فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالبه امام زمان) انیعیش یتوجه یب

 یدیکه در مسجد جمکران س دیگو یم یتهران یفشند یحاج محمدعل مرحوم

 دهیاز راه رس یگرم تابستان یهوا نیدر ا دیس نیبا خود گفتم ا دمیرا د ینوران

آقا! شما از خدا : »به دست او دادم تا بنوشد و گفتم یو تشنه است ظرف آب

« گردد. کی( نزدفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالتا فرج امام زمان ) دیبخواه

خواهند، اگر بخواهند  یما را نم یما به اندازه آب خوردن انیعیش»فرمودند: 

 (۳«)رسد. یو دعا کنند فرج ما م
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 به عرضه اعمال یتوجه یناپسند و ب اعمال

: ندیفرما یخادم مسجد کوفه، م ،یفمحمدطاهر نج خیتشرّف مرحوم ش در

شود؟  یاعمال شما بر ما عرضه نم ایآ م؟یکن ینم تیما شما را هر روز رعا ایآ»

 (۴«)کنند؟ یفرج ما دعا نم یبرا انیعیچرا ش

حضرت  میموال ایدر خواب گو یکه شب دیگو یم یمحمدباقر اصفهان رزایآقام

منبرها به  یرو»فرمودند:  که به من دمیالسالم( را د هی)عل یامام حسن مجتب

فرجه  یعجل اهلل تعالفرج حضرت حجت ) یو برا دیکه توبه کن دییمردم بگو

بلکه  ستین ییواجب کفا تیدعا مثل نماز م نیا دیو بدان دی( دعا نمائفیالشر

 (۵«)واجب است. نیبر تمام مکلف هیومی یازهامانند نم

و  انیعیبه ش»مودند: در سرداب مقدس فر ییسامرا میحس خیتشرّف آقا ش در

 های)عل نبیکه خدا را قسم بدهند به حق عمه ام حضرت ز دییدوستان ما بگو

 (6«)گرداند. کیسالم( که فرج را نزد

 نیجمال الد دیاهلل س تیفرزند آ -محمد دیاهلل حاج س تیتشرّف مرحوم آ در

( فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان ) -(هیرحمت اهلل عل) یگانیگلپا

در  زیمانده است و چه بسا آنها ن یظهور فقط عالمات حتم میاز عال»فرمودند: 

 (۷.«)دیفرج من دعا کن ی. شما براونددیکوتاه به وقوع بپ یمدت

فرجه  یعجل اهلل تعالاز علماء به محضر امام زمان ) یکیکه  یگریتشرّف د در

فرج من  یابه آنان بگو که بر»کرده بود آن حضرت فرمودند:  دای( پفیالشر

 (8« )نجات دهد. بتیتا خدا مرا از زندان غ دیدعا کن
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داند و بدون اجازه ما  یکه آنچه را از اموال ما در دست او است حالل م یکس

کند، ملعون است و  یکه در مال خود م یکند، همانند تصرف یدر آنها تصرف م

 گردد یاز دشمنان ما محسوب م امتیدر روز ق

 المان و ستمگرانبا ظ انیعیش یهمکار

 یشهردار سیاحمد رئ رزایبه نام م یمرد دیگو یم یزاویحو نیعبدالحس خیش

بود که به اجبار او را شهردار کرده  یو خوب نینجف اشرف بود، او مرد متد

( فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالبه محضر امام زمان ) ایدر عالم رؤ یبودند. شب

حاضر است حضرت با  شانیف نزد انج یشهردار سیکه رئ دمیمشرّف شدن و د

و اسم خود را در زمره  یشد یچرا داخل شغل حکومت: »فرمودندبه او  یتند

فرمودند که آن مرد متوجه نشد من  یبعد مطلب «؟یآنها محسوب داشت

 یعجل اهلل تعالاهلل ) هیخواستم گفته حضرت را به او بفهمانم. گفتم حضرت بق

 ،یعنیطَلَمُوا فَتَمّسکُمُ النّار؛  نیالّذ یترکَنُوا اِل:وَ ال ندیفرما ی( مفیفرجه الشر

شود آتش شما  یکه موجب م دییننما هیبه آنان تک دینکن لیم تمگرانس یبه سو

پس تو »جمله را گفتم، حضرت رو به من کرد و فرمود:  نیا یوقت.« ردیرا فرا گ

به حضرت دست مبارک را « کنم. یم هیتق»عرض کردم:  «؟یکن یچرا مدح م

 -!هی! تقهیتق! هیتق»دهان گذاشتند و به عنوان انکار سخن من با تبسم فرمودند: 

 یاز عمر تو باق شتریهفت روز ب -یکن یمدح نم هیخوف و تق یتو از رو یعنی

 (۹«)را رد کن. یفردا برو و مُهر حکومت ستین
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 مشروع ریغ قیمعارف از طر لیتحص

طَلَبُ المَعار ف مِن : »دیفرما ی( مفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالزمان ) امام

بدست آوردن معارف جز از  ،یعنیمُساو قُ لِالِنکار نا؛  تِیاَهلَ البَ قَتِنایطَر ر یغَ

 (۱۰«)با انکار ماست. ی( مساوو آله هیاهلل عل یصل) غمبریما خاندان پ قیطر

 انیعیش گناه

ن ها و کم نادا: »ندیفرما ی( مفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالزمان ) امام

با رفتار و گفتار  -ندارند نیکه به اندازه پر و بال پشه د یو کسان عهیخردان ش

 (۱۱«)دهند. یما را آزار م -خود ستیناشا

برم  یبه خدا پناه م: »ندیفرما ی( مفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان ) 

 (۱2.« )تیبعد از هدا یو از گمراه یینایبعد از ب یاز کور

 السالم( هیتصرف اموال معصوم )عل از زیپره

دوّم ابوجعفر محمد بن عثمان از امام  بینا ی لهیکه به وس یفیشر عیتوق از

است، آن حضرت در مورد خمس  دهی( رسفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالعصر )

که آنچه را  یکس: »دیفرما یپرداخت شود، م طیجامع الشرا هیبه فق دیکه با

داند و بدون اجازه ما در آنها تصرف  یست حالل ماز اموال ما در دست او ا

 امتیکند، ملعون است و در روز ق یکه در مال خود م یتصرف نندکند، هما یم

 (۱۳«)گردد. یاز دشمنان ما محسوب م

هر : »ندیفرما یم یفیشر عی( در توقفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالزمان ) امام

که آتش را در شکم  ی، بدرستکس در اموال مربوط به ما تصرف کند و بخورد

 (۱۴«)در آتش افروخته وارد خواهد شد. یخود وارد کرده است و به زود
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بدون  گرانینباشد که در مال د زیکس جا چیه یبرا یوقت: »دیفرما یم شانیا

 (۱۵«)شود؟ یم زیکار در مال ما جا نیاجازه آنان تصرف کند چگونه ا

که  یمردم بر کس یو مالئکه و تمام لعنت خداوند: »دیفرما یم گرید عیتوق در

 (۱6«)درهم از مال ما را حالل بداند و در آن تصرف کند. کی

 نوشتها : یپ

 .۱۵8، ص  ۳، ج    یحضرت مهد فتگانی(    ش۱)

 .268، ص   (    مالقات با امام عصر 2)

 .۱۵۵، ص  ۱، ج    یحضرت مهد فتگانی(    ش۳)

 .۳۵، ص   عصر  ی(    برکات حضرت ول۴)

 .8۷، ص   (    مالقات با امام عصر ۵)

 .2۵۱، ص  ۱، ج    ی(    مالقات با حضرت مهد6)

 .۱8۴، ص  ۱، ج    یحضرت مهد فتگانی(    ش۷)

 .۱۷۴، ص  نی(    کرامات الصالح8)

 .۳6۱، ص   عصر  ی(    برکات حضرت ول۹)

 .۳۳۴، ص  یالمهد فهی(صح۱۰)

 .۴۷۴، ص  2(احتجاج ، ج ۱۱)

 .۱۱۱۰، ص  ۳، ج (الخرائج ۱2)

 .۵2۰، ص  نی(کمال الد۱۳)

 .۵2۰، ص  نی(کمال الد۱۴)

 .۵2۱، ص  نی(کمال الد۱۵)
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 .۴۱۱(نجم الثاقب ، ص ۱6)

 

و  انیعیخطاب به ش  (فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام عصر ) یها هیتوص

موعود اثر مرحوم عالمه  ی( به نقل از کتاب مهدالسالم هیعل)تیب اهل روانیپ

 یمجلس

فرجه  یعجل اهلل تعالاست که امام عصر ) ییها هیتوص دیآ یم یدر پ نچهآ

اند.  ( فرمودهالسالم هیعل) تیب اهل روانیو پ انیعیخطاب به ش  (فیالشر

 م؟یکن یعمل م نهایچقدر به ا ،یبراست

 .دیکن شهیو تقوا پ دی. از خداوند ـ جل جالله ـ بترس۱

آورده است  یکه بر شما رو یامتحانآوردن شما از فتنه و  رونی. به ما در ب2

 .دیکمک کن

و هر آنچه  ردیگ شیکه راه تقوا را در پ انیعیکه هر کدام از ش کنم ی. عهد م۳

کننده و  گمراه ی از مال خود خارج کند، از فتنه (و حق خداست)که الزم است 

 در امان باشد. یظلمان یها رنج

که  یوند به او داده به کسانکه خدا یدر بخشش اموال ان،یعی. هر کدام از ش۴

 خواهد بود. انکاریو آخرت ز ایخداوند فرمان داده است بخل ورزد، در دن

گرفته شد، همسو  شانیکه از ا یمانیما در وفا نمودن به عهد و پ انیعی. اگر ش۵

 نخواهد افتاد. ریبه تأخ شانیما از ا داریشوند، د دل کیو 

سر  شانیکه از ا یسبب اعمال ناپسندمگر به  فتادهین ری. ظهور ما به تأخ6

 .رسد یو خبر آنها به ما م زند یم
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 (دیمف خیبه ش عی)توق

 .دی؛ و از راه راست منحرف نگرد دی؛ و از ما اطاعت کن دی. از خدا بترس۷

 یبه سو ،یکه به شما گفتم ـ با دوست یخود را ـ مطابق سنت آشکار تی. ن8

 .دیما برگردان

 (انیعیاز ش یو جماعت ینیقزو غانم یبه ابن اب عی)توق

پاک و طاهر  نکهیمگر ا میکن ی. اموال شما )خمس و زکات( را قبول نم۹

عمل کند و هر که نخواهد نکند ؛ چرا که ما به  خواهد یباشد... هر کس م

 .میندار یازین دیآنچه شما دار

 کنند یم نییآن تع یرابکه وقت  ی. ظهور و فرج در دست خداست و کسان۱۰

 هستند. "غگو درو"

حجت  شانیکه ا رای؛ ز دیبه فقهاء مراجعه کن دهد یم یکه رو یلی. در مسا۱۱

 .شانیبر ا میو من حجت خدا ندیمن بر شما

که  یاست زمان دیمانند استفاده از خورش بتم،یغ امی. منتفع شدن از من در ا۱2

 آن را پوشانده باشد. یابر رو

و در دانستن  د،یسؤال نکن خورد یکه به درد شما نم ییزهای. درباره چ۱۳

 .دیاندازین یخود را به سخت دیا که از دانستن آنها معاف شده ییزهایچ

 فرج شماست. نی؛ چرا که هم دیدعا کن اریفرج بس لیتعج ی. برا۱۴

 (عقوبیبه اسحاق بن  عی)توق
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. هر کس بدون اجازه ما در اموال مربوط به ما )خمس، زکات و وقف( ۱۵

 بود. میاو خواه یشاک امتیاست و ما در روز ق نیجمله ظالم تصرف کند، از

 (یبه محمد بن جعفر اسد عی)توق

مردم ملجأ و  یکه خداوند از زمان حضرت آدم تا حال، برا دیدان ینم ای. آ۱6

کرده که به سبب  نییتع یانیپناه برند و راهنما شانیقرار داده که به ا یپناه

آشکار  گرید ی از آنان پنهان شد نشانه یا شانه. هر زمان که نابندی تیآنها هدا

طلوع نمود ؛  گرید ی غروب کرد ستاره شانیاز ا یا و هر وقت که ستاره دیگرد

خود  ی( را به سوالسالم هیعل) یعزوجل امام حسن عسکر یکه خدا یو وقت

خود و مخلوقاتش را قطع نموده است. هرگز  انیکه واسطه م دییبرد گمان ننما

 برپا شود. امتیکه ق ینشده و نخواهد شد تا وقت یزیچ نیچن

 (اریبن مهز میبه محمد بن ابراه عی)توق

؛ خواه آن  گردد ینم یاز حجت خدا خال نیزم یکه رو دیدان ینم ای. آ۱۷

 حجت، ظاهر باشد و خواه پنهان.

را از خود دور کنند ؛ و همانگونه که  ینفسان یها از خواهش یروی. مردم پ۱8

و  دهیکه از آنان پوش یرفتار کنند ؛ و امر نمودند ی] رفتار مبتیاز غ شی[پ

 ... و بدانند که حق با ما و در نزد ماست. ندیپنهان شده است را جستجو ننما

 وپسرش( یبه عمر عی)توق

 :حیتوض

به  یثی، و دراصطالح حد "امضاء، نامه و فرمان" ی، در لغت به معنا عیتوق

از  عاتیتوق شتریاست . ب "السالم  همیه اطهار علائم یها از نوشته یبخش" یمعنا
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است. واژه  دهی( صادر گردفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام عصر ) یسو

 یادداشتی ی( به معناالسالم هیعلاز امام کاظم ) یتیبار در روا نینخست عیتوق

 «عیتوق»از  یسخن یاست. امروزه وقت شده دهینامه نوشته د کی ریکه امام در ز

فرجه  یعجل اهلل تعال) یحضرت مهد عاتیذهن به توق د،یآ یم انیمبه 

 .گردد ی( منصرف مفیالشر

. گرفت یامام صورت م یمعموالً توسط وکال ان،یعیش یبرا عاتیتوق ارسال

 قیاز طر عاتیمختلف داشتند که توق یدر شهرها یالنینواب اربعه امام عصر وک

 .افتی یآنها انتشار م

و  یاحتجاج طبرس ،یطوس خیش بتیصدوق، غ خیش نیکتاب کمال الد در

 یعجل اهلل تعالامام زمان ) یاز سو عیحدود هشتاد توق ،یبحاراالنوار مجلس

خطاب به سفرا و نواب  یها، برخ آن ینقل شده است که محتوا  (فیفرجه الشر

در پاسخ به سؤاالت است  یخطاب به علماء و فقهاست. برخ یخاص است و برخ

از طرف  ابتین ایامامت  یاست که به دروغ ادعا ینکسا بیذدر تک یو برخ

 آن حضرت را داشتند.

موعود ؛ ترجمه حسن بن  یمهد ؛ی: عالمه محمدباقر مجلس ها هیتوص منبع

 . 2؛ ج  ۱۳8۰قم: انتشارات مسجد مقدس جمکران،  ؛یا هیاروم یمحمد ول

 عنوان کرد: انیفواد االسالم حجت

 بتیاز شئون امام در زمان غ کی چیه نکهیاره به ابا اش انیاالسالم فواد حجت

 تیهدا قیاز طر بتیامام در دوران غ یگر تیگفت: شأن هدا شود، ینم لیتعط

 . کند یم دایالمطلوب تداوم پ یال صالیو ا یباطن
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و اطاعت  تیامت نسبت به امام، تبع فهیوظ نیرابطه گفت: مهم تر نیدر ا یو

ز ما خواسته شده است از امام حق اطاعت فراوان ا تیو روا اتیاست. در آ

را  فیأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْر  مِنْکُمْ که تکل هی. مثل آمیبکن

گمان  یامام، برخ بتیدر زمان غ یتههمه مشخص کرده است. من یبرا

ر شده است، د لیاز شئون امام تعط یبرخ ایکه شأن امام کم شده  کنند یم

 بتیواجب االطاعه است و غ یا امام در هر دوره میکه ما معتقد هست یحال

 وارد سازد.  یضرر فهیوظ نیبه ا تواند ینم

( در فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال)یاطاعت از امام مهد که نیا انیبا ب یو

( قبل از السالم هیعل) تیو اهل ب امبریپ نیاطاعت از فرام قیاز طر بتیعصر غ

 اتیآنچه در قرآن و روا یعنیروش  نیاست، اظهار کرد: ا ریان پذامک شانیا

 یامام مهد شاتی. البته اطاعت خاص از فرمامیاطاعت کن دیآمده است را با

. ستیممکن ن ریما غ یبت برایدر عصر غ زی( نفیفرجه الشر یعجل اهلل تعال)

ه به ( و در تشرفات کفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام عصر ) عاتیدر توق

ما را مشخص  فیاند که تکل فرموده انیب یشده، حضرت دستورات شانیمحضر ا

که حضرت از ما خواسته  مینیب یم میکن یدقت م عاتیبه توق ی. ما وقتسازد یم

که  یکس دیفرما یحضرت درباره نماز م ای. میخدا را اقامه بکن نیاست د

سخن، من   نیاز ا از رحمت خدا به دور است. اندازدیب رینمازش را به تأخ

اول وقت  مازحضرت اراده کرده است که من به ن شوم یمنتظر، متوجه م

حضرت  ار،یبن مهز یدر تشرفات، مثل تشرف عل نیاهتمام داشته باشم. همچن

من صبح و شام  ؛یما آمد دنیبه د ریچرا د اریپسر مهز یا دیفرما یم شانیبه ا
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در پاسخ  اریبن مهز یعل«. و نهاراً الًیکنّا نتوَقَعُکَ ل»منتظر آمدنت بودم؛ 

 . اوردینبود مرا خدمت شما ب یکس دیگو یم

من  داریچرا د یدان ی: مندیفرما یم اریبن مهز یادامه داد: حضرت به عل یو

که فقط به  نیا کی: یداد یچون شما سه کار انجام م افتاد، یم ریو تو به تأخ

 یاموال حق نیدر ا یندا یمگر نم ؛یخودت بود یمال برا یفکر جمع آور

. یکرده بود شرا فرامو عهیش یکه ضعفا نیسائل و محروم هست. دوم ا یبرا

که قطع رحم  نیوجود دارد. سوم ا یو فکر یماد یضعفا یا در هر جامعه

که حضرت  شوم یمتوجه م شنوم یتشرف را م نیا ی. من  منتظر وقتیکرده بود

 فیتکل یجامعه، خودم را ب نسبت به خواهد ی. حضرت مخواهد یاز من چه م

که با ارحام  نیو ا دازمحقوق سائل را بپر کنم یکه جمع م یندانم و در اموال

 .ردیپذ ینم یا خدشه بتیخود قطع رابطه نکنم. پس اطاعت از امام در عصر غ

 بتی. در عصر غیباطن تیو هدا یظاهر تیهدا کند، یم تیامام دو نوع هدا

 میرفت یامامان م رینشده است. ما در عصر سا لیاست تعط تیشأن امام که هدا

 شود یم نی. اکردند یم تیما را هدا شانیو ا میکرد یسوال م شانیو از ا

از نوع  تیهدا نیکه ا شود یبحث م یظاهر تی. در هدایظاهر تیهدا

عجل اهلل ) یاست. امام مهد «قیارائه طر» ایاست « المطلوب یال صالیا»

بر عهده دارد.  بتیافراد را در دوران غ یباطن تی( هدافیفرجه الشر یتعال

 یعنیالمطلوب هست.  یال صالیاما ا ستین قیارائه طر ،یباطن تیدر هدا

. شأن امام در عصر کند یم تیبداند، هدا تیرا مستعد هدا ینفسحضرت هر 
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 یما را به سو لیمبدأ م تواند یم شانینشده است. ا لیتعط گاه چیه بتیغ

 باشد. یو خوب ریو کشش و واکنش ما به سمت خقرار دهد  ها یخوب

 لیتعط تیبا ختم نبوت، امر هدا ایاست. آ اءیخاتم االنب امبریافزود: پ یو

. خداوند متعال در شود یسپرده م ایبه اوص ایپس از انب تیهدا ر،یخ شود؟ یم

نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ  : وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ ب أَمْر نَا؛ یَوْمَدیفرما یم میقرآن کر

 یعجل اهلل تعال) یجز امام مهد یکس بتیقَوْمٍ هَادٍ. در عصر غ لِّب إ مَامِه مْ؛ لِکُ

 نیثقل ثی( در حدو آله هیاهلل عل یصل) امبری. پستیما ن ی( هادفیفرجه الشر

 گذارم، یم یباق تانیگرانبها برا زیدو چ یول روم یشما م انیفرمود من از م

 شود یسخن روشن م نی. از ادیشو یم تیهدا دییدو تمسک بجو نیاگر به ا

ما را به آن  امبریهست و الّا پ تیاهل ب یبرا یگر تیشأن هدا نیاالن هم ا

 . داد یارجاع نم

نوشته شده  بتیمنتظران در عصر غ یبرا فهیهشتاد وظ المکارم الیدر کتاب مک

(، محبت امام فیشرفرجه ال یعجل اهلل تعالاست. مانند شناخت امام عصر )

که امروزه  فیاز آن وظا یکی( و .... فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالعصر )

 یعجل اهلل تعال) یظهور است. چرا امام مهد یبرا یزسا نهیمطرح است زم

آن علل را مرتفع  دیما با ست؟یچ بتیشده است؟ علل غ بی( غافیفرجه الشر

که خداوند متعال  میهست که حجت خدا ظاهر شود. ما معتقد نیتا ا میبکن

 باشد.  بتیاو در پس پرده غ یدوست ندارد که ول

اند أَکْثِرُوا الدُّعَاءَ  ( فرمودهفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالخود امام عصر )

. چه ستندین یخود راض بتیاز غ شانی، پس ا الْفَرَج  فَإ نَّ ذَلِکَ فَرَجُکُم ل یب تَعْج 
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علت، خواست  م؟یهور امام محروم باشسبب شده است که ما از ظ یعامل

د إ نَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا ب قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا یفرما یها است. خداوند متعال م انسان

ظهور حجت خدا را  میتوان ی. ممیب أَنْفُسِه مْ. ما حاکم بر سرنوشت خودمان هست

 یساز نهیخودمان را زم یلاص فیاز وظا یکی دی. ما بامیندازیب ریتأخ ای لیتعج

حضرت محقق شود. از  یراظهور ب طیکه شرا میکن یو کار میظهور بدان یبرا

است که از حضرت  یکارآمد و استقبال عموم ارانیظهور، وجود  طیشرا

و در  میریخاص حضرت را در نظر بگ یها یژگی. ما اگر صفات و و ردیصورت بگ

 ایظهور مه نهیزم میکن یگرسازو د یخودساز م،یکن نهیوجود خودمان نهاد

 .شد یم

-- 

  ؛یمسعود عال نیااللسالم والمسلم حجت

 کند  یم هیگر انیعیش ی( برافیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان) یوقت

 اندازشان ظهور بوده است  چشم خیدر طول تار اءیو اول اءیانب تمام

ظهور را  ی نهیاست که زم انیعیش یاعمال و کارها ی حضرت به واسطه ظهور

 کند.  یفراهم م

از  یکی نی( ا۱۱)رعد/« ما ب أَنْفُسِه م  رُوایِّغَیُما ب قَوْمٍ حَتَّى  رُیِّغَیُاللَّهَ ال  إ نَّ»

 رییرا تغ یقوم و ملت کیاست که خداوند متعال سرنوشت  یمحکمات قرآن

کنند. ما خودمان  جادیا یراتییتغ کیمگر که آنها در خودشان  دهد، ینم

خدا را داشته  یدن ولآم یو آمادگ میروبه سمت آن ظهور ب دیکه با میسته

 شود.  جادیدر ما ا دیبا ها یآمادگ نی. امیباش
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و چه  ستیچ شان یزمان هستند نسبت به ول نیکه در ا یکسان فیوظا

  م؟یچه کار کن دیاز ما دارند و با یانتظارات

مان  را در جامعه یو آمادگ میکرد جادیرا در خودمان ا رییتغ نیما ا یوقت یول

 ،یاله تیآنوقت با آمدن حضرت وترب اورند،یکه حضرت تشرف ب میکرد جادیا

. ما فعالً آن دوره و رفتار شود یم جادیا یبرتر اتیح کیو  یانسان یزندگ کی

 . مییگو یامام زمان با مردم را م

اد لجوج . حضرت نسبت به افرستیو خشونت با مردم ن یرفتار استبداد رفتار،

آنها ثابت شده، حجت بر آنها تمام شده و  یحق برا یکه به همه شکل یو عنود

فرجه  یعجل اهلل تعالبه آنها داده شده، اما باز در مقابل امام زمان) یآگاه

و با آنها  ستدیا یحضرت در مقابل آنها محکم م کنند، ی( مقاومت مفیالشر

 . کند یبرخورد م

که از  ییها یو آلودگ ح،یناصح یها تیخاطر تربکه به  یبا مردم معمول اما

کرده و دچار لغزش  دایدر جهان گسترش پ یطانیفرهنگ ش کیقبل به شکل 

بر گردن  یالناس را مرتکب شدند، حق یکردند و گناه عیرا ضا یشدند و حق

 . ردیگ یرا م نهایدارند، حضرت دست ا

امام زمان  ارانی مینکه ما فکر ک ستین نطوریگفت که ا میما بعد خواه حاال

حضرت  ارانیما هست که انبوه مردم  اتی! در روارینفر هستند. نخ ۳۱۳

 . ندیآ یخواهند بود. انبوده مردم از آسمان نم

داشتند.  یهستند که به هر حال خطاها و اشتباهات یمردم نیهم ستند،ین مالئکه

فته بودند، را گر ایکه دن یاله ریغ یها و حکومت حیناصح یها تیدر اثر ترب
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 نهایرا گرفته بود، دچار لغزش شدند. حضرت به ا ایکه دن یفرهنگ شرک آلود

 . کند یو کمک م یریدستگ

 ون،یها، د مردم، لغزش یها ی( برخورد حضرت با آلودگالسالم هیعلباقر) امام

 هیعل. امام باقر)کنند یم فیتوص نطوریکه بر گردن مردم بوده را ا یمظالم

( 22۴/ص۵2)بحاراالنوار/ج« إ لَى الْکُوفَة قْب لُیُثُمَّ : »ندیفرما ی( مالسالم

. ستامام زمان در کوفه ا یها از منزل یکیما به کوفه خواهد آمد.  یمهد

 منزل حضرت آنجاست. « مَنْز لُهُ ب هَا کُونُیَفَ»

در اسارت که  یا غالم و برده و بنده چیه« عَبْداً مُسْلِماً إ لَّا اشْتَرَاه  تْرُکُیَ فَلَا»

 چیه«  نَهیْوَ لَا غَار ماً إ لَّا قَضَى دَ»حضرت او را آزاد کند.  نکهیمگر ا ستیهست، ن

موانع  نهایداده شود. ا اش یکه بده کند یکمک م نکهیمگر ا ستین یبدهکار

 حضرت را داشتند.  یاست که دوست یآن کسان یبرا نهایا هرشد است. البت

 ی. کسانستندیبودند که لجوج و عنود ن یبودند، کسان نیمؤمن ی رهیدا در

عنودانه و لجوجانه  قتیحق و حق ن،یقرآن، د ت،یکه با خدا، اهلب ستندین

. تا شود یهم کامالً مهلت داده م گرید انیبه صاحبان اد یبرخورد کنند. حت

 . شود یبه آنها مهلت داده م یمدت

اند  ( آمدهالمالس هیعل)یسیکه حضرت ع دیبه طور گسترده خواهند د تیحیمس

فرجه  یعجل اهلل تعالامام زمان) ریبه عنوان وز یسیو خود حضرت ع

 نکنند.  دایپ یشیندارد که گرا یلیدل گری( هست و دفیالشر

 حیاست که مس نیا شان میو در تعال شانیها که در آموزه ییها یهودی یوقت

شده که او  آمده و کامالً اثبات حیمس نندیبب یاست. وقت یخواهد آمد و او منج
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 یلی( است، دلفیفرجه الشر یعجل اهلل تعال)عصریاست و در خدمت ول حیمس

 عناد داشته باشند.  نکهینکنند مگر ا دایپ شیندارد که گرا

فضا آن  نیدر ا شود، یداده م یو آگاه شود یها بر افراد تمام م حجت تمام

وست حق را د ستند،یکه دوست حضرت هستند، اهل عناد و لجاج ن یکسان

است و حق الناس است،  ییها حال بر گردن آنها ظلم نیدر ع یدارند، ول

 . دهد یکمک م نهایحضرت به ا

او  نیو د دهد یکمک م نکهیمگر ا ستین یبدهکار«  نَهیْلَا غَار ماً إ لَّا قَضَى دَ وَ»

که بر گردن  یممظال« وَ لَا مَظْلِمَةً لِأَحَدٍ مِنَ النَّاس  إ لَّا رَدَّهَا. »کند یرا ادا م

 . کند یمردم بوده است، حضرت رد م

فک کل . »میخوان یماه رمضان م باتیتعق یهمان است که باز در دعا نیا

همان  نی. ادهد یاتفاقات رخ م نیا ،«نٍیکُلِّ مَدِ نَیْاللَّهُمَّ اقْض  دَ» ،«ریاس

 ت. هارا گرفتار کرده اس است که به دست و پا زده شده و آدم ینامرئ یبندها

بوده که  نیهم تیمهم اهلب ی. از دعاهاکردند یآنها دعا م ی همه ست،ین یشک

 فرج امام زمان فرج اهلل است. 

 نیدر ا یعالم است. حکومت اله نیاسماء و صفات خدا در ا شیگشا درواقع

 از دستگاه خدا ندارد.  ریغ یعالم است. امام زمان دستگاه

اندازشان  چشم خیدر طول تار اءیولو ا اءیحکومت است. لذا تمام انب همان

 کنند، یدر ماه مبارک رمضان م نیهم که مؤمن ییدعا نیظهور بوده است. ا

کارها را  نیا دیبا نیمؤمن یدر زمان ظهور است، ول نیدرست است که تحقق ا

 کنند.  نیو تمر رندیبگ ادیآرام آرام 
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: مییگو  یم دیمثالً فرض کن میحال که دار نیهم هست که در ع ینیتمر کی

مفاسد  ی در زمان ظهور همه «نیاللهم اصلح کل فاسدٍ من امور المسلم» ا،یخدا

بردار که  یگام نجایرا برطرف کنم. خودت هم در ا نیو مشکالت مسلم

را  عاهاد نیداشته باش. اگر ا ی. شما هم در تحقق آن ظهور نقشیتوان یم

 . دیتوان یکه م یآن مقدار د،یکن یم

 یرا به سادگ دیخورش میتوان یداشت که ما نم یام معظم رهبرمق یریتعب کی

 کیخودت  ی . به همان اندازهمیشمع روشن کن کی میتوان یم ی. ولمیروشن کن

 شمع روشن کن. 

کن و ظلم  جادیا ییروشنا کیشمع روشن کن و  کیخودت  ی همان اندازه به

 . یتوان یم هر مقدار که انت،یرا برطرف کن. هم در خودت و هم در اطراف

را  رهایو غل و زنج ونیکامل آن مظالم و د آورند، یم فیکه تشر حضرت

به  ی: خداوند متعال وقتمیقبل گفت ی همان است که در جلسه نی. ادارد یبرم

را به او نشان داد،  ینور حضرت مهد نیو آخر تیحضرت آدم نور اهلب

الْأَغْلَالَ وَ  یَادِکُّ عَنْ عِبَأَفُ»سعادتمندم،  ی بنده نیپروردگار عالم فرمود: به ا

 انیرا از جهان رهای( غل و زنج۳۱۱/ص2۱)بحاراالنوار/ج« أَضَعُ عَنْهُمُ الْآصَار

است،  تیکنند، کار او کار ترب یکار نی. حاال حضرت بخواهند چندارم یبرم

که  یا چهره نیمردم است ا یکار برا نیتر کار دلسوزانه نیاصالح است، ا

ظلم به حضرت  نیا م؟یکن یمعرف ریرا ما ستختگ کند، یم یریدستگ نطوریا

 ست؟ین
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در سرداب سامرا وارد شوم،  خواستم ی: مندیفرما یبن طاووس م دیس مرحوم

 . دمیاز داخل سرداب شن ییصدا کیاول که بودم،  یها پله یرو

فرجه  یعجل اهلل تعالمناجات حضرت امام زمان) یصدا دمیکردم فهم دقت

داد  صیمحرم بود که از صدا تشخ نقدریا . شناخت یصدا را م ( است.فیالشر

 دندینرفتند. د تر نییها نشستند و پا پله یرو جا همان است.  عصریکه حضرت ول

که  کنند یدعا م انشانیعیش ی( برافیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان)

 نتیاز ط نهایادارند.  تیبا ما سنخ نهایا ن،یما، دوستان ما، مؤمن انیعیش ایخدا

مرتکب شدند و دچار لغزش  یگناهان «راًیفعلوا ذنوباً کث فقد» ما هستند. 

و  نکیب»بوده، آنها را به ما ببخش.  یالله اگر آن گناهانشان حق ایشدند. خدا

 یالناس اگر حق «نهمیب مایو ما کانت ف»خودشان بوده است.  نیتو و ب نیب «نهمیب

 گریرا از همد نهایا یدلها ایکردند، خدا یمظل کی گریبوده، خودشان به همد

 دایبه صاحبان حق بده، که مالشان برکت پ نقدریکن، و از خمس ما ا یراض

 کند و بگذرند. 

در زمان ظهور که  کند، یدعا م نینچنیا بت،یکه اآلن در زمان غ یکس نیچن

ادا  ونیآنکه آن د یبرا دهد یکمک نم دهد یو فرج رخ م شود، یدستش باز م

 شود. آن مظالم برطرف شود. 

از دست و پاها باز شود تا بتوانند رشد  رهایو غل و زنج ها یو گرفتار رهایگ

 کنند. 

را  ییها . گرهکند یها را باز م ( قفلفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالزمان) امام

 . میدان یما نم دیکه شا کند یباز م
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 نی. اکنند یان باز مها کور شده است.حضرت با دست مبارکش گره نیا یگاه

و شفاعت  یریدستگ امتیخداست. در ق ی رحمت واسعه ی چهره، چهره

 الناس هم خواهد بود.  نسبت به حق یحت نیمعصوم

صورت خواهد بود که  نیبه چه صورت است؟ نسبت به حق الناس به ا یمنته

که  ینیخوردند و دچار لغزش شدند، از مؤمن نیکه زم یکسان یبرا تیاهلب

و  یانینسبت به صاحبان حق پا درم ندیآ یگردنشان هست، آنجا م حق بر

نقدر یا میخواه یکه ما از خدا م کنند ی. از آنها درخواست مکنند یوساطت م

. آنجا شود یظلم نم ی. آنجا به کسیو حالل کن یبه شما بدهد، که شما بگذر

 شوند. گرفته  دهیکه ناد ستین نطوریصاحبان حق باالخره صاحب حق هستند. ا

که  میخواه یما از خدا م د،یشما بگذر کنند، یاز آنها درخواست م تیاهلب اما

 خدا عوضش را به شما بدهد. 

که اهل  یافراد یبرا تیاهلب یها یریدستگ نیو هم در آخرت ا ایدر دن هم

 نهیگرو گذاشتن و هز شیو ر یگزار هیسرما کیگناه و لغزش هستند، محتاج به 

 پرداختن است. 

است اما با  نطوریهم هم ایدن نیدر هم شوند، یاست آنها سپر بال م تدرس

 . شود یم جادیکه بر آنها ا ییها یها و ناراحت صدمات و غصه

کت خودش را  لرزد، یاش در برف م بچه ندیب یم یپدر مهربان وقت کی

بال  سپر. خورد یاش را پدر م . اما صدمهاندازد یاش م بچه یو رو آورد یدرم

 دی( بافیفرجه الشر یعجل اهلل تعال. امام زمان)خورد یاما صدمه م شود یم

 یکه دچار گناهان ییکه دچار لغزش هستند. آنها ییرا بکند، آنها شیها هیگر
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 ندیب یپدر م کی یخدا شرمنده باشد. وقت شیپ دیبا عصریول حضرت هستند. 

آن بچه  ،کند یم تیرا اذ گرانید کند، یم طنتیش کند، یم یگوشیاش باز بچه

 . خورد یغصه م یلیمتوجه نباشد، اما آن پدر خ دیشا

 کند، یم طنتیما ش ی است. بچه گوشیما باز ی بچه ایکه خدا کند یهم م دعا

 . شود یاما باالخره آن پدر شرمنده م کند، یم تیما اذ ی بچه

فرمودند: ما  تی.لذا اهلبمیکم کن دیرا با ها نهیهز نی. اهاست نهیهمان هز نیا

« ب وَرَعٍ وَ اجْتِهَاد ینُونِیأَعِ» یول میریگ یست شما را مد

 نهیکه کمتر هز دیخودتان به ما کمک بده ی( ول۴۷۳/ص۳2)بحاراالنوار/ج

 شود. 

لطیفی نسب نقل میکند: یکی از بندگان صالح خدا و شیعیان و مخلصان  مرحوم

 :حضرت مهدی، چندی پیش محضر امام زمان مشرف شده بود و نقل میکرد

حدی امام زمان را ناراحت دیدم که همین طور از چشمان شان اشک جاری  به

چرا این قدر در حق ما جفا "بود و از شیعیان و دوستانشان گله مند بودند که: 

و کوتاهی میکنند و برای ما دعا نمیکنند؟ در صورتیکه اگر شیعیان و محبّان با 

رج کنند، خدا به آنها فرج اخالص ما، دعا و استغاثه کرده و از خدا طلب ف

داده و از این گرفتاری روز افزون دنیا آنها را نجات میدهد؛ ولی افسوس که 

 (۱۳۴)راه وصال؛ ص "این ها در دعا کردن کوتاهی میکنند

شمسی  86*مرحوم لطیفی نسب از دلباختگان امام عصر بود که در سال 

ید آیت اهلل صافی درگذشت. در عظمت ایشان همین بس که مرجع بزرگوار تقل

مقام ایشان را با "گلپایگانی در پیام تسلیت به خانواده ایشان اینگونه فرمودند: 
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امثال جناب عثمان بن سعید )اولین نائب حضرت( میشود قیاس کرد.... از 

 "ایشان اسراری در سینه من است که نمیتوانم برای کسی بگویم

کرده  ارتی( را زفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالاز عرفا که امام زمان )  یکی

آن  لیکوچک شده  دل یلیچشمان مبارک حضرت خ دمیگفت د یبود م

بال بر  نکهیکنند به خاطر ا یما که گناه م انیعیش نیراسوال کردم فرمودند : ا

 کنم از خداوند  یم هیگر ادیآنها نازل نشود ز

ردند ...            ک هی..... گر نیبرجدم حس نهایخواهم بال نازل نکند آخه ا یم 

 . مینمک به زخم حضرت نپاش مییایب

  انیعی( به شفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالو توجه امام زمان ) تیعنا

 یو ب اءی(فرمود: انا خاتم االوصفیفرجه الشر یعجل اهلل تعال) یمهد امام   

اهلل  یصلاسالم ) امبریپ یوص نیمن آخر -یعتیو ش یالبالء عن اهل اهلل رفعی

را از خانواده خود و  یمن خداوند بال و گرفتار لهی( هستم و به وسو آله هیعل

فرجه  یعجل اهلل تعال) ی. )فرهنگ سخنان امام مهدسازد یدور م انمیعیش

 (۳۵8( ص فیالشر

( قرار السالم هیعلکه مشمول رحمت و شفاعت امام ) یتوجه داشت گناهان دیبا

مشکالت  لیقب نیو ا یو مال یه شخصکه جنب شود یم یشامل گناهان رد،یگ یم

. مورد شوند یم یو حقوق یکه مرتکب گناهان عموم یدارد. اما افراد یجزئ

قتل نفس، تهمت و  ،یجاسوس انت،یشفاعت قرار نخواهند گرفت. مانند: خ

مردم،  سیتجاوز به نوام  با دشمنان، یهمکار ،یرباخوار گران،یبه د فتراءا

 را حراج کردن و....  گرانید یو آبرو ،یدر مخالفت با امام، پرده
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 یامام زمان به حرعامل تیعنا

: حدود ده ساله بودم که به سدینو یم یدرکتاب اثبات الهد یحرعامل خیش

که همه بستگانم کنار بسترم بودند و  یا مبتال شدم، به گونه یسخت یماریب

ب خوا نیساعات من در ب نی. در اروم یم ایمطئمن شدندکه تا شب از دن

 هیعل( و همه امامان )و آله هیاهلل عل یصلاکرم ) امبریبودم که پ یداریوب

 یکردم. وقت یروبوس شانیآنها سالم نموده و با ا کی کی رو ب دمی( را دالسالم

 ادمیفرمود که  یکردم به من سخنان ی( روبوسالسالم هیعلبا امام صادق )

عجل اهلل امام عصر ) نیدعا کرد. همچن میدارم برا ادیبه  نکهینماند، جز ا

و با  دمیبه آن حضرت رس یدعا نمود. چون وقت می( هم برافیفرجه الشر یتعال

با  ترسم یمن، م یموال یو گفتم: ا  ردهک هیکردم، گر یاو دست دادم و روبوس

علم و عمل نرسم. حضرت به من  یعنیمطلوب خود  تیو به نها رمیمرض بم نیا

بلکه خداوند تو را شفا داده و  یرو ینم ایز دنا یماریب نیفرمود: نترس، در ا

را به دستم داد و من از آب آن  یا داشت. بعد آقا کاسه یخواه یطوالن یعمر

برطرف شده و شفا گرفتم. فورا از بسترم  ام یماریو در همان لحظه ب دمینوش

 یزی. اما من چکردند یتعجب م یبرخاستم و در حضور بستگانم نشستم. همگ

( السالم هیعل) نیمالقتم را با معصوم انیپس از چند روز جر نکهیا نگفتم. تا

 (2۵۹-26۰کردم. )همان، صص  فیتعر شانیبرا

 ؟یده یزائران مرا آزار م  یک تا

از امور حرم  یاز قول آقا محمد، مسئول بخش ،ینور نیحس رزایم مرحوم

د الحمو یبه نام مصطف یو سرداب مقدس نقل کرده است که: شخص نییعسکر
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و با  پرداخت یحرم بود و اغلب به آزار زائران م یها از اهل سنت، جزو خادم

حفظ بود،  را ها نامه ارتیز شتریو چون ب گرفت یاز آنان پول م رنگ،یو ن لهیح

در  شترشانیو از زائران که ب آمد یم یا به منطقه سرداب مقدس، پشت پنجره

و به  گرفت یاشکال م ند،خواند یعبارات را غلط م یموقع دعا خواندن، برخ

و آنها  کرد یکار حواس زائران را پرت م نیو با ا کرد یتکرار م حیعبارت صح

عجل اهلل الزمان ) حضرت صاحب یشب نکهی. تا انمود یرا از حال دعا خارج م

زوار من را  ی: تا کدیفرما یکه به او م دی( را در خواب دفیفرجه الشر یتعال

کار،  نیبخوانند، تو را چه به مداخله در ا ارتیز یگذار یو نم یده یآزار م

شدن متوجه شد که هر دو  داریبخوانند. او پس از ب خوانند، یبگذار هر چه م

 (۳۵۹ص . )همان،دیشن یخواندن زائران را نم گریگوشش کر است و د

که حضرت  میی: چقدر بگوفرمود یبهجت م اهلل تیآ مرحوم

مسجد  کی ،یا عهی( در دل هر شفیالشرفرجه  یعجل اهلل تعالالزمان) صاحب

( به اندازه توان فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالدارد. اگر ما مانند امام زمان )

 تیامکان دارد که مورد عنا ایآ م،یمردم تالش و کوشش کن تیخود درهدا

فرجه  یعجل اهلل تعال) یخدا( امام مهد ینای)چشم ب« الناظر اهلل نیع»

چنانچه به ما بد و ناسزا هم  میدر راه آن حضرت باشاگر  م؟یاش( نبفیالشر

در راه حق  دیبلکه همچنان با م،یناراحت شو دینبا  تمسخر کنند، ایو  ندیبگو

 ی. روزمیصبر و استقامت داشته باش ماتیثابت قدم و استوار بوده و در نامال

در  رهاز شاگردانش که هموا یکی دیدرس د یدر اثنا یانصار خیمرحوم ش

و  فهمد یآن روز درس را م کرد، یو مطالب را درک نم شد یحاضر م درسش
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درس از کنار او گذشت و به او  انی. بعد از پاکند یهم به استاد اشکال م یگاه

من تا آخر حمد  یخوانده برا«  اهلل بسم»فرمود: همان آقا که در گوش تو 

 ( ۳۴-۴۳-۹۰ناب، صص یها تالوت کرده است )نکته

السالم دانسته اند ، اما مسلم است که  همیعشر عل یهمه ائمه اثن را قیرف نیبهتر

 نیزم ی، همان امام عصر و حجت خدا بر رو قیرف نیدوران ما، آن بهتر یبرا

 است . 

 نیمهمتر نمیب یکنم ، م ینگاه م انمیخودم و اطراف یخوب به زندگ یوقت

 قیهمدم و رفدارد ،  اجی، آدم به آن احت یو کمبود یکه در هر ندار یزیچ

 ییکه علم و ثروت و قدرت و ... دارد اما همدم ندارد ، حس تنها یهست. کس

داشته  ینداشتن ها ، همدم خوب هکه در کنار هم یکند ، اما کس یاش م چارهیب

 کند. یتواند حس خوشبخت یباشد ، م

پدر و مادر و خانواده و  یعنیهم هست .  نیفراتر از ا ینظرم مسئله کم به

 ی، در صورت میدار کیکه با آنها ارتباط نزد یکسان هیمعلم و ... بق دوست و

آدم  ییلحظات تنها یخوب و همدم ها یها قیخوب  خوب هستند که رف

، بتواند انسان را به زانو  ییبه اندازه تنها یاحساس چیکنم ه ینم فکر باشند.

 کند. قیبه او تزر یدر آورد و احساس بدبخت

و  قیشود که رف یم دایها پ یمعرفت یب یایدن نیدر ا یکسمتاسفانه کمتر  البته

 یاز زندگ یلحظه ا چیکه ه یقیکرده باشد . رف دایخودش را پ یهمدم واقع

 او را تنها نگذارد!
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 یو همدم واقع قیبه رف ازیشود که در ما انسان ها احساس ن یپس چطور م اما

 ود نداشته باشد!؟وج قتیآن در عالم حق یوجود داشته باشد اما ما به ازا

 یبرا یالسالم رفتم تا راه همیعل تیاهل ب اتیسوال به سراغ قرآن و روا نیا با

 کنم . دایپ ییاز احساس تنها ییرها

با  قای، دق 6۹ فهیشر هیدر سوره مبارکه نساء آ میاست که در قرآن کر جالب

کلمه  نیها، ا هترجم ی، به مفهوم رفاقت اشاره شده است و برخ «قیرف»کلمه 

 ترجمه کرده اند.« همدم»را به 

وَ  نَیِّمِّنَ النَّب  هْمیأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَ نَیاللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُوْلَئکَ مَعَ الَّذِ طِع یُمن ?

 ?قًایوَ حَسُنَ أُوْلَئکَ رَفِ نَیوَ الشهُّدَاءِ وَ الصَّالِحِ نَیقِیالصِّدِّ

همدم  ی[ با کسانامتیآنان ]در ق اطاعت کند ، پس امبریکس از خدا و پ هر»

،  قانی، صد امبرانیخواهند بود که خداوند بر آنان نعمت داده است ، مانند پ

 .«هستند  یخوب یچه همدم ها نانیو صالحان ، و ا دانیشه

فوق العاده است  یژگیو کی قیدهد که داشتن همدم و رف ینشان م هیآ نیا

،  هیآ نیداده خواهد شد . ا یقیقکه به عنوان پاداش در بهشت به بندگان ح

رساند ، اما  یمنحصر به فرد ، در آخرت را م یها یژگیخوب با و قیوجود رف

 شود ؟ یچه م ایما نسبت به رفاقت ، در دن یهمدم و تشنگ

السالم )وارد شده  هیو امام صادق عل هیاکرم صلوات اهلل عل امبریاز پ یثیحد

محمّد صلوات اهلل  یعنی «نَیِّیمِنَ النَّب : »فرمودند  فهیشر هیآ نیا ریکه در تفس

« من الشُّهَداءِ»السالم ،  هیطالب عل یبن أب یعل یعنی «نَیقِیمن الصِّدِّ»،  هیعل

السالم و  همایعل نیحسن و حس یعنی «نَیحِمن الصَّالِ»حضرت حمزة، یعنی
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 لیواهد التنزالسالم . )ش هیالقائم من آل محمد عل یعنی «قاًیحَسُنَ أُولئِکَ رَفِ»

؛  ۷28المرام ص  هی؛ غا ۱۱2ص  یفرات کوف ری؛ تفس ۱۹8و ص  ۱۵۴ص  ۱ج 

 (۱۴2، ص  ۱، ج  یقم ری؛ تفس ۱2۵، ص  2البرهان ، ج

السالم دانسته  همیعشر عل یرا همه ائمه اثن قیرف نیبهتر گر،ید ثیچند احاد هر

امام عصر و  ، همان قیرف نیدوران ما، آن بهتر یاند ، اما مسلم است که برا

 است . نیزم یحجت خدا بر رو

 کرده است؟ قیرف نیدارد که او را بهتر ییها یژگیالسالم چه و هیعصر عل امام

،  یواقع قیالسالم همدم و رف همیشود که ائمه عل یحاصل م نیا اتیروا از

 پناه بندگان هستند . نیدلسوز و همچن یهمزاد و مادر یمهربان و برادر یپدر

وَ الْأُمُّ الْبَرَّةُ ب الْوَلَدِ  قُیوَ الْأَخُ الشَّقِ قُیوَ الْوَالِدُ الشَّفِ قُیالرَّفِ سُیالْأَنِ الْإ مَامُ»

 (۴۳۹؛ تحف العقول ، ص  2۰۰، ص  ۱، ج ی)کاف« وَ مَفْزَعُ الْعِبَاد ر یالصَّغِ

 کجایآنچه همه خوبان دارند تو »است که  یآور شعر فارس ادی،  تیروا نیا

 .« یدار

واسطه ، بدون وقت  چیه یاست که ب یبیالسالم( طب هیواقع امام زمان)عل در

نگاه مهربانش  مانهی، کر می، هر کجا و هر وقت او را صدا بزن یقبل یو هماهنگ

از پدر مهربان تر ، از مادر دلسوزتر ، از  شانیدارد . ا یرا به ما معطوف م

است . با تمام ضعف ها و  تر یمیصم ییتر و از هر دوست و آشنا کیبرادر نزد

 یوجود او روز منیدشمنان او به  یباز هم دوستمان دارد . وقت مانیقوت ها

خود را  انیعیکه محبان و ش هاتیدهند ، ه یم اتیخورند و ادامه ح یم

 (۹8، ص  انیهرات یالسالم ، دکتر عل هیبا امام عصر عل یواگذارد. )آشت
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توان  یاز نظر م بیونه با امام غاکه چگ نجاستیا یسوال و مشکل اساس اما

 شود؟! قیرف نیارتباط برقرار کرد تا او بهتر

 :میکن یپاسخ به دو مطلب اشاره م یبرا

، پس  میدان یاست و ما خود را از فرزندان او م یشأن امام شأن پدر -۱

با ادب و احترام به  شیخو یاست که همان گونه که با پدر جسمان یعیطب

ماست دائما سخن  یکه پدر معنو _ زیبا امام ن میتوان یم مینینش یگفتگو م

 شیخو انکس نیتر کیرا که با نزد ییو چه بسا حرف ها میو نجوا کن مییبگو

 ی. هر کس م مینه انیبا آن راز دار مهربان در م یبه راحت میقابل طرح ندان

به  یانجام دهد و در هر مشکل شیخو انیگفتگو و نجوا را با زبان و ب نیتواند ا

و احساس حضور دائم او در  ادیخدا متوسل شود و با زنده نگه داشتن  یّول

فرجه(  یارتباط و تمسک با امام عصر)عجل اهلل تعال فهیقلب و جانش ، به وظ

، ص  انیهرات یالسالم ، دکتر عل هیبا امام عصر عل یجامه عمل بپوشاند. )آشت

۹8) 

هم  شانیبا ا دیاست با یمعنو یطارتباط با امام که ارتبا یبرقرار یبرا - 2

 تیسنخ جادیا یاست . برا گریکدیبا  زیشرط انضمام دو چ تیسنخ م؛یسنخ شو

نفس خود را  یعنی؛  میکن هیشب شانیدر دو بُعد معرفت و عمل خود را به ا دیبا

. به آنچه  میکن یجار دهیکرده و در آن صفات پسند یعار یاخالق لیاز رذا

 یآن دور ریو از غ میالسالم است عمل کن همیعل تیاهل ب وهیو ش رهیکه س

 . مییجو
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همدم، ارزش  نیانسان عالَم و به دست آوردن بهتر نیبه رفاقت با بهتر دنیرس

آنچه محبوب  میو بشو میراه را بر خود هموار کن یها یرا دارد که سخت نیا

 خواهد. إن شاءاهلل یم

 ✳(فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال)عصریرفاقت با ول✳

: دیفرما ی)قدس سره( میریکشم میعبدالکر دیاهلل س تیبزرگ، آ عارف

( خلوت کند و هر روز فیفرجه الشر ی)عجل اهلل تعالعصریانسان با حضرت ول

ساعتى با خواندن زیارت آل یاسین که در مفاتیح الجنان آمده است به اضافه 

باشد  مالز طیکه با شرا یدر صورت« المستغاث بک یابن الحسن»مرتبه  ۱۱۰

 تشرف خوب است. یبرا

زیاد بگوید: یا صاحب الزمان اغثنى، یا صاحب الزمان ادرکنى، المستعان  بعد

 بک یابن الحسن، المستغاث بک یابن الحسن

.)به شرط شودیم ادیشود و رفاقت با حضرت ز خرده رفاقت پیدا مى خرده

 مداومت(

 و فرج موال صاحب الزمان صلوات یسالمت

فرجه  یعجل اهلل تعالکه با امام زمان ) یاز کسان بایز اریبس یداستانها

 ( مالقات کرده اند فیالشر

باشند، در  یقم م هیبنام حوزه علم دیکه از اسات یپناه اشتهارد یاهلل عل تیآ

را در شب آخر ماه  هیدو قض نیعصر )ارواحنا فداه( ا یرابطه با حضرت ول

از آنها مربوط به قبل از  یکینقل فرمودند  یقمر یهجر ۱۴۰۹صفر سال 

 بعد از ورود به قم است.  یگریبه قم و د شانیآمدن ا
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 اول :  یماجرا

( خوانده بودم و یقبل از آمدن به قم در اشتهارد تا مطوّل )از کتب حوزو »

 .میایقم ب هیبودم که به حوزه علم لیما یلیخ

. کثرت عالقه میبود قهیدر مض یشد و خصوصاً از نظر امور ماد یممکن نم یول

رفتم و  یبود که من قبل از طلوع صبح به مسجد چهار محله م یبه حد

و  هیکردم و گر یم دایعصر )ارواحنا فداه( پ یمخصوصاً توسل به حضرت ول

 خواستم تا اسباب رفتنم به قم فراهم شود.  یناله داشتم و م

خواب  ایدر عالم رؤ ی. تا آنکه شبختمیر یبردم و اشک م یحضرت را م نام

 دمیشدم د داریب یشعر امر به رفتن به قم فرمودند و وقت نیمن را با ا دمید

 بود:  نیمانده و آن ا ادمیشعر در 

 خود در ره دوست  یبه پا یخود نرو تا

 خاک ره دوست  یفدا یجان نکن تا

رفتن به قم  یخود برا دیندارد و با دهیکه ماندن فا دمیخواب فهم نیا از

 نیگفتم و مخارج ما را تأم یبود که درس م ین در آنجا مکتب. چورمیبگ میتصم

کردم و آماده شدم که رهسپار قم  یکرد، همان روز آمدم خداحافظ یم

 گردم.

و  میحاجتت را برآورده کن یدار یچند التماس کردند که اگر حاجت هر

به قم بروم. و بحمداهلل موفق  دیبا لیادامه تحص ی. گفتم: نه، من برادیبمان

 «. به قم آمدم  یشمس ۱۳2۰دم و سال ش

http://www.i20.ir/
http://www.i20.ir/


 

70 

www.i20.ir      

 

 دوم : یماجرا

بود که همان  نیدانم ا یحضرت م هیاما آنچه را بعد از ورود به قم از ناح »

تازه از چاپ  یا هیچهار حاش یاول که به قم آمدم رساله عروة الوثق یسالها

 یلی. من خیو اصفهان یقم ،یعظام: بروجرد اتیآ یخارج شده بود به حواش

رفتم  یتابفروشک شیداشته باشم. پ یبودم آن را بخرم و مباحثه فقه لیما

 گفت: سه تومان است.

چانه  یبدهد؛ گفت: جا فینداشتم التماس کردم تخف شتریب یشاه یفقط س من

آن ندارم  دیخر یبرا یقدرت مال دمیآن را کم کرد. د یندارد و بعد ده شاه

کردم و  دایواحنا فداه( پعصر)ار یبرگشتم و توسل به حضرت ول وسانهیمأ

 . دیاش را جور کن لهیوس دیکتابم و با نیمن محتاج ا نکهیا

بردند. من  یتوالت ها آفتابه م ینبود و برا یلوله کش هیضیدر مدرسه ف سابق

آمد و گفت: اجازه هست از آفتابه  یشخص دمیوقت د کیدرب حجره بودم 

 یزیچ دمیبرد و برگشت د ندارد. آفتابه را یشما استفاده کنم؟ گفتم: مانع

 گذاشت و رفت.

به  رایتعجب کردم، ز یلیسه تومان گذاشته و رفته. من خ دمیآمدم د یوقت

 قران بود. کیخواست پول بدهد  یفرض که م

کردم  دایکه چون توسل به حضرت حجت پ دمیسه تومان است؛ فهم نیا لکن

و بعد هم  دمیرکتاب حواله کرده اند بالفاصله کتاب را خ دیخر یحضرت برا

 مدارک عروه و ... شدم یموفق به جمع آور
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 : دیفرما ی( مهیرحمت اهلل عل)ینوراهلل شوشتر یثالث، قاض دیشه

از  یاهل سنت، که در بعض یاز علما یکیمعروف است که  مانیاهل ا نیب »

در رّد مذهب  ی( است کتابهیرحمت اهلل عل)یاستاد عالمه حل ،یفنون علم

خواند و آنان  یمردم م یوشت و در مجالس و محافل آن را بران هیامام عهیش

 کتاب او را ردّ عهیش یاز علما ینمود، و از ترس آن که مبادا کس یرا گمراه م

 بردارد.  یداد که نسخه ا ینم یآن را به کس د،ینما

بود که کتاب را به دست آورد و رّد کند.  یبه دنبال راه شهیهم یحل عالمه

درخواست  یقرار داد و از عالم سن لهیرا وس یاستاد و شاگردرابطه  ریناگز

 نمود که کتاب را به او امانت دهد. 

بزند، گفت:  یعالمه حل نهیخواست که دست رد به س یشخص چون نم آن

 نگذارم.  یکس شیشب پ کیاز  شتریکتاب را ب نیکرده ام که ا ادیسوگند 

اب را از او گرفت و به خانه شمرد. کت متیغن زیعالمه همان مدت را ن مرحوم

به نوشتن  یتواند از آن نسخه بردارد. وقت یکه م ییبرد که در آن شب تا جا

غلبه نمود. همان لحظه  شانیخواب بر ا د،یآن رس مهیمشغول شد و شب به ن

( حاضر شدند و به او فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالحضرت صاحب االمر )

 «ر و تو بخواب. کتاب را به من واگذا » فرمودند: 

شد، نسخه کتاب از کرامت و لطف  داریاز خواب ب ی. وقتدیخواب یحل عالمه

 السالم تمام شده بود.  هیحضرت صاحب االمر عل

 

http://www.i20.ir/
http://www.i20.ir/


 

72 

www.i20.ir      

کرده اند؛ از جمله در کتاب  انیهم ب یگرید یرا به صورتها هیقض نیا البته

 طور آمده است که:  نیقصص العلماء ا

از شاگردان خود که نزد  یکی( کتاب را توسط هیرحمت اهلل عل) یعالمه حل »

به دست آورد  هیشب به عنوان عار کی یخواند برا یآن عالم مخالف درس م

 یکه نصف شب گذشت، عالمه ب نیاز آن شد. هم یو مشغول نسخه بردار

 به خواب رفت و قلم از دستش افتاد. اریاخت

کتاب را  یوقت یول د؛یاندوهناک گرد دید نیصبح شد و وضع را چن یوقت

شده است و در آخر آن  یتمامش نوشته و نسخه بردار دیمالحظه کرد، د

 جمله نوشته شده:  نینسخه ا

نسخه را حجة بن  نیصاحب الزمان ) ا یم ح م د بن الحسن العسکر کتبه

 السالم نوشته است (.  هیصاحب الزمان عل یالحسن العسکر

نسخه را به خط مبارک خود  آورده اند و فیکه آن حضرت تشر دیفهم عالمه

 «تمام نموده اند. 

 ! نیسالط سلطان  

سالها خادم مسجد کوفه بود و با خانواده خود در  یمحمد طاهر نجف خیش 

شدند، او  یهمان جا منزل داشت و اکثر اهل علم نجف که به آن جا مشرف م

 شانیجز حسن و صالح از او نقل نکرده اند و ا یزیشناسند و تاکنون چ یرا م

 گفت:  یشد . او م نایاز هر دو چشم ناب

در نجف  فهیدو طا نیزوّار و جنگ ب امدنیهشت سال قبل، به علت ن ایهفت  »

بر من تلخ گشت؛  یاشرف، که باعث قطع تردد اهل علم به آن جا شد، زندگان
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 یدو دسته ) زوار و اهل علم ( بود؛ به طور نیچون راه درآمد من منحصر به ا

 .دیچرخ یام نم یآمدند، زندگ یا نمکه اگر آنه

آنها با من بود،  یکه سرپرست تام،یاز ا یخود و بعض الیحال و با کثرت ع نیا با

 اریکردند. بس یناله م یو بچه ها از گرسنگ مینداشت ییغذا چیه یشب جمعه ا

 دلتنگ شدم. 

 حال به یاز اوراد و ختوم مشغول بودم. در آن شب که بد یغالباً به بعض من

تنور ( و  ی) معروف به جا نهیمحل سف انیبود، رو به قبله، م دهیخود رس تینها

نشسته اند (  یقضاوت م یالسالم برا هیعل نیرالمؤمنیکه ام ییدکة القضاء ) جا

 ینمودم و اظهار م یم لمتعا یحال خود را به خدا اتینشسته بودم و شکا

 هستم.  یراض یشانیحالت فقر و پر نیبه هم ایکردم که خدا

 یو موال دیکه چهره مبارک س ستیبهتر از آن ن یزیباز عرض کردم: چ و

 خواهم.  ینم چیه گریو د یرا به من نشان ده زمیعز

در  گرمیو دست د دیسف یدستم سجاده ا کیکه در  دمیخود را سر پا د ناگهان

و جالل از او ظاهر است، قرار داشت.  بتیکه آثار ه یالقدر لیدست جوان جل

 در برداشت. اهیبه س لیما یسیلباس نف انشیا

است؛ اما عمامه به سر مبارک  نیاز سالط یکیکردم که  الیخ ن،یظاهرب من

 نیبه تن کرده بود. با ا یدیبود که لباس سف یگریاو شخص د کیداشت و نزد

به آن جا  یوقت میمحراب است به راه افتاد کیکه نزد یحالت به سمت دکه ا

 که دست من در دست او بود فرمود: لیآن شخص جل م،یدیرس

 طاهر سجاده را فرش کن.(  یطاهر افرش السجاده. ) ا ای
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بر  یزیدرخشد و با خط درخشان چ یاست و م دیسف دمیرا پهن نمودم د آن

 یندادم. من با مالحظه انحراف صیجنس آن را تشخ یآن نوشته شده بود ول

 ش کردم. که در قبله مسجد بود، سجاده را رو به قبله فر

 ؟ی: چطور سجاده را پهن کردفرمود

گفتم:  یخود شدم و از شدت حواس پرت یآن جناب از خود ب بتیاز ه من

 فرشتها بالطول و العرض ) سجاده را به طول و عرض پهن نمودم. ( 

است که با  یارتیکالم از ز نیگفتم: ا ؟یعبارت را از کجا گرفته ا نی: افرمود

 کنند.  یم ارتیرا ز فیفرجه الشر یاهلل تعال اهلل عجل ةیآن، حضرت بق

 .یفهم دار یمن تبسم کرد و فرمود: اندک یرو در

نور عظمت او  وستهیگفت و پ رینماز تکب یو برا ستادیهم بر آن سجاده ا بعد

ممکن نبود. آن شخص  شانیمبارک ا یکه نظر بر رو یشد به طور یم ادیز

 . ستادیا شانیبه فاصله چهار وجب پشت سر ا گر،ید

بودم. ناگهان در دلم راجع  ستادهیا شانیا یدو نماز خواندند و من روبرو هر

کرده ام،  الیکه من خ یاز آن اشخاص شانیا دمیافتاد و فهم یزیبه او چ

اما  دمیدر آن جا ند گریاز نماز فارغ شدند، حضرتش را د ی. وقتستین

 همکه سقف  یحدود دو متر یکرس کی یمشاهده کردم که آن بزرگوار رو

کرد. از همان  یم رهیبودند که چشم را خ یداشت، نشسته اند و آن قدر نوران

 جا فرمودند: 

 «باشم؟  نیسالط نیمن کدام سلطان از ا یده یطاهر احتمال م یا »
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 نیسالط نیو از ا دیعالم دیو س دینیمن، شما سلطان سالط یکردم: موال عرض

 . دیستین یمعمول

ما شما را  ایآ ؟یخواه یچه م گرید یدیبه مقصد خود رس طاهر یا » : فرمود 

 «شود؟  یاعمال شما بر ما عرضه نم ایآ م؟یکن ینم تیهر روز رعا

که  یلحظه شخص نیرا به من دادند. در هم یاز تنگدست شیهم وعده گشا بعد

داشت از طرف صحن مسلم وارد مسجد شد.  یشناختم و کردار زشت یاو را م

 یمبارک را به طرف او کرد و رگ هاشم یناب ظاهر و روآثار غضب بر آن ج

 شد و فرمود:  داریپد شیشانیدر پ

و در احکام  ستیو آسمان از آن ما ن نیزم ایآ ؟یکن یفالن، کجا فرار م یا »

 ،یدست ما باش ریجز آن که ز یشود؟ تو چاره ا ینم یو دستورات ما جار

  «؟یندار

 و فرمود: به من توجه کرد و تبسم نمود  آنگاه

 ؟یخواه یچه م گرید ؛یدیطاهر به مراد خود رس یا

که از جالل و عظمت او به من دست داد،  یرتیآن جناب و ح بتیخاطر ه به

سخن خود را تکرار فرمودند؛ اما شدت حال  شانی. باز امیبگو ینتوانستم سخن

 .میاز حضرتش بنما یبدهم و سؤال یآمد. لذا نتوانستم جواب یمن به وصف نم

 انیرا در م دنگذ شت که ناگهان خو یجا به فاصله چشم برهم زدن نیو در ا

 فجر طلوع کرده است.  دمی. به طرف مشرق نگاه کردم، ددمیمسجد، تنها د

 یاز راه ها یاریطاهر گفت: با آن که چند سال است که کور شده ام و بس خیش

بود که  یطالباز آنها خدمت علماء و  یکیکسب درآمد بر من بسته شده، که 
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تا به حال  خیشدند؛ اما طبق وعده حضرت، از آن تار یبه کوفه مشرف م

 «ام.  فتادهین یو تنگ یشده و هرگز به سخت شیگشا یالحمدهلل در امر زندگ

  یاکبر تهران یعل یمشهد تشرف 

 : دیگو یخادم مسجد جمکران م میعبدالرح دیس آقا 

به مسجد جمکران  یمرض، روز( بعد از گذشتن ۱۳22در سال وبا )سال  »

 . دمیدر آن جا نشسته است. احوال او را پرس یبیمرد غر دمیرفتم. د

اکبر است. در تهران  یعل یباشم و اسمم مشهد ی: من ساکن تهران مگفت

ام تمام شد؛  هیسرما یداشتم؛ اما پس از مدت اتیو فروش دخان دیو خر یکاسب

رفتند و دست من  نیآمد آنها از ب وبا یداده بودم و وقت هیچون به مردم نس

 دم. یمسجد را شن نیشد؛ لذا به قم آمدم. در آن جا اوصاف ا یخال

 یعصر ارواحنا فداه نظر یحضرت ول دیجا بمانم، تا شا نیمن هم آمدم که ا

 کنند.  تیو حاجتم را عنا ندیبفرما

و  اکبر سه ماه در مسجد جمکران ماند یعل ی: مشهددیگو یم میعبدالرح دیس

و عبادت و  ی: گرسنگلیاز قب د،یکش یاریبس یاضتهایمشغول عبادت شد. ر

 کردن.  هیگر

است. به  دهیکارم اصالح شده؛ اما هنوز به اتمام نرس یبه من گفت: قدر یروز

راه  نیرفتم. در ب یروز از شهر به طرف مسجد جمکران م کیروم.  یکربال م

 رود.  یبه کربال م ادهیاو پ دم،ید

را  شانیراه، ا نیدر ب ی. بعد از شش ماه، باز روزدیسفر او طول کشماه  شش

 بودم، مشاهده کردم.  دهیکه قبالً د یکه از کربال برگشته بود، در همان محل
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طور  نیا میو سر صحبت باز شد. او گفت: در کربال برا میهم تعارف کرد با

 شود؛ لذا برگشتم.  یمسجد جمکران داده م نیمعلوم شد که حاجتم در هم

و  دنیکش اضتیاکبر دو سه ماه ماند و مشغول ر یعل یبار هم مشهد نیا

 عبادت بود. 

خواهد به تهران برود.  یم دمیششم ماه مبارک رمضان شد. د ایآن که پنجم  تا

صحبت گفت: حاجتم  یاو را به منزل بردم و شب را آن جا ماند. در اثنا

 : چطور؟ گفتم   برآورده شد. 

کس  چیه یکنم و حال آن که برا ینقل م تیبرا ی: چون تو خادم مسجدگفت

جمکران قرار گذاشته بودم که  یروستا یاز اهال یکینقل نکرده ام. من با 

 جمع شد پولش را بدهم. ینان جو به من بدهد و وقت کی یروز

 دهم.  یبه تو نان نم گریگرفتن نان رفتم. گفت: د یبرا یروز

نداشتم که بخورم مگر آن  یزینگفتم و تا چهار روز چ یبه کس مسأله را نیا من

باعث  نیکه مبتال به اسهال شدم. ا یخوردم، به طور یم یکه از علف کنار جو

عبادت  یقدرت برخاستن را نداشتم، مگر برا گریحال شوم و د یشد که من ب

 آمدم.  یبه حال م یکه قدر

نام « ) دوبرادران » سمت کوه  دمی. ددیکه وقت عبادتم بود فرا رس یشب نصف

 یاز آن جا ساطع م یدو کوه در اطراف مسجد جمکران ( روشن است و نور

 منور شد.  ابانیکه تمام ب یشود، بحد

مثل  دم،یمسجد بود د رونیاز حجرات ب یکیرا پشت در اتاقم که  یکس ناگهان

 شانیه ا. بدمیرا با جاللت و عظمت پشت در د یدی. سدیکوب یکه در را م نیا
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بزنم. تا آن که آمده  یمرا گرفت و نتوانستم حرف شانیا بتیسالم کردم؛ اما ه

 : رمودندصحبت کردن را گذاشتند، و ف یو نزد من نشستند و بنا

و آله و سلم شفاعت  هیاهلل عل یصل غمبریالسالم نزد پ هایجده ام فاطمه عل »

 حاجتت را برآورند.  شانیکرده که ا

شود. و  یاله نموده اند. برو به وطن که کار تو خوب مبه من حو زین جدم

 التیبرو که اهل و ع زیو آله و سلم فرموده اند: برخ هیاهلل و عل یصل غمبریپ

 «گذرد.  یباشند و بر آنها سخت م یمنتظر م

السالم  هیبزرگوار حضرت حجت عل نیا دیکردم که با الیخود خ شیپ من

شده است شفا  نایمسجد ناب نیخادم ا میعبدالرح دیباشد؛ لذا عرض کردم: س

بماند. بعد فرمودند:  نایصالح او همان است که ناب » : فرمودند . دیبده شیشفا

تا به  م،یآمد رونیو با حضرت ب برخاستم   . «میو در مسجد نماز بخوان میبرو ایب

 رونیاز چاه ب یشخص دمی. دمیدیباشد، رس یدرب مسجد م کیکه نزد یجاه

. بعد از آن به صحن دمیکردند که من آن را نفهم یبا او صحبت آمد و حضرت

در دستش بود  یاز مسجد خارج شد. ظرف آب یشخص دم،یکه د میمسجد رفت

 که آن را به حضرت داد. 

. من از آن آب ریآب وضو بگ نیوضو گرفتند و به من هم فرمودند: با ا شانیا

 . میوضو گرفتم و داخل مسجد شد

  د؟یکن یسول اهلل چه وقت ظهور مر ابنیکردم:  عرض

 ؟یسؤالها دار نیفرمودند: تو چه کار به ا یبا تند حضرت

 شما باشم.  اورانیخواهم از  یکردم: م عرض
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و ناگهان از  یمطالب سؤال کن نیرسد که از ا یاما تو را نم ؛ی: هستفرمودند

صفه قدمگاه در  یکه پا یچاه انیحضرت را از م یشدند؛ اما صدا بینظرم غا

 که فرمودند:  دمیدارد و داخل مسجد است، شن یکه در و پنجره چوب یا

 باشند.  یمنتظر م التیبه وطن که اهل و ع برو

 « باشد.  ی( مدی)س هیعلو المیاکبر اظهار داشت که ع یعل یجا مشهد نیا در

 در مسجد جمکران  یسرطان پسربچه سن یشفا 

سال و هشت ماه به سرطان  کی ساله هستم که حدود ۱2 ،«یچندان دیسع» من

 مبتال بودم و دکترها جوابم نموده بودند. 

 دمیآمدم، در خواب د« مسجد جمکران»روز قبل، شب چهارشنبه که به ۱۵

بعد خود را کنترل  دم،یکه اول ترس دیآ یبه طرف من م واریاز پشت د ینور

بود  ادیدر زکرد و رفت و نور آنق دایپ ینور آمد به بدن من تماس نینموده و ا

 .نمیکه من نتوانستم آن را کامل بب

 یبدون عصا م دمیشدم، د داریتا صبح که از خواب ب دمیشدم و باز خواب داریب

خوب است تا شب جمعه در مسجد جمکران  یلیتوانم راه بروم و حالم خ

سرم نشسته بود و به تالوت قرآن مشغول  یو در شب جمعه، مادرم باال میماند

 دیرا فرمود که من با یسر من آمد و جمالت یباال یکردم کسبود، احساس 

 کرد.  انیرا انجام دهم، سه مرتبه هم جمالت را ب یکار کی

 «  ؟یگفت یزیمادر! شما به من چ» به مادر گفتم:  من

 « نه! من آهسته مشغول قرائت قرآنم. : » گفت

 « با من حرف زد؟  یپس چه کس: » گفتم
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 « دانم.  ینم: » گفت

متأسفانه نشد و تا االن هم  اورمیب ادیکردم آن جمالت را به  یچند، سع هر

 است.  امدهین ادمی

  ؟یجان! شما اهل کجا هست دی: سعسؤال

 : زاهدان. جواب

 : کدام شهر زاهدان؟ سوال

 : خود زاهدان. جواب

  ؟ی: کالس چندمسوال

 : پنجم.جواب

  ؟یرو ی: کدام مدرسه مسوال

 فائق.  ی: محمد علجواب

  ؟یداشت یکردن، چه ناراحت دای: شما قبل از شفا پسوال

 . ی: غده سرطانجواب

 بدنت بود؟  ی: در کجاسوال

 : لگن و مثانه و شکم. جواب

  ؟ی: از چه جهت ناراحت بودسوال

توانستم درست راه  یبا عصا هم نم یکه حت ی: راه رفتن و درد و ناراحتجواب

 گرفتند.  یبروم، مرا بغل م

و جوابم  میعمل کن میتوان ی: گفتند: ما نمجوابرها چه گفتند؟ : دکتسوال

 . میرا قطع کن شیپا دیگفتند با یبه مادرم م یکردند و بعض
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  ؟یرفت یاز منزل نم رونیمدت، ب نی: شما در اسوال

که سه ماه قبل بود،  ینمونه بردار یکه مرا عمل کرده برا ی: از وقتجواب

 روم. ب رونینتوانستم از خانه ب گرید

 ؟یکرد یسه ماه چه م نی: در اسوال

 توانستم راه بروم.  یبودم و نم دهی: خوابجواب

 . دییشود آدرس منزلتان را بگو ی: مسوال

، 6کوچه نعمت، پالک  ،یشرق یانتها ،ینیامام خم ی! زاهدان، کوی: بلجواب

 . یچندان یمنزل آقا

 د؟ی: شما چطور شد جمکران آمدسوال

 رد. : مادرم مرا آوجواب

  ؟یاالن که به مسجد جمکران آمده ا یدار ی: چه احساسسوال

 همه برطرف شده.  میهایدارم و ناراحت یاحساس خوب یلی: خجواب

  ؟یدکتر رفت ،یافتیشفا  نکهی: بعد از اسوال

 ! ی: آرجواب

 : چه گفتند؟ سوال

و او عالج  میدار یگری: تعجب کردند و مادرم به آنها گفت: ما دکتر دجواب

رده گفتند: کجاست؟ گفت: جمکران و آنها هم آدرس گرفتند و گفتند ما هم ک

 . میرو یم

و  یکرد یازیچه راز و ن دن،یو قبل از خواب یریشفا بگ نکهی: شما قبل از اسوال

 ؟یگفت یم یبا خود چ
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( فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالکردم و از خدا و امام زمان ) هی: گرجواب

و  دمیرس جهین برود و مرا شفا بدهد و باألخره به نتدرد از م نیخواستم که ا

 . میراض یلیموفق شدم و خ

  د؟یمعالجه کجا رفت ی: شما براسوال

 ی. بعد دکتر گفت تکه بردارمیرفت« الوند» مارستانی: چند ماه قبل به بجواب

 یکردند. پس از چهار روز که بستر یشدم و تکه بردار یکنم، رفتم، بستر یم

ل رفتم، و سه چهار ماه نتوانستم اصالً راه بروم و تمام خانواده ام، بودم، از حا

 بودند.  وسیمأ

  ؟یدرد داشت یلی: خسوال

 ! ی: آرجواب

  ؟یدرد ندار چی: االن هسوال

 ! ری: خجواب

 آوردند؟  نجایشما را به ا یزی: با چه چسوال

 . نی: ماشجواب

  ؟ی: به چه نحو وارد مسجد شدسوال

 ه با عصا آمدم، نتوانستم، مرا بغل کردند و به مسجد آوردند.: تا نصف راجواب

 : افتهیشفا  یو جواب با مادر نوجوان سرطان سوال

  میاهلل الرحمن الرح بسم

 محمد و آل محمد صلوات!  بر
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 کی( صلوات! من از فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان ) یخشنود یبرا

توانم درست صحبت  یلذا نم جهت خوشحال هستم و کیجهت ناراحت و از 

 . دیکنم، ببخش

آن  میبروم و جهت خوشحال نجایخواهم از ا یاست که م نیمن ا یناراحت اما

 کرده است.  دایاست که فرزندم شفا پ

 کیفرزندم  یعنینگفت.  یزیبوده و به من چ ضیماه مر 8سال و  کیمن  بچه

د و به من اظهار ش دیشد یلیخ ینگفت تا ناراحت یزیسال با درد ساخت و چ

بچه را به  نیا دیزاهدان بردم، به من گفتند با یکرد. من او را نزد دکترها

غده » کردند و گفتند:  ی. او را به تهران آوردم و نمونه برداردیتهران ببر

 « است.  یسرطان

شده و به سر و صورتم زدم و از آن روز به بعد که مرض او را  اریاخت یب من

دانم چه طور گذرانده و  یرا نم یطوالن ینداشتم و شبها خواب راحت دمیفهم

 آمد. یخواب به چشمان من نم

و « اهلل اکبر» فرستادم و  یبود که: اول به نام خدا درود م نیبلد بودم ا آنچه

 نیگفتم که ا یم« ال اله االاهلل»  حیدوره تسب نیگفتم. چند یم« الاله االاهلل» 

 یو آله و بعد به نام حضرت مهد هیاهلل عل یصل نام خداست. بعداً به نام محمد

چون خواب که  فرستادم؛صلوات  اءیانب هی( و بقفیفرجه الشر یعجل اهلل تعال)

 باشم.  کاریخواستم ب یآمد، نم یبه چشمم نم

 : دکترها چه گفتند؟ سوال
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! یما آورده ا یبرا ،یبرده ا نی! االن که بچه را از بدی: گفتند: مادر سعجواب

به من  ست،یمن ن ریمن گفتند که سرطان است و عالج ندارد. گفتم تقص و به

دانستم که سرطان است. به هر  یگفت: من نم ؟ینگفت. به او گفتند: چرا نگفت

 شدند و به من گفتند ببرش.  یحال دکترها عصبان

از دکترها التماس کردم، گفتند:  یدکتر ما را جواب کردند. به بعض چهار

کردند و  یدرمان یمی. چند جلسه شدیآ شیتا چه پ میکن یم یدرمان یمیش

) مسجد جمکران(  نجایرا به ا دیبرق نگذاشته بودند که من سع ریهنوز ز

 آوردم. 

شب چهارشنبه، ساعت سه بعد  دیروز سه شنبه بود و سع م،یآمد نجایبه ا یوقت

م من آمد ند؛یب یاز نصف شب، که تنها بود و من خودم مسجد بودم، خواب م

 رود.  یبدون عصا دارد راه م دمید

  ؟یرو یجان! زود برو، چوب را بردار، چرا بدون عصا م دی: سعگفتم

به عصا ندارم. مگر  یاجیتوانم راه بروم و احت یخودم م یبا پا گری: من دگفت

 که بدون چوب بروم؟  نجایا امدمیمن ن

فتم و خوابش کند، و او گفت: من شفا گر یم یالبد شوخ میو برادرش گفت من

، «بلند شو» نشست. . « نیبنش ،ییگو یاگر راست م» گفت:  برادرش را گفت.

الحمداهلل رب » کامالً خوب شده است.  دمی، رفت. د«برو  زیخ نهیس» بلند شد. 

او را  یبچه ام را چشم نکنند و اسباب ناراحت نکهیبه خاطر ا من .« نیالعالم

 کنم.  یمسجد نقل م یمتصد یبعداً براتا  مینگو یفراهم نکنند، گفتم به کس
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است حضرت اجازه  دیسالم شده و ام نجا،یبچه ام را آوردم ا« الحمدهلل» شکر،

 . میبدهد تا از خدمتش مرخص شو

« مسجد جمکران» مادر سوال شده: چرا شما به  نیاز ا ییدئوینوار و در

  ؟یآمد

 دمیتهران بودم، د مارستانیدر ب یکه وقت ی: به خاطر خوابدیگو یجواب م در

 فرزند تو آنجاست.  یکرده و گفتند: شفا ییراهنما نجایکه مرا به ا

 بود؟  یاحوال و بستر ضیچند ماه مر شانی: اسوال

نتوانست راه برود. در  چیه گریتا آبان، د وریکه از شهر ورماه،ی: از شهرجواب

دکتر  شیطرف به آن طرف و پ نیگرفت و از ا یزاهدان پدرش او را بغل م

 ،یبرد و در مسافرت برادرش که همراه ما هست. چون بعد از نمونه بردار یم

 از پا افتاد و عکسها و مدارک موجود است.  یبه کل

  ؟یدکترها برد شی: بعد از شفا هم او را پسوال

 بچه خوب شده؟  نیکه ا ی! و تعجب کردند و گفتند: چه کار کردی: آرجواب

« » قم»او بردم. گفت: کجاست؟ گفتم:  شیپکه  میدکتر دار کی: ما گفتم

( که شما فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان ) یو از سکه ها« جمکران

به آنها دادم. بخدا دکتر تعجب کرد، دکترش آدرس جمکران را  د،یداده بود

 گرفت.  زین

 : کدام دکتر بود؟ سوال

« دکتر رفعت»تر هم ( و نام دکینی)امام خم یهزار تختخواب مارستانی: بجواب

 . یدکتر پاکستان کیو 
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  ؟یهست نجایچه مدت است که ا قاًی: دقسوال

حضرت امضا کند و اجازه دهد  دیهستم و با نجایبرج است ا کی کی: نزدجواب

 بروم.  نجایتا از ا

 داند؟  ی: پدرش مسوال

کنند که بچه  ی! خودم تلفن زدم و همه تعجب کرده و باور نمی: آرجواب

 ه باشد. خوب شد

 : محل شما اکثراً اهل تسنن هستند؟ سوال

 ! ی: بلجواب

 : خودتان چطور؟ سوال

 . میقرآن و اسالم هست ن،ید رویپ م،یهست ی: ما خودمان اهل تسنن و حنفجواب

( بچه شما را شفا فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال: حاال که امام زمان )سوال

  د؟یشو ینم عهیداده، شما ش

( مال ما هم هست و تنها فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالان ): امام زمجواب

 . ستیشما ن یبرا

 کنند: ینقل م یزاهد یآقا

جهت افتتاح مسجد  یگانیجواد گلپا دیبا حجت االسالم س راًیکه اخ یسفر در

 یخانواده شدم به دو نکته آگاه نیحال ا یایسراوان به زاهدان داشتم و جو

 : افتمی

 شانیو سفارش ا یگانیگلپا یاهلل العظم تیبا مرحوم آ نوجوان نیا داری. د۱

السالم( و از سربازان امام  هیجزو شاگردان مکتب امام صادق )عل دیبه او که با
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نوجوان  نی. مژده دادند که افراد خانواده ا2. یعصر ـ ارواحنا فداه ـ شو

 «آنجا مشهور است.  دمقصه در نزد مر نیشده اند و ا یعشر یاثن عهیهمه ش

 ( هیرحمت اهلل عل)یانصار خیجناب ش تشرف 

  خیکه از جمله شاگردان فاضل ش ،یانیحسن آشت رزایم یربان عالم

 ( بود فرمود: هیرحمت اهلل عل)ینصارا

( به حرم هیرحمت اهلل عل)یانصار خیاز طالب در خدمت ش یبا عده ا یروز »

 . میالسالم مشرف شد هیعل نیرالمومنیحضرت ام

سالم کرد  یانصار خیبه ما برخورد و به ش یبه حرم مطهر، شخصاز دخول  بعد

 یاز همراهان برا یجلو آمد. بعض شانیدست ا دنیمصافحه و بوس یو برا

 اینامش فالن است و در جفر  شانیعرض کردند: ا خیآن شخص به ش یمعرف

 . دیگو یاشخاص را هم م ریرمل مهارت دارد و ضم

امتحان، به آن شخص فرمود:  یشد و برا تبسم د،یمطلب را شن نیچون ا خیش

  ست؟یبگو چ یتوان یگذراندم اگر م رمیدر ضم یزیمن چ

 ایکه آ یتأمل، عرض کرد: تو در ذهن خود گذرانده ا یشخص بعد از کم آن

 نه؟  ای یکرده ا ارتیالسالم را ز هیحضرت صاحب االمر عل

ظاهر  شانیدر ا حالت تعجب دیرا شن نیا ی( وقتهیرحمت اهلل عل)یانصار خیش

 ریضم اینفرمود. آن شخص عرض کرد: آ قیاو را تصد حاًیگشت؛ اگرچه صر

 است که گفتم؟  نیشما هم

 نفرمود.  یساکت شد و جواب خیش

 نه؟  ایشخص عرض کرد که درست گفتم  آن
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 نه؟  ایام  دهیکه د نمیاقرار کرد و فرمود: خوب، بگو بب خیش

: یشده ا ابیخدمت آن حضرت شرفدو مرتبه به  ،یشخص عرض کرد: آر آن

 . گرید یمرتبه در سرداب مطهر و بار دوم در جا کی

 نیاز ا شتریکه نخواهد مطلب، ب یمثل کس د،یسخن را از او شن نیچون ا خیش

 ظاهر شود، به راه افتاد 

 االرض با جناب هالو  یّو ط یتاجر اصفهان تشرف

 مود: فر ی( نقل مهیرحمت اهلل عل)نیآقا جمال الد حاج 

شاه  دانیلطف اهلل ، که در م خینماز ظهر و عصر به مسجد ش یمن برا »

  که  دمیرا د یمسجد جنازه ا کینزد یآمدم. روز یاصفهان واقع است، م

 ،یتاجر یها همراه او هستند. حاج یکچیبرند و چند نفر از حمالها و کش یم

شدت  هبود و ب من است پشت سر آن جنازه انیاز بزرگان تجار هم که از آشنا

 .ختیر یکرد و اشک م یم هیگر

تاجر  یحاج کینزد اریاز بستگان بس تیم نیتعجب کردم چون اگر ا اریبس من

شکل مختصر و اهانت  نیکند، پس چرا به ا یم هیاو گر یطور برا نیاست که ا

 یطور برا نیندارد، پس چرا ا یکنند و اگر با او ارتباط یم عییاو را تش زیآم

 کند؟  یم هیاو گر

حق  اءیجنازه اول عییآمد و گفت: آقا به تش شیپ د،یمن رس کیآن که نزد تا

کالم، از رفتن به مسجد و نماز جماعت منصرف شدم  نیا دنیبا شن د؟ییآ ینم

محل سابقاً  نیو به همراه آن جنازه تا سر چشمه پاقلعه در اصفهان رفتم. ) ا
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 یرو ادهیراه و پ یوراز د م،یدیبه آن جا رس یغسالخانه مهم شهر بود ( وقت

 خسته شده بودم.

داشت که نماز اول وقت و جماعت را  یلیآن حال ناراحت بودم که چه دل در

. با حال یرا نمودم آن هم به خاطر حرف حاج یسخت نیترک کردم و تحمل ا

که  دیدیمن آمد و گفت: شما نپرس شیپ یفکر بودم که حاج نیدر ا یافسردگ

  ست؟یجنازه از ک

 : بگو. گفتم

کربال  کیامسال من به حج مشرف شدم. در مسافرتم چون نزد دیدان ی: مگفت

و لوازم من در  هیاثاث یرا که همه پول و مخارج سفر با باق یآن بسته ا دم،یرس

نداشتم که از او پول قرض کنم.  ییآشنا چیآن بود، دزد برد و در کربال هم ه

از حج  یام؛ ول دهیرس جا نیام و تا ا را داشته ییهمه دارا نیتصور آن که ا

 و افسرده کرده بود.  نیاندازه مرا غمگ یمحروم شده باشم، ب

راه که  نیفکر بودم که چه کنم. تا آن که شب را به مسجد کوفه رفتم. در ب در

با کمال  یسوار دمیانداخته بودم، د نییتنها بودم و از غم و غصه سرم را پا

 فیالسالم توص هید مبارک حضرت صاحب االمرعلکه در وجو یو اوصاف بتیه

 شده و فرمودند:  دایشده، در برابرم پ

 ؟یطور افسرده حال نیا چرا

 راه سفر دارم.  یکردم: مسافرم و خستگ عرض

شرح حالم را عرض  شانیدارد، بگو؟ با اصرار ا نیاز ا ریغ ی: اگر علتفرمودند

 کردم. 
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 حال صدا زدند: هالو. نیا در

شد. ) در  دایپ یها و با لباس نمد یکچیبه لباس کش یان شخصناگه دمید

به نام هالو بود ( در آن  یکچیکش کیحجره ما  کیاصفهان در بازار، نزد

اصفهان  یهمان هالو دمیلحظه که آن شخص حاضر شد، خوب نگاه کردم، د

 را که دزد برده به او برسان و او را به یا هیاثاث» به او فرمودند:  حضرتاست. 

 شدند.  دیو خودشان ناپد« مکه ببر 

ات را  هیتا اثاث ایب ینیمع یاز شب و جا ینیشخص به من گفت: در ساعت مع آن

 هیآورد و بسته پول و اثاث فیآن جا حاضر شدم، او هم تشر یوقت به تو برسانم. 

تمام  نیام را به دستم داد و فرمود: درست نگاه کن و قفل آن را باز کن و بب

 از آنها کم نشده است.  یزیچ مدیاست؟ د

بسپار و فالن وقت و فالن جا حاضر باش تا تو  یخود را به کس هی: برو اثاثفرمود

 را به مکه برسانم. 

. به همراه ایسر موعد حاضر شدم. او هم حاضر شد. فرمود: پشت سر من ب من

 در مکه هستم.  دمیشد، د یاز مسافت که ط یاو رفتم. مقدار کم

 یاز اعمال حج در فالن مکان حاضر شو تا تو را برگردانم و به رفقا : بعدفرمود

 آمده ام، تا متوجه نشوند.  یکتریاز راه نزد یخود بگو با شخص

صحبتها را با من به طور  یرفتن و برگشتن بعض ریآن شخص در مس ضمناً

اصفهان ما  یخواستم بپرسم شما هالو یهر وقت م یزدند؛ ول یم متیمال

 شد.  یسؤال م نیا دنیاو مانع از پرس بتیه د،یستین
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حاضر شدم و او هم مرا، به همان  نیاز اعمال حج، در همان مکان مع بعد

 صورت به کربال برگرداند. 

 . یآن موقع فرمود: حق محبت من بر گردن تو ثابت شد؟ گفتم: بل در

او  که آن را از تو خواستم انجام بده. یاز تو دارم و موقع یی: تقاضافرمود

رفت و آمد مردم نشستم. روز اول  یآن که به اصفهان آمدم و برا تا رفت.

که از او  یو به خاطر مقام زمیاو برخ یهمان هالو وارد شد. خواستم برا دمید

ام او را احترام کنم اشاره فرمود که مطلب را اظهار نکنم، و رفت در  دهید

 انیقل ها یکچین کشخادمها نشست و در آن جا مانند هما شیقهوه خانه پ

 خورد.  یو چا دیکش

خواست برود نزد من آمد و آهسته فرمود: آن مطلب که گفتم  یاز آن وقت بعد

روم و هشت  یم ایاست: در فالن روز دو ساعت به ظهر مانده، من از دن نیا

و مرا با آنها دفن  ایتومان پول با کفنم در صندوق منزل من هست. به آن جا ب

که جناب هالو فرموده بود،  یتاجر فرمود: آن روز یحاج جا نیا در کن. 

ها جمع شده بودند. در  یکچیرفته بود و کش ایامروز است که رفتم و او از دن

صندوق او، همان طور که خودش فرمود، هشت تومان پول با کفن او بود. آنها 

 . میدفن او آمده ا یرا برداشتم و اآلن برا

اهلل  اءیاز اول یکس نیچن ایاوصاف، آ نیبا ا تاجر گفت: آقا! یآن حاج بعد

 «و تأسف ندارد.  هیو فوت او گر ستین
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 دیاهلل س تیکه افتخار مصاهبت مرحوم آ یریمش یمحمد تق دیحاج س مرحوم

کامل داشت و  یرا داشتند در علم جفر مهارت و اطالع یستانیمجتهد س یعل

 نمود.  یم دایپ را ییآن معلوم و گمشده ها لهیرا به وس یمجهوالت

 کرد: ینقل م یو

مشکل بود و هر  میکه راه رفتن برا یمبتال به کسالت پا درد شدم به طور یزمان

و  دهیمرا به دوش کش یکه گاه ییچه توانستم، معالجه کردم، بهتر نشد، تا جا

رفتم. چاره آن را منحصر به  یبردند و اغلب با کمک عصا به زحمت راه م یم

دم و راه تشرف را ید فیعصر عجل اهلل فرجه الشر یولتشرف خدمت حضرت 

 بودم.  افتهیجفر  قیاز طر

 هیجدش حضرت رضا عل ارتیحساب کردم چه وقت آن حضرت به ز پس

 شود؟ معلوم کرد، در روز عاشورا موقع ظهر.  یالسالم مشرف م

 و با چند نفر؟ معلوم کرد با لباس اعراب و سه نفر یحساب کردم با چه لباس باز

القعده تمام  یتا ذ دمیالقعده بود. انتظار کش یحساب من در ذ نی. و اقیرف

 و روز عاشورا شد.  دهیالحجه گذشت و محرم فرا رس یشد و ذ

مخصوص و  ارتیکرده و به زحمت فراوان مشرف شده و ز ارتیغسل ز پس

که ورود آن حضرت را  ،یرو شیجامعه و عاشورا را خوانده و در مقابل درب پ

 نکهیتا ا دمیکش یکرده بود نشسته و انتظار ظهر را م نییساب، از آنجا تعآن ح

 موقع زوال ظهر شد. 

لباس وارد شده و  کیو  افهیق کیبه هم به  هیشب ینوران یچهار نفر شخص دمید

از آنها را که  یکیشدند و من  ارتیرفته و مشغول ز یطرف کیهر کدام به 
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حضرت صاحب الزمان عجل اهلل فرجه  داشتم که نیقیمجذوب او شده بودم و 

 نمودم.  بیاست تعق فیالشر

در مسجد باال سر مشغول نماز شد و من در مقابلش نشستم، تا سالم نمازش  او

را داد و من خواستم عرض ارادت و حاجت کنم، آن جناب مهلت نداده برق 

 را شروع کرد.  گریآسا پس از سالم نماز برخاست و نماز د

کنم  ینماز خواهد خواند. پس دقت م نمیم: اگر تا شب هم بنشبا خود گفت من

 یکنم. وقت یکه تا سالم نماز را گفت بالدرنگ من هم به آن حضرت سالم م

مرتبه هنوز سالم نداده بود  نیدر ا یکنم ول یجواب مرا داد، عرض حاجت م

 از آن سه نفر که در حرم مطهر بودند آمدند وگفت:  یکیکه 

 «السالم رفت.  هیعل یکه حضرت مهد ایخضر ب ی: ایراح المهدخضر تعال  ای »

فرجه  یعجل اهلل تعالداشتم که حضرت صاحب ) نیقیشخص که من  آن

بود، فوراً حرکت کرد و به آن سه نفر  یحضرت ، خضر نب ی( است ولفیالشر

 دیکه شا دمیدو یرفتند و من در عقب سر آنها م رونیملحق و از حرم ب گرید

 عصر عجل اهلل فرجه برسم.  یرک کنم و به خدمت حضرت ولآنها را د

انبوه و  انیخارج و در م ادهیآنان را که از دار الس دمید یممکن نشد و م یول

 بیبودند از نظرم غا یازدحام مردم که در صحن مطهر مشغول به عزادار

از  شدند و من سر از پا نشناخته از صحن به بست باال رفته و بار به صحن آمده و

از  شتریب ایساعت و  کی دیو شا افتمیاز آنها ن یاثر یخارج شدم ول نییبست پا

هم آنها را  گریبار د دیکردم شا یو نگاه م دمیدو یطرف به آن طرف م نیا

 دولت مستعجل بود. یول نمیبب
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عاجز از  ن،یو ناگاه متوجه خودم شدم که قبل از ا دمینرس ضیبه آن ف گرید

کند و از  یدرد نم میدوم و پا یاست م یاکنون مدت یم ولبود یراه رفتن عاد

 «است.  افتهیآن بزرگوار شفا  تیبرکت توجه و عنا

 دی( از مراجع تقلهیرحمت اهلل علطه نجف) خیش تشرف 

نقل  لیبه شرح ذ یجعفر بحرالعلوم قصه ا دیاز طرف س میبرا نیاز مؤمن یکی »

 نمود:

 یعل دیاهلل س تیحرالعلوم نوه آب نیحس دیس یدر محضر آقا یروز شانیا

 کتاب برهان الفقه بوده اند.  سندهیبحرالعلوم نو

      استقبال نیو مراجع همانانینشسته و از م یبحرالعلوم در اتاق نیحس دیس

مرتاض  نیکه ا یوارد شد وقت یمرتاض مسلمان هند کی نیب نینمود در ا یم

توانم هر  یمن م» فت: گ نینمود چن یبحرالعلوم معرف یخودش را به آقا

 زیآنان ن ازو  میبا قلم و کاغذ جواب گو دیداشته باش اتیبیرا که از غ یسؤال

 «. خبر دهم 

حساب و  لهینمودند و او به وس یرا مردم از او م یهمان وقت سؤاالت در

  یاضیر

 داد.  یم جواب

 بحرالعلوم به آن مرتاض رو نموده و گفتند:  یموقع آقا نیا در

 «.  یآن را جواب ده یکنم نتوان یدارم که گمان م یسؤال »
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 «  ست؟یآن سؤال چ» گفت:  مرتاض

باشد  یسخت است و خارج از قدرت شما م یلیسؤال خ نیا» فرمودند:  شانیا

. ابمیکنم جواب آن را ب یم یهر چند که سخت باشد من سع» مرتاض گفت: «. 

 «.  ست؟یسؤال چ

 فرمودند:  شانیا

 مانیتوان موال و آقا یلحظه م نیدر ا م،یبگو ببن یکن یصرار محال که شما ا »

او  منتیآرامش و استقرار دارد و مردم به م نیکه به وجودش، زم یو کس

 یعجل اهلل تعال یحضرت حجت ابن الحسن المهد یعنیخورند  یم یروز

 «.  م؟یابیرا ب فیفرجه الشر

 گفت: مرتاض

 «. سؤال جواب بدهم نیتوانم به ا یبله م »

. البته اول یاضیر دهیچیمحاسبات پ قیجواب از طر افتنیشروع کرد به  سپس

 بحر العلوم به او گفت:  یدر جواب گفتن معطل نمود تا آنجا که آقا

 «.  دییسؤال را بگو نیجواب ا دیتوان یبه شما نگفتم نم »

 «.  ابمیبتوانم جواب را ب دیشا دیصبر کن یکم» در جواب گفت:  مرتاض

 مرتاض گفت:  یعد از مدتب سپس

طه  خیمن در فکرم که ش یول ست،ین دیکن یکه شما فکر م یمسأله آنطور »

 «.  ست؟ینجف ک

معروف ما در  دیاز مراجع تقل یکیمحمد طه نجف  خیش» فرمودند:  شانیا

 «. باشد  ینجف اشرف م
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 گفت:  مرتاض

 شانینزد اطه و در  خیاالن در منزل ش دیکرد یکه از او سؤال م یآن کس »

 «. باشد  یم

 خیاهلل ش تیبه سرعت به طرف منزل آ انشانیو اطراف شانیبود که ا نجایا

 محمد طه نجف روانه گشتند. 

راهها به  نیاز ا یکیکه  دندیرس یسه راه کیرفتند به  یکه م یریمس در

 یگروه به سه راه نیکه ا یشد. وقت یم یمحمد طه منته خیطرف منزل ش

 نانیبه شکل صحرانش یبود شخص خیمنزل ش یکه به سو یاز راه دندیرس

 انیو عزت نما بتیخاص که از صورتش ه یا نهیوقار و سک یدارا یول ،یعراق

 آمد.  رونیب ودب

 چکسیه میکه وارد منزل شد ی. وقتمیروان گشت خیبه طرف منزل ش خالصه،

ها آب و آن ینمود و برا یکه از مهمانها استقبال م یآن کس یدر آنجا نبود حت

که توجه همه را به خود جلب نمود همانا نشستن  یزیآن چ یآورد ول یقهوه م

 به صورت غمناک، در گوشه اتاقش بود.  خیش

 یبود، مرتب با خود زمزمه م ریکه قطرات اشک بر گونه اش سراز یحال در

 گفت:  یکرد و م

 رونیمتوجه او شدم از دستم ب یمتوجه آن نشدم؛ وقت یدر دستم آمد ول »

 «. رفت 

تعجب کردند و بعد از سالم، علت  یلیخ نیحالت بود که تازه وارد نیا در

خود را از دست  یینایدر اواخر عمر، ب خی. البته چون شدندیرا پرس خیش هیگر
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بلند  خیبه او سالم کردند ش نکهیداده بود متوجه آمدن آنها نشد؛ مگر بعد از ا

آن  انینمود به ب روعنها نشست و ششد و به آنها خوش آمد گفت و در نزد آ

 که او را غمناک ساخته بود.  یواقعه ا

 کرد، گفت:  یرا پاک م شیکه اشکها یحال در

امورشان  گریو قضاوتها و د یسؤاالت شرع یکه مردم برا دیدان یهمه شما م »

را برطرف  شانیهایدهم و ناراحت یم یکنند و من به آنها فتو یبه من رجوع م

و  یمتول نیکنم و همچن یخمس و زکات گرفته و آنها را صرف مسازم و  یم

 دهم.  یامور را انجام م نگونهینصب کرده و مثل ا میق

دهم تا موافق با شرع مقدس  یپاسخ م یامور را با دالئل اجتهاد لیقب نیا البته

ها و قضاوتها راه  یمن در فتو ایکه آ دیفکر به ذهنم رس نیا نکهیباشد. تا ا

و ائمه  امبریاعمال من در نزد پروردگار و پ ایام و آ مودهیپ درست را

  ر؟یخ ای( مورد قبول واقع گشته است السالم هیعلاطهار)

 نیرالمؤمنیام میموال لهیبه وس هیقض نیسه سال قبل بود که در مورد ا باًیتقر

من  ایبا التماس درخواست نمودم که به من بفهمانند آ شانیالسالم و از ا هیعل

  ر؟یخ اینباشد ( شده ام  ریاعمالم مرتکب خطا ) ولو تقص در

حضرت  ایشد، چند شب قبل در عالم رؤ ادیکه اصرار و توسل من ز یوقت

 کردم.  ارتیالسالم را ز هیعل نیرالمؤمنیام

به دست  یبه زود یرا که از من طلب کرد یزیآن چ» فرمودند:  شانیا

 «. شود  یآورده م یفرزندم مهد
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صبر کردم و هر لحظه منتظر  بمیدر انتظار قدوم حب یم چند روزمن ه لذا

و  افتهیاو را در یزود نیکردم که به ا یبشنوم و گمان نم یبودم تا جواب

گشت و  یقبل از آمدن شما، خانه از مهمانان خال یامروز کم یبشناسم؛ ول

از  یعضب دنیخر یخادم هم برا یدر منزل نبود؛ حت نیاز مراجع یکس گرید

نفر وارد اتاق شد که لهجه اش  کیهنگام  نیرفته بود در ا رونیوازم منزل بل

 باشد.  یم یعراق ریاو از عشا نکهیکرد بر ا یداللت م

 نیاو بر ا یمن هم جوابش را گفتم. ول د،یرا از من پرس یاز سالم، مسأله ا بعد

م، اشکال پاسخ ده نیکردم که به ا یوارد نمود؛ و من سع یجواب اشکال علم

 نیگرفت و من شروع کردم که به ا گرید یآن شخص دوباره اشکال علم یول

در ذهنم  آنکهگرفت تا  یگرید یاو اشکال علم یول م،یاشکال هم جواب گو

افتاد که چطور ممکن  انیمرد و فضلش به جر نیدر مورد ا یافکار متناقض

 یغفلت یداشته باشد. ول یآگاه یبه مسائل علم نقدریا یریمرد عشا کیاست 

زده بود و فراموش کرده بودم که من در انتظار  مهیبر سراسر ذهنم خ قیعم

 دارم؟  یهستم و چه حاجت یچه کس

 به شانه ام زد و گفت:  یآن مرد، دست نکهیادامه داشت، تا ا یفراموش نیا و

 « عندنا  یٌانت مرض »

 «.  یقرار دار تیتو در نزد ما مورد رضا: » یعنی

 نینش هیمرد باد کیشد که چطور ممکن است  شتریام ب یفتمورد شگ نیا در

  د؟یبگو دیمرجع تقل کیجمله را به  نیا
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آوردم که  ادیرا به  میرفتن او ناگهان به خود آمده و آرزو رونیبعد از ب سپس

 همیعل نیاکرم و ائمه طاهر امبریگشتم و از خداوند و پ یم یزیبه دنبال چه چ

 داشتم.  یالسالم چه حاجت

« . عندنا  یانت مرض» جمله  نیمرد از حاجتم خبر داد به ا نیحال آنکه ا و

گردم و عمر خودم را  یاست که به دنبالش م یمتوجه شدم که او همان کس

از دستم رفت و  نکهیخدمتش صرف کرده ام لکن به او متوجه نشدم تا ا یبرا

قرار گرفت  متخورم که چطور او به نزدم آمد و در دس یحاال بر حالم تأسف م

متوجه  یاستفاده کنم و زمان دگانشیاز نور د نکهیمتوجه اش نبودم تا ا یول

و  هیگر ستیمثل من سزاوار ن یبرا ایرفته بود و آ رونیشدم که او از نزدم ب

 کند؟  یزار

 گفت:  خیبحرالعلوم به ش دیهنگام س نیا در

 «.  میجهت نزد شما آمد نیاهلل ما هم به هم تیحضرت آ »

و  بتیه یکه دارا یآن مرد دیکه شا دندیفکر رس نیبه ا یحالت همگ نیا در

 مانیو آقا و موال دیهمانا او س دندید شانیمنزل ا کیوقار بود و او را نزد

 فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال یحضرت صاحب االمر حجة بن الحسن المهد

 «بوده است. 

 عطر حضرت در سرداب مطهر استشمام 

 هیعل)نییحرم عسکر یشمعها یتجاوز از چهل سال متولمحمد، که م آقا

 : دیفرما ی( و سرداب مطهر بوده است. مالسالم

 من، که از صالحات بود، نقل کرد:  والده
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رحمت اهلل )یسلماس نیالعابد نیآخوند مال ز ،یبا خانواده عالم ربان یروز»

اور مج شانیکه ا یامی(، و خود آن مرحوم، در سرداب مقدس همان اهیعل

 . میقلعه آن شهر را تمام کند، بود یسامرا بود و قصد داشت بنا

ندبه شد و  یمشغول خواندن دعا یروز، جمعه بود و جناب آخوند سلماس آن

 کرد. یو ناله م ستیگر یم دهیزده و محب فراق کش بتیمثل زن مص

 یوقت ناگاه بو نی. در هممیکرد یو ناله شرکت م هیدر گر شانیهم با ا ما

 یسرداب منتشر و هوا از آن پر شد؛ به طور یگرفت و در فضا دنیوز یعطر

 که همه ما را مدهوش کرد. 

گذشت  ی. مدت زمان کممیو قدرت صحبت کردن را نداشت میساکت شد یهمگ

و آن عطر خوشبو هم رفت و هوا به حالت اول خود برگشت و ما هم مشغول 

 . میدعا شد هیخواندن بق

راجع به آن  نیالعابد نیاز جناب آخوند مال ز م،ینمودبه منزل مراجعت  یوقت

 خوش سؤال کردم.  یبو

 سؤال؟  نی: تو را چه به افرمود

 فرمود.  یاز جواب دادن خوددار و

(، که کامالً با آخوند هیرحمت اهلل عل) یاصفهان رضایآقا عل ،یمتق عالم

 شانیا از آن مرحوم راجع به مالقات یبود، نقل کرد: روز یخصوص یسلماس

سؤال کردم و گمان داشتم که  فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالبا حضرت حجت 

 داشته اند.  یفاتیبحرالعلوم رحمه اهلل باشند و تشر دیمثل استاد خود، س شانیا

 «نقل کردند.  یادیکم و ز چیرا بدون ه هیقض نیجواب من، هم در
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 : دیگو یاز اهل بصره م یعطار شخص 

سدر و کافور به  دنیخر ینشسته بودم که دو نفر برا میدر مغازه عطار یروز

دقت کردم،  شانیبه طرز صحبت کردن و چهره ها یدکان من وارد شدند. وقت

جهت از  نیبه هم ستندین یمتوجه شدم که اهل بصره و بلکه از مردم معمول

 ندادند. یاما جواب دم؛یپرس ارشانیشهر و د

د. به هر حال من التماس نمودم، تا دادن ینم یجواب یکردم؛ ول یاصرار م من

و آله و سلم و آل اطهار آن  هیاهلل عل یصل اکرمآن که آنها را به رسول 

 اظهار کردند:  د،یجا رس نیحضرت قسم دادم. مطلب که به ا

 یکی. میهست فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالاز مالزمان درگاه حضرت حجت  ما

فات کرده است؛ لذا حضرت ما را بود، و مانیاز جمع ما که در خدمت موال

 .میمأمور فرموده اند که سدر و کافورش را از تو بخر

را رها نکردم و تضرع و اصرار  شانیدامان ا دم،یمطلب را شن نیکه ا نیهم

 . دینمودم که مرا هم با خود ببر یادیز

کار بسته به اجازه آن بزرگوار است و چون اجازه نفرموده اند،  نی: اگفتند

 . میجسارت را ندار نیاجرأت 

اگر  دیبعد همان جا، طلب رخصت کن د،ی: مرا به محضر حضرتش برسانگفتم

 نیگردم و در ا یشوم واال از همان جا بر م یم ابیاجازه فرمودند، شرف

به شما اجر و  یتعال یخدا دیکه در خواست مرا اجابت کرده ا نیصورت، هم

 د. پاداش خواهد داد؛ اما باز هم امتناع کردن
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تضرع و اصرار را از حد گذراندم، به حال من ترحم نموده و  یوقت باالخره

دادم  لیمنت گذاشتند و قبول کردند. من هم با عجله تمام سدر و کافور را تحو

. آنها میدیرس ایبه راه افتادم، تا آن که به ساحل در شانیو دکان را بستم و با ا

آب راه افتادند؛ اما من  یرو رد، بسوار شون یکه الزم باشد به کشت نیبدون ا

 . ستادمیا

 یمن شدند و گفتند: نترس؛ خدا را به حق حضرت حجت عجل اهلل تعال متوجه

 قسم بده که تو را حفظ کند. بسم اهلل بگو و روانه شو.  فیفرجه الشر

متعال را به حق حضرت حجت ارواحنا فداه  یخدا دم،یجمله را که شن نیا

خشک به دنبالشان به راه افتادم تا آن که  نیب مانند زمآ یقسم دادم و بر رو

 کرد.  دنیو باران شروع به بار وستندی. ناگاه ابرها به هم پمیدیرس ایبه وسط در

خشک شدن در  یپخته و آن را برا یمن در وقت خروج از بصره، صابون اتفاقاً

 آفتاب، بر پشت بام گذاشته بودم. 

 نیشد. به محض ا شانیبونها افتادم و خاطرم پرصا ادیبه  دم،یباران را د یوقت

در آب فرو رفت؛ لذا مجبور به شنا کردن شدم تا خود را  میپاها ،یخطور ذهن

ماندم.  یاحوال از همراهان دور م نیاز غرق شدن، حفظ کنم؛ اما با همه ا

و دست مرا  برگشتند دند،یمتوجه من شدند و مرا به آن حالت د یآنها وقت

که به فکرت  یو گفتند: از آن خطور ذهن دندیکش رونیآب ب گرفتند و از

السالم قسم  هیرا به حضرت حجت عل یتعال یتوبه کن و مجدداً خدا د،یرس

السالم قسم  هیبده. من هم توبه کردم و دوباره خدا را به حق حضرت حجت عل

 شدم.  یآب راه یدادم و بر رو
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را ادامه  ریبه طرف مقصد، مسو از آن جا هم  میدیرس ایبه ساحل در باالخره

خورد که نور  یبه چشم م یچادر ابان،یدر دامنه ب میکه رفت ی. مقدارمیداد

 آن، فضا را روشن نموده بود. 

چادر رفتم و  کیاست و با آنها تا نزد مهیخ نیگفتند: تمام مقصود در ا همراهان

و درباره  اجازه گرفتن وارد شد یبرا شانینفر از ا کی. میهمان جا توقف کرد

 یول دم؛یرا شن میکه سخن موال یآوردن من با حضرت صحبت کرد، به طور

 : دحضرت فرمودن دمید یرا چون داخل چادر بودند، نم شانیا

 «  یّردّوه فانه رجل صابون »

او  یتقاضا د؛یاش بگذار نهیو دست رد به س دیخود برگردان یاو را به جا یعنی

 .یاست صابون یاو مرد رایز د؛یان ما ندانو در شمار مالزم دیرا اجابت نکن

هنوز  یعنیمن در مورد صابون بود؛  یجمله حضرت، اشاره به خطور ذهن نیا

را در  ینکرده است تا محبت محبوب واقع یخال یویدن یهایدل را از وابستگ

 با دوستان خدا را ندارد.  ینیهمنش یستگیدهد و شا یآن جا

 نیدندان ا دم،ید یو شرع یطبق برهان عقل و آن را بر دمیسخن را که شن نیا

دل، به  نهییکه آ یو دانستم تا زمان دمیآرزو پوش نیطمع را کنده و چشم از ا

شود و صورت  یآلوده است، چهره محبوب در آن منعکس نم یویدن یهایرگیت

که در خدمت و مالزمت آن  نینخواهد شد چه رسد به ا دهیمطلوب، در آن د

 حضرت باشد.
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فرجه  یعجل اهلل تعالبه محضر امام زمان ) یتهران یحاج آقا فشند رفتش

 (فیالشر

 کیبه  ۱۳۵۴است، که در سال  یداستان دیخوان یآنچه را که اکنون م »

قم نقل  هیاز علما در صفائ یکه شخص مذکور در نزد عده ا دم؛یواسطه شن

 یقمر یهجر ۱۴۰۰الحجه الحرام سال  یذ ۱6کرده، و خوشبختانه در روز 

 و ارتیاو را ز هایسالم اهلل عل« فاطمه معصومه»خود شخصاً در صحن مقدس 

مشهود و ضمن  شیمای( از سالسالم هیعل)تیاهل ب یآثار صدق و دوست

 نیاش خدمت امام زمان ارواحنا فداه هم یابیاز شرف یادیز یداستانها

 فیتعر میبرا زیداستان را ن گریاز نکات د یو برخ دمیپرس زیداستان را ن

 فرمود. 

فهماند که در  یبخش است و م دیو ام زیشگفت انگ یاصل ماجراکه راست نکیا

 یمورد توجه حضرت مهد نینچنیآن هستند که ا قیال یافراد زیزمانها ن نیا

 باشند.  فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال

تا بلکه  میایسفر به مکه ب 2۰که به مکه مشرف شدم از خدا خواستم  یسال اول »

 ستمیکنم. بعد از سفر ب ارتیرا هم ز فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان 

 خانه خدا موفق شدم.  ارتیهم به ز گرید یخداوند منت نهاد و سفرها ز،ین

کاروان از تهران رفته بودم، شب  یبود بود به عنوان کمک ۱۳۵۳سال  ظاهراً

کنم که فردا شب  عرفات تا مقدمات کار را فراهم یهشتم از مکه آمدم برا

در عرفات باشند از جهت چادر و وضع منزل نگران  دیها همه با یحاج یوقت

 نباشند. 
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 . ستین یکس ؟یآمد و گفت: آقا چرا االن آمد یا شرطه

 جهت که مقدمات کار را آماده کرده باشم.  نیا ی: براگفتم

ن . گفتم: چرا؟ گفت: به خاطر آن که ممکیخواب نرو دی: پس امشب باگفت

 و دستبرد بزند.  دیایب یاست دزد

نافله  یگرفتم، شب را نخوابم. برا می: باشد. و بعد از رفتن شرطه، تصمگفتم

 شب و دعاها وضو گرفته، مشغول نافله شدم. 

آمد درب  یحال بود که شخص نیکردم و در هم دایپ یاز نماز شب، حال بعد

چند ال  ییا بلند شدم پتوچادر و بعد از سالم وارد شد و نام مرا برد من از ج

 آقا افکندم.  یپا ریکرده ز

 نشست و فرمود:  او

 درست کن  ییچا

ام و  اوردهیخشک از مکه ن یچا یحاضر است ول یی: اتفاقاً تمام اسباب چاگفتم

 فراموش کرده ام. 

 . اورمیب ییچراغ بگذار تا من چا ی: شما آب روفرمود

 دینکش یچراغ گذاشتم. طول یرورفت و من هم آب را  رونیچادر ب انیم از

 صد گرم به دست من داد.  یال 8۰در حدود  یبسته چا کیکه برگشت و 

گذاردم، خورد و فرمود: خودت هم بخور، من  شیرو شیرا دم کردم پ ییچا

 من داشت.  یبرا یلذت خوب ییهم خوردم؛ اتفاقاً عطش هم داشتم چا

 عرض کردم: نان. ؟یفرمود: غذا چه دار بعد

 .ریگفتم: پن ؟ی: نان خورش چه داردفرمو
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آورده ام.  رانیخواهم. عرض کردم: ماست هم از ا ینم ری: من پنفرمود

 .اوریفرمود: ب

 مال تمام اهل کاروان است. فرمود:  ستیکه از خود من ن نی: اگفتم

 «. دو سه لقمه خورد. میخور یما سهم خود را م »

بشان تازه سبز شده بود، پشت ل یکه موها حیوقت چهار جوان صب نیا در

سالم کردند و  دمیدزد باشند. اما د نهایچادر آمدند با خود گفتم: نکند ا یجلو

 آن شخص جواب داد. خاطرم جمع شد. 

 . آنها هم خوردند. دینشستند و آن آقا فرمود: شما هم چند لقمه بخور سپس

 کردند و رفتند. ی. خداحافظدیآقا به آنها فرمود: شما برو سپس

که نگاه به من داشت سه بار فرمود: خوشا به  یخود آقا ماند و در حال یول

 را گرفت. گفتم: از چه جهت؟  میراه گلو هی. گریحالت حاج محمد عل

است  یشب نیا د،یآ ینم توتهیب یبرا ابانیب نیدر ا یچون امشب کس: » فرمود

 «آمده.  ابانیب نیالسالم در ا هیعل نیکه جدم امام حس

  ؟یمخصوص که از جدم هست بخوان یخواهد نماز و دعا ی: دلت مفرمود بعد

 . ی: آرگفتم

 . ریغسل کن و وضو بگ زی: برخفرمود

 که من با آب سرد بتوانم غسل کنم.  ستین یکردم: هوا طور عرض

 روم تو آب را گرم کن و غسل نما.  یم رونی: من بفرمود
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 ست،یک نیکنم و ا یچه م توجه داشته باشم نکهیرفت، من هم بدون ا رونیب او

 آقا برگشت.  دمیغسل را فراهم کرده و غسل نمودم و وضو گرفتم ؛ د لهیوس

  ؟یو وضو ساخت یغسل کرد ی: حاج محمد علفرمود

 . ی: بلگفتم

« قل هو اهلل » مرتبه سوره  ۱۱بعد از حمد  اور،ی: دو رکعت نماز بجا بفرمود

 مکان است.  نیدر ا السالم( هی)عل نینماز امام حس نیبخوان و ا

 دیطول کش قهیدق ستیب یربع ال کیخواند که  ییاز نماز شروع کرد، دعا بعد

 داشت. انیهنگام قرائت اشک مانند ناودان از چشم مبارکش جر یول

 دمیشد. د یماند و حفظم م یخواند در ذهن من م یجمله دعا را که م هر

خواندم و با  یم ادیعا زد نکهیدارد و من با ا یعال نیاست مضام یخوب یدعا

دعا برخورد نکرده بودم لهذا در فکرم خطور  نیکتب دعا آشنا بودم به مانند ا

فکر  نیتا ا کنیسد؛ لیبنو میکاروان بگو یروحان یگرفتم فردا برا میکرد و تصم

 در ذهنم آمد آقا از فکر من خبر دار شد برگشت و فرمود: 

نوشته نشده و  یکتاب چیدعا در ه نیا رایکن؛ ز رونیرا از دل ب الیخ نیا »

 «رود.  یتو م ادیالسالم است و از  هیمخصوص امام عل

من خوب است که  دیتوح ایاز تمام شدن دعا نشستم و عرض کردم: آقا آ بعد

  ده؟یرا خدا آفر نهایو همه ا نیو زم اهیدرخت و گ نی: امیگو یم

 د. رو یاز تو انتظار نم نیاز ا شتری: خوب است و بفرمود
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و تا  ی: آرفرمود( هستم؟ السالم هیعل)تیمن دوست اهل ب ایکردم: آ عرض

و  هیاهلل عل یصلدهند آل محمد) بیفر طانهایو اگر آخر کار ش دیآخر هم هست

 رسند.  یم ادی( به فرآله

 آورند؟  یم فیتشر ابانیب نیامام زمان در ا ایکردم: آ عرض

 : امام االن در چادر نشسته. فرمود

 که:  د،یکه حضرت به صراحت فرمود، اما من متوجه نشدم. و به ذهنم رس نیا با

 «.امام در چادر مخصوص به خودش نشسته  یعنی »

 . یفرمود: آر د؟یآ یدر عرفات م هایفردا امام با حاج ایگفتم: آ بعد

 است. « جبل الرحمه » : کجاست؟ فرمود: در گفتم

 نند؟یب یکردم: اگر رفقا بروند م عرض

 شناسند.  ینم یول نندیب ی: مفرمود

 و نظر دارد؟  دیآ یحجاج م یفردا شب امام در چادرها ای: آگفتم

 هیعلحضرت ابوالفضل) میعمو بتی: در چادر شما چون فردا شب مصفرمود

 . دیآ یشود امام م ی( خوانده مالسالم

 یعمل عمره برا کیبه من داد و فرمود:  یسعود یالیدو اسکناس صد ر بعداً

 . اوریب یبجا پدرم

 فرمود: حسن.  ست؟ی: اسم پدر شما چگفتم

 کردم: اسم شما؟  عرض

 .یمهد دی: س فرمود
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 یکردم آقا بلند شد برود. او را تا دم چادر بدرقه کردم. حضرت برا قبول

دارم که خال طرف راست  ادیو خوب  میمعانقه برگشت و با هم معانقه نمود

به من داده فرمودند:  یرد سعودپول خ ی. سپس مقداردمیصورتش را بوس

را  یطرف و آن طرف نظر کردم کس نیا دم،یاو را ند گریبرگرد. تا برگشتم، د

 .افتمین

فکر، با  یبود. پس از مدت یشخص ک نیچادر شدم و مشغول فکر که ا داخل

من خبر داد و نام پدرش و نام  تینام مرا برد و از ن نکهیمخصوصاً ا ادیقرائن ز

بوده،  فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان  دمیفرمود، فهم انیخودش را ب

 کردن.  هیشروع کردم به گر

: مگر دزدها سر وقت تو آمدند؟ دیگو یوقت متوجه شدم شرطه آمده و م کی

 گفتم: نه. گفت پس چه شده؟

و  ستمیآن حضرت تا صبح گر ادی. به هر حال به می:مشغول مناجات با خداگفتم

کاروان گفتم. او هم به مردم گفت:  یروحان یآمد قصه را برا فردا که کاروان

 فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالکاروان مورد توجه امام  نیکه ا دیمتوجه باش

 میکاروان گفتم، فقط فراموش کردم که بگو یمطالب را به روحان تمام است. 

     شود  یخوانده م میعمو بتیآقا فرموده فردا شب چون در چادر شما مص

دادند و ضمناً حالت توسل آن  لیتشک یشد اهل کاروان جلسه ا شب .میآ یم

 السالم بود. هیهم به محضر عباس عل
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آمد؛ هر چه نگاه  ادمی فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان  انیب نجایا

 ایناراحت شدم و با خود گفتم: خدا دمیکردم آن حضرت را داخل چادر ند

شدم. درب چادر همان آقا را  رونیاز مجلس ب اریاخت یوعده امام حق است. ب

آن حضرت را  ند،یایخواستم اشاره کنم، مردم ب ی. عرض ادب کرده مدمید

 اما آقا اشاره کرد: حرف نزن. نند،یبب

. داخل دمیحضرت را ند گریبود تا روضه تمام شد و د ستادهیهمان حال ا به

 «نمودم.  فیرا تعر انیچادر شده جر

فرجه  یعجل اهلل تعالبه محضر امام زمان ) یجهان ریاهلل م تیآ تشرفات

 (فیالشر

)عرق النساء( شده بودند.  کیاتیمبتال به کسالت نقرس و س یرجهانیم علّامه

سال در اصفهان، خراسان و تهران معالجه  نیچند یماریب نیرفع ا یبرا شانیا

. خودشان حاصل نشده بود یا جهینت چیه ینموده بودند ول دیو جد میقد

 . دبرن روانیدوستان آمدند و مرا به ش یبرخ یروز  :فرمودند یم

 میامامزاده ابراه ارتیو به ز میتوقف کرد م،یدیمراجعت به قوچان که رس در

 یو منظره جالب فیلط ی. چون آنجا هوامیکه در خارج شهر قوچان است، رفت

غذا شدند،  هیغول ته. آنها که مشمیداشت رفقا گفتند: نهار را در همانجا بمان

گفتند: راه  وستانآنجا بروم د کیبه رودخانه نزد ریتطه یمن خواستم برا

 .دیآ یپا درد شما مشکل بوجود م یدور است و برا یقدر

وضو نمودم.  دیو تجد دمیو رفتم تا به رودخانه رس روم ی: آهسته آهسته مگفتم

با  یشخص دمیکه د مکرد ینگاه م یعیدر کنار رودخانه نشسته و به مناظر طب
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 نکهیشما با ا یرجهانیم یآمد و سالم کرد و گفت: آقا یچوپان ینمد یلباسها

 .دیا خود را معالجه نکرده یهنوز پا ،یاهل دعا و دوا هست

شما را  یمن درد پاها دیدوست دار ای: تاکنون که نشده است، گفت آگفتم

 یخود چاقو بیز جمعالجه کنم؟ گفتم: البته. پس آمد و کنار من نشست و ا

بُرد( و سرچاقو را بر اول درد  ای) دیدر آورد و اسم مادرم را پرس یکوچک

 اریداد که بس یو تا پشت پا آورد، سپس فشار دیکش نییگذاشت و به سمت پا

 .یخوب شد ز،یمتألم شده گفتم: آخ. پس چاقو را برداشت وگفت: برخ

که عصا را از دستم  زمیبا کمک عصا برخ شهیبر حسب عادت و مثل هم خواستم

 گریسالم است، برخاستم و د میپا دمیگرفت و به آن طرف رودخانه انداخت. د

قلعه  نی. گفت: من در همدیدرد نداشت. به او گفتم: شما کجا هست میابداً پا

 . گفتم: پس من کجا خدمت شما برسم.دیهستم و دست خود را به اطراف گردان

کجاست و  دانم یمن منزل شما را م یست ولدان ی: تو آدرس مرا نخواهفرمود

باشد خود نزد تو خواهم آمد و  یآدرس مرا گفت و فرمود: هر وقت مقتض

کو؟ من گفتم:  تانیو گفتند: آقا عصا دندیموقع رفقا رس نیسپس رفت. در هم

 .افتندین اواز  یهر چه تفحص و جستجو کردند اثر دیابینمد پوش را در ییآقا

 در راه مسجد سهله  یمرعش ینجف یلعظماهلل ا تیآ تشرف  

 :دیگو یم نی)قدس سره( چنینجف یمرعش یاهلل العظم تیآ حضرت

در نجف اشرف، شوق  «السالم همیعل»تیو فقه اهل ب ینیعلوم د لیتحص امیّا در

داشتم. با « السالم هیعل»اهلل األعظم هیّبق مانیجمال موال داریجهت د یادیز

 نیبروم، به ا« مسجد سهله»به  ادهیارشنبه پخود عهد کردم که چهل شب چه
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کنم  ارتیرا ز«فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال»که جمال آقا صاحب األمر  تیّن

و شش شب چهارشنبه ادامه  یس ایو پنج  یفوز بزرگ نائل شوم. تا س نیو به ا

بود.  یو باران یافتاد و هوا ابر ریشب، رفتنم از نجف تأخ نیدادم، تصادفاً در ا

 یکیبر اثر تار دم،یکه به آنجا رس یبود. هنگام یمسجه سهله خندق کیدنز

و دزدها  قیقطّاع الطّر یادیزوحشت و ترس مرا فرا گرفت؛ مخصوصاً از   شب،

موجب ترس و  شتریکه ب دمیرا از دنبال سر شن ییپا یناگهان صدا دم،یترس یم

 کینزد دم،ید هیادرا با لباس اهل ب یعرب دیّ. به عقب برگشتم، سدیوحشتم گرد

  «کمی! سالمٌ علدیّس یا» گفت:  حیمن آمد و با زبان فص

کردم و  دایو سکون نفس پ نانیاز وجودم رفت و اطم یو وحشت به کلّ ترس

من شد؟  ادتیمتوجه س د،یشد یکیشخص در تار نیتعجّب آور بود که چگونه ا

 مطلب غافل بودم!  نیو در آن حال، من از ا

  «؟یکجا قصد دار» از من سؤال کرد:  م،یرفت یو م میگفت یهر حال؛ سخن م به

 «مسجد سهله.: »گفتم

 «به چه جهت؟:» فرمود

 «فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال»عصر یّول ارتیبه قصد تشرّف ز: » گفتم

 کینزد یکه مسجد کوچک« بن صوحان دیز»به مسجد  میکه رفت یمقدار

 ییو بعد از دعا مینماز خواند و میداخل مسجد شد م؛یدیرس  مسجد سهله است،

 –خواندند  یها آن دعا را با او م و سنگ وارید اگوی که –خواند  دیّکه س

 دعا،در خود نمودم که از وصف آن عاجزم . بعد از  بیعج انقالبی احساس

 .«یچه خوبست شام بخور ،یا ! تو گرسنهدیّس»  فرمود : دیّس
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سه قرص نان  نکهید و در آن مثل اآور رونیعبا داشت ب ریرا که ز یا سفره پس

و آن وقت چلّة زمستان  اند دهیتازه از باغ چ ایسبز بود، که گو اریسه خ ایو دو 

تازة  اریخ نیآقا ا نیمعنا منتقل نشدم که ا نیبود و من به ا یدیشد یو سرما

طبق دستور آقا شام خوردم.  ت؟فصل زمستان از کجا آورده اس نیسبز را در ا

. آقا میداخل مسجد شد.« میبلند شو تا به مسجد سهله برو »سپس فرمود:

مشغول اعمال وارده در مقامات شد و من هم به متابعت آن حضرت انجام 

نماز مغرب و عشا را به آقا اقتدا کردم و متوجّه  اریو بدون اخت کردم یم فهیوظ

 .ستیآقا ک نینبودم که ا

 گرانیمثل د ای! آ دیّس یا: »از آنکه اعمال تمام شد، آن بزرگوار فرمود بعد

 «؟یمان یجا م نیدر هم ای یرو یبعد از اعمال مسجد سهله به مسجد کوفه م

 دیّنشستم و به س« السالم هیعل». در وسط مسجد در مقام صادق«مانم یم: »گفتم

 «تا آماده کنم؟ دیدار لیم اتیدخان ایقهوه  ای یچا»گفتم: 

 نیاست و ما از ا یامور از فضول زندگ نیا» را فرمود:  یجواب، کالم جامع در

که هرگاه  یا کالم در اعماق وجودم اثر گذاشت به گونه نیا!« میفضوالت دور

 .لرزد یارکان وجودم م  د،یآ یم ادمی

ردّ  یمدّت ، مطالب نیو در ا دیبه دو ساعت طول کش کیهر حال؛ مجلس نزد به

 .کنم یآنها اشاره م یو بدل شد که به بعض

با  دیّس یا»عرب فرمود:  دیّآمد ، س انمی به سخن « استخاره» رةدربا – ۱

 «؟یکن یبه چه نحو استخاره م حیتسب
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اهللَ ب رَحْمَتِهِ  رُیاَسْتَخ:» میگو یو سه مرتبه م فرستم ی: سه مرتبه صلوات مگفتم

 شمارم، یو دو تا، دو تا م رمیگ یرا م حیاز تسب یا پس قبضه«  ةٍیعافِ یف رةًیَخِ

 ماند، خوب است . یکیو تا ماند، بد است. اگر اگر د

 نیو آن ا دهیاست که به شما نرس یا مانده یاستخاره، باق نیا یبرا:»فرمود

بلکه توقف  د؛یاستخاره نکن یماند فوراً حکم به خوب یباق یکیاست که هرگاه 

که  شود یاگر زوج آمد، کشف م د،یترک عمل استخاره کن یو دوباره برا دیکن

شود که استخارة اوّل  یآمد، کشف م یکیة اوّل خوب است امّا اگر استخار

 «است. انهیم

 قیدق یبخواهم و آقا جواب دهد، به جا لیدل ستیبا یم هیحسب قواعد علم به

و منقاد شدم؛ با آنکه  میقول، تسل نیاما به مجرّد ا م،یبود دهیرس یکیو بار

 .ستیآقا ک نیکه ا ستمیمتوجه ن

ها  سوره نیعرب بر تالوت و قرائت ا دیّس دیجلسه، تأک نای مطالب جمله از– 2

بعد از نماز ظهر سوره  س،یواجب بود: بعد از نماز صبح سوره  یبعد از نمازها

عمّ، بعد از نماز عصر سورة نوح ، بعد از مغرب سورة الواقعه و بعد از نماز عشاء 

 سوره ملک.

مغرب و عشاء که در  نیبفرمودند بر دو رکعت نماز  دیتأک نکهیا گردی– ۳

و در رکعت دوّم بعد  یخوان یم یخواست یا رکعت اوّل بعد از حمد، هر سوره

از خواندن  نیا کند یم تیو فرمود: کفا یخوان یرا م« سوره واقعه»از حمد

 سوره واقعه بعد از نماز مغرب، چنان که گذشت.
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 یان:اللهُمَّ سَرِّحْندعا را بخو نیپنجگانه ا یفرمود که بعد از نمازها دتأکی – ۴

اَرْحَمَ  ایب رَحْمَتِکَ  طان یْعَن  الْهُمُوم  وَ الْغُمُوم  وَ وَحْشَتِ الصَّدر  وَ وَسْوَسَة  الشَ

 .نَیالرّاحِم

 یدعا بعد از ذکر رکوع در نمازها نیداشتند بر خواندن ا دیتأک گردی و – ۵

 یدٍ وَ آل  مُحَمَّدٍ وَ تَرَحَّمْ عَلمُحَمَّ یخصوصاً رکعت آخر: اَللّهُمَّ صَلِّ عَل هیومی

 عَجْز نا وَ أًَغِثْنا ب حَقِّه مْ.

فرمود: تمام  یمرحوم محقّق حلّ« االسالم عیشرا»از  دیو تمج فتعری در – 6

 از مسائل آن. یآن مطابق با واقع است مگرکم

 یانیعیش یکردن ثواب آن، برا هیفرمودند بر خواندن قرآن و هد دتأکی – ۷

 .کنند یاز آنها نم یادیدارند و لکن  ایندارند  یرثکه وا

حنک دور دادن و سر آن را در عمامه  ریکردند بر تحت الحنک را ز دتأکی– 8

و فرمود: در  کنند ینحو عمل م نیعرب به هم یقرار دادن، چنان که علما

 است.  دهیرس نیشرع، چن

 «السالم هیعل»الشهداء دیّس ارتیبر ز دیتأک -۹

من نزد صاحب شرع  ایاست و آ ریعاقبت کارم خ ایآ دانم ینم:» مدیپرس-۱۰

 دیمشکور است و رو سف تیو سع ریفرمود: عاقبت تو خ! « دم؟یمقدس رو سف

 یالحقوق از من راض یو ذو دیپدر و مادر و اسات ایآ دانم ی. گفتم:نم یهست

. «کنند یات دعا م و درباره اند یتمام آنها از تو راض»فرمود:  انه؟یهستند 

، و آن  فیو تصن فیتأل یخودم که موفق باشم برا یدعا کردم برا یاستدعا
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 انیو ب لیاست که مجال تفص یگریمطالب د نجایبزرگوار دعا فرمودند. در ا

 .ستیآن ن

که در  یروم، آمدم نزد حوض رونیاز مسجد ب یخواستم به خاطر حاجت پس

بود  یچه شب دیبه ذهنم رسوسط راه، قبل از خارج شدن از مسجد قرار دارد. 

همان مقصود و  دیاست؟! شا لتیهمه با فض نیکه ا ستیعرب ک دیّس نیو ا

آقا  آنمطلب به ذهنم خطور کرد، مضطربانه برگشتم و  نیمعشوقم باشد! تا ا

کردم و  ارتیکردم که آقا را ز دایپ نیقیهم در مسجد نبود.  یو کس دمیرا ند

 کردم یاطراف مسجد گردش م وانهیون دشدم و همچ هیغافل بود. مشغول گر

بود  نیکه بعد از وصال، مبتال به هجران شده باشد. ا یتا صبح شد، چون عاشق

 شوم یبهت زده م د،یآ یم ادمیکه هر وقت آن شب به  لیاز تفص یاجمال

 السالم هیبا آقا امام زمان عل هیبویاهلل س ةیآ مالقات 

بود  ینیریخوب و ش ی، روزها میذراندگ هیبویس یبا حاج آقا یادیز یروزها 

 رخ داد ! یبیاتفاق عج کیروز  کی، اما 

داشت ،  یبیبود! اصال حال عج مهیسراس یلیخ هیبویس یآن روز حاج آقا صبح

  ها هم برعکس فکر یافتاده باشد بعض یها فکر کردند نکند اتفاق بد یبعض

 داد .  یتشد احتمال درس یبه آقا داده اند! نم یکردند خبر خوش یم

 هیبویس یکه با حاج آقا هیمدرسه علم ریصبرمان به سر آمد سراغ مد باالخره

 . میداشت رفت یکینزد یرابطه 

افتاده  ی، اگر اتفاق بد میهست هیبویاهلل س ةیحضرت آ نگران  یلیآقا! خ حاج

 !دیکرده بما هم خبر ده رییتغ شانیا هیروح نقدریکه ا
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مدرسه  رید که اشک در چشمان حاج آقا ش مدما تمام نشده بو یصحبتها هنوز

           شد ، شتریاضطراب ما هم ب میدیحال حاج آقا ش را د یجمع شد وقت

 زد و گفت: یکه بعد از چند لحظه سکوت بعد لبخند میدانستم چکار کن ینم

 دی)ز نیقیاهلل صد تیاند که حضرت آ دهید یخواب شبید هیبویاهلل س تیآ

 یکه حاج آقا یشخص گریاست چند روز د نیا شریکرده اند ، تعب ریعزه( تعب

کند  یکند و آقا را دعوت م یتلفن م یشناسد ، از دب یرا نم شانیا هیبویس

 دمانیو س ادر عرفات خدمت آق هیبویس یهمراه آنها به حج برود و حاج آقا

 رسد! ی( مفیفرجه الشر یعجل اهلل تعال) یحضرت حجت بن الحسن العسکر

،  رمیخود را بگ ی هیجلو گرتوانستم  یدر چشمان ما جمع شده بود ، نم اشک

 کیگذشت و ما منتظر  یم یبود روزها به کند فتادهین یاتفاق چیهنوز ه یول

که خبر نداشت ما هم خبردار  هیبویاهلل س تیو حضرت آ میتلفن ناشناس بود

 از ما منتظرتر! میشده ا

 به کنعان غم مخور دیگم گشته باز آ وسفی

 گلستان غم مخور یاحزان شود روز کلبه

احمد  رزایاهلل م تیبا مرحوم آ یاز دب یو شخص دیآن روز فرا رس بالخره

 او را  یکه حت یرا به مکه دعوت کرد. شخص شانیتماس گرفتند و ا هیبویس

رفت و ما  یاو م میرفت و ما ماند یم هیبویاهلل س تیشناخت! حضرت آ ینم

پشت  را رفت و ما یاو م میخورد یرفت و ما حسرت م یاو م میکرد یم هیگر

 بسته جا گذاشت. یدرها

 :میگفت یخودمان م شیپ یگاه
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 هجران پسندد یکیوصل و  یکیدرمان پسندد  یکیدرد و  یکی

 از درد و درمان و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد من

 …گذشت  یآرام آرام م زمان

 من! یها یو لحظه شمار من

و چشم به راه  اری سوانیاز گ ی، منتظر خبر میحال انتظار بازگشت او بود در

 !اریوصال هم نفس 

کس  چیگفت. ه ینم شیاز شاد یزیچ یآن روز که برگشت او شاد بود ، ول و

عجل اهلل که اسم آقا امام زمان ) یگاه یکرد از او سئوال کند ول یجرات نم

 تیآمد حضرت آ یم شیبعد از سفر مکه پ ی( در بحث هافیفرجه الشر یتعال

     زار زار اشک فراق  شد و یم دهی( امانش برهیرحمت اهلل عل) هیبویاهلل س

 .ختیر یم

 گفت: یخودش به ما م شیپ دیشا

 ابرو یمو تو ابرو من اشارتها چشیو من پ ینیب یمو م تو

 یرابطه  یلیاز علماء که خ یکیشده بود سراغ  زیکاسه صبرم لبر گریکه د من

مالقات  هی، قض ادیداشت رفتم و با اسرار ز هیبویاهلل س تیبا آ یمیو صم کینزد

( را فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالبا آقا امام زمان ) هیبویاهلل س تیحضرت آ

 نقل کردند که : نیچن نیا میبرا

حضرت  دمانیبا اشک نقل کردند در عرفات خدمت آقا و س هیبویس یآقا حاج

 کیو  دمی( رسفیفرجه الشر یعجل اهلل تعال) یحجت بن الحسن العسکر

 فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالساعت در محضر آقا بودم و دست آقا امام زمان 
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 یکس چیکه ه ییبوسند و حرفها یرا م انشیا یشانیبوسند و آقا هم پ یرا م

 زنند . یم گریهنوز خبر ندارد به همد

 که منع عشق کنند جمال چهره تو حجت موجه ماست یانیمدع برغم

  یبغداد یحاج عل تشرف

تومان از  ستیبه گردنم بود ولذا به نجف اشرف رفتم و ب تومان سهم امام هشتاد

 گریتومان د ستیاللّه مقامه دادم و ب یاعل «یمرتض خیش»آن پول را به جناب

 خیش»تومان به جناب  ستیو ب «ینیمحمدحسن مجتهد کاظم خیش»را به جناب 

بود، که  یباق ردنمبه گ گریتومان د ستیدادم و تنها ب «یمحمدحسن شروق

 «سیآل  ینیمحمدحسن کاظم خیش»به بغداد برگشتم به  یقصد داشتم وقت

 آن عجله کنم. یدر ادا دم،یبغداد رسبه  یبودم که وقت لیبدهم و ما

بن جعفر و  یحضرت موس ارتیبه ز نیبود که به کاظم یروز پنجشنبه ا در

محمدحسن  خیش»(رفتم و خدمت جناب السالم هیعل)یحضرت امام محمدتق

را  هیتومان را دادم و بق ستیاز آن ب یو مقدار دمیرس «سیآل  ینیکاظم

که به من حواله  یامهنگ جیوعده کردم که بعد از فروش اجناس به تدر

 کردند، بدهم.

 خیجناب ش یبعد همان روز پنجشنبه عصر به قصد بغداد حرکت کردم، ول و

مزد کارگران کارخانه  دیخواهش کرد که بمانم، عذر خواستم و گفتم: با

   بود که مزد تمام هفته را در شب جمعه نیرا بدهم، چون رسم چن یشَعرباف

 دیسوم راه را رفتم س کی یکردم، وقت به طرف بغداد حرکت لذادادم. یم

شد، سالم  کیچون نزد دیآ یکه از طرف بغداد رو به من م دم،یرا د یلیجل
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اهالً و »مصافحه و معانقه با من گشود و فرمود:  یخود را برا یکرد و دست ها

 .میدیرا بوس گریکدیو هر دو  میو مرا در بغل گرفت و معانقه کرد« سهالً

 بود. یبزرگ اهیداشت و بر رخسار مبارکش خال س یوشنسر عمامه سبز ر بر

 «؟یرو یت، به کجا مسا ری! خیحاج عل»و فرمود:  ستادیا

 گردم. یکردم و به بغداد برم ارتی( را زالسالم هیعل)نی: کاظمگفتم

 «.امشب شب جمعه است، برگرد: فرمود

 .ستمی! متمکن نیدیس ای: گفتم

)دوستان( جد من  انیاز موال تو که ی! برگرد تا شهادت دهم برایهست: »فرمود

که  رایشهادت دهد، ز خیو ش ییما انی( و از موالالسالم هیعل)نیرالمؤمنیام

 .«دیریامر فرموده که دو شاهد بگ یتعال یخدا

جناب  یکرده بودم، که وقت تیبود، به آنچه من در دل ن یمطلب اشاره ا نیا

د که من از و در آن شهادت ده سدیبنو یزیاز او تقاضا کنم که چ دم،یرا د خیش

 و آن را در کفن خود بگذارم. تمیاهل ب انیدوستان و موال

 !؟یده یو چگونه شهادت م یدان ی: تو چه مگفتم

             رسانند، چگونه آن رساننده را یکه حق او را به او م یکس: »فرمود

 ؟ی: چه حقگفتم   «شناسد؟ ینم

 !«یمن رساند یآنچه به وکال: »فرمود

 ست؟یشما ک ی: وکالگفتم

 «محمدحسن! خیش» :فرمود

 «.من است لیوک: »فرمود  شما است؟! لی: او وکگفتم
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که مرا به اسم صدا زد با آنکه  لیجل دیس نیدر خاطرم خطور کرد که ا نجایا

 ست؟یشناخت ک یمرا نم

 شناسد و من او را فراموش کرده ام! یاو مرا م دیخودم جواب دادم، شا به

خواهد و  یم یزیسادات از من چ از سهم دیس نیبا خودم گفتم: حتماً ا باز

 بدهم. یزی( به او چالسالم هیعلخوش داشتم از سهم امام)

محمدحسن  خیش ینزد من بود که به آقا یبه او گفتم: از حق شما پول لذا

 بدهم. گرانیبه د یزیبا اجازه او چ دیمراجعه کردم و با

در ما  یاز حقوق ما را به وکال یبله بعض»کرد و فرمود:  یمن تبسم یبه رو او

 «ینجف رساند

 : آنچه را داده ام قبول است؟گفتم

 «بله: »فرمود

داند و  یخود م لیکه علما، اعالم را وک ستیک دیس نیبا خودم گفتم: ا من

 در گرفتن سهم سادات. ندیمقدار تعجب کردم! و با خود گفتم:البته علماء وکال

 «.کن ارتیبرگرد و جدم را ز»به من فرمود:  سپس

ست چپ مرا در دست راست خود نگه داشته بود و با هم قدم برگشتم او د من

در طرف راست ما  دمید می. چون به راه افتادمیرفت یم نیزنان به طرف کاظم

و نارنج و انار و انگور  مویاست و درختان مرکبات ل یجار یدینهر آب صاف سف

 هیبر سر ما سا دکه موسم آنها نبو یآن هم در وقت وه،یآن همه با م ریو غ

 انداخته اند.

 ست؟یدرخت ها چ نینهر و ا نی: اگفتم
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کند ما  ارتیکند جد ما را و ز ارتیو دوستان که ز انیهرکس از موال: »فرمود

 «.با او هست نهایرا، ا

 دارم یگفتم: سؤال پس

 «بپرس!: »فرمود

گفت:  یم دمینزد او رفتم شن یعبدالرزاق، مدرس بود. روز خی: مرحوم شگفتم

و شبها را به عبادت مشغول باشد  ردیام عمر خود روزها روزه بگکه در تم یکس

و از دوستان و  ردیصفا و مروه بم انیو چهل حج و چهل عمره بجا آورد و درم

 ندارد! یاو فائده ا ی(نباشد! براالسالم هیعل)یرالمؤمنیحضرت ام انیموال

 .«ستین یزیاو چ یواللّه برا یآر: »فرمود

او از  ایود سؤال کردم و گفتم: آخ شاوندانیاز خو یکیاز احوال  سپس

 (هست؟السالم هیعل)نیرالمؤمنیحضرت ام انیموال

 «! او و هر که متعلق است به تویآر: »فرمود

 دارم. یمن سؤال یآقا ی: اگفتم

 «بپرس!: »فرمود

 مانیخوانند:که سل ی( مالسالم هیعل)نیامام حس ی: روضه خوان هاگفتم

 ( چطور استالسالم هیعل)دالشهداءیس ارتیسؤال کرد، که ز یاعمش از شخص

در  یکه هودج د،یاو در جواب گفت: بدعت است، شب آن شخص در خواب د

 ست؟یهودج ک نیا انیو اسمان است، سؤال کرد که درم نیزم انیم

 (هستند.السالم هیعل)یکبر جهی: حضرت فاطمه زهرا و خدگفتند

 روند؟ ی: کجا مگفت
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        (السالم هیعل)نیامام حس ارتی: چون امشب شب جمعه است، به زگفتند

 که در آنها نوشته شده: زندیر یرا از هودج م ییرقعه ها دیروند و د یم

 ومیالجمعة امان من النار  لةیل ی( فالسالم هیعل)نیمن النار لزوار الحس امان»

( در السالم هیعل)دالشهداءیزوار س یاست از آتش برا ی)امان نامه ا  .«امةیالق

 است؟ حیصح ثیحد نیا ای(. آامتیشب جمعه و امان از آتش روز ق

 «.ام استبله راست است و مطلب تم: »فرمود

 هیعل)نیکه امام حس ی: کسندیگو یاست که م حیمن صح یآقا ی: اگفتم

 او امان است؟ یکند، برا ارتی( را در شب جمعه زالسالم

 کرد. هیشد و گر یو اشک از چشمان مبارکش جار«. واللّه  یآر: »فرمود

 من سؤال دارم. یآقا ی: اگفتم

 «بپرس!: »فرمود

( رفتم السالم هیعلالرضا) یموس بن یحضرت عل ارتیبه ز ۱26۹: در سال گفتم

طرف  نانینش هیکه از باد ه،یشروق یاز عرب ها ی( عربشابوریدرود )ن هیدر قر

: دمینجف اشرف اند را مالقات کردم و او را مهمان نمودم از او پرس یشرق

 (چگونه است؟السالم هیعلالرضا) یبن موس یحضرت عل تیوال

 یحضرت عل می: بهشت است، تا امروز پانزده روز است که من از مال موالگفت

چه حق دارند در قبر نزد من  نیریخورم نک ی(مالسالم هیعلالرضا) یبن موس

 ایشده. آ دهیو حال آنکه گوشت و خون من از طعام آن حضرت روئ ندیایب

و او را از دست  دیآ ی(مالسالم هیعلالرضا) یبن موس یعل ایاست؟ آ حیصح

 دهد؟ ینجات م ریمنکر و نک
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 «.واللّه ! جد من ضامن است یآر: »فرمود

 دارم. یمن سؤال کوچک یآقا :گفتم

 «بپرس!: »فرمود

 ( قبول است؟السالم هیعلمن از حضرت رضا) ارتی: زگفتم

 «.ان شاءاللّه قبول است: »فرمود

 دارم. یمن سؤال ی: آقاگفتم

 «بپرس!: »فرمود

نه؟)او با من در راه مشهد  ایقبول است،  یحاج احمد بزازباش ارتی: زگفتم

 در مخارج بود( کیو شر قیرف

 «.عبد صالح قبول است ارتیز: »فرمود

 دارم. یمن سؤال ی: آقاگفتم

 «بسم اللّه : »فرمود

 قبول است؟ ارتشی: فالن کس اهل بغداد که همسفر ما بود زگفتم

 نداد یجواب

 دارم. یمن سؤال ی: آقاگفتم

 «بسم اللّه : »فرمود

 قبول است؟ ارتشینه! ز ای د؟یدیکلمه را شن نیمن ا ی: آقاگفتم

بغداد بود  یاز پول دارها گریشخص با چند نفر د نیندادند. )ا یهم جواب باز

 و دائماً در راه به لهو و لعب مشغول بود و مادرش را هم کشته بود(.
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که جاده پهن بود و دوطرفش باغات بود و شهر  م،یدیرس ییموقع به جا نیا در

 از یاز آن جاده متعلق به بعض یدر مقابل قرار گرفته بود و قسمت نیکاظم

سادات بود، که حکومت به زور از آنها گرفته بود و به جاده اضافه نموده  تامیا

 یآن راه عبور نم زکه از آن اطالع داشتند، ا یبود و معموالً اهل تقو

 کند! یعبور م نیآن قسمت از زم یآن آقا از رو دمید یکردندول

در آن  سادات است تصرف تامیاز ا یبعض یمال نیزم نیمن! ا یآقا ی: اگفتم

 !شتین زیجا

او و اوالد  هی( و ذرالسالم هیعل)نیرالمؤمنیمکان مال جد ما، ام نیا: »فرمود

 «.ما تصرف در آن حالل است ایموال یماست. برا

است او از  یهاد رزایبود که متعلق به حاج م یمحل باغ نیهم یکینزد در

 بود که در بغداد ساکن بود. رانیمعروف ا نیمتمول

 یمال حضرت موس یهاد رزایم یباغ حاج نی: زمندیگو یمن م ی: آقاگفتم

 نه؟ ایراست است  نی( است، االسالم هیعلبن جعفر)

 و از جواب اعراض نمود.!« نیبه ا یچه کار دار: »فرمود

اند و  دهیمزارع کش یکه از شط دجله برا ،یآب یبه جو میدیوقت رس نیا در

به  شود، که هر دو راه یم یگذرد و بعد از آن دو راه یجاده م انیاز م

به  گریاست و راه د یدو راه اسمش راه سلطان نیاز ا یکیرود،  یم نیکاظم

 کرد به راه سادات. لیاسم راه سادات معروف است، آن جناب م

 .میبرو یراه سلطان یعنیراه،  نیاز ا ایگفتم: ب پس

 .«میرو یراه خود م نینه!: از هم: »فرمود
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کنار کفش  نیمقدس کاظم که خود را در صحن مینرفت مو چند قد میآمد پس

از طرف  میشد وانی. پس داخل امیدیرا ند یکوچه و بازار چیه م،یدید یدار

مقدس است. اقا بر در   یپا نییحرم و طرف پا یکه سمت شرق« باب المراد»

. پس فرمود: ستادیرواق مطهر، معطل نشد و اذن دخول نخواند و بر در  حرم ا

 «.کن! ارتیز»

 .: من سواد ندارمگفتم

 «تو بخوانم؟ یبرا: »فرمود

 !ی: بلگفتم

 ای کیرسول اللّه السالم عل ای کیالسالم عل االلّهیأدخل : »فرمود

به حضرت  دیاز ائمه سالم کرد تا رس کی کیو باالخره بر ...« نیرالمؤمنیام

 ( و فرمود:السالم هیعل)یعسکر

 .«یابا محمدالحسن العسکر ای کیعل السالم»

 «؟یشناس یزمانت را مامام »از آن به من فرمود:  بعد

 شناسم. ی: چطور نمگفتم

 «.به او سالم کن: »فرمود

 «.الحسن نیابیصاحب الزمان  ایحجة اللّه  ای کیاسالم عل: »گفتم

 «.السالم و رحمة اللّه و برکاته کیعل»کرد و فرمود:  یتبسم آقا

 میدیرا بوس حیو ضر میمقدس چسباند حیو خود را به ضر میداخل حرم شد پس

 «.بخوان ارتیز»ن فرمود: به م

 : سواد ندارم.گفتم
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 «بخوانم؟ ارتیتو ز یمن برا: »فرمود

 : بله.گفتم

 «؟یخواه یرا م ارتیکدام ز: »فرمود

 که افضل است. یارتی: هر زگفتم

اللّه شد و  نیام ارتی، سپس مشغول ز«اللّه افضل است نیام ارتیز: »فرمود

 صورت خواند: نیرا به ا ارتیآن ز

عباده اشهد انکما جاهدتما  یعل هیارضه و حجت یاللّه ف ینیام ای کمایعل السالم»

دعا  ی( حتالسالم هیعل)هیاللّه حق جهاده، و عملتما بکتابه و اتبعتما سنن نب یف

والزم اعدائکما الحجة مع ما لکما  ارهیباخت هیجواره فقبضکما ال یکما اللّه ال

 .ارتیزتا آخر « خلقه... عیجم یمن الحجج البالغة عل

 یگرید یحرم روشن دمید یحرم را روشن کردند، ول یهنگام شمع ها نیا رد

 یدرخشند و شمع ها مثل چراغ یمانند نور آفتاب در حرم م یهم دارد، نور

 چیبودند که در آفتاب روشن باشد و آن چنان مرا غفلت گرفته بود که به ه

 شدم. یو نشانه ها نم اتیهمه از آ نیوجه ملتفت ا

به طرف  یعنیپا به طرف پشت سر  نییتمام شد، از طرف پا ارتمانیز یوقت

بن  نیجدم حس یلیما ایآقا به من فرمودند: آ م،یحرم مطهر آمد یشرق

 «؟یکن ارتی( را هم زالسالم هیعل)یعل

 کنم. یم ارتی: بله شب جمعه است زگفتم

وقت مؤذن ها از اذان مغرب فارغ  نیوارث را خواندند، در ا ارتیز میبرا آقا

 «.به جماعت ملحق شو و نماز بخوان»فرمودند:  شدند. به من
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آنجا نماز جماعت اقامه  میکه پشت سر قبر مقدس است رفت یبا هم به مسجد ما

امام جماعت مشغول نماز  یدر طرف راست محاذ یفراد شانیشده بود، خود ا

نمازم تمام شد، نگاه کردم  یو نماز خواندم، وقت ستادمیشد و من در صف اول ا

گشتم، او را  محر انیآمدم و درم رونیبا عجله از مسجد ب ستیناو  دمید

به او بدهم و شب او را  یکنم و چند قِران دایالبته قصد داشتم او را پ دم،یند

 .مینما یمهمان کنم و از او نگهدار

همه  نیکه بود؟ ا دیس نیشدم، با خودم گفتم: ا داریاز خواب غفلت ب ناگهان

حضر او انجام شد، من امر او را اطاعت کردم! از معجزات و کرامات! که در م

            گشتم! و اسم مرا  یبرنم یمتیق چیراه برگشتم! و حال آنکه به ه انیم

از  اطالعشهادت او و  انیبودم! و جر دهیدانست! با آنکه او را ند یم

فصل! و جواب سالم  ریدر غ یدرختها! و آب جار دنیخطورات دل من! و د

( سالم عرض کردم! و فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالبه امام زمان) یمن وقت

که با من مشرف شد  یی: آقادمیآمدم و پرس یبه کفش دار باالخره ...!!رهیغ

 کجا رفت؟

 تو بود؟ قیرف دیس نیا دیپرس یرفت، ضمناً کفش دار رونی: بگفتند

رفتم و شب را صبح کردم و  زبانمینکردم، به منزل م دای: بله. خالصه او را پگفتم

را نقل کردم او دست به  انیمدحسن رفتم و جرمح خیش یصبح زود خدمت آقا

اظهار  یقصه را به کس نیفهماند، که ا لهیوس نیدهان خود گذاشت و به من به ا

 .دینکنم و فرمود: خدا تو را موفق فرما

 : دیگو ی( مهیرحمت اهلل عل)یبغداد یعل حاج
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فرجه  یاللّه )عج اللّه تعال ةیداستان تشرف خود، خدمت حضرت بق من

روز  کیگذشت،  انیجر نیماه از ا کیگفتم. تا آنکه  ینم ی( را به کسفیالشر

 دهی: چه ددینزد من آمد و پرس دم،یرا د یلیجل دیس نیدر حرم مطهر کاظم

ام و  دهیند یزیاو باز اعاده کرد، من هم باز گفتم: چ دم،یند یزی: چگفتم ؟یا

 دمیداو را ن گریبه شدت آن را انکار کردم؟ ناگهان او از نظرم غائب شد و د

 و مضلوممان صلوات زیامام عز یسالمت 

 ؛یاالسالم عال حجت

 دربرابر باطل موضع و دربرابر حق تعصب داشته باشد دیبا عهیش

 یگفت: عهد نیالحس حانةیر ئتیدرشب هشتم محرم در ه یاالسالم عال حجت  

شود که در مقابل جبهه حق تعصب از خود  یم محبت باعث نیا میکه با خدا بست

 یریاست به تعب نی. مهم امیکن یریو دربرابر جبهه باطل موضع گ مینشان ده

حق و  جبهه. نسبت به میداشته باش یو تول یما است تبر نیکه در فروع د

 .میداشته باش یو نسبت به باطل و فرهنگ باطل تبر یفرهنگ حق تول

است که در  ی( است محصول عهدالسالم هیعل)تیکه در دل ما از اهل ب یمحبت

سند  تیروا ۷۰حدود  یلس. مرحوم مجمیدر عالم عهد بسته ا ایعالم قبل از دن

همان عالم عهد که عالم زر هم  ای ثاقیحکم نقل کرده که خداوند در عالم مم

که پشت سر گذاشته  یاز عوالم یکیاز انسان گرفت ) یعهد کیشود  یگفته م

در  تیو عهد وال یو روح ما آنجا بوده عالم عهد است(خداوند عهد بندگ میا

انسان بلکه از تمام  که خداوند نه تنها بر ستا اتیآنجا از ما گرفت. در آن روا

با  نیزم نکهیا ن،یاز سنگ و از زم وان،یموجودات عهد گرفت. از درخت، از ح
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هستم که خانه خدا بر  ینیکه من زم دیکعبه بر خود بال نیفرق دارد. زم نیزم

 نیامام حس کریهستم که پ ینیکربال گفت خاموش من زم نیآن بنا شده، زم

 ( در آن دفن است.السالم هیعل)

و  رفتندیاز انسانها آن عهد را پذ یبسته شد. بعض تیانسانها هم عهد والبر 

 نیآمدند. ا ایبه دن عهیش رفتندیکه پذ ییبود. آنها یاریاخت رفتندینپذ یبعض

که همه از عاقبت کار خود  دیگو یم یاست که خواجه عبداهلل انصار یهمان

شت سر هم باعث روز پ ۴۰ اندنعهد خو یترسم. دعا یترسند من از اول م یم

است که  یجمله ا کیعهد  یدعا نی. در ادیامام زمان بشو ارانیشود از  یم

 نکهیکنم نه ا یعهد م دیکه زنده هستم تجد یمن امروز صبح و تا هر وقت ایخدا

 یعهدم را جا یعنیکنم،  یعهد م دیبندم بلکه صبح به صبح تجد یعهد م

نقل شده مرحوم  اتیلبته در رواکنم. ا یم رارآن را تک نجایبسته ام ا یگرید

انسان ها را باز گذاشته  ریتقد رییدر بحار نقل کرده که خداوند حق تغ یمجلس

عالم  یها یها و کوتاه یداد. کاست رییرا تغ ریتوان تقد یاست با توبه و انابه م

           میکن یم یاوقات کوتاه یکند. گاه یقبر را هم توبه و انابه برطرف م

بدون  دیو توح ی.بندگمیآمد ایبدن عهیکه ش میهست عهیش نیا یبرا مییگو یم

نعمت  نیباالتر تی. والیعربستانوهابی  یها یریتکف نیشود هم یم تیوال

که  ستیحساب ن یکارش ب نقدریشده ام. خدا ا عهیش یشانس دییخداست نگو

 نجایا یکه در عالم عهد با خدا بست یشود. بخاطر عهد عهیش یکس یشانس

 .یشده ا عهیش
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به من  یزیچ کی رمی( به امام گفت من فقالسالم هیعلامام صادق) ارانیاز  یکی

حرف تکرار شد دفعه چهارم امام  نیسه مرتبه ا یستین ریبده امام فرمود تو فق

ذره  یعالم را به تو بدهم ول یتمام گنج ها ی( فرمود حاضرالسالم هیعلصادق)

 یمومنان در تو نباشد گفت نه. امام فرمود آن موقع ریام و تیاهل ب تیوال یا

 ی. باالیدار یکه چه مذهب حق یفهم یرسد آنوقت م یکه جانت به گلو م

           در حالت احتضار را یدر حال احتضار بودم رسم و ذکرها یرزنیسر پ

چند  یمن فکر کردم تمام کرده ول امدیزن ن ریهو نفس پ کیخواندم  یم

 نیا ادیتکرار شد. من  انیجر نیالزهرا چند مرتبه ا اطمةف ایلحظه بعد گفت 

تازه مال  نی. امیما دار ی( افتادم که چه گنجالسالم هیعلامام صادق) ثیحد

 شود. یداند چه م یآخرت که خدا م استیدن

 نیصرفاً و صرفاً ا تیآن عهد وال میکه همه بست یتیوال یاست عهد نیمهم ا

هم  تیمحبت به اهل ب می( داشته باشتیبه آنها)اهل ب یگوشه محبت کینبود که 

امام  یشناسم که برا یارامنه در تهران را م ئتیدارد. من چند ه عهیش ریغ

کنند. جرج جردان  یم یدهند و عزادار ی( نذر و خرج مالسالم هیعل)نیحس

 دیگو ینوشته است م یکتاب ارزنده ا یدرباره حضرت عل یحیمس سندهینو

در وجود من انداخت و آن  یاز کودک ( را پدرمالسالم هیعل)یمحبت به عل

ذوالفقار و من  یاال عل یسنگ سر خانه ام نوشته بود ال فت یبود که رو نطوریا

. بعدها هم که بزرگ شد رفت دانشگاه و افتمیدر دل  یرا از کودک یمحبت عل

 ( انجام داد.السالم هیعل)یو پژوهش درباره حضرت عل قیتحق
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شود که در مقابل جبهه حق  یمحبت باعث م نیا میکه با خدا بست یعهد نیا

 نی. مهم امیکن یریو دربرابر جبهه باطل موضع گ میتعصب از خود نشان ده

. نسبت به میداشته باش یو تول یما است تبر نیکه در فروع د یریاست به تعب

داشته  یباطل تبر گو نسبت به باطل و فرهن یجبهه حق و فرهنگ حق تول

هم که  یرا کرد کس یکار نیهم خودش چن( السالم هیعل) نی. امام حسمیباش

 یکند. از رو یکار نیچن دی( را در دل دارد باالسالم هیعل)نیمحبت امام حس

گفت  یم ییآقا کیندارد.  یا دهیفا تیعادت احترام و سالم دادن به اهل ب

         ام درباره وجود خدا بحث  یدوست توده ا کیاول انقالب در مشهد با 

گفتم هست سر چهار راه شهدا که  یو من م ستیگفت خدا ن یاو م میکرد یم

 هیعلعادت به آقا امام رضا ) یاز دور از رو یدوست من سالم نیا میدیرس

 نی( را قبول نداشت. االسالم هیعلامام رضا) یکه خدا ی( داد در حالالسالم

است.  عهیارزش ش نی. ادیستیعهدتان با یرو دیعرض ارادت ارزش ندارد با

 یستانیمحمد باقر س دیم سبنا یستانیاهلل س تی. پدر آیرا شکست عهدتوگرنه 

بود که خدمت امام  نیعاشورا گرفته بودم و حاجتم ا ارتیروز ز ۴۰گفت  یم

 دیدعا بود ام ی( برسم هفته چهلم آخرهافیفرجه الشر یعجل اهلل تعالزمان )

آقا آنجاست  دمیفهم دیتاب یاز خانه ا ینور دمیداشتم به خدمت آقا برسم. د

 کانشیست و نزدفوت کرده ا یزن ریپ دمیآنجا رساندم، د رابه سرعت خود 

من چله  دنید یسرش هستند. آقا هم آنجا نشسته بود، آقا فرمود برا یباال

   به  میآ یمن خودم م دیخانم مسلمان باش نیشما مثل ا ست،یگرفتن الزم ن
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آن خانم هفت سال در زمان رضاخان  دیپرس وجو کرد فهم یمالقاتتان. وقت

 بود. امدهین رونیحجابش را از سرش برندارد از خانه ب نکهیا یبرا

. طرح و برنامه امام میتفاوت نباش یاست که نسبت به حق و باطل ب نیمهم ا

تمام  راینبود، ز یرفتن به کربال طرح و برنامه نظام ی( براالسالم هیعل) نیحس

            (السالم هیعل)نیخود را با خود آورده بود. امام حس الیفرزندان و ع

چرا تشنه نگاه  شتندک نکهی. افتدین بخواست نقاب نفاق از چهره دشم یم

بود که مردم  نیا یبرا نهایکشتگان تاختند و ... ا کریداشتند و چرا اسبها را بر پ

 نکهیاست. ا بایبفهمند جبهه باطل چقدر زشت است و جبهه حق چقدر ز ایدن

ها معلوم  یکنند. مرزبند دایپ یو از جبهه باطل تبر یمردم به جبهه حق تول

 یعجل اهلل تعالعصر) یآماده ظهور حضرت ول ممرد یو تبر یتول بشود و با

 ( بشوند.فیفرجه الشر

 ایخود  یرو یاسم مذهب نکهیا یکش یخجالت م یهست هعیش نکهیچرا از ا

حجابشان  تیاز خواهران از رعا یبعض ،یکش یخجالت م یفرزند خود بگذار

 دیدارکه  یو تبر یتول زانیبه م دیدار تیچقدر وال نکهیکشند. ا یخجالت م

 شانیمالقات ا ه( بالسالم هیعلدر زمان امام رضا) انیرانیاز ا ی. گروهدیبفهم

 یبرا نیالمومن ریآقا ام انیعیاز ش یگروه دییرفتند به خادم امام گفتند که بگو

به خادم گفتند ما  6۱. دفعه رفتنشانیبار رفتند اما امام نپذ 6۰مالقاتتان آمده 

امام را سؤال  رفتنیعلت نپذ یقتداخل و ندیای. امام فرمود بمیدشمن شاد شد

و  یتول د،یده یانجام نم یخدا را به درست جباتکردند امام فرمود شما وا

( السالم هیعل)یعل عهی. شدی( هستالسالم هیعل)یعل عهیچطور ش دیندار یتبر
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و گفتند ما از  دندی( آنها خجالت کشالسالم هیعل)نیامام حسن و امام حس یعنی

گرفت و به  لی. امام آنوقت آنها را تحومی( هستالسالم هیعل) تیمحبان اهل ب

آمدند  نجایکه به ا یارب 6۰بار سالم در عوض  6۰خادمش گفت از طرف من 

 به آنها بده.

( باشند تا السالم هیعل) نیامام حسن و امام حس دیهمه با نکهیافزود: نه ا یو

 میکه مثل آنها باش میاز خدا بخواه میهمت بلند داشته باش دیباشند، اما با عهیش

 یزرتشت کیکند. سلمان مگر که بود  یمبه تو کمک  یبخواه یو خدا هم وقت

مسلمان شد  دید را امبریپ یشد و بعد وقت یحیبود بعد به خاطر حق مس یرانیا

کردند.  یم یاو اظهار دلتنگ دنی( از ندالسالم هیعل)یو عل امبریکه پ یطور

فرجه  یعجل اهلل تعالبا امام زمان) یبود او حت شیسال پ ۵۰کفاش  میکر دیس

ن هم در کربال دفن اال یتهران یمحمود میکر دیهم داشت. س ی( شوخفیالشر

جرأت نداشت مجلس روضه  یدر زمان حکومت رضاخان که کس شانیاست. ا

مردم نرود  ادی( از السالم هیعل) تیوالدت اهل ب ایشهادت  نکهیا یبرا ردیبگ

 هیخواند و گر ینشست و روضه م یمغازه اش م یشهادت ائمه جلو یروزها

شهادت مثال  گفت امروز روز یم یکن یم هیگفتند چرا گر یکرد مردم م یم

پخش  ینیکرد و نقل و شکالت در س یم یدر روز والدت شاد ایفالن امام است 

گفت امروز تولد فالن  یم ستیچ یکار برا نیا دندیپرس یم ردمکرد م یم

مند بود و خرجش در  لهیعا میکر دیس نیکرد. ا یم غیتبل ینجوریامام است .ا

د مالک جوابش کرد گفت من آمد چند ماه اجاره خانه اش عقب افتاده بو ینم

 هیاثاثاسباب و  میکر دیس ستمین یتا گفت راض یدر خانه ام بمان ستمین یراض
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 دهید شیتا زن و بچه ها دیکش یپرده ا کیگذاشت و  ابانیمنزلش را در خ

 ایکند آقا به او گفت دن یم دارینشوند. در همان عصر آن روز امام زمان را د

دانم شما و اجدادتان  یاست. کفاش گفت م یختبال و س یجا ایاست دن نیهم

امام زمان فرمود  دیا دهینکش یمستاجر یاما بال دیا دهیکه کش ییچه بالها

و  دندیخر یخانه ا میکر دیس یبراروز به سفارش اقا شود. همان  یدرست م

 ال دادند.اش را به آنجا انتق هیاسباب و اثاث

حضرت  ارتی( به زفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالبا امام زمان ) میکر دیس

 یعل دیقبر س میاالرض کردند از آنجا آقا گفت برو ی( طالسالم هیعلرضا)

 یکه دستش به دست امام زمان بود ط نیهم میگفت برو میکر دیمفسر، س

 دیس مفسر.  قبر یعل دیبه سر قبر س دندیاالرض کردند وچند لحظه بعد رس

 دیآمد استقبال امام و س یعل دیامامزاده عبداهلل در تهران بود. س رد یعل

زاهد  یمرتض خیکرد و گفت سالم من را به ش میکر دیرو به س یعل دیس  م،یکر

.امام یا امدهیرفته ام به سرخاک من ن ایکه از دن یبرسان و بگو که چند روز

داستان  نی. ادمقات تو آماو به مال یاست من به جا ضیمر یمرتض خیفرمود ش

خواهد همت  یشد. همت م یواقع عهیشود ش ینم دیینگو نکهیا یرا گفتم برا

 خدا هم اجابت خواهد کرد. دیکن

 (فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالکفاش با امام زمان) کی داریجالب د یماجرا

 بیاز نظر ما غا نکهی( با افیفرجه الشر یعجل اهلل تعالصاحب الزمان) حضرت

ماست که باعث شده تا گناهان  نیهستند، اما همواره از اعمال آگاهند، و ا

هستند؛ در  شانیبا ا داریاز افراد قادر به د یو تعداد کم م،ینیرا نب شانیا
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 یعجل اهلل تعالکفاش خدمت امام زمان) یاز تشرف مرد یادامه، داستان

 .دی( را بخوانفیفرجه الشر

 بیاز نظر ما غا نکهی( با افیفرجه الشر یعجل اهلل تعالصاحب الزمان) حضرت

باعث شده تا گناهان ماست که  نیهستند، اما همواره از اعمال آگاهند، و ا

هستند؛ در  شانیبا ا داریاز افراد قادر به د یو تعداد کم م،ینیرا نب شانیا

 یعجل اهلل تعالکفاش خدمت امام زمان) یاز تشرف مرد یادامه، داستان

 .دی( را بخوانفیفرجه الشر

عجل اهلل امام زمان ) ژهیو تیبود که مورد عنا یکفاش شخص میعبدالکر دیس

 یزد. روز ی( قرار داشت و حضرت دائماً به او سر مفیفرجه الشر یتعال

بود.  یکه او مشغول کفاش یآوردند در حال فیاو تشر یرت به حجره کفاشحض

دارد  ریبه تعم ازیکفش من ن م،یعبدالکر دیس»حضرت فرمودند:  یقیپس از دقا

کفش که  نیآقاجان به صاحب ا»عرض کرد:  دیس ،«؟یزن یم نهیپ می، برا

اگر شما  حاضر کنم، البته شیآن هستم قول داده ام کفش را برا ریمشغول تعم

گذارم و  یواجب تر است، آن را کنار م یچون امر شما از هر امر دیامر بفرمائ

 «.کنم یم ریکفش شما را تعم

مجدداً حضرت  یقیمشغول کارش شد. پس از دقا دینگفتند و س یزیچ حضرت  

                نهیپ میدارد، برا ریبه تعم ازی! کفش من نمیعبدالکر دیس»فرمودند: 

را که در دست داشت کنار گذاشت، بلند شد و  یکفش دی، س«!؟یزن یم

قربانت گردم »دستانش را دور کمر مبارک حضرت حلقه زد و به مزاح گفت: 

 یکنم آ یم ادیداد و فر "یزن یم نهیکفش مرا پ" دییبفرما گریک بار دیاگر 
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 ارتشیز دییایمن است، ب شیپ د،یگرد یکه دنبالش م یمردم آن امام زمان

تا معلوم شود  میامتحانت کن میخواست»د زدند و فرمودند: لبخن حضرت !«دیکن

 .«یهست دیچقدر مق یکه داده ا ینسبت به قول

 :میخوان یرابطه م نیسوره آل عمران در هم ۷6 هیآ در

 .«نَیالْمُتَّقِ حِبُّیُمَنْ أَوْفَى ب عَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإ نَّ اللّهَ  بَلَى»

را  زگارانیکند، خدا پره زگارىیو پره دیخود وفا نما مانیهر که به پ آرى»

 «دوست دارد.

 نکته: سه 

 به عهد یوفا انواع

 الزم است: ریر تمام موارد زبه عهد د وفاى

 ها بسته است. با انسان ایانب ایفطرت  قی: عهدى که خداوند از طرالف

 بندد. : عهدى که انسان با خدا مىب

 بندد. : عهدى که انسان با مردم مىج

 : عهد رهبر با امّت و بالعکس.د

 هم به عهدشان وفادارند! مشرکان 

به  یبندیکه پا میکن یح مشاهده مبه وضو م،ینگر یجوامع م خیبه تار یوقت

 یمورد توجه آن ها بوده است. موال یاز اصول اخالق اجتماع یکیمعاهدات، 

همانند  یموضوع چیه: »ندیفرما یرابطه م نی( در االسالم هیعل) یعل انیمتق

. ستیکه دارند، مورد اتفاق ن یمردم با تمام اختالفات انیبه عهد در م یوفا
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عواقب  رایشمردند، ز یخود محترم م انیم ها را در مانیمشرکان هم، پ یحت

 (۵۳)نهج البالغه، نامه « بودند. افتهیرا در یشکن مانیپ

عجل ی ما داستانهای زیادی در مورد دیدار افراد مختلف با امام زمان ) همه  

نی که اجازه تشرف به خدمت آقا ( شنیدیم. اکثر کسافیفرجه الشر یاهلل تعال

( رو پیدا کردن، معموال پیکی از فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالامام زمان )

 طرف حضرت اومده سراغشون و اونا رو برده به محضر آقا.....

بار سفر به مکه به قصد  2۰علی بن مهزیار اهوازی خودمون که بعد از  نمونش

ی ابدی رو دیدار امام، در مرتبه بیست و یکم پیک آقا اومد سراغش و خوشبخت

 نصیبش کرد.

ایام محرم که شد از طرف سازمان، آقایی رو به عنوان مبلغ دعوت  امسال

دقیقه همونجا توی محراب رو  2۰کردن و هر روز بعد از نمازهای ظهر و عصر، 

 می کرد به نمازگزاران و منبر می رفت. 

 یعجل اهلل تعالآقا توی این چند روز موضوع بحثها رو به امام زمان ) حاج

داده بود. لهجه شیرین مازندرانی داشت و خیلی بی ( اختصاص فیفرجه الشر

آالیش و با صفای دل شهرستانی صحبت می کرد. این حاج آقای ما خیلی 

بشاش، اهل دل و با صفا بود ولی حیف که توی ایام محرم دستش یه کم بسته 

 بود....

فرجه  یعجل اهلل تعالزیادی می گفت از دیدار با امام زمان ) داستانهای

داستان نظرمو به خودش جلب کرد؛ یکی  2(؛ ولی توی این داستانها فیالشر

داستان پینه دوزی بود به نام سید کریم محمودی، که کنار بارگاه حضرت 
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عبدالعظیم حسنی در شهر ری حجره داشت و داستان دوم، داستان مردی 

 خونش کارگاه صابون سازی داشت. معطار بود که روی پشت با

 یعجل اهلل تعالر با امام زمان )قرار معلوم، بیشتر کسانی که موفق به دیدا از

( میشن، پس از اینکه با مشقت فراوان در یک خیمه تنها در صحرا فیفرجه الشر

خدمت حضرت مشرف میشن، بعدش تا روزها و هفته ها و بلکه ماهها دگرگون و 

از ابهت حضرت از حال خودشون خارج میشن؛ حتی بعضی هاشون تا مدتها تب 

آدمای معمولی نبودن و  میکنن و لرز میگیرن..... یادمون نره که این افراد

خیلی از اونا جز علما و بزرگان ما هستن، اما عظمت فوق العاده ی حضرت  

 موجب دگرگونیشون میشه.

سید کریم داستان ما برخالف همه اونای دیگه، کسی بوده که امام زمان  این

( خودشون مرتب به حجرش سر میزن و حجره فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال)

 یکردن.پینه دوز رو به نور الهی خودش نورانی م

ارتباط امام با سید کریم نسبت به سایر افراد یه ارتباط صمیمی تری بوده  گویا

تا حدی که سید کریم یه بار با امام شوخی هم میکنه.... )ببین انسان رو که تا 

 کجا میتونه باال بره!!(

سیدعبدالکریم پینه دوز خدمت حضرت ولی عصر     راز تشرفات  

ای از بازارتهران  و شهرتش سیدکریم محمودی بود، اما از آنجا که در گوشه نام

  .پینه دوزی و پاره دوزی مشغول بود، به آقاسیدکریم پینه دوز مشهور شد به
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ای از بازار تهران به  ر گوشهشهرت ایشان آقا سیدکریم محمودی بود و د نام و

 .دوزی و پاره دوزی مشغول بود، به همین جهت مشهور به این عنوان شد پینه

سیدکریم با وجود آن مقامات والیی و توحیدی، تا حدودی گمنام بود و در  آقا

حیاتش فقط خواص و علمای اهل معنای تهران از حاالت و مقاماتش  زمان

 .باخبر بودند

( داشتند. نقل است السالم هیعلای به حضرت سیدالشهداء ) ویژهارادت  ایشان

دوز همچون آقا و موالیش حضرت بقیة اهلل االعظم )عجل  آقا سیدکریم پینه

الشریف( هر روز به صورت دائم در هر صبح و شام دقایقی را  اهلل تعالی فرجه

  ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین علیه السالم گریان به یاد سرور و

بدون استثناء در طول سال، در هر صبح و شام قطره های  گشته است ومی 

 .است  سرازیر می شده اشکی جانسوز از دیدگانش

فرجه  یعجل اهلل تعالامام زمان ) آقا سیدکریم، در پرتو ارتباط خاص والیی با

که  (، به مقامات واالی عرفانی و توحیدی دست یافته بود؛ تا آنجاییفیالشر

عجل بیشتر علمای اهل معنای تهران معتقد بودند که حضرت بقیة اهلل االعظم )

برده و با او هم  به مغازه کوچک آن جناب تشرف می (فیفرجه الشر یاهلل تعال

 .شدند صحبت می

دوران حیات آقا سیدکریم، تنها برخی از اولیای خدا و معدودی از دوستان  در

اند. همین عده  آن جناب از مقامات، حاالت و تشرفات او باخبر بوده صمیمی

برخی از تشرفات آقا سیدکریم، آن هم بعد از وفات او، اشاره  اندک به

عنوان مثال بسیاری از حکایات و تشرفات آقا سید کریم، بعد از  اند؛ به کرده
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مرحوم حاج شیخ مرتضای زاهد که حق استادی برسید کریم  وفاتش، از طریق

 .داشته، فاش شده است

 راز تشرفات سیدکریم 

کند که از جناب سیدکریم پینه دوز که هر  شیخ عبدالکریم حامد نقل می جناب

ای که به چنین  چه کرده»یافت، پرسیده شد:  مالقات موال توفیق می هفته به

شبی در خواب بودم جدم پیامبر »او در جواب گفت: « ای؟ یافته توفیقی دست

دیدم. از ایشان تقاضای را در عالم رویا  (و آله هیاهلل عل یصلختمی مرتبت )

حضرت  ( را نمودم.آ نفیفرجه الشر یعجل اهلل تعالمالقات امام عصر )

( السالم هیعلدر طول شبانه روز دو مرتبه برای فرزندم سیدالشهدا)»فرمود:

از خواب بیدارشدم و این برنامه را به مدت یک سال اجرا نمودم تا  «!گریه کن

 .حضرت نایل آمدم به خدمت آن

 جلوه ای ازتشرفات آقا سید کریم 

( به فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالاز تشرفات سید کریم، امام زمان ) یکی در 

سید در »کنی؟  تو بگذرد و ما را نبینی چه می ای بر اگر هفته»فرمایند:  او می

 یعجل اهلل تعالو امام زمان )« میرم! خدا می آقا جان! به»گوید:  پاسخ می

 دیدی ما را نمیبار ای یک اگر این طور نبود، هفتهفرمایند:  ( میفیفرجه الشر

( خطاب فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالزمان )در یکی دیگر از تشرفات، امام 

و سید بالفاصله « دوزی؟ آیا کفش ما را نیز می»فرماید:  سیدکریم می به

امام « اند. بله آقاجان! اما سه نفر جلوتر از شما کفششان را آورده» :گوید می

فرمایند:  دقایقی بعد، بار دیگر می (فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالزمان )
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این سه چرا آقاجان! بعد از »گوید:  می و سید« دوزی؟ سید!کفش ما را نمی»

فرجه  یعجل اهلل تعالزمان ) گذرد و امام دقایقی می« دوزم. کفش می

 در این« دوزی؟ سید! آیا کفش ما را نمی»پرسند:  ( برای بار سوم میفیالشر

 خیزد و امام زمانش را در آغوش دهد و بر می هنگام، سید طاقت از کف می

 سید و آقای من! این قدر مرا امتحان نفرمایید! اگر یکگوید:  گیرد و می می

 کنم که یوسف فاطمه زنم و همه را خبردار می دیگر بفرمایید، فریاد میمرتبه 

 .در آغوش من است

فرجه  یعجل اهلل تعالسیدکریم و دریافت حواله منزل به عنایت امام زمان) 

 )فیالشر

 یعجل اهلل تعالآقای سیدکریم ، شبی در خواب، حضرت ولی عصر ) مرحوم 

کند تا فردا صبح،  به او امر می کند. آن حضرت ( را زیارت میفیفرجه الشر

پینه دوز خریداری کند و در  در فالن آدرس برای آقا سیدکریمفالن منزل را 

اش در کوچه نشسته است  خانه فالن ساعت در حالی که آقا سید کریم با وسایل

آقای سید کریم این خواب و  .به آنجا برود و کلید منزل را به او تحویل بدهد

آدرس و همان شب، به  آورد و صبح های صادقه به شمار می رویا را از خواب

( به او فرموده بودند، فیلشرفرجه ا یعجل اهلل تعالنشانی که حضرت حجت )

یابد که آدرس و  کند و در می آن خانه و صاحبش را پیدا می رود و می

اند، بسیار دقیق و واقعی است. وقتی با  خواب به او فرموده هایی که در نشانه

کند، او با خوشحالی از این  اش صحبت می خرید خانه صاحب خانه در مورد

سازد که به علت  برای آقای سید کریم فاش می کند و ستقبال میموضوع ا
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فرجه  یعجل اهلل تعالامام زمان ) داشتن بدهکاری، در شب گذشته به

 ( متوسل شده است تا این خانه به سرعت به فروش برسد قرضش را ادافیالشر

کند و کلیدش را از  کند! آقای حاج محمود کاشانی آن خانه را خریداری می

عجل اهلل مان ساعتی که حضرت ولیعصر )گیرد و درست در ه خانه می صاحب

رود و  سوی خانه آقای سیدکریم می ( امر کرده بودند، بهفیفرجه الشر یتعال

 !ه نشسته استچکو بیند که او، با اسباب و اثاثیه اش در می

صاحب خانه ده روز  از ده روز پیش مدت اجاره آقا سیدکریم تمام شده و

بی نیافته بود، مناس مهلت داده بود تا خانه دیگری بیابد. سیدکریم وقتی خانه

و بدون اینکه  درست پس از پایان مهلت مقرر، بدون هیچ دلخوری و اعتراضی

از خانه  صاحب خانه اش را درجریان بگذارد، تمام اسباب و اثاثیه اش را

بقیة  ای از کوچه نهاده بود. در همان زمان، حضرت بیرون آورده و در گوشه

( به کنار این عاشق دلسوخته و فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالاهلل االعظم )

ناراحت مباش! اجدادمان نیز »آقاسیدکریم فرموده بودند: حقیقی آمده و به

و آقا سیدکریم درحالتی از مزاح عرض کرده « اند مصیبتهای بسیاری کشیده

هیچ کدام از اجدادمان به اجاره نشینی مبتال  درست است آقاجان اما»بود: 

 «دندنشده بو

( فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالهنگام لبهای مبارک حضرت ولی عصر) در این

کارها را داده ایم، پس از چند دقیقه دیگر،  ترتیب»به تبسم بازشده و فرمودند: 

از رفتن آن وجود مقدس، آقای حاج  و دقایقی بعد« شود. مشکل حل می

 .محمود کاشانی به آنجا رسیده بود
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 نان و حلوای بهشتی

    ایی بدون واسطه، از مرحوم آقا سیدکریم نقل مرحوم حاج سیدمحمد کس

  :می کند

متر برف روی زمین نشسته  از روزهای سرد زمستان بود. چندین سانتی یکی 

کاسبی به شدت کساد شده بود. آن روز از صبح تا غروب خبری از  بود و کار و

ر د شب از پاسی تا  اما آقا سیدکریم پینه دوز به امید روزی حالل مشتری نبود؛

 .کوچکش به انتظار می نشیند مغازه بسیار

کم کم ساعت از دوازده شب هم می گذرد. و ایشان دلش نمی آید دست خالی 

 .به خانه اش برود

های گرسنه خوابشان برده بود و خدا را خوش  ها تا این ساعت شب با شکم بچه

 د، ولیآمد تا آنها صدای باز شدن در را بشنوند و با خوشحالی بیدار شون نمی

 .دستهای آقا سیدکریم را خالی ببینند

بی آالیش بود؛ اما به اندازه همه ظرفیتش،  آقا سیدکریم مومنی بسیار ساده و

کرده بود؛ وظیفه اش را شناخته بود و بی  خودش را به خدای سبحان تسلیم

کرد او یاد گرفته بود که باید در هر  هیچ کم و کاستی به وظایفش عمل می

لحظه به لحظه مراقب بود تا بر طبق  خدا یکرنگ و یکدل باشد و شرایطی با

علیهم السالم در هر شرایطی  معارف و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت

 .آن گونه باشد که خدا می خواهد

 .آقا سیدکریم مغازه اش را می بندد و به سوی خانه اش می رود

تا صبح فرا رسد و سپس در سر کوچه، میان برفها و در تاریکی شب می ایستد 
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 .را به صدا درآورد

            ایشان در آن حال مشغول ذکر و یاد خدا می شود که یکباره صدایی

  !آقا سیدکریم! آقا سیدکریم  :می شنود

 .آقایی جلیل القدر در مقابلش همراه با چندین نان تازه و داغ ایستاده بود

 !بگیر آقا سیدکریم

حالی که داغی نانها را در آن سرما و برف و  نانها را می گیرد در ایشان

حوبی احساس می کند، سرش را که باال می آورد دیگر آن آقای  یخبندان به

 .مقابلش نمی بیند بزرگوار را در

با بچه ها می نشینند  آقا سیدکریم با خوشحالی به خانه می رود و سر سفره

هم به چشم می خورد  ازهالی نانها را که باز می کنند مقداری حلوای داغ و ت

 .که عطر و بوی روح افزا و جان بخشی داشت

ایشان نان و حلوای باقی مانده را در الی سفره گذاشتند. صبح وقتی  خانواده

می روند؛ با صحنه ای بسیار عجیب روبرو می شوند، دوباره به  بسوی سفره

انگار که  حلوایی که دیشب خورده بودند، در سفره بود؛ همان اندازه نان و

 ! نزده انددست دیشب به آن 

بچه سیدها دوباره مشغول خوردن نان و حلوا می شوند و به مقتضای سن و 

  .سالشان متوجه نمی شوند چه اتفاقی افتاده است

آقا سیدکریم به خانمش گوشزد می کند که مواظب باشد کسی از این ماجرا 

 .بویی نبرد

 !هیچ کس از این امر باخبر نشوداو می گفت: نفعشان فقط به این است که 
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پس از یک هفته، یکی از خانمهای همسایه که به عطر و بویی که گاه در فضای 

 .خانه آقا سیدکریم می پیچید مشکوک شده بود

عاقبت موفق می شود که خانم آقا سید عبدالکریم را به حرف بکشد و کمی از  

 .آن نان و حلوا را برای شفای مریض درخواست کند

هر دو خانم به سراغ سفره رفته و آنرا باز می کنند، اما دیگر هیچ اثری از آن 

 !نان و حلوای تازه باقی نمانده بود

سیدکریم پینه دوز خودش به مرحوم آقای حاج سید محمد کسایی تأکید  آقا

که آن نان و حلوای داغ و تازه به دست حضرت بقیة اهلل االعظم  کرده بود

( به من مرحمت فیفرجه الشر یعجل اهلل تعاللعسکری )ا حجت ابن الحسن

بگیرد و رازداری کند، آن  شد و اگر خانواده ما توانسته بود جلوی زبانش را

   !ماند نان و حلوای تازه تا آخر عمر برای ما باقی می

 رحلت سیدکریم

مرحوم پدرم برای ما نقل »فرمود:  آیت اهلل سید محسن خرازی می حضرت

دوزبرای خداحافظی به مغازه ما  یکروز آقاسیدکریم پینه :کرد و گفت

( مشرف السالم هیعلعالیات وکربالی امام حسین ) آمد.اوقراربودبه عتبات

من به کربال "باماخداحافظی می کرد،گفت: شود.آقا سیدکریم درحالی که

گشت ودرهمان کربالازدنیاخواهم  مشرف می شوم،ولی ازاین سفربازنخواهم

لی که دوست نداشتیم رادرحا مااین سخن"رفت وهمان جا مدفون می شوم!

شد. بعدازمدتی  باورکنیم، ازآقا سید کریم شنیدیم واوبه کربالمشرف
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او را در صحن  خبررسیدکه آقا سید کریم پینه دوز درکربال ازدنیا رفته است و

 !( به خاک سپرده اندالسالم هیعلمطهر امام حسین)

بعدی، داستان یه مرد صابون فروش بود که تا در خیمه صاحب الزمان  داستان 

( میره ولی نمی تونه خدمت ایشون مشرف بشه فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال)

عجل اهلل نه که روی زیبای آقا صاحب الزمان )و این داغ تا ابد به دلش میمو

 ( رو ببینه.فیفرجه الشر یتعال

در بین راهی که به سمت خیمه ی آقا داشته یه مرتبه بارون میاد و ایشون  گویا

 یاد صابوناش میافته که مبادا زیر بارون خیس بشن!!!!

پر واضحه اگه کسی به فکر مال دنیا بود )حتی به مقدار یه ارزن( نمیتونه با  و

و نشر کنه و به قول امروزی ها نمیتونه با اونا هم فرکانس بشه  اولیای خدا حشر

و هر کسی با همون چیزی که دوست داره محشور میشه..... بله همراهی با 

 امام معصوم با حب دنیا یه جا جمع نمیشه

چی شد تا اینجا اومدیم؟ این قصه سر دراز دارد. حاال خوندن رو ادامه  اما

 کشف مهمی کردم. بدید تا بگم براتون که چه

که پای منبر محرم حاج آقا بودم، بعد از شنیدن داستان مرد صابونی،  من

ای بابا این صابونیه چه آدم بی فکر و غافلی بوده!! "سری تکان دادم که: 

واقعا آدم در مسیر دیدار امام زمان چرا باید به فکر چند تا صابون بی ارزش 

ل ومی شدم و  یالمام زندگیمو بی خباشه... اگه من بودم صابون که هیچی ت

 و دور از جونتون از این هارت و پورتا ...... "میکردم و بل میکردم
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پرانتز بگم که چند سال پیش زمان خواستگاری از حاج خانم، وقتی  توی

میخواستم به همسرم قول همراهی تا پایان عمر رو بدم یه استثنا قائل شدم و 

، من تا پایان عمر به شما قول همراهی می دم ببین خانوم"مثل یه مرد گفتم: 

عجل زمان ) اماماگه در طول زندگی مشترکمون "جز یه مورد و اونم اینه که 

( ظهور کردن، بنده بدون هیچ قید و شرطی همه فیفرجه الشر یاهلل تعال

چیزمو ول می کنم و میرم که برم..... اون موقع خود دانی که بمونی یا شما 

اش که من دیگه مال خودم نخواهم هم بیای ولی دیگه توقعی از من نداشته ب

 نگفتم که خودی نشون داده باشم؛ واقعا جدی می گفتم. اینو "بود.

فرجه  یعجل اهلل تعالبه خودم می گفتم که اگه یه روز امام زمان ) همیشه

( بیان و فراخوان بدن، من که قیدی به دنیا ندارم میرم و پشت سرم فیالشر

 رو هم نگاه نمی کنم.

که به اتفاق  ۱۳۹۰ه ظهر عاشورای .... این داستان گذشت تا رسید بالقصه

 خانواده با هیئت عزاداری محله رفتیم تا مصلی نمازجمعه ماهشهر.

 هیعلهمه هیئت های سینه زنی یکی میشن و زیر سایه پرچم امام حسین ) اونجا

 ( متحدانه به سبک جنوبی دایره میگیرن و سینه میزنن...السالم

ر یه پرچم بزرگ یا منم تو مصلی تا دیدم جوونای پر شور و حال شه امسال

( وسط مصلی کاشتن و دورش دایره گرفتن؛ السالم هیعلابالفضل العباس )

کاپشنمو درآوردم و اونو انداختم وسط دایره که امسال دیگه خودمو بکشم برا 

 ارباب.
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بر قضا یه آقایی همون اول نوحه خونی اومد کاپشن منو چند تا کت و  دست

ون دایره. بردنشون رو دیدم لباس زمستونی دیگه رو جمع کرد و بردشون بیر

 ولی نفهمیدم کجا....

سینه زنی شروع شد، جوون و پیر در دایره های عزاداری گرد بیرق  خالصه

( سینه میزدن و عاشقانه های خودشونو برای ابا عبداهلل السالم هیعلابالفضل )

 ( سر میدادن.....السالم هیعلالحسین )

حالی داره!  که سبک عزاداری جنوبیها و این دایره گرفتنها عجب شور و الحق

توی ذهن دور زدن پروانه به دور شمع رو تداعی میکنه... )خوشحال شدم که 

 شنیدم این سبک عزاداری داره ثبت ملی میشه(

دقیقه بعد، همینطور که دور میزدیم به ذهنم خطور کرد که این آقا  چند

 کاپشن ما رو کجا گذاشت؟!!!!

نیم نگاهی هم به اطراف دسته جدا نشدم؛ ولی همینطوری که دور میزدم  از

 سالن روی زمین می کردم، ولی هیچ اثری از مایملک ما نبود که نبود.

تا اومدم به خودم بیام یک سوم زمان عزاداری تو فکر این پارچه پاره  خالصه

 بودم!!!!

موقع گرم بودم نفهمیدم چی شد. البته چند بار به خودم نهیب زدم که  اون

د صابون فروش که......... مال دنیا رو ول کن پسرک! شدی شبیه به اون مر"

اما امان از فکر لگام گسیخته که توی دنیا سخت ترین کار  "به عزاداریت بچسب

 کنترل همین فکره! ....
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بعد از چند دقیقه دوباره به فکرم خطور میکرد و دور سری میزدم بلکه این  باز

 م.دارایی گرانقدر!!! را در یه جایی زیر پای کسی ببین

که به نظرم میاد من امسال تو عزاداری ظهر عاشورا نمره ی صفر  اینطور

 گرفتم. راستش اگه دست خودم بود صفر هم به خودم نمی دادم. 

نصیبتون نکنه از این حال و روزی که من دارم؛ صد بار مرد صابونی رو  خدا

 سرزنش کرده بودم ولی ای دل غافل خودم شده بودم بدتر از اون...

کجا خطا کردم. من که علی الظاهر حاضر بوده و هستم که از آسایش  ونمنمید

و زندگیم بگذرم و برم تحت امر امام زمانم در هر شرایطی خدمت کنم؛ پس 

 چی شد که اینطور شد؟

روزی به این مصیبت خودم فکر کردم که مشکل کارم کجا بوده ولی عقلم  چند

 و خالی بودم؟؟!به جایی نرسید. یعنی این همه مدت ادعای ت

خدا نصیبتون نکنه که اینطوری تو امتحان والیت گیر کنید.... شماها  دوستان

رو نمیدونم ولی من این روش والیتمداری رو قبول ندارم. امام زمان به افراد 

خالص نیاز داره. خالص که میگم گفتنش راحته .... خالص که یه ذره هم دلش 

 جای دیگه گیر نباشه حتی یه ذره!!

اون روز ظهر عاشورا زنگ پایان عزاداری رو با نوای اذان به صدا در  باالخره

آوردن که الصاله.......، عزاداران حسینی عزاداریتون مقبول حق باشه؛ وقت 

( برای اقامه نماز قیام کرد. حاال در ظهر السالم هیعلنماز شده، امام حسین )

 عاشورا به امامتون اقتدا کنید و نماز را به پادارید.
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برا مظلومیت ائمه سوخت وقتی دیدم چند نفر از کسانی که وقت سینه  دلم

زنی اون وسط یقه پاره میکردن و باال و پایین میپریدن به ندای حی علی 

 الصاله ظهرعاشورا لبیک نگفتن.....

( زنده السالم هیعلنظر شما امثال من و اون چند نفر اگه زمان امام حسین ) به

امام رو میشنیدیم خالصانه لبیک می  "هل من ناصر ینصرنی"بودیم و ندای 

( فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالگفتیم؟؟ و یا نه اگه زمان ظهور امام زمان )

رو بشنویم، دل از دلبستگیهامون می بریم و میریم  "انا المهدی بقیه اهلل"ندای 

 هیعلنمونه؟؟؟ یا مثل اون شخص نسبتا محترم زمان امام حسین ) نهاکه امام ت

بهشون گفته بود اسب و  ( که در جواب دعوت آقا به حضور در کربالالسالم

شمشیرمو بهتون میدم و این اسب و شمشیر اینچنین است و آنچنان است؟ 

 ..........اهلل اعلم.

که بعد این ماجرا تصمیم گرفتم روی قول خدا به پذیرفتن توبه ی توبه  من

کنندگان حساب کنم و یک بار دیگه خودم رو از بنیاد خراب کنم و از خدا 

ن وجود بی وجود رو مهدی پسند بسازه. شاید این بار خاکم میخوام این بار ای

 خالص شد....

ای فریادرس بی چارگان و ای غیاث المستغیثین به فریادمون برس به  خدایا،

 وقت امتحان الهی......

خدای گناهکاران و ای مهربان بنده نواز، کمکمون کن که اگه عنایت تو  ای

 ه ی یه پارچه ی کهنه نمی ارزه....نباشه بزرگترین ادعاهای ما به انداز

 حق. یا
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 با امام زمانه  یلذت دوست نیباالتر

از لذت  شتریبرابر ب ونیلیکنم که لذتش صد م یلذت بهتون معرف هی یخوایم

 …یبدون یکه دوست دار دونمیباشه ؟ م یجنس

 ؟ نیبب

 …رو بکن گمیکه م یکار یتجربه کن یماد یایته لذت رو در دن نکهیا یبرا

 شده. ادیحجاب ز یدختر بکه  ناال

 … کننیم یحجاب یعده هستن که ب هی یهر جا که باش یعنی

چشمت خورد بخاطر امام  یوقت یریراه م یکه دار ابونیتو خ هیکاف …خب

 … یزمانت سرتو برگردون

و تو  یچشمتو به سمت پسر نامحرم نبر ابونیتالش کن تو خ یاگه دختر هست ای

 …ینامحرم چت نکن با یمجاز طیمح

 …ته لذته گهید نیتجربش کرده گفته ا یکامال مجربه و هر ک گمیکه م ینیا

و امام زمانم بهت  یکنیم دایپ یبیاحساس عزت نفس و عشق عج هی بعدش

 شتریتو و امام زمان هر بار ب نیب یدوست نیعشق و ا نیو ا کنهیافتخار م

 …شهیم

 …داداش نیبب

چشما مال  نی: ا یگیتو دلت م ولی…به روتارو  قایدق حجابیدختر ب نیا

امام زمان رو  تونهینم گهیچشم گناه کنه د نای…چشما صاحاب داره نیآقامه.ا

 …نهیبب

 …هیدرون یلیخ گمیکه م ییزایچ نیا
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عمق حرفمو حس  ینتون دیباشه شا فینسبت به بودن امام زمان ضع مانتیا اگه

هست و خدا  ییخدا یاشته باشباشه و باور د ادیمطالعاتت ز یوقت یول …یکن

انتخاب کرده و بعدش دوازده امام  نیجانش امبریپ نیفرستاده و اخر ییامبرایپ

هست  یکه امام زمان یبرس یینها جهینت نیو به ا بتهیامام تو غ نیاومده و آخر

و  یو باز هم مطالعه داشته باش یکن یرویپ هیفق تیاز وال دیبا بتیو در عصر غ

 … یناه نکنو گ یکن یخودساز

 …یرسیم یقیمعرفت عم هیکم کم به  هویانتها  در

 …نوره هیمعرفت از  نیا جنس

و بعد  شهیم شترینور تو وجودت ب نیروز به روز ا ینور مواظبت کن نیاز ا اگه

 …دهیامام زمان بهت لذت نم ادیجز  یزیچ چیه یکنیمدت قشنگ حس م هی

رو تو ذهنت مرور  فیکث یو همش لذت ها یگرفتیم یذهن یزنا قبال

عشق به امام  یآورد یقلب مانیاالن که به وجود امام زمان ا ولی…یکردیم

برات به اندازه عشقه به امام زمان  یلذت چیکه اصال ه کنهیباهات م یزمان کار

 .کنمیرو خودم شخصا دارم حس م گمیکه م یینایا …رسهینم

 …رهبیو م شورهیدرونتو م یها یاهیبه امام زمان تموم س عشق

 دعا فرج اقا ماس الت

 www.i20.irشده توسط وب  داوریرگمطالب 
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