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 81/88/8931با رادیو معارف )برنامه عطر بهاران(                                                                 وگوگفت

 

، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی امینی خواهوالمسلمین الاسلامجناب حجت -

 .آمدیدخوش

 سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمان.  عرضهم. بنده میبسم الله الرحمن الرح. علیکمسلام -

خواهیم که در کنیم. از شما میبحث می راداریمما امروز در مورد جوان و مهدویت و معنویت  -

 این بحث ما را کمک کنید. 

ان آغاز کنم. کسی السلام هستیم، بحث را با روایتی از ایشابتدا اجازه دهید چون در خدمت امام رضا علیه -

آمد خدمت امام رضا )ع( و عرض کرد که آقا، موقعیت و جایگاه من پیش شما چگونه است؟ من پیش 

شما چقدر اهمیت دارم؟ پاسخ حضرت، خیلی درخور توجه و عجیب است. ایشان فرمودند تو خودت نگاه 

موقعیت خودت را پیش من  ، جایگاه وجاهمانکن و ببین جایگاه و موقعیت من پیش تو چقدر است و از 

ا هها و تصمیمها و نتیجهکشف کن. این یعنی اگر امام رضا )ع( اولویت اول زندگی ما است و همه برنامه

ع( اول است و ما هم پیش حضرت، اولیم. اگر ) شود که امام رضامعلوم می اینجاشود، به او ختم می

ها و در برنامهکنند. اگر هم امام رضا )ع( توجه میحضرت بخواهند توجه و عنایتی بکنند، اول به ما 

گویند ما پیش همه دکترها رفتیم ها می، ما هم برای حضرت در اولویت آخریم. بعضیآخر استها نتیجه

و آمدیم خدمت امام رضا، این یعنی امام رضا برای ما آخر است. چرا همان اول نیامدی پیش امام رضا؟ 

های آدم جوری است که از امام زمان شروع طور است. اگر برنامهالسلام هم همیندر مورد امام زمان علیه

شود انسان در ، اول و آخر زندگی ما ایشان است، معلوم میدرواقعشود و شود و به امام زمان ختم میمی

ود. شای نصیبش میای دارد و عنایت ویژهاست و پیش حضرت هم جایگاه ویژه قرارگرفتهیک مسیر خوبی 

ه ک گویندنه. برعکس است. بعضی از دوستان طلبه و دانشجوی ما، به ما می که طور نیستاگر هم این

هایی . رشتهکارکردتوان بیشتر برای امام زمان می هاآنکنیم با ایم که احساس میهایی انتخاب کردهرشته

دارد انتخاب رشته انسان، بر محور شود که امکان که حضرت در آنجاها بیشتر آدم لازم دارند. معلوم می

خواهد انجام دهد شود انتخاب همسرش بر مبنای امام زمان باشد. هر کاری که میامام زمان باشد. می

یک نگاهی به ایشان داشته باشد. خروجی نهایی این، در بستر کمک به امام زمان چیست؟ این هم معنویت 

 نصیب ما جانباینکند. خیلی برکات زیادی از ما میرا شامل حال  )عج( آورد، هم عنایت امام زمانمی

 شود.می
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اه مان نگبه بعد از انقلاب اسلامی باانصافعزیز، ما اگر بخواهیم  امینی خواهدرست است. آقای  -

ث بینیم که مباحبیشتر و بهتری داشته باشیم و یک نگاهی هم به قبلش داشته باشیم، می

را به جامعه دمید. مردم یک درک دیگری را نسبت به ای مهدوی و بحث معنویت، روح تازه

داشتند و شاید قبل از  شدمباحث مهدوی، معنوی و مباحثی که به قرآن و عترت مربوط می

 دقیق و موشکافانه نبود. آیا این درست است؟ قدرآنانقلاب 

عوض  چیزهمهما را به طور است. اصلاً حضرت امام )ره( و این خون پاک شهدا نگاه . قطعاً همینبله، بله -

کردند؛ نسبت به دین، نسبت به خدا، نسبت به معاد، نسبت به امام زمان )عج(، نسبت به فقه، درس و 

جامعه را از یک حالت رکود و ایستا که هیچ تحرک و تحول ایجاد کردند. حضرت امام،  واقعاً چیزهمه

مام زمان )عج( یک دلیلی بود برای توقف؛ یعنی پویشی در آن نبود، درآوردند. اصلاً قبل از انقلاب، اسم ا

. ختیرهمها را به نباید کرد. حضرت امام )ره( همه این ذهنیت کاریپسآید، گفتند چون امام زمان میمی

را  هاایناسم امام زمان )عج( یک سوخت و یک موتور متحرک برای کوشش و قیام است. جوان وقتی 

کند و نوع خوانش در مورد امام زمان است: یکی انسان را کلاً طرد میشود که دو بیند، متوجه میمی

کند و این دارد. خب جوان مسلماً دومی را انتخاب میدهد و دیگری او را به تحرک وامیجمود به او می

 تر است.تر و شیرینمعنا برای او خیلی جذاب

آشناتر بودند و  حسینیامامو  از انقلاب با مباحث عاشورایی ماقبل، مردم امینی خواهآقای  -

گوییم که اصلاً قیام امام حسین )ع( یک بال ما شیعیان یک کمک مضاعفی شد. می طرفنیا

توانیم پرواز شوند میمی مکمل هم هااین هردویاست و مباحث مهدوی یک بال دیگر؛ وقتی 

سردرگمی هم در کنیم و به کمال برسیم. امروز جوانان ما در مباحث مهدوی چه کنند؟ چون 

بینیم مدعیان زیادی دارد و خیلی اتفاقات کنیم میاین مباحث مهدوی کم نیست. نگاه که می

با  همآنافتاده است. یک راهکار برای جوانان ما بگویید که مهدوی بمانند؛  یبیوغربیعج

 اصالت مهدویت.

از  تاس یاهندسهاند آن برای ما شکل بگیرد، یک خواسته تیباهلخیلی مهم است و  آنچهبله. ببینید  -

 تیباهلخواهند انجام دهند. این را و دوران پیش از ظهور ایشان از کاری که می )عج( امام زمان

اند. روایات فراوانی در مورد دوران منتهی به ظهور و ابتدای ظهور داریم که به ما معرفی کرده السلامهمیعل

ست و تردید باشد؛ اما کلیت آن سازه برای ما روشن ا هاآنسندی در  ازنظر هاآنممکن است تعدادی از 

کنند که آن بستر، بستر درگیری با دشمنان دین، عدم اطاعت امام زمان در بستری ظهور می کهنیا همآن

ساز این است که بتوانند به حضرت نصرت ، قدرت شیعیان و مسلمین است. این قدرت زمینههاآناز 

کار حضرت را به دوش بگیرند. این منطق را اگر کسی داشته باشد، بسیاری از مطالب انحرافی  برسانند و
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به  هانایند کاری بکنند و کاری پیش ببرند؛ چون بسیاری از تواننمی )عج( و دروغین نسبت به امام زمان

 ت امام زمانکنند. ببینید دعوت حضرت امام و حضرت آقا به سمجمود و انزوا و دوری از جامعه دعوت می

دانند. یادمان نخواهد رفت آن خطبه طلایی حضرت آقا می)عج( است و حکومت را از آن امام زمان  )عج(

فرمودند صاحب ما تویی! صاحب این انقلاب تویی! یعنی اصل حرکت می )عج( را که خطاب به امام زمان

دارد با آن  غیرازاینخوانشی  یهرکسسازی ظهور بوده است و و زمینه )عج( ما برای نصرت امام زمان

رد شدن است. اگر ما فقط همین را  بهمحکومبیت است سازگاری ندارد و چیزی که منطق و فرهنگ اهل

را تعریف کند که آخرش هژمونی  )عج( خواهد امام زمانبه هر نحوی می یهرکسدر ذهن داشته باشیم که 

ک و پویایی ما گرفته شود، این شاخصی برای و تحر ضعف شیعه تعریف شود تسلیم بودن و انزوا، و کفار

خواهند به این سمت دعوت کنند. زنند و میدم می)عج( شناخت کلان کسانی است که دارند از امام زمان 

توان طرح کرد ولی فعلاً اگر بخواهیم های دیگری هم هست که در جزئیات و موارد دیگر میالبته شاخص

 رسد همین باشد.ه نظر مییک شاخص اصولی و اساسی داشته باشیم، ب

. لطف کردید امروز مهمان مینی خواها نیوالمسلمالاسلامحجتخیلی ممنون و متشکرم از شما  -

 ما بودید.

 


